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ANOTACE 

KUBALOVÁ, Šárka. Rekonstrukce místní komunikace – ulice 28. října v Turnově. Ostrava, 

2012. 25 s. Bakalářská práce. VŠB – TUO. 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce místní komunikace na ulici      

28. října v Turnově. Návrh je v rozsahu zjednodušené projektové dokumentace. Návrh 

obsahuje zhodnocení stávajícího stavu a řešení šířkového uspořádání komunikace celého 

dopravního prostoru z hlediska bezpečnosti pohybu chodců, cyklistů i vozidel a řešení statické 

dopravy. Návrh obsahuje řešení šířkového uspořádání místní komunikace ul. 28. října, 

vytvoření podélných parkovacích stání, chodníkových ploch a návrh úprav zeleně.  

 

Klíčová slova 

Rekonstrukce, místní komunikace, úprava, podélná parkovací stání, Turnov 

 

ANNOTATION 

KUBALOVÁ, Šárka. Reconstruction of local street – 28th Street October in Turnov .Ostrava, 

2012. 25 s. Bachelor work. VŠB – TUO. 

The bachelor work deals with a proposal reconstruction of local communication on 

28th October street in Turnov.! The proposal is in range of a simplified project 

documentations. The proposal includes simplified evaluation of the current situation and the 

solution of latitudinal configuration of routes in the whole traffic area in regard to the safety 

of pedestrians or cyclists movement or movement of other vehicles including the safety of 

static transportation solutions. The proposal contains a solution for the latitudinal 

configuration of a local route, 28th October Street and for the construction of longitudinal 

parking lots, sidewalk areas and a proposal for modifications of public green areas.!
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Reconstruction, local street, modification, longitudinal parking lots, Turnov 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

MO         - označení místní obslužná komunikace, 

ČSN        - Česká technická norma, 

TP           - Technické podmínky, 

ACO      - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

ACP       - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy 

MZK      - Mechanicky zpevněné kamenivo 

ŠD          - Štěrkodrť 

C            - funkční třída komunikace 
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1. ÚVOD 

 

           V rámci dokončení bakalářského studia jsem si vybrala téma navržené dobrovolným 

svazkem obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, zpracování návrhu zjednodušené 

projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce místní komunikace – ulice 28. října 

v Turnově“. 

 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vhodné řešení rekonstrukce konstrukčních 

vrstev vozovky a dopravního prostoru místní obslužné komunikace, zajišťující obsluhu 

vymezeného území ve městě Turnov. Návrh obsahuje řešení šířkového uspořádání místní 

komunikace ul. 28. října, vytvoření podélných parkovacích stání, chodníkových ploch a návrh 

úprav zeleně.  

 

 

Obr. 1 Ulice 28. října 
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Název stavby:         Rekonstrukce místní komunikace – ulice 28. října v Turnově 

Místo stavby:          Turnov 

Okres:         Semily 

Kraj:          Liberecký kraj 

Hlavní předmět stavby:  pozemní komunikace 

Kategorie:        místní komunikace 

Třída:        III. 

Funkční skupina:       C, obslužná komunikace 

  Návrhová kategorie: MO2p 13,25/9/30 (modifikováno) – ulice 28. října v úseku 

Havlíčkovo náměstí – ul. Kinského 

 MO2p 12/9/30 (modifikováno) – ulice 28. října v úseku 

Kinského – SŠ Zdravotní 

 

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov 

 

Zhotovitel: Ing. Šárka Kubalová 

          Jubilejní 51, Ostrava 

          730 00 

 

Vedoucí BP: Doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc. 

 

Datum zpracování: duben 2012 

 

 

 

 

 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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3. ODŮVODNĚNÍ STAVBY  

 

             Stavba je navrhována z důvodu zlepšení stavebně technického stavu komunikace, 

technické infrastruktury, dopravní vybavenosti a bezbariérového přístupu. Vzhledem k tomu, 

že v roce 2011 probíhala rekonstrukce souběžné komunikace ul. 5. května byla veškerá 

doprava svedena na ul. 28. října. V důsledku svedení veškeré dopravy došlo k tomu, že 

stávající komunikace a chodníky jsou v současné době ve velmi špatném a nevyhovujícím 

technickém stavu. Došlo k narušení konstrukčních vrstev vozovky (výtluky, vyjeté koleje). 

