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Anotace bakalářské práce 

Pomikálek, L. Využití nepoužívaného železničního tělesa pro cyklostezku Studénka-

Albrechtičky, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 

2013, stran 33, Bakalářská práce, Vedoucí bakalářské práce: Ing. Tomáš Seidler, Ph.D. 

 

   Předmětem bakalářské práce je návrh cyklostezky, která propojí město Studénka s přilehlou 

obcí Albrechtičky. Cyklostezka vede z části po jiţ nepouţívaném ţelezničním tělese (součástí 

tohoto tělesa jsou i tři ocelové mosty) a po hrázi rybníka. Část stezky vede Chráněnou 

krajinnou oblastí Poodří. Tato část byla konzultována a přizpůsobena podmínkám a 

poţadavkům, které si stanovila Správa CHKO Poodří se sídlem ve Studénce. Cyklostezka 

bude novostavba s vyloučením automobilové dopravy. 

    Pro zjednodušení orientace v úvodu bakalářské práce rozděluji trasu na tři části. Popis 

území a popis řešení návrhu trasy je pak popsán pro kaţdou část zvlášť. Druhou část práce 

tvoří technická zpráva a orientační přepočet nákladů. Konečný návrh cyklostezky je součástí 

výkresové části. 

 

Annotation to Bachelor work 

Pomikálek, L. Transformation of Unused Railway Track for Cycle Path Studenka-

Albrechticky, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 

Transport Constructions , 2012, pages 33, Bachelor's degree thesis, Supervisor: Ing. Tomáš 

Seidler, Ph.D 

 

   The aim of bachelor thesis is to design the cycle route which will  connect the city of 

Studenka with adjacent village Albrechtičky. Part of aforementioned path routes through 

abandoned railway bridge which is made of steel, also it routes through the pool dam. The 

cycle route is  partly situated to the protected landscape area of Poodří which is why I  

 am focusing on conditions and requirements that were set by authorities of the protected 

landscape area. The cycle route will be built from scratch and no automobile vehicles will be 

allowed.In the first part of my bachelor thesis I am dividing cycle route into three parts. 

Landscape characterization and route design are described for each part of route individually. 

In the second part there is technical documentation and approximate calculation of price. The 

final design of cycle route is situated in design part of thesis. 
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1. Úvod 

   Cílem bakalářské práce je návrh stezky pro chodce a cyklisty s vyloučením 

automobilové dopravy, která spojí město Studénka s obcí Albrechtičky. Cyklostezka 

začíná napojením na ulici Nádraţní poblíţ vlakového nádraţí Studénka (cca 350 m) a její 

první část (část A, viz kapitola 2.1.1) vede po vyšlapané stezce podél dráţního tělesa a 

budov ČD. Část druhá (část B, viz kapitola 2.1.2) je vedena po nevyuţívaném dráţním 

tělese. Jedná se o násep s třemi ocelovými mosty, jeţ byly vyrobeny na samém konci 19. 

století. V těchto dvou částech je stezka navrţena jako stezka pro chodce a cyklisty 

s odděleným provozem. Třetí část (část C, viz kapitola 2.1.3) je vedena po hrázi rybníka a 

nachází se v oblasti CHKO Poodří. V této části je navrţena jako stezka pro chodce a 

cyklisty se společným provozem. Cyklostezka je ukončena napojením na místní 

komunikaci v obci Albrechtičky. 

 

   Chtěl bych zdůraznit význam této cyklostezky, neboť nebude slouţit jen k rekreačním 

účelům, ale také jako alternativní rychlá a výrazně kratší cesta pro občany Albrechtiček na 

nádraţí ve Studénce (pouze na kole či pěšky). S umístěním jedné z částí stezky v CHKO 

Poodří vyplývá ještě další, neméně důleţité vyuţití, a to návštěva naučné stezky, která 

vede napříč tímto chráněným územím. 

 

    Cyklostezka Studénka-Albrechtičky také propojí jiţ vybudovaný systém cyklostezek 

v Moravskoslezském kraji, které jsou jak místního významu, tak významu mezinárodního 

(Greenway Krakow-Vídeň a Jantarová cyklostezka, které obě procházející 

Albrechtičkama). Tímto můţe dojít k větší spokojenosti a komfortu turistů a s tím 

související lepší prezentace města, kraje ale i naší země. 

 

   Bakalářská práce je vypracována v podobě studie. Detailnímu popisu území, 

jednotlivých částí a popisu technických parametrů cyklostezky se věnují příslušné 

kapitoly. 

 

1.1 Předmět bakalářské práce 

   Předmětem bakalářské práce je návrh cyklostezky, která spojí město Studénka s obcí 

Albrechtičky. Je kladen důraz na vyřešení problémů, které souvisejí s  umístěním její 

jedné části v CHKO Poodří a vedením trasy po nepouţívaném ţelezničním tělese.  
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1.2 Cíl bakalářské práce 

 Zjištění podmínek Správy CHKO Poodří na vedení cyklostezky tímto územím a 

následně navrhnout řešení 

 Vyřešit problémy související s vedením cyklostezky po nepouţívaném ţelezničním 

tělese, jehoţ součástí jsou tři ocelové mosty 

 Detailní návrh trasy 

 Návrh odvodnění 

 Orientační propočet nákladů 

 

1.3 Podklady 

 Zaměřené body geometrie (provedli geodeti z firmy Dopravní projektování s.r.o. za 

mé přítomnosti) 

 Poskytnutá dokumentace o území a ocelových mostech (předběţný odhad ceny za 

opravu mostů, příčný řez mosty, situace ţelezničního tělesa – poskytla firma Dopravní 

projektování s.r.o.) 

