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Anotace 

 
    Obsahem a cílem mé bakalářské práce je vypracovat návrhy variant obchvatu obce 

Závišice a přeložit silnici II/482 do nové polohy.  

 

     Bakalářská práce je vypracována na základě územního plánu obce Závišice, který 

vypracovala firma Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. 

 

     Obec Závišice se nachází v Moravskoslezském kraji a spadá do katastrálního území 

Závišic.  

 

     Přeložka je navržena ve třech různých variantách. Tyto varianty byly posouzeny podle 

dopravně – technického a ekonomického hlediska. Na základě těchto posouzení byla vybrána 

jedna nejvhodnější varianta, která byla podrobněji zpracována.  

 

     Případnou realizací dojde k odklonění dopravy ze zastavěného území obce. 

 

     Bakalářská práce byla vypracována v rozsahu 32 stran a 10 výkresů.  

 

 

 

Annotation 
 

     The Subject and aim of my bachelor´s work is to create proposals of alternative by-pass 

road of city Závišice and relocate road II/482 into a new location.  

 

     Bachelor thesis is to be created upon the basis of ground plan of city Závišice, which has 

been worked out by company Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.  

 

     City Závišice is located in Moravia-Silesia region and is included within a ground plan of 

city Závišic.  

 

     Relocation is proposed in three different versions. These versions were created under 

revision of transportation - technological and economical perspectives. On basis of these 

versions the best has been chosen and detaily elaborated.  

 

     In case of realization the traffic will be moved from built-up area.  

 

     Bachelor´s thesis has been created using a volume of 32 pages and 10 plans. 
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Seznam použitého značení  

 
ÚPN VÚC                Územní plán velkého územního celku 

ČHP                          číslo hydrologického roku 

AB                            asfaltový beton 

OK                obalované kamenivo 

MZK              mechanicky zpevněné kamenivo 

ŠD               štěrkodrť 

a                       jízdní pruh 

v             vodící proužek  

c                        zpevněná krajnice 

e             nezpevněná krajnice 

TP                          technické podmínky 

TNVk                 průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel 

L                         délka 

R                poloměr 

A              parametr 

ČSN                         česká technická norma 

BP                       bakalářská práce 

B.p.v                        Balt po vyrovnání 

m.n.m                      metrů nad mořem 

Q                              průtok 

ú.p.                           územní plán  
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1. Identifikační údaje 
 
 

1.1 Stavba 

 
 

Název stavby:              Vyhledávací studie přeložky silnice II/482 v Závišicích 

 

 

Místo studie:                kraj  Moravskoslezský 

                                     obec Závišice 

 

                       

Katastrální území:       Závišice 

 

 

Druh stavby:                přeložka, novostavba 

 

 

1.2 Objednatel studie 

 
 

Objednatel studie:      Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

                                    Fakulta stavební 

                                    Katedra dopravního stavitelství 

 

 

1.3 Zhotovitel 

 
 

Zhotovitel studie:       David Klimša 
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2. Základní charakteristiky studie 

 
     Obec Závišice leží v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje. Ze severní části je obec 

ohraničena správním územím obce Sedlnice, ze severovýchodu správním územím města 

Příbor, z jihovýchodu správním územím města Kopřivnice, z jihu správním územím města 

Štramberk, z jihozápadu správním územím obce Rybí a ze severovýchodu správním územím 

města Nový Jičín.  

 

 

 
 

Obr. 1: Mapa okolí území obce Závišice 

 

 

2.1  Širší dopravní vztahy  
 

     Hlavními dopravními vazbami pro obec Závišice je nadřazený silniční tah I/48 

(mezinárodní tah E462), který prochází městy Nový Jičín a Příbor směřující východně na 

Frýdek – Místek a západně do Lipníku nad Bečvou. Druhý významný nadřazený silniční tah 

I/58 vedený z Ostravy – Dubiny procházející městem Příbor a dále směřující na jih do 

Frenštátu pod Radhoštěm. Tyto hlavní silniční tahy navazují na významná okolní sídla 

(Ostrava, Nový Jičín, Hranice, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Frýdek – 

Místek). 

 

     Ostatní silnice II/482, III/4822 a 48012 slouží k napojení na tyto silniční tahy a především 

k místní dopravě. 
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2.2  Stávající stav komunikací 
 

     Územím obce Závišice jsou vedeny silnice II/482 (Rybí – Závišice – Kopřivnice), III/4821 

(Rybí – Štramberk – Závišice), III/4822 (Závišice – Borovec) a III/48012 (Příbor - Závišice). 

Na tyto silnice pak v obci navazuje síť místních a účelových komunikací. [1] 

 

     Silnice II/482 (Rybí – Závišice – Kopřivnice), je řešeným územím vedena z východního 

směru od Rybí a přes hlavní část obce Závišice, dále pokračuje západním směrem do 

Kopřivnice. Jedná se o doplňkový krajský tah, který především umožňuje dopravní přístup 

přilehlých obcí na nadřazené silniční tahy I/48 (Nový Jičín, Rybí) a I/58 (Kopřivnice). [1] 

Stávající silnice je kategorie S 7,5 bez návrhové rychlosti. 

 

 

 

 
 

Obr. 2: Mapa silniční sítě navazující na obec Závišice 

 

 

     Z urbanisticko – dopravního hlediska můžeme průtah centrální části (zastavěným územím) 

Závišič označit jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B (místní komunikace II. třídy). 

Šířkové uspořádání odpovídá dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.  

 

     Síť místních komunikací v zastavěném území zajišťuje obsluhu veškeré zástavby, která 

není přímo obsloužena ze silničních průtahů. V obci Závišice se jedná o jednopruhové úseky s 

nehomogenní šířkou vozovky a různou povrchovou úpravou (živičný povrch, obalované 

kamenivo, beton apod.). Místní komunikace v řešeném území mají především obslužný 

charakter a jsou zařazeny do funkční skupiny C (místní komunikace III. třídy). [1]   

 

 

2.3  Zájmové území 
 

     Koridor plánované přeložky vychází od stávající silnice II/482 na jížním okraji Závišic 

před stykovou křižovatkou směřující na západ do Rybí, na jih do Štramberku a na sever do 

Závišic (hranice správních obvodů Závišice a Rybí). Vymezené území pro danou přeložku je 

dále vedeno do prostoru východně od obce Závišice a končí napojením na stávající silnici 

II/482 směřující východně od Závišic. Zastavěnou část Závišic vymezený koridor míjí 

jihovýchodním obchvatem. 
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     Šířka koridoru je stanovena na 400 m. V grafické části územního plánu je pro vedení 

přeložky silnice II/482 vymezena územní rezerva, jejíž šířka byla v souladu s platným ÚPN 

VÚC Beskydy stanovena na 200 m od osy návrhu na obě strany. [2]    

 

 

 
 

Obr. 3: Vymezení koridoru 

 

 

2.4  Zdůvodnění a požadavky studie 
 

     V souladu s platným ÚPN VÚC Beskydy je navrženo přeložit silnici II/482 do nové 

polohy. Záměrem přeložky je potřeba odvedení dopravy ze zastavěného území obce. 

Hlavními požadavky je dopravní účinnost, ekonomická návratnost a minimalizace vlivů na 

přírodní hodnoty dotčeného území (přírodní park Podbeskydí). 

 

     V souvislosti s realizací přestavby silnice I/48 na rychlostní komunikaci a zrušení 

křižovatky ze strany z Rybí se očekává pokles dopravního významu silnice II/482.  V rámci 

návrhového období je tak navržena pouze šířková úprava stávající trasy na technicky vyšší 

normovou kategorii a to jako první etapa úprav trasy silnice II/482.  
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3. Charakteristika území 

 
3.1  Geomorfologické a geologické poměry 

 

     Geomorfologické podmínky, především členitost terénu ovlivňuje možnosti využití území. 

 

   Řešené území je obecně výrazně členité s kopcovitým terénem charakteru pahorkatiny. 

