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Anotácia 

 Diplomová práca sa zaoberá spracovaním variant preložky cesty I/60 vo Vlčicích 

(obec s rozšírenou pôsobnosťou Jeseník). Súčasťou riešenia práce je napojenie stávajúcich 

komunikácií v obci na plánovanú preložku. Diplomová práca bude riešená v rozsahu 

odpovedajúcom technickej štúdii. V úvode bude zameraná na zdôvodnenie štúdie 

a charakteristiku záujmovej oblasti. V ďalšej časti dôjde k zhodnoteniu variant a výbere 

výslednej varianty. 

 Varianty preložky sú navrhnuté ako dvojpruhová, smerovo nerozdelená komunikácia 

kategórie S 9,5/70. V diplomovej práci budú popísané základné údaje navrhnutých variant 

s orientačným odhadom nákladov. 

Anotation 

The thesis deals with the processing options in the relocation of roads I/60 Vlčice 

(village with extended powers Jeseník). The solution is the work of existing communication 

connection to the planned relocation of the village. The thesis will be solved within the 

responding technical study. The introduction will focus on the rationale of the study and 

characteristics of the area of interest. In the next section there is a choice of assessment 

options and the resulting variants. 

Variants are proposed relocation as two-lanes, directionally undivided communication 

category S 9,5/70. The thesis will describe basic variant designed with an indicative cost 

estimates. 

Kľúčové slová 

Preložka, komunikácia, križovatka, obec, varianta, smerové riešenie, výškové riešenie, 

návrh, zhodnotenie. 

Keywords 

 Relocation, communication, cross - road, village, variant, directional resolution, 

vertical resolution, proposal, evaluation. 
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Zoznam použitých skratiek 

DP    diplomová práca 

ZÚR OK   Zásady územného rozvoja Olomouckého kraja 

ÚP    územný plán 

ŘSD ČR   Ředitelstvísilnic a dálnic Českej republiky 

TP    technické podmienky 

ČSN    česká štátna norma 

ŽP    životné prostredie 

VN    vysoké napätie 

ÚK    úrovňová križovatka 

Vn    návrhová rýchlosť [km/h] 

Vs    smerodajná rýchlosť [km/h] 

Dz    dĺžka rozhľadu pre zastavenie [m] 

Dp    dĺžka rozhľadu pre predchádzanie [m] 

Rv,Ru    polomery výškových oblúkov [m] 

R0    polomer smerového oblúka [m] 

Cp    dĺžka zvislého priemetu priamkového sklonu [m] 

Lc    dĺžka čakacieho úseku [m] 

Lr    dĺžka rozširovacieho klina [m] 

XB,XC,YB,YC   dĺžky strán rozhľadových trojuholníkov pre usporiadanie A [m] 

XB1,XC1,YB1,YC1  dĺžky strán rozhľadových trojuholníkov pre usporiadanie B [m] 
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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Názov stavby:   Preložka cesty I/60 vo Vlčicích 

 

Miesto stavby:   kraj Olomoucký 

     okres Jeseník 

 

Katastrálne územie:  Vlčice u Javorníka 

 

Druh stavby:   dopravná - preložka, novostavba 

1.2 Objednávateľ štúdie 

Objednávateľ štúdie:  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

     Fakulta stavebná 

     LudvíkaPodéšťě 1875/17 

708 33 0strava - Poruba 

1.3 Zhotoviteľ štúdie 

Zhotoviteľ štúdie:  Bc. Martin Dej 

     M. R. Štefánika 2556/36 

     022 01 Čadca 
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2 ZDÔVODNENIE ŠTÚDIE 

 Stávajúca komunikácia I/60 prechádza na severe Olomouckým krajom a je súčasťou 

centrálnej komunikačnej siete v kraji. Preložka I/60 vo Vlčicích je súčasťou plánovaného 

obchvatu I/60 Lipová - Lázně - Javorník, ktorý vytvorí rýchlejšie a bezpečnejšie prepojenie 

medzi mestamiJeseník a Javorník.  

Hlavným cieľom obchvatu je prevedenie tranzitnej dopravy mimo zastavané 

a zastaviteľné územia obcí na stávajúcej komunikácii I/60. Základnými prínosmi obchvatu  

je hlavne zrýchlenie prejazdu danou lokalitou, zlepšenie parametrov a bezpečnosti  

jazdy, zvýšenie komfortu pre prejazd vozidiel a dopravné upokojenie v obciach, ktorými 

stávajúca komunikácia I/60 prechádza. Do úvahy treba brať aj zlepšenie životných 

podmienok a životného prostredia v dotknutých obciach.  

V rámci štúdie sú vypracované variantné riešenia, u ktorých je žiaduce segregovať 

tranzitnú dopravu od dopravy miestnej a previesť ju mimo zástavbu s vyriešením napojení 

všetkých dôležitých komunikácií.Obe navrhnuté varianty preložky budú riešené v koridore 

vymedzenom Zásadami územného rozvoja Olomouckého kraja (ďalej len ZÚR OK) 

a napojené na stávajúcu komunikáciu I/60.  

 

Obr. 2-1: Obchvat I/60 Lipová – Lázně - Javorník [12]  
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3 STANOVENIE ZÁUJMOVEJ OBLASTI 

3.1 Širšie vzťahy 

Obec Vlčice sa nachádza v okrese Jeseník, v Olomouckom kraji. Na severovýchode 

susedí s obcou Bernartice, na severo- a juhozápade s obcou Uhelná, na juhovýchode s obcou 

Skorošice a na východe s mestom Žulová. Od okresného mesta Jeseník je vzdialená 17,5 km 

a od krajského mesta Olomouc 85 km. 

Z dopravného hľadiska sa obec Vlčice nachádza na hlavnom ťahu cesty I/60, ktorýspája 

okresné mesto Jeseníks mestom Javorník a ďalej pokračuje až k poľským hraniciam. Kostru 

cestnej dopravy tvorí cesta I. triedy doplnená o cesty III. triedy. Cesta I. triedy má 

nadregionálny charakter a je majetkom štátu. Cesty III. triedy spojujú obec Vlčice  

so susednými obcami a sú majetkom kraja.  

 

Obr. 3-1: Širšie vzťahy[9] 
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3.2 Vymedzenie koridoru 

Vymedzený koridor vychádza zo ZÚR OK a Územného plánu obce Vlčice. Koridor  

sa odpája zo stávajúcej komunikácie I/60 na juhovýchode pred Vojtovickýmpotokomsmerom 

z mesta Žulová. Koridor je ďalej vedený západne od osadyBergov a na severozápade za 

Vlčickým potokom sa opäť napája na stávajúcu komunikáciu I/60, ktorá ďalej smeruje  

na obec Uhelná. Ochranné pásmo koridoru je 50 metrov na obe strany od osi. 

 

Obr. 3-2: Vymedzený koridor pre preložku I/60 vo Vlčicích[11] 

3.3 Začiatok a koniec stavby 

V rámci technickej štúdie sú spracované dve varianty riešenia preložky.  

VariantaA odpovedá návrhu podľa ZÚR OK a rešpektuje vymedzený koridor v celej jeho 

dĺžke.Varianta B bola na základe eliminovania veľkých výškových rozdielov  

vo vymedzenom koridore navrhnutá ako skrátená varianta, prechádzajúca len jeho 

časťou.Smerovéa výškové vedenie oboch variant odpovedá návrhu podľa zadaných 

parametrov, platných zákonov, vyhlášok a noriem.  
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Obr. 3-3: Prehľadná situácia navrhnutých variant[9] 

Začiatok Varianty A 

 Varianta A sa napája na priamy úsek stávajúcej komunikácie I/60 tesne  

za premostením Vojtovického potoka. Ďalej sa smerom na Javorník odkláňa na západ  

od stávajúcej komunikácie a obchádza osadu Bergov. V mieste napojenia sa vyskytuje 

poľnohospodárska pôda rovinatého charakteru (Obr. 3-4). 

 

Obr. 3-4: Začiatok Varianty A 
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Začiatok Varianty B 

 Varianta B sa napája na priamy úsek stávajúcej komunikácie I/60 pred jej krížením 

s obslužnou komunikáciou, ktorá zabezpečuje dopravnú obsluhu priľahlejzástavby.  

V blízkosti križovatky sa nachádza priepust cez potok Studená voda, ktorý ostane zachovaný. 

Miesto napojenia je v blízkosti zástavby a kvôli preložke bude nutná demolácia objektu, ktorý 

sa nachádza za križovatkou (Obr. 3-5). 

 

Obr. 3-5: Začiatok Varianty B 

Koniec Varianty A a B 

Koniec Variant A aj B sa napája z ľavej strany na priamy úsek stávajúcej komunikácie 

I/60. V okolí napojenia sa nachádza poľnohospodárska pôda rovinatého charakteru (Obr. 3-6). 