Komunikace má strohý asfaltový povrch, pod kterým se nepravidelně nachází žulová dlažba 

z minulosti. Konstrukční vrstvy jsou nedostatečné. Stávající chodníky jsou z části asfaltové a 

z části dlážděné z drobné žulové dlažby, obrubníky jsou rovněž žulové. 

 

              Stavba řeší rekonstrukci ulice 28. října, jejíž délka činí cca 607 m. Dále řeší 

rekonstrukci skladby vozovky [14], chodníkových ploch a vytvoření podélných parkovacích 

stání. 

 

              Vytvořením podélných parkovacích stání, které v této části města tolik chybí dojde 

k větší přehlednosti dopravní situace a ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního 

provozu.  
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     Technický stav komunikace je následující: 

 

Ø Deformace chodníků a krytu vozovky 

Ø Absence vodorovného dopravního značení 

Ø Nevyhovující stav přechodu pro chodce 

 

 

 

Obr. 2 Deformace chodníku a krytu vozovky 
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4. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 

Turnov je město v okrese Semily, které se nachází na pomezí Ještědsko-

kozákovského hřbetu a CHKO Český ráj. Městem protéká řeka Jizera, která dělí město na dvě 

části. [18]      

Z morfologie území je terén v okolí řešené stavby pahorkovitý s nadmořskými 

výškami pohybujícími se od 274,40 m n.m. do 239,50 m n.m..[19] Předmětné území                    

se nachází v zastavěné části města a  stavba bude navržena v úrovni stávajícího terénu. Stavba 

se nachází v Libereckém kraji, v katastrálním území Turnov.         

Turnov je důležitý dopravní uzel, kde se kříží rychlostní silnice R10 směrem na 

Mladou Boleslav a Prahu s rychlostní silnicí R35 vedoucí směrem na Liberec. 

Místní komunikace – ul. 28. října se nachází v zastavěném území na východním 

okraji města Turnov. Uliční prostor je tvořen stávající vozovkou a chodníky. Ulice 28. října 

v úseku od Havlíčkova náměstí po ul. Kinského bude v budoucnu součástí městské 

památkové zóny.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Situace širších vztahů 
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5. POUŽITÉ PODKLADY 

 

Pro dokumentaci byly použity následující podklady: 

 

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 

- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 

- TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací, 

- TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace, 

- TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi, 

- TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, 

- TP 145 Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi, 

- Zásady pro návrh úprav komunikací a dopravních ploch, 

- Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích, 

- Dopravní stavby I – Pozemní komunikace, 

- průzkum území, 

- fotodokumentace, 

- mapa katastru zájmového území 

- polohopis 

- územní plán města Turnov 
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6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

6. 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

 

Ulice 28. října je dvoupruhová místní komunikace III. třídy, funkční skupiny C, 

obslužná komunikace s proměnnou šířkou v průběhu trasy.  

Úprava místní komunikace na začátku úseku navazuje na Havlíčkovo náměstí                   

a končí na křižovatce s ul. 5. května u objektu č.p. 1390 (SŠ Zdravotní). Ve staničení 0.228 40 

km dochází ke křížení s ul. Kinského, která propojuje ul. 28. října s ul. 5. května. 

 

Obr. 4 Situace ul. 28. října 

6.1.1 Kategorie komunikace 

 

              Řešený úsek místní komunikace ul. 28. října patří z hlediska členění místních 

komunikací podle struktury osídlení a dopravního významu do funkční skupiny C - obslužná 

komunikace převážně společenského významu ve stávající zástavbě. [8] 

Nově navržená komunikace bude v úseku Havlíčkovo náměstí – ul. Kinského  

odpovídat kategorii MO2p 13,25/9/30 a v úseku Kinského – SŠ Zdravotní kategorii MO2p 

12/9/30.  
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6.1.2 Směrové vedení trasy   

 

Navržené směrové řešení stavby je vloženo do geodetického zaměření skutečného 

stávajícího stavu silnice. Opravovaný úsek začíná v křižovatce ul. 28. října a Havlíčkova 

náměstí, v tomto místě je začátek pracovního staničení km 0,000.00. Konec úpravy je umístěn 

v km pracovního staničení 0,606 16 km u SŠ zdravotní. 