Nejvýše položeným místem nad obcí je jihozápadním směrem Libhošťská Hůrka (493 m 

n.m.). Vlastní reliéf Podbeskydské pahorkatina je na území obce z geologického hlediska 

budován mezozoickými horninami - alpínsky zvrásněné (pískovce, břidlice), místy s 

vulkanickými terciérními horninami (čediče, fonolity, tufy). Většina řešeného území je 

překryta kvartérními sedimenty (hlíny, spraše), dna místních vodních toků jsou tvořena 

štěrkovými sedimenty. Geomorfologické podmínky území výrazněji neomezují jeho využití, z 

širšího hlediska (zejména výhledů na Moravskoslezské Beskydy) jsou zdrojem jeho rekreační 

a obytné atraktivity. [1]    

 

 

 
 

Obr. 4: Geologická mapa obce Závišice 
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Řešené území se nachází na území geomorfologických jednotek: 

 

 provincie:          Západní Karpaty 

 

 subprovincie:    Vnější Západní Karpaty 

 

 oblast:               Západobeskydské podhůří 

 

 celek:                Podbeskydská pahorkatina 

 

 podcelek:          Příborská pahorkatina 

                                      Štramberská vrchovina 

 

 okrsek:              Libhošťská pahor 

                                      Libotínské vrchy 

                                      Šostýnské vrchy 

 

 

3.2  Klimatické podmínky 
 

   Klimatické podmínky řešeného území jsou rozděleny do dvou klimatických oblastí. 

 

klimatická charakteristika klimatická oblast MT 9 klimatická oblast MT 10 

počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 

počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 

průměrná teplota v lednu -3 až -4° C 2 až -3° C 

průměrná teplota v červenci 17 - 18° C 17 - 18° C 

srážkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450 mm 400 - 450 mm 

srážkový úhrn v zimním období 250 - 300 mm 250 - 300 mm 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60 

 

Tab. 1: Klimatické podmínky 

 

 

3.3  Vodní režim 
 

     Převážná část území obce Závišice spadá do ČHP (číslo hydrologického pořadí) 2-01-01-

109 – povodí Sedlnice. Východní část tohoto území spadá do ČHP 2-01-01-139 – povodí 

Lubiny. Povrchové vody z území odvádí Sedlnice. Všechny přítoky Sedlnice na území obce 

jsou bezejmenné.   

 

     Sedlnice má stanoveno záplavové území včetně vymezení jeho aktivní zóny, které bylo 

vyhlášeno dne 8. 2. 2008 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod č.j. MSK 860/2008. 

Vymezená aktivní zóna a záplavové území zasahuje část stávající zástavby v jižní a severní 

části obce. [1]    
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     Vody Sedlnice jsou dle Nařízení vlády č. 71/2003 ve znění NV č. 169/2006 Sb., řazeny 

jako kaprový typ vody č. 183. Pro ostatní vodní toky typ vody není stanoven ve smyslu výše 

uvedeného Nařízení vlády. [1]    

 

     Na Sedlnici byl připraven projekt „Úprava toku Sedlnice k zajištění kapacity dvacetileté 

vody Q20“. Tento projekt byl pozastaven po záplavách v září 2009. 

 

     V jižní části obce je zastavěné území ohroženo záplavami přívalových vod ze 

zemědělského pozemku parc. č. 681/1. V územním plánu je navrženo zřídit na tomto 

parcelním čísle zasakovací pásy a záchytné příkopy pro zachycení přívalové vody. Veškerá 

voda by měla být svedena do stávající kanalizace. 

 

Ve správním území obce nejsou navrženy objekty nebo zařízení protipovodňové ochrany. 

Záplavové území pro vodní tok Sedlnice, včetně jeho aktivní zóny, je návrhem řešení ÚP 

Závišic respektováno. [1]     

 

 

 
 

Obr. 5: Záplavová mapa obce Závišice 
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3.4  Přírodní hodnoty území 
 

     Území obce Závišice je součástí Přírodního parku Podbeskydí zřízeného vyhláškou OÚ v 

Novém Jičíně č. 5/94 ze dne 3. 6. 1994. [1]    

 

Cíle přírodního parku Podbeskydí je: 

 

a)  zachování krajinného rázu, který je typický pro sosiekoregion "Podbeskydská pahorkatina" 

se zvláště významnými biotopy a lokalitami, které mají rozhodující význam pro zachování 

druhové pestrosti živých organizmů 

 

b)  ochrana územních hodnot pro takové formy rekreace a pobytu v přírodě, které nepříznivě 
ovlivní jejich přirozenou podstatu 

 

c)  diferencované a účelné čerpání přírodních zdrojů 

 

d)  sledování a monitorování vývoje krajinného prostředí v daném území 

 

     Důležitou součástí zastavěného území je zeleň. Ve smíšených obytných plochách převládá 

zeleň v zahradách a u obytných domů. Významnou část tvoří zeleň ploch občanské 

vybavenosti (zeleň podél cest a chodníků). Další část zeleně v obci tvoří zeleň zemědělská a 

soukromě zemědělská. Rovněž tak porosty u řeky Sedlnice a zeleň přilehlých vodních toků 

(drobné vodní přítoky k vodnímu toku Sedlnice) protékající obci Závišice. 

 

     Mimo zastavěná území je zeleň dělena na plochy nezastavěné smíšené a lesy. Části ploch 

nezastavěné smíšené jsou plochy přírodně územního systému ekologické stability. Lesy je 

tvořena západní a východní část obce. Jedná se o rozsáhlejší plochy lesů a lesních porostů 

rozprostřených napříč celé oblasti obce.  

 

     V obci Závišice je definováno šest ploch veřejné zeleně. Tyto plochy jsou vymezeny 

územním plánem.  

 

     Lesy jsou v území zastoupeny jedním větším lesním celkem na východním okraji 

katastrálního území a menšími lesíky v polích. Tyto celky jsou zařazeny do lesní oblasti č. 39 

Podbeskydská pahorkatina. 

 

 
 

Obr. 6: Přírodní lesní oblasti 
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     Kategorizace lesních porostů území jsou zařazeny do kategorie č. 10 – lesy hospodářské. 

Lesy hospodářské jsou lesy podle § 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon) lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo 

lesů zvláštního určení. 

 

     Jedná se o lesy s různovětými porosty od 1 do 95 let. Z 70 % jsou lesy tvořeny smrkovým 

porostem. Zřídka se objevují jedle, klen, jasan, buk, dub, bříza a olše. U drobných lesíků a 

břehových porostů se jedná především o listnaté stromy.  

 

 

katastrální území 
výměra katastrálního území 

(ha) 
výměra lesních pozemků 

(ha) 
podíl na výměře katastru 

(%) 

Závišice 632 97 15 

 

Tab. 2: Lesnatost 

 

 

3.5  Ložiskové území 
 

Podle dokumentu „Nové podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém 

území české části Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Vsetín, 

Opava a jižní část okresu Ostrava-město“ se nachází celé správní území obce Závišice v ploše 

C2, tj. v území mimo vlivy důlní činnosti. [1]    

 

 

3.6  Elektrické vedení 
 

     Správním územím obce Závišice prochází vedení nadřazené soustavy 220 kV - VVN 253 

– 254 Prosenice – Lískovec. Obec Závišice je zásobována elektrickou energií z rozvodné 

soustavy 22 kV, odbočkou 3x70 AlFe z hlavní linky VN 109, napojené z transformační 

stanice TS /110/22 kV Příbor. Trasa hlavní linky VN 109 Příbor – Štramberk vede mimo 

zastavěné území obce Závišice a je společná s vedením VN 252 na příhradových podpěrných 

bodech. [1]    

 

 
 

Obr. 7: Koordinační výkres 
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4. Výchozí údaje pro návrh  
 

4.1  Podklady 
 

 Textové podklady 

 

 Plochy a koridory veřejné infrastruktury, územní rezervy 

 Územní plán Závišic 

 

 

Mapové podklady 

 

 Územní plán Závišic 

 Výškopis obce Závišice 

 Katastrální mapa obce Závišice 

 

 

4.2  Dopravně – inženýrské údaje  
 

     Při tvorbě územního plánu byl úsek posouzen pro výhledovou intenzitu dopravy pro rok 

2030. Výhledová intenzita v roce 2030 odpovídá stupni kvality dopravy D. Pro silnici II. třídy 

se požaduje stupeň kvality dopravy D, tímto komunikace tento požadavek splňuje. 

 

     Jelikož probíhá přestavba komunikace I/48 na rychlostní komunikaci a zároveň dojde ke 

zrušení křižovatky na této komunikaci v Rybí, předpokládá se snížení dopravy na komunikaci 

II/482. Tímto se nepředpokládá, že realizace přeložky bude naléhavá. 

 

     Intenzitu dopravy na stávající komunikaci II/482 posuzuji pro rok 2040. Přepočtový 

koeficient je převzat z tabulky výhledových koeficientů růstu dopravy pro období 2005 – 

2040. 