 

Obr. 3-6: Koniec Varianty A a B 
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4 VSTUPNÉ ÚDAJE PRE NÁVRH 

4.1 Podklady 

Pre návrh a vypracovanie variant boli použité tieto podklady: 

 Polohopisné a výškopisné zameranie časti územia, Český úřadzeměmeřický 

a katastrální 

 Územný plán obce Vlčice 

 Schválené zadanie ZÚR Olomouckého kraja 

 Sčítanie dopravy z roku 2010, Ředitelstvísilnic a dálnic 

 Ortofotomapa 

 Fotodokumentácia 

 

4.2 Návrhová kategória komunikácie a skladba vozovky 

Navrhovaná preložka bude cesta prvej triedy s označením I/60. Parametre preložky 

odpovedajú zadaním stanovenej návrhovej kategórii S 9,5/70. Komunikácia bude 

dvojpruhová s nasledujúcim priečnym usporiadaním: 

 kategoriálna (voľná) šírka 9,50 m 

 šírka jazdného pásu  3,50 m 

 šírka vodiaceho prúžku  0,25 m 

 šírka spevnenej krajnice  0,50 m 

 šírka nespevnenej krajnice 0,50 m   

Návrh konštrukcie vozovky vychádza z dopravno inžinierskych údajov popísaných 

v bode 4.5. Konštrukcia je navrhnutá podľa katalógových listov TP 170[7]. Použité značenie 

konštrukčných vrstiev vozovky je podľa platnej európskej normy ČSN EN 13108. 

Na základe vypočítaného dopravného zaťaženia bolo zvolené nasledujúce usporiadanie 

skladby vozovky: 
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D0 – N – 1 – III – PII 

SMA 8 + (asfaltový koberec mastixový)  40 mm 

ACL 16 + (asfaltový betón hrubý)   60 mm 

ACP (obaľované kamenivo)    60 mm 

MZK (mechanicky spevnené kamenivo)  200 mm 

ŠD (štrkodrva)      150 mm 

     Celkom  510 mm 

4.3 Územný prieskum 

Obec Vlčice ma schválenú územno plánovaciu dokumentáciu (územný plán). Obchvat 

I/60 Lipová - Lázně – Javorník je v súlade so schváleným zadaním ZÚR OK, ktorého 

súčasťou je aj projektovaná preložka v obci Vlčice. 

 Dňa 6. októbra 2012 som uskutočnil obhliadku a obstaral fotodokumentáciu riešenej 

lokality. Na základe prieskumu boli analyzované problémové úseky plánovanej preložky, 

kríženie s komunikáciami, ako aj jej napojenie na stávajúcu infraštruktúru. Zmeny zistené 

prieskumom boli zapracované do stávajúcej projektovej dokumentácie. 

 Do mapových podkladov boli zakreslené súvisiace projektové dokumentácie, ktoré už 

boli v danom území spracované. Jedná sa o trasy stávajúcich inžinierskych sietí a lokalít, 

ktoré sú chránené z hľadiska životného prostredia. 

4.4 Dopravný prieskum 

4.4.1 Cesta I/60 

Cesta I/60 prichádza do obce zo severozápadu od obce Uhelná. Pri obecnom úrade 

na križovatke s cestou II/4537 sa stáča k juhozápadu. Na južnom okraji zástavby pri moste 

je na ňu napojená obslužná komunikácia. Ďalej pokračuje smerom na juh do mesta  

Žulová,takmer v priamej trase okolo križovatky s cestou III/45313 a miestnej časti Bergov. 

Stávajúca návrhová kategória cesty I/60 je S 9,5/60. Po navrhnutí variant bude napojenie obce 

na preložku úrovňovými križovatkami v km 0,453 62 a  v km 2,551 45 (VariantaA) 

a úrovňovými križovatkami v km 0,047 83 a v km 0,866 91 (Varianta B). 
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Obr. 4-1: Cesta I/60 smerom do obce Vlčice 

4.4.2 Cesta III/45313 

Cesta III/45313 začína na križovatke s cestou I/60 v miestnej časti Bergov, odkiaľ vedie 

západným smerom až k obci Vojtovice. Funkčná trieda cesty je B2 a návrhová kategória 

S 9,5/60. Preložka križuje komunikáciu mimoúrovňovo premostením v km 1,019 41 

 (Varianta A).  

 

Obr. 4-2: Cesta III/45313 v mieste napojenia na cestu I/60 
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4.4.3 Obslužná komunikácia 

Obslužná komunikácia začína na križovatke s cestou I/60 na južnom okraji obce a slúži 

na dopravnú obsluhu priľahlej zástavby. Návrhová kategória komunikácie je S 7,5/50.  

Na navrhovanú preložku sa napája úrovňovou priesečnou križovatkou v km 0,047 83. 

 

Obr. 4-3: Obslužná komunikácia v mieste napojenia na cestu I/60 

4.5 Dopravno inžiniersky prieskum 

Základné informácie o dopravnej intenzite pochádzajú zo sčítania dopravy, ktoré každých 

päť rokov uskutočňuje Ředitelstvísilnic a dálnic ČR [8]. Výsledkom je intenzita všetkých 

vozidiel na danom sčítacom úseku za 24 hodín; rozdelená na ťažké, osobné a jednostopové 

vozidlá. Pre riešený úsek cesty I/60 sú sčítacími úsekmi 7 – 3420 a 7 – 3426 (Obr. 4-4). 

Podľa údajov z posledného sčítania v roku 2010 je dopravná intenzita na ceste I/60  

1070 voz/24 h - z toho je 7 % ťažkých vozidiel, 92 % osobných vozidiel a 1 % motocyklov. 

Výhľadová intenzita v roku 2037 sa vypočíta pomocou rastových koeficientov získaných 

z ŘSD ČR (Tab. 4-1). Na základe výpočtu sa v roku 2037 predpokladá dopravná intenzita 

1445 voz/24 h. 
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Obr. 4-4: Umiestnenie sčítacích úsekov na ceste I/60 [8] 

Tab. 4-1: Rastové koeficienty ŘSD ČR pre rok 2037 

 

4.6 Prieskum stávajúcich inžinierskych sietí 

Na základe výkresovej dokumentácie ZÚR OK boli do mapového podkladu zakreslené 

stávajúce inžinierske siete. V rámci štúdie dôjde k preložkám sietí, ktoré sú v kolízii  

so stavbou. 

 

 

Rok 
Ťažké Osobné Jednostopové Celkom 

Index AAGR Index AAGR Index AAGR Index AAGR 

2037 1,10 0,17 1,40 0,51 1,00 0,00 1,35 0,40 
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5 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

5.1 Členitosť terénu 

Terén v danej lokalite možno charakterizovať ako kopcovitý. Väčšia časť územia  

je tvorená poľnohospodársky využívanou pôdou. Vo vymedzenom koridore sa nachádzajú 

veľké výškové rozdiely, čo značne sťažilo vhodný návrh výškového vedenia. Na začiatku 

koridoru a v jeho strednej časti sa nachádzajú dve údolia. Prvé údolie má najväčší výškový 

rozdiel 18 m a prechádza ním Mlýnsky potok a komunikácia III/45313. Druhé údolie má 

najväčší výškový rozdiel až 32 m a prechádza ním potok Studená voda a účelová 

komunikácia k zástavbe. V ďalšej časti koridoru je terén jemne zvlnený a preteká ním Vlčický 

potok.  

5.2 Geomorfologickézaradenie 

Riešené územie je súčasťou nasledujúcích geomorfologických jednotiek: 

Systém:    Hercynský 

Provincia:   Česká vysočina 

Subprovincia:   Krkonošsko – Jesenická 

Oblasť:    Krkonošsko – Jesenicképodhůří 

Celok:    Vidnavská nížina 

5.3 Geologické pomery 

Geomorfologickým pomerom odpovedá aj geologické zloženie daného územia. Zatiaľ 

čo horská časť predstavuje orlicko-kladskú klenbu s rulami, granulitmi, tonalitmi 

a amfibolitmi, nížinná časť územia je charakteristická kvartérnymi sedimentmi, a to ako 

fluvioglaciálnymi štrkopieskami, tak sprašovými hlinami. Podľa geologickej mapy  

vo vymedzenom území prevládajú sněžnické ruly. Pri sverozápadnom okraji vymedzeného 

územia vystupuje pruh granátických a pyroxenických granulitov. Z hľadiska petrografického 

a mineralogického vystupuje do popredia výskyt farebného gabra. 
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Obr. 5-1: Geologická mapa záujmovej oblasti [10] 

     319: granodiorit a kremenný diorit  220: granit (žula) 

      371: rula      316: serpentinit 

      382: pararula     9: nevytriedené hlinité štrky 

       7: svahové sedimenty    398: rula 

      392: amfibolit     370: granulit 
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5.4 Ložiská nerastov 

Podľa mapy Českej geologickej služby – Geofond sa v tesnej blízkosti trasy preložky 

cesty I/60 nenachádzajú  žiadne dobývacie priestory, chránené ložiskové územia ani zosuvné 

územia. V širšom okolí pri obci Uhelná sa nachádza ložisko lignitu a hnedého uhlia. 