Od začátku staničení je komunikace vedená v přímé, za křižovatkou s ul. Kinského  

je navržen pravostranný oblouk o poloměru R = 950, zbývající úsek je veden v přímé až po 

konec úpravy.  

 

Označení  staničení  směr. prvek   délka   

ZÚ   0,000 00  přímá    246,81 m 

TK   0,246 81  R = 950,00 m   188,88 m 

KT   0,435 69  přímá    170,47 m 

KÚ   0,606 16  

          606,16 m                 

 

6.1.3 Výškové řešení 

 

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškovou úpravu. Niveleta místní 

komunikace kopíruje stávající terén. Komunikace v celém úseku stoupá, max. sklon                

je 5,13 %.  

 

Staničení sklon   délka  poloměr      délka tečny Bpv. 

0,000 00 +2,52 %  88,66 m       275,74 

0,088 66 +1,54 % 188,28 m R = 9000 m       44,10  277,91 

0,281 67 +5,13 %  96,01 m R = 4000 m       71,80  271,35 

0,463 90 +3,25 % 164,25 m R = 5000 m       47,00  289,30 
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6.1.4 Šířkové uspořádání a příčný sklon 

 

Základní šířkové uspořádání místní komunikace ul. 28. října odpovídá obousměrné 

místní komunikaci funkční skupiny C a  je navrženo ve 2 kategoriích. 

    

V úseku od Havlíčkova náměstí po ul. Kinského v kategorii MO2p 13,25/9/30.  

 

jízdní pruh   2 x 3,00 m = 6 ,00 m 

parkovací záliv vpravo 1 x 2,25 m = 2,25 m 

bezpečnostní odstup  2 x 0,50 m = 1,00 m              

celková šířka v koruně             9,25 m 

chodník vlevo     2,00 m 

zelený pás vlevo    0,50 m 

chodník vpravo     1,50 m 

 

PMK      13,25 m 

 

V úseku od ul. Kinského po objekt č.p. 1390 ( SŠ zdravotní  ) MO2p 12/9/30. 

 

jízdní pruh    2 x 3,00 m = 6,00 m 

parkovací záliv vpravo 1 x 2,00 m = 2,00 m 

bezpečnostní odstup  2 x 0,50 m = 1,00 m 

celková šířka v koruně   9,00 m 

chodník vlevo     1,50 m 

chodník vpravo    1,50 m 

 

PMK      12,00 m 

 

Příčný sklon místní komunikace je navržen střechovitý 2,5 %, parkovací zálivy mají 

sklon 2,00 % směrem k vozovce. V parkovacích zálivech je navrženo 60 parkovacích míst. 

Minimální sklon zemní pláně je navržen 3,0 %.  
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6.1.5 Konstrukce zpevněných ploch 

 

Stávající konstrukce vozovky a chodníků bude odstraněna a nahrazena konstrukcemi 

nově navrženými. [14] 

     

 

a) Konstrukce vozovky 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108-1 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+ 80 mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI E    ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   150 mm ČSN 73 6126 

Štěrkodrť (0-32)    ŠD     min. 200 mm ČSN 73 6126 

Celkem          min. 470 mm 

 

 

b) Konstrukce parkovacích zálivů a vjezdů 

Zámková dlažba šedá    DL I  80 mm  ČSN 73 6131-1 

Pískové lože     L  40 mm  ČSN 73 6126 

Štěrkodrť (0-32)    ŠD  150 mm ČSN 73 6126 

Štěrkodrť (0-32)    ŠD     min. 150 mm ČSN 73 6126 

Celkem            min. 420 mm 
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Obr. 5 3D vzorový příčný řez 
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              V celém úseku úpravy místní komunikace je navržen silniční kamenný obrubník 

200/250 mm do lože z betonu C 12/15 tl. 100 mm po obou stranách. Tento obrubník bude 

vyčnívat 150 mm nad povrch přilehlé komunikace. V místech vjezdů a v místech přechodů 

pro chodce budou obrubníky vyčnívat 20 mm nad povrch přilehlé komunikace. 