 

 

 
 

Tab. 3: Výhledové koeficienty růstu dopravy pro období 2005 - 2040 
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     Na základě údajů sčítání dopravy Ředitelstvím silnic a dálnic z roku 2005 na sčítacím 

úseku 7 – 5660 silnice II/482 je intenzita dopravy celkem 5340 vozidel/24 hodin. Tento úsek 

je veden převážně v centrální části obce Závišice. Na druhém sčítacím úseku 7 – 3936 je 

celková intenzita dopravy 4512 voz/24 h, úsek vedoucí z obce Rybí do centrální části obce 

Závišice. 

 

 

 
 

Obr. 8: Mapa dálniční a silniční sítě sčítání dopravy v roce 2005 

 

 

     Pro určení intenzity dopravy v roce 2040 vycházím ze sčítacího úseku 7 – 5660.  Celoroční 

průměrná intenzita dopravy těžkých vozidel v roce 2005 byla 715 voz/24h. Výhledová 

intenzita dopravy pro rok 2040 je 715*1,28 = 916 voz/24h.  

 

     Celoroční průměrná intenzita dopravy osobních vozidel v roce 2005 byla 3952 voz/24h. 

Výhledová intenzita dopravy pro rok 2040 je 4594*1,68 = 7718 voz/24h. 

 

     Celoroční průměrná intenzita dopravy motocyklů v roce 2005 byla 31 voz/24h. Výhledová 

intenzita dopravy pro rok 2040 je 31*1,00 = 31 voz/24h. 

 

 

 
Tab. 4: Tabulka dopravních intenzit 2005 

 

 

     Celková výhledová intenzita dopravy pro rok 2040 na sčítacím úseku 7 – 5660 je 8665 

voz/24h.  

 

     Podle vypočtených hodnot intenzity dopravy pro rok 2040 by pro hledanou přeložku 

stačila silnice kategorie S 7,5 (pro komunikace II. třídy požaduje alespoň stupeň kvality D).   

V případě realizace přeložky je požadováno kategorii vyšší třídy. 
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4.3  Návrhová kategorie a příčné uspořádání 

 
     Přeložka silnice bude II. třídy s označením II/482. Z požadavků zadavatele je nutno 

kategorii  přeložky S 7,5 zvýšit ze stávající kategorie na kategorii S 9,5. Podle druhu území 

silnice je navržena na návrhovou rychlost 70 km/h. Silnice je dvoupruhová, směrově 

nerozdělená s šířkou jízdního pruhu a = 3,5 m. Po obou stranách bude silnice opatřena 

vodícími proužky šířky v = 0,25 m. Zpevněná a nezpěvněná krajnice bude stejné šířky c = e = 

0,5 m.  

 

     Napojení stávající silnice (vyústění silnice z obce Závišice směrem do Kopřivnice) na 

přeložku je opatřeno nově navrženou silnicí s ponechanou původní kategorií S 7,5. Tato 

silnice je navržena na návrhovou rychlost 50 km/h. Silnice je dvoupruhová, směrově 

nerozdělená s šířkou jízdního pruhu a = 3,0 m. Silnice bude opatřena vodícími proužky šířky 

v = 0,25 m. Navržená silnice bude pouze s nezpevněnou krajnicí šířky e = 0,5 m.  

 

 

 
 

Obr. 9: Dvoupruhová silnice 

 

 

4.4  Konstrukce vozovky 

 
     Konstrukce stávající silnice II/482 není známá. Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky jsou 

navrženy dle TP 170 přílohy A. Návrh konstrukce vozovky vychází z dopravně – 

inženýrských údajů.  

 

     Návrhová úroveň porušení vozovky v závislosti na dopravní význam pozemní komunikace 

nám vyplívá, že se jedná o skupinu D1. Třída dopravního zatížení III se stanovila podle 

průměrné denní intenzity těžkých nákladních vozidel.  
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Na základě předchozích údajů jsou navrženy podle katalogových listů tyto konstrukční vrstvy 

vozovek: 

 

 

Konstrukční vrstvy silnice S 9,5 

 

D1 – N – 1 – III – PIII 

 

 ABS I                     40 mm 

 ABH I                    60 mm 

 OK I                       50 mm 

 MZK                    170 mm 

 ŠD                        250 mm 

Celkem                       570 mm 

 

 

Konstrukční vrstvy silnice S 7,5 

 

D1 – N – 1 – III – PII 

 

 ABS I                     40 mm 

 ABH I                    60 mm 

 OK I                       50 mm 

 MZK                    170 mm 

 ŠD                        150 mm 

Celkem                       470 mm 

 

 

 
 

Tab. 5: Katalogový list 
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5. Charakteristiky navržených variant  
 

     Návrhy trasy přeložky jsou ve studii předloženy ve třech variantách. Hlavní trasa přeložky 

je označena jako navrhovaný úsek č. 1. Nově navržené připojení (příjezd od Kopřivnice) na 

tuto komunikaci je označeno jako navrhovaný úsek č. 2.  Začátky a konce všech tří 

navržených hlavních variant přeložky jsou identické.  

 

     Směrové řešení přeložky je zakresleno v přehledné situaci. Z důvodu potřeby 

podrobnějšího zobrazení je použito menší měřítko 1:2000 než udává norma ČSN 01 3466 

(1:5000). Výškové řešení je zobrazeno v přehledných profilech ve stejném měřítku jako 

situace.    

 

Navržené varianty jsou v situaci od sebe barevně odlišeny: 

 

 Varianta A – modrá 

 Varianta B – zelená 

 Varianta C – červená 

 

 

5.1 Varianta A 

 
     Hlavní úsek (úsek č. 1) je navržen na šířkovou kategorii S 9,5/70. Podle této kategorie je 

komunikace dle normy ČSN 73 6101 navržena. Všechny návrhové prvky jsou navrženy na 

směrodatnou rychlost vs = 70 km/h (vn = 70 km/h) odpovídající křivolakosti větší než 316 

g/km. Z této hodnoty vychází minimální a maximální hodnoty návrhových prvků, které jsou 

v tomto návrhu dodrženy. 

 

     Vedlejší úsek (úsek č.2) je stávající šířkové kategorie S 7,5/50. Všechny návrhové prvky 

jsou navrženy na směrodatnou rychlost vs = 60 km/h (vn = 50 km/h) odpovídající křivolakosti 

větší než 316 g/km. V tomto případě nejsou dodrženy minimální a maximální hodnoty 

návrhových prvků z důvodu velmi členitého, složitého území a krátkého navrhovaného úseku. 

Dle zvláštních předpisů je nutno omezit nejvyšší dovolenou rychlost. 

   

 

5.1.1 Směrové řešení 

 

     Hlavní úsek začíná ve staničení 0,00000 km. Z tohoto bodu začíná plynulé směrové 

napojení na stávající komunikaci. Tento hlavní úsek komunikace začíná před křižovatkou 

směřující na Rybí – Závišice – Štramberk přímým úsekem délky L = 91,81 m. Ve staničení 

0,05543 km přímého úseku je umístěna stávající mostní konstrukce délky L = 14,00 m, která 

překonává řeku Sedlnici. Stávající stykovou křižovatku ve staničení 0,08323 km je navrženo 

přestavět z bezpečnostních důvodu na křižovatku okružní. Úsek ve staničení 0,09181 km dále 

pokračuje severovýchodním směrem přechodnicí délky L = 90,00 m s parametrem A = 

150,00. Přechodnice je použita k plynulému přechodu z přímého úseku do oblouku a jako 

křivka je použita klotoida. Na tuto přechodnici ve staničení 0,18181 km navazuje levotočivý 

kružnicový oblouk o poloměru R = 250,00 m délky L = 120,48 m. Ve staničení 0,30229 km 

začíná oblouk plynule přecházet pomocí symetrické přechodnice délky L = 90,00 m s 

parametrem A = 150,00 do přímého úseku. Dále komunikace pokračuje přímým úsekem 
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délky L = 439,2 m. Ve staničení 0,83149 km se úsek začne pravotočivě stáčet pomocí 

přechodnice L = 110,00 m s parametrem A = 189,08. Ve staničení 0,92422 km je navržena 

styková křižovatka (příjezd po vedlejší komunikaci z centrální části Závišic). Za křižovatkou 

úsek ve staničení 0,94149 km plynule přechází do oblouku o poloměru R = 325,00 m délky   

L = 234,99 m. Komunikace ve staničení 1,17648 km přechází zpět z oblouku do přímého 

úseku pomocí symetrické přechodnice délky L = 110,00 m s parametrem A = 189,08. Ve 

staničení 1,28648 km komunikace dále pokračuje přímým úsekem délky L= 133,86 m až do 

staničení 1,42035 km, kde navržená komunikace končí a je směrově plynule napojena na 

stávající komunikaci.  

