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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace koridoru pro 

chodce a cyklisty na trase Blansko ČKD – Nový Hrad. Jedná se o společnou 
obousměrnou stezku pro chodce a cyklisty vedoucí podél toku řeky Svitavy a 
železniční trati č. 260 Brno – Česká Třebová a krajské silnice II/379. Součástí návrhu 
budou případné lávky přes řeku Svitavu a další stavební řešení umožňující 
překonání náročného terénu v problematickém úseku. Součástí diplomové práce 
je koncept variantního směrového řešení trasy a odůvodnění výběru podrobněji 
řešené varianty.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
cyklostezka, obousměrná stezka, stezka pro chodce a cyklisty, koridor, cyklista, 

směrové řešení, výškové řešení, lávka 

ABSTRACT  
The diploma thesis deals with treatment of project documentation of the 

corridor for pedestrians and bicyclists on road Blansko ČKD – Nový Hrad. It is a 
common two-way pedestrian and bicycle trail along the Svitava River and railway 
line No. 260 Brno - Česká Třebová and the regional road II / 379. Part of the design 
will be any footbridges across the Svitava River and other construction solutions to 
overcome difficult terrain in the problematic section. Part of the diploma thesis is 
the concept of a variant directional solution of the route and justification of the 
selection of a more detailed variant. 

KEYWORDS  
bicycle path, two-way trail, path for pedestrian, a pedestrian and cyclist trail, 

corridor, bicyclist, longitudinal alignment, vertical alignment, bridge 
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ÚVOD 
Diplomová práce řeší novostavbu cyklostezky pro smíšený provoz chodců a 

cyklistů v rámci cyklokoridoru EuroVelo9, tzv. Jantarové stezky. Řešená 
cyklotrasa je velmi potřebná jak z hlediska rekreačního pohybu cyklistů, tak pro 
dojíždění do zaměstnání apod. Vzhledem k tomu, že stávající cyklotrasa vede 
podél rušné a frekventované silnice II/379, bylo nutné převést cyklostezku mimo 
tuto silnici.  

Jedná se o zcela novou liniovou stavbu, která bude postavena podél 
břehového porostu střídavě na pravém a levém břehu v údolí řeky Svitavy. 
Cyklostezka je navržena tak, aby vedla co nejdále od silnice a umožnila tak 
poklidnou a bezpečnou jízdu pro cyklisty. Cyklostezka několikrát přechází přes 
tok řeky Svitavy pomocí čtyř lávek, které architektonicky umocní atraktivitu této 
trasy. Cyklisté také v rámci trasy mohou stoupat na ocelovou konstrukci 
zavěšenou na skále a vychutnat si výhled na okolí.  

Cílem práce je návrh cyklostezky, který umožní bezpečnou jízdu mimo 
frekventovanou silnici II/379 a který vyhovuje všem daným parametrům a 
umožní tak projít malebným údolím řeky Svitavy. 

Velká náročnost tohoto návrhu leží v náročnosti terénu a především 
v nedostatku místa. I přesto je šířka cyklostezky po celou dobu 3 m a nedojde 
k jejímu zúžení ani na čtyřech lávkách a na ocelové konstrukci na skále. Trasa je 
kvůli své náročnosti členěna na 4 úseky, z nichž každý je možný vystavět 
samostatně a každý tak napojit na stávající stezky. Vzhledem ke komfortní šířce 
stezka umožňuje pohyb v obou směrech bez nutnosti sesedání z kola apod.  

Silnice II/379 je v tomto úseku velmi rušná. Je to hlavní spojnice mezi Brnem a 
Blanskem a řidiči zde velmi často překračují dovolenou rychlost. To má vliv na 
cyklisty, kteří mají dnes vymezený pouze jeden úzký pruh a díky tomu je taková 
trasa pro rodiny s dětmi téměř nemyslitelná.  

Cyklostezka je součástí evropských cyklostezek, konkrétně tzv. Jantarové 
stezky, která spojuje jih se severem Evropy. Je to frekventovaná cyklostezka, 
která předpokládá intenzitu až100 cyklistů za hodinu a proto je důležité 
zachovat komfortní šířku trasy s ohledem na okolní terén a použitou 
technologii.
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:  Cyklostezka Blansko – Nový Hrad 

Objednatel:  - 

Investor: - 

Projektant:  Bc. Tomáš Efenberk 

Druh stavby: Novostavba – cyklostezka pro smíšený provoz 
s asfaltovým povrchem 

Stupeň PD:  DP 

Místo stavby:  Jihomoravský kraj, okres Blansko 

 Údolí Svitavy v souběhu se silnicí II/379 a železničním 
koridorem Brno – Česká Třebová 

Katastrální území: Blansko  605018 

    Klepačov  666157 

    Olešná u Blanska 710318 

    Olomučany  710954 

Dělení stavby: Stavba je rozdělena na 4 etapy vzhledem k velkému 
rozsahu inženýrských objektů 
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1.2. ČLENĚNÍ NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

SO 101 Cyklostezka 1. úsek  km 0,000 00 – 2,050 000 

SO 102 Cyklostezka 2. úsek  km 2,050 00 – 2,845 000 

SO 103 Cyklostezka 3. úsek  km 2,845 00 – 3,455 000 

SO 104 Cyklostezka 4. úsek  km 3,455 00 – 4,220 000 

SO 201 Lávka přes řeku Svitavu č. 1 km 0,538 58 

SO 202 Lávka přes řeku Svitavu č. 2 km 2,139 86 

SO 203 Lávka přes řeku Svitavu č. 3 km 2,961 46 

SO 204 Lávka přes řeku Svitavu č. 4 km 3,259 11 

SO 205 Ocelová konstrukce na skále  

SO 206 Levobřežní opěrná zeď u KH  

SO 401 Přeložka kabelu SŽDC   

SO 801 Výsadby  

1.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Pro vypracování této dokumentace byly použity následující podklady: 

 katastrální mapa 

 geodetické zaměření polohopisu a výškopisu 

 mapový podklad (www.cuzk.cz) 

 vyjádření správců sítí a dotečených orgánů státní správy 

 fotodokumentace a prohlídka lokality 

 Investiční záměr „Řešení nebezpečného úseku cyklostezky na Jantarové 
stezce v úseku od silničního mostu pod Novým Hradem (379-023) až po 
most u ČKD Blansko (379-030)“ (Ing. Antonín Pechal, CS.c. PROJEKTOVÉ A 
INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, prosinec 2010 

 Zaměření polohopisu a výškopisu, GEOCART CZ a.s., 07/2017  

 Skanování mostů ev. č. 379-023, 379-026 a 379-027 a skály naproti silnici 
do Olomučan 

 Studie posouzení cyklostezky EuroVelo9 Blansko ČKD – Nový Hrad – 
Ing. Gimun, Povodí Moravy, s. p. 