Parkovací zálivy budou od asfaltové vozovky odděleny dvojřádkem z žulové dlažby 

velikosti 100/100 do lože z betonu C 12/15 tl. 100 mm s bočními opěrami. 

 

c) Konstrukce chodníku  

Zámková dlažba šedá    DL I  60 mm  ČSN 73 6131-1 

Pískové lože     L  40 mm  ČSN 73 6126 

Štěrkodrť (8-16)    ŠD    min.  200 mm ČSN 73 6121 

Celkem         min.  300 mm 

 

 

d) Konstrukce zeleného pásu 

Ohumusování  + osetí      150 mm 

Zemina         min.  200 mm 

Celkem          min.  350 mm 
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   6.1.6 Chodníky 

 

Stávající chodníky budou v celé délce úpravy včetně obrub rozebrány a provedeny 

dle nově navržené situace. 

 

Chodník je veden po obou stranách místní komunikace a je navržen v šířce min.  

1,50 m ve sklonu max. 2,0 % směrem k vozovce. V úseku od Havlíčkova náměstí po ul. 

Kinského je navržen zelený pás šířky 1,00 m. Tento prostor mezi chodníkem a vozovkou 

bude zatravněn. Chodník je v místě styku s travnatou plochou lemován záhonovým 

obrubníkem 200/50 mm. V místě samostatných vjezdů do nemovitostí vedoucích přes 

chodník je navrženo snížení celé šířky chodníku a jsou zde navrženy 2 varovné pásy v šíři 

0,40 m.. Nájezdní hrana vjezdů bude snížena na výšku šlápnutí 0,02 m Rampová část 

chodníku má maximální podélný sklon 12,5 %.  

Navržené chodníky budou provedeny v bezbariérovém řešení v souladu s Vyhláškou 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

6.1.7 Přechody pro chodce 

 

Přechody jsou navrženy šířky 4,00 m a jsou situovány kolmo na osu komunikace. 

Maximální délka přechodu pro chodce dosahuje 6,00 m. Vzhledem k této délce se nezřizuje 

vodící pás. Vodící pás je důležitý na přechodech delších než 8,00 m. [9] Přes místní 

komunikaci jsou navrženy dva přechody pro chodce. Ve staničení 0,119 50 km před budovou 

základní školy je umístěn první přechod pro chodce. Druhý přechod pro chodce je navržen 

v blízkosti křížení s ul. Kinského. V místě přechodu pro chodce budou obrubníky sníženy   

 na 0,02 m nad přilehlou komunikaci.  
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Jsou navrženy bezbariérové přechody s vodícími prvky pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009. V místě přechodu pro chodce                  

je navržen na chodnících varovný pás šířky 0,40 m po celé délce snížené hrany obrubníku              

až po výšku obrubníku 0,08 m nad přilehlou komunikaci. Na varovný pás navazuje signální 

pás šířky 0,80 m. Signální a varovné pásy musí mít mimo hmatového kontrastu (vnímatelného 

holí i nášlapem) i kontrast barevný. Rampová část chodníku má maximální podélný sklon 

12,5 %.  

