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Anotace 

Obsahem diplomové práce je vypracování návrhu přeloţky ul. Nová Tovární v Českém 

Těšíně v rozsahu technické studie. Navrţená komunikace je řešená přibliţně v ploše 

vymezené platným územním plánem Českého Těšína. Přeloţka odpovídá parametrům silnice 

III. třídy v návrhové kategorii minimálně S 7,5/50, v zastavěném území odpovídající kategorii 

pro místní komunikace s chodníky. V úvodní části je provedeno vytipování problémových 

úseků a lokalit. Návrhová část obsahuje hlavní zásady řešení s variantními návrhy. Všechny 

návrhové parametry jsou provedeny dle norem a předpisů. V závěrů práce je proveden 

orientační odhad nákladů, porovnání navrţených variant a doporučení nejlepší varianty.    

Klíčová slova 

Ulice, přeloţka, komunikace, křiţovatka, ţelezniční trať, ţelezniční přejezd, opěrná zeď, 

nehodovost, intenzity dopravy 

Annotation  

The content of this thesis is drafting relocation of street Nová Tovární in Český Těšín in the 

range of technical studies. The proposed communication is solved approximately in a plane 

defined by the applicableground plan of the Český Těšín. Relocation corresponds to the 

parameters of road III. classes  in the design category minimum of S 7,5/50, in built-up area in 

the corresponding category for local roads with sidewalks. In preamble there‘s an anylysis of 

the current situation including survey of transport intensity and next select the posibly 

troubleshhoting distances and localities. The next part including proporsal with the main 

principles of solution including variant proposals. All design parameters are implemented 

according to standards and regulations. In conclusion is made an indicative cost estimate,  

comparison of proposed variants and recommendations of the best options. 

Key words 

Street, realignment, road, crossroads, railway, crossing, supporting wall, accident, traffic 

intensity 
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Seznam zkratek a symbolů: 

ACO 11 asfaltový beton pro obrusnou vrstvu 

ACP 16+ asfaltový beton pro podkladní vrstvu 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

BUS  autobus 

ČR  Česká republika 

ČSN  česká státní norma 

DP  diplomová práce 

m.n.m.  metr nad mořem 

MD   Ministerstvo dopravy 

MHD  městská hromadná doprava 

nákl.  nákladní 

ŘSD  ředitelství silnic a dálnic 

S  Silnice 

SDZ  svislé dopravní značení 

ŠDA  štěrkodrť třídy A 

ŠDB  štěrkodrť třídy B 

TP  technické podmínky 

ul.  ulice 

VDZ  vodorovné dopravní značení 

voz.  vozidel 
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Seznam veličin 

A  parametr přechodnice [-] 

a  šířka jízdního pruhu [m] 

b  kategorijní šířka [m] 

c  zpevněná krajnice [m] 

e  nezpevněná krajnice [m] 

h0  převýšení vnějšího okraje vodícího prouţku [m] 

km  kilometr [km] 

L  délka [m] 

max∆s   je maximální sklon vzestupnice  

p1  příčný sklon na začátku vzestupnice ( sestupnice ) [%]  

p2  příčný sklon na konci vzestupnice [ %] 

R  poloměr oblouku [m] 

v  vodící prouţek [m] 
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1 Identifikační údaje 

1.1 Stavba 

Název stavby:   Přeloţka ul. Nová Tovární v Českém Těšíně 

 

Kraj:    Moravskoslezský 

 

Okres:    Karviná 

 

Katastrální území:  Český Těšín 

 

Druh stavby:   přeloţka, novostavba 

1.2 Objednatel studie 

Objednatel studie:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

    Fakulta stavební  

    Katedra dopravního stavitelství 

1.3 Zhotovitel 

Zhotovitel studie:  Bc. Michal Pazdziora 

Vedoucí práce:  Ing. Tomáš Seidler, Ph.D. 

 

 

Obrázek č. 1 – Znak města Český Těšín 
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2 Zájmové území 

2.1 Popis zájmového území 

Ul. Nová Tovární se nachází v pohraničního městě, jedním z nejvýznamnějších a 

nejfrekventovanějším  hraničním přechodem do Polské republiky, obr. č.2. 

 

Obrázek č. 2 – Zájmové území, zdroj [12] 

 

Ulice Nová Tovární se nachází směrem na jih přibliţně 1 km od vlakového 

nádraţí  Český Těšín, zhruba 5- 10 minut chůze . Ulice Nová Tovární se nachází 

v zastavěném území, její začátek je napojen na ul. Tovární a končí napojením na ulici 

Ţelezniční. 

Řešený úsek se nachází v území s nízkým převýšením. Nadmořská výška obce je 

převáţně 270 m.n.m. 

Přes řešené území protéká Šádovský potok, který se vlévá do řeky Olše.  

Šadovský potok je veden přes koleje a ulici Tovární mostem. 
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Obrázek č. 3 – vodní poměry, Šádovský potok, zdroj [19] 

 

 

Obrázek č. 4 – příklad mostu přes kolej, zdroj [21] 

 

ul. Nová 

Tovární 

ul. Nová 

Tovární 

Šadovský p. 
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Obrázek č. 5 – Letecký snímek, zdroj [14] 

Vlakové 

nádraží 

ul. Nová 

Tovární 

Ul. 

Tovární 
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2.2 Záměr studie 

Záměrem této studie je navrhnout přeloţku, která by měla slouţit jako přístupová 

cesta do  centra Českého Těšína. Jedním z důvodů je odvést část dopravy, která jezdí 

přes rezidenční zónu. Dalším důvodem je, aby doprava nemusela zbytečně dvakrát 

zatáčet, mezi ulici Nová Tovární  a ulici Tovární, obr. č. 6 a obr. č. 10. Úsek mezi ulici 

Tovární a ulici Nová Tovární je také místem častých nehod, obr. č. 6. 

 

Obrázek č. 6 – Místa nehod mezi ulici Tovární a ulici Nová Tovární, zdroj [18] 

 

 

2.3 Nehodovost 

Informace potřebné k analýze nehodovosti na dané křiţovatce, byly získány z online 

databáze Ministerstva dopravy  ve spolupráci s Policii  ČR. Databáze uvádí záznamy z 

let 1.1.2007 aţ 1.9.2012. Ke kaţdé nehodě jsou dostupné informace  

o viníku nehody, stavu vozovky, zavinění, hlavní příčina apod. Tyto informace dovolují 

odvodit příčinu vzniku nehody a následně odvodit způsob opatření, které by nehodě 

mohlo zabránit. 

 

 

1 

2 
3 4 

5 6 

7 

8 

9 
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Tabulka č. 1- Charakteristika nehody č.1 

 

Tabulka č. 2 – Charakteristika nehody č.2 

Identifikační číslo 070306082468 Datum 14.11. 2008 

Den pátek Zraněno osob 1 

Čas 7:50 Stav povrchu 

vozovky 

mokrý 

Druh nehody sráţka s jedoucím 

nekolejovým vozidlem 
Povětrnostní 

podmínky 

neztíţené 

Druh srážky Z boku Viditelnost ve dne, viditelnost 

nezhoršená vlivem 

povětrnostních 

podmínek 

Druh pevné 

překážky 

nepřichází v úvahu, 

nejde o sráţku s 

pev.překáţkou 

Specifická místa ţádné nebo ţádné z 

uvedených 

Charakter nehoda s následky na 

ţivotě nebo zdraví 
Směrové poměry křiţovatka styková - 

tříramenná 

Zavinění Řidičem motorového 

vozidla 
Druh vozidla Osobní automobil bez 

přívěsu 

Alkohol u viníka ne Charakteristika 

vozidla 

soukromé, 

nevyuţívané k 

výdělečné činnosti 

Hlavní příčina při předjíţdění došlo k ohroţení předjíţděného řidiče (vynucované 

zařazení, předjíţděný musel prudce brzdit, měnit směr jízdy apod.) 

Usmrceno osob 0 Obec Český Těšín 

Identifikační číslo 070306070037 Datum 08.01.2007 

Den pondělí Lehce zraněno osob 0 

Čas 07:15 Stav povrchu vozovky mokrý 

Druh nehody 

sráţka s jedoucím 

nekolejovým 

vozidlem 

Povětrnostní 

podmínky 
neztíţené 

Druh srážky Z boku Viditelnost 

ve dne, viditelnost 

nezhoršená vlivem 

povětrnostních 

podmínek 

Druh pevné 

překážky 

nepřichází v úvahu, 

nejde o sráţku s 

pev.překáţkou 
Specifická místa 

ţádné nebo ţádné z 

uvedených 

Charakter 
nehoda pouze s 

hmotnou škodou 
Směrové poměry 

křiţovatka styková - 

tříramenná 

Zavinění 
Řidičem 

motorového vozidla 
Druh vozidla 

nákladní automobil 

(včetně multikáry, 

autojeřábu, cisterny 

atd.) 

Alkohol u viníka ne 
Charakteristika 

vozidla 

soukromé, vyuţívané 

k výdělečné činnosti 

Hlavní příčina Při odbočování vlevo 

Usmrceno osob 0 Obec Český Těšín  
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Tabulka č. 3 – Charakteristika nehody č.3 

Identifikační 

číslo 

070306110270 Datum 15.03.2011 

Den úterý Zraněno osob 0 

Čas 15:15 Stav povrchu 

vozovky 

Suchý, 

neznečištěný 

Druh nehody Sráţka s pevnou překáţkou Povětrnostní 

podmínky 

neztíţené 

Druh srážky nepřichází v úvahu, nejde o 

sráţku jedoucích vozidel 

 

Viditelnost ve dne, viditelnost 

nezhoršená vlivem 

povětpodmínek 

Druh pevné 

překážky 

jiná překáţka 

(zábradlí,oplocení,násep,nástupní 

ostrůvek apod.) 

 

Specifická místa ţádné nebo ţádné z 

uvedených 

Charakter nehoda pouze s hmotnou škodou Směrové poměry křiţovatka styková 

- tříramenná 

Zavinění Řidičem motorového vozidla Druh vozidla osobní automobil 

bez přívěsu 

Alkohol u 

viníka 

ano, obsah alkoholu v krvi od 

0,24‰ do 0,5‰ 
Charakteristika 

vozidla 

soukromé, 

nevyuţívané k 

výdělečné činnosti 

Hlavní příčina nepř. rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 

(zatáčka,klesání,stoupání,šířka apod.) 

Usmrceno osob 0 Obec Český Těšín  

 

Tabulka č. 4 - Charakteristika nehody č.4 

Identifikační číslo 070306090654 Datum 24.05.2009 

Den neděle Zraněno osob 0 

Čas 9:45 Stav povrchu 

vozovky 

Povrch suchý, 

neznečištěný 

Druh nehody sráţka s pevnou 

překáţkou 
Povětrnostní 

podmínky 

neztíţené 

Druh srážky nepřichází v úvahu, 

nejde o sráţku 

jedoucích vozidel 

Viditelnost ve dne, viditelnost 

nezhoršená vlivem 

povětrnostních p. 