 Katastrální mapa 

 Mapa ze serveru www.cykloserver.cz 

 Mapa ze serveru www.mapy.cz 

 Vlastní fotodokumentace 

 Vlastní měření na místě  

 

1.4 Názvosloví 

Komunikace pro cyklisty 

Je pozemní komunikace nebo její část, na které není zakázán provoz cyklistů. [1] 

 

Cyklistická trasa 

Je pozemní komunikace pro cyklisty upravená dopravním značením, případně i stavebně 

pro provoz cyklistů v označeném směru. [1] 

 

Jízdní pruh pro cyklisty 

Je část pozemní komunikace určená pro jeden jízdní proud cyklistů jedoucích za  

sebou. [1] 

http://www.cykloserver.cz/
http://www.mapy.cz/
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Pás pro cyklisty 

Je pozemní komunikace nebo její část, která je sloţena z jízdních pruhů pro 

cyklisty. [1] 

 

Pruh/pás pro chodce 

Je část pozemní komunikace určená pro provoz chodců. [1] 

 

Společný pás pro provoz cyklistů a chodců 

Je pozemní komunikace nebo její část určená pro společný provoz chodců a cyklistů. [1] 

 

Stezka pro cyklisty 

Je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz cyklistů. Označuje se dopravní 

značkou č. C 8a „Stezka pro cyklisty“. [1] 

 

Stezka pro chodce a cyklisty 

Je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz chodců a cyklistů. Označuje se: 

• v případě společného pásu pro provoz chodců a cyklistů dopravní značkou č. C 9a 

„Stezka pro chodce a cyklisty“ („se společným provozem“), 

• v případě odděleného pruhu/pásu pro chodce a pruhu/pásu pro cyklisty dopravní 

značkou č. C 10a „Stezka pro chodce a cyklisty“ („s odděleným provozem“) [1] 
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2. Vymezené území a jeho specifikace 

 

2.1 Území jako celek 

   Cyklostezka bude spojovat město Studénka, které má přes 10 000 obyvatel a obec 

Albrechtičky s necelými 700 obyvateli, nacházející se v okrese Nový Jičín, kraj 

Moravskoslezský. 

 

 

Obr. 1 Širší mapa území 

 

 

Obr. 2 Mapa území 
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Obr. 3 Celá trasa 

 

   Území, kterým navrhovaná cyklostezka vede, je téměř rovina (pouze výška náspu se 

pohybuje mezi 1,70 - 1,90 m.). I kdyţ se můţe zdát, ţe v rámci návrhu nebylo nutné řešit 

různé netypické případy, není tomu tak. Vedení trasy bylo omezeno jak směrovými 

poměry, tak šířkovým uspořádáním. 

   Půlka cyklostezky se nachází v CHKO Poodří, coţ je velmi zásadní omezení. Návrh 

řešení bylo nutno projednat se Správou CHKO a zapracovat jejich připomínky a 

poţadavky do této studie. 

 

   U šířkového uspořádání bylo nutné dbát na šířku náspu, mostů a hráze rybníka. 

 

   Jak jiţ bylo naznačeno v úvodu, cyklostezka nebude mít jen funkci rekreační. Má velký 

předpoklad stát se rychlou a pohodlnou spojnicí pro obyvatele Albrechtiček s nádraţím ve 

Studénce a celkově spojnicí těchto dvou obcí pro pěší i cyklisty. Vzdálenostně bude cesta 

z nádraţí ve Studénce do Albrechtiček zkrácena z 5 km na 1,8 km (na kole). Mezi těmito 

dvěmi obcemi protéká řeka Odra, kterou cyklostezka překonává. Nedílnou součástí tohoto 

toku je inundační oblast Odry, která je typická téměř pro celou CHKO Poodří. Další 

nespornou výhodou cyklostezky Studénka-Albrechtičky je i to, ţe ani v době záplav 

nebude pod vodou a umoţní průjezd přes tuto oblast. 

 

   Zajímavostí jsou také ocelové mosty, které byly vyrobeny na samém konci 19. století. 

Dovoluji si tvrdit, ţe po opravě mají velkou šanci stát se dominantním znakem této sice 

krátké, ale významné cyklostezky. 
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   Celá trasa cyklostezky je rozdělena do tří částí, A, B a C. Kaţdá část je něčím typická a 

platí pro ni většinou v celé délce stejné, nebo velmi podobné konstrukční řešení trasy. 

Dalším důvodem rozdělení trasy do částí je přehlednost. 

 

2.1.1 Část A 

   Je vymezena staničením 0,000 00 – 0,391 06. Jedná se o začátek trasy, kde se nachází 

napojení na ulici Nádraţní ve Studénce. Prochází v těsné blízkosti dráţního tělesa, kolem 

bývalých budov ČD.  

 

 

Obr. 4 Část A 

 

   Cyklostezka ve velké míře kopíruje vyšlapanou původní stezku, kterou ke konci ale 

opouští a stáčí se doleva na ţelezniční násep. 

 

 

Obr. 5 Vyšlapaná stezka v části A 
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2.1.2 Část B 

   Vymezená staničením 0,391 06 – 0,836 80.  

 

 

Obr. 6 Část B 

 

   V této části překonává cyklostezka bývalý mlýnský náhon, řeku Odru a inundační oblast 

této řeky. Nachází se na ní tři ocelové mosty a vede celá po ţelezničním náspu či těchto 

mostech. Výška náspu kolísá v rozmezí 1,70 m aţ 1,90 m. V dnešní době je pohyb osob 

po této části oficiálně zakázán (majetek SŢDC, která v této době sundává kolejový svršek 

a nabízí mosty k odprodeji). 

 

 

Obr. 7 Most přes řeku Odru 
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2.1.3 Část C 

   Je vymezená staničením 0, 836 80 – 1,684 25. Dochází zde k napojení cyklostezky na 

místní komunikaci v obci Albrechtičky. 

 

 

Obr. 8 Část C 

 

   Tato část se celá nachází v CHKO Poodří a vede po břehu a hrázi rybníka. Z jedné 

strany se tedy nachází rybník a z druhé inundační oblast řeky Odry. I přes to nedochází při 

záplavách k zaplavení této komunikace. Šířka hráze byla limitující pro šířku cyklostezky. 

Byl nutný přechod na uţší šířkové uspořádání a změna organizace na cyklostezku se 

společným provozem. 

 

   Dále z důvodu umístění této části v CHKO vyplynuly poţadavky na skladbu 

cyklostezky, kde nesmí dojít k pouţití ţivičných a betonových povrchů a není doporučena 

ani dlaţba. Dále není vhodné, aby byly prováděny zemní práce ve větším rozsahu 

(rozšiřování hráze apod.). Cyklostezka by měla tzv. „splynout“ s okolím. 