 

     Vedlejší úsek začíná ve staničení 0,00000 km. V tomto místě začíná plynulé směrové 

napojení na stávající komunikaci. Komunikace pokračuje krátkým přímým úsekem délky L = 

39,86 m. Ve staničení 0,03986 km se komunikace začíná pravotočivě stáčet pomocí 

přechodnice délky L = 60,00 m s parametrem A = 81,24. Dále úsek ve staničení 0,09986 km 

přechází do krátkého oblouku o poloměru R = 110,00 m a délky L = 3,94 m. Na tento oblouk 

je ve staničení 0,10380 km napojena symetrická přechodnice o délce L = 60,00 m s 

parametrem A = 81,24. Ze staničení 0,16380 km pokračuje komunikace přímým úsekem 

délky L = 25,37 m do místa stykové křižovatky. Ve staničení 0,18917 km je úsek ukončen a 

napojen na hlavní komunikaci.  

 

 

5.1.2 Výškové řešení       

 

     Niveleta hlavní komunikace II/482 plynule výškově navazuje na stávající komunikaci se 

stejným sklonem. Niveleta začíná ve staničení 0,00000 km a ve výšce 286,25 m.n.m. Niveleta 

pokračuje přímým úsekem délky L = 15,63 m mírným stoupáním se sklonem nivelety 0,77 %. 

Ve staničení 0,01563 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 2200,00 m. V místě oblouku 

je navržena okružní křižovatka. Střed křižovatky je umístěn ve staničení 0,08323 km a výšce 

287,93 m.n.m. Na vydutý oblouk končící ve staničení 0,13022 km navazuje přímý úsek délky 

L = 212,64 m, který stoupá ve sklonu 5,98 %. Přímý úsek nivelety ve staničení 0,34249 km 

přechází do vypuklého oblouku o poloměru R = 3200,00 m. Za obloukem ve staničení 

0,72503 km niveleta přechází do klesajícího úseku se sklonem 5,98 % s délkou přímého 

úseku L = 38,94 m. Ve staničení 0,76390 km začíná vydutý oblouk s poloměrem R = 1500,00 

m a končí ve staničení 0,94361 km. V oblouku ve staničení 0,92422 km a výšce 299,58 

m.n.m. je navržena osa stykové křižovatky. Ze staničení 0,94361 km niveleta přímým úsekem 

délky L = 312,72 m stoupá ve sklonu 6,00 % až do staničení 1,25577 km. V tomto staničení je 

na přímý úsek nivelety napojen vypuklý oblouk o poloměru R = 3200,00 m, který končí ve 

staničení 1,41420 km. Za obloukem niveleta pokračuje přímým stoupáním délky L= 6,15 m a 

sklonem stoupání 1,05 % až do staničení 1,42034 km, ve kterém úsek končí ve výšce 325,01 

m.n.m. Konec nivelety je výškově plynule napojen na stávající komunikaci. 

 

      Úsek s hodnotou podélného sklonu přesahující 2,00 % je 564,3 m, což představuje 40 % 

z celkové délky úseku. 

 

     Niveleta vedlejší komunikace plynule výškově navazuje na stávající komunikaci se 

stejným sklonem. Niveleta začíná ve staničení 0,00000 km a ve výšce 288,00 m.n.m. Niveleta 

pomocí přímého úseku délky L = 11,72 m mírně stoupá ve sklonu 0,55 %. Ve staničení 

0,01175 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 800,00 m. Za obloukem ve staničení 

0,07653 km niveleta dále stoupá přímým úsekem délky L = 54,59 m ve sklonu 8,70 % až do 
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staničení 0,13124 km. V tomto staničení začíná vypuklý oblouk o poloměru R = 1100,00 m a 

končí ve staničení 0,18448 km. Dále niveleta pokračuje krátkým přímým stoupáním délky L 

= 4,69 m ve sklonu 3,85 %. Niveleta končí ve staničení 0,18917 km. 

 

 

5.1.3  Úpravy a demolice 

 

     Navržená přeložka je vedena 90 m po stávající komunikaci. Tento úsek musí být přestavěn 

a upraven na kategorii komunikace S 9,5/70. Je nutno odstranit část stávajících vrstev 

komunikace jelikož je navržena i výšková úprava. Ve staničení 0,05543 km se nachází 

stávající mostní konstrukce. Tuto konstrukci je nutno zrekonstruovat a upravit na potřebné 

parametry. Jelikož se jedná o záplavové území je možno navrhnout novou mostní konstrukci 

na Q50. Ve staničení 0,08323 km je navrženo přestavění původní stykové křižovatky na 

okružní křižovatku se čtyřmi větvemi. Původní větve křižovatky je nutno výškově upravit a 

napojit na nově navrženou okružní křižovatku. Konec přeložky začíná navazovat na stávající 

komunikaci ve staničení 1,25850 km. Od tohoto staničení bude nutno odstranit vrstvy 

stávající komunikace a provést výkopové práce k odstranění zeminy z důvodu přesného 

výškového napojení na stávající komunikaci. Přes navrženou přeložku vede elektrické vedení. 

V případě, že stožár elektrického vedení zasahuje do navržené přeložky je nutno tento stožár 

přemístit. Dále je nutno dbát velké pozornosti při demoličních a stavebních prácí s nadměrně 

vysokými stroji, aby nedošlo v místě křížení komunikace s elektrickým vedením k jeho 

zasažení.   

 

 

5.2 Varianta B 

 
     Hlavní úsek (úsek č. 1) je navržen na šířkovou kategorii S 9,5/70. Všechny návrhové prvky 

jsou navrženy dle normy ČSN 73 6101 odpovídající této šířkové kategorii. Návrhové prvky 

jsou navrženy na směrodatnou rychlost vs = 70 km/h (vn = 70 km/h) odpovídající křivolakosti 

větší než 316 g/km. Z této hodnoty vychází minimální a maximální hodnoty návrhových 

prvků, které jsou v tomto návrhu dodrženy. 

 

     Vedlejší úsek (úsek č.2) je stávající šířkové kategorie S 7,5/50. Všechny návrhové prvky 

jsou navrženy na směrodatnou rychlost vs = 60 km/h (vn = 50 km/h) odpovídající křivolakosti 

větší než 316 g/km. V tomto případě nejsou dodrženy minimální a maximální hodnoty 

návrhových prvků z důvodu velmi členitého, složitého území a krátkého navrhovaného úseku. 

Dle zvláštních předpisů je nutno omezit nejvyšší dovolenou rychlost. 

   

 

5.2.1 Směrové řešení 

 

      Hlavní úsek začíná ve staničení 0,00000 km. Z tohoto staničení je nově navržená 

komunikace směrově plynule napojena na stávající komunikaci. Hlavní úsek přeložky začíná 

před křižovatkou s větvemi směřující do Rybí – Závišic – Štramberku přímým úsekem délky 

L = 94,49 m. Ve staničení 0,05543 km přímého úseku je umístěna stávající mostní konstrukce 

délky L = 14,00 m, která překonává řeku Sedlnici. Stávající stykovou křižovatku ve staničení 

0,08323 km je navrženo přestavět z bezpečnostních důvodu na křižovatku okružní. Úsek ze 

staničení 0,09181 km dále pokračuje severovýchodním směrem přechodnicí délky L = 110,00 
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m s parametrem A = 209,76, která se začíná mírně levotočivě stáčet. Přechodnice je použita 

k plynulému přechodu z přímého úseku do oblouku a jako křivka je použita klotoida. 

Přechodnice končí ve staničení 0,20448 km a v tomto bodě na ní navazuje oblouk o poloměru 

R = 400,00 m délky L = 250,36 m.  Ve staničení 0,45485 km na oblouk navazuje symetrická 

přechodnice délky L = 110,00 m s parametrem A = 209,76. Trasa komunikace ze staničení 

0,56485 km dále pokračuje přímým úsekem délky L = 201,43 m. Ve staničení 0,76628 km se 

trasa začíná pravotočivě stáčet pomocí přechodnice L = 115,00 m s parametrem A = 227,49. 