Priestorové umiestnenie ložiska je znázornené na obrázku 5-2. 

 

Obr. 5-2: Ložisko lignitu a hnedého uhlia [10] 

5.5 Klimatické pomery 

Územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti – MT 7 (úpätie Rychlebských hôr) 

a MT 9 (severovýchodná časť k. ú. smerom do Poľska). Záujmové územie MT 7  

je charakteristické normálne dlhým letom, miernym a mierne suchým. Prechodné obdobie  

je krátke, s mierne teplou jarou a mierne teplou jeseňou. Zima je normálne dlhá, mierne teplá, 

suchá až mierne suchá, s krátkym trvaním snehovej prikrývky. Záujmové územie MT 9  

je charakteristické dlhým letom, teplým a mierne suchým. Prechodné obdobie  

je krátke, s mierne teplou jarou a mierne teplou jeseňou. Zima je krátka, mierne teplá až 

mierne chladná a suchá, s krátkym trvaním snehovej prikrývky. 
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Tab. 5-1: Vybrané klimatické charakteristiky 

Klimatické charakteristiky 
Klimatická oblasť 

MT 7 

Klimatická oblasť 

MT 9 

Počet letných dní 30 – 40  40 – 50   

Počet dní s priemernou tepl. 10°C a viac 140 – 160   140 – 160     

Počet mrazových dní 110 – 130  140 – 160  

Počet ľadových dní 40 – 50   30 – 40  

Priemerná teplota v januári [°C] -2 až -3  -3 až -4 

Priemerná teplota v júli [°C]  16 – 17   17 – 18 

Priemerná teplota v apríli [°C]  6 – 7   6 – 7 

Priemerná teplota v októbri [°C]  7 – 8   7 – 8 

Priem. počet dní so zrážkami 1 mm a viac 100 – 120     100 – 120 

Zrážkový úhrn vo vegetačnom období 400 – 450    400 – 450 

Zrážkový úhrn v zimnom období  250 – 300  250 – 300 

Počet dní so snehovou prikrývkou  60 – 80  60 – 80  

Počet dní zamračených   120 – 150  120 – 150  

Počet dní jasných  40 – 50   40 – 50  

 

5.6 Hydrologické pomery 

Z hydrologického hľadiska spadá celé územie do povodia rieky Odry. Väčšina plochy 

územia náleží do povodia Vlčického potoka, stredná časť do povodia Studenej vody a južná 

do povodia Mlýnského potoka a Vojtovického potoka. Významným vodným tokom  

je z hľadiska ochrany prírody Vojtovický potok, ktorý má vo väčšine územia prirodzený 

charakter s dobre zachovalými brehovými porastmi. Ako negatívum možno hodnotiť časť 

povodia Vlčického potoka, ktorého početné prítoky boli zastavané potrubím. 

5.7  Ochranné pásma 

Ochranné pásma, ktoré musia byť pri spracovaní projektovej dokumentácie dodržané, 

sa týkajú týchto stávajúcich objektov a inžinierskych sietí: 

Cesta I. triedy   50,0 m od osy komunikácie 

Cesta III. triedy   15,0 m od osy komunikácie 
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Miestna komunikácia  15,0 m od osy komunikácie 

Vodné toky   6,0 m od brehovej hrany 

Elektrické vedenie VN  10,0 m od krajného vodiča 

5.8  Chránené územia 

Do záujmového územia nezasahuje žiadna prírodná rezervácia ani iné zvlášť chránené 

územia. Z územného plánu a mapových podkladov ÚSES boli zistené lokality, ktoré  

sú chránené z hľadiska životného prostredia. 

Najdôležitejšími z nich sú vymedzené regionálne biocentrum 486 Hřibová a regionálny 

biokoridor 825. Biokoridor 825 križuje navrhovanú preložku (Varianta A) pred Mlýnskym 

potokom. Návrh riešenia kríženia regionálneho biokoridoru s preložkou bude spracovaný 

v rámci podrobnejšej dokumentácie, po vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy. 
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6 ZÁKLADNÉ ÚDAJE NAVRHNUTÝCH VARIANT 

Preložka cesty I/60 vo Vlčicích bola navrhnutá v rámci technickej štúdie variantne. 

Porovnaním variant na základe stanovených kritérií môžeme efektívne zhodnotiť pozitíva 

a negatíva jednotlivých variant a vybrať najvhodnejšie riešenie. Vstupnými podkladmi  

pre návrh preložky bol ÚP obce a ZÚR OK. 

Boli navrhnuté dve varianty. Varianta A rešpektuje koridor vymedzený schváleným 

zadaním ZÚR OK a ÚP obce Vlčice v celej jeho dĺžke. Pre ekonomickú náročnosť a veľké 

výškové rozdiely varianty A bola navrhnutá skrátená varianta B, ktorá rešpektuje vymedzený 

koridor len v jeho časti a  eliminuje tak v maximálnej možnej miere nežiaduce výškové 

rozdiely. 

Parametre preložky odpovedajú zadaním stanovenej návrhovej kategórii S 9,5/70. 

Väčšina návrhových prvkov je navrhnutých na návrhovú rýchlosť Vn=70 km/h. Vybrané 

návrhové prvky, ktoré majú vplyv na bezpečnosť cestnej prevádzky sa navrhujú  

na smerodajnú rýchlosť Vs. Patrí medzi ne: 

- dostrednýsklonpv smerových oblúkoch 

- polomery smerových oblúkoch R0 so základným priečnym sklonom 

- dĺžka rozhľadu Dz, Dp 

- polomery výškových oblúkov Rv, Ru pre zaoblenie lomov nivelety 

Smerodajná rýchlosť Vssa stanoví podľa normy ČSN 73 6101 ZMĚNA Z1[2]. 

Tab. 6-1: Smerodajná rýchlosť pre smerovo nerozdelené cesty [2] 
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Na základe tabuľky stanovíme smerodajnú rýchlosť na 90 km/h. Keďže sa záujmová 

oblasť nachádza v horskom území znížime smerodajnú rýchlosť o 10 km/h na Vs = 80 km/h. 

6.1 Varianta A 

6.1.1 Smerové vedenie trasy 

Preložka I/60 

Preložka je napojená na stávajúcu komunikáciu I/60. Začiatok trasy je v staničení km 

0,000 00. Preložka I/60 začína priamym úsekom dĺžky 250,75 m. V staničení km 0,250 75 

nadväzuje pravotočivý kružnicový oblúk o polomere R = 2400 m a dĺžke L = 1851,67 m. 

Ďalej trasa pokračuje v staničení km 2,102 42 priamym úsekom dĺžky 117,04 m. V staničení 

km 2,219 46 nadväzuje na priamy úsek ľavotočivá prechodnica dĺžky L = 240 m 

s parametromA = 638,75. Na túto prechodnicu nadväzuje v staničení km 2,459 46 ľavotočivý 

kružnicový oblúk o polomere R = 1700 m a dĺžke L = 338,02 m. V staničení km 2,797 48 

nadväzuje na oblúk prechodnica dĺžky L = 240 m s parametrom A = 638,75. Trasa  

je zakončená priamym úsekom dĺžky 18,72 m, ktorý začína v staničení km 3,037 48. Koncové 

staničenie trasy je km 3,056 20. 

Pri preložke I/60 je pravotočivý kružnicový oblúk o polomere R = 2400 m navrhnutý 

bez prechodníc na základe  výpočtu podľa normy ČSN 73 6101 - Príloha E kde: 

      (1) 

 – smerodajná rýchlosť [km/h] 

 – polomer, ktorý možno navrhnúť bez prechodníc [m] 

Vetva ÚK1 

Napojenie obce Vlčice na preložku I/60jesmerom z Jeseníkapomocou Vetvy ÚK1, 

ktorá je napojená na stávajúcu komunikáciu priamym úsekom dĺžky 24,37 m. V staničení 

km 0,024 37 pokračuje pravotočivý kružnicový oblúk o polomere R = 100 m a dĺžke  

L = 125,15 m. Vetva je ukončená priamym úsekom dĺžky 16,06 m, ktorý začína v staničení 

km 0,149 52 a na preložku sa napájastykovou križovatkou ÚK1 v koncovom staničení 

km 0,165 58.  
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Vetva ÚK2 

Smerom z Javorníkaje obec Vlčice napojená na preložku I/60 pomocou Vetvy ÚK2, 

ktorá je napojená na stávajúcu komunikáciu priamym úsekom dĺžky 7,16 m. V staničení 

km 0,007 16 pokračuje ľavotočivý kružnicový oblúk o polomere R = 120 m a dĺžke  

L = 141,82 m. Vetva je ukončená priamym úsekom dĺžky 34,50 m, ktorý začína v staničení 

km 0,148 98 a na preložku sa napája stykovou križovatkou ÚK2 v koncovom staničení 

km 0,183 48.  

