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ANOTACE 

 Diplomová práce se zabývá studií tras silnic II/477 a III/8425 v Bašce. V úvodní ásti 

je provedeno zhodnocení stávajícího stavu s pr zkumem intenzit dopravy a následným 

vytipováním problémových úsek  a lokalit. Návrhová ást pak obsahuje hlavní zásady ešení 

s variantními návrhy. V záv ru jsou popsány výsledné varianty s orienta ním vy íslením 

náklad .  

 

The Annotation  

 The dissertation work  is dealing with Study of Road Lines II/477 and III/48425 in 

Baška. In preamble there’s an analysis of the current situation including survey of transport 

intensity and next select the possibly troubleshooting distances and localities. The next part 

including proposals with the main principles of solution including variant proposals. At the 

end there’s an exclude final variant including bill of costs. 
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1 ÚVOD 

1.1 Identifika ní údaje 

Název:  Návrh dopravn  bezpe nostních opat ení na silnici III/48411 ve 
Sviadnov  a Frýdku - Místku 

Kraj:    Moravskoslezský 

Místo:    Baška,  Frýdek - Místek 

Zadavatel:  Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

Rozsah:   Studie 

Vedoucí práce:  Ing. Václav Škvain 

Autor práce:   Bc. David echmánek 
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1.2 Zd vodn ní studie  

Tato diplomová práce se zabývá studií možných úprav silnic II/477 a III/48425 v obci 

Baška. Cílem projektu je porovnání a prov ení prostorových možností úprav stávajících 

silni ních pr tah  a p eložek výše uvedených komunikací ve vztahu k centru obce a okolní 

zástavb . 

Navrhované variantní ešení p edstavují jednak úpravy stávajících tras komunikací, 

spo ívající v ešení jednotlivých problémových lokalit (VARIANTA A) a jednak komplexní 

ešení situace formou p eložek (VARIANTA B). P eložky výše uvedených komunikací 

p edstavují zlepšení životního prost edí, zlepšení bezpe nosti chodc  a cyklist  na úkor 

doposud nad azované automobilové dopravy. 

ešeny jsou úpravy stávajících k ižovatek, která se v posuzovaném úseku 

nachází, orienta ní návrhy vodorovného i svislého dopravního zna ení a zastavování vozidel 

hromadné dopravy osob, které je v sou asné dob  realizováno na nevhodn  umíst ných 

autobusových zastávkách s problematickým napojením na stávající chodníkové plochy. 
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2  POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

P edm tem ešení diplomové práce je vypracovat studii úprav silnic II/477 a III/48425 

v Bašce. Stávající silnice II/477 (Ostrava – Frýdek - Místek – Baška) je dopravn  

nejvýznamn jší komunikací procházející centrem Bašky, silnice III/48425 (Baška – Frýdlant 

nad Ostravicí) je dopravní p í kou v území spojující Bašku s Fýdlantem nad Ostravicí. Její 

význam je nižší než význam silnice II/477. 

Uvedená silnice II/477 je vedena od západu ze silnice  I/56 a pr tahem obcí Kun i ky u 

Bašky a pokra uje pr tahem Bašky v délce cca. 2100 m p i ší ce vozovky p ibližn  

odpovídající kategorii S 7,5/60. Tato silnice dále pokra uje do starého m sta, Frýdku Místku 

a Ostravy v ší kovém uspo ádání odpovídající kategorii S 7,5/80. Druhá silnice III/48425 je 

vedena od centra Bašky ze silnice  II/477 pr tahem obce Bašky a pokra uje dále do obce 

Pržno v délce cca. 1925 m p i ší ce vozovky p ibližn  odpovídající kategorii S 7,5/60. 

2.1 Geomorfologická a geologická charakteristika 

ešený úsek mezi obcí Pržno a Staré m sto je z v tší ásti plochého charakteru, tvo ený 
ekou Ostravice. Nadmo ská výška obce je p evážn  315 m.n.m. Geomorfologické a 

geologické podmínky ešeného úseku nijak neomezují jeho využití. Sesuvná území a jiná 
geologicky riziková území se v ešeném úseku nevyskytují. 

2.2 Postavení obce v systému osídlení z hlediska dopravy 

Hlavní dopravní vazby na nad azenou silni ní sí  zajiš uje tah I/56 dopln ný silnicí 

II/477. Silnice I/56 zajiš uje p edevším tranzitní vazby a pro samotnou obec spolu se silnicí 

II/477 umož uje spojení s Frýdkem – Místkem a dopravní p ístup na mezinárodní tah E462 

(I/48 a R48). Silnice I/56 je ešeným územím vedena ze severního sm ru od Frýdku – Místku 

p es k.ú. Kun i ky u Bašky a Hodo ovice. Jižním sm rem na Frýdlant nad Ostravicí a Bílou, 

kde je zapojena do silnice I/35. Jedná se o zna n  zatíženou komunikaci (až 18,9 tis. 

Motorových vozidel/24 hod. Její ší kové uspo ádání odpovídá ty pruhové sm rov  

nerozd lené komunikaci. Pr tah silnice I/56 se dá v ešeném území považovat za 

stabilizovaný. Dopravní závady souvisejí p edevším s etným výskytem úrov ových 
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k ižovatek a sjezd , která na ty pruhové sm rov  nerozd lené komunikaci, vzhledem k 

jejímu dopravnímu zatížení, vytvá ejí riziková místa. Silnice II/477 je vedena ze severního 

sm ru od Frýdku – Místku p es k.ú. Baška a Kun i ky u Bašky, kde je zapojena pomocí 

mimoúrov ové k ižovatky do silnice I/56. Komunikace umož uje alternativní dopravní 

spojení Bašky s Frýdkem – Místkem. Z hlediska širších vazeb se jedná o komunikaci, kterou 

lze za lenit mezi dopl kové krajské tahy s dopravním zatížením mezi 5 – 6,5 tis. voz/24 hod. 