Druh pevné 

překážky 

sloup - telefonní, 

veř.osvětlení, 

el.vedení apod 

Specifická místa Ţádné nebo ţádné z 

uvedených 

Charakter nehoda pouze s 

hmotnou škodou 
Směrové poměry přímý úsek po projetí 

zatáčkou (do vzdálenosti 

cca 100 m od optického 

konce zatáčky) 

Zavinění Řidičem 

motorového vozidla 
Druh vozidla Osobní automobil bez 

přívěsu 

Alkohol u viníka nezjišťováno Charakteristika 

vozidla 

soukromé, nevyuţívané k 

výdělečné činnosti 

Hlavní příčina řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 

Usmrceno osob 0 Obec Český Těšín  
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Tabulka č. 5 - Charakteristika nehody č.5 

Identifikační číslo 070306082511 Datum 18.11.2008 

Den úterý Zraněno osob 0 

Čas 15:05 Stav povrchu 

vozovky 

povrch suchý, 
neznečistěný 

Druh nehody srážka s vozidlem 
zaparkovaným, 
odstaveným 

Povětrnostní 

podmínky 

neztíţené 

Druh srážky nepřichází v úvahu, 
nejde o srážku 
jedoucích vozidel 

 

Viditelnost ve dne, viditelnost 
nezhoršená vlivem 
povětrnostních 
podmínek 

Druh pevné 

překážky 

nepřichází v úvahu, 
nejde o srážku s 
pev.překážkou 

 

Specifická místa žádné nebo žádné z 
uvedených 

Charakter nehoda pouze s 

hmotnou škodou 
Směrové poměry žádné nebo žádné z 

uvedených 

Zavinění Řidičem motorového 

vozidla 
Druh vozidla nezjištěno, řidič ujel 

Alkohol u viníka Nezjišťováno Charakteristika 

vozidla 

žádná z uvedených 

Hlavní příčina nezvládnutí řízení 
vozidla 

Únik hmot Ţádné z uvedených 

Usmrceno osob 0 Obec Český Těšín  
 

Tabulka č. 6 - Charakteristika nehody č.6 

Identifikační číslo 070306072779 Datum 21.11.2007 

Den středa Zraněno osob 0 

Čas 7:40 Stav povrchu 

vozovky 

na vozovce je náledí, ujetý 
sníh - posypané 

Druh nehody srážka s pevnou 
překážkou 

Povětrnostní 

podmínky 

tvoří se námraza, náledí 

Druh srážky nepřichází v úvahu, 
nejde o srážku 
jedoucích vozidel 

Viditelnost ve dne, viditelnost 
nezhoršená vlivem 
povětrnostních podmínek 

Druh pevné 

překážky 

svodidlo Specifická 

místa 

žádné nebo žádné z 
uvedených 

Charakter nehoda pouze s 
hmotnou škodou 

Směrové 

poměry 

křižovatka styková - 
tříramenná 

Zavinění řidičem motorového 
vozidla 

Druh vozidla nákladní automobil 
(včetně multikáry, 
autojeřábu, cisterny atd.) 

Alkohol u viníka ne Charakteristika 

vozidla 

soukromá organizace 
(podnikatel, s.r.o., v.o.s., 
a.s.,atd.) 

Hlavní příčina nepř. rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch 
apod.) 

Usmrceno osob 0 Obec Český Těšín  
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Tabulka č. 7 - Charakteristika nehody č.7 

Identifikační číslo 070306081363 Datum 07.07.2008 

Den pondělí Zraněno osob 1 

Čas 21:45 Stav povrchu 

vozovky 

Povrch mokrý 

Druh nehody srážka s pevnou 
překážkou 

Povětrnostní 

podmínky 

neztíţené 

Druh srážky nepřichází v úvahu, nejde 
o srážku jedoucích vozidel 

Viditelnost v noci - s veřejným 
osvětlením,vidinezho
ršená vlivem 
povětrnpodmínek 

Druh pevné 

překážky 

jiná překážka 
(zábradlí,oplocení,násep,n
ástupní ostrůvek apod. 

Specifická místa žádné nebo žádné z 
uvedených 
 

Charakter nehoda pouze s hmotnou 
škodou 

Směrové poměry křižovatka styková - 
tříramenná 

Zavinění Řidičem motorového 

vozidla 
Druh vozidla Osobní automobil bez 

přívěsu 

Alkohol u viníka ne Charakteristika 

vozidla 

soukromé, 
nevyužívané k 
výdělečné činnosti 

Hlavní příčina nepř. rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch 
apod.) 

Usmrceno osob 0 Obec Český Těšín  

 

Tabulka č. 8 - Charakteristika nehody č.8 

Identifikační 

číslo 

070306070705 Datum 03.04.2007 

Den útery Zraněno osob 0 

Čas 06:50 Stav povrchu 

vozovky 

Povrch suchý, 

neznečištěný 

Druh nehody srážka s pevnou překážkou Povětrnostní 

podmínky 

neztíţené 

Druh srážky nepřichází v úvahu, nejde o 
srážku jedoucích vozidel 

Viditelnost ve dne, viditelnost 

nezhoršená vlivem 

povětrnostních 

podmínek 

Druh pevné 

překážky 

jiná překážka 
(zábradlí,oplocení,násep,nástupní 
ostrůvek apod.) 
 

Specifická 

místa 

žádné nebo žádné 
z uvedených 

Charakter nehoda pouze s hmotnou škodou Směrové 

poměry 

křiţovatka styková - 

tříramenná 

Zavinění Řidičem motorového vozidla Druh vozidla osobní automobil 
bez přívěsu 

Alkohol u 

viníka 

ne Charakteristika 

vozidla 

soukromé, 
nevyužívané k 
výdělečné činnosti 

Hlavní příčina řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 

Usmrceno osob 0 Obec Český Těšín  
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Tabulka č. 9 - Charakteristika nehody č.3 

Identifikační 

číslo 

070306072316 Datum 03.10.2007 

Den středa Zraněno osob 1 

Čas 13:00 Stav povrchu 

vozovky 

Povrch mokrý 

Druh nehody srážka s pevnou překážkou Povětrnostní 

podmínky 

neztíţené 

Druh srážky nepřichází v úvahu, nejde o 
srážku jedoucích vozidel 

Viditelnost ve dne, 
viditelnost 
nezhoršená 
vlivem 
povětrnostních 
podmínek 

Druh pevné 

překážky 

jiná překážka 
(zábradlí,oplocení,násep,nástupní 
ostrůvek apod.) 

Specifická místa žádné nebo 
žádné z 
uvedených 

 

Charakter nehoda pouze s hmotnou škodou Směrové poměry křiţovatka styková 

- tříramenná 

Zavinění Řidičem motorového vozidla Druh vozidla osobní automobil 

bez přívěsu 

Alkohol u 

viníka 

ne Charakteristika 

vozidla 

soukromé, 

nevyuţívané k 

výdělečné činnosti 

Hlavní příčina nepř. rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.) 

Usmrceno osob 0 Obec Český Těšín  

 

Shrnutí: 

Nejčastějším druhem nehody je sráţka s pevnou překáţkou s charakterem pouze 

hmotnou škodou. Příčinou je nejčastěji nepřizpůsobení rychlosti automobilu. V polovině 

případu nehody byla způsobena stavem povrchu vozovky, povrchem mokrým . 
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2.4 Průzkum intenzit 

 

Obrázek č. 7 – Situační mapka – sčítací stanoviště, zdroj [12] 

Průzkum byl proveden v pátek 5. října 2012, za slunečného počasí. Místem měření 

bylo ul. Nová Tovární v místě zastávky, obr. č. 7. Měření proběhlo v době 14:30 – 15:30. 

Z dopravního průzkumu vyplynulo,  ţe intenzita ve špičkové hodině je  361 voz/hod. 

Z toho podíl těţkých nákladních automobilu je velmi malý. Během průzkumu bylo 

zjištěno, ţe zhruba   10–15 % všech projíţdějících vozidel  v místě měření dál 

nepokračovalo. Tím je myšleno, ţe těch 10-15 % vozidel sjelo z komunikace do svých 

nemovitostí nebo skončilo ve firmě Wallmark nebo v prodeji stavebnin. Takţe 10-15 % 

vozidel nepokračuje dál do centra města nebo v cestě k napojení na silnici Třineckou. 

Současná intenzita není vysoká. Ani ve výhledové intenzitě, v roce 2032, nenastane 

výrazný nárůst dopravy. V roce 2032, podle tabulek výhledových intenzit od ŘSD [17], 

bude nárůst celkové automobilové dopravy o 11,4%. Tedy by mělo dojít k nárůstu  

ve špičkové hodině v roce 2032 na 403 voz/hod, coţ je nárůst o 42 vozidel za 20 let. 

Místo měření 

Wallmark 

Prodej 

stavebnin 



Diplomová práce 

Přeložka ul. Nová Tovární v Českém Těšíně 

Bc. Michal Pazdziora 

 

16 
 

Při průzkumu byl ještě zaznamenán pohyb těţkých nákladních vozidel. Ze dvou 

těţkých nákladních vozidel směřující do centra, obě dvě vyjíţděly z prodeje stavebnin. 

Ze tří těţkých nákladních automobilů směřující ven z města, bylo jedno vozidlo BUS.  

Ze zbývající dvou jedno vozidlo zastavilo v prodeji stavebnin a druhé pokračovalo 

v cestě dál z města na silnici Třineckou. Z toho vyplývá, ţe v případě návrhu  přeloţky, 

podíl těţkých nákladních vozidel bude na ní zanedbatelný. 

 

 

Obrázek č. 8 – Pentlogram intenzit vstupujících vozidel 

 

Záměrem studie bylo, ţe přeloţkou by byla odvedena část dopravy mimo rezidenční 

zónu. Během sčítání bylo zjištěno, ţe 10-15 % všech vozidel zastaví a ukončí cestu 

v rezidenční zóně nebo ve firmě Wallmark, prodeji stavebnin. Teoreticky tedy v nově 

navrţené přeloţce by projíţdělo ve špičkové hodině okolo 325 voz./hod  

(90% ze současné intenzity). v současném roce 2012. V roce 2032 by to bylo okolo  

362 voz./hod (nárůst o 11,4%).  