6.1.2 Priečne usporiadanie trasy 

Preložka I/60 je vedená v celej svojej dĺžke v strechovitom sklone 2,5 %. Klopenie 

vozovky sa vzhľadom k veľkým polomerom smerových oblúkov R = 2400 m a R = 1700 m 

nevyžaduje na základe výpočtu podľa normy ČSN 73 6101 - Príloha Dkde: 

 =        (2) 

 – smerodajná rýchlosť [km/h] 

 – polomer, ktorý nevyžaduje dostredivý priečny sklon, pri p = 2,5 % [m] 

Šírkové usporiadanie a skladba vozovky preložky I/60 a napájacích vetví odpovedá 

usporiadaniu v bode 4.2. 

6.1.3 Výškové vedenie trasy 

Preložka I/60 

Preložka výškovo nadväzuje na stávajúcu komunikáciu I/60. Trasa začína vo výške 

364,74 mBpv. stúpaním v sklone 0,50 % dĺžky 210,03 m. V staničení km 0,210 03 začína 

vydutý oblúk o polomere R = 7000 m, ktorý končí v staničení km 0,574 03. Trasa ďalej 

pokračuje stúpaním v sklone 5,70 % dĺžky 66,18 m. V staničení km 0,640 11 začína vypuklý 

oblúk o polomere R = 8000 m, ktorý konči v staničení km 0,968 11. Nasleduje stúpanie 

v sklone 1,60 % dĺžky 274,69 m.V staničení km 1,242 76 začína vypuklý oblúk o polomere  

R = 4000 m, ktorý konči v staničení km 1,546 76. Trasa ďalej pokračuje klesaním v sklone 

6,00 % dĺžky 131,45 m.V staničení km 1,677 98 začína vydutý oblúk o polomere  

R = 8000 m, ktorý konči v staničení km 2,05998. Ďalej trasa klesá v sklone 1,30 % dĺžky 

112,17 m.V staničení km 2,166 13 začína vypuklý oblúk o polomere R = 7000 m, ktorý konči 

v staničení km 2,432 96. Trasa opäť pokračuje klesaním v sklone 5,10 % dĺžky  
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79,58 m.V staničení km 2,512 44 začína vydutý oblúk o polomere R = 6500 m, ktorý konči 

v staničení km 2,812 35. Trasa je zakončená klesaním v sklone 0,50 % v dĺžke 243,86 m 

a plynule sa napája na stávajúcu komunikáciu I/60 vo výške 345,23 mBpv. 

Minimálna dĺžka priamkového sklonu medzi výškovými oblúkmi opačného zmyslu 

bola navrhnutá na základe normy ČSN 73 6101 [1]kde: 

          (3) 

 – dĺžka zvislého priemetu priamkového sklonu [m] 

– návrhová rýchlosť [km/h] 

– polomer vypuklého výškového oblúka [m] 

Polomery vypuklých a výškových oblúkov boli navrhnuté na základe smerodajnej 

rýchlosti a tabuliek 6-2 a 6-3. 

Tab. 6-2: Najmenšie polomery vypuklých výškových oblúkov [1] 

 

Tab. 6-3: Najmenšie polomery vydutých výškových oblúkov [1] 
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Vetva ÚK1 

Vetva ÚK1 je plynule napojená na stávajúcu komunikáciu I/60. Vetva sa napája  

vo výške 370,97 m Bpv a pokračuje klesaním v sklone 2,50 % v dĺžke 3,30 m. V staničení 

km 0,003 30 začína vydutý oblúk o polomere R = 3000 m, ktorý končí v staničení 

km 0,152 30. Vetva sa napája na preložku stúpaním v sklone 2,50 % v dĺžke 13,29 m. Výška 

napojenia je 371,25 m Bpv. 

Vetva ÚK2 

Vetva ÚK2 je plynule napojená na stávajúcu komunikáciu I/60 vo výške 349,79 m 

Bpv a pokračuje klesaním v sklone 3,40 % v dĺžke 7,03 m. V staničení km 0,007 03 začína 

vydutý oblúk o polomere R = 1000 m, ktorý končí v staničení km 0,082 02. Trasa ďalej 

pokračuje stúpaním v sklone 4,10 % v dĺžke 14,44 m.V staničení km 0,096 45 začína vypuklý 

oblúk o polomere R = 3000 m, ktorý končí v staničení km 0,144 54. Vetva sa napája na 

preložku stúpaním v sklone 2,50 % v dĺžke 38,96 m. Výška napojenia je 352,96 m Bpv. 

6.1.4 Križovatky 

ÚK1 v km 0,453 62 

Jedná sa o úrovňovú stykovú križovatku, ktorá slúži k napojeniu stávajúcej 

komunikácie a dopravnú obsluhu obce Vlčice smerom z Jeseníka. Na preložke I/60 bude 

navrhnutýpruh pre odbočenie vľavo, kvôli zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti dopravnej 

premávky.Uhol kríženia hlavnej a vedľajšej komunikácie je 90°. 

Pruh pre odbočenie vľavo 

 Je navrhnutý podľa normy ČSN 73 6102 ZMĚNA Z1 [4] ako skrátený odbočovací 

pruh (Obr. 6-1). Šírka odbočovacieho pruhu je 3,25 m. Celková dĺžka odbočovacieho pruhu je 

30 m a skladá sa iba z čakacieho úseku. Dĺžka rozširovacieho klina je navrhnutá na polovicu 

hodnoty Lr, ktorá sa vypočíta pomocou návrhovej rýchlosti a priečneho odsunutia. Dĺžka Lr 

bola stanovená na 90 m. 
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Obr. 6-1: Skrátený odbočovací pruh [4] 

Vetvy križovatky 

 Návrhová rýchlosť vetvy sa uvažuje 30 km/h a je navrhnutá v priečnom sklone 2,5 %. 

Polomer vnútorného okraja vjazdovej a výjazdovej vetvy je navrhnutý 25 m. Šírka vetiev  

je stanovená podľa normy pre všetky druhy vozidiel na 5,05 m. 

Dopravný ostrovček 

 Je navrhnutý ako deliaci kvapkovitý ostrovček typu A na vedľajšej komunikácii.  

Má dĺžku 40 m a je rozšírený na každú stranu o 1,5 m. Polomer zaoblenia na vjazde a výjazde 

je 13 m. Ostrovček je navrhnutý ako zvýšený s bezpečnostným odstupom 0,5 m.  

 

Rozhľadové pomery 

 Pre určenie rozhľadových trojuholníkovsapostupuje podľa normy ČSN 73 6102 + 

Z1.Na križovatke sa navrhne typ usporiadania. Potom sa určí skupina vozidiel, na ktorú  

sa rozhľady budú navrhovať. Určí sa priečne usporiadanie anávrhová rýchlosť. Na základe 

tabuliek v norme sa stanovia dĺžky strán rozhľadových trojuholníkov. 

Vstupné hodnoty pre stanovenie rozhľadových trojuholníkov: 

- typ usporiadania – B  

- skupina vozidiel – 2 

- priečne usporiadanie – b 

- návrhová rýchlosť – 70 km/h 

Dĺžky strán rozhľadových trojuholníkov:  

- usporiadanie A:  XB = 125 m, XC = 105 m 
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    YB = 12 m, YC = 5 m 

- usporiadanie B: XB1= 100 m, XC1 = 100 m 

    YB1 = 40 m, YC1 = 35 m 

 Rozhľadové pomery na križovatke s vyznačením rozhľadových trojuholníkov  

sú znázornené vo výkresovej dokumentácii (Výkres č. 3.6). 

Prejazdnosť  

 Kontrola prejazdnosti danou križovatkou je prevedená v programe AutoTURN.  

Na základe simulácie overíme či dané návrhové prvky križovatky vyhovujú na prejazd 

návrhového vozidla. Ako návrhové vozidlo bol použitý autobus dĺžky 12 m  

(viď Príloha 1 A). 