 Vytyčení kabelu SŽDC, s. o. 

 Vytyčení kabelů ČD Telematika, a. s. 
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o zcela novou liniovou stavbu, která bude postavena podél 
břehového porostu střídavě na pravém a levém břehu řeky Svitavy. Celková 
délka činí 4,220 km. Cyklostezka bude umístěna na pozemcích vodního toku a 
souběžné železniční trati koridoru Brno – Česká Třebová a silnice II/379. Při 
oddálení trasy od řeky bude cyklostezka vedena po zemědělských nebo lesních 
pozemcích.  

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentace 

Cyklotrasa je ve schváleném územním plánu Blanska zakreslena. 
V katastrálním území Olomučan (úsek km 2,134 95 – 2,956 75) cyklotrasa 
zakreslena není. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 
zdrojů nerostů a podzemních vod 

Stavba se nachází v říčním údolí řeky Svitavy v extravilánu města Blansko. 
Z geologické charakteristiky můžeme předpokládat na začátku trasy deluviální, 
hlinitokamenité až kamenitohlinité sedimenty, dále v říčním údolí převážně 
středně zrnitý amfibol-biotitický granodiorit. Koryto řeky Svitavy je v tomto 
úseku tvořeno převážně fluviálními hlinitopísčitými a místy štěrkovitými 
sedimenty. 

V okolí se nejsou známy naleziště nerostů. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 
materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

V rámci tohoto stupně projektové dokumentace byla provedena důkladná 
obhlídka řešené lokality s autorizovaným odborníkem. Byly opatřeny trasy 
stávajících inženýrských sítí a zajištěno geodetické zaměření území. 
Charakteristika podloží a únosnost konstrukce komunikace byla stanovena dle 
provedených jádrových vrtů. 
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e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba bude realizována převážně na pozemku vodního toku, je tedy 
umístěna do záplavového území a bude před poškozením povodňovými vodami 
ochráněna záhozem z kamenů na vybraných úsecích po dohodě se správcem 
toku. 

Úseky cyklostezky: km 0,071 30 – 0,329 47 
    km 0,729 90 – 0,960 00 
    km 0,947 26 – 0,993 00 
    km 2,020 23 – 2,100 10 
zasahují zemědělské pozemky, jejichž zábory si vyžádají vynětí ze ZPF. Úsek 

využívající stávající cesty na levém břehu Svitavy si vyžádá zábor lesního 
pozemku (PUPFL). 

Krátký úsek km 2,972 90 – 3,032 13 cyklostezky zasahuje do pozemků Lesů 
města Brna a. s., který je bezzásahovým územím bez těžby dřeva. 

Zájmové území není památkovou ochranou nijak omezeno. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Vzhledem k nedostatku místa v úzkém údolí řeky Svitavy je niveleta 
cyklostezky navržena těsně nad úrovní hladiny Q1. Pokud by byla niveleta 
cyklostezky zvýšena nad Q100, těleso cyklostezky by výrazně zmenšilo profil 
koryta. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Těleso cyklostezky v úrovni hladiny Q1 ovlivní odtokové poměry nepatrně, 
řádově se hladiny zvednou o jednotky centimetrů. Stavby v těsné blízkosti 
cyklostezky se nenacházejí. V místech, kde je cyklostezka umístěna v patě 
železničního tělesa, je v příčném řezu navržena tak, aby do svahu železnice 
nebylo zasahováno. Výjimkou je 46 m dlouhý úsek v nejužším místě, na němž 
bude stabilita železničního tělesa posílena mikropilotami s převázkou. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizace cyklostezky si vyžádá kácení pobřežního porostu, stromy určené ke 
kácení budou specifikovány až po vytyčení stavby. 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Úseky cyklostezky km 0,071 30 – 0,392 47 

    km 0,729 90 – 0,960 00 

    km 0,947 26 – 0,993 00 

    km 2,020 23 – 2,100 10 

zasahují zemědělské pozemky, jejichž zábory si vyžádá vynětí ze ZPF. Úsek 
využívající stávající cesty na levém břehu řeky Svitavy si vyžádá zábor úzkého 
pruhu lesního pozemku (PUPFL). 
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Vynětí ze ZPF: 

k. ú.:   Olomučany 
p. č.:   1437/1 
trvalý zábor:  1650 m2 
dočasný zábor:  520 m2 

k. ú.:   Olešná u Blanska 
p. č.:   443 
trvalý zábor:  550 m2 
dočasný zábor:  170 m2 

k. ú.:   Olešná u Blanska 
p. č.:   452/2 
trvalý zábor:  1025 m2 
dočasný zábor:  475 m2  

k. ú.:   Olešná u Blanska 
p. č.:   452/4 
trvalý zábor:  305 m2 
dočasný zábor:  85 m2 
 

Krátký úsek km 2,972 90 – 3,032 13 cyklostezky zasahuje do pozemků Lesů 
města Brna a. s., který je bezzásahovým územím bez těžby dřeva. 

j) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě 

V trase cyklostezky v bezprostřední blízkosti řeky nejsou vedeny žádné 
inženýrské sítě. Základní požadavkem na koncepci návrhu cyklotrasy je 
vymístění mimo frekventovanou silnici II/379 a z tohoto důvodu není povoleno 
její úrovňové křížení.  

Stavba je celkově členěna na čtyři úseky, které se mohou realizovat nezávisle 
na ostatních úsecích s napojením na stávající vedení cyklotrasy po 
komunikaci II/379. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V posledním 4. úseku je třeba počítat s uložením výtlaků splaškové kanalizace 
od Blanska i od Olomučan směrem k ČOV. Jiné investice nebyly v době 
zpracování dokumentace známy. 
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l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
a provádí 

Stavba si vyžádá trvalý zábor pozemků uvedených v záborovém elaborátu 
(součástí je pouze výpis v tabulce). 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Pozemky dotčené ochranným pásmem inženýrských sítí jsou patrné ze 
situačních výkresů. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. 

