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PŘÍLOHA A Pilotní příklad použití RoSy PMS na poddolovaném území 

 

Příklad byl zpracován v rámci výzkumného centra CIDEAS [40]. 

Pro pilotní příklad plánu údrţby bylo vybráno několik úseků silnic první, druhé a třetí třídy o 

celkové délce 29,390 km spadající pod správu SSMSK Karviná.  

Řešeny byly silnice první třídy I/59. Řešený úsek začíná ve staničení km 10,024 a končí ve 

staničení km 14,267 jeho délka tedy je 4,397 km. Další silnice druhé třídy číslo II/474, která 

poddolovaným území prochází ve směru jih-sever (viz obr. 1A). Silnice je rozdělena do 

několika řešených úseků. První úsek je od staničení km 5,529 do km 18,569, tento úsek je 

přerušen silnicí I/11, další část začíná v km 21,309 a pokračuje do staničení km 25,742. 

Celková řešená délka silnice II/464 je 17,843 km. Další silnicí je silnice II/475 taktéţ 

hodnocena ve dvou úsecích od km 1,090 do km 2,589 a od km 3,320 do staničení km 7,729. 

Celková délka řešeného úseku silnice II/475 je 5,908 km. Posledním řešeným úsekem je 

silnice třetí třídy číslo III/4749. Řešen je úsek dlouhý 1,251 km začínající ve staničení km 

6,040 a končí v km 7,291. Tento úsek je zejména důleţitý, jelikoţ se nachází přímo v důlně 

aktivní oblasti.  

 
Obr. 1 A Silniční síť a řešené úseky 
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Návrh údrţby vozovek se standardně provádí na základě návrhové úrovně porušení (D0 aţ D3 

dle významu komunikace). Na návrhovou úroveň jsou vázány technologie údrţby a oprav 

vozovek včetně kvalitativních poţadavků na materiály, stavební směsi, provedení vrstev, ale 

také aktualizace proměnných parametrů vozovek. Nejdůleţitější části programu je zcela jistě 

kvalitní a úplná databáze proměnných, respektive neproměnných parametrů. Většinu 

neproměnných parametrů a dat potřebných pro vizualizaci výsledků spravuje SDB. Jako 

podklad do Softwaru ROSY jsou potřebné databázové soubory uvedené v tabulce 1A. 

Tab. 1 A Přehled vstupních databázových souborů 

Určení dat  název souboru přípony souboru 

Soubory nutné pro sběr a zpracování dat 

USEKY DBF MDX 

UZLY DBF MDX 

GOBCE DBF SHP SHX 

GUSEKY DBF SHP SHX 

Soubory potřebné pro zaloţení databáze a 

následné hodnocení stavu povrchu 

PASPORT DBF MDX 

KONSTR DBF MDX 

SCITANI DBF MDX 

Soubory potřebné pro zobrazení výsledků v mapě 
GUZLY DBF SHP SHX 

GHRLINE DBF SHP SHX 

Soubory vhodné pro zobrazení výsledků v mapě* 

GHRPOLY DBF SHP SHX 

GZAS DBF SHP SHX 

GLESY DBF SHP SHX 

GZEL DBF SHP SHX 

* Soubory jsou vlastněny ČUZK a SDB je nemůţe poskytovat třetím osobám 

 

Neproměnné parametry pocházely ze zdrojů SDB, SSMSK a společnosti IMOS. Software po 

zadání porušení silnic (Obr. 2A), vygeneruje na základě obsaţených degradačních modelů 

aktuální stav silnic (Obr. 3A). 

 
Obr. 2 A Zadávání poruch do programu 
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Obsaţeno je 10 typů poruch: trhliny úzké, trhliny široké, síťové trhliny, hloubková koroze, 

výtluky, deformace, koleje, ztráta drsnosti, ztráta podrcení a vysprávky (Obr. 2A). Z toho 

vyplývá, ţe některé z poruch je nutné sdruţovat, nejlépe podle stejné technologie opravy. 

Poruchy specifické pro poddolované území je vhodné zatřídit pod poruchy s obdobnou 

technologií opravy. Kvalita navrţeného plánu závisí na rozčlenění komunikací do co 

nejkratších úseků, které mají poruchy obdobného charakteru. V případě návrhu opravy tyto 

úseky umí software zase sloučit do úseků se stejnou technologií opravy, nebo údrţby.  