ÚK2 v km 2,551 45 

Jedná sa o úrovňovú stykovú križovatku, ktorá slúži k napojeniu stávajúcej 

komunikácie a dopravnú obsluhu obce Vlčice smerom z Javorníka. Uhol kríženia hlavnej 

a vedľajšej komunikácie je 90°. Konštrukcia križovatky odpovedá konštrukcii križovatky 

ÚK1.  

Rozhľadové pomery 

Vstupné hodnoty pre stanovenie rozhľadových trojuholníkov: 

- typ usporiadania – B  

- skupina vozidiel – 2 

- priečne usporiadanie – b 

- návrhová rýchlosť – 70 km/h 

Dĺžky strán rozhľadových trojuholníkov:  

- usporiadanie A:  XB = 125 m, XC = 105 m 

    YB = 12 m, YC = 5 m 

- usporiadanie B: XB1 = 100 m, XC1 = 100 m 

    YB1 = 40 m, YC1 = 35 m 
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Rozhľadové pomery na križovatke s vyznačením rozhľadových trojuholníkov  

sú znázornené vo výkresovej dokumentácii (Výkres č. 3.7). 

Prejazdnosť  

 Kontrola prejazdnosti danou križovatkou je prevedená v programe AutoTURN. Ako 

návrhové vozidlo bol použitý autobus dĺžky 12 m (viď Príloha 1 B). 

6.1.5 Mostné objekty 

Most v km 0,896 47 

Jedná sa o mostný objekt, ktorého cieľom je preklenúť údolie. Údolím preteká 

Mlýnsky potok a prechádza komunikácia III/45313. Popri komunikácii je vedené elektrické 

vedenie na stĺpoch. Predbežne je konštrukcia navrhnutá ako monolitická dosková 

z predpätého betónu. Založenie sa predpokladá na pilótach a spodná stavba železobetónová 

monolitická.Vo výkresovej dokumentácii je označený ako objekt 102. 

Základné technické údaje o moste 

Počet mostných polí   6 

Výšková poloha mostovky  horná mostovka 

Priebeh trasy na moste  smerovo: v oblúku R = 2400 m 

     výškovo: v oblúku R = 8000 m, v priamej + 1,60 % 

Dĺžka premostenia   225,0 m 

Rozpätie jednotlivých polí  25,0 + 40,0 + 40,0 + 40,0 + 40,0 + 40,0 m  

Voľná šírka mostu   9,5 m 

Šírka mostu    12,0 m 

Stavebná výška   1,15 m 

Výška mostu nad terénom  5,9 m 
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Most v km 1,665 13 

Jedná sa o mostný objekt, ktorého cieľom je preklenúť údolie, v ktorom sa nachádza 

zástavba rodinných domov. Údolím preteká potok Studená voda a prechádza ním obslužná 

komunikácia. Predbežne je konštrukcia navrhnutá ako monolitická dosková z predpätého 

betónu. Založenie sa predpokladá na pilótach a spodná stavba železobetónová monolitická.Vo 

výkresovej dokumentácii je označený ako objekt 103. 

Základné technické údaje o moste 

Počet mostných polí   5 

Výšková poloha mostovky  horná mostovka 

Priebeh trasy na moste  smerovo: v oblúku R = 2400 m 

     výškovo: v priamej -6,0 % 

Dĺžka premostenia   105,0 m 

Rozpätie jednotlivých polí  20,0 + 20,0 + 25,0 + 20,0 + 20,0 m 

Voľná šírka mostu   9,5 m 

Šírka mostu    12,0 m 

Stavebná výška   1,15 m 

Výška mostu nad terénom  7,4 m 

Priepust v km 0,292 87 

Slúži k prevedeniu vodného toku cez zemné teleso preložky cesty I/60. Navrhnutý  

je ako potrubný priepust DN 1000. Dĺžka priepustu je 22 m. Vo výkresovej dokumentácii  

je označený ako objekt 101. 

Priepust v km 1,932 07 

Slúži k prevedeniu vodného toku cez zemné teleso preložky cesty I/60. Navrhnutý  

je ako potrubný priepust DN 1000.Dĺžka priepustu je 24 m.Vo výkresovej dokumentácii  

je označený ako objekt 104. 



Diplomová práca  Bc. Martin Dej   

 

29 

 

Priepust v km 2,286 51 

Slúži k prevedeniu Vlčického potoka cez zemné teleso preložky cesty I/60. Navrhnutý 

je ako potrubný priepust DN 1000.Dĺžka priepustu je 18 m.Vo výkresovej dokumentácii  

je označený ako objekt 105. 

Priepust v km 2,739 28 

Slúži k prevedeniu vodného toku cez zemné teleso preložky cesty I/60. Vzhľadom 

k malému prietočnému množstvu a vízkej výške násypu je navrhnutý z polyetylénových trúb 

Pecor Optima so svetlým priemerom 600 mm.Minimálna výška nadnásypu je iba 0,3 m. 

Dĺžka priepustu je 22m.Vo výkresovej dokumentácii je označený ako objekt 106. 

6.1.6 Obslužné zariadenia 

Na navrhovanej trase budú použité cestné vozidlá záchytnej triedy. Uvažujú sa zvodidlá 

jednoduché aj zábradľové typu AM. Zvodidlá sú osadzované podľa platných predpisov  

pri priepustoch, mostoch a vysokých násypoch. Umiestnenie zvodidiel, ako aj ich  

dĺžka,sú znázornené vo výkresovej dokumentácii. 

6.1.7 Podmieňujúce predpoklady 

V rámci výstavby preložky a príslušných napojení nedochádza vo väčšej miere ku kolízii 

s objektmi a inžinierskymi sieťami. Bude vynútená jedna demolácia objektu v mieste druhého 

mostného objektu v staničení km 1, 685 13. Jedná sa o rodinný dom.  

6.1.8 Odhad stavebných nákladov 

Ako podklad sú použité expertné ceny podľa ŘSD ČR. 

Tab. 6-4: Odhad stavebných nákladov - Varianta A 

Preložka I/60 vo Vlčicích - S 9,5/70 - Varinata A 

Objekt, práce 
Merné 

jednotky 
Jednotková 

cena 
Počet Cena  [Kč] Cena celkom [Kč] 

Búracie práce         6 783 928 

Odstráneniekrovín m2 56 45 2 520   

Odstráneniestromov kus 2100 20 42 000   

Odstránenie vozovky  m2 652 9 979 6 506 308   

Demolácia m3 259 900 233 100   



Diplomová práca  Bc. Martin Dej   

 

30 

 

Dokončovacie práce         691 450 

Výsadba stromov kus 1050 40 42 000   

Založenietrávnikuhydroosevom m2 31 20 950 649 450   

Vozovky         61 231 365 

Preložka I/60 m2 2115 25 976 54 939 240   

Vetva ÚK1   2115 1 411 2 984 265   

Vetva ÚK2   2115 1 564 3 307 860   

Zemné práce         79 087 000 

Výkopy m3 400       

Preložka I/60   400 109 765 43 906 000   

Vetva ÚK1   400 316 126 400   

Vetva ÚK2   400 284 113 600   

Násypy m3 500       

Preložka I/60   500 61 229 30 614 500   

Vetva ÚK1   500 2 729 1 364 500   

Vetva ÚK2   500 5 924 2 962 000   

Objekty         238 465 200 

Most v km 0,896 47 m2 60 000 2 700 
162 000 

000 
  

Most v km 1,665 13   60 000 1 260 75 600 000   

Priepust v km 0,292 87 m 11 800 22 259 600   

Priepust v km 1,932 07 m 11 800 24 283 200   

Priepust v km 2,286 51 m 11 800 18 212 400   

Priepust v km 2,739 28 m 5 000 22 110 000   

Obslužné zariadenia         2 036 280 

Oceľovézvodidlo m 1420 1 434 2 036 280   

Celkové stavebné náklady - cena bez DPH 388 295 223 

Celkové stavebné náklady - cena s DPH (19 %) 462 071 315 

 

6.1.9 Zábory pôdy 

Nie sú riešené v rozsahu tejto práce. 

6.1.10 ŽP, príroda a krajina 

Trasa bola navrhnutá tak, aby sa v celej jej dĺžke minimalizoval negatívny dopad na ŽP. 

V rámci výstavby dôjde k vyrúbaniu stromov a odstráneniu kríkov. V projekte sa počíta s ich 

náhradou, a to minimálne v dvojnásobnom počte. 

6.1.11 Organizácia výstavby 

Nie je riešená v rozsahu tejto práce. 
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6.1.12 Prieskumy 

V rámci nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie sa odporúča previesť podrobný 

inžiniersko - geologický a geotechnický prieskum. 