Z urbanisticko–dopravního hlediska je možné pr tah Baškou charakterizovat jako sb rnou 

komunikaci funk ní skupiny B (místní komunikace II. t ídy) s ší kovým uspo ádáním 

odpovídajícím dvoupruhové sm rov  nerozd lené komunikaci. Dopravní závady se objevují 

p edevším v centru obce. Jejich odstran ní však znamená výrazný zásah do rázu obce. Silnice 

III/48425 je pro Bašku významnou komunikací spojující jednotlivá sídla situovaná podél 

pravého b ehu Ostravice (Bašku, Pržno a Lubno) a dopravn  ji lze definovat jako náhradní 

spojení Bašky a Frýdlantu nad Ostravicí. Z urbanisticko–dopravního hlediska je možné pr tah 

zastav ným územím Bašky charakterizovat jako sb rnou komunikaci funk ní skupiny B 

(místní komunikace II. t ídy) umož ující však i p ímou obslužnou funkci. Její ší kové 

uspo ádání odpovídá dvoupruhové sm rov  nerozd lené komunikaci. Trasa silnice III/48425 

v ešeném území vykazuje pouze lokální sm rové závady (sm rové zvln ní v jižním úseku 

trasy).  

Ostatní silnice v území mají p edevším dopl kový význam a zajiš ují spojení s 

okolními sídly.  

Železni ní doprav  slouží celostátní železni ní tra  .323 (Ostrava – Valašské 

Mezi í í). 
1Územní plán Baška, Urbanistické st edisko Ostrava, s.r.o., Spartakovc  3, Ostrava-Poruba. 
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2.3  Posouzení z hlediska intenzity dopravy 

V rámci celostátních profilových s ítání dopravních intenzit provád ných v p tiletých 

cyklech editelstvím silnic a dálnic Praha je zjiš ováno dopravní zatížení silni ní sít  za 24 

hodin pr m rného dne v roce. V ešeném území bylo provedeno s ítání na všech silni ních 

komunikacích mimo silnice III/48412 a III/48413. 

Tab1.1.: Výsledky s ítání dopravy na komunika ní síti v ešeném území pro rok 2010 

Stan.  Siln.  Úsek Rok 

 
T 
 

T žká 
motorová 
vozidla a 
p ív sy 

 
O 
 

Osobní a 
dodáv. vozidla 

 

M 
 

Jednostopá 
motorová 
vozidla 

voz./24 
hod 

 
sou et 
všech 

mot.vozidel 
a p ív s  

Stávající 
orienta ní 
kategorie 

dle SN 
736101(bez 
návrhové 
rychlosti) 

 
 
 

7-3360 

 
 
 

I/56 

 
Frýdek 

- 
Místek- 
Baška, 
MÚK s 
II/477 

2000 1 674 10 373 46 12093  
S 20,75 

 
(modifikovaná 

bez st . d l. 
pásu) 

2005 2 524 16 246 60 18830 

2010 1 924 14 935 75 16 934 

2030 2078 21090 75 23243 

 
 
 

7-5710 

 
 
 

I/56 

 
Baška, 
MÚK s 
II/477 – 
Frýdlant 

n. O. 

2000 697 6 027 10 6 734  
S 20,75 

 
(modifikovaná 

bez st . d l. 
Pásu) 

2005 1 225 7 823 18 9 066 

2010 1 457 8 649 51 10 157 

2030 1574 12216 51 12267 

 
 
 

7-2570 

 
 
 

II/477 

 
Frýdek 

– 
Místek- 
Baška, 

centrum 

2000 976 4 197 54 5 227 

 
S 7,5 

2005 741 4 213 24 4 978 

2010 1 184 4 982 126 6 292 

2030 1244 6872 126 8242 

7-2576 

 
 
 

II/477 
 
 

 
Baška, 

centrum 
– 

Baška, 
MÚK s 
II/477 

2000 803 4 053 45 4 901 
 
 
 

S 7,5 

2005 1 107 5 348 29 6 484 

2010 - - - - 

2030 1229 8667 29 9725 

7-1750 
 
 

III/48425 

 
 

Baška 

2000 - - - - 
 
 

S 7,5 

2005 - - - - 

2010 566 3 710 56 4 332 

2030 595 5104 56 5755 
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Nejvyšší dopravní zatížení v ešeném území vykazuje dlouhodob  pr tah silnice I/56 

ešeným územím. Jedná se však o dopravní zatížení zp sobené p edevším osobními vozidly 

(podíl až 90 %). Dle orienta n  provedené prognózy (extrapola ní metodou na základ  

výhledových koeficient  SD) p esáhne zatížení silnice I/56 k r. 2030 limitních hodnot pro 

stávající ší kové uspo ádání (zkapacitn ní trasy silnice I/56 však není v rámci územního plánu 

podrobn  ešeno). Jedná se však o úsek mezi hranicí s Frýdkem – Místkem a mimoúrov ovou 

k ižovatkou se silnicí II/477. U navazujícího úseku silnice I/56 a ostatních komunikací lze pak 

konstatovat, že jejich stávající kategorie a uspo adání jsou vyhovující (vzhledem k úrovním 

kvality dopravy). 

Z d vodu stržení mostu p es vodote  Ostravice p i povodních, se nemohl uskute nit 

pr zkum dopravy n kterých ešených úsek . 