 

Obr. 3 A Stav jednotlivých úseků v aktuálním roce 

Návrh údrţby a oprav je moţné provést dvěma způsoby. Jedním způsobem je výpočet 

finančního plánu, tzn. výpočet potřeby peněz na dané období. Návrhové období bylo zvoleno 

jako střednědobé na 10 let, počínající rokem sestavení plánu (2009). Software navrhne 

technickoekonomicky optimální plán oprav v průběhu návrhového období a vypočte kolik 

peněz, bude na tyto opravy potřeba. Tato varianta je vhodná pro předběţné plánování 

potřebného objem financí na budoucí opravy.  

Druhou variantou je definovat předpokládaný rozpočet na jednotlivé roky a následnou údrţbu 

dle těchto předdefinovaných financí ideálně upravit. Zde lze navolit reálná čísla dle moţností 

investora. 
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Výsledky řešení 

Po provedení výpočtu jsme získali následující výsledky. Pro velké mnoţství výstupů jsou 

převáţně prezentovány výsledky pro úsek silnice III/4749. Plány údrţby jsou navrţeny na 10 

let od zjištění závady, respektive plán je vypracován v roce 2008 a první opravy jsou tedy 

plánovány na rok 2009 a poslední pak v roce 2018.  

Finanční plán 

Přehled navrţených technologií pro všechny řešené úseky dohromady jsou v rámci oprav i 

údrţby vypsány v následující tabulce. V rámci plánu lze navrhovat technologie opravy spolu 

s běţnou údrţbou, jak je tomu v řešeném příkladu, nebo pouze samotnou technologii oprav a 

běţnou údrţbu řešit externě. 

Tab. 2 A Přehled pouţitých technologií v roce 2009 dle finančního plánu 
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Tab. 3 A Přehled pouţitých technologií na úseku silnice III. třídy 
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Tab. 3A (pokračování) Přehled pouţitých technologií na úseku silnice III. třídy 

 

 
 

Z uvedených tabulek vyplývá, ţe vesměs je dle plánu řešen současný, nevyhovující stav 

vozovky a v prvních letech je tento stav napraven. V dalších letech budou stačit menší opravy 

údrţbového charakteru. Ke konci návrhového období pak jsou navrţeny opět opravy 

(rekonstrukce) většího rozsahu, zejména z důvodu uplynutí ţivotnosti rozsáhlejších oprav 

z prvních let. Tato skutečnost zajistí dostatečnou ţivotnost vozovek i po uplynutí návrhového 

období. 

K navrţeným technologiím je přiřazená také jednotková cena, většinou za m
2
. Díky tomu 

můţeme zjistit investice za dobu návrhového období. Výpočet je proveden tak, ţe kaţdému 

úseku je dle jeho významu daného třídou silnice, dopravní zatíţení, únosností, případně 

dalšími prioritami a dle typu a rozsahu porušení přiřazena jedna nebo více technicky 

odpovídajících technologií údrţby nebo opravy. Podle ekonomických kritérií (poměr 

cena/výkon, návratnost investic, čistá aktuální hodnota) je vybrána jedna nejvhodnější 

technologie. Souhrn nákladů na celou síť silnic je uveden v jednotlivých letech plánovacího 

období.  

Pro jednotlivé řešené úseky je přehled potřebných finančních prostředků zobrazen v tabulce a 

grafu (obr. 4A). Celkové investice se vyšplhaly za návrhové období za všechny práce 

(souvislou údrţbu, údrţbu nutnou před opravou, běţnou údrţbu i údrţbu k zajištění 

bezpečnosti) na částku 114 565 000 Kč. 
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Obr. 4 A Investice dle finančního plánu 

V praxi tento plán můţe slouţit ke strategickým rozhodnutím o úvěrech, moţnosti vyuţití 

fondů pro financování oprav silnic nebo ke korekcím rozpočtů pro údrţbu a oprav vozovek. 

Nelze však do prostředku promítnout podíly financování důlní společností a podíly správce 

komunikace. 