Neřeší se. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště cyklostezky je obtížně přístupné v nejužších místech údolí. 
Předpokládá se postupná výstavba tělesa cyklostezky ve směru trasy pomocí 
kráčejících bagrů. 

Na skále je třeba počítat s těžkým lešením. 

Příjezd na pravý břeh Svitavy v 1. úseku je možný stávajícím brodem 
v blízkosti železničních mostů přes Svitavu u novohradských tunelů. 
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2.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; 
údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Navrhovaná cyklotrasa doplní trasu evropského významu EuroVelo9 o 
chybějící úsek v souběhu s nebezpečnou silnicí II/379 a umožní přesun cyklistů 
zcela mimo vozovku frekventované komunikace Brno – Blansko. 

Účelem stavby je zajistit pro cyklisty bezpečnou trasu v údolí Svitavy mimo 
silnici II/379. Řešená cyklotrasa je velmi potřebná jak z hlediska rekreačního 
pohybu cyklistů, tak pro dojíždění do práce apod. Předpokládá se vysoká 
intenzita cyklistů, o víkendech přes 100 cyklistů za hodinu. Výhodou řešené trasy 
je příznivá niveleta bez delších stoupání. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou s předpokládanou fyzickou i morální životností 100 
let. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 
norem 

Nejsou. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky a stanoviska dotčených organizací jsou návrhem respektovány. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Jedná se o cyklostezku s asfaltovým povrchem o šířce 3 m doplněnou 
nezpevněnou krajnicí o šířce 0,5 m. Délka cyklostezky je 4,220 km, z toho 
zpevnění je navrženo na délce 3,980 km a posledních část o délce 0,24 km je 
využita stávající zpevněná plocha. Předpokládaná ntenzita je 100 cyklistů za 
hodinu. Směrové řešení je z velké části dáno vedením cyklostezky po pozemcích 
stávajících stezek. Výškově je stavba vedena co nejvíce po terénu, aby byly 
minimalizovány zemní práce a zábory pozemků. Výškově je stavba vedena i 
s ohledem na výšku hladiny Q1 a Q5 především v úsecích, kde je cyklostezka 
vedena podél řeky Svitavy. 
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Stavba je celkově členěna na čtyři úseky, které se mohou realizovat nezávisle 
na ostatních úsecích s napojením na stávající vedení cyklotrasy po 
komunikaci II/379. 

Cyklostezka z terénních důvodů několikrát přechází přes tok řeky Svitavy a to 
umožní čtyři lávky o šířce 3 m. Lávka č. 1 a lávka č. 2 budou konstruovány jako 
vetknutý oblouk na mikropilotách, lávka č. 3 a lávka č. 4 bude navazovat na 
stávající silniční opěrné zdi a bude řešena ve vyšších stupních dokumentace.  

Tvar lávek bude blíže specifikován po domluvě s architektem. Vzhledem k 
náročnému terénu jsou na několika úsecích navrženy opěrné a závěrné zdi, 
které tak umožňují zachování komfortní šířky cyklostezky 3 m. Opěrné a závěrné 
zdi jsou navrženy především v nejužším místě trasy mezi dráhou a řekou, kde 
jsou navrženy i mikro-piloty pro bezpečnost drážního tělesa. 

V rámci vedení cyklotrasy bude zajištěna i přeložka drážního kabelu v úseku 
stávajícího hradla.  

Odvodnění vozovky bude zajištěno především pomocí příčného a podélného 
sklonu. Voda bude odvedena pomocí trativodů, v některých úsecích svedena do 
příkopů nebo do řeky především příčným sklonem a úpravou terénu. 

Z velké části je cyklostezka vedena v ochranném pásmu železnice a silnice 
II. třídy. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.  

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Realizací stavby 
nedojde ke zvýšení hlukové a emisní zátěže, po dokončení stavby nedojde k 
navýšení intenzity dopravy. 

 Nakládání s odpady nepřesáhne rámec běžných staveb. Na stavbě budou 
prováděny zemní práce v nízkém, místy až středním rozsahu, jedná se o výkopy 
a náspy pro konstrukci a odvodnění komunikace. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Stavba je celkově členěna na čtyři úseky, které se mohou realizovat nezávisle 
na ostatních úsecích s napojením na stávající vedení cyklotrasy po komunikaci 
II/379.  

Výstavba jednotlivých úseků bude upřesněna ve vyšších stupních projektové 
dokumentace. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 
ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 
užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 
budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 
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Komunikace bude co nejdříve předána do předčasného užívání. Na náklady 
investora budou vyhotoveny geometrické plány pro zanesení ploch a věcných 
břemen (služebností) do katastru nemovitostí. 
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k) Orientační náklady stavby. 

Celková plocha nové 
vozovky 11 940 m2 3 500 Kč/m2 41 790 000 Kč 

Budování tělesa cyklostezky 
(odhad) 35%    14 626 500 Kč 

Celkem     56 416 500 Kč 
      

Úsek 1      

Objem kamenných 
nábřežních zdí  

1 400 m3 4 000 Kč/m3 5 600 000 Kč 

Úsek 2      

Objem kamenných 
nábřežních zdí  1 000 m3 4 000 Kč/m3 4 000 000 Kč 

Úsek 3      

Objem kamenných 
nábřežních zdí  

500 m3 4 000 Kč/m3 2 000 000 Kč 

Úsek 4      

Objem kamenných 
nábřežních zdí  400 m3 4 000 Kč/m3 1 600 000 Kč 

      

Celkový objem kamenných 
zdí 

3 300 m3 4 000 Kč/m3 13 200 000 Kč 

      

4 lávky á 6.5 mil. Kč     26 000 000 Kč 
      

Visutá konstrukce na skále     6 000 000 Kč 
      

Přeložky inženýrských sítí 
(kabel SŽDC) 

    500 000 Kč 

      

Náhradní výsadba     4 000 000 Kč 
      

Celkem     106 116 500 Kč 
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2.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Neřeší se, návrh odpovídá dostupným podkladům územního plánu. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Cyklostezka je navržena tak, aby byla co nejdále od frekventované 
silnice II/379. Vedení trasy po břehové hraně respektuje zachování vzrostlých 
stromů pobřežního porostu v maximální míře. V nejužších místech, kde nejde 
cyklostezku odsunout dále od řeky, bude nutné břehový porost vykácet. 