 

Obr.:1.1.: Interaktivní mapa ešeného území 

 7-3360 

 7-5710 

7-1750 

7-2570 

7-2576 
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2.4 Charakteristika jednotlivých úprav v sou asném stavu 

Ve stále rozvíjející se obci Baška podél silnice II/477 a III/48425 roste i její dopravní 

význam a zatížení. Jsou to nekoncep ní úpravy, na které dnes nahlížíme jako na úpravy 

problémové. Nap íklad:  

   ve druhém úseku cca 150m od stykové k ižovatky silnic II/477 a III/48425 se na silnici 

III/48425 ve sm ru Pržno vyskytují nevyhovující prvky:  

 nadm rná ší ka komunikace s nedostate ným vodorovným dopravním zna ením 

vodících proužk ,  

 p echod pro chodce je nep ípustný z hlediska bezpe nosti chodc . (viz. Obr. 1.2), 

  na silnici II/477 a III/48425  jsou nedostate n  vyzna eny autobusové zastávky bez 

vlastního zastávkového pruhu. (viz. Obr. 1.3), 

 úzké chodníky z velké ásti neodd lené od vozovky, zna n  deformované p írodními 

vlivy a pojezdy v tších nákladních automobil . (viz. Obr. 1.4, 1.5), 

 vodorovné zna ení na silnice II/477 a III/48425  není tém  viditelné. (viz. obr. 1.2, 

1.6), 

 rozlehlá styková k ižovatka silnic II/477 a III/48425 se zalomenou p edností na silnici 

III/48425 je bez konstrukce odbo ovacích pruh  a jiné organizace provozu. (viz. obr. 

1.7, 1.8), 

 nedostate ná ší ka mostu pouze 5m, který se nacházi na silnici II/477 cca 120m od 

k ižovatky se silnicí III/48425. (viz. obr. 1.9),   
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Obr. 1.2.: Nadm rná ší ka komunikace s nedostate ným vodorovným zna ením 

 

Obr. 1.3.: Autobusové zastávky bez vlastního zastávkového pruhu  

? 
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Obr. 1.4.: Zna n  deformovaný chodník p írodními vlivy 

 

Obr. 1.5.: Zna n  deformovaný chodník zp soben pojezdy v tších nákladních automobil  



 Diplomová práce 

 

15 

 

 

Obr. 1.6.: Nedostate né vodorovné zna ení 

 

Obr. 1.7.: Styková k ižovatka se silnicí II/477 – III/48425 

Silnice II/477 

Silnice II/477 Silnice III/48425
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Obr. 1.8.: Styková k ižovatka se silnicí II/477 – III/48425 

 

Obr. 1.9.: Nedostate ná ší ka mostu pouze 5m! 

5m!

Silnice III/48425 

Silnice II/477 

Silnice II/477 
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2.5 Posouzení z hlediska technického stavu 

Silnice II/477 je významnou komunikací vedoucí od MÚK ze silnice I/56 p es 

Kun i ky u Bašky, Baška dále ve sm ru Staré m sto, Frýdek-Místek a Ostrava. Konstrukce 

vozovky je asfaltový povrch v ší ce mezi obrubami 7 m.  

K ižovatka se silnicí II/477 a III/48425  je styková, prostorov  rozlehlá, není však 

usm rn na ídícími pruhy. Dále jsou stykové k ižovatky s místními komunikacemi a sjezdy k 

drobným provozovnám a k rodinným domk m. 

Na silnicí II/477 a III/48425  se dále vyskytují zastávky autobusové dopravy, které však 

nejsou vymezeny stavebními úpravami a p edevším chybí nástupní hrany zastávek a 

zastávkové pruhy. Jako nástupišt  slouží p ilehlý chodník. 

Na technickém stavu vozovky byly zjišt ny tyto závady: 

 Špatná viditelnost vodorovného zna ení, zna ná deformace krytu vozovky hlavn  v 

prostoru vodícího proužku a nezpevn né krajnice. 

 Obrubníky kolem vozovky v tšinou betonové, zna n  deformované. 

 Konstrukce chodník  je dlážd ná, zna n  deformované p írodními vlivy.  
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3 VARIANTA A - NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV NA 

PR TAHU 

Vzhledem k délce ešeného úseku (pr tah Obcí Baška je dlouhý p ibližn  2,6 km), byla 

kv li odlišnosti a p ehlednosti navrženého ešení, komunikace rozd lena na 3 úseky a 

podrobn ji zpracované lokality, jejichž vyzna ení je patrné z obrázku 2.0.  

 

Obr. 2.0.: Ozna ení ešených míst 

V prvním úseku se jedná o nevyhovující polom r sm rového oblouku a nedostate nou 

ší ku mostu pro plynulou jízdu v obou sm rech na silnici II/477, v druhém úseku o stykovou 

k ižovatku silnic II/477 a III/48425 s následnými autobusovými zastávkami a ve t etím úseku 

o nevyhovující polom ry sm rových oblouk  na dovolenou rychlost 90km/h v extravilánu a 

stávající chodník ší ky cca 1,75 m s dlážd ným povrchem zna n  deformovaným p írodními 

vlivy, který je realizován pouze po pravé stran  silnice III/48425, a to od k ížení se silnicí 

II/477. 

3.1 Úsek 1 – Za átek zástavby – most p es Bystrý potok 

Sou asná situace 

Na obrázku 1.5 je z etelné, že sm rový oblouk nevyhovuje pr jezdu v tšího 

nákladního vozidla, a proto dochází k pojížd ní a následné deformaci p ilehlé chodníkové 

plochy, což je nevyhovující zejména z hlediska bezpe nosti chodc , absence bezpe nostních 

odstup . 

 Na obrázku 2.1 je z etelné, že most je p íliš úzký pro plynulý oboustranný provoz. 

Z tohoto d vodu je up ednostn n pravý pruh ze sm ru Starého m sta do centra Bašky 

ÚSEK 1 ÚSEK 2 ÚSEK 3
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dopravní zna kou ( . P 8), která stanoví p ednost protijedoucím vozidl m v p ípad , kdy se 

protijedoucí vozidla nemohou bezpe n  vyhnout.   

Dále se v prvním ešeném úseku nachází p íliš mnoho vjezd  na komunikaci II/477, 

které by bylo vhodné redukovat a ponechat pouze nezbytné vjezdy na komunikaci. Stávající 

chodník ší ky 1,75 m s dlážd ným povrchem zna n  deformovaným p írodními vlivy, který je 

po pravé stran  komunikace II/477 sm rem na Staré m sto je nutno rekonstruovat a rozší it 

chodníkovou plochu na ší ku 2,25m v etn  bezpe nostních odstup . 