Přechodnice končí ve staničení 0,88128 km na níž v tomto bodě je napojen oblouk o 

poloměru R = 450,00 m délky L = 387,46 m. Ve staničení 0,94497 km je navržena styková 

křižovatka (příjezd po vedlejší komunikaci ze zastavěné části Závišic). Trasa komunikace ve 

staničení 1,26873 km přechází z oblouku pomocí přechodnice délky L = 115,00 m 

s parametrem A = 227,49 do přímého úseku. Ve staničení 1,38373 km trasa pokračuje 

přímým úsekem délky L= 19,21 m až do konce navržené komunikace, která končí ve 

staničení 1,40294 km. Konečný úsek komunikace je směrově plynule napojen na stávající 

komunikaci.  

 

     Vedlejší úsek začíná ve staničení 0,00000 km. Z tohoto místa trasa komunikace se plynule 

směrově napojuje na stávající komunikaci. Trasa pokračuje přímým úsekem délky L = 38,52 

m. Ve staničení 0,03852 km se komunikace začíná pravotočivě stáčet pomocí přechodnice 

délky L = 75,00 m s parametrem A = 112,92. Trasa dále ze staničení 0,11352 km pokračuje 

obloukem o poloměru R = 170,00 m a délky L = 33,40 m. Na tento oblouk ve staničení 

0,14692 km navazuje symetrická přechodnice délky L = 75,00 m s parametrem A = 112,92. 

Ze staničení 0,22192 km komunikace pokračuje přímým úsekem délky L = 13,08 m do místa 

stykové křižovatky, ve kterém je napojena na hlavní komunikaci. Konec vedlejší komunikace 

je ve staničení 0,23499 km. 

 

 

5.2.2 Výškové řešení       

 

     Niveleta hlavní komunikace II/482 začínající ve staničení 0,00000 km a výšce 286,25 

m.n.m. plynule výškově navazuje na stávající komunikaci se stejným sklonem. Niveleta dále 

pokračuje přímým úsekem délky L = 32,10 m mírným stoupáním ve sklonu nivelety 0,77 %. 

Ve staničení 0,03210 km navazuje na přímý úsek vydutý oblouk o poloměru R = 2000,00 m. 

V místě vydutého oblouku je navržena okružní křižovatka. Střed křižovatky je umístěn ve 

staničení 0,08323 km a výšce 287,56 m.n.m. Na oblouk, který končí ve staničení 0,13615 km 

navazuje přímý úsek délky L = 239,19 m, který stoupá ve sklonu 5,98 %. Na tento přímý úsek 

navazuje ve staničení 0,37492 km vypuklý oblouk o poloměru R = 3200,00 m. Za obloukem 

ve staničení 0,72354 km niveleta přechází do přímého úseku, který klesá ve sklonu 4,92 % 

v délce 74,03 m. Ve staničení 0,79748 km navazuje na přímý úsek vydutý oblouk 

s poloměrem R = 1500,00 m končí ve staničení 0,96104 km. Ve vydutém oblouku ve 

staničení 0,94497 km a výšce 302,37 m.n.m. je navržena osa stykové křižovatky. Niveleta ze 

staničení 0,96104 km dále pokračuje přímým úsekem délky L = 260,63 m. Tento úsek stoupá 

ve sklonu 5,99 % až do staničení 1,22120 km. V tomto staničení na přímý úsek nivelety 

navazuje vypuklý oblouk o poloměru R = 3400,00 m, který končí ve staničení 1,38909 km. 

Z tohoto staničení niveleta pokračuje přímým stoupáním délky L= 13,86 m se sklonem 1,05 

% až do staničení 1,40294 km, ve kterém úsek končí ve výšce 325,01 m.n.m. Konec nivelety 

přeložky je výškově plynule napojen na stávající komunikaci. 
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     Úsek s hodnotou podélného sklonu přesahující 2,00 % je 573,8 m, což představuje 41 % 

z celkové délky úseku. 

 

     Niveleta vedlejší komunikace plynule výškově navazuje na stávající komunikaci se 

stejným sklonem. Niveleta začíná ve staničení 0,00000 km a ve výšce 288,00 m.n.m. Niveleta 

v přímém úseku délky L = 20,34 m mírně stoupá ve sklonu 0,55 %. Ve staničení 0,02034 km 

začíná vydutý oblouk o poloměru R = 700,00 m. Za obloukem ve staničení 0,07609 km 

niveleta dále stoupá přímým úsekem délky L = 97,31 m ve sklonu 8,51 % až do staničení 

0,17304 km. V tomto staničení začíná vypuklý oblouk o poloměru R = 1000,00 m a končí ve 

staničení 0,22080 km. Dále niveleta pokračuje krátkým přímým stoupáním délky L = 14,20 m 

ve sklonu 3,74 %. Niveleta končí ve staničení 0,23499 km. 

 

 

5.2.3 Úpravy a demolice  

 

     Začátek přeložky je veden stejným směrem jako u varianty A. Potřebné úpravy jsou z větší 

části shodné jako u varianty A. Nově navržená komunikace je vedena přibližně 90 m po 

stávající komunikaci. Tento úsek je nutno přestavěn a upravit ze stávající kategorie S 7,5 na 

kategorii komunikace S 9,5. Je nutno odstranit část stávajících vrstev komunikace z důvodu 

výškové úpravy. Ve staničení 0,05543 km je stávající mostní konstrukce. Tuto konstrukci je 

možno zrekonstruovat a upravit na potřebné šířkové a výškové parametry nebo se může 

navrhnout nová mostní konstrukci na Q50. Ve staničení 0,08323 km je navržena přestavba 

původní stykové křižovatky na okružní křižovatku se čtyřmi větvemi. Původní větve 

křižovatky je potřeba výškově upravit a napojit na nově navrženou okružní křižovatku. 

Konečný úsek přeložky navazuje na stávající komunikaci ve staničení 1,33460 km. Od tohoto 

staničení bude nutno odstranit vrchní vrstvy stávající komunikace a provést nanesení nových 

vrstev s výškovou úpravou. Pomocí této úpravy je nutno dosáhnout přesného napojení 

přeložky na stávající komunikaci.  

 

 

5.3 Varianta C 

 
     Hlavní úsek (úsek č. 1) je upraven na šířkovou kategorii S 9,5/70. Podle této kategorie je 

komunikace dle normy ČSN 73 6101 navržena. Všechny návrhové prvky jsou navrženy na 

směrodatnou rychlost vs = 70 km/h (vn = 70 km/h) odpovídající křivolakosti větší než 316 

g/km. Z této hodnoty vychází minimální a maximální hodnoty návrhových prvků, z důvodu 

členitosti terénu se nepodařilo ve výškovém řešení tyto hodnoty dodržet.  

 

     Vedlejší úsek (úsek č.2) je stávající šířkové kategorie S 7,5/50. Všechny návrhové prvky 

jsou navrženy na směrodatnou rychlost vs = 60 km/h (vn = 50 km/h) odpovídající křivolakosti 

větší než 316 g/km. V tomto případě nejsou dodrženy minimální a maximální hodnoty 

návrhových prvků z důvodu velmi členitého, složitého území a krátkého navrhovaného úseku. 