Rozpočet 

Rozpočet vychází z oprav a technologií údrţby navrţených v rámci finančního plánu. Při 

řešení však zohledňuje limit finančních prostředků, který je dán. Do rozpočtu jsou úseky 

zařazovány podle významu (třída, dopravní zatíţení) a podle stavu. Jelikoţ v rámci rozpočtu 

ve většině případů dochází ke sníţení nákladů oproti finančnímu plánu, mohou nastat tři různé 

situace: 
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 optimální technologie na daném úseku se „vejde“ do rozpočtového limitu přímo v 

roce, kdy je provedení této technologie ideální,  

 optimální technologie na daném úseku se nevejde do rozpočtového limitu v 

optimálním roce – program vybere levnější řešení v rámci plánu nebo opatření přesune 

do následujícího roku; v roce, kdy opatření mělo být provedeno je tento úsek označen 

jako „rizikový“, (příloha E4 rizikové úseky značeny červeně), 

 optimální ani variantní technologie se do rozpočtu „nevejde“ v ţádném roce 

plánovacího období, úsek je „rizikový“ po celé plánovací období, pro zařazení úseku 

do plánu oprav je nutno navýšit rozpočet nebo akceptovat „riziko“ [46]. 

Zkušebně bylo definováno 5 různých rozpočtů s různými vstupy (viz tabulka 4A). Dle těchto 

vstupů, byla navrţena optimální údrţba.  

Tab. 4 A Přehled vstupních finančních prostředků pro rozpočty v milionech korun 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rozpočet 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Rozpočet 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 

Rozpočet 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 

Rozpočet 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 18 

Rozpočet 5 15 10 10 10 10 10 10 10 10 15 

 

 

 
Obr. 5 A Investice dle rozpočtu 1, 3, 4, 5 (zleva) 

Z grafů 2 a 3 je zřejmé, ţe v prvních letech z pravidla není vyčerpaná celá částka. To je 

způsobeno zejména vstupním stavem silnic, kde jsou poruchy poměrně rozsáhle. Zde je 
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potřeba provést nákladnější opravy, jejichţ cena je vyšší neţ rozpočet a celá oprava se do 

částky nemusí vejít. Tudíţ je tato silnice ponechána bez úprav a údrţba je na ní aplikována 

v dalších letech. V porovnání s finančním plánem kde je v prvním roce vyčerpáno 35 miliónu 

korun je částka cca 10 miliónu méně neţ 1/3, naopak v dalších letech je vynaloţeno více 

prostředků neţ v rámci finančního plánu, aby byly doopraveny komunikace vynechány 

v prvních letech. V rámci definice rozpočtu byla také zvolena priorita pro přednostní opravení 

silnic I. třídy. V praxi to znamená, ţe při návrhu dostane oprava silnice I. třídy přednost před 

opravou silnic niţších tříd.  

 
 

 
Obr. 6 A Investice dle rozpočtu 2 
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Tab. 5 A Přehled pouţitých technologií v roce 2009 dle rozpočtu 

 

 
 

Jako nejvhodnější rozpočet se jeví rozpočet 2, tedy situace s pravidelným ročním přídělem 

peněz 10 miliónů korun. V posledním roce je pak částka navýšena na dvojnásobnou hodnotu 

(20 miliónů korun), aby bylo moţné provést nutné náročnější opravy a ţivotnost vozovek po 

uplynutí návrhového období byla co moţná nejvyšší. Celkem je tedy pro rozpočet na 10 let 

plánováno 110 miliónů korun, to je částka o přibliţně 5 miliónů niţší, neţ je navrţena jako 

nutná dle finančního plánu. Reálná roční potřeba financí se zmíněným 10. milionovým 

stropem je v grafu 3. V navrţených technologiích nutně došlo ke změnám (tab. 5A a 6A). 

V prvních letech byly navrţené technologie méně náročné a rozsah těchto oprav je také 

znatelně niţší. 

 

 

 

 

 

 

 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
154 

Tab. 6 A Přehled pouţitých technologií na úseku silnice III. třídy 
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Tab. 6A (pokračování)Přehled pouţitých technologií na úseku silnice III. třídy 

 
 

Jak bylo zmíněno výše, při návrhu rozpočtu mohou vzniknout tzv. rizikové úseky. Při návrhu 

těchto rozpočtů vznikly také. Na začátku do výpočtu vstupují komunikace, kde těchto úseků 

je 13,4 km. Finanční plán tyto úseky v prvním roce zcela vyloučil a v dalších letech je údrţba 

plánována tak, aby se tyto úseky znovu nevyskytly. V rámci rozpočtu se tyto úseky 

vyskytovaly. V prvním roce jich dle rozpočtu 2 zůstalo stále 9,9 km. Tyto úseky se 

vyskytovaly v průběhu celého návrhového období. Na konci období zůstalo 4,7 km těchto 

úseků. Toto je obecně problém při řešení území menšího rozsahu a s niţším finančním 

stropem, kde není příliš prostoru pro přesuny financí z jiných úseků, tak aby bylo moţno 

komunikace uvést do plně vyhovujícího stavu náročnější technologií. 