6.2 Varianta B 

6.2.1 Smerové vedenie trasy 

Preložka I/60 

Preložka je napojená na stávajúcu komunikáciu I/60. Začiatok trasy je v staničení 

km 0,000 00. Preložka I/60 začína priamym úsekom dĺžky 196,11 m. V staničení km 0,196 

11nadväzuje na priamy úsek pravotočivá prechodnica dĺžky L = 120 m s parametrom 

A = 279,28. Na túto prechodnicu nadväzuje pravotočivý kružnicový oblúk o polomere  

R = 650 m a dĺžke L = 311,93 m. V staničení km 0,628 04 nadväzuje na oblúk prechodnica 

dĺžky L = 120 m s parametrom A = 279,28. Na prechodnicu je v staničení km 0,748 06 

napojená ľavotočivá prechodnica dĺžky L = 115 m s parametrom  A = 273,40. Prechodnice 

sú napojené na inflex dĺžky 0,02 m. Ďalej trasa pokračuje v staničení km 0,863 06 

ľavotočivým kružnicovým oblúkom o polomere R = 650 m a dĺžke L = 195,47 m. V staničení 

km 1,058 54 nadväzuje na oblúk prechodnica dĺžky L = 115 m s parametrom A = 273,40. 

Trasa je zakončená priamym úsekom dĺžky 101,47 m, ktorý začína v staničení km 1,173 54. 

Koncové staničenie trasy je km 1,275 00. 

Pri preložke I/60 sú kružnicové oblúky navrhnuté s ohľadom pre normou stanovený 

minimálny polomer smerových kružnicových oblúkov. Polomer sa volí na základe 

smerodajnej rýchlosti  a zároveň sa určí aj dostredivý sklon vozovky (Tab. 6-4). 
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Tab. 6-5: Najmenšie dovolené polomery smerových kružnicových oblúkov [2]

 

Vetva ÚK11 

Napojenie obce Vlčice na preložku I/60 je smerom z Jeseníka pomocou Vetvy ÚK11, 

ktorá je napojená na stávajúcu komunikáciu priamym úsekom dĺžky 7,85 m. V staničení 

km 0,007 85 pokračuje pravotočivý kružnicový oblúk o polomere R = 100 m a dĺžke  

L = 49,77 m. Vetva je ukončená priamym úsekom dĺžky 5,66 m, ktorý začína v staničení 

km 0,057 62 a na preložku sa napájapriesečnou križovatkou ÚK1 v koncovom staničení 

km 0,06328.  

Vetva ÚK12 

Napojenie priľahlej zástavby na preložku I/60 je pomocou Vetvy ÚK12, ktorá  

je napojená na stávajúcu obslužnú komunikáciu priamym úsekom dĺžky 7,08 m. V staničení 

km 0,00708 pokračuje ľavotočivý kružnicový oblúk o polomere R = 100 m a dĺžke  

L = 49,45 m. Na oblúkyvstaničení km 0,056 61 nadväzuje pravotočivý kružnicový oblúk 

o polomere R = 100 m a dĺžke L = 30,94 m. Napojenie oblúkov je na inflex dĺžky 0,07 m. 

Vetva je ukončená priamym úsekom dĺžky 11,69 m, ktorý začína v staničení km 0,087 55 

 a na preložku sa napájapriesečnou križovatkou ÚK1 v koncovom staničení km 0,099 24.  
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Vetva ÚK2 

Smerom z Javorníka je obec Vlčice napojená na preložku I/60 pomocou Vetvy ÚK2, 

ktorá je napojená na stávajúcu komunikáciu priamym úsekom dĺžky 31,75 m. V staničení 

km 0,031 75 pokračuje ľavotočivý kružnicový oblúk o polomere R = 120 m a dĺžke  

L = 128,35 m. Vetva je ukončená priamym úsekom dĺžky 35,12 m, ktorý začína v staničení 

km 0,160 11 a na preložku sa napája stykovou križovatkou ÚK2 v koncovom staničení 

km 0,19522.  

6.2.2 Priečne usporiadanie trasy 

Komunikácia má na začiatku preložky v priamom úseku strechovitý sklon 2,5 %, 

potom sa preklopí v dĺžke prechodnice do jednostranného dostredivého sklonu 3,0 % 

v smerovom pravostrannom oblúku. Od konca oblúka sa vozovka preklopí v dĺžke 

prechodnice do rovného sklonu v inflexe. V inflexe sa vozovka opäť preklopí na dĺžku 

prechodnice do jednostranného dostredivého sklonu 3,0 %, ktorý pokračuje celým 

ľavostranným smerovým oblúkom. Od konca oblúka sa na dĺžku prechodnice vozovka 

preklopí do základného strechovitého sklonu, ktorý pokračuje až do konca trasy. 

Klopenie prebieha okolo osi komunikácie, sklon pláne je v smerových oblúkoch 

rovnobežný s dostredivým sklonom vozovky. 

Šírkové usporiadanie a skladba vozovky preložky I/60, Vetvy ÚK11 a ÚK2 odpovedá 

usporiadaniu v bode 4.2. 

Parametre Vetvy ÚK12 odpovedajú návrhovej kategórii S 7,5/50. Komunikácia bude 

dvojpruhová s nasledujúcim priečnym usporiadaním: 

 kategoriálna (voľná) šírka 7,50 m 

 šírka jazdného pásu  3,00 m 

 šírka vodiaceho prúžku  0,25 m 

 šírka nespevnenej krajnice 0,50 m   
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Konštrukcia vozovky je navrhnutá podľa katalógových listov TP 170 nasledovne: 

D1 – N – 1 – V – PII 

ACO 11 (asfaltový betón - stredhrubozrn.)  40 mm 

ACP (obaľované kamenivo)    60 mm 

MZK (mechanicky spevnené kamenivo)  150 mm 

ŠD (štrkodrva)      150 mm 

     Celkom  400 mm  

6.2.3 Výškové vedenie trasy 

Preložka I/60 

Preložka výškovo nadväzuje na stávajúcu komunikáciu I/60. Trasa začína vo výške 

362,66 m Bpv. klesaním v sklone 2,55 % dĺžky 13,95 m. V staničení km 0,013 95 začína 

vydutý oblúk o polomere R = 3000 m, ktorý končí v staničení km 0,15944. Trasa ďalej 

pokračuje stúpaním v sklone 2,30 % dĺžky 209,19 m. V staničení km 0,36857 začína vypuklý 

oblúk o polomere R = 4000 m, ktorý končí v staničení km 0,686 63. Nasleduje klesanie 

v sklone 5,65 % dĺžky 129,07m.V staničení km 0,81550 začína vydutý oblúk o polomere  

R = 5000 m, ktorý končí v staničení km 0,99760. Trasa ďalej pokračuje klesaním v sklone 

2,00 % dĺžky 42,01m.V staničení km 1,03961 začína vydutý oblúk o polomere  

R = 8000 m, ktorý končí v staničení km 1,26039. Trasa je zakončená stúpaním v sklone  

0,75 % v dĺžke 14,61 m a plynule sa napája na stávajúcu komunikáciu I/60 vo výške  

345,24 m Bpv. 

Vetva ÚK11 

Vetva ÚK11 je plynule napojená na stávajúcu komunikáciu I/60. Vetva sa napája  

vo výške 357,52 m Bpv a pokračuje stúpaním v sklone 7,00 % v dĺžke 44,17 m. V staničení 

km 0,044 17 začína vypuklý oblúk o polomere R = 400 m, ktorý končí v staničení 

km 0,061 94. Vetva sa napája na preložku stúpaním v sklone 2,50 % v dĺžke 1,35 m. Výška 

napojenia je 361,47 m Bpv. 
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Vetva ÚK12 

Vetva ÚK12 je plynule napojená na stávajúcu obslužnú komunikáciu. Vetva sa napája 

vo výške 366,47 m Bpv a pokračuje klesaním v sklone 5,05 % v dĺžke 4,46 m. V staničení 

km 0,00446 začína vypuklý oblúk o polomere R = 1000 m, ktorý končí v staničení km 0,034 

83. Úsek ďalej pokračuje klesaním v sklone 8,10 % v dĺžke 20,24 m. V staničení 

km 0,055 01 začína vydutý oblúk o polomere R = 400 m, ktorý končí v staničení 

km 0,097 41. Vetva sa napája na preložku stúpaním v sklone 2,50 % v dĺžke 1,83 m. Výška 

napojenia je 361,47 m Bpv. 