 

Obr. 9 Hráz rybníku 
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3. Průvodní zpráva 

 

3.1 Účel objektu 

   Cyklostezka Studénka – Albrechtičky bude slouţit k propojení těchto dvou obcí a 

k rekreačnímu a sportovnímu vyţití jejich obyvatel. Další funkcí této cyklostezky bude 

propojení jiţ stávajících cyklostezek místního významu s cyklostezkami významu 

mezinárodního. 

 

3.2 Identifikační údaje stavby 

Kraj:                                    Moravskoslezský 

Okres:                                 Nový Jičín 

Obec:                                  Studénka, Albrechtičky 

Katastrální území:              Nová Horka (č.p. 90,98/1,98/5,99/2,172/1,172/4,172/14) 

                                            Studénka nad Odrou(č.p.  1981,1982,1962/1,1962/11,1975/2)          

                                            Albrechtičky (č.p. 1986/6,1986/7) 

Pozemky:                            viz tabulka č. 1       

 

Tab. č. 1 Pozemky 

Parcela číslo 

(dle KN) 

Výměra 

(dle KN)  

[m
2
] 

Druh  

pozemku 

BPEJ Číslo 

LV 

Jméno a bydliště vlastníka 

nemovitosti 

1975/2 687 Ostatní plocha - 2344 České dráhy a.s. 

Praha 1 

1962/1 23 705 Ostatní plocha - 2344 České dráhy a.s. 

Praha 1 

1962/11 3 946 Ostatní plocha - 2343 ČR - SŢDC 

172/14 3 790 Ostatní plocha - 171 ČR - SŢDC 

1981 1 854 Ostatní plocha - 2343 ČR - SŢDC 

1982 2 166 Ostatní plocha - 2343 ČR - SŢDC 

172/1 6 785 Ostatní plochy - 171 CŘ - SŢDC 

172/4 1 238 Ostatní plochy - 171 ČR - SŢDC 

99/2 744 Ostatní plochy - 171 ČR - SŢDC 
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98/1 2 533 Lesní pozemek - 191 Obec Albrechtičky 

98/5 1 594 Lesní pozemek - 191 Obec Albrechtičky 

90 10 423 Lesní pozemek - 191 Obec Albrechtičky 

198/6 2 564 Lesní pozemek - 10001 Obec Albrechtičky 

198/7 15 242 Lesní pozemek - 10001 Obec Albrechtičky 

 

3.3 Popis trasy a stavebních úseků 

   V části A, v rozmezí staničení 0,000 00 aţ 0,391 06, trasa začíná napojením na ulici 

Nádraţní ve Studénce. Tato ulice slouţí také, jako cyklostezka. V celé této části vede po 

vyšlapané stezce v těsné blízkosti dráţního tělesa, bývalých budov ČD a soukromého 

pozemku s bytovým domem a zahrádkami. Na svém konci se stáčí doleva na nevyuţívané 

dráţní těleso, násep, kde přechází v část B. 

 

   Část B v rozmezí staničení 0,391 06 aţ 0,836 80 vede po třech ocelových mostech a po 

nepouţívaném ţelezničním tělese (násep). Mosty slouţí k překonání bývalého mlýnského 

náhonu, řeky Odry a inundační oblasti řeky. 

 

   Část C v rozmezí staničení 0,836 80 aţ 1,684 25 vede v celé své délce po hrázi rybníka a 

nachází se v CHKO Poodří. V této části také dochází k napojení cyklostezky na městskou 

komunikaci v Albrechtičkách. Poblíţ prochází cyklostezka mezinárodního významu. 

 

3.4 Orientační údaje o trase 

   Cyklostezka je navrţená jako samostatná místní komunikace funkční skupiny D2 

s návrhovou rychlostí 20 km/h., nemotoristická. Cyklostezka je obousměrná s odděleným 

pásem pro pohyb chodců, v první a druhé části s odděleným provozem a v části třetí se 

společným provozem.  

 

   V návrhu je zohledněna předpokládaná intenzita do 120 cyklistů (chodců)/h. 

 

   Ve většině trasy je podélný sklon 0% (nebo v rozmezí 0-0,4%), proto nebylo moţné 

dodrţet normou předepsaný minimální podélný sklon 0,5% [2].  
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   Příčný sklon byl zvolen 2%, jednostranný. Odtok vody ze stezky je v drtivé většině 

zajištěn pouze příčným sklonem [3] [4]. 

 

   Výsledný sklon v celé délce navrţené trasy splňuje podmínku normy a je větší jak 0,5%  

[4]. 

 

   Poloměry vydutých, vypuklých a směrových oblouků splňují normu pro návrhovou 

rychlost 20 km/h. Minimální hodnota pro poloměr vydutého oblouku je 10 m, pro 

poloměr vypuklého oblouku 20 m [4]. 

 

   Rozšíření cyklostezky ve směrových obloucích je 0,25 m. Toto neodpovídá normou 

stanovenému rozšíření, avšak z důvodu stísněných poměrů muselo být přistoupeno k 

rozšíření menšímu [4]. 

 

   Z důvodu všech jiţ výše zmíněných poţadavků, omezení apod. se v průběhu 

cyklostezky setkáme se čtyřmi různými charakteristickými řezy, které platí v určitých 

úsecích (viz níţe). 

 

      Celková délka cyklostezky je 1 684,25 m a jedná se v celém úseku o novostavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. Technická zpráva  

 

4.1 Geometrie trasy 

 

4.1.1 Horizontální geometrie 

   Veškeré směrové poměry v trase jsou řešeny pomocí prostých kruţnicových oblouků 

bez přechodnic. Mezi těmito oblouky se nachází přímý úsek (mezi přímá). 