 

Obr. 2.1.: Most je p íliš úzký pro plynulý oboustranný provoz 

Návrh úprav: 

Jako nejvhodn jším opat ením se jeví rozší ení komunikace v oblouku podle normy 

SN 736101 a zrušení stávající chodníkové plochy s následnou p eložkou kolem domu 

.p.930. Chodníková plocha je navržena v ší ce 2,25 m. Stávající vozovka sil. II/447 bude 

rozší ena p edevším v úseku okolo domu . popisné 930. Z vozovky ší ky 6,0m bude na 
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vnit ní stran  oblouku provedeno rozší ení vozovky až o 1,5m. Minimální ší ka vozovky bude 

v celém úseku 6,0m. 

Konstrukce chodníku je navržena s krytem ze zámkové dlažby. 

Chodník 

- zámková dlažba 

  Best Klasiko p írodní   60 mm 

- lože z drti 4-8 mm    30 mm 

- št rkodr  0-63 mm  ŠD           200 mm 

--------------------------------------------------------------- 

CELKEM              290 mm 

 

3.2 Úsek 2 -  Styková k ižovatka silnic II/477 a III/48425  

s p ilehlými autobusovými zastávkami 

Sou asná situace: 

Tato k ižovatka se nachází v prost ední ásti pr tahu obce Bašky. (na obr. 1.9. úsek 

ozna ený íslem 2).  

Jde o stykovou k ižovatku, kde se k íží silnice II/477 a silnice III/48425. V tev 

k ižovatky ve sm ru jízdy vlevo (podle obr. 2.2) vede do Starého m sta. V tev k ižovatky 

napravo vede do malé vesni ky Pržno.  

Sou asný vzhled zastávek na komunikaci III/48425 absolutn  nevyhovuje norm  SN 

73 6425-1, Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, jak po rozm rové stránce, tak po 

stránce vodorovného zna ení, tak i po stránce prostorového ešení (viz obr. 2.3). 
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Obr. 2.2.: Sou asná situace místa – styková k ižovatka silnic II/477 a silnice III/48425 

 

Obr. 2.3.: Sou asná situace místa - nevyhovující autobusové zastávky    

STARÉ M STO - Sil. II/477 PRŽNO- Sil. III/48425 

 KUN I KY U BAŠKY- Sil. II/477  

BUS

PRŽNO 

 

 

STARÉ M STO 

BUS
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Pro vozidla hromadné dopravy není vymezen zastávkový pruh ani na jedné stran  

komunikace. Což výrazn  zhoršuje plynulost provozu na této komunikaci. 

Chodník je ší ky 1,75 m se zna n  deformovaným dlážd ným povrchem a to pouze na 

levé stran  komunikace III/48425 ve sm ru Pržno. (obr.:2.3).  

Na stran  druhé není realizován v bec. Autobusové zastávky jsou ozna eny pouze 

svislou dopravní zna kou IJ 4b ,zastávka“ a chybí jejich ozna ení vodorovnou dopravní 

zna kou V 11a. 

Návrh úprav:   

Stávající chodník ší ky 1,75 m s dlážd ným povrchem, se zna nými deformacemi, 

který byl pouze po levé stran  komunikace III/48425 sm rem na Pržno. 

Bude nahrazen a dopln n po obou stranách komunikace III/48425 chodníky s 

dlážd ným povrchem o ší ce 2,25 m po levé stran  od stykové k ižovatky se silnicemi II/447 

a III/48425 sm rem na Pržno v délce cca 380m a po pravé stran  bude navržen v délce cca 

332m. Stejná stavební úprava kolem komunikace III/48425 bude provedena i v druhém sm ru 

a to ve sm ru Kun i ky u Bašky v délce cca 535m.  

Návrh stavebních úprav na silnici II/477 ve sm ru Kun i ky u Bašky spo ívají ve 

vybudování dlážd ných chodníkových ploch po levé stran  komunikace o ší ce 2,25 m. 

Autobusové zastávky na komunikaci III/48425 budou navrženy podle odstavce 3.2.1. návrh 

autobusových zastávek. Je navržena p estavba stávající stykové k ižovatky na malou okružní 

k ižovatku v úseku 2.( viz. obr.: 2.4.) 
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Obr. 2.4.: Navržená okružní k ižovatka    

Geometrie posuzované okružní k ižovatky: 

Jedná se o malou okružní k ižovatku, která vznikla p estavbou ze stykové k ižovatky 

silnice II/477, III/48425. 

K ižovatka má vn jší pr m r D = 30 m, jednopruhový okružní pás s pojížd ným 

prstencem, vjezdy a výjezdy z k ižovatky jsou rovn ž jednopruhové. Okružní pás (asfaltový) 

má ší ku 6,0 m a p í ný sklon 2,5 %, dlážd ný pojížd ný prstenec je v ší ce 2,0 m s p í ným 

sklonem 4%. St ední ostrov má pr m r 14 m a povrch ostrova má sklon od obrubníku ke 

st edu 1:5. Obr.: 2.5. 
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Obr. 2.5.: Ukázka p í ného ezu okružní k ižovatky    

Návrh autobusových zastávek 

Nov  realizované autobusové zastávky budou upraveny tak, aby vyhovovaly norm  SN 

73 6425-1. Umíst ní a stavební uspo ádání zastávek musí respektovat ustanovení p íslušných 

SN, bezpe nost a plynulost provozu: 

 stavebn  p im eným ešením odd lení pohybu chodc  a vozidel 

 dopravním zna ením 

 zabezpe ením plynulého a hospodárného pohybu chodc   

 ú inným odvodn ním 

 zabezpe ením p ehledu o výstupu a nástupu cestujících ze stanovišt  idi e 

 kvalitním povrchem vozovek a ekacích ploch 

 vy ešením bezbariérového p ístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

Zastávky v intravilánu je nutno navrhovat v místech s možností z ízení zastávkového 

pruhu.  