 

6.1.8 Odvodnění 

 

Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem místní komunikace k okrajům 

vozovky, kde bude srážková voda odvedena vpustmi umístěnými vlevo u obrubníku a vpravo 

na rozhraní vozovky a parkovacích zálivů. Vpusti budou zaústěny do kanalizace. Pláň                

je navržena v příčném sklonu 3,0 % a je odvodněna podélnými trativody PVC/PE DN 120 

mm o celkové délce 606 m, které budou zaústěny do vpustí. Dno trativodu bude min. 300 mm 

pod úrovní zemní pláně. Řešení silniční kanalizace není součástí této bakalářské práce.  
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6.2. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 

 

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v zastavěném území, je třeba provést vhodné 

úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Chodníky mají maximální 

navrhovaný příčný sklon 2 %. Podél chodníků je minimálně na jedné straně přirozená vodící 

linie ve formě stěn domů, podezdívek plotů nebo zvýšeného obrubníku trávníku. Minimální 

šířka chodníku je 1,50 m.  

 

V místě přechodu pro chodce je navržen na chodnících varovný pás šířky 0,40 m    

po celé délce snížené hrany obrubníku až po výšku obrubníku 0,08 m nad přilehlou 

komunikaci. Na varovný pás navazuje signální pás šířky 0,80 m.  

 

Varovný a signální pás je výrazně odlišen od okolní dlažby barvou a specifickou 

strukturou a charakterem povrchu dlažby, která musí být vnímatelná slepeckou holí                         

i nášlapem. Materiál použitý pro vytvoření signálního a varovného pásu nelze na veřejně 

přístupných plochách a komunikacích použít k jinému účelu. 
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7. PARKOVÁNÍ 

       

     Parkování je navrženo v celém rekonstruovaném úseku vpravo podél místní 

komunikace pro osobní automobily skupiny s podélným stáním.[9,12] Počet parkovacích 

podélných stání je navržen dle požadavku objednatele Vodohospodářské sdružení Turnov             

a města Trurnov.  

Kapacita parkovacích stání je navržena v počtu 57 + 3 místa pro pro osobu těžce 

postiženou nebo osobu těžce pohyblivě postiženou. Délka parkovacího stání je navržena          

5,75 m pro osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohyblivě postiženou 7,00 m                     

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Parkovací stání bude mít šířku v úseku po ul. Kinského 2,25 m  

a od ul. Kinského až po konec úpravy 2,00 m. Podélný sklon parkoviště bude odpovídat 

podélnému sklonu přilehlé místní komunikace. Příčný sklon je navržen 2,0 %  směrem                    

ke komunikaci. Podélná stání budou od komunikace oddělena dvojřádkem z žulových kostek 

a sníženou obrubou. Povrch je zpevněn zámkovou dlažbou 80 mm.  

 

Obr. 6 – 3D konstrukce parkovacího stání 
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8. ZELEŇ 

 

Díky postrannímu zelenému pásu dojde k členění uličního prostoru. V tomto  pásu            

je vhodné navrhnout kombinaci nízké a vzrostlé zeleně s ohledem na rozhledové poměry 

ohumusování a osetí parkovou travní směsí. Obdobně budou upraveny prostory mezi 

podélnými parkovacími plochami a novými chodníky.  

 

Zeleň má nezastupitelné místo v obci. Vhodnou kombinací jednotlivých druhů zeleně 

je možno docílit zvýraznění prvků zklidňování pomocí vysoké zeleně, zvýšení estetického 

vzhledu ulice a zlepšení mikroklimatických a hygienických podmínek v daném místě. 

Při výběru porostu je nutno dbát na aspekty, které jsou vhodné pro dané prostředí. 

Musí se brát v úvahu, že se jedná o zastavěnou oblast se soukromými pozemky a proto by 

stromy neměly být moc vysoké, aby nebránily výhledu obyvatelům z oken. 

V úseku úpravy místní komunikace jsou navrženy stromy Jeřáb obecný, Javor 

mléčný kulovitý a z keřů Tavolník popelavý viz příloha č. 2. Návrh zahradní výsadby nebyl 

součástí této bakalářské práce.  

Zeleň, stromy a keře nesmí při plném vzrůstu zasahovat do průjezdného průřezu 

místní komunikace a průchodného průřezu chodníku. Rovněž nesmí bránit v dostatečném 

rozhledu řidičům, chodcům a cyklistům a jejich vzájemnému vizuálnímu kontaktu. 

Zeleň musí být umístěna tak, aby nezastiňovala svislé dopravní značky. Nesmí 

zhoršovat podmínky osvětlení prvku zklidnění a jeho okolí. 