153 

 208 
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3 Kategorie, příčné uspořádání, další charakteristiky 

3.1 Dopravně inženýrské údaje 

Parametry Ul. Tovární a ul. Nová Tovární odpovídají kategorii silnice III. třídy 

v nezastavěném území: 

 

Obrázek č. 9 – Dvoupruhová silnice dle ČSN 73 6101 [1] 

Naměřené hodnoty: 

b=7,5 m 

a=3,0 m 

v=0,25 m 

c=0,0 m 

e=0,5 m 

kde: b  kategorijní šířka [m] 

a  šířka jízdního pruhu [m] 

v  vodící prouţek [m] 

c  zpevněná krajnice [m] 

e  nezpevněná krajnice [m] 

 

Obrázek č. 10 – Situace začátku řešení úseku, zdroj [12] 

ul. TOVÁRNÍ 

ul. NOVÁ TOVÁRNÍ 

ZAČÁTEK ÚPRAVY 
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V zastavěném území byly naměřeny tyto hodnoty (obr. č.11): 

1. ul. Tovární a levostranným chodníkem (směr od nádraží Český Těšín) 

a=3,00 m, v=0,25 m 

ach=1,50 m 

bo1=0,50 m, bo2=0,25 m 

kde: a  šířka jízdního pruhu [m] 

  v  vodící prouţek [m] 

ach  pruh pro chodce [m] 

bo1  bezpečnostní odstup 

bo2 bezpečnostní odstup mezi pásem pro chodce  

a pevnou překáţkou 

Dle normy ČSN 73 6110 by ul. Tovární byla označena MO2/9/7,5 

2. ul. Tovární, směr ul. Nová Tovární, oboustranný chodník 

Hodnoty ul. Tovární, směrem k ulici Nova Tovární jsou totoţné jako s ulici Tovární, 

s tím rozdílem,ţe se zde vyskytuje i pravostranný chodník, stejných parametrů, viz. výše. 

Dle normy ČSN 73 6110 by byla označena MO2/11/7,5. 

 

Obrázek č. 11 – křižovatka na ul. Tovární, začátek řešení úseku, zdroj [14] 

3. ul. Nová Tovární 

Parametry ul. Nová Tovární jsou totoţné jako v bodě 2 a 3, s tím rozdílem ţe se zde 

vyskytuje jenom pravostranný chodník, stejných rozměrů jako v bodě 2. 

Dle normy ČSN 73 6110 by byla označena MO2/9/7,5. 

ul. TOVÁRNÍ 

Směr ul. NOVÁ TOVÁRNÍ 

ul. TOVÁRNÍ 

zač. úpravy 
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Obrázek č. 12 – Pohled na ul. Nová Tovární, zdroj [14] 

3.2 Začátek a konec řešeného úseku, popis stávajícího stavu 

Začátek úpravy ve všech variantách začíná na ul. Tovární, obr. č. 11. V současné 

době se jedná o vedlejší silnici, jejíţ provoz je omezen značkou B4 „Zákaz vjezdů 

nákladních automobilů“ a dodatkovou tabulí E12 „Mimo zásobování“. Přibliţně po 40 m 

je po levé straně vjezd do prostoru dráhy, který je omezen značkou B1 „Zákaz vjezdu 

všech vozidel“ doplněno dodatkovou tabulí E12 „Pouze obsluha dráhy“ a vjezd je 

omezen značkou B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h“. 

Z počátku se jedná o přímý úsek v délce cca 130 m.  Po levé straně přímého úseku se 

nachází pás zeleně v šířce 1-2 m. Po pravé straně se nachází další zelený pás v šíři cca 3 

m, šíře tohoto pásu je proměnlivá. Kdyţ se pokračuje směrem dopředu dochází k jeho 

zúţení. Tento zelený pás je oddělen drátěným plotem od dráţního tělesa. Na zeleném 

pásu se vyskytují vzrostlé a zdatné  stromy, obr. č. 13,  které mohou být překáţkou při 

návrhu a realizaci přeloţky. 

Ke konci přímého úseku, dlouhého zhruba 190 m, se nachází dva protisměrné 

oblouky o velmi malých poloměrech, obr. č. 14. V tomto místě se změnilo oplocení 

dělící  vozovku a zelený pás od dráţního tělesa z drátěného plotu, na vlnitý plot tvořený 

z válcovaného plechu. V prvním oblouku se nachází dva sjezdy z nemovitostí. První 

sjezd je z nemovitostí, slouţící k hospodskému a jinému podnikání. První nemovitost je 

obestavěna ocelovým plotem. Druhý sjezd je z nemovitostí slouţící k obývání. Tato 

nemovitost je obestavěna zděným plotem, který částečné zabraňuje  ve výhledu 

protijedoucích vozidel.  
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Obrázek č. 13 - Zobrazení směru nového návrhu, zdroj [12]; začátek úseku, zdroj [14] 

 

Obrázek č. 14 – Pohled na sjezdy z nemovitosti v prvním oblouku malého poloměru, 

pohled na zděný plot, třetí sjezd z nemovitosti za zděným plotem, zdroj [21] 

 

varianta A 

varianta B 

ZÚ 

KÚ 
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Za zděným plotem, ve druhém z protisměrných oblouků se nachází třetí sjezd 

z nemovitosti, který lze spatřit, aţ v okamţiku po skončení zděného oplocení. V tomto 

druhém oblouku se ještě vyskytují přes vozovku dva kolejnicové pásy, obr.č. 14 vpravo 

dole. Tato kolej je jiţ dávno zrušena, avšak se zde ještě nachází kolejnicové pásy, které 

pokračuji v zeleném pásu podél přímého úseku silnice, který následuje po oblouku,  

obr.č. 16. 

Následuje úsek v délce zhruba 230 m. Po pravé straně pokračuje ocelový plot 

oddělující komunikaci od dráţního tělesa. Po levé straně se nachází zelený pás 

s občasným výskytem stromů a po levé straně je ještě nachází cesta z vrstvy štěrku 

napojující sousední nemovitosti. V přímém úseku se nachází ještě tři svislé dopravní 

značení. První značení je hned na konci druhého oblouku protisměrného oblouku. Jedná 

se o značku A30 „Ţelezniční přejezd bez závor“ a A31 „Návěstní deska (240 m)“. Druhé 

značení je po 80 m, jedná se o značku A31b „Návěstní deska (160 m)“.  Poslední značení 

je 80 m před ţelezničním přejezdem, jedná se o značku A31c „Návěstní deska (80 m)“. 

Celý tento přímý úsek odpovídá jednopruhové silnici. 

 

Obrázek č. 15 – Jednopruhová silnice dle ČSN 73 6101, zdroj  [1] 

Naměřené hodnoty: 

b=4,0 m 

a=3,0 m 

e=0,5 m 

kde: b  kategorijní šířka [m] 

a  šířka jízdního pruhu [m] 

e  nezpevněná krajnice [m] 
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Na konci tohoto přímého úseku je křiţovatka připomínající kruhový objezd o třech 

ramenech, obr.č. 16. Vpravo je odbočení přes ţelezniční přejezd bez závor přes 

dvoukolejnou trať do areálu slouţící k obsluze dráhy. Ţelezniční přejezd je opatřen 

značením A32b „Výstraţný kříţ pro ţelezniční přejezd vícekolejný“ a světelným  

a akustickým signalizačním zařízením, obr. č. 19 nahoře. Také tudy vede cesta 

k nadchodu přes koleje, obr.č. 18. Vlevo je odbočení přes most jehoţ přejíţdění  

je omezeno značkou B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichţ okamţitá hmotnost přesahuje 

vyznačenou mez (19 t)“. Tato cesta vede k napojení na ul. Nová Tovární. 

 

Obrázek č. 16 – Pohled na přímý úsek po protisměrných obloucích, obrázky nahoře, 

zdroj [21]; pohled na křižovatku – obrázky vpravo dole, zdroj [21] 

Na obrázku č.16 dole vlevo je budova, rozvodna. Která bude jedním z kritérií pro 

návrh a posuzování variant. Varianta A objíţdí tuto budovu zprava a varianta B zleva.  
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V tomto místě, kde se nachází křiţovatka, končí ul. Tovární. Tato část, která byla 

doposud popsána, slouţí také hodně k pohybu chodcům, aby se dostali k nadchodu, 

 obr. č. 17, který vede přes 4 koleje. Je to jediný přechod přes koleje mezi nádraţím 

Český Těšín a tím, zde popsaný. Z vlastního průzkumu, který byl proveden, vyplynulo, 

ţe jeho frekventovanost je veliká. Spojuje velkou část sídliště a nemalou část rodinných 

domků u řeky Olše. Cesta přes nadchod je nejkratší cestou, jak se dostat ze sídliště  

do centra Českého Těšína. Další přechod přes koleje je aţ podchod u nádraţí Český 

Těšín, vzdálené 1 350 m. 

 

Obrázek č. 17 – Nadchod, zdroj [12] 

Na obrázku níţe je pohled na ţelezniční přejezd a na areál dráhy. Z obrázku je 

zřejmé, ţe cesta zde jiţ končí. Odstavná plocha slouţí pouze k rozvodu přípojných cest 

k budovám, obr. č. 18. 

 

Obrázek č. 18 – areál dráhy, odstavná plocha, zdroj [12] 
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Obrázek č. 19 – Pohled na žel. Přejezd, nahoře, zdroj[21]; pohled na regionální trať 

směrem na Frýdek-Místek, zdroj [21] 

Další úsek povede přes rodinný dům (Varianta A), který bude třeba odkoupit  

a následně zbourat, obr. č. 16 vlevo dole. Následně úsek povede přes Šádovský potok, 

k jeho přemostění bude zapotřebí vybudování mostu. Terén se jen velmi nepatrně 

svaţuje. Hned po budoucím mostu se vyskytuje kolej, slouţící jako vlečka. Po levé  

straně se nachází zadní strana budovy firmy Wallmark a budovy s prodejem stavebnin. 

Po pravé straně se vyskytuje regionální trať, která vede směrem na Frýdek-Místek. 

Regionální trať se vyskytuje na náspu, který se směrem, jak povede úsek zvyšuje. 

Z tohoto důvodu bude zapotřebí vybudovat opěrnou zeď. Mezi regionální tratí 

a budovami Wallmark a budovou k prodeji stavebnin se nachází vlečka a budovy 

k jejímu provozu. Budovy jsou tři. První slouţí jako depo, druhá jako sklad a třetí jako 

elektrorozvodna. 

V místě třetí budovy se bude úsek napojovat na cestu (varianta A), jejíţ kryt tvoří 

vrstva štěrku. Tato část úseku je zhruba dlouhá 150 m, po které se bude nově navrţená 

                 Reg. Trať 

vlečka 
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přeloţka napojovat na silnici Třinecká. Napojení na silnici Třineckou bude řešeno novou 

křiţovatkou. 

 

Obrázek č. 20 – Konec řešeného úseku, zdroj [14] 

Konce řešených úseků u dvou variant jsou od sebe vzdálený přibliţné 65 m. 

U varianty A ještě u konečného úseku bude zapotřebí vybudovat dva sjezdy, aby 

byla zajištěna obsluţnost dvou objektů, skladu a elektrorozvodny. 

 

Obrázek č. 21 – Konec úseku varianty A, zdroj [21] 

 

VARIANTA A 

VARIANTA B 

Vjezd k objektu sklad 

Vjezd k objektu elektrorozvodna 

Varianta A 
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U varianty B, poslední úseku povede kolem budovy Wallmak a prodeje 

stavebnin. Celý úsek povede po jiţ zrušené vlečce. Vlečka při budování varianty bude 

muset být samozřejmě odstraněna. Vlečka je jiţ po rocích zarostlá vegetací. Stav vlečky 

je vidět na obr. č. 22. Při vybudování přeloţky bude také zapotřebí odkoupit část 

pozemku Prodeje stavebnin a oplotit. 