Zastávkový pruh je pruh ur ený pro zastavení vozidla, v našem p ípad  linkové osobní 

dopravy. Jeho délka je stejná s délkou nástupní hrany zv tšené o 1 m, tyto délky vychází 

z nejv tší délky vozidla 12 m a u lánkových vozidel 18 m (v našem p ípad  vždy 12 m). 

6% 2.5% 
4%
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Obr. 2.6.: Znázorn ní zastávkového pruhu 

 
Obr. 2.7.: Základní rozm ry zálivové zastávky [2] 

 

Hodnoty, dle obr. 2.7. které platí pro všechny zastávky na území obce: 

Varianta A: 

- délka vy azovacího pruhu                  Lv   = 15 m 

- délka nástupní hrany pruhu                Lnh = 13 m 

- délka za azovacího pruhu                   Lz   = 10m 

 

- délka vy azovacího pruhu                  Lv   = 20 m 

- délka nástupní hrany pruhu                Lnh = 13 m 

- délka za azovacího pruhu                   Lz   = 15 m 
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3.3 Úsek 3 – Nevyhovující polom ry sm rových oblouk  

Sou asná situace: 

Ve st ední ásti t etího úseku je nevyhovující zvln ní silnice III/48425. Zde se nachází 

nedostate né polom ry sm rových oblouk  na návrhovou rychlost 60 km/h. První sm rový 

oblouk má polom r R1=150 m, následující sm rový oblouk je R2=100 m a poslední sm rový 

oblouk tohoto zvln ní je R3=250 m. Obr.: 2.8. 

 

Obr. 2.8.: Nevyhovující zvln ní na silnici III/48425 

 

 

 

 

R2 

R1 

R3 
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Návrh úprav: 

Jako nejvhodn jším opat ením se jeví nahrazení tohoto zvln ní jedním sm rovým 

obloukem bez p echodnic o polom ru R=1000 m který bude napojen na stávající silnici 

III/48425 sm r Pržno. Obr.:2.9. 

P ed navrženou úpravou ze sm ru od Bašky je navrženo nové zapojení obytné 

zástavby, které je rozpracováno dle konceptu územního plánu. 

 

 

Obr. 2.9.: Návrh komunikace kategorie S 7,5/50 a nahrazení zvln ní na silnici III/48425 

sm rovým obloukem R=1000 m 
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4 VARIANTA B - ZÁPADNÍ OBCHVAT BAŠKY  

4.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

P edm tem ešení diplomové práce je mimo jiné i vypracovat studii dopravního 

obchvatu obce Baška – p eložky stávajících silnic II/477 a III/48425. Silnici II/474 lze z 

hlediska širších vazeb za adit mezi dopl kové krajské tahy s dopravním zatížením mezi 5 – 

6,5 tis. voz/24 hod. Stávající silnice III/48425 je pro Bašku významnou komunikací spojující 

jednotlivá sídla situovaná podél pravého b ehu Ostravice (Bašku, Pržno a Lubno) a dopravn  

ji lze definovat jako náhradní spojení Bašky a Frýdlantu nad Ostravicí. 

Uvedená silnice II/477 je vedena od západu ze silnice  I/56 a pr tahem obcí Kun i ky u 

Bašky a pokra uje pr tahem Bašky v délce cca 2100 m p i ší ce vozovky p ibližn  

odpovídající kategorii S 7,5/50. Tato silnice dále pokra uje do starého m sta, Frýdku Místku 

a Ostravy v ší kovém uspo ádání odpovídající kategorii S 7,5/70. Druhá silnice III/48425 je 

vedena od centra Bašky ze silnice  II/477 pr tahem obce Bašky a pokra uje dále do obce 

Pržno v délce cca. 1925 m p i ší ce vozovky p ibližn  odpovídající kategorii S 7,5/60. 

 

 Obr. 3.0.: Schéma ešených stávajících silnic II/477 a III/48425 

48425

Pržno

Staré m sto
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4.2 NÁVRH OBCHVATU - SILNICE II.T ÍDY (KATEGORIE 

A SM ROVÉ VEDENÍ) 

Protože se jedná o silnici II. t ídy, je navrženo takové p í né uspo ádání komunikace 

tvo ící obchvat, aby odpovídalo kategorii silnice S9,5/70 dle SN 73 6101, která svým 

p í ným uspo ádáním vyhoví požadavku stávající i výhledové intenzity dopravy. Vlastní 

uspo ádání je následující (viz. Obr. 3.1): 

- Komunikace sm rov  nerozd lená 

- 2x 3,50 dopravní pruh  

- 2x 0,25 vodící proužek 

- 2x 1,00 zpevn ná krajnice 

- 2x  0,75 nezpevn ná ást krajnice 

Pot ebné ší kové parametry byly navrženy na základ  údaj  o pr b hu intenzity 

dopravy v roce 2010 na silnicích v Bašce. Konkrétní údaje o po tu vozidel a charakteru 

vozidel jsou p evzaty od SD dle výsledku celostátního s ítání dopravy a jsou uvedeny v 

p ehledné tabulce viz. (tab.1.1.). 

Celková délka navrhovaného obchvatu iní 2350,46 m. Trasa byla rozd lena na dva úseky: 

 

Obr. 3.1.: P í ný ez navržené komunikace 
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I. Úsek km 0,000 00 - km 0,965 43 

Po átek stani ení km 0,000 00 navrženého obchvatu je na výjezdu ze Starého m sta a 

kon í stani ením km 2,350 46 cca 300m p ed obytnou zástavbou obce Pržno. Obsahuje 

napojení na stávající silnici II/477, která je vedena z Frýdku – Místku p es Staré m sto a 

Bašku. Jde o sm rový oblouk pravostranný o R1=300m, který se p ibližuje k místní vodote i 

jménem Bystrý potok a dále k trase železni ního koridoru s podjezdnou výškou trati 6,3m, 

v km 0,280 31, který nadchází. Zde bude t eba realizovat silni ní p emost ní s nosnou 

konstrukcí tvo enou prefabrikáty MK-T z dodate n  p edpjatého betonu.  