Zvláštní pozornost musí být věnována sezónní zeleni a pravidelnému ošetřování 

zeleně během celého roku. 
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9. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

 

Dopravní značení je řešeno jak svislým, tak vodorovným dopravním značením. 

Svislé a vodorovné dopravní značení je navrženo dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích a Vyhlášky č. 91/2009 Sb.  Návrh značení je uveden v situaci. 

Dopravní značení bude provedeno ve formě svislých dopravních značek, vodorovné 

dopravní značení bude provedeno bílým nátěrem v reflexním provedení. Svislé dopravní 

značení bude na komunikaci umístěno na Al sloupcích ukotvených v betonových patkách.  

Veškerá parkovací místa jsou značena vodorovným dopravním značením V10 a 

podélná stání. U stání pro osoby s omezenou schopností pohybu je toto parkovací stání 

speciálně označeno svislým dopravním značením IP 12 a vodorovným symbolem pro osobu 

těžce postiženou nebo osobu těžce pohyblivě postiženou V 10 f.  

 

9.1 VÝPIS POUŽITÉHO VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

 

Při návrhu byla použita tato vodorovná dopravní značení: 

- V2 a     podélná čára přerušovaná, 

- V7        přechod pro chodce, 

- V10 a   podélná stání, 

- V10 f   vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo 

osobu těžce pohyblivě postiženou 

9.2 VÝPIS POUŽITÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

 

Při návrhu bylo použito toto svislé dopravní značení (grafické značení viz příloha               

č. 3): 

-  IP11 c, IP12, P2, E2 b, IP6, P4,  
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10. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  

 

Návrh úprav inženýrských sítí nebyl součástí této bakalářské práce. 

 

11. VLIV STAVBY NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Rekonstrukce místní komunikace přispěje ke zlepšení technického stavu 

komunikace, dopravní vybavenosti a bezbariérového přístupu. Nová konstrukce vozovky sníží 

prašnost a hlučnost v tomto území. 

 

11.1 ZPLODINY, PACHY, HLUK 

 

V důsledku stavební činnosti se dočasně uvažuje se zvýšeným množstvím emisí 

výfukových plynů, zvýšením hluku a prašnosti. 

 

 Po dokončené úpravě by měla být intenzita provozu snížena a tím pádem se 

předpokládá i snížení množství emisí. Zkvalitněním povrchu vozovek a chodníkových ploch 

dojde k dílčímu snížení prašnosti provozu a hlučnosti. 

 

11. 2 ODPADY 

 

V průběhu stavby vzniknou sutě a odpady při odstraňování stávající vozovky, 

vybouraní obrub a chodníků. 

S odpady vzniklými při stavbě musí zhotovitel naložit dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a prováděcí vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
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12. ZÁVĚR 

 

Realizací navrhovaných stavebních úprav by mělo dojít ke zkvalitnění pohybu všech 

účastníků silničního provozu. Dojde také ke zlepšení životního prostředí v dané ulici. 

Organizace dopravy bude přehlednější a především bezpečnější vzhledem k blízkosti základní 

školy, mateřské školy a SŠ Zdravotní. 

 

Při zpracování návrhu jsem využila názory místních občanů k potřebám parkovacích 

stání, bezbariérových chodníků, umístění přechodů pro chodce a zeleně. Jsem toho názoru,             

že při úpravě místní komunikace v zástavbě je vhodné oslovit místní obyvatele a jejich 

zkušenosti zohlednit v návrhu. 

 

Návrh byl proveden dle příslušných norem a technických podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, duben 2012       Ing. Šárka Kubalová 
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Tavolník popelavý 

Tavolník popelavý (Spiraea cinerea) je okrasný keř z čeledi růžovitých. 

 Jedná se o nižší, rozložitě rostoucí, hustý okrasný keř s převislými větvemi dosahující 

výšky maximálně 1,5 m. 

 Květenství tvoří bílé okolíky, jednotlivé květy jsou drobné a větve jsou jimi v době 

květu zcela obaleny. 