 

 

Obrázek č. 22 – Konec úseku varianty B, zdroj [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta B 
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4  Základní údaje navržených variant 

V rámci studie byly navrhnuty 2 varianty řešení. Bliţší charakteristiky jednotlivých 

variant jsou popsány níţe v textu. 

Trasa je rozdělena na 3 úseky, aby byl srozumitelný popis. První úsek tvoří začátek 

úseku a pokračuje aţ po dva protisměrné oblouky s protilehlými přechodnicemi. Druhý 

úsek je veden podél regionální trati a zahrnuje řešení křiţovatky a ţelezničního přejezdu. 

Jedna větev vede směrem přes most na napojení na ulici  Nová Tovární   

a druhá přes ţelezniční přejezd k obsluze objektů dráhy. Třetí úsek tvoří most  

přes Šádovský potok a podél vlečky k napojení na silnici Třineckou. 

4.1 Návrh konstrukce vozovky 

Konstrukce stávající ulice Tovární, na níţ se bude přeloţka napojovat, není známá. 

Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky jsou navrţeny dle TP 170 přílohy A. Návrh 

konstrukce vychází z vlastních dopravně inţenýrských údajů. 

V závislosti na dopravním významu pozemní komunikace je stanovena skupina 

návrhové úrovni porušení vozovky D1. Třída dopravního zatíţení VI se stanovila podle 

výkladu v oddíle 2.4 (Průzkum intenzit). 

Na základě předchozích údajů jsou navrţeny podle katalogových listů tyto 

konstrukční vrstvy vozovky: 

D1-N-2-VI-PIII 

 ACO 11   40 mm 

 ACP 16+  50 mm 

 ŠDA   150 mm 

 ŠDB   150 mm 

Celkem   390 mm 

kde:  ACO 11  asfaltový beton pro obrusnou vrstvu 

 ACP 16+  asfaltový beton pro podkladní vrstvu 

ŠDA   štěrkodrť třídy A 

ŠDB   štěrkodrť třídy B 
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Obrázek č. 23 – Katalogový list, zdroj [11] 

Jednotlivé sloţení vrstev vozovky uţ není dále řešeno. 

4.2 Varianta A 

4.2.1 Příčné uspořádání komunikace 

Přeloţka je navrţena na šířkovou kategorii S7,5/50, obr. č. 9, stejně jako stávající 

stav. Podle této kategorie je komunikace dle normy ČSN 73 6101 navrţena. 

V zastavěném území, úsek 1 a 2, je navrţen pravostranný chodník. 

4.2.2 Sklon vzestupnice (sestupnice), dostředný sklon 

Dostředný sklon je poţadovaný sklon, který je nutný dosáhnout ve směrových 

obloucích. Dostředného sklonu se dosáhne otočením uvaţovaného příčného řezu 

komunikace kolem osy jízdního pásu. Toto otáčení se provádí na délku vzestupnice. 

Vzestupnice se provádí v části přechodnice na její délku, popř. min. délku. 

Výpočet maximální a minimální délky vzestupnice: 

𝐿𝑣𝑧 ,𝑚𝑖𝑛 =
ℎ ∙ 100

𝑚𝑎𝑥∆𝑠
     

kde :  max∆s  je maximální sklon vzestupnice (sestupnice) podle ČSN 73 6101  

( v % ) 

h0 převýšení vnějšího okraje vodícího prouţku v m; při klopení kolem 

osy jízdního  pásu: 
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ℎ0 =  
  𝑎 + 𝑣1 2   ∙   𝑝2 − 𝑝1 

100
 

kde: a  je šířka jízdního pruhu v m 

p1 příčný sklon na začátku vzestupnice ( sestupnice ) v 

%, p1 se záporným znaménkem, pokud má vůči p2 

opačný smysl  

p2 příčný sklon na konci vzestupnice ( sestupnice ) v %  

v (v1, v2) šířka vodícího prouţku v m ( pokud jsou rozdílné ) 

Výpočet: 

návrhová rychlost  50 km/h 

ℎ0 =
 3,00 + 0,25 ∙  2,5 −  −2,5  

100
=

3,25 ∙ 5

100
= 0,1625 𝑚 

 

 

Tabulka č. 10 – Největší a nejmenší sklony vzestupnice (sestupnice), zdroj [1] tab. 16 

Návrhová 

rychlost 

v km/h 

max∆s ( % ) min∆s ( % ) 

a‘ ≤ 4,25 m a‘ > 4,25 m a‘  ≤ 4,25 m a‘ > 4,25 m 

≤ 50 1,2 1,4 

0,1 a‘ 
0,07 a‘ 

( ≤ max∆s ) 

60 aţ 70 1,0 1,2 

80 aţ 90 0,7 0,85 

100 aţ 120 0,6 0,7 

 

Nejmenší délka vzestupnice: 

𝐿𝑣𝑧 ,𝑚𝑖𝑛 =
ℎ0 ∙ 100

𝑚𝑎𝑥∆𝑠
=

0,1625 ∙ 100

1,0
= 13,54 𝑚 → 14,00 𝑚     

Největší délka vzestupnice: 

𝑚𝑖𝑛∆𝑠 = 0,1 ∙ 𝑎 = 0,1 ∙ 3,25 = 0,325 𝑚 

𝐿𝑣𝑧 ,𝑚𝑎𝑥 =
ℎ0 ∙ 100

𝑚𝑖𝑛∆𝑠
=

0,1625 ∙ 100

0,325
= 50 𝑚     
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4.2.3 Základní charakteristiky, obecné změny, změny svislého dopravního značení 

První varianta, tedy varianta A, je navrţena podle záměru územního plánování 

města Český Těšín, obr. č. 24.  Tato varianta kopíruje první a druhý úsek současného 

stavu, podél regionální tratě směrem na Frýdek- Místek. 

Ve variantě A dojde na začátku úseku ke změně SDZ. Dojde ke změně hlavní 

silnice. Hlavní silnice v novém návrhu povede po ulici Tovární po nově navrţené 

přeloţce, kde by měl být předpokládaný hlavní provoz vozidel podle průzkumu intenzit.  

Před samotným návrhem nové přeloţky dojde k vyznačení přechodu pro chodce, 

VDZ a SDZ, značkami IP 6. 

Taktéţ jiţ nebude na začátku úseku zapotřebí značky B4 „Zákaz vjezdu 

nákladních automobilů“ a dodatkové tabule E12 „Mimo zásobování“ bude zrušena. 

Značky A30 „Ţelezniční přejezd bez závor“, A31a „ Návěstní deska (240 m)“, A31b 

„Návěstní deska (160 m)“ a A31c „Návěstní deska (80 m)“ zůstanou beze změny. 

Na konci úseku, v napojení na silnici třineckou, stykovou křiţovatkou, dojde 

k vybudování SDZ. Nově vybudovaná přeloţka bude označena jako hlavní silnice 

značkou P2 „Hlavní silnice“, silnice třinecká značkou P4 “Vedlejší silnice“. 

V této variantě dojde k odkoupení a demolici stávající jedné nemovitosti před 

úsekem třetím. Na konci druhého úseku bude zapotřebí zrušit regionální kolej a její 

dopravu převést na vedlejší a pak zase napojit na regionální trať.  

Mezi druhým úsekem a třetím dojde k vybudování nového mostu přes Šádovský 

potok. 

Ve třetím úseku je navrţena opěrná zeď, dělící regionální trať na Frýdek-Místek 

v náspu od navrţené přeloţky, která pokračuje kolem tří budov obsluhující vlečku. Jedna 

z budov, depo, bude zapotřebí zbourat a bude zapotřebí zrušit vlečku. Třetí úsek se 

napojuje na silnici Třineckou, který bude řešen novou křiţovatkou. 
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Obrázek č. 24 – Výkres záměru územního plánování města Český Těšín, zdroj [19]  

 

4.2.4 Směrové řešení: 

 

Ještě před začátkem úseku dojde k vybudování úseku chodníku dlouhého 40,0 m, 

širokého 2,00 m. Chodci tak budou mít nerušený přechod z jedné strany chodníku  

na druhý. 

Začátek úpravy a také začátek úseku prvního začíná aţ 28,0  m za středem 

křiţovatky. Příčné uspořádání začátku úpravy je popsán v oddíle 4.2.1. 

Všechny přechodnice jsou navrţeny ve tvaru klotoidy. 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 

ZÚ 

KÚ 
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První úsek začíná ve staničení 0,000 00 km. Z tohoto bodu začíná plynulé 

směrové napojení na stávající komunikaci. První úsek začíná přímým úsekem délky 

L=5,07 m. Ve staničení 0,005 07 km začíná inflexní motiv s protisměrnými oblouky  

s přechodnicemi. První přechodnice je pravotočivá délky L=50,0 m  

o tečnovém úhlu 9,2413 °, parametru A=88,03. Pak následuje oblouk ve staničení  

0,055 07 km o krátké délce L=1,09 m, poloměru R=155,0 m a středovém úhlu 0,7082°.  

Po oblouku, který končí ve staničení 0,056 98 km, začíná další přechodnice o délce 

L=50,0 m a stejném tečnovém úhlu i parametru jako předchozí přechodnice.  

Druhá přechodnice končí ve staničení 0,106 98 km. 

Po druhé přechodnici následuje přímá o délce L=0,56 m. Končí  

ve staničení 0,107 54km, kde začíná protisměrná levotočivá přechodnice o délce  

L=50,0 m, tečnovém úhlu 9,2413°, parametru A=92,20, a končí ve staničení  

0,107 54 km. Následuje levotočivý oblouk o délce L=7,14 m, o poloměru R=170,0 m, 

středovém úhlu 2,4062°. Druhý oblouk končí ve staničení  0,164 68 km a pokračuje 

přechodnicí pravotočivou o délce 50,0 m a tečnovém úhlu 9,2413°. Čtvrtá přechodnice 

končí ve staničení 0,214 68 km a následuje druhý úsek. 

Druhý úsek začíná ve staničení 0,214 68 km a pokračuje přímým úsekem délky 

L=144,85 m a končí ve staničení 0,359 53 km, kde začíná oblouk o délce L=5,25 m, 

poloměru R=3000,00 m a středovém úhlu 0,1003°. Po oblouku který končí ve staničení 

0,364 79 m následuje přímá o délce L=370,08. Tato přímá pokračuje přes druhý úsek  

a končí aţ ve třetím úseku ve staničení 0,734 87 km.  Ke konci druhého úseku  

ve staničení 0,422 96 km je navrţená styková křiţovatka, jejíţ vedlejší rameno pokračuje 

přes most okolo čtyř nemovitostí k napojení na ulici nová Tovární.  Ve staničení  

0,455 96 km je sjezd přes ţelezniční přejezd, jehoţ řešení bude probráno později 

v závěru Varianty A. 