Architektonické řešení lávek a zavěšené ocelové konstrukce umocní 
atraktivitu této trasy, vedené v bezprostřední blízkosti vodní plochy. 

2.2.3. Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 
stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Jedná se o cyklostezku s asfaltovým povrchem o šířce 3 m doplněnou 
nezpevněnou krajnicí o šířce 0,5 m. Délka cyklostezky je 4,220 km, z toho 
zpevnění je navrženo na délce 3,980 km a posledních část o délce 0,24 km je 
využita stávající zpevněná plocha. Směrové řešení je z velké části dáno vedením 
cyklostezky po pozemcích stávajících stezek. Výškově je stavba vedena co 
nejvíce po terénu, aby byly minimalizovány zemní práce a zábory pozemků. 
Výškove je stavba vedena i s ohledem na výšku hladiny Q1 a Q5 především v 
úsecích, kde je cyklostezka vedena podél řeky Svitavy. 

Stavba je celkově členěna na čtyři úseky (SO 101, SO 102, SO 103, SO 104), 
které se mohou realizovat nezávisle na ostatních úsecích s napojením na 
stávající vedení cyklotrasy po komunikaci II/379. 

Cyklostezka z terénních důvodů několikrát přechází přes tok řeky Svitavy a to 
umožní čtyři lávky o šířce 3 m. Lávka č. 1 (SO 201) a lávka č. 2 (SO 202) budou 
konstruovány jako vetknutý oblouk na mikropilotách, lávka č. 3 (SO 203) a lávka 
č. 4 (SO 204) bude navazovat na stávající silniční opěrné zdi a bude řešena ve 
vyšších stupních projektové dokumentace.  

Tvar lávek bude blíže specifikován po domluvě s architektem. Vzhledem k 
náročnému terénu jsou na několika úsecích navrženy opěrné a závěrné zdi, 
které tak umožňují zachování komfortní šířky cyklostezky 3 m. Opěrné a závěrné 
zdi jsou navrženy především v nejužším místě trasy mezi dráhou a řekou, kde 
jsou navrženy i mikro-piloty pro bezpečnost drážního tělesa. 

V části úseku zavěšené ocelové konstrukce na skále (SO 205) dojde k navýšení 
nivelety nad hladinu Q100.  
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V místech Klamovy Hutě dojde k napojení na stávající opěrnou zeď mostu, 
která bude sanována. Vznikne tak levobřežní opěrná zeď u Klamovky (SO 206), 
která umožní vedení cyklostezky v úzkém korytu řeky Svitavy. 

V rámci vedení cyklotrasy bude zajištěna i přeložka drážního kabelu (SO 401) 
v úseku stávajícího hradla.  

Odvodnění vozovky bude zajištěno především pomocí příčného a podélného 
sklonu. Voda bude odvedena pomocí trativodů, v některých úsecích svedena do 
příkopů nebo do řeky především příčným sklonem a úpravou terénu. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima) 

Neřeší se. 

c) Celková spotřeba vody 

Neřeší se. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

Realizací stavby nedojde ke zvýšení hlukové a emisní zátěže, po dokončení 
stavby nedojde k navýšení intenzity dopravy a realizace nového krytu naopak 
předpokládá pokles hlukové i emisní zátěže na okolí. Nakládání s odpady 
nepřesáhne rámec běžných staveb. Na stavbě budou prováděny zemní práce ve 
středním rozsahu, jedná se o výkopy a náspy pro konstrukci a odvodnění 
komunikace. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou znovu využity nebo 
zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a ve znění 
pozdějších předpisů, doklady budou předloženy při kolaudaci. Odpady vznikající 
při stavbě budou zařazeny dle postupu uvedeného ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů. 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název odpadu 
Výpočet/odhad 

množství 
Způsob nakládání s odpadem 

15 01 01 
Papírové a 
lepenkové obaly do 0.2 tuny 

odvoz do sběrného dvora pro 
tříděný odpad 

15 01 02 Plastové obaly do 0.1 tuny 
odvoz do sběrného dvora pro 
tříděný odpad 

15 01 06 Směsné obaly do 0.25 tuny odvoz na sběrný dvůr 

17 05 04 Zemina a kamení do 4000 tun odvoz na řízenou skládku / 
zpětné použití 

20 03 01 
Směsný komunální 
odpad do 10 tun odvoz na sběrný dvůr 

17 01 01 Beton do 50 tun recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly do 2 tun odvoz do sběrného dvora pro 
tříděný odpad 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
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Neřeší se. 

2.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky 
č. 397/2009 Sb. v celé délce stavby, což je zapříčiněno náročností terénu.  

Jedná se o tyto konkrétní úseky:  

km 0,005 795 – 0,050 054  dl. 44,26 m  sjezd pod silniční most 

km 0,064 863 – 0,080 606 dl. 15,74 m výjezd pod sil. mostem 

km 2,101 931 - 2,129 847 dl. 27,92 m výjezd pod sil. mostem nad Q100 

km 2,845 015 – 2,900 632 dl. 55,62 m sjezd pod silniční most 

km 2,916 421 – 2,945 193 dl. 28,77 m výjezd pod sil. mostem nad Q100 

km 3,190 178 – 3,216 541 dl. 26,36 m stoupání nad Q100 

km 3,589 498 – 3,619 499 dl. 30,00 m náročný terén 

Celková délka v součtu činí  dl. 228,67 m 

Hlavním důvodem překročení min. sklonu 8,33% je především náročnost terénu 
a povinnost vystoupat s niveletou nad hladinu Q100 na příliš krátkých úsecích.  

2.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba splňuje bezpečnostní požadavky pro plnění svého účelu. Bezpečnost 
komunikace je zajištěna vhodným a bezpečným navržením geometrických 
parametrů stavby a dodržuje veškeré předpisy a normy pro bezpečnost a 
plynulost provozu. 

Na mostech je bezpečné užívání stavby zajištěno ochrannými zábradlími. 