Na základě priority pro silnice I. třídy jsou tyto úseky jen minimálně na silnici I/59, která je 

řešena přednostně.  

Tab. 7 A Souhrn rizikových úseků (rozpočet 2) 
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Závěr 

Program pro hospodaření s vozovkou lze pouţít na silniční síti ovlivněné důlní činností. Jeho 

vyuţití však bude v takových oblastech velmi limitované. Důlní škody je těţební společnost 

povinna hradit, ovšem většinou, je na základě odborných posudků stanoven podíl důlních 

vlivů a podíl od běţného provozu. Finanční plán by mohl být pouţíván jako výchozí bod pro 

předběţné potřeby financí. V reálu však správce většinou pracuje s pevným rozpočtem, 

finanční plán tak můţe slouţit jako podklad při navrhování výše rozpočtu. 

Co se týká rozpočtů samotných, zde je situace mnohem reálnější, ale stejně, jako v situaci 

finančních plánů, ani zde nelze pokrýt potřeby důlních škod, respektive oddělit finance 

investované správcem silnic a důlní společností. 

V obou případech se nabízí navrţení plánu pouze pro úseky, které nejsou ohroţené důlními 

vlivy a škody důlních vlivů financovat z „rizikového fondu“. Blíţe se moţnostem vyuţití 

softwaru věnuje příloha B SWOT analýza pouţití RoSy PMS na poddolovaném území. 
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PŘÍLOHA B SWOT analýza použití RoSy PMS na poddolovaném území 

Toto hodnocení bylo zpracováno v rámci výzkumného centra CIDEAS [25] 

Jelikoţ je hodnocen jeden software, u kterého nemám moţnost praktického porovnání se 

softwarem jiným, zvolena byla pro hodnocení softwaru SWOT analýza. Zkratka SWOT 

pochází z počátečních písmen anglických výrazů pro pojmenování silných stránek 

(Strenghts), slabých stánek (Weaknesses), příleţitostí (Opportunities) a hrozeb (Treaths).  

Metodou lze zhodnotit veškeré relevantní stránky analyzované problematiky. Analýza 

zahrnuje hodnocení vnitřních i vnějších činitelů. Pro tento typ hodnoceného objektu je však 

nutné analýzu trochu poupravit, jelikoţ metoda původně vznikla v ekonomii pro zhodnocení 

moţností firmy při průniku na trh (cíl). To znamená, ţe se vycházelo od zhodnocení moţností 

firmy (S-W) ke zhodnocení situace na trhu (O-T). Záměrem firmy je vyuţít své schopnosti a 

prosadit se v daném prostředí, motivem jsou vlastní cíle, zvolené majiteli firmy. V průběhu 

řešení můţe být firmou zvolený cíl přizpůsobován jejím vnitřním moţnostem (strengths). 

Tab. 1 B Základní schéma SWOT analýzy 

P
ře

d
n
o
st

i 

S O 

Silné stránky Příleţitosti 

MOŢNOSTI 

elementy, které 

jednoznačně zlepší 

aktuální stav 

PŘÍLEŢITOSTI 

elementy, které 

mohou být přínosem 

do budoucna 

N
ed

o
st

at
k
y

 

W T 

Slabé stránky Hrozby 

RIZIKA 

elementy, které zhorší 

současný stav 

HROZBY 

elementy, které 

mohou potencionálně 

zhoršit současný stav 

 

Základní schéma SWOT analýzy tvořené jednotlivými moduly je standardně zakreslováno do 

matice 2x2. Přičemţ kaţdá pozice v matici patří jedné vybrané vlastnosti. 