Zárove  je sm rovým prvkem odvád jícím stávající silnici mimo obec. Dále následuje 

levostranný oblouk o R2=450m. V km 0,706 64 je navržena okružní D=36m se silnicí II/477 

kde pravá v tev sm uje na Kun i ky u Bašky a následn  je zapojena pomocí mimoúrov ové 

k ižovatky do silnice I/56. Levá v tev sm uje do centra Bašky. Poté následuje p ímé vedení 

trasy o délce 108,59m. (viz. Obr. 3.2). 

 

 Obr. 3.2.: Schéma prvního úseku navrženého obchvatu Bašky 
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II. Úsek km 0,965 43- km 2,350 46 

Trasa prochází extravilánem a pravoto ivým obloukem o R3=350m se p ibližuje 

k místní vodote i Ostravice. Zde je nutno zvážit myšlenku možné realizace op rné zdi o délce 

cca 130m, která bude up esn na na základ  zam ení terénu. Dále následuje p ímé vedení 

trasy o délce 72,74m. V km 1,240 64 za íná levoto ivý oblouk R4=350m. V km 1,684 24 se 

nachází stávající silnice III/48425, v km 1,695 57 železni ní koridor a v km 1,745 85 místní 

komunikace. V tomto úseku se nachází mostní dílo o rozp tí 16 – 26 – 26 – 26 – 26m, které 

p ekra uje dv  místní komunikace a železni ní koridor s podjezdnou výškou 6,5m. Dále 

navazuje pravoto ivý oblouk o R5=350m. V km 2,132 55 je navržena styková k ižovatka, 

která navazuje na stávající silnici III/48425 sm ující do centra Bašky. Poté následuje p ímé 

vedení trasy o délce 27,90m, kterým se nov  navržená trasa obchvatu napojí na silnici 

III/48425 ve sm ru Pržno. (viz. Obr. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3.: Schéma druhého úseku navrženého obchvatu Bašky 

4.3  VÝŠKOVÉ POM RY NAVRŽENÉ TRASY 

I. Úsek km 0,000 - km 0,965 43 

Navržená trasa od po átku úseku stoupá z d vodu p emost ní vodote e (Bystrý potok) 

a železni ní trati. Spádové pom ry s1= +3,21 %,  s2= - 2,21%, jeden vypuklý výškový 

oblouk. Násyp maximální výšky 7,0m. V km 0,7 je vydutý výškový oblouk dále jde trasa v 

mírném násypu se sklonem s3= +0,50%. až do km 1,3 kde se nachází vydutý výškový oblouk 

a m ní se sklon. 
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II. Úsek km 0,965 43- km 2,350 46 

Z mírného násypu se sklonem s3= +0,50% p echází trasa vydutým výškovým 

obloukem do násypu se sklonem s4= +2,84%, s5= -2,70%, jeden vypuklý výškový oblouk. 

Násyp maximální výšky 8,0m. V km 2,0 se nachází vydutý oblouk. Výkop za íná v km 2,050 

a kon í v km 2,2. Dále trasa stoupá ve sklonu s6= -2,744% až do konce trasy km 2,350 46. 

4.4  Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukce vozovky byl proveden s ohledem na p edpokládané dopravní zatížení 

dle TP 170 s následující skladbou (viz. Obr. 3.4).: 

Asfaltový koberec mastixový                 AKM I        40 mm    TP 170 

Asfaltový beton hrubozrnný                   ABH I        70 mm    TP 170 

Obalované kamenivo hrubé                   OKH I        90 mm   TP 170 

Mechanicky zpevn né kamenivo            MZK          200 mm  TP 170 

Št rkodr           ŠD             200 mm  TP 170 

  Konstrukce celkem    600 mm 

 

Obr. 3.4.: Navržená konstrukce vozovky 
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4.5 Stavební úpravy na navrženém obchvatu 

Silni ní objekty na obchvatu (mosty) 

Mostní konstrukce na obchvatu (stru ný popis) 

Silni ní most p es vodote  Bystrý potok a železni ní koridor v km 0,295 

Jedná se o mostní konstrukci o ty ech polích na rozp tí (20 – 30 – 20 – 20m), s úhlem 

k ížení 36°. Ve studii je toto p emost ní navrhováno z prefabrikátu MK-T z dodate n  

p edpjatého betonu.  

Silni ní most p es dv  místní komunikace a železni ní tra  v km 1,7 

Jedná se o mostní konstrukci o p ti polích na rozp tí (16 – 26 – 26 – 26 – 16m), s 

úhlem k ížení 45° a podjezdnou výškou 6,5m. Ve studii je toto p emost ní navrhováno z 

prefabrikátu MK-T z dodate n  p edpjatého betonu.  

Silni ní k ižovatky na obchvatu 

Styková k ižovatka km 2,132 55 

Jedná se o napojení obchvatu na stávající silnici III/48425 spojující obytnou zónu 

Bašky s obchvatem. Nové propojení vychází s okružní k ižovatky na silnici II/477 a III/48425  

ve m st  Baška a vede k obchvatu, kde je ukon eno stykovou k ižovatkou. 

Okružní k ižovatka se silnicí II/477 Kun i ky u Bašky – Baška – Staré m sto 

Jde o významné úrov ové k ížení obchvatu se silnicí II/477 frekventovanou v obou 

sm rech. Polom r okruhu 36m s jedním dopravním pruhem nacházející se na násypovém 

t lese. Provedení k ižovatky se p edpokládá dle zásad uvedených v Typových podkladech. 