Vetva ÚK2 

Vetva ÚK2 je plynule napojená na stávajúcu komunikáciu I/60 vo výške 349,46 m 

Bpv a pokračuje klesaním v sklone 3,30 % v dĺžke 13,74 m. V staničení km 0,01374 začína 

vydutý oblúk o polomere R = 1200 m, ktorý končí v staničení km 0,11747. Trasa ďalej 

pokračuje stúpaním v sklone 5,35 % v dĺžke 30,22m.V staničení km 0,147 65 začína vypuklý 

oblúk o polomere R = 400 m, ktorý končí v staničení km 0,18103. Vetva sa napája na 

preložku klesaním v dostredivom sklone 3,00 % v dĺžke 14,20 m. Výška napojenia  

je 351,65 m Bpv. 

6.2.4 Križovatky 

ÚK1 v km 0,06111 

Jedná sa o úrovňovú priesečnú križovatku, ktorá slúži k napojeniu stávajúcej 

komunikácie a dopravnú obsluhu obce Vlčice smerom z Jeseníka, a k napojeniu stávajúcej 

obslužnej komunikácie. Na preložke I/60 bude navrhnutýpruh pre odbočenie vľavo smerom 

do obce. Uhol kríženia hlavnej a vedľajších komunikácií je 75°.Konštrukcia križovatky 

z pohľadu Vetvy ÚK11 odpovedá konštrukcii križovatky ÚK1 v bode 6.1.4. Líši sa len 

v polomere a šírke vetiev. Polomer vetiev je navrhnutý 20 m a šírka vetiev 4,30 m. 

Vetva križovatky ÚK12 

 Vetva je navrhnutá v priečnom sklone 2,5 %. Polomer vnútorného okraja vjazdovej 

vetvy je navrhnutý 15 m a výjazdovej vetvy 12 m. Šírka vetiev odpovedá šírke jazdných 

pruhov a je 3,00 m. 
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Dopravný ostrovček 

 Dopravný ostrovček pre nízku intenzitu vozidiel prichádzajúcich a odbočujúcich 

z Vetvy ÚK12 nie je opodstatnený. 

Rozhľadové pomery Vetva ÚK11 

Vstupné hodnoty pre stanovenie rozhľadových trojuholníkov: 

- typ usporiadania – A  

- skupina vozidiel – 2 

- návrhová rýchlosť – 70 km/h 

Dĺžky strán rozhľadových trojuholníkov:  

- usporiadanie A:  XB = 125 m, XC = 105 m 

    YB = 12 m, YC = 5 m 

Rozhľadové pomery Vetva ÚK12 

Vstupné hodnoty pre stanovenie rozhľadových trojuholníkov: 

- typ usporiadania – A  

- skupina vozidiel – 1 

- návrhová rýchlosť – 70 km/h 

Dĺžky strán rozhľadových trojuholníkov:  

- usporiadanie A:  XB = 110 m, XC = 100 m 

    YB = 12 m, YC = 5 m 

Rozhľadové pomery na križovatke s vyznačením rozhľadových trojuholníkov  

sú znázornené vo výkresovej dokumentácii (Výkres č. 4.6). 

Prejazdnosť  

 Kontrola prejazdnosti danou križovatkou je prevedená v programe AutoTURN. Ako 

návrhové vozidlo bol použitý autobus dĺžky 12 m pre Vetvu ÚK11 a ťažké vozidlo  

na odpadky dĺžky  x m pre Vetvu ÚK12 (viď Príloha 1 C). 
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ÚK2 v km 0,866 91 

Ide o úrovňovú stykovú križovatku, ktorá slúži k napojeniu stávajúcej komunikácie 

a dopravnú obsluhu obce Vlčice smerom z Javorníka. Uhol kríženia hlavnej a vedľajšej 

komunikácie je 90°. Konštrukcia križovatky odpovedá konštrukcii križovatky ÚK1 v bode 

6.1.4.  

Rozhľadové pomery 

Vstupné hodnoty pre stanovenie rozhľadových trojuholníkov: 

- typ usporiadania – B  

- skupina vozidiel – 2 

- priečne usporiadanie – b 

- návrhová rýchlosť – 70 km/h 

Dĺžky strán rozhľadových trojuholníkov:  

- usporiadanie A:  XB = 125 m, XC = 105 m 

    YB = 12 m, YC = 5 m 

- usporiadanie B: XB1 = 100 m, XC1 = 100 m 

    YB1 = 40 m, YC1 = 35 m 

 Rozhľadové pomery na križovatke s vyznačením rozhľadových trojuholníkov  

sú znázornené vo výkresovej dokumentácii (Výkres č. 4.7). 

Prejazdnosť  

 Kontrola prejazdnosti danou križovatkou je prevedená v programe AutoTURN. Ako 

návrhové vozidlo bol použitý autobus dĺžky 12 m (viď Príloha 1 D). 

6.2.5 Mostné objekty 

Priepust v km 0,240 89 

Slúži k prevedeniu vodného toku cez zemné teleso preložky cesty I/60. Navrhnutý  

je ako potrubný priepust DN 1000. Dĺžka priepustu je 26,6 m. Vo výkresovej dokumentácii  

je označený ako objekt 101. 
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Priepust v km 0,555 87 

Slúži k prevedeniu Vlčického potoka cez zemné teleso preložky cesty I/60. Navrhnutý 

je ako potrubný priepust DN 800.Dĺžka priepustu je 18,6m.Vo výkresovej dokumentácii  

je označený ako objekt 102. 

Priepust v km 1,019 25 

Slúži k prevedeniu vodného toku cez zemné teleso preložky cesty I/60. Navrhnutý  

je ako potrubný priepust DN 800. Dĺžka priepustu je 19,9 m. Vo výkresovej dokumentácii  

je označený ako objekt 103. 

6.2.6 Obslužné zariadenia 

Na navrhovanej trase budú použité cestné vozidlá záchytnej triedy. Uvažujú sa zvodidlá 

jednoduché typu AM. Zvodidlá sú osadzované podľa platných predpisov pri priepustoch 

a vysokých násypoch. Umiestnenie zvodidiel ako aj ich dĺžka sú znázornené vo výkresovej 

dokumentácii. 

6.2.7 Podmieňujúce predpoklady 

V rámci výstavby navrhovanej križovatky ÚK1 dôjde v staničení km 0,072 68 ku kolízii,  

ktorá si vyžiada demoláciu dvoch objektov - rodinného domu (Obr. 6-2) a garáži (Obr. 6-3). 

Ku kolízii s inžinierskymi sieťami v rámci preložky cesty I/60 nedochádza.  

 

Obr. 6-2: Rodinný dom určený k demolácii 
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Obr. 6-3: Garáže určené k demolácii 

6.2.8 Odhad stavebných nákladov 

Ako podklad sú použité expertné ceny podľa ŘSD ČR. 

Tab. 6-6: Odhad stavebných nákladov - Varianta B 

Preložka I/60 vo Vlčicích - S 9,5/70 - Varinata A 

Objekt, práce 
Merné 

jednotky 
Jednotková 

cena 
Počet Cena  [Kč] Cena celkom [Kč] 

Búracie práce         4 760 604 

Odstránenie krovín m2 56 21 1 176   

Odstránenie stromov  kus 2100 8 16 800   

Odstránenie vozovky  m2 652 6 435 4 195 620   

Demolácia m3 259 2112 547 008   

Dokončovacie práce         305 410 

Výsadba stromov kus 1050 16 16 800   

Založenie trávniku hydroosevom m2 31 9 310 288 610   

Vozovky         28 937 430 

Preložka I/60 m2 2115 
10 

838 
22 922 370   

Vetva ÚK11   2115 536 1 133 640   

Vetva ÚK12   2115 650 1 374 750   

Vetva ÚK2   2115 1 658 3 506 670   

Zemné práce         22 412 400 

Výkopy m3 400       

Preložka I/60   400 
13 

926 
5 570 400   

Vetva ÚK11   400 348 139 200   
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Vetva ÚK12   400 3 280 1 312 000   

Vetva ÚK2   400 272 108 800   

Násypy m3 500       

Preložka I/60   500 23 284 11 642 000   

Vetva ÚK11   500 69 34 500   

Vetva ÚK12   500 0 0   

Vetva ÚK2   500 7 211 3 605 500   

Objekty         443 020 

Priepust v km 1,932 07 m 7 600 26,6 202 160   

Priepust v km 2,286 51 m 7 600 18,6 141 360   

Priepust v km 2,739 28 m 5 000 19,9 99 500   

Obslužné zariadenia         482 800 

Oceľové zvodidlo  m 1420 340 482 800   

Celkové stavebné náklady - cena bez DPH 56 858 864 

Celkové stavebné náklady - cena s DPH (19 %) 67 662 048 

 

6.2.9 Zábory pôdy 

Nie sú riešené v rozsahu tejto práce. 