Z uvedené SWOT tabulky vyplývá, ţe převaţuje mnoţství kladných, či potencionálně 

kladných vlastností softwaru. Jsou zde ale i záporné stránky softwaru a jeho vyuţívání. Slabé 

stránky či hrozby jsou spojeny přímo s potencionálním vyuţitím na poddolovaných územích, 

ale i s problémy vyuţití za normálních podmínek. 
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Výsledky SWOT analýzy 

Silné stránky     S Příležitosti     O 

 Provázanost se silniční databankou 

 Definované degradační modely (modul 

BASE) 

 Moţnost definice libovolných rozpočtů 

i jejich variant (modul PLAN) 

 Výpočtové modely dle HDM (B/C, 

NPV, IRR, VOC) 

 Obsaţený GIS nástroj (modul MAP) 

 Export do GIS datového formátu 

 Rozšíření SW v rámci republiky 

 Neustálý vývoj softwaru 

 Možnost rozšíření o externí 

softwary a aplikace 

 nástroje pro doplňkovou správu 

 Moţnosti doplnit technologie  

 Moţnost doplnit a modifikovat 

degradační modely 

 Uţivatelské zásahy do finančních 

plánů 

 Správa historie poruch 

Slabé stránky    W Hrozby     T 

- Nevhodné výsledky při nízkém 

rozpočtu 

- Nevhodné výsledky při příliš poškozené 

silniční síti 

- Pevně definované typy poruch 

- Slabá přizpůsobitelnost nestandardním 

úkonům 

- Správa pouze komunikací, bez objektů 

- Nutná systematická práce  

- Pravidelné doplňování vstupů 

- Systém financování 

 

Analýza a návrh řešení slabých stránek (W) 

 Nevhodné výsledky při nízkém rozpočtu. Tento problém byl také v průzkumu 

vyuţívání SHV zmíněn správou Královéhradeckého kraje v souvislosti s pouţitím SW 

RoSy. Obecně je toto spíše neţ problém samotného výpočtového modelu, problém 

dlouhodobého podfinancování rozpočtů a fondu na opravy a údrţbu pozemních 

komunikací. Jednoduše, pokud není v rozpočtu dostatečný finanční obnos a silniční síť 

je v nevyhovujícím stavu, variant pro stanovení důleţitosti oprav je mnoho, vţdy však 

zůstanou rizikové úseky (pozn. rizikový úsek je takový úsek, který by v daném 

návrhovém roce měl být opraven, ovšem z finančních důvodů se na jeho opravu 

nedostane). V takových případech je na správci stanovit důleţitost opravy a vyuţití 

SHV postrádá smysl. Obecně by plán navrţený softwarem měl být vţdy hodnocen a 

případně korigován odpovědnou osobu, jelikoţ lidský element je schopen postihnout 

situace, které výpočtový model není schopen rozeznat, nebo jim je v aktuálním čase 

z nějakého důvodu věnovaná vyšší priorita. 

 S předchozím problémem souvisí nevhodné výsledky při příliš poškozené silniční síti. 

Jak jiţ bylo zmíněno při poškození silniční sítě ve větším rozsahu, neţ umoţňuje 
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rozpočet opravit, nemusí být výsledky zcela vhodné. Obecně lze situaci zhodnotit 

obdobně jako v předchozím případě, jelikoţ jsou oba problémy na sobě vzájemně 

závislé a jeden je doprovodný jev druhého. Je potřeba podotknout, ţe tato 

problematika není výhradně spojena s hospodařením s vozovkou v ohroţených 

územích, ale je to obecný problém i v běţných podmínkách. 

 Pevně definované poruchy jsou jiţ konkrétním problémem spojeným s ohroţenými či 

jinak nestandardně ovlivňovanými oblastmi. Software RoSy obsahuje pevně danou 

strukturu definovaných druhů poruch. Neumoţňuje doplnit do parametrů poruchy 

typické např. pro poddolované komunikace. Struktura poruch odpovídá obecné 

konvenci typů poruch rozdělených do kategorií dle obdobných technologií jejich 

oprav. Bohuţel zde není prostor pro nahodilý jev či specifickou poruchu. Například 

trhlina v běţných podmínkách a trhliny vzniklé na poddolovaném území mají jiný 

původ vzniku a také jiný způsob jejich odstranění. Trhlina na poddolovaném území 

totiţ můţe signalizovat rozsáhlejší problém v podloţí apod. Takto vzniklá trhlina bude 

mít zcela jiný postup opravy neţ trhlina vzniklá běţným provozem, případně při 

předpokladu dalších deformací bude postačovat pouţít méně trvanlivou opravu, dokud 

neproběhne celková deformace. Přínosná je moţnost uţivatelsky modifikovat 

technologie pouţité pro opravy a údrţbu. 