 

   Trasa začíná ZÚ ve staničení 0,000 00 přímým úsekem v délce P1=11,25 m na který 

navazuje prostý kruţnicový oblouk (dále jen oblouk) levostranný o poloměru R1=17,00 m 

a délce L1=14,42 m. Dále následuje mezi přímá P2=39,67 m, pravostranný oblouk o 

poloměru R2=200,00 m a délce L2=41,17 m. Po mezi přímé P3=4,06 m a levostranném 

oblouku R3=20 m o délce L3=11,94 m následuje další mezi přímá P4=13,43 m a 

pravostranný oblouk R4=50,00 m délky L4=26,45 m. Další mezi přímá P5=88,02 m po 

které následuje pravostranný oblouk R5=200,00 m s délkou L5=37,59 m. Na tento 

pravostranný oblouk navazuje mezi přímá P6=45,09 m a vše pokračuje levostranným 

obloukem R6=35,00 m s délkou L6=12,58 m. Dále trasa pokračuje mezi přímou P7=10,19 

m, pravostranným obloukem R7=35,00m s délkou L7=33,26 m. Navazující mezi přímá je 

oproti zbylým mezi přímým nezvykle dlouhá P8=452,26 m. Dále opět navazuje 

levostranný oblouk R8=10, 00 m o délce L8=9,36m. Jedná se o oblouk s nejmenším 

poloměrem v trase. Dále trasa pokračuje mezi přímou P9=297,94 m, pravostranným 

obloukem R9=50,00m s délkou L9=7,53 m, další mezi přímou P10=11,35 m a 

levostranným obloukem R10=50,00m s délkou L10=16,47 m. Následuje mezi přímá 

P11=200,52 m, pravostranný oblouk R11=50,00 m o délce L11=31,15 m. Další mezi přímá 

P12=4,95 m, levostranný oblouk R12=50,00 m délky L12=23,18 m. Následuje opět další 

mezi přímá P13=47,01 m, pravostranný oblouk R13=30,00 m s délkou L13=36,76 m. 

Předposlední mezi přímá P14=63,37 m a poslední oblouk, který má největší poloměr ze 

všech oblouků trasy a je levostranný R14=500,00 m s délkou L14=65,82 m. Trasa končí 

mezi přímou P15=27,47 m. KÚ je ve staničení 1,684 25. 

 

   Poloměry směrových oblouků jsou navrţeny podle ČSN 73 6110 a jsou vyznačeny 

v podélném profilu a podrobné situaci. 
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4.1.2 Vertikální geometrie 

   Od začátku trasy ZÚ 0,000 00 do staničení 0,311 19 trasa klesá ve sklonu -0,80%. Od 

staničení 0,311 19 do staničení 0,385 57 trasa stoupá ve sklonu 1,30 %. V tomto lomu se 

nachází údolnicový (vydutý) oblouk o poloměru R= 6 500,00 m. Mezi staničením 0,385 

57 a 0,841 38 trasa klesá ve sklonu -0,04%. Jedná se o nejmenší podélný sklon v celém 

úseku trasy. Mezi těmito lomy se nachází vrcholový (vypuklý) oblouk o poloměru 

R=600,00 m. Na konci nejmenšího podélného sklonu (-0,04%) je vrcholnicový oblouk 

s poloměrem R=400,00 m. Z tohoto vrcholnicového (vypuklého) oblouku trasa klesá ve 

sklonu -2,00% do oblouku údolnicového (vydutého) o poloměru R=6 500,00 m. Tento 

sklon je největší v celé trase a nachází se v úseku staničení 0,841 38 – 0,911 13. Výše 

zmiňovaný údolnicový (vydutý) oblouk o poloměru R=6 500,00 m je posledním 

obloukem v trase a po něm trasa uţ jen klesá ve sklonu -0,07% v rozmezí staničení 0,911 

13 aţ 1, 684 25. Ve staničení 1,684 25 se nachází konec trasy KÚ. 

 

   Niveleta byla navrţena tak, aby vznikaly co nejmenší zářezy a násypy a aby kopírovala 

ţelezniční těleso (násep). Vrcholové a údolnicové oblouky jsou navrţeny dle ČSN 73 

6110. 

 

4.2 Šířkové uspořádání 

 

4.2.1 Část A 

      V části A se v celé její délce (staničení 0,000 00 aţ 0,391 06) uplatňuje vzorový příčný 

řez č. 1 (viz výkresová příloha č. 6 Vzorové příčné řezy). Celková šířka cyklostezky je 

4,50 m, kde pruhy pro chodce jsou šířky 2x0,75 m, pruhy pro cyklisty 2x1,00 m, 

bezpečnostní odstup mezi pásy pro chodce a cyklisty je 0,50 m (součástí je hmatný pás 

šířky 0,30 m). Bezpečnostní odstup po krajích stezky je z kaţdé strany 0,25 m a je 

součástí celkové šířky cyklotrasy 4,50 m.  

 

4.2.2 Část B 

   Na mostech bylo nutné zúţit stezku s původních 4,5 m na 3,9 m. Toto bylo dosaţeno 

zúţením obou pruhů pro cyklisty z původního 1,00 m na 0,75 m. Vznikla úspora 0,50 m. 

Dále byl zúţen bezpečnostní odstup mezi pruhy pro cyklisty a pruhy pro chodce z 0,50 m 

na 0,30 m (hmatný pás zůstal v šířce 0,30 m). Tímto vznikla úspora 0,20 m [1] [4]. 
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Celková šířka stezky na mostech je tedy 3,90 m, kde pruhy pro chodce mají šířku 2x0,75 

m, pruhy pro cyklisty 2x0,75 m. Pásy pro chodce a cyklisty jsou odděleny bezpečnostním 

odstupem v šířce 0,30 m (hmatný pás) a z kaţdé strany se nachází bezpečnostní odstup od 

konstrukce mostu 0,31 m.    

 

   Další varianta šířkového uspořádání na mostech je: pruhy pro cyklisty 2x1,00 m, pruhy 

pro chodce 2x0,75 m, bezpečnostní odstup mezi pásy pro chodce a cyklisty 0,30 m 

(hmatný pás), byly odstraněny bezpečnostní odstupy od konstrukce mostu, které byly 

přidány k šířce pruhu pro cyklisty. Tato varianta není uvedena ve výkresové příloze. 

 

   Šířkové uspořádání mimo mosty (na náspu) je stejné, jako v části A. Celková šířka 

cyklostezky je 4,50 m, kde pruhy pro chodce jsou šířky 2x0,75 m, pruhy pro cyklisty 

2x1,00 m, bezpečnostní odstup mezi pásy pro chodce a cyklisty je 0,50 m (součástí je 

hmatný pás šířky 0,30 m). Bezpečnostní odstup po krajích stezky je z kaţdé strany 0,25 m 

a je součástí celkové šířky cyklotrasy 4,50 m.  

 

   Dále bylo nutno vyřešit přechod z šířkového uspořádání na náspu na šířkové uspořádání 

na mostu a obráceně (jiná šířka mostu a koruny náspu). Viz obr. 10. 