Ostatní úpravy vyplývající z navrženého ešení 

Dot ené pozemky 

Návrh obchvatu je veden tak, aby nároky na zábory soukromých pozemk  byly 

minimální. I v zastav né ásti se poda ilo navrhnout trasu tak, aby bylo co nejvíce omezeno 

bourání budov a p íslušenství.  
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K ížení obchvatu s inženýrskými sít mi  

Vzhledem k tomu, že zna ná ást obchvatu prochází extravilánem, nedochází zde ke 

k ížení silnice s inženýrskými sít mi ve v tším rozsahu. Pouze bude t eba provést p eložky 

sloup  elektrického vedení, p ípadn  stávající vedení výškov  upravit. 

Úpravy stávajícího pr tahu 

Vzhledem k navrženému uslepení stávající silnice II/474 v prostoru u nádraží, je nutno 

realizovat to nu pro osobní a nákladní vozidla, p ípadn  vozidla zajiš ující hromadnou 

dopravu osob. 

 



 Diplomová práce 

 

35 

 

5 ORIENTA NÍ PROPO ET FINAN NÍCH 

NÁKLAD  

VARIANTA – A 

             tab1.2.: Orienta ní propo et finan ních náklad  VARIANTA - A 

Popis MJ Množství J. cena 
indexovaná

Index 
ceny 

Celková 
cena 

CELKOVÁ CENA                                                                                               25 026 851,00 
  Zemní práce         10 831 600,00 
      Rozebrání dlažeb nebo 
dílc  komunikací pro p ší z 
betonových dlaždic 

m2 3600 35.50 1.00 127 800,00 

      Odstran ní podkladu pl 
do 50 m2 z kameniva 
t ženého tl 200 mm 

m2 3600 129.00 1.00 464 400,00 

      Vytrhání obrub 
chodníkových ležatých 

m 2000 83.40 1.00 166 800,00 

  Komunikace         13 752 780,00 
Asfaltový beton 
st edn zrnný obrusnná 
vrstva ABS I tl. 40 mm 

m2 4750 30.80 1.00 146 300,00 

      Asfaltový beton 
hrubozrnný vrstva podkladní 
ABH I tl. 60 mm  

m2 4750 216.00 1.00 1 026 000,00 

      Podklad z obalovaného 
kameniva OKH I tl 100 mm 

m2 2850 263.00 1.00 749 550,00 

      Podklad – št rk 
prolevaný cementovou 
maltou ŠCN I tl 200 mm 

m2 2850 280.00 1.00 798 000,00 

            Podklad ze 
št rkodrti ŠD tl 200 mm 

m2 2850 214.00 1.00 609 900,00 

     Obnovení povrchu 
chodníku ze zámkové 
dlažby Best klasiko p írodní 
tl.60 mm  

m2 6430 289.00 1.00 1 858 270,00 

      Podkladní vrstva z drti 
4-8 mm tl.30mm 

m2 6430 784.00 1.00 5 041 120,00 

      Podkladní vrstva ze 
št rkodrti ŠD 0-63 mm tl.200
mm

m2 6430 548.00 1.00 3 523 640,00 

  Ostatní konstrukce a 
práce-bourání 

        10 515 071,00 

Malá okružní k ižovatka 
D=30 m

kus 1 8.500 000 1.00 8 500 000,00 

      Vodorovné dopravní 
zna ení ší ky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou 

m 550 7,85 1.00 4 317,50 
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Popis MJ Množství J. cena 
indexovaná

Index 
ceny 

Celková 
cena 

d lící áry souvislé 

      Vodorovné dopravní 
zna ení ší ky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou 
d lící áry p erušované 

m 2350 3,93 1.00 9 235,50 

      Vodorovné dopravní 
zna ení ší ky 250 mm 
retroreflexní bílou barvou 
vodící áry 

m 5800 13,80 1.00 80 040,00 

      Vodorovné dopravní 
zna ení retroreflexní bílou 
barvou p echody pro 
chodce, šipky nebo symboly 

m2 260 86,30 1.00 22 438,00 

      Osazení chodníkového 
obrubníku betonového 
ležatého bez bo ní op ry do 
lože z betonu prostého 

m 2860 174,00 1.00 497 640,00 

      Osazení silni ního 
betonového obrubníku do 
betonového lože tl 150 mm 

m 2860 490,00 1.00 1 401 400,00 

Práce a dodávky M         41 073 660,00 
 

VARIANTA – B 

  tab1.3.: Orienta ní propo et finan ních náklad  VARIANTA - B 

Popis MJ Množství J. cena 
indexovaná

Index 
ceny Celková cena 

CENA CELKEM  226 676 379.60 
  Zemní práce         9 372 480,00 
      Uložení sypaniny z 
hornin soudržných do 
násyp  zhutn ných do 100 
% PS 

m3 91000 63.00 1.00 5 733 000,00 

Hutn ní bok  násyp  pro 
jakýkoliv sklon a míru 
zhutn ní svahu 

m3 91000 36.40 1.00 3 312 400,00 

      Vykopávky v zemníku 
na suchu v hornin  t . 3 
objem p es 5000 m3 

m3 5200 44.30 1.00 230 360,00 

P íplatek za lepivost u 
vykopávek v zemníku na 
suchu v hornin  t . 3 

m3 5200 18.60 1.00 96 720,00 

      Okružní k ižovatka  m2 1050 87.20 1.00 104,640.00 
  Komunikace         21 408 000,00 



 Diplomová práce 

 

37 

 

      Asfaltový koberec 
mastixový obrusnná vrstva 
ABM I tl. 40 mm 

m2 20000 30.80 1.00 834,560.00 

      Asfaltový beton 
hrubozrnný vrstva podkladní 
ABH I tl. 70 mm  

m2 20000 216.00 1.00 5,324,800.00 

      Podklad z obalovaného 
kameniva OKH I tl 100 mm 

m2 20000 263.00 1.00 6,784,000.00 

      Podklad – mechanicky 
zpevn né kamenio MZK  tl 
200 mm 

m2 20000 269.00 1.00      5 380 000,00 
 

            Podklad ze 
št rkodrti ŠD tl 200 mm 

m2 20000 214.00 1.00 4 280 000,00 

Kladení zámkové dlažby 
komunikací pro p ší tl 60 
mm skupiny A pl p es 300 
m2 

m2 1000 197.00 1.00 197 000,00 

      dlažba zámková I ko 4 
20x16,5x4 cm p írodní 

m2 1000 227.00 1.00 227 000,00 

  Ostatní konstrukce a 
práce-bourání 

        9 869 180,00 

      Malá okružní k ižovatka 
D=36 m

kus 1 9500 000.00 1.00 9 500 000.00 

      Silni ní most (20 – 30 – 
20 – 20m), navrhováno z 
prefabrikátu MK-T z 
dodate n  p edpjatého 
betonu.  
 