Dle zvláštních předpisů je nutno omezit nejvyšší dovolenou rychlost. 
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5.3.1 Směrové řešení 

 

     Hlavní úsek začíná ve staničení 0,00000 km. Z tohoto bodu začíná plynulé směrové 

napojení na stávající komunikaci. Hlavní úsek komunikace začíná před křižovatkou Rybí – 

Závišice – Štramberk přímým úsekem délky L = 102,82 m. Ve staničení 0,05543 km přímého 

úseku je umístěna stávající mostní konstrukce délky L = 14,00 m, která překonává řeku 

Sedlnici. Stávající stykovou křižovatku ve staničení 0,08323 km je navrženo přestavět 

z bezpečnostních důvodu na křižovatku okružní. Komunikace dále ze staničení 0,10282 km 

pokračuje severovýchodním směrem přechodnicí délky L = 90,00 m s parametrem A = 

150,00. Přechodnice je použita k plynulému přechodu z přímého úseku do oblouku a jako 

křivka je použita opět klotoida. Na přechodnici ve staničení 0,19282 km navazuje levotočivý 

kružnicový oblouk o poloměru R = 250,00 m o délce L = 159,03 m. Ze staničení 0,35185 km  

oblouk začíná pomalu přecházet pomocí symetrické přechodnice délky L = 90,00 m o 

parametru A = 150,00 do přímého úseku. Komunikace ze staničení 0,44185 km pokračuje 

přímým úsekem délky L = 261,13 m. Ve staničení 0,70298 km se úsek začíná pravotočivě 

stáčet pomocí přechodnice L = 110,00 m s parametrem A = 209,76. Ve staničení 0,81298 km 

začíná oblouku o poloměru R = 400,00 m délky L = 377,90 m. V místě oblouku ve staničení 

0,91657 km je navržena styková křižovatka (příjezd po vedlejší komunikaci z centrální části 

Závišic). Komunikace ve staničení 1,19088 km přechází z oblouku do přímého úseku pomocí 

symetrické přechodnice délky L = 110,00 m s parametrem A = 209,76. Ze staničení 1,30088 

km komunikace dále pokračuje přímým úsekem délky L= 152,24 m až do konce úseku, který 

končí ve staničení 1,45312 km. Navržená komunikace je v konečném úseku směrově plynule 

napojena na stávající komunikaci.  

 

     Vedlejší úsek začíná ve staničení 0,00000 km. Z tohoto místa začíná plynulé směrové 

napojení na stávající komunikaci. Komunikace je vedena velmi krátkým přímým úsekem 

délky L = 0,24 m. Ve staničení 0,00024 km se komunikace pravotočivě stáčí pomocí 

přechodnice délky L = 60,00 m s parametrem A = 81,24. Úsek ze staničení 0,06024 km 

pokračuje obloukem o poloměru R = 110,00 m a délky L = 17,13 m. Na tento oblouk je ve 

staničení 0,07736 km napojena symetrická přechodnice v délce L = 60,00 m a parametru A = 

81,24. Ze staničení 0,13736 km komunikace pokračuje přímým úsekem délky L = 2,54 m do 

místa stykové křižovatky. Ve staničení 0,13990 km je úsek ukončen a napojen na hlavní 

komunikaci.  

 

 

5.3.2 Výškové řešení       

 

     Niveleta hlavní komunikace II/482 plynule výškově navazuje na stávající komunikaci se 

stejným sklonem. Niveleta začíná ve staničení 0,00000 km a ve výšce 286,25 m.n.m. Niveleta 

pokračuje přímým úsekem délky L = 42,10 m mírným stoupáním se sklonem nivelety 0,77 %. 

Ve staničení 0,04210 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 2100,00 m. V místě oblouku 

je navržena okružní křižovatka. Střed křižovatky je umístěn ve staničení 0,08323 km a výšce 

287,29 m.n.m. Na vydutý oblouk končící ve staničení 0,14506 km navazuje přímý úsek délky 

L = 210,49 m, který stoupá ve sklonu 5,67 %. Ve staničení 0,35521 km přechází úsek pomocí 

vypuklého oblouku o poloměru R = 3300,00 m do zaoblení. Za zaoblením nivelety ve 

staničení 0,73931 km niveleta klesá ve sklonu 5,97 % v délce přímého úseku L = 69,84 m. Ve 

staničení 0,80903 km je niveleta zaoblena vydutým obloukem o poloměru R = 1500,00 m 

končící ve staničení 1,01360 km. V oblouku ve staničení 0,91657 km a výšce 294,50 m.n.m. 
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je navržena styková křižovatka. Ze staničení 1,01360 km niveleta stoupá přímým úsekem 

délky L = 220,72 m ve sklonu 7,67 % až do staničení 1,23368 km. V tomto staničení je na 

přímý úsek nivelety napojen vypuklý oblouk o poloměru R = 3200,00 m, který končí ve 

staničení 1,44542 km. Za obloukem niveleta dále stoupá přímým úsekem délky L= 7,70 m a 

se sklonem stoupání 1,05 % až do staničení 1,45312 km, ve kterém úsek končí ve výšce 

325,01 m.n.m. Konec nivelety je výškově plynule napojen na stávající komunikaci. 

 

     Úsek s hodnotou podélného sklonu přesahující 2,00 % je 501,5 m, což představuje 35 % 

z celkové délky úseku. 

 

     Niveleta vedlejší komunikace plynule výškově navazuje na stávající komunikaci se 

stejným sklonem. Niveleta začíná ve staničení 0,00000 km a ve výšce 288,00 m.n.m. Niveleta 

pomocí přímého úseku délky L = 9,57 m mírně stoupá ve sklonu 0,55 %. Ve staničení 

0,00957 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 700,00 m. Za obloukem ve staničení 

0,05467 km niveleta stoupá přímým úsekem délky L = 34,76 m ve sklonu 6,99 % až do 

staničení 0,08934 km. Z tohoto staničení je niveleta zaoblena pomocí vypuklého oblouku o 

poloměru R = 1000,00 m, který končí ve staničení 0,13741 km. Dále niveleta pokračuje 

krátkým přímým stoupáním délky L = 2,49 m ve sklonu 2,18 %. Niveleta končí ve staničení 

0,13990 km. 

 

 

5.3.3 Úpravy a demolice  

 

     Případné úpravy a demolice jsou shodné jako u variant A,B.  Je nutno provést vhodně 

směrové a výškové napojení přeložky na stávající komunikace. Je nutno upravit stykovou 

křižovatku na nově navrženou okružní (výškově upravit větve stávající křižovatky a vhodně je 

napojit na nově navrženou křižovatku). Mostní konstrukci je potřeba rozšířit na kategorii 

S 9,5.    

 

 

6. Zhodnocení variant a doporučení nejvhodnější varianty  

 
     Vymezený koridor pro návrh přeložky byl řádně prozkoumán a po mnoha návrzích je 

návrh předložen ve třech variantách.  

 

     Při vzájemném porovnání všech tří variant je zřejmé, že nová přeložka bude přínosem pro 

obyvatelstvo žijící v zastavěné oblasti obce. Tímto dojde ke snížení hlukového zatížení a 

intenzity dopravy.  

 

     Všechny varianty procházejí menší částí lesního porostu. Poloha směřující přes tento 

porost je nevyhnutelná.  

 

     Všechny tři navržené varianty byly posouzeny z dopravně – technického hlediska dle 

různých parametrů. Jednotlivé varianty byly ohodnoceny 0 – 2 body.  Z tohoto hlediska je 

nejvhodnějším řešením pro návrh nové přeložky varianta B. 

 

 

 



Bakalářská práce 
Vyhledávací studie přeložky silnice II/482 v Závišicích 

David Klimša 
 

 
22 

 

     Pro výběr nejvhodnější varianty byly návrhy ještě posouzeny dle těchto hledisek:  

 

 Stavebně – technická náročnost – u variant B, C je přibližně v délce 180,00 m zářez 

větší než 6,00 m (v některých místech dosahuje až 7,5 m), u varianty A zářezy 

nepřesahují hranici 6,00 m. 

 Ekonomické hledisko – jelikož se jedná o komunikaci II. třídy nepřikládá se na tuto 

komunikaci velký význam. Z toho plyne, že je také nutno zvážit ekonomickou 

náročnost stavby. Jelikož se u navržených variant B, C nachází zářezy větší než 6,00 

m je nutno počítat s nárůstem ceny zemních prací, je nutno provést geotechnické 

posouzení zářezů a případně provést jejich zajištění (geotextilie, opěrné stěny).    

 

     Po zhodnocení všech hledisek volím nejvhodnější variantu A. Jelikož se jedná o 

nevýznamnou komunikaci a navržená varianta A splňuje všechny normové předpisy a 

z ekonomického hlediska je nejméně finančně náročným návrhem.  
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Tab. 6: Technicko – dopravní hodnocení navržených variant 
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7. Doporučená varianta 
 

7.1  Příčné uspořádání komunikace  

 
     Hlavní komunikace má od počátku staničení v celé délce přímého úseku střechovitý sklon 

2,5 %. Dále komunikace přechází z přímého úseku do přechodnice, kde střechovitý sklon se 

postupně začne klopit v jednostranný dostředný sklon v hodnotě 6,0 %. Na začátku oblouku a 

dále v jeho celé délce má komunikace sklon 6,0 %. Sklon se začne v přechodnici zpět vracet 

z jednostranného sklonu na střechovitý v hodnotě 2,5 %. V celé délce přímého úseku je sklon 

střechovitý ve sklonu 2,5 %. V průběhu druhé přechodnice se komunikace začne klopit 

v opačném smyslu do jednostranného sklonu 5,0 %. V celé délce oblouku je sklon 

jednostranný s hodnotou 5,0 %. V přechodnici se sklon začne vracet na původní hodnotu 

střechovitého sklonu 2,5 %. Komunikace je až do konce úseku ve střechovitém sklonu 2,5 %.  