 

   Tento detail je stejný pro všechny mosty (most 1 aţ 3, viz obr. 15) z obou stran, kromě 

mostu posledního (most 3, viz obr. 15) a jeho konce ve směru jízdy ze Studénky, kde 

dochází ke změně šířkového uspořádání díky přechodu na stezku se společným provozem. 
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Obr. 10 Detail přechod stezky na most a obráceně 

    

   Toto zúţení (rozšíření) probíhá v délce 1,15 m z důvodu, směrového vedení trasy. 

Pokud by bylo delší, zasáhne do směrového oblouku, který je těsně před vjezdem na první 

most (most 1, viz obr. 15) ve směru od Studénky. A dále je snaha, aby všechny tyto 

detaily měly stejné parametry. Na zúţení bude upozorňovat svislé značení, které bude 

umístěno před kaţdým zúţením v obou směrech (viz kapitola 4.5.2). 

 

4.2.3 Část C 

   V části C dochází k přechodu na stezku se společným provozem a k úpravě šířkového 

uspořádání (viz obr. 11), z důvodu rozměrů hráze a nemoţnosti tyto rozměry ovlivnit. Z 

šířky 4,5 m, která je v částí A a B se dostáváme na šířku 2,5 m.  

 

   Šířka stezky je 2,50 m a skládá se ze dvou protisměrných společných pásů pro chodce a 

cyklisty v šířce 2x1,00 m. Tyto pásy nejsou od sebe odděleny bezpečnostním odstupem. 

Z kaţdé strany stezky je bezpečnostní odstup šířky 0,25 m a je započítán do celkové šířky 

stezky 2,50 m. 

 



16 
 

 

Obr. 11 Detail přechodu stezky na šířkové uspořádání na hrázi rybníka 

 

   Zúţení proběhne na vzdálenosti 2,12 m, neboť opět je v blízkosti směrový oblouk a 

cílem bylo provést toto zúţení před tímto směrovým obloukem a v jednotném sklonu. 

Tento sklon je v poměru 1:3. 

 

   Rozdílné skladby povrchu jsou od sebe odděleny chodníkovým obrubníkem poloţeným 

napříč v úrovni stezky. 

   Na přechod na stezku se společným provozem bude upozorněno svislým dopravním 

značením (viz kapitola 4.5.2). 

 

4.3 Konstrukce stezky 

 

4.3.1 Část A 

   Konstrukce cyklostezky v tomto úseku se staničením 0,000 00 aţ 0,391 06 je navrţena 

na třídu dopravního zatíţení O, tzn. „Vozovky s dopravním zatíţením „O“ jsou 

konstrukce komunikací vyhrazených pro osobní vozidla, kde není trvalým fyzickým 

opatřením znemoţněn vjezd TNV.“ [5] Vjezd motorových vozidel na cyklostezku je 

zakázán, nicméně není mu fyzicky zabráněno z důvodu moţného vjezdu vozidel 
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integrovaného záchranného systému a popřípadě vozidel technické údrţby Návrhová 

úroveň porušení je D2. 

 

   Zemní pláň musí být dostatečně zhutněna a dosáhnout modulu přetvárnosti Edef,2=30,00 

MPa. Nedosáhne-li této hodnoty, bude přistoupeno ke stabilizaci zeminy vápnem nebo 

k výměně zeminy v podloţí. 

 

Skladba stezky pro tento úsek je D2-N-3: 

Asfaltový beton jemnozrnný ABJ III                                                    tl. 50 mm 

Zhutněná recyklovatelná asfaltová směs bez pojiva R-mat                   tl. 50 mm 

Mechanicky zpevněná zemina  MZ                                                       tl. 200 mm 

Celkem                                                                                               min. 300 mm 

 

 

 

Obr. 12 Vzorový příčný řez č. 1 

 

4.3.2 Část B 

   Část B je v rozmezí staničení 0,391 06 aţ 0,836 80 a platí pro ni dva vzorové příčné 

řezy. Vzorový příčný řez č. 2 pro všechny mosty a č. 3 pro násep (mezi těmito mosty).  

   V místě platnosti vzorového příčného řezu č. 3 platí vše, co pro řez č. 1 v části A. 

Navrţená třída dopravního zatíţení je O, návrhová úroveň porušení je D2. 
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   Zemní pláň musí být dostatečně zhutněna a dosáhnout modulu přetvárnosti Edef,2=30,00 

MPa. Nedosáhne-li této hodnoty, bude přistoupeno ke stabilizaci zeminy vápnem nebo 

k výměně zeminy v podloţí. 

 

Skladba stezky pro tento úsek je D2-N-3: 

Asfaltový beton jemnozrnný ABJ III                                                     tl. 50 mm 

Zhutněná recyklovatelná asfaltová směs bez pojiva R-mat                   tl. 50 mm 

Mechanicky zpevněná zemina  MZ                                                       tl. 200 mm 

Celkem                                                                                               min. 300 mm 

 

 

 

Obr. 13 Vzorový příčný řez č. 3 

 

   Ve staničení 0,391 06 – 0,435 26 (most 1, viz obr. 15) se nachází dva stejné ocelové 

mosty vedle sebe. Pravý most ve směru jízdy ze Studénky bude strţen, cyklostezka 

povede po mostě levém. Dále byla po konzultaci s Ing. Rosmanitem, Ph.D. z katedry 

konstrukcí VŠB-TUO  navrţena přibliţná skladba konstrukce a odvodnění mostů (viz 

výkresová příloha č. 6 Vzorové příčné řezy, řez č. 2). Statické výpočty mostní konstrukce 

nejsou předmětem této práce.   
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Skladba stezky pro mosty je: 

Asfaltový beton jemnozrnný ABJ III                                 tl. 50 mm 

Ochranná vrstva                                                                  min. tl. 10 mm 

Hydroizolace                                                                       tl. 10 mm     

Beton                                                                                   tl. 200 mm            

Trapézový plech TR 150/280___________________________________                                                     

Celkem                                                                                min. 270 mm 

 

 

Obr. 14 Vzorový příčný řez č. 2 

 

   Dále bylo nutné zajistit, aby cyklista nevjel kolem mezi ztuţidla mostu (most 1 aţ 3, viz 

obr. 6), které se nacházejí v pravidelném intervalu na obou stranách v celé délce mostů. 

Jako řešení jsem navrhl přidělání plechů výšky 0,3 m na tyto ztuţidla po celé délce mostu. 