6.2.10 ŽP, príroda a krajina 

Trasa bola navrhnutá tak, aby sa v celej jej dĺžke minimalizoval negatívny dopad na ŽP. 

Hlavný dôraz bol kladený na vedenie trasy v blízkosti zástavby. V rámci výstavby dôjde 

k vyrúbaniu stromov a odstráneniu kríkov. V projekte sa počíta s ich náhradou a to minimálne 

v dvojnásobnom počte.  

6.2.11 Organizácia výstavby 

Nie je riešená v rozsahu tejto práce. 

6.2.12 Prieskumy 

V rámci nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie sa odporúča previesť podrobný 

inžiniersko - geologický prieskum. 
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7 POSÚDENIE NAVRHNUTÝCH VARIANT 

7.1 Varianta A 

Výhody varianty 

Medzi výhody patrí hlavne priaznivé smerové vedenie trasy. Vzhľadom k tomu, že trasa 

nie je v smerovom vedení obmedzovaná územím, boli navrhnuté veľké polomery smerových 

oblúkov, ktoré prispievajú k väčšiemu komfortu jazdy. Ďalšou výhodou je vedenie trasy 

mimo zástavbu, čím sa eliminujú škodlivé hlukové emisie. Medzi výhody možno započítať  

aj rešpektovanie koridoru vymedzenom ZÚR OK a ÚP obce Vlčice. 

Nevýhody varianty 

Hlavnou nevýhodou je naopak výškové vedenie trasy. Trasa je vedená územím s veľkými 

výškovými rozdielmi, čo vyžadovalo návrh maximálnych dovolených pozdĺžnych sklonov. 

Veľké výškové rozdiely sa odzrkadlili na objeme zemných prác, nutnosti návrhu mostných 

objektov a hlavne na výškecelkových nákladov.  

7.2 Varianta B 

Výhody varianty 

Medzi výhody patrí hlavne malý rozsah varianty, a s tým spojené nízke náklady  

na výstavbu. Túto variantu možno považovať za ekonomickú. Aj napriek malej dĺžke sa trasa 

plynulo napája na stávajúcu komunikáciu a je vedená mimo zastavané územie. Medzi výhody 

patrí aj to, že svojím vedením maximálne eliminuje nepriaznivé výškové rozdiely. 

Nevýhody varianty 

Vzhľadom na malý rozsah varianty sú v smerovom vedení použité minimálne dovolené 

polomery smerových oblúkov s ohľadom na návrhovú rýchlosť. Čiastočnou nevýhodou  

je napojenie trasy v blízkosti zástavby a vynútená demolácia dvoch objektov. 

7.3 Multikriteriálne hodnotenie 

Pre posúdenie navrhnutých variant bolo využité multikriteriálne hodnotenie. Pri hodnotení 

boli zvolené tri kritéria, ktoré sú najvhodnejším ukazovateľom k výberu výslednej varianty. 
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Kritéria boli volené tak, aby podali reálny pohľad na riešenie navrhnutých variant zo strany 

investora, obyvateľov a životného prostredia. Medzi zvolené kritéria patrí: 

- dopravno-technické hľadisko - kritérium A 

- ekologické hľadisko - kritérium B 

- ekonomické hľadisko - kritérium C 

Tab. 7-1: Tabuľkové porovnanie variant 

A B A B

[m] 3 056,20 1 275 1 2

[-] 5,67 1,71 2 1

[g] 30,89 24,85 2 1

[m] 1 094,85 253,7 2 1

[m] 1 700 650 2 1

[m] 471,22 378,95 1 2

[m] 89,31 39,6 1 2

[m] 433,57 243,45 1 2

[m] 4 000 3 000 2 1

[m] 50 100 2 1

[m] 10 - 1 2

[m] 20 - 1 2

[m3] 69 882 30 564 1 2

[m3] 110 365 17 826 1 2

[kus] 2 - 1 2

[kus] 4 3 1 2

[Kč] 462 mil. 68 mil. 1 2

Údaj 

(rozmer)

Varianta Zhodnotenie

Dĺžka trasy

Pomer dĺžok oblúkov a priamok (∑O/∑P)

Dĺžka úseku s max. stúpaním (Smax)

Súčet rozdielov prekonaných výšok (∑∆h)

Dĺžky úsekov so škodlivým strateným 

spádom
Min. hodnota polomeru výškového oblúka 

(Rmin)

Krit. Ukazovateľ

Priemerná hodnota stredového uhlu smer. 

oblúkov (∝s)

CELKOM 23 28

A

B

Dĺžky úsekov v obci

Dĺžky úsekov zasahujúcich do biokoridorov 

a biocentier
Dĺžky úsekov zasahujúcich do pozemkov 

plniacich funkciu lesa

C

Kubatúry násypov

Kubatúry výkopov

Počet mostov

Počet priepustov

Celkové stavebné náklady

Priemerná dĺžka smerových oblúkov

Min. hodnota polomeru smerového oblúka 

(Rmin)
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Vyhodnotenie posúdenia bolo prevedené numericky, kde sa jednotlivým kritériám 

prideľovali bodové hodnoty 1 alebo 2. Bodové ohodnotenie 2 sa priraďuje variante 

s vhodnejším riešením daného kritéria a bodové ohodnotenie 1 sa priraďuje variante s menej 

vhodným riešením.  

7.4 Slovné vyhodnotenie 

Na základe multikriteriálneho zhodnotenia sme získali potrebné informácie o riešení 

oboch variant. Z hľadiska smerového vedenia má okrem jedného parametru priaznivejšie 

hodnotyVarianta A, a to hlavne väčšie polomery a dĺžky smerových oblúkov. Tie zaisťujú 

plynulejšie a bezpečnejšie vedenie trasy. Z hľadiska výškového vedenia je výhodnejšia 

Varianta B. Hlavnou výhodou Varianty B je, že prechádza menej členitým územím, a tým 

eliminuje veľké výškové rozdiely, s ktorými sa dostáva do kolízie Varianta A. Z hľadiska 

ekológie sú na tom obe varianty v podstate rovnako. Zatiaľ čo Varianta B svojím vedením 

ovplyvňuje ŽP prostredie obyvateľov obce, Varianta A sa naopak dostáva do kolízie so ŽP 

krajiny. Ako posledná bola posúdená ekonomická stránka oboch variant, kde bola ako 

vhodnejšia Varianta B. Výber bol prevedený na základe odhadu nákladov a výkazu výmer. 

Pri celkovom vyhodnotení bola pomocou bodovacieho systému vybraná Varianta B. Táto 

varianta dosahuje vo všetkých kritériách s výnimkou smerového vedenia priaznivejšie 

hodnoty ako Varianta A.  
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8 ZÁVER 

Predmetom diplomovej práce jevypracovanievariantného návrhu preložky cesty I/60  

vo Vlčicích a jej napojenie na stávajúcu komunikačnú sieť. Súčasný stav komunikácie je 

nevyhovujúcu hlavne z pohľadu smerového vedenia. Komunikácia je vedená zástavbou 

o malých polomeroch smerových oblúkov, čo vo veľkej miere ovplyvňuje plynulosť dopravy, 

predovšetkým tranzitnej dopravy. Cieľom práce je navrhnúť riešenie trasy tak, aby došlo 

k segregácii tranzitnej dopravy od dopravy miestnej a k jej prevedeniu mimo zastavané 

a zastaviteľné územie obce. 

V rámci technickej štúdie sú spracované dve varianty riešenia preložky.  

Varianta A odpovedá návrhu podľa ZÚR OK a rešpektuje vymedzený koridor v celej jeho 

dĺžke. Varianta B bola na základe eliminovania veľkých výškových rozdielov vo 

vymedzenom koridore navrhnutá ako skrátená varianta, prechádzajúca len jeho časťou. Obe 

varianty preložky cesty I/60 sú navrhnuté tak, aby zrýchlili prejazd riešenou lokalitou, zvýšili 

bezpečnosť a komfort pri prejazde vozidiel obcou. Smerové a výškové vedenie variant 

odpovedá zadaním stanovenej návrhovej kategórii S 9,5/70 a návrhu podľa platných  

zákonov, vyhlášok a noriem.  

Pri výbere varianty bolo použité multikriteriálne zhodnotenie, na základe ktorého sa javí 

ako výhodnejšie riešenie Varianta B. Okrem smerového vedenia dosahuje vo všetkých 

ostatných ukazovateľoch priaznivejšie hodnoty. Najväčší rozdiel medzi oboma variantmi  

je v cene, ktorá je u Varianty A niekoľkonásobne vyššia.Cena býva pri kvalitnom  

dopravno-technickom návrhu rozhodujúcim faktorom, a preto volím ako výslednú  

Variantu B, ktorú odporúčam k podrobnejšiemu spracovaniu. 
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