Cyklostezka má šířku zpevnění 3,0 m, aby pro obousměrný smíšený pohyb 
cyklistů a chodců byl dostatek místa, zvláště v úsecích těsně nad řekou, kde 
bude osazeno zábradlí.  
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2.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis stávajícího stavu 

Nynější cyklostrasa je vedena podél rušné silnice II/379 a představuje tak 
velké riziko především pro cyklisty, kde jsou rodiny s dětmi. Proto je cyklostezka 
vedena mimo frekventovanou silnici II/379 a nijak ji úrovňově nekříží. 

Cyklostezka využívá nezpevněných lesních cest a stezek. 

b) Popis navrženého řešení 

Směrové a výškové řešení  

Směrové i výškové řešení respektuje stávající stezky a cesty. V místech, kde se 
buduje nevyužívá stávajících stezek, tak směrové i výškové řešení vyplývá 
z konfigurace stávajícího terénu a na splnění všech připomínek dotčených 
orgánů. Výškově je stavba vedena i s ohledem na výšku hladiny Q1 a Q5 
především v úsecích, kde je cyklostezka vedena podél řeky, dále s ohledem na 
hladinu Q100 v místech lávek a ocelové konstrukce na skále. 

Konstrukce komunikace 

Návrh konstrukce cyklostezky vychází ze standardního konstrukčního návrhu 
cyklostezek.  

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 8     50 mm 
Recyklovaný materiál    R-MAT     50 mm 
Infiltrační postřik s kaionaktivní emulzí P-I          0,25kg/m2 
Štěrkodrť     ŠD   200 mm 
Konstrukce vozovky celkem        min. 300 mm 
Upravená a zhutněná zemní pláň  Edef     min. 45 MPa 
Výměna nebo úprava podloží dle zatěžovacích zkoušek 

Odvodnění 

Voda z vozovky bude odváděna pomocí příčného a podélného sklonu ke kraji 
cyklostezky. Základní příčný sklon je jednostranný 2,00%. Zemní pláň bude 
odvodněna příčným a podélným sklonem. Základní příčný sklon zemní pláně 
je 3,00%. Odtokové poměry v místě stavby nejsou problematické. Veškerá 
srážková voda bude odvedena pomocí příkopů a trativodů do místních vodních 
toků. 

Ochrana sítí 

V prostoru stavby dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi a dochází též 
k jejich souběhu. Při stavbě budou dodrženy všechny požadavky stanovené ve 
vyjádřeních jednotlivých správců sítí. Inženýrské sítě bude potřeba před 
zahájením stavby vytyčit a ověřit jejich hloubku uložení. 
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2.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Neřeší se. 

2.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Během realizace stavby bude staveniště v nutných situacích a současně pro 
potřeby stavby přístupné v celé délce. 

Mimo lávky a úsek na skále bude vozovka cyklostezky přístupná pro hasičská 
vozidla. 

2.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Neřeší se. 

2.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Realizací stavby nedojde ke zvýšení hlukové a emisní zátěže, po dokončení 
stavby nedojde k navýšení intenzity dopravy. Realizace stavby bude bez 
negativního vlivu na ochranu přírody a krajiny. Při realizaci stavebních prací se 
musí dbát na minimalizaci prašnosti a hlučnosti v okolí stavby. Při realizaci musí 
být zajištěno, aby nedocházelo ke znečišťování prostředí. 

2.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Unikání středního radonového zatížení z podloží bude umožněno volně do 
prostoru. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Neřeší se. 

d) Ochrana před hlukem 

Neřeší se, nedojde ke zvýšení hlukové zátěže. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba bude realizována převážně na pozemku vodního toku a je tedy 
umístěna v záplavovém území a bude před poškozením povodňovými vodami 
ochráněna kamenným záhozem, popř. upravením svahování pomocí 
kamenného zásypu. 
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f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Neřeší se. 

2.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba není připojena na technickou infrastrukturu. 

2.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 
397/2009 Sb. v celé délce stavby, což je zapříčiněno náročností terénu.  

Jedná se o tyto konkrétní úseky:  

km 0,005 795 – 0,050 054  dl. 44,26 m  sjezd pod silniční most 

km 0,064 863 – 0,080 606 dl. 15,74 m výjezd pod sil. mostem 

km 2,101 931 - 2,129 847 dl. 27,92 m výjezd pod sil. mostem nad Q100 

km 2,845 015 – 2,900 632 dl. 55,62 m sjezd pod silniční most 

km 2,916 421 – 2,945 193 dl. 28,77 m výjezd pod sil. mostem nad Q100 

km 3,190 178 – 3,216 541 dl. 26,36 m stoupání nad Q100 

km 3,589 498 – 3,619 499 dl. 30,00 m náročný terén 

Celková délka v součtu činí  dl. 228,67 m 

Hlavním důvodem překročení min. sklonu 8,33 % je především náročnost 
terénu a povinnost vystoupat s niveletou nad hladinu Q100 na příliš krátkých 
úsecích. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je v některých úsecích přístupna ze silnice II/379 popř. stávajícím 
brodem v blízkosti novohradských tunelů. 

c) Doprava v klidu 

Neřeší se. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Stavba se napojuje na stávající vedení cyklotrasy EuroVelo9 a převádí ji zcela 
mimo úsek silnice II/379. 
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2.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Směrové řešení je z velké části dáno vedením cyklostezky po pozemcích 
stávajících stezek. Výškově je stavba vedena co nevíce po terénu, aby byly 
minimalizovány zemní práce a zábory pozemků. Výškově je stavba vedena i s 
ohledem na výšku hladiny Q1 a Q5 především v úsecích, kde je cyklostezka 
vedena podél řeky. 

Cyklostezka z terénních důvodů několikrát přechází přes tok řeky Svitavy a to 
umožní čtyři lávky o šířce 3 m.  

Vzhledem k náročnému terénu jsou na několika úsecích navrženy opěrné a 
závěrné zdi, které tak umožňují zachování komfortní šířky cyklostezky 3 m. 
Opěrné a závěrné zdi jsou navrženy především v nejužším místě trasy mezi 
dráhou a řekou, kde jsou navrženy i mikro-piloty pro bezpečnost drážního 
tělesa. 