Plechy na straně odvodňovacího ţlabu budou umístěny 0,05 m nad povrch stezky, na 

straně bez ţlabu se budou dotýkat povrchu stezky. 
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Obr. 15 Vyznačené ocelové mosty 

 

   Není zapotřebí cyklostezku v místě náspu osazovat zábradlím, neboť výška tohoto náspu 

se pohybuje v rozmezí 1,70 - 1,90 m. 

 

4.3.3 Část C 

   Pro úseku staničení 0,836 80 aţ 1,684 25 je pouţit vzorový příčný řez č. 4 (viz 

výkresová příloha č. 6 Vzorové příčné řezy). 

 

      Zemní pláň musí být dostatečně zhutněna a dosáhnout modulu přetvárnosti 

Edef,2=30,00 MPa. Nedosáhne-li této hodnoty, bude přistoupeno k výměně zeminy 

v podloţí. Stabilizace vápnem není moţná z důvodu umístění této části stezky v CHKO 

Poodří. 

 

   Nejvýznamnější změnou v tomto úseku oproti zbývajícím dvěma je zcela nová skladba 

povrchu cyklostezky v celé délce této části a přechod ze stezky pro cyklisty a chodce s 

odděleným provozem na stezku pro cyklisty a chodce se společným provozem. 

 

   Důvodem ke změně skladby stezky byl poţadavek Správy CHKO Poodří. Ţivičný 

povrch, který je v části A a B nebyl přípustný, stejně jako betonový kryt či dlaţba. Velmi 

nevhodné bylo také pouţití různých druhů směsí stmelených hydraulickými pojivy. Proto 

byla navrţena skladba nová za pouţití vhodných materiálů.  
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Skladba této části stezky je: 

Posyp krytu ostrohranným pískem                                      10-15 kg/m
2
 

Kalený štěrk KŠ                                                                   tl. 120 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK                              tl. 160 mm 

Štěrkodrť ŠD                                                                        tl. 120 mm 

Celkem                                                                             min. 400 mm 

 

 

Obr. 16 Vzorový příčný řez č. 4 

 

4.4 Křížení s komunikacemi 

   V celém úseku trasy nedochází k ţádnému kříţení s komunikacemi. Trasa se však na 

svém začátku ZÚ ve staničení 0,000 00 napojuje na ulici Nádraţní ve Studénce a na svém 

konci KÚ ve staničení 1,684 25 se napojuje na místní komunikaci v Albrechtičkách. 

Napojení respektuje směrové i výškové řešení stávajícího stavu. 

 

4.5 Dopravní a dopravní orientační značení 

   Veškeré dopravní a dopravně orientační značení je navrţeno z důvodu pohodlné a rychlé 

orientace a bezpečnosti v celé délce cyklostezky. 
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4.5.1 Vodorovné dopravní značení 

   Vodorovné dopravní značení je navrţeno v úseku 0,000 00 aţ 0,836 80, tedy v částech 

A a B. V části C navrţeno není z důvodu navrţeného povrchu cyklostezky. 

 

   V celé délce tohoto úseku odděluje jednotlivé pruhy pro chodce a cyklisty od sebe„ 

podélná čára přerušovaná“ s označením V2a (1/3/0,125). Dále je v kaţdém pruhu pro 

chodce navrţeno vodorovné dopravní značení pod názvem „jízdní pruh pro chodce“ 

s označením V14. Toto značení je navrţeno v intervalu 200 m. V jednotlivých pruzích pro 

cyklisty je značení s názvem „jízdní pruh pro cyklisty“, navrţeno opět v intervalu 200 m. 

 

   V rámci bezpečnostního odstupu je navrţen hmatný pás v šířce 0,30 m. Hmatný pás 

bude realizován z reliéfní dlaţby. 

 

4.5.2 Svislé dopravní značení 

   Na začátku úseku je navrţeno dopravní orientační značení „směrová tabule pro cyklisty 

(s dvěma cíly)“ a označením IS 19b. Na této tabuli můţe být jako cíl zadána obec 

Albrechtičky a městská část Ostrava-Svinov. Druhé dopravní orientační značení je 

„směrová tabulka pro cyklisty“ s označením IS 21a. Tato tabulka nese číselné označení 

cyklostezky. 

 

   Dopravní značení, ve směru jízdy do Albrechtiček, které je situováno na začátek trasy je 

„stezka pro chodce a cyklisty“ označená C 10a. Informuje o začátku stezky pro chodce a 

cyklisty s odděleným provozem. Další dopravní značka v tomto směru a na tomtéţ místě 

je „zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ s označením B1.  

 

   Dopravní značení na začátku stezky vztahující se pro přijíţdějící (přicházející) ze směru 

Albrechtičky je „konec stezky pro cyklisty a chodce“ s označením C 10b, informující o 

konci stezky pro cyklisty a chodce. A dále „dej přednost v jízdě“ pod označením P4, 

neboť zde dochází k nájezdu na místní komunikaci. 

 

   Další svislé dopravní značení se nachází před začátkem kaţdého z mostů (v obou 

směrech), tzn. počet značek 3x2= 6. Jedná se o značku „zúţená vozovka (z obou stran)“ 
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s označením A 6a. Informuje o zúţení stezky, které je zapříčiněno vedením této stezky 

z části po mostech.  

 

   V místě přechodu ze stezky s odděleným provozem na stezku se společným provozem 

se nalézá svislé dopravní značení „konec stezky pro chodce a cyklisty“ s označením C 10b 

a „stezka pro chodce a cyklisty“ s označením C 9a informující o tomto přechodu, této 

změně. V tom samém místě, ale z druhého směru, kde stezka přechází ze stezky se 

společným provozem na stezku s odděleným provozem, informují o této změně značky 

„konec stezky pro chodce a cyklisty“ s označením C 9b a „stezka pro chodce a cyklisty“ 

s označením C 10a. 

 

   V místě konce stezky (KÚ) bude umístěna svislá dopravní značka informující o konci 

cyklostezky „konec stezky pro chodce a cyklisty“ s označením C 9b (pro přijíţdějící, 

přicházející ze směru od Studénky). V opačném směru jsou umístěny dvě dopravní 

informační značky, „směrová tabule pro cyklisty (s dvěma směry)“ s označením IS 19b a 

„směrová tabulka pro cyklisty“ s označením IS 21a. Na směrové tabuli můţou být zadány 

cíle Studénka a Bílovec, na směrové tabulce bude číselné označení cyklostezky. 