m2 1050 80 000.00 1.00 84 000 000.00 

      Silni ní most (16 – 26 – 
26 – 26 – 16m), navrhováno 
z prefabrikátu MK-T z 
dodate n  p edpjatého 

m2 1270 80 000.00 1.00 101 600 000.00 

      Vodorovné dopravní 
zna ení ší ky 250 mm 
retroreflexní bílou barvou 
vodící áry 

m 5100 13.80 1.00 70 380,00 

      Osazení chodníkového 
obrubníku betonového 
ležatého bez bo ní op ry do 
lože z betonu prostého 

m 450 174.00 1.00 78 300,00 

      Osazení silni ního 
betonového obrubníku do 
betonového lože tl 150 mm 

m 450 490.00 1.00 220 500,00 

Práce a dodávky M         9 796 480,00 
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6 ZÁV R 

P edm tem diplomové práce bylo zpracování studie úprav silnic II/477 a III/48425 

v Bašce a to ve dvou variantách. V rámci diplomové práce byl posouzen návrh, zastavování 

hromadné dopravy na jízdním pruhu tak i na vlastních zastávkových pruzích. Byly ešeny 

úpravy stávajících k ižovatek a organiza ní zm ny provozu, navržení, dopln ní zejména 

vodorovného dopravního zna ení a v posledním bod  byl proveden orienta ní odhad náklad  

varianty A a varianty B. 

 V úvodní ásti varianty A je provedeno zhodnocení stávajícího stavu s pr zkumem 

intenzit dopravy a následným vytipováním problémových úsek  a lokalit. Ve variant  A byly 

zvoleny celkem t i problémové úseky. Jedná se o p echod z extravilánu do intravilánu ze 

sm ru Pržno, styková k ižovatka, nevyhovující ší ka mostu a nevyhovující polom r 

sm rového oblouku.  

V prvním kritickém úseku varianty A se jedná o nevyhovující polom r sm rového 

oblouku a následné pojížd ní nákladními automobily p ilehlé chodníkové plochy. Ve snaze 

tento negativní prvek eliminovat byla navrženo rozší ení vozovky v daném sm rovém 

oblouku. Dalším omezujícím prvkem v tomto úseku je nedostate ná ší ka mostu pro 

oboustranný plynulý provoz. Bylo navrženo rozší ení mostu. 

V druhém kritickém úseku varianty A se jedná o k ižovatku sv teln  ne ízenou, která 

má charakter stykový bez organizace provozu. Byla navržena okružní k ižovatka z d vodu 

zklidn ní dopravy na celém pr tahu Bašky, bezpe nosti chodc , nízké nehodovosti a 

estetického vzhledu.  

Ve t etím kritickém úseku varianty A se jedná o nevyhovující zvln ní komunikace 

skládající se ze t í sm rových oblouku o malých polom rech. Bylo navrženo dané zvln ní 

nahradit jedním sm rovým obloukem o polom ru R=1000m 

Variata B spo ívá v navržení obchvatu Bašky. Protože se jedná o silnici II. t ídy, je 

navrženo takové p í né uspo ádání komunikace tvo ící obchvat, aby odpovídalo kategorii 

silnice S9,5/70, která svým p í ným uspo ádáním vyhoví požadavku stávající i výhledové 

intenzity dopravy. Celková délka navrhovaného obchvatu iní 2350,46 m. Trasa byla 

rozd lena na dva úseky. 
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První úsek obsahuje napojení na stávající silnici II/477, dva sm rové, dva výškové 

oblouky, p emost ní vodote e Bystrý potok a železni ního koridoru. Dále byla navržena 

okružní k ižovatka se silnici II/477. 

Trasa druhého úseku prochází extravilánem a pravoto ivým obloukem se p ibližuje 

k vodnímu toku Ostravice. Zde je nutno zvážit myšlenku možné realizace op rné zdi o délce 

cca 130m. Dále následuje p ímé vedení trasy, levoto ivý oblouk, mostní dílo, které p ekra uje 

dv  místní komunikace a železni ní koridor, pravoto ivý oblouk. Dále je navržena styková 

k ižovatka, která navazuje na stávající silnici III/48425. Poté následuje p ímé vedení trasy, 

kterým se nov  navržená trasa obchvatu napojí na silnici III/48425 ve sm ru Pržno. 

V neposlední ad  byl proveden rozpo et spolu s kalkulací pro variatu A, variantu B a 
bude na možnostech investora pro kterou variantu se rozhodne. 

Posledním bodem studie bylo provedení kompletní vizualizace navržené trasy. 
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P ÍLOHA A 

Návrh obratišt  dle SN 73 6110: 
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P ÍLOHA B 

Návrh autobusových zastávek 

Na obrázku 1 je znázorn no p í né uspo ádání zastávkového pruhu bez fyzického 

odd lení v intravilánu s vodícím proužkem, který plní funkci odvod ovacího proužku. 

Ozna ení zastávky se provede dle obrázku 2. 

 

 
Obr 1.: P í né uspo ádání zastávkového pruhu bez fyzického odd lení v intravilánu 

 

 
Obr 2.: Ozna ení zastávky 
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- Vodící ára ( . V4)                                   

- Zastávka autobusu ( . V11a)                    

 

- Žlutá klikatá ára ( . V12a)                        

 

- Dopravní zna ka zastávky ( . IJ4a)           

 

 

 

 

 

 

  

 