 

     Jelikož oblouky o poloměrech R1 = 250,00 m a R2 = 325,00 m nejsou menší než 250,00 m, 

není potřeba v úsecích směrových oblouků rozšiřovat jízdní pruhy.    

 

 

 
 

Tab. 7: Rozšíření jízdního pruhu ve směrovém oblouku silnice se základní šířkou pruhu    

2,75 m, 3,00 m, 3,25 m, 3,50 m  

 

      

     Vedlejší komunikace má od začátku staničení v přímém úseku střechovitý sklon 2,5 %.  

V části přechodnice se bude postupně sklon měnit na jednostranný v hodnotě 7,00 %. 

V oblouku je hodnota jednostranného sklonu 7,00 %. Za obloukem komunikace v délce 

přechodnice přechází zpět do střechovitého sklonu 2,5 %. V celé délce přímého úseku je 

komunikace ve střechovitém sklonu 2,5 %.  

   

     Hodnota oblouku je menší než 250,00 m to znamená, že je nutno jízdní pruh v celé délce 

oblouku rozšířit. Toto rozšíření se provede na základě tab. 7 Rozšíření jízdního pruhu ve 

směrovém oblouku. Vnitřní jízdní pruh se rozšíří na vnitřní stranu a vnější jízdní pruh na 

vnější stranu směrového oblouku v hodnotě 0,45 m v závislosti na velikosti poloměru (R = 

110,00 m) a šířky jízdního pásu (a = 3,00 m). Rozšíření je provedeno pomocí náběhového 

klínu v délce vzestupnice (sestupnice).    

      

 

 



Bakalářská práce 
Vyhledávací studie přeložky silnice II/482 v Závišicích 

David Klimša 
 

 
25 

 

7.2  Sklon vzestupnice (sestupnice), dostředný sklon  

 
     Dostředný sklon je požadovaný sklon, který je nutný dosáhnout ve směrových obloucích. 

Dostředný sklon je dosažen otočením uvažovaného příčného řezu komunikace kolem osy 

jízdního pásu. Tohle otočení se dosáhne pomocí vzestupnice. Vzestupnice je navržena v části 

přechodnice na její minimální délku lvz,min.  

 

     Výpočet maximální a minimální délky vzestupnice pro hlavní komunikaci  

 

 
ma

s

pp
lvz 00,8575,3

375,0

5,26

min

12

max,1 






  

 
ma

s

pp
lvz 87,3175,3

0,1

5,26

max

12

min,1 






  

 

     Pro oblouk č.1 o poloměru R = 250,00 m je zvolena délka vzestupnice 40,00 m. 
 

 
ma

s

pp
lvz 00,7575,3

375,0

5,25

min

12

max,1 






  

 
ma

s

pp
lvz 12,2875,3

0,1

5,25

max

12

min,1 






  

 

     Pro oblouk č.2 o poloměru R = 325,00 m je zvolena délka vzestupnice 35,00 m. 
 
 

kde:     lvz,min  je minimální délka vzestupnice v metrech 

            p2           příčný sklon vzestupnice na konci jízdního pásu v % 

            p1           příčný sklon jízdního pásu na začátku vzestupnice v %     

           Δs           sklon vzestupnice v % 

            a´           vzdálenost vnějšího okraje vodícího proužku v metrech 

 

      Maximální a minimální sklon vzestupnice se posoudí dle tabulky č. 8 

 

 
 

Tab. 8: Maximální a minimální sklony vzestupnice 

 

 

     Jelikož je zvolena délka vzestupnice v rozmezí minimálních a maximálních hodnot délky 

vzestupnice je zřejmé, že posudek na maximální a minimální hodnotu sklonu vyhoví. 
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     Výpočet maximální a minimální délky vzestupnice pro vedlejší komunikaci  

 

 
ma

s

pp
lvz 00,9570,3

370,0

5,27

min

12

max,1 






  

 
ma

s

pp
lvz 15,3570,3

0,1

5,27

max

12

min,1 






  

 

     Pro oblouk o poloměru R = 110,00 m je zvolena délka vzestupnice 40,00 m. 

 

     Jelikož je zvolena délka vzestupnice v rozmezí minimálních a maximálních hodnot délky 

vzestupnice je zřejmé, že posudek dle tab. 8 na maximální a minimální hodnotu sklonu 

vyhoví. 

 

 

7.3  Délka rozhledu 

 
     Na pozemních komunikacích je nutno zajistit bezpečnost provozu, proto musí být při 

navrhování směrových a výškových prvků respektována délka pro zastavení. Všechny prvky 

jsou navrženy tak, aby řidič mohl včas spatřit překážku a bezpečně zastavit vozidlo. 

 

     Dále je nutno zajistit v celé délce úseku délku pro předjíždění. Ve směrovém oblouku se 

zajišťuje pomocí obalových křivek. Ve směrových obloucích je rozhled pro předjíždění 

splněn. Ve výškovém řešení komunikace je nutno navrhnout min. hodnoty poloměrů oblouků 

pro předjíždění. V tomto návrhu nejsou tyto poloměry dodrženy. Po sladění směrového a 

výškového řešení není v žádném místě navržené trasy zajištěn rozhled pro předjíždění, proto 

je v celé délce navržen zákaz pro předjíždění. Úsek je opatřen plnou souvislou čárou a svislou 

dopravní značkou zákaz předjíždění.  

 

 

7.4  Zemní těleso 

 
     Svahy násypů jsou navrženy podle zásad, které jsou uvedeny v normě ČSN 73 6101. 

Svahy násypů jsou navrženy odstupňovaně a to:  

 v pásmu do 3 m ve sklonu 1 : 2,5 

 v pásmu od 3 do 6 m 

 při výšce násypu do 6 m ve sklonu 1 : 1,5 

 při celkové výšce násypu nad 6 m ve sklonu 1 : 1,175 

 v pásmu od 6 m výše ve sklonu 1 : 1,5 

 

Svahy zářezů: 

 při hloubce zářezu ≤ 2 m jednotný sklon 1 :2 

 při hloubce zářezu > 2 m, ale ≤ 6 m, jednotný sklon 1 : 1,75 

 zářezy > 6 m v tomto návrhu nejsou  
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7.5  Odvodnění  

 
     Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným sklonem. Základní příčný sklon je 

navržen střechovitý v hodnotě 2,5 %. V obloucích je tento sklon změněn na sklon 

jednostranný. V podélném směru je odvod vody zajištěn podélným sklonem, který je větší než 

minimální hodnota 0,5 %. Z jízdního pásu voda stéká přes vodící proužek a zpevněnou 

krajnici, která má stejný sklon jako jízdní pruh. Voda dále stéká po nezpevněné krajnici, jejíž 

sklon je 8,00 %. Voda je dále sváděna po svahu zemního tělesa do příkopů umístěných podél 

navrženého tělesa.  

 

7.6  Bezpečnostní zařízení 

 
     Komunikace je z bezpečnostních důvodů opatřena svodidlem schváleného typu. Svodidla 

jsou umístněna v místech, kde násyp přesahuje hodnot dle tab. 9.  

 

 
 

Tab. 9: Použití svodidel u svahů násypů 

 

     Mostní konstrukce je zajištěna zábradlím schváleného typu. 

 

     V celé délce navržené přeložky jsou místěny v nezpevněné části krajnice směrové sloupky. 

V přímém úseku jsou směrové sloupky od sebe vzdáleny 50 m. V obloucích jsou osazeny od 

sebe ve vzdálenosti 20 m.   

 

  

7.7  Křižovatky 

 
     Na přeložce jsou navrženy dvě křižovatky. Ve staničení 0,08323 km je navržena okružní 

křižovatka. Druhá křižovatka styková je navržena ve staničení 0,92422 km. V obou místech 

křižovatky bude nutno zajistit správné napojení nově navržených větví na stávající 

komunikace a zajistit odvodnění v těchto místech. Podrobné řešení není předmětem této BP. 