Přímý úsek dále pokračuje objíţděním zleva transformátoru vysokého napětí,  

dále přes nemovitost jeţ bude zapotřebí odkoupit a zbourat, dále potom přes nově 

navrţený most přes Šádovský potok délky L=20,00 m. 

Ve staničení 0,734 87 km začíná oblouk o délce L=16,58 m, poloměru 4000,00 m 

a středovém úhlu 0,2375°. Oblouk končí ve staničení 0,751 45 km. Od staničení  

0,751 45 km pokračuje úsek v přímé o délce L=99,53 m, končí ve staničení 0,850 98 km, 

kde začíná pravotočivá přechodnice délky L=50,00, parametru A=86,60, tečnovém úhlu 

9,5493°. Ve staničení 0,900 98km, kde končí přechodnice začíná pravotočivý oblouk  
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o délce L=10,51 m, poloměru R=150,00 m a středovém úhlu 4,0134°. Ve staničení 0,911 

66 km, je navrţená nová styková křiţovatka, spojující nově navrţenou přeloţku a silnici 

Třineckou. 

Od konce oblouku ve staničení 0,911 49 km pokračuje trasa pravotočivou 

přechodnici o stejných parametrech jako předchozí přechodnice. Přechodnice končí  

ve staničení 0,911 61 km. Trasa, varianta A, končí krátkým přímým úsekem  

po přechodnici, který se napojuje na silnici Třineckou, o délce L=4,96 m, ve staničení  

0,966 45km. Celková délka trasy varianty A, je tedy 966,45 m. 

Přípojné úseky v místě křiţovatek, jiţ zde nejdou popsány, kvůli jejich malým 

délkám. Jejich směrové řešení a výškové řešení lze nalézt v přiloţených odpovídajících 

výkresech. 

4.2.5 Výškové řešení 

Výškové oblouky jsou navrţeny podle paraboly 2°. 

 

Trasa se plynule napojuje na ulici Tovární ve sklonu 0,05%. Tento nízký sklon, 

stoupání, je z důvodu terénu a nelze zvětšit z důvodu zástavby. Tento nízký sklon 

pokračuje přes první úsek aţ do druhého úseku. V km 0,459 98 je vrchol vydutého 

výškového oblouku o poloměru R=5500,00 m,. Délky tečen vydutého oblouku mají 

délku T= 42,891 m a největší svislá pořadnice vydutého oblouku je y=0,167 m.  

Po vydutém oblouku následuje stoupání ve sklonu 1,61%, od km 0,502 87 do staničení 

0,540 50 km, kde začíná výškový vypuklý oblouk. Délka mezipřímé mezi výškovými 

oblouky je 37,63 m. 

Ve staničení 0,540 50 km začíná výškový vypuklý oblouk o poloměru  

R=4500,00 m. Délky tečen druhého výškového oblouku jsou T=56,574 m, a svislá 

pořadnice oblouku je y=0,356 m. Vrchol druhého zakruţovacího oblouku se nachází  

ve staničení 0,597 07 km. 

Od km 0,653 65, konce druhého výškového zakruţovacího oblouku je sklon 

nivelety -0,90% aţ do konce trasy. Klesání od konce druhého zakruţovacího oblouku je 

v délce 312,81 m. Niveleta konce trasy je ve výšce 274,13 m.n.m. 
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Výškové řešení přípojných úseků, jiţ zde není popsáno, kvůli jejich malým 

délkám. Výškové řešení lze nalézt v přiloţených odpovídajících výkresech. 

4.2.6 Úpravy a demolice 

V této variantě bude zapotřebí  změnit jízdu po kolejí na regionální trati. Trať 

bude zapotřebí odvést na vedlejší kolej, vlečku, a po zhruba  60,00 m po ţelezničním 

přejezdu ji zase napojit na svou původní trať, ještě před tím, neţ se začnou měnit 

sklonové poměry dvou sousedních tratí. 

Ještě před začátkem úseku dojde k vybudování úseku chodníku dlouhého 40,0 m, 

širokého 2,00 m. Chodci tak budou mít nerušený přechod z jedné strany chodníku  

na druhý. K jeho vybudování bude zapotřebí zábor zeleného pásu, vykácení stromů. 

Zhruba po 27,00 m bude zapotřebí sníţit jeho hrany a zpřístupnit vjezd vozidel na dráhu, 

jiţ po existujícím sjezdu. 

Začátek úpravy a také začátek úseku prvního začíná aţ 28,0  m za středem 

křiţovatky. 

Navrţená přeloţka je vedena  ze začátku po stávající komunikaci o stejné kategorii. 

Po pravé straně ve směru staničení bude zapotřebí zábor zeleného pásu, zarostlého 

stromy, a na jeho místě vybudovat se napojit na předešlý úsek chodníku o šířce 2,00 m 

podle návrhu. Stávající komunikaci v prvním úseku je nutno odstranit, jelikoţ dojde  

ke změně směrového vedení a úpravě sjezdu ze dvou nemovitostí. V prvním úseku,  

kdy je inflexní motiv o dvou protisměrných obloucích s oboustrannými přechodnicemi, 

bude zapotřebí zábor pozemku ve vlastnictví dráhy a demontáţ oplocení a jiţ nefunkční 

vlečky. Demontáţ vlečky bude muset být provedena po celém prvním a druhém úseku, 

jelikoţ zasahuje do nového návrhu a také kvůli estetickému dojmu. Kousek vlečky  

na ţelezničním  mostě, můţe být ponechán, tam jiţ nový návrh nezasahuje. Okolo 

chodníku v prvním úseku bude zřízeno nové oplocení.  

V druhém úseku bude nutno odstranit stávající komunikaci, jelikoţ dojde k jejímu 

rozšíření. Ocelový plot zůstane na svém místě i se značkami značící vzdálenost 

ţelezničního přejezdu. Celý kruhový objezd na konci druhého úseku bude zrušen  

a na jeho místě dojde k vybudování stykové křiţovatky vedoucí přes most k napojení  

na ulici Nová Tovární. 
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Ţelezniční přejezd bude ponechán na svém místě a nebudou na něm prováděny 

ţádné úpravy. Jenom nové umístění SDZ. 

K pokračování nově navrţené komunikace bude zapotřebí zbourat a odkoupit 

nemovitost. Dále bude zapotřebí vybudovat nový most přes Šádovský potok v délce 

20,00 m.  

Po mostě , uţ ve třetím úseku ve staničení 0,563 10 km kříţí nově navrţená 

komunikace kolej slouţící jako vlečka. Vlečka bude muset být zrušena z důvodu,  

ţe komunikace nemůţe jít přes výhybku. Kromě toho vlečka je pod ostrým úhlem 

kříţení, pod 45°. Dále bude zapotřebí zbourat jednu budovu, depo. Celý třetí úsek taktéţ 

kopíruje současný terén a výkopové, zemní práce budou minimální, aţ při budování 

opěrné zdi. 

Od staničení 0,580 00 km je navrţena opěrná zeď, která odděluje nově navrţenou 

komunikaci a regionální trať směrem na Frýdek-Místek. Opěrná zeď  končí ve staničení 

0,940 00 km. Při její výstavbě bude zapotřebí omezit na nějakou dobu regionální trať. 

Konec přeloţky začíná navazovat na stávající silnici Třineckou. Napojení bude 

řešeno novou stykovou křiţovatkou. 

Kolem celé navrţené přeloţky se vyskytuje hodně vzrostlých stromů, které musí 

být odstraněny, aby nezabraňovaly v rozhledu a při budování nové komunikace. 

Během výstavby je dále nutno dbát velké pozornosti při demoličních a stavebních 

prácí s nadměrně vysokými stroji, aby nedošlo v místě kříţení komunikace s elektrickým 

vedením k jeho zasaţení. 

Velkým problémem při výstavbě budou také inţenýrské sítě, středotlaký plynovod 

podzemní, vodovod pitné vody podzemní, kanalizace splašková podzemní a kabelové 

vedené podzemní. Zakreslení inţenýrských sítí jsou v přiloţených výkresech. 

4.2.7 Řešení odvodnění 

Odvodnění trasy je po celém úseku zapotřebí řešit uličními vpustěmi. Jelikoţ 

podélný sklon v prvním a druhém úseku 0,05 % a z důvodu ţe voda nesmí být volně 

svedena do ţelezničního tělesa. Taktéţ, ţe nová komunikace kopíruje terén a není zde 

prostor pro budování příkopů, z důvodu výskytu sousedních budov. 
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Řešení odvodnění v této variantě není řešeno, protoţe tato varianta je povaţována 

za nerealizovatelnou, viz. oddíl 4.2.8 a 4.2.9. 

4.2.8 Vlečné křivky 

Ověření průjezdnosti vozidel vlečnými křivkami bylo provedeno pomocí 

programu Autoturn 6 for Autocad 2008. 

Vlečné křivky průjezdnosti na křiţovatkách jsou zobrazeny v přílohách.  

Typ zvoleného vozidla a rychlost průjezdu je zobrazen u kaţdého obrázků.  

Typ zvoleného vozidla odpovídá skutečnosti, zjištěné během dopravního průzkumu 

průzkumu. 

4.2.9 Řešení železničního přejezdu 

Úrovňová křižovatka pozemních komunikací se nesmí umístit na železniční přejezd 

přes pozemní komunikaci ani v jeho bezprostřední blízkosti (viz ČSN 73 6380). Hranice 

křižovatky musí být vzdálena od nebezpečného pásma přejezdu na délku fronty čekajících 

vozidel na vedlejší komunikaci před vjezdem na hlavní komunikaci, nejméně 30 m u nově 

zřizovaného železničního přejezdu. Při přestavbě úrovňové křižovatky se doporučuje 

vzdálenost alespoň 20 m od hranice nebezpečného pásma přejezdu, nejméně však musí 

být podle ČSN 73 6380  10 m.
1
 

Regionální trať byla převedena na sousední trať, slouţící především jako vlečka. 

Tím byl poskytnut prostor. Kolej, na kterou byla převedena trať, jiţ není kam posunout, 

aby byl dosaţen větší prostor. S ţelezničním přejezdem, se změnou vozovky, nebyly 

prováděny ţádné změny. Přejezd byl ponechán na svém místě. 

Od osy koleje, kudy by vedla regionální trať, byla vynesená vzdálenost 2,5 m, 

hranice nebezpečného pásma. Od konce nebezpečného pásma byla vynesena další 

vzdálenost  10,00 m.  Do hrany nově navrţené silnice zbývá pouze 2,12 m. Napojení je 

teda řešeno pouze  doasfaltovaním. Nejde navrhnout nové kříţení se zakruţovacími 

oblouky alespoň 6,0 m pro osobní automobily. 