Vedení trasy po břehové hraně respektuje zachování vzrostlých stromů 
pobřežního porostu v maximální míře. V nejužších místech, kde nejde 
cyklostezku odsunout dále od řeky, bude nutné břehový porost vykácet. 

b) Použité vegetační prvky 

Svahování komunikace a zelené plochy dotčené stavbou budou rekultivovány 
– ohumusovány a osety vhodnou travní směsí. 

c) Biotechnická, protikorozní opatření 

Neřeší se. 
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2.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEH OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Realizace stavby bude bez negativního vlivu na životní prostředí a nedojde 
ani ke zvýšení hlukové a emisní zátěže. Po dokončení stavby nedojde k navýšení 
intenzity dopravy. Zemními pracemi nebude ovlivněn režim podzemních vod. 
Nakládání s odpady nepřesáhne rámec běžných staveb. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 

Realizace stavby bude bez negativního vlivu na ochranu přírody a krajiny. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na chráněná území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Podmínky stanové závazným stanoviskem na posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí jsou do dokumentace zapracovány. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neřeší se. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavbou dojde k úpravě bezpečnostního pásma. Pozemky dotčené 
ochranným pásmem inženýrských sítí jsou patrné ze situačních výkresů. 

2.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Realizace stavby bude bez negativního vlivu na životní prostředí a nedojde 
ani ke zvýšení hlukové a emisní zátěže. Po dokončení stavby nedojde k navýšení 
intenzity dopravy. Zemními pracemi nebude ovlivněn režim podzemních vod. 
Nakládání s odpady nepřesáhne rámec běžných staveb. 

Při realizaci stavebních prací se musí dbát na minimalizaci prašnosti a 
hlučnosti v okolí stavby. Při realizaci musí být zajištěno, aby nedocházelo ke 
znečišťování prostředí. Práce provádět v denních hodinách, max. do 20.00 
hodin. Během realizace stavby bude staveniště v nutných situacích a současně 
pro potřeby stavby přístupné v celé délce. 
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2.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Napojení na zdroje je v kompetenci zhotovitele stavby, který je zajistí z 
vlastních zdrojů nebo se připojí na stávající infrastrukturu po dohodě s 
dotčenými orgány. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude prováděno terénními úpravami nebo čerpáním 
vody podle potřeby. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště cyklostezky je obtížně přístupné v nejužších místech údolí. 
Předpokládá se postupná výstavba tělesa cyklostezky ve směru trasy pomocí 
kráčejících bagrů.  

Na skále je třeba počítat s těžkým lešením.  

Příjezd na pravý břeh Svitavy v 1. úseku je možný stávajícím brodem v 
blízkosti železničních mostů přes Svitavu u novohradských tunelů. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po ukončení stavebních činností musí být všechny dotčené stavby a pozemky 
uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Deponie a zařízení staveniště bude umístěno nad úrovní hladiny Q5. V dalším 
stupni bude zpracován povodňový a havarijní plán. 

Kmeny stromů v blízkosti tělesa cyklostezky budou ochráněny bedněním. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro zařízení staveniště a pro mezidepónie je třeba počítat s dočasnými 
zábory pozemků na dobu do 1 roku, vynětí ze ZPF není v takovém případě 
nutné. Po ukončení stavebních činností musí být pozemky uvedeny do 
původního stavu. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady nepřesáhne rámec běžných staveb. Odpady vzniklé při 
realizaci stavby budou znovu využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, doklady budou 
předloženy při kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny dle 
postupu uvedeného ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
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Budování tělesa cyklostezky si vyžádá dovoz nakupovaných zemin, vhodných 
do zátopové oblasti. Na opěrné a nábřežní zdi budou navezeny velké balvany. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavebních prací se musí dbát na minimalizaci prašnosti a 
hlučnosti v okolí stavby. Při realizaci musí být zajištěno, aby nedocházelo ke 
znečišťování prostředí. Práce provádět v denních hodinách, max. do 20.00 
hodin. 

Musí být dodržovány podmínky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam 
znečišťujících látek, obecné emisní limity ovzduší a ochrana životního prostředí 
při výstavbě, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci všech 
činností na staveništi je nutno postupovat s maximální šetrností k životnímu 
prostředí a dodržovat příslušné zákonné předpisy v platném znění a ve znění 
pozdějších předpisů: zákon č. 123/1998 Sb., o právu a informace o životním 
prostředí (obecně), zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nařízení vlády č. 
198/2006 Sb., které stanoví maximální požadavky na emise hluku, minimalizovat 
dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, 
prašnosti - postupovat při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, zejména vést evidenci o nakládání s odpady podle § 39 - 
speciální pozornost věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, 
které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona a dalším jmenovitým typům 
odpadů, jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům 
olejů a pohonných hmot, jejich zbytky musí být likvidovány na příslušných 
místech a při realizaci veškerých prací musí být použity technologické postupy, 
které omezí vznik zbytečné prašnosti (vodní clony, odsávání apod.). Dopravní 
prostředky při opuštění staveniště musí být očištěny; vzhledem k obvyklým 
prostorovým problémům musí být přímo na výjezdu osazen čisticí rošt, který 
zamezí přenesení nečistot na dopravní komunikace. Na staveništi nesmí být 
žádný odpad likvidován spalováním - vytápění zařízení staveniště je možné 
pouze s využitím elektřiny. Ochrana podzemních a povrchových vod, půdy a 
horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových 
trasách musí být zajištěna pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a 
nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě 
zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat dle havarijního plánu, 
neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci 
havárie zajistit pomocí odborné firmy. 
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se řídí ustanoveními zákona 309/2006 Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.  

Před a při průběhu stavebních prací musí vedení stavby zajistit poučení všech 
zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných předpisů a technologických 
pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. Pracovníci stavby 
musí být o bezpečnosti pravidelně školeni a o tomto musí být pořízen záznam 
potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled 
nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví sankce 
za jejich nedodržování. 

Výkopy na soukromých pozemcích investora (tzn. je zde zamezen vstup 
nepovolaným osobám) budou řádně zabezpečeny proti pádu osob či zvířat do 
výkopu pomocí vhodné zábrany. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u 
něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod 
horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka 
nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 
nejméně 0,9 m. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od 
hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici 
smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, 
nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení 
staveniště, stroji nebo materiálem. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřeší se. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Neřeší se. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy 
během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Neřeší se. 
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o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

• Před zahájením prací bude provedeno označení staveniště na všech 
příjezdových komunikacích. Na pomocné tabuli u vjezdu na staveniště bude 
vyvěšen Stejnopis oznámení o zahájení prací - po celou dobu provádění stavby 
až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Dále zde bude 
staveniště označeno tabulkou Staveniště – zákaz vstupu nepovolaných fyzických 
osob a příkazové značky: používej ochrannou přilbu, výstražnou vestu, pracovní 
obuv.  