 Kvete na přelomu dubna a května. 

Tento kříženec vypěstovaný v roce 1862 patří mezi oblíbené jarní keře. Bývá 1,5 

až 2 m vysoký. Keř je hustý, dlouhé větve polopřevislé. Má 2 - 4,5 cm dlouhé, vejčité, 

laločnaté listy, které jsou v jejich horní polovině pilovité.  

Líc listů je zelený, rub sivě ojíněný. Na podzim barví do oranžova. Kvete velmi 

bohatě v květnu. Bílé květy jsou uspořádány v chocholících po celé délce větví. Plodem 

je měchýřek. Tavolník má rád slunce, ale roste také v polostínu. Prospívá v každé 

normální zahradní půdě. Po výsadbě nejsou keře v následujících letech na ošetřování 

náročné. Pouze silnější větve ze starších keřů po odkvětu vyřežeme. 

 

Obr. 1 Tavolník popelavý 
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Jeřáb obecný – Sorbus aucuparia 

       Strom menšího vzrůstu a průměru kmene do 50 cm. Nápadně velké pupeny jsou 

chlupaté, ale mohou se vyskytovat i lysé (subsp. glabrata). Olistění je řídké, 

soustředěné při okraji koruny. Listy jsou střídavé, lichozpeřené. Podlouhle kopinaté 

lístky 2–5 cm dlouhé s pilovitým okrajem. Bílé, slabě nažloutlé květy uspořádané                 

v plochých vrcholících rozkvétají od května do června. Plody jsou drobné, kulovité, 

oranžově červené, trpké malvice, dozrávají koncem léta. Jeřáb obecný je často 

vysazován podél komunikací i jako okrasná dřevina. 

 

 

Obr. 2 Jeřáb obecný 
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Javor mléčný  

           Javor mléčný kulovitý na kmínku (Acer latanoides Globosum) je menší strom                 

s pravidelně, hustě uzavřenou, kulovitou korunou. Dorůstá pomalu do 4-6m. Na půdu 

nenáročný. Kvete od dubna do května. 

 

Javor (Acer) je rod rostlin z čeledi javorovité. Jeho zástupci jsou obvykle 

vzrostlé opadavé stromy (existuje ale i několik druhů stálezelených), některé druhy mají 

však jen slabší vzrůst a jsou to buď nižší stromy anebo existují i keřovité druhy. Rod 

Acer čítá kolem 150 druhů. Jejich výskyt je omezen na mírné až subtropické oblasti 

severní polokoule. 

 

V dnešní době je javor mléčný upotřeben především jako strom okrasný a 

alejový. 

 

Obr. 3 Javor mléčný kulovitý 
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Prunus serrulata - višeň pilovitá, sakura  

Sakura je okrasná třešeň. Nejvíce je rozšířená ve východní asii-číně a japonsku. Dnes  

se ale už pěstuje jako okrasná rostlina v mírném pásu a subtropech celé severní i jižní 

polokoule. 

 

Svou oprávněnou oblibu získaly zejména pro krásné a velmi proměnlivé květy, které 

jsou neklamným symbolem nástupu jara. Její květy jsou plné a až 6 cm veliké. V poupěti             

má květ červenou barvu. Nevadí jí zakouřené nebo znečištěné prostředí proto se používají 

jako okrasné dřeviny do měst. 

 

Variabilní jsou sakury také tvarem svého růstu. Některé mají podobu stromu (Prunus 

serrulata ´Kanzan´, převisle rostoucí Prunus serrulata ´Kiku-shidare-sakura´ nebo úzká                 

a přísně sloupovitá Prunus serrulata ´Amanogawa´). 

 

Obr. 4 Višeň pilovitá – Prunus serrulata 

 



Užité dopravní značení
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IP6

Přechod pro chodce

     

IP11 c

Parkoviště (podélné stání)

     

IP12

Vyhrazené parkoviště

      

P2

Hlavní pozemní komunikace

      

P4

Dej přednost v jízdě

      

E 2b

Tvar křižovatky