                                                           
1
 Citace z [5], kapitola 4.4.4.5 strana 18 
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 Výstraţné kříţe byly přemístěny na vzdálenost 4,00 m od osy krajní koleje. 

Maximální prostor pro vozidla čekající za sebou je 10,06 m, od výstraţného kříţe  

po hranu komunikace. Přejezd by byl ponechán jako nezabezpečný. 

Ţelezniční přejezd nelze zrušit, jelikoţ je to jediný přístup k budovám obsluhující 

dráhu a jiné místo, kde by šel navrhnout není. 

4.2.10 Závěr varianty A 

Z důvodu, ţe nelze dodrţet normové poţadavky u ţelezničního přejezdu, je tato 

varianta NEREALIZOVATELNÁ. 

Jediné odůvodnění k opodstatnění a schválení  této změny ţelezničního přejezdu, 

je ten, ţe přes ţelezniční přejezd vede cesta k budovám k obsluze dráhy. Tedy intenzita je 

minimální aţ zanedbatelná. Provoz je zde pouze osobními automobily  

a prostor 10,06 m by byl dostačující. Jediný provoz je z důvodu příjezdu a odjezdu 

zaměstnanců. Takţe situaci přejezdu by znali zaměstnanci a věděli by jak se zde chovat 

s automobily. Nejsou zde ţádné úřední budovy, jenom budovy jako depo a sklady, které 

uţ nejsou asi pouţívané. 

Dalším důvodem, který brání realizace je ten, ţe by došlo ke zrušení vlečky,  

coţ by zřejmě vadilo vlastníkovy dráhy, jelikoţ z ortofotografií je vidět, ţe vlečka je 

zřejmě vyuţívaná. Velikost vyuţívání vlečky není známá a nejde přesně vyvodit závěry, 

jaké dopady by  mělo její zrušení. Jestli slouţí jenom k odstavení lokomotiv nebo jestli 

by stačilo k provozu budov pouze automobilová doprava. 

V případě jejího schválení by musely souhlasit všechny dotčené strany a úřední 

orgány. 
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Obrázek č. 25 – Úpravy na železničním přejezdu, zdroj [výkres č. 03] 
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4.3 Varianta B 

4.3.1 Příčné uspořádání komunikace 

Příčné uspořádání varianty B je stejné jako v předchozí variantě 

4.3.2 Sklon vzestupnice (sestupnice), dostředný sklon 

Výpočet stejný jako v předešlé variantě. 

4.3.3 Základní charakteristiky, obecné změny, změny svislého dopravního značení 

Z důvodu, ţe nelze dodrţet normové poţadavky u ţelezničního přejezdu, byla 

navrţená druhá varianta, u které se problém řešení ţelezničního přejezdu vylučuje. 

Taktéţ se předchází zrušení vlečky. K odkoupení a demolici nemovitosti jako u varianty 

A, by bylo moţné také předejít. Tato skutečnost by byla řešená v projektové 

dokumentaci, jelikoţ není známo jak by stavba mostu ovlivnila nemovitost, zda-li by 

nedošlo k jejímu poškození, sesunutí, během výstavby mostu. 

Začátek trasy začíná stejně, akorát aţ ve druhém úseku dojde ke změně 

směrového řešení, a trasa povede zleva, kolem budovy, transformátoru vysokého napětí, 

okolo nemovitosti a okolo firemních budov Wallmark, Prodej stavebnin aţ k napojení  

na silnici Třineckou. Výškové řešení se taktéţ moc nemění oproti prvnímu návrhu, 

jelikoţ se jedná o málo členitý povrch. 

Konec úseku se napojuje na silnici Třineckou, který bude řešen novou stykovou 

křiţovatkou. 

Změna dopravního značení bude provedena jako v prvním  návrhu, tedy: 

Dojde ke změně hlavní silnice. Hlavní silnice v novém návrhu povede po ulici 

Tovární po nově navrţené přeloţce. Řidiči, kteří jiţ nebudou muset dvakrát zatáčet  

na krátkém úseku, kromě těch co budou potřebovat jet do rezidenční zóny, mohou jet   

aţ k napojení na silnici Třineckou rovným úsekem bez rušení. Taktéţ jiţ nebude  

na začátku úseku zapotřebí značky B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“  

a dodatkové tabule E12 „Mimo zásobování“ a bude zrušena. U značek A30 „Ţelezniční 

přejezd bez závor“, A31a „ Návěstní deska (240 m)“, A31b „Návěstní deska (160 m)“  



Diplomová práce 

Přeložka ul. Nová Tovární v Českém Těšíně 

Bc. Michal Pazdziora 

 

40 
 

a A31c „Návěstní deska (80 m)“ dojde pouze k jejich přesunu, kvůli změně směrového 

řešení. 

Na konci úseku, v napojení na silnici třineckou, stykovou křiţovatkou, dojde 

k vybudování SDZ. Nově vybudovaná přeloţka bude označena jako hlavní silnice 

značkou P2 „Hlavní silnice“ a dodatkovou tabuli E2b, znázorňující tvar křiţovatky. 

Hlavní silnice bude tedy nově navrţená přeloţka a pravé odbočení na konci úseku. 

4.3.4 Směrové řešení: 

První úsek a začátek řešení je téměř totoţný jako u první varianty, varianty A. 

Tedy: 

Ještě před začátkem úseku dojde k vybudování úseku chodníku dlouhého 40,0 m, 

širokého 2,00 m. Chodci tak budou mít nerušený přechod z jedné strany chodníku  

na druhý. 

Začátek úpravy a také začátek úseku prvního začíná aţ 28,0  m za středem 

křiţovatky. Příčné uspořádání začátku úpravy je popsán v oddíle 4.2.1. 

Všechny přechodnice jsou navrţeny ve tvaru klotoidy. 

První úsek začíná ve staničení 0,000 00 km. Z tohoto bodu začíná plynulé 

směrové napojení na stávající komunikaci. První úsek začíná přímým úsekem délky 

L=5,07 m. Ve staničení 0,005 07 km začíná inflexní motiv s protisměrnými oblouky  

a s protisměrnými přechodnicemi. První přechodnice je pravotočivá délky L=50,0m  

o tečnovém úhlu 9,2413 °, parametru A=88,03. Pak následuje oblouk ve staničení  

0,056 98 km o krátké délce L=2,94 m, poloměru R=155,0 m a středovém úhlu 0,7082°.  

Po oblouku, který končí ve staničení 0,058 00 km, začíná další přechodnice o délce 

L=50,0 m a stejném tečnovém úhlu i parametru jako předchozí přechodnice. Druhá 

přechodnice končí ve staničení 0,108 00 km. 

Po druhé přechodnici následuje kousek přímé o délce L=0,23 m. Končí  

ve staničení 0,108 23 km, kde začíná protisměrná levotočivá přechodnice o délce  

L=50,0 m, tečnovém úhlu 8,4258°, parametru A=92,20, a končí ve staničení  

0,158 23 km. Následuje levotočivý oblouk o délce L=5,80 m, o poloměru R=170,0 m, 

středovém úhlu 1,9552°. Druhý oblouk končí ve staničení  0,164 03 km a pokračuje 
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přechodnicí levotočivou o délce 50,0 m a tečnovém úhlu 8,4258°. Čtvrtá přechodnice 

končí ve staničení 0,214 03 km a následuje druhý úsek. 

Druhý úsek začíná od staničení 0,214 03 km a pokračuje přímým úsekem délky 

L=62,44 m a končí ve staničení 0,276 48 km. Ve staničení 0,276 48 km začíná levotočivá 

přechodnice o délce L=50,00 m, parametru A=122,47 a tečnovém úhlu 4,7746°. 

Přechodnice končí v km 0,326 48 a pokračuje obloukem levotočivým o délce L=15,36 m, 

poloměru R=300,00 m a středovém úhlu 2,8389°. Následuje další levotočivá přechodnice 

s tejných parametrech jako předchozí. Začíná ve staničení 0,342 86 km a končí  

v km 0,392 86. Následuje přímá o délce L=0,21 m. Ve staničení 0,393 06 km začíná 

pravotočivá přechodnice o délce L=70,00 m, parametru A=153,13 a tečnovém úhlu 

5,9861°. Přechodnice končí ve staničení 0,463 06 km a pokračuje obloukem o délce 

L=3,95 m, poloměru R=335,00 m a středovém úhlu 0,6761°. Následuje přechodnice 

v km 0,476 01 o délce L=70,00 m, parametru A=153,13 m a končí v km 0,537 01.  

Ve staničení 0,433 96 km je navrţena průsečná křiţovatka. Po pravé straně  

se jede přes stávající most na ulici  Nová Tovární. Vlevo je odbočení na ţelezniční 

přejezd. 

Ve staničení 0,474 96 km je navrţen nový most, který převádí komunikaci přes 

Šádovský potok. 

Následuje přímá o délce 0,54 m. Na jejím konci ve staničení 0,537 55 km začíná 

levotočivý motiv, který začíná přechodnici o délce L=55,00 m, parametru A=138,74 km 

a tečnovém úhlu 4,5018° okolo budovy Wallmark. Trasa pokračuje dále okolo budovy 

Wallmark obloukem o délce L=14,85 m, poloměru R=350,00 m a středovém úhlu 

1,4158°.Ve staničení 0,607 39 km, kde končí oblouk, začíná přechodnice o stejných 

parametrech jako předchozí. Končí ve staničení 0,657 40 km. 

Dále následuje přímý úsek o délce L=0,34 m. Končí ve staničení 0,657 74 km, 

kde také začíná poslední motiv o oblouku se stejnosměrnými přechodnicemi. První 

přechodnice má délku L=75,00 m, parametr A=177,48 a tečnový úhel 5,1157°. Končí  

ve staničení 0,732 74 km a následuje levotočivý oblouk o délce L=2,34 m, o poloměru 

R=420,00 m a středovém úhlu 0,3195°. Oblouk končí ve staničení 0,735 08 km a motiv 

pokračuje přechodnici o stejných parametrech jako předchozí a končí ve staničení  

0,810 08 km. 
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Následuje přímá o délce L=0,70 m. Ve staničení 0,810 74 km začíná poslední 

přechodnice o délce L=70,00 m, parametru A=91,46 a tečnovém úhlu 16,7813°. 

Přechodnice končí ve staničení 0,870 74 km. 

Úsek končí přímým úsekem o délce L=22,84 m a končí ve staničení 0,893 58 km. 

Konec trasy je zakončen stykovou křiţovatkou. Celková délka trasy varianty B má 

893,58 m. 

Přípojné úseky v místě křiţovatek, jiţ zde nejdou popsány, kvůli jejich malým 

délkám. Jejich směrové řešení lze nalézt v přiloţených odpovídajících výkresech. 

4.3.5 Výškové řešení 

Výškové oblouky jsou navrţeny podle paraboly 2°. 

Trasa varianty B má podobné výškové řešení jako varianta A, z důvodu malé 

členitosti terénu a podobnému směrovému řešení. 