 Slabá přizpůsobitelnost nestandardním úkonům je dalším z nedostatků, které však 

vyplývají z filosofie SHV jako takového. Jedná se totiţ o rutinu standardizovaných 

úkonu v cyklu. Proto jakýkoliv nestandardní úkon je do jisté míry narušení struktury 

systému, proto je také doplnění SHV o modul řešící vlivy poddolování nesnadný úkol. 

 Správa pouze komunikací, bez objektů. Základní verze programu obsahuje čistě správu 

pozemní komunikace bez doprovodných objektů, jako jsou mosty, propustky apod. 

Pro řešení správy mostů existují samostatné systémy, čím však vzniká potřeba vést 

další systém hospodaření souběţně, přičemţ některé parametry mohou být shodné pro 

obě databáze. Na druhou stranu je software RoSy PMS schopen vést a spravovat 

informace o pasportu dopravního značení. S pomocí výzkumu FAST TU Brno byla 

také řešena moţnost spravovat softwarem informace o nehodovosti. Tyto doplňkové 

informace mohou být dalším přínosem při plnohodnotné aplikaci softwaru. 

Analýza hrozeb (T) 

 Nutná systematická práce je nezbytná v udrţení chodu jakéhokoliv systému 

hospodaření. Tento poţadavek zvýší náročnost na administrativní činnost, případně 
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z něj vyplyne nutnost rozšíření počtu pracovníků. Tento fakt však nezbytně nemusí 

být hrozbou, pokud dojde ke zvýšení finančních nákladů na provoz systému, toto se 

můţe mnohonásobně vrátit na úspoře v rámci oprav a údrţby.  

 Pravidelné doplňování vstupů souvisí s předchozím bodem. Aby SHV kvalitně 

fungoval, je nezbytné zachovat kontinuitu mezi vstupními daty a pravidelně tato data 

aktualizovat. Jen tak budou výstupy kvalitní a odpovídající realitě. Obecně je 

doporučeno aktualizovat jednou aţ dvakrát ročně. Méně častá aktualizace můţe mít 

negativní vliv na kvalitu. 

 Systém financování je základní problém spojený s poruchami na poddolovaném 

území. Dle zákona o ochraně a vyuţití nerostného bohatství [59], či jeho doplněné 

znění [62], za důlní škodu odpovídá organizace, jejíţ činností byla škoda způsobena. 

Vstupují tak do výpočtu v podstatě dva rozpočty ze dvou zdrojů. Správce komunikace 

by tedy v tomto případu nemusela finanční stránka opravy důlní škody zajímat, ovšem 

pro kaţdou škodu je zejména v posledních letech zpracován odborný posudek a 

procentuálně vyjádřen vliv důlní činnosti a vliv přirozené degradace. Čili i na územích 

ovlivněných důlní činností musí správce komunikací počítat s investicemi. V rámci 

finančních plánů a výhledových rozpočtů je tedy buď potřeba zpracovat rozpočty dva, 

pro ovlivněné a neovlivněné komunikace, nebo rozpočet jeden, ovšem s jasně 

označenými komunikacemi na důlně aktivní oblasti. 

Výstupy této analýzy jsou dále rozpracovány disertační prací a jsou řešeny moţnosti zapojení 

SHV RoSy PMS do celého procesu v rámci poddolovaných oblastí. 
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PŘÍLOHA C Katalog poruch na poddolovaném území 

 

1001 

 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
162 

2001 

 
 

 

 

2002 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
163 

 
 

2003 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
164 

 
 

 

 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
165 

2004 

 
 

 

 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
166 

2005 

 
 

 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
167 

2006 

 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
168 

3001 

 
 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
169 

3002 

 
 

 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
170 

3003 

 
 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
171 

4001 

 
 

 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
172 

4002 

 
 



 Navrhování rekonstrukcí pozemních komunikací v ohroţených územích  Disertační práce 

 

VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra dopravního stavitelství 
173 

5001 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autorem fotografií pouţitých v katalogu je [11]. 
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PŘÍLOHA D Seznam komunikací zasažených důlní činností od roku  2000 v ULS 
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PŘÍLOHA E Data [11] použité pro analýzy a hodnocení 
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PŘÍLOHA F Digitalizované mapové podklady pro jednotlivé roky 
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