Z dopravního značení zde budou umístěny značky „stezka pro chodce a cyklisty“ 

označená C 9a a „zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ s označením B1. 

 

   Dále je po celé trase prostor pro umístění informačních tabulí s chráněnými ţivočichy a 

rostlinami, či technickými informacemi k ocelovým mostům, po kterých stezka vede. Tato 

moţnost tu je, ale obsah, umístění, velikost a počet těchto tabulí není v této práci řešen. 

 

4.6 Odvodnění 

   Odvodnění je provedeno pomocí drenáţe. Drenáţ je navrţena na levé straně cyklostezky 

ve směru staničení. Je navrţena v celé délce částí A a C. V části B je odvodnění na 

mostech zajištěno pomocí ţlabu a na náspu je počítáno s přirozených odtokem vod ze 

svahu. V této části není drenáţ navrţena. 

 

   Drenáţ je navrţena v podélném sklonu 0,5 %. Drenáţ je zaústěna do vsakovacích jímek 

umístěných podél trasy v intervalu 200 m. 
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Obr. 17 Schéma odvodnění 

 

   Průměr drenáţního potrubí byl odhadem zvolen na 0,12 m. Drenáţní trubka leţí na 

vyrovnávací vrstvě štěrkopísku a je obsypána drceným kamenivem. 

 

   Příkop neplní funkci odvádění vody, odvodnění. Přes jeho svahy se voda vsákne do 

trativodu, kde je dále odvedena drenáţní trubkou do vsakovacích jímek. 

 

   Výpočet parametrů vsakovací jímky bude proveden  na základě hydrogeologického 

průzkumu, který není předmětem této práce. 

 

4.7 Tunely, mostní objekty, opěrné zdi, galerie 

   V celé délce trasy se nacházejí tři ocelové mosty, které mají shodnou šířku. Liší se 

jedině svojí délkou a zčásti konstrukcí. Vedle prvního mostu je most stejných rozměrů, 

který však bude odstraněn (nachází se vpravo ve směru jízdy od Studénky). 

 

   Most první (SO 110) se nachází ve staničení 0,391 06 aţ 0,435 26 a se svou délkou 

44,20 m jde o nejkratší most v celé trase. Je ocelový, trojpólový a vede přes bývalý 

mlýnský náhon. Jeho konstrukce je plnostěnná, nýtovaná, trámová s dolní mostovkou. 

Rok výroby 1898. 

 

   Druhý most (SO 111) v pořadí se nachází ve staničení 0,539 14 aţ 0,618 00 a je dlouhý 

77,55 m. Tento pětipólový most překonává řeku Odru a její zátopové území. Most je 

z části plnostěnný, z části příhradový a v celé délce nýtovaný, trámový s dolní mostovkou. 

Rok výroby 1889. 
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   Třetí a poslední most (SO 112) ve staničení 0,745 33 aţ 0,836 80 je se svojí délkou 90,2 

m nejdelší z těchto tří mostů. Vede přes inundační oblast řeky Odry. Je šestipólový, 

plnostěnný, nýtovaný, trámový se spodní mostovkou. Rok výroby bude přibliţně 

podobný, jako u předchozích mostů. 

 

   V rámci vybudování cyklostezky je počítáno s rekonstrukcí mostů. Firmou Dopravní 

projektování s.r.o. byly zvoleny tři moţné varianty. Část ocelové konstrukce zůstane vţdy 

a bude se lišit pouze úprava mostovky. Mezi tyto moţné úpravy patří: 

  Ponechat mostovku ocelovou 

  Vybudovat mostovku dřevěnou  

 Vybudovat mostovku ţelezobetonovou 

 

   Pro tuto bakalářskou práci byla vybrána první moţnost, tzn. zachovat celé ocelové mosty i 

s ocelovou mostovkou. Následná rekonstrukce se bude skládat z oklepání rzi, očištění ocelové 

konstrukce, antikorozního nátěru, montáţe zábradlí, opravou mostních opěr apod.  
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5. Souhrnná technická zpráva 

 

5.1 Popis trasy 

   Cyklostezka je rozdělena na tři části, A, B a C. Jde o novostavbu. 

 

5.1.1 Část A 

   Staničení 0,000 00 aţ 0,391 06. Trasa začíná napojením na ulici Nádraţní ve Studénce, je 

vedena v místě vyšlapané stezky. Tato část končí u začátku prvního mostu (viz obr. 15). Šířka 

stezky je v celém úseku 4,50 m. Provoz chodců a cyklistů je oddělen. 

 

5.1.2 Část B 

   Staničení 0,391 06 aţ 0,836 80. V tomto úseku je trasa vedena po nevyuţívaném 

ţelezničním tělese a nacházejí se zde tři ocelové mosty (viz obr. 15). Šířka stezky na mostech 

je 3,90 m, na náspu (mezi mosty) 4,50 m. Tato část končí přechodem stezky s odděleným 

provozem cyklistů a chodců na stezku se společným provozem cyklistů a chodců. 

 

5.1.3 Část C 

   Staničení 0,836 80 aţ 1,684 25. V tomto úseku je trasa v celé délce vedena po hrázi rybníka 

v CHKO Poodří. Došlo také ke změně šířkového uspořádání, kdy v celém úseku je trasa 

v šířce 2,50 m a je zde společný provoz chodců a cyklistů. V této části trasa končí a to 

napojením na místní komunikaci v Albrechtičkách. 

 

5.2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

 

5.2.1 Ochranná pásma a hranice chráněných území 

   V celé délce trasy se nevyskytuje ţádné ochranné pásmo. Část C je v celé své délce vedena 

po území CHKO Poodří. 

 

5.2.2 Požadavky na asanace, bourací práce a kácení stromů 

   Součástí budování cyklostezky nejsou ţádné bourací práce. Nedojde ke kácení vzrostlých 

stromů. Budou odstraněny pouze náletové dřeviny a keře. Zemní práce budou v malém 

objemu, kdy dojde pouze k  úpravám svahů. 
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5.3 Zajištění požární ochrany stavby 

   Návrh cyklostezky se řídí poţadavky technických norem. 