• Obvod staveniště kopíruje obvod stavby se zahrnutím prostoru pro zařízení 
staveniště a deponii sypkých materiálů. 

• Prostor pro zařízení staveniště je v obvodu staveniště. Mezideponie 
materiálů budou zřízeny na vhodných pozemcích investora, materiál v obvodu 
staveniště nesmí být skladován v dosahu vodního toku. 

• Sociální zařízení staveniště bude vzhledem k rozsahu prací budováno v 
blízkosti komunikace. Zhotovitel osadí mobilní chemické WC, pitná voda bude 
zajištěna nebo bude k dispozici balená voda. Pro zřízení zařízení staveniště – 
osazení stavební buňky se předjedná s investorem vhodné umístění - na 
pozemcích investora. (předpokládá se umístění kontejnerového skladu nebo 
mobilní buňky). 

• Skládky materiálu budou situovány na předaném prostoru staveniště dle 
postupu prací. Sypký materiál bude navážen přímo do komunikace. Materiál na 
paletách bude skladován dle pokynů výrobce max. dvě palety na sobě v 
prostoru staveniště podle probíhající výstavby. 

• Připojení na el. energii - v případě zřizování el. přípojky musí být hlavní 
vypínač elektrického zařízení snadno přístupný, označen a zabezpečen proti 
neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Práce s el. nářadím budou napájeny z 
centrály. 

• Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky 
a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. 

• Na staveništi musí být k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená 
lékárna první pomoci, zařízení pro přivolání rychlé záchranné služby v případě 
úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze. 

• Při organizování stavby musí zhotovitel zajistit bezpečné skladování 
materiálu. Skladové plochy musí být zpevněné, odvodněné a urovnané. 
Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, 
bezpečný odběr a manipulace.  

• Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci 
na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti. 



Stránka | 32  
 

• Parkování vozidel pracovníků stavby bude na zpevněných plochách 
staveniště. 

• Do prostoru staveniště je zákaz vjezdu osobními automobily. 

• Osvětlení pracoviště nebude zřizováno, práce budou prováděny pouze za 
denního světla 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba proběhne ve čtyřech etapách, při nichž dojde k: 

• zaměření a ověření skutečné hloubky stávajících podzemních inženýrských 
sítí 

• osazení dočasného dopravního značení a označení staveniště včetně 
objektů zařízení staveniště 

• předání staveniště dodavateli a oznámení vlastníkům dotčených i 
sousedních parcel, včetně vlastníků přilehlých nemovitostí a provozovatelům 
podnikatelských činností o zahájení stavebních prací 

• výstavba pak bude probíhat dle zvyklostí zhotovitele s tím, že veškeré 
zabudované materiály budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR, 
rezortního systému jakosti Ministerstva dopravy ČR (Technické podmínky, 
Technické kvalitativní podmínky). Zhotovitel musí doložit dokumenty o shodě. 

• uvedení staveniště do původního stavu a jeho předání. 

2.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění vozovky bude zajištěno především pomocí příčného a podélného 
sklonu. Voda bude odvedena pomocí trativodů, v některých úsecích svedena do 
příkopů nebo do řeky především příčným sklonem a úpravou terénu. 
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3. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

Jedním z cílů diplomové práce bylo vytvoření variantní trasy cyklostezky a 
následné zhodnocení těchto dvou variant. Variantní řešení (Varianta 2) 
respektuje původní návrh investičního záměru a od vybrané zpracované trasy 
(Varianta 1) se liší jen v několik úsecích. 

3.1. ÚSEK U SILNIČNÍHO MOSTU EV. Č. 379-024 

Hlavním předpokladem nové cyklostezky byla bezpečnost. Proto při 
projektování nové trasy Varianta 1 ani jednou úrovňově nekříží frekventovanou 
silnici II/379 a vždy ji kříží mimoúrovňově. Varianta 2 v prvním úseku na začátku 
trasy úrovňově kříží silnici II/379 a přináší tak do nepřehledného úseku zmatek 
v podobě cyklistů. Varianta 2 tento problém řeší přesunutím trasy pod silniční 
most ev. č. 379-023 a udržuje tak provoz cyklistů a provoz automobilové 
dopravy oddělený. Ve Variantě 1 je ovšem díky podjezdu mostu porušen 
bezbariérový přístup, jelikož niveleta musí prudce klesnout, vzhledem 
k průjezdnému profilu.  

3.2. ÚSEK U SILNIČNÍHO MOSTU EV. Č. 379-026 

V místech staničení km 1,550 Varianty 1 dochází k další změně mezi 
Variantou 1 a Variantou 2. Preferovaná varianta zde pokračuje po pravém břehu 
řeky Svitavy, kdežto Varianta 2 zde překračuje řeku na levý břeh. Takto odděleně 
varianty pokračují cca 80 m až za silniční most ev. č. 379-026, kde se trasa opět 
sjednotí.  

Varianta 1 na pravém břehu řeky Svitavy využívá příznivý terén, který 
umožňuje vést cyklostezku v komfortní šířce 3 m až do míst bývalého 
železničního hradla. Nutností je ovšem vybudovat v místě železničního mostu 
brod, s ohledem na vodní přítok. U bývalého železničního hradla je nutno 
vybudovat zárubní i opěrnou zeď, vzhledem k tomu, že se přibližuje svojí šířkou 
do prostoru koryta řeky a zároveň do prostoru inženýrských sítí SŽDC. Proto je 
nutno zřídit zde přeložku kabelů SŽDC. Trasa nadále využívá místní stezku a 
směřuje pod silniční most ev. č. 379-026, který mimoúrovňově kříží. Niveleta 
Varianty 1 zde prudce stoupá nahoru kvůli nutnosti vybudování lávky a navýšení 
se na výšku hladiny Q100 + 0,5m a proto je zde nedodržen maximální podélný 
sklon pro bezbariérový přístup. Na levém břehu dochází ke splynutí dvou 
variant. 