 

 

8.   Dopravně technické posouzení výsledné varianty 

 
Dopravně – technické posouzení výsledné varianty je provedeno v předchozí tab. 6.  
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9.   Ekonomické posouzení výsledné varianty 

   
      Pro přeložku je proveden hrubý odhad pro realizaci v tab.10. Ekonomické hledisko se 

významně podílelo na výběru varianty A, která je finančně nejméně náročná. 

 

 

Práce Kč 

Odstranění povrchu asfaltu  700 000 ,- 

Sejmutí ornice  400 000 ,- 

Odstranění stromů 200 000 ,- 

Založení trávníku 150 000 ,- 

Výkopy 2 000 000 ,- 

Násypy 700 000 ,- 

Vozovka 7 000 000 ,- 

Výsadba stromů 300 000 ,- 

Bezpečnostní zařízení  500 000 ,- 

celkem 11 950 000 ,- 

  

Tab. 10: Hrubý rozpočet navržené přeložky 

 

 

10. Vliv na životní prostředí 

 
     Navržená přeložka zřídka zasahuje do krajinného rázu. Převážná část přeložky je 

vedena v části zemědělského fondu. Koridor je vymezen v oblasti přírodního parku, který 

je schválen ÚPN VÚC Beskydy. V tomto území se nenachází významné památkové 

stromy, zvláště chráněná území, v lesích chráněná hnízda živočichů a ptactva. V místě 

křížení komunikace s lesním porostem musí dojít k vykácení přibližně 200 kusů stromů. 

Je navrženo je nahradit výsadbou nových stromů v dvojnásobném počtu.  

 

 

11. Závěr 
 

     Vypracovaná BP je provedena podle platných norem a předpisů. Hlavním cílem BP 

bylo navrhnout přeložku obce Závišice a napojit ji na okolní dopravní vazby. Ve 

vymezeném koridoru byly navrženy tři varianty řešení obchvatu. Z důvodu členitosti 

terénu nebyli návrhy přeložky jednoduché a v ojedinělých případech nebyly dodrženy 

normové požadavky. To znamená, že některé tyto části komunikace musí být 

z bezpečnostních důvodů podle zvláštních předpisů upraveny (snížení rychlosti). Všechny 

návrhy přeložky jsou navrženy pokud možno s nejmenším dopadem na životní prostředí. 

Dále v BP byla vybrána jedna nejvhodnější varianta, která byla podrobněji zpracována. 

Jelikož se předpokládá na úseku silnice II/482 snížení dopravy je nutno zvážit zdali bude 

přeložka nutná. Případnou realizací přeložky by došlo k odklonění dopravy ze 

zastavěného území obce. Tímto by bylo dosaženo snížení hlučnosti, zvýšení rychlosti a 
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zkrácení přepravního času. Z ekonomického hlediska bude stavba finančně náročná 

(poměrně vysoký zářez v dlouhém úseku přeložky). Vysoké náklady je také možno snížit 

tak, že dojde ke snížení návrhové rychlosti a návrh se provede s většími dovolenými 

parametry (snížení zářezů). Pro případnou projektovou dokumentaci je nutno zajistit 

podrobnější podklady o umístění polohy vysokého napětí a místních přítoků řeky Sedlnice 

pro návrh propustku (není v tomto případě hlavním úkolem řešení). Jelikož se nejedná o 

zcela významný úsek silniční sítě je na zvážení zdali je výstavba přeložky nutná.    
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12. Fotodokumentace 

 

 

                          
 
Obr. 10: Příjezd po II/482 ze směru                                    Obr. 11: Příjezd po II/482 ze směru                    

              Rybí                                                                                     Závišice 

 

 

                          
 
Obr. 12: Příjezd po III/4821 ze směru                                Obr. 13: Místo navrhované přeložky       

              Štramberk                                                             od křižovatky Rybí – Závišice –    

                                                                                            Štramberk                                                         

       
 

 
 
Obr. 14: Místo napojení přeložky na stávající silnici II/482 ve východní části územního plánu 

 

 



Bakalářská práce 
Vyhledávací studie přeložky silnice II/482 v Závišicích 

David Klimša 
 

 
31 

 

13. Použité zdroje a přílohy 

 
Seznam použité literatury 

 
[1]      Územní plán Závišic – textová část, výkres územního plánu 

[2]      Plochy a koridory veřejné infrastruktury, územní rezervy 

[3]      Kaun M., Lehovec F. - Pozemní komunikace, ČKAIT Praha, 1998 

[4]      Krajčivič M., Jůza P. – Silnice a dálnice I (návody na vypracování cvičení), Brno, 2000 

 

 

Seznam internetových zdrojů 

 
[5]      www.mapy.cz 

[6]      www.rsd.cz 

[7]      www.wmap.cz 

[8]      www.mezistromy.cz 

[9]      www.geology.cz 

[10]    www.uur.cz 

 

 

Seznam norem 

 
[11]     ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, Český normalizační institut, 2004 

[12]     ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikací, Český     

            normalizační institut, 2007 

[13]     ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb – výkresy pozemních komunikací,   

            Český normalizační institut, 1997 

[14]     TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy České   

            republiky, 2004 

 

 

Seznam obrázků 

 
Obr. 1:  Mapa okolí území obce Závišice ………………………………………………..   3 

Obr. 2:  Mapa silniční sítě navazující na obec Závišice ………………………………….   4 

Obr. 3:  Vymezení koridoru ………………………………………………………………   5 

Obr. 4:  Geologická mapa obce Závišice …………………………………………………   6 

Obr. 5:  Záplavová mapa obce Závišice ………………………………………………….   8 

Obr. 6:  Přírodní lesní oblasti …...………………………………………………………..   9 

Obr. 7:  Koordinační výkres …………………………………………………………….. 10 

Obr. 8:  Mapa dálniční a silniční sítě sčítání dopravy v roce 2005 ……………………… 12 

Obr. 9:  Dvoupruhová silnice ……………………………………………………………. 13 

Obr. 10: Příjezd po II/482 ze směru Rybí ……………………………………………….. 30 
Obr. 11: Příjezd po II/482 ze směru Závišice …………………………………………… 30 
Obr. 12: Příjezd po II/482 ze směru Štramberk ………………………………………… 30 
Obr. 13: Místo navrhované přeložky od křižovatky Rybí – Závišice – Štramberk ……. 30 

Obr. 14: Místo napojení přeložky na stávající silnici II/482 ve východní části ú.p.……. 30 

http://www.mapy.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.wmap.cz/
http://www.mezistromy.cz/
http://www.geology.cz/
http://www.uur.cz/


Bakalářská práce 
Vyhledávací studie přeložky silnice II/482 v Závišicích 

David Klimša 
 

 
32 

 

Seznam tabulek 

 
Tab. 1:  Klimatické podmínky ………………………………………………………   7 

Tab. 2:  Lesnatost ………………………………………………………………………... 10 

Tab. 3:  Výhledové koeficienty růstu dopravy pro období 2005 – 2040 ………………… 11 

Tab. 4:  Tabulka dopravních intenzit 2005 ………………………………………………. 12 

Tab. 5:  Katalogový list ………………………………………………………………….. 14 

Tab. 6:  Technicko – dopravní hodnocení navržených variant ………………………….. 23 

Tab. 7:  Rozšíření jízdního pruhu ve směrovém oblouku silnice se základní šířkou pruhu     

  2,75 m, 3,00 m, 3,25 m, 3,50 m …………………………………………………. 24 

Tab. 8:  Maximální a minimální sklony vzestupnice ……………………………………. 25 

Tab. 9:  Použití svodidel u svahů násypů ……………………………………………….. 27 

Tab. 10: Použití svodidel u svahů násypů ……………………………………………….. 28 

 

 

Seznam programů  

 
[15]     AutoCAD Civil 3 D 2010 

[16]     AutoCAD 2010 

 

 

Seznam výkresů 
 

výkres č. 1      Přehledná situace 

výkres č. 2/1        Přehledný podélný profil varianta A 

výkres č. 2/2        Přehledný podélný profil varianta B 

výkres č. 2/3        Přehledný podélný profil varianta C 

výkres č. 3           Podrobná situace 

výkres č. 4           Podrobný podélný profil 

výkres č. 5/1        Vzorový příčný řez S 9,5 

výkres č. 5/2        Vzorový příčný řez S 7,5 

výkres č. 6/1        Charakteristické příčné řezy hlavní komunikace S 9,5 

výkres č. 6/2        Charakteristické příčné řezy vedlejší komunikace S 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