Trasa se plynule napojuje na ulici Tovární ve sklonu 0,05%. Tento nízký sklon, 

stoupání, je z důvodu terénu a nelze zvětšit z důvodu zástavby. Tento nízký sklon 

pokračuje přes první úsek aţ do druhého úseku. V km 0,413 67 je vrchol vydutého 

výškového oblouku o poloměru R=6000,00 m,. Délky tečen vydutého oblouku mají 

délku T= 36,573 m a největší svislá pořadnice vydutého oblouku je y=0,111 m.  

Po vydutém oblouku následuje stoupání ve sklonu 1,27%, od km 0,450 25 do staničení 

0,544 77 km, kde začíná výškový vypuklý oblouk. Délka mezipřímé mezi výškovými 

oblouky je 93,53 m. 

Ve staničení 0,544 77 km začíná výškový vypuklý oblouk o poloměru  

R=7500,00 m. Délky tečen druhého výškového oblouku jsou T=108 393 m, a svislá 

pořadnice oblouku je y=0,783 m. Vrchol druhého zakruţovacího oblouku se nachází  

ve staničení 0,652 17 km. 

Od km 0,760 52, konce druhého výškového zakruţovacího oblouku je sklon 

nivelety -1,62 % aţ do konce trasy. Klesání od konce druhého zakruţovacího oblouku je 

v délce 133,10 m. Niveleta konce trasy je ve výšce 274,31 m.n.m. 

Výškové řešení přípojných úseků, jiţ zde není popsáno, kvůli jejich malým 

délkám. Výškové řešení lze nalézt v přiloţených odpovídajících výkresech. 
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4.3.6 Úpravy a demolice 

Ještě před začátkem úseku dojde k vybudování úseku chodníku dlouhého 40,0 m, 

širokého 2,00 m. Chodci tak budou mít nerušený přechod z jedné strany chodníku  

na druhý. K jeho vybudování bude zapotřebí zábor zeleného pásu, vykácení stromů. 

Zhruba po 27,00 m bude zapotřebí sníţit jeho hrany a zpřístupnit vjezd vozidel na dráhu, 

jiţ po existujícím sjezdu. 

Začátek úpravy a také začátek úseku prvního začíná aţ 28,0  m za středem 

křiţovatky. 

Navrţená přeloţka je vedena  ze začátku po stávající komunikaci o stejné kategorii. 

Po pravé straně ve směru staničení bude zapotřebí zábor zeleného pásu, zarostlého 

stromy, a na jeho místě vybudovat se napojit na předešlý úsek chodníku o šířce 2,00m 

podle návrhu. Stávající komunikaci v prvním úseku je nutno odstranit, jelikoţ dojde  

ke změně směrového vedení a úpravě sjezdu ze dvou nemovitostí. V prvním úseku, kdy 

je inflexní motiv o dvou protisměrných obloucích s oboustrannými přechodnicemi, bude 

zapotřebí zábor pozemku ve vlastnictví dráhy a demontáţ oplocení a jiţ nefunkční 

vlečky. Demontáţ vlečky bude muset být provedena po celém prvním a druhém úseku, 

jelikoţ zasahuje do nového návrhu.. Okolo chodníku v prvním úseku bude zřízeno nové 

oplocení.  

V druhém úseku bude nutno odstranit stávající komunikaci, jelikoţ dojde k jejímu 

rozšíření v části. Poté se směrové vedení odklání od stávající komunikace a jiţ nebude 

zapotřebí. Takţe stávající komunikace bude zbourané a oseta. Ocelový plot zůstane  

na svém místě i se značkami značící vzdálenost ţelezničního přejezdu jenom dojde 

k jejím změnám osazení.. Celý kruhový objezd na konci druhého úseku bude zrušen  

a na jeho místě dojde k vybudování průsečné křiţovatky vedoucí přes most k napojení na 

ulici Nová Tovární, a druhé rameno povede přes ţelezniční přejezd do areálu dráhy. 

Ţelezniční přejezd bude ponechán na svém místě a nebudou na něm prováděny 

ţádné úpravy. 

K pokračování nově navrţené komunikace bude moţná zapotřebí zbourat  

a odkoupit nemovitost. Tato skutečnost by byla řešena aţ v projektu. Není známo jaké 

vlivy by mělo vybudování most v blízkosti nemovitosti. Dále bude zapotřebí vybudovat 

nový most přes Šádovský potok v délce 20,00 m.  
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Po mostě bude přeloţka pokračovat okolo budovy Wallmark a prodej stavebnin, po 

zrušené a nevyuţívané vlečce okolo 400 m. Před jejím budováním bude zapotřebí 

odstranit kolejový spodek a vršek.  

Konec přeloţky je napojena na stávající silnici Třineckou. Napojení bude řešeno 

novou stykovou křiţovatkou. 

Kolem celé navrţené přeloţky se vyskytuje hodně vzrostlých stromů, které musí 

být odstraněny, aby nezabraňovaly v rozhledu a při budování nové komunikace. 

Během výstavby je dále nutno dbát velké pozornosti při demoličních a stavebních 

prácí s nadměrně vysokými stroji, aby nedošlo v místě kříţení komunikace s elektrickým 

vedením k jeho zasaţení. 

Velkým problémem při výstavbě budou také inţenýrské sítě, středotlaký plynovod 

podzemní, vodovod pitné vody podzemní, kanalizace splašková podzemní a kabelové 

vedené podzemní. Zakreslení inţenýrských sítí jsou v přiloţených výkresech. 

4.3.7 Řešení odvodnění 

Odvodnění trasy je po celém úseku zapotřebí řešit uličními vpustěmi. Jelikoţ 

podélný sklon v prvním a druhém úseku 0,05 % a z důvodu ţe voda nesmí být volně 

svedena do ţelezničního tělesa. Taktéţ, ţe nová komunikace kopíruje terén a není zde 

prostor pro budování příkopů, z důvodu výskytu sousedních budov. 

Řešení umístění vpusti je provedeno jenom v této variantě, která je povaţována  

za realizovatelnou. Odvodnění je teda řešeno uličními vpustěmi umístěné v odvodňovací 

prouţku (0,50 m).  Odvodňovací plocha připadající na jednu vpusť je max. 400 m
2
. 

Umístění vpusti je řešeno s ohledem na příčný a podélný sklon. Projektové 

vrstevnice odvodnění vozovky nejsou řešeny. Umístění vpusti je zakresleno ve výkrese 

č.04 se staničením i s výškovými kótami. 
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4.3.8 Situace železničního přejezdu 

Oproti situaci ve variantě A, oddíl 4.2.8, kde byl malý dostatek míst na frontu 

čekajících vozidel před hranicí křiţovatky, tak tohoto problému jsme se u varianty  

B vyvarovali. Coţ je hlavní důvod k doporučení této varianty. 

 

Obrázek č. 26 – Situace u železničního přejezdu 

 

4.3.9 Rozhledové poměry 

V této variantě byly provedeny rozhledové poměry na sjezdech a na křiţovatkách.  

Pro určení rozhledových trojúhelníků byly uplatněny uspořádání A (křiţovatka 

s přednosti v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní 

komunikace“, umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Stůj, dej přednost 

v jízdě“, umístěnou na vedlejší komunikaci a uspořádání B (křiţovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, 
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umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“, 

umístěnou na vedlejší komunikaci. Dále se uvaţuje s vozidly ve skupině 1 (osobní  

a dodávkový automobil) a s vozidly ve skupině 2 (vozidlo pro odvoz odpadů, nákladní 

automobil). Návrhová rychlost se uvaţuje 50km/h. 

Problém nastal na průsečné křiţovatce na větvi vyjíţdějící z areálu dráhy.  

Při vykreslení vyšlo, ţe rozhledový trojúhelník „Dej přednost v jízdě“, rozhledovému 

poli bráni nemovitost, 3 budovy. Dvě jako rodinné nemovitosti, a ta třetí slouţící jako 

transformátor, která při tvorbě variant byla kritériem, aby se budova nebourala. 

Rozhledové poměry jsou zobrazeny v přílohách. 

4.3.10 Vlečné křivky 

Ověření průjezdnosti vozidel vlečnými křivkami bylo provedeno pomocí 

programu Autoturn 6 for Autocad 2008. 

Vlečné křivky průjezdnosti na křiţovatkách jsou zobrazeny v přílohách.  

Typ zvoleného vozidla a rychlost průjezdu je zobrazen u kaţdého obrázků.  

Typ zvoleného vozidla odpovídá skutečnosti, zjištěné během průzkumu. 

4.3.11 Závěr varianty B 

Při zpracovávání této varianty, nebyly nalezeny ţádné závaţné problémy. 

Odpadl problém řešení přejezdu. Nebylo zapotřebí odklánět směr jízdy regionální 

tratě, a ani vybudovat opěrnou zeď. Zrušení vlečky, která je nejspíš ještě vyuţívaná, 

avšak není známo v jakém rozsahu, nebylo při této variantě zapotřebí. 

V blízkosti nemovitosti bude vybudován nový most přes Šádovský potok, ale není 

známo jak by to tu sousední nemovitost ovlivnilo a jestli bude zapotřebí demolice nebo 

ne.  Tato skutečnost ale není řešena.  
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5 Orientační propočet finančních nákladů 

Ekonomické hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných z internetových 

stránek, Expertní ceny ŘSD ČR a programu KRIS KROS. 

5.1 Varianta - A 

Tabulka č. 11 – Orientační propočet finančních nákladů, VARIANTA  A 

Popis Množ. 
Měr. 

jedn. 
Cena/m.j. Celková cena 

   

CELKOVÁ CENA  21 170 971 
 

Zemní práce 3 534 460 
 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy 1598 m
3
 84 134 232 

tl.. 300 mm, odvoz do 1 km – bude zpětně pouţita 
 

Odstranění krytu vozovek s asfaltovým 

pojivem 
735 m

3
 787 578 445 

Odhad tl. 150 mm, s odvozem na skládku do 12 km 
 

Odstranění podkladu vozovek  1571 m
3
 337 529 427 

Odhad tl. 300 z  kameniva nestmeleného, odvoz na skládku do 12 km 
 

Vyjmutí kol. polí na dřev. praţcích 458 m 212 97 096 
Rozebrání na základně 
 

Odstranění kolejového loţe 580 m
3
 900 522 000 

 drcené kamenivo, po rozebrání kolejnic, odvoz do 12 klm 

 

Kácení stromů 98 kus 1600 156 800 

Kmen do 0,5 m, odvoz do 5 km, s odstraněním pařezů, (počet zjištěn a zakreslen podle vlastního průzkumu) 
 

Odstranění křovin 70 m
2
 75 5 250 

Odvoz do 5 km, odstraněn kořenů 
 

Výkopy 2509 m
3
 530 1 329 770 

 

Násypy, dosypávky 420 m
3
 400 181 440 

Hlavně zásypy u mostu a ve st.0,650 
 

Komunikace 7 880 596 
 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu 7928 m
2
 155 1 228 840 

tl. 40 mm 
 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu 7928 m
2
 180 1 427 040 

tl. 50 mm 
 

Vozovkové vrstvy ze ŠD 2379 m
3
 711 1 691 469 

tl. 300 mm     
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Tabulka č. 12 – Orientační propočet finančních nákladů, VARIANTA  A,  

pokračování tabulky č. 11 

Popis Množ. 
Měr. 

jedn. 

Cena/ 

m.j. 
Celková cena 

Trativod 1934 m 966 1 868 244 
trub plastových DN do 150, zasypání štěrkem 
 

VDZ 1786 m 13,80 24 646 
tl. 0,25 m, retroreflexní barva, čára souvislá 

 

VDZ 72 m 8,10 583 
tl. 0,25 m, retroreflexní barvou, čára přerušovaná 

 

VDZ 60 m 7,85 471 
tl. 0,125 m, retroreflexní barva, čára souvislá 
 

VDZ 995 m 3,93 3910 
tl. 0,125 m, retroreflexní barva, čára přerušovaná 

 

VDZ 12 m
2
 3,93 1 035 

Šipky, přechody pro chodce, symboly 

 

SDZ 9 kus 4497 40 473 
dopravní značení základní velikosti , ocelové pozinkované, sloupky, patka – dodávka + montáţ 
 

SDZ 4 kus 479 1 916 
demontáţ+přesun 

 

Osazení silničního betonového obrubníku 1790 m 490 877 100 
betonové. loţe tl. 100 mm 
 

Osazení chodníkového obrubníku 505 m 220 111 100 
betonové loţe, tl. 100 mm 

 

Chodník ze zámkové dlaţby 996 m
2
 428 426 288 

Tl. 60 mm, šedá, betonová, bez loţe 

 

Podklad chodníku ze ŠD 249 m
3
 711 177 039 

 

Uliční vpusť  kus 8900 u  VARIANTY B 
vpusť chodníková z betonových dílců 
 

Ostatní konstrukce, práce a bourání 9 069 466 
 

Zdi opěrné, zárubní 772 m
3
 5750 4 439 000 

Ţelezobeton, C20/25, zásyp štěrkem 
 

Demolice mostu  m
3
 5983 u  VARIANTY B 

Demolice mostních základů 
 

Most 140 m
2
 28000 3 920 000 

 

Demolice nemovitosti 464 m
3
OP 621 288 144 

postupné rozebírání, budova z cihel, s podílem konstrukcí do 15%, odvoz do 12 km 
 

Demolice depa 1193 m
3
OP 354 422 322 

Demolice haly kovové, odvoz do 12 km 
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Tabulka č. 13 – Orientační propočet finačních nákladů, VARIANTA A,  

pokračování tabulky č.12 

Popis Množ. 
Měr. 

jedn. 
Cena/m.j. Celková cena 

 

Dokončovací práce 686 450 
 

Plot-základ 11 m
3
 3010 33 110 

Prostý beton C16/20, hloubka 300 mm 
 

Plot 43 kus 230 9 890 
Sloupky plotové kovové 
 

Oplocení 425 m
2
 234 99 450 

Drátěné pletivo pozinkované 
 

Rozprostření ornice 6400 m
2
 71 454 400 

v rovině 
 

Trávník 6400 m
2
 14 89 600 

Zaloţení trávníku ručním výsevem 

 

5.2 Varianta B 
 

Tabulka č. 14 – Orientační propočet finančních nákladů, VARIANTA - B 

Popis Množ. 
Měr. 

jedn. 
Cena/m.j. Celková cena 

   

CELKOVÁ CENA  16 378 157 
 

Zemní práce 2 974 686 
 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy 2650 m
3
 84 222 600 

tl.. 300 mm, odvoz do 1 km – bude zpětně pouţita 
 

Odstranění krytu vozovek 

s asfaltovým pojivem 
577 m

3
 787 454 099 

Odhad tl. 150 mm, s odvozem na skládku do 12 km 
 

Odstranění podkladu vozovek  1154 m
3
 337 388 898 

tl. 300 z  kameniva nestmeleného, odvoz na skládku do 12 km 
 

Vyjmutí kolejových polí na 

dřevěných praţcích 
972 m 212 206 064 

Rozebrání na základně 
 

Odstranění kolejového loţe 1368 m
3
 900 1 231 200 

 drcené kamenivo, po rozebrání kolejnic, odvoz do 12 klm 

 

Kácení stromů 75 kus 1600 120 000 

Kmen do 0,5 m, odvoz do 5 km, s odstraněním pařezů 
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Tabulka č. 15 - Orientační propočet finančních nákladů, VARIANTA B, 

 pokračování tabulky č. 14 

 

Popis Množ. 
Měr. 

jedn. 
Cena/m.j. Celková cena 

 

Odstranění křovin 15 m
2
 75 1 125 

Odvoz do 5 km 

 

Výkopy 325 m
3
 530 172 250 

 

Násypy, dosypávky 415 m
3
 400 178 450 

 

Komunikace 7 766 263 
 

Asfaltový beton pro obrusnou 

vrstvu 
7450 m

2
 155 1 154 750 

tl. 40 mm 
 

Asfaltový beton pro podkladní 

vrstvu 
7450 m

2
 180 1 341 000 

tl. 50 mm 
 

Vozovkové vrstvy ze ŠD 2235 m
3
 711 1 589 085 

Tl. 300 mm, štěrkodrť 
 

Trativod 1780 m 966 1 719 480 
trub plastových DN do 150, zasypání štěrkem 
 

VDZ 1755 m 13,80 24 219 
tl. 0,25 m, retroreflexní barva, čára souvislá 

 

VDZ 48 m 8,10 389 
t. 0,25m  retroreflexní barva, přerušovaná 

 

VDZ 0 m 7,85 0 
tl. 0,125 m, retroreflexní barva, souvislá 
 

VDZ 910 m 3,93 3 576 
tl. 0,125 m, retroreflexní barva, čára přerušovaná 
 

VDZ 12 m
2
 86,30 1 035 

Šipky, přechody pro chodce, symboly 

 

SDZ 10 kus 4497 44 970 
dopravní značení základní velikosti , ocelové pozinkované, sloupky, patka – dodávka + montáţ 
 

SDZ 4 kus 479 1 916 
demontáţ+přesun 

 

Osazení silničního betonového 

obrubníku 
1810 m 490 886 900 

betonové. loţe tl. 100 mm 
 

Osazení chodníkového obrubníku 504 m 220 110 880 
betonové loţe, tl. 100 mm 

 

Chodník ze zámkové dlaţby 1010 m
2
 428 432 280 

Tl. 60 mm, šedá, betonová, bez loţe 
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Tabulka č. 16 - Orientační propočet finančních nákladů, VARIANTA B,  

pokračování tabulky č. 15 

Popis Množ. 
Měrn. 

Jedn. 

Cena/ 

m.j. 
Celková cena 

     

Podklad chodníku ze ŠD 253 m
3
 711 179 883 

     

Uliční vpusť 31 kus 8900 275 900 
vpusť chodníková z betonových dílců 
 

Ostatní konstrukce, práce a bourání 4 494080 
 

Zdi opěrné, zárubní 0 m
3
 5600 u   VARIANTY A 

Ţelezobeton, C20/25 
 

Demolice mostu 96 m
3
 5980 574 080 

Demolice mostních základů ze ţelezobetonu 
 

Most 140 m
2
 28000 3 920 000 

 

Demolice nemovitosti 0 m
3
OP 621 problém řešen aţ v projektové části 

postupné rozebírání, budova z cihel, s podílem konstrukcí do 15%, odvoz do 12 km 
 

Demolice depa 0 m
3
OP 354 u   VARIANTY A 

Demolice haly kovové, odvoz do 12 km 
 

Dokončovací práce 1 143 128 
 

Plot-základ 31 m
3
 3010 93 310 

Prostý beton C16/20, hloubka 300 mm 
 

Plot 210 kus 230 48 300 
Sloupky plotové kovové 
 

Oplocení 1722 m
2
 234 402 948 

Drátěné pletivo pozinkované 
 

Rozprostření ornice 7042 m
2
 71 499 982 

v rovině 
 

Trávník 7042 m
2
 14 98 588 

Zaloţení trávníku ručním výsevem 

 

 

Ekonomické posouzení variant: 

Varianta A:  21 170 971 Kč 

Varianta B:  16 378 157 Kč 

Varianta A vychází v porovnání s variantou B neekonomicky. Rozdíl byl hlavně při 

výstavbě opěrné zdi u varianty A. Ekonomické posouzení je pouze orientační. Nejsou zde 

navrhovány všechny práce a materiály. Nejsou zde uvedeny ceny při přeloţení inţenýrských 

sítí, kterými návrhy variant prochází, a také práce při přeloţení regionální tratě u varianty A. 
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6 Hodnocení a závěr 

Předmětem zpracování diplomové práce byl návrh přeloţky ulice Nová Tovární 

v rozsahu technické studie v Českém Těšíně. Vypracování DP je provedeno dle platných 

norem a předpisů. 

Byly zpracovány dvě varianty a vybrána ta nejvhodnější. Byly řešeny úpravy stávajících 

křiţovatek a organizační změny provozu a v posledním bodě byl proveden orientační 

propočet nákladů varianty A a varianty B. 

Varianty byly posouzeny podle vybraných následujících kritérií, které se během návrhu 

vyskytly: 

Kritérium1: Směrové a Výškové řešení 

Nejproblémovější při návrhu byla varianta B, která obsahuje hodně směrových prvků  

a návrh se vyskytuje poblíţ sousedních nemovitostí a staveb. Výškové řešení je stejné u obou 

variant a ţádný problém nebo důvod, proč by měla být jedna varianty zvýhodněna neexistuje. 

U kritéria 1 byla vybrána varianta A, jako nejvhodnější. 

Kritérium 2: Stavební práce 

V tomto kritériu byly posuzovány stavební práce jako bourací práce, změny na ţeleznici. 

Práce na ţeleznici by omezily regionální trať u varianty A způsobené výstavbou opěrné zdi.  

U varianty A je také návrh zrušení vlečky. 

U kritéria 2 byla vybrána varianta B, jako nejvhodnější. 

Kritérium 3: Cena 

Kritérium bylo posuzováno podle orientačního propočtu v posledním oddíle. 

U kritéria 3 byla vybrána varianta B, jako nejvhodnější. 

Kritérium 4: Situace na železničním přejezdu 

U kritéria 4, nejdůleţitějším byla vybrána jako varianta B, z toho důvodu, ţe u této 

varianty je větší prostor pro frontu čekajících vozidel. 
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Doporučena je varianta B. Oproti variantě A je v této variantě provedeno nejméně změn, 

které by ovlivňovali druhou stranu. Ve variantě B jsme se vyhnuli změnám zasahující  

do dráhy. Jako změna jízdy regionální tratě, rušení vlečky. Poté budování opěrné zdi  

a demolice objektů. 
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