Varianta 2 předpokládá přesunutí na levý břeh zhruba ve staničení km 1,550 
a vedení podél silnice II/379 a ve staničení cca km 1,760 se napojuje na stávající 
silniční opěrnou zeď a pokračuje tak do staničení cca km 1,900, kde je nutno 
vybudovat jí opěrnou zeď. Zde stejně jako Varianta 1 klesá niveleta pod most a 
silnici II/379 křižuje mimoúrovňově.  

Tento předpoklad se ukázal v praxi jako nereálný hned z několika důvodů. Jak 
už bylo zmíněno cílem cyklostezky bylo, co nejvíce se vyhnout frekventované 
silnici II/379. Tento úsek trasy je velmi nebezpečný, jelikož se zde silnice nachází 
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v dlouhé přímé a řidiči toho rádi využívají. Rychlosti zde značně překračují nad 
povolenou hodnotu a i chůze je zde velmi nepříjemná.  

Jako další problém této varianty se ukázal technický stav opěrné zdi silnici 
II/379, který je zde velmi nevyhovující. Předpokladem bylo, že zde vznikne jakási 
konzola, která bude využívat opěrnou stěnu jako nosný prvek. Vzhledem ke 
stavu této konstrukce to ale není možné a samotné náklady na sanace a zesílení 
této zdi včetně vybudování konzoly pro cyklisty jsou značně vysoké.  

Tyto předpokládané konzoly jen poukázaly na fakt, že správce toku řeky 
Svitavy nepovoluje jakékoli nerušení průtočného profilu řeky. Tyto konzoly by ho 
svojí konstrukcí velmi narušili a změnil by se tak celý průtočný profil. 

Podjezd pod mostem ev. č. 379-026 je u Varianty 2 dalším problematickým 
místem vzhledem k průběhu terénu a malým prostorem pro vybudování 
cyklostezky. Následné stoupání na stávající stezku zde opět narušuje průtočný 
profil a správce toku tuto variantu nepovoluje.  

Díky těmto důležitým problémům Varianta 2 není vybraná jako preferovaná.  

3.3. ÚSEK ZA SILNIČNÍM MOSTEM EV. Č. 379-027, ÚSEK U SKÁLY 

Rozdílný úsek variant se nachází ve staničení cca km 2,900 – 3,300. Varianta 1 
zde přechází na pravý tok řeky Svitavy a pomocí konzolové konstrukce se 
vzpěrami je uchycena na skálu a po překonání tohoto úseku se vrací na pravý 
břeh, kde se nachází i železniční koridor. Po krátkém úseku trasa překračuje 
řeku na levý břeh pomocí lávky a pokračuje v souběhu se silnici II/379. V tomto 
úseku není možnost vést trasu jinou cestou kvůli nedostatku prostoru.  

Varianta 2 v tomto úseku pokračuje po levém břehu řeky Svitavy a v souběhu 
se silnicí II/379. Předpoklad byl využít stávající silniční opěrnou zeď a zavěsit na 
ni konzoly. Stejně jako v předchozím úseku byl zjištěn špatný technický stav 
opěrné zdi a ze stejných důvodů není možné vést trasu touto cestou. Vzhledem 
k těsným poměrům zde ani není možné zúžit vozovku a vést zúženou trasu 
cyklostezky podél silnice. Varianta 2 ani v tomto úseku nevyhovuje a není 
preferovanou variantou. 

Ačkoli se Varianta 1 může zdát trochu v tomto úseku náročná, tak ale nabízí 
jistou atraktivitu pro cyklisty a umožňuje tak pohled na okolí z větší výšky a 
z bezpečí, než by tomu bylo u varianty 2, která předpokládá úzký souběh se 
silnicí II/379. 
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4. FOTODOKUMENTACE  

 
Obrázek 1 Místo pro pravobřežní opěru lávky u Kateřinského mostu 

 
Obrázek 2 Úzké místo před Kateřinským mostem na pravém břehu 
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Obrázek 3 Opěrná zeď podél silnice II/379 

Na této zdi měly původně stát konzoly pro cyklostezku ve Variantě 2. Tato 
opěrná zeď je ovšem ve špatném stavu a nedovoluje takovou konstrukci 
postavit. 

 
Obrázek 4 Opěrná zeď u skály 

Napravo obrázku je skála, na které je vyprojektována ocelová konstrukce na 
skála. Nalevo vede silnici II/379 na opěrné zdi, kde podle Varianty 3 má vést 
konzola. Ani tato opěrná silniční zeď nevyhovuje pro takovou konstrukci. 
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Obrázek 5 Napravo stezka za silničním mostem ev. č. 379-026 

Nová cyklostezka kopíruje směrově i výškově stávající stezku. 

 
Obrázek 6 Stávající opěrná zídka ve staničení cca km 2,750 
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Obrázek 7 Podhled ve směru staničení z mostu u Klamovy hutě, cyklostezka se nachází na 

obrázku vpravo 

 
Obrázek 8 Pohled na silniční opěrnou zeď na konci úseku 
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5. ANALÝZA NEHODOVOSTI 

Období:     2007/01/01 – 2018/12/13 

Lokalita:    Blansko  (Jihomoravský kraj) 

Olomučany (Jihomoravský kraj) 

Vranov (Jihomoravský kraj) 

 

Obrázek 9 Analyzovaná oblast 

5.1. VŠEOBECNÝ PŘEHLED O NEHODÁCH V ZADANÉ LOKALITĚ 

Počet nehod celkem      141 

Počet nehod s následky na zdraví    56 

Počet usmrcených osob (do 24 hodin)   5 

Počet těžce zraněných osob (do 24 hodin)    3 

Počet lehce zraněných osob (do 24 hodin)    74 
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5.2. STATISTIKA NEHOD PODLE DRUHU 

Druh nehody Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

Srážka s pevnou překážkou 63 1 0 21 

S jedoucím nekolejovým vozidlem 40 2 3 35 

Havárie 21 1 0 17 

Lesní zvěř 10 0 0 0 

Jiný druh 5 0 0 1 

S chodcem 1 1 0 0 

S vozidlem zaparkovaným, 
odstaveným 

1 0 0 0 

5.3. STATISTIKA NEHOD PODLE DRUHU VOZIDLA VINÍKA NEHODY 

Druh nehody Počet 
nehod 

Usmrcené 
osoby 

Těžce 
zraněné 
osoby 

Lehce 
zraněné 
osoby 

Osobní automobil 101 1 2 56 

Motocykl 13 3 1 7 

Nákladní