 

5.4 Vliv stavby na životní prostředí 

   Stavba nemá ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí 

 

5.4.1 Ochrana krajiny a přírody 

   Návrh trasy v území CHKO Poodří byl konzultován se Správou CHKO Poodří a splňuje 

veškeré poţadavky Správy. 

 

   V částech A a B taktéţ nejsou narušeny zájmy v rámci ochrany přírody a ani nebude 

narušen ráz tamní přírody. 

 

5.4.2 Hluk a emise z dopravy 

   Jelikoţ se jedná o stezky pro cyklisty a chodce s vyloučením dopravního provozu, nedojde 

k ţádnému znečištění z hlediska hluku či emisí. 

 

5.4.3 Vliv znečištěné vody na vodní toky a zdroje 

   Vliv znečištěné vody na vodní toky a zdroje je nulový z důvodu charakteru stavby, kdy se 

jedná o stezku pro cyklisty a chodce s vyloučením dopravního provozu. 
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6. Orientační propočet nákladů 

   Orientační propočet nákladů byl zhotoven pomocí materiálu ze stránek Státního fondu 

dopravní infrastruktury (http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/dokumenty-

2013/2013_cenove-normativy2012.pdf) a z materiálu, které poskytla firma Dopravní 

projektování s.r.o. (cena za rekonstrukci mostů). 

 

   Jde o hrubý výpočet ceny, který má pouze orientační charakter. Stanovení přesného 

rozpočtu není předmětem této práce. 

 

Tab. 2 Orientační propočet nákladů 

 

     

 

   Orientačním přepočtem nákladů byla celková cena na výstavbu cyklotrasy a na rekonstrukci 

mostů stanovena na 26 871 570,00 ,-Kč vč. DPH 21%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/dokumenty-2013/2013_cenove-normativy2012.pdf
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/dokumenty-2013/2013_cenove-normativy2012.pdf
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7. Závěr 

   Cílem bakalářské práce bylo navrhnout cyklostezku spojující město Studénka s obcí 

Albrechtičky a tímto zjednodušit spojení těchto dvou obcí, vytvořit vhodnou trasu slouţící 

k rekreaci a také navrhnout cyklotrasu, která propojí jiţ existující cyklotrasy na území 

Studénky a Albrechtiček. Dále bylo nutné vést část trasy po nepouţívaném ţelezničním tělese 

z důvodu pouţitelnosti stezky i v době záplav. Bylo také potřebné splnit poţadavky týkající se 

návrhu cyklostezky ze strany Správy CHKO Poodří, neboť část stezky vede touto CHKO. 

 

   Výsledkem je jediná varianta navrţené trasy, kde se v průběhu mění šířkové uspořádání 

cyklostezky a skladba její konstrukce. Navrţeno je také dopravní značení pro zvýšení 

bezpečnosti cyklistů a chodců a dopravní informační značení, zlepšující orientaci. 

 

   Z důvodu co nejlepšího navrţení trasy a z důvodu řešení určitých detailů jsem celou trasu 

několikrát prošel, zdokumentoval a doměřil potřebné rozměry. 
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Příloha č. 1 – Fotodokumentace 

 

Obr. 18 Začátek úseku ZÚ 0,000 00 

 

 

Obr. 18 Část A (přibližné staničení 0,110 00) 
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Obr. 19 Část A-přechod na nepoužívané železniční těleso (vlevo) 

(přibližné staničení 0,350 00) 

 

 

 

Obr. 19 Část B-začátek části B (na vzdáleném konci mostu) 

(přibližné staničení 0,440 00) 



36 
 

 

Obr. 20 Část B-násep (přibližné staničení 0,700 00) 

 

 

 

Obr. 21 Část C-hráz rybníka (přibližné staničení 0,920 00) 
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Příloha č. 2 – body zaměření 

Číslo X Y Výška Název 

1 486027.833 1114713.153 232.202 osa stezky 

2 486076.665 1114720.199 232.266 osa stezky 

3 486127.183 1114725.757 232.343 osa stezky 

4 486182.941 1114731.890 232.236 osa stezky 

5 486222.780 1114737.428 232.346 osa stezky 

6 486258.009 1114741.276 232.371 osa stezky 

7 486293.804 1114741.276 232.552 osa stezky 

8 486305.034 1114745.769 232.754 osa stezky 

9 486317.555 1114748.159 233.477 osa stezky 

10 486327.362 1114749.679 233.728 osa stezky 

11 486333.028 1114742.962 233.730 kraj mostu 

12 486395.603 1114676.636 233.757 kraj mostu 

13 486430.168 1114639.977 233.664 osa stezky 

14 486458.178 1114610.250 233.639 osa stezky 

15 486478.383 1114588.911 233.687 kraj mostu 

16 486539.213 1114524.138 233.713 kraj mostu 

17 486574.061 1114487.167 233.695 osa stezky 

18 486610.288 1114452.385 233.912 kraj mostu 

19 486641.339 1114419.932 233.894 kraj mostu 

20 486022.848 1114712.525 232.187 osa stezky 

21 486005.208 1114713.204 232.062 osa stezky 

22 485988.237 1114710.204 231.939 osa stezky 

23 485957.697 1114699.445 232.084 osa stezky 

24 485907.675 1114684.422 232.078 osa stezky 

25 485873.025 1114673.982 231.984 osa stezky 

26 485827.621 1114658.904 231.706 osa stezky 
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Číslo X Y Výška Název 

27 485814.385 1114654.523 231.729 osa stezky 

28 485784.278 1114648.343 231.715 osa stezky 

29 485771.439 1114650.107 231.643 osa stezky 

30 485760.243 1114654.501 231.660 osa stezky 

31 485748.811 1114655.460 231.629 osa stezky 

32 485723.301 1114652.515 231.664 osa stezky 

33 485701.821 1114649.292 231.787 osa stezky 

34 485680.670 1114649.133 231.703 osa stezky 

35 485665.034 1114664.384 231.766 osa stezky 

36 485673.245 1114653.190 231.810 osa stezky 

37 485655.465 1114681.542 231.787 osa stezky 

38 485640.647 1114707.817 231.865 osa stezky 

39 485629.837 1114728.663 231.875 osa stezky 

40 485617.959 1114749.901 232.011 osa stezky 

41 485602.846 1114771.941 232.021 osa stezky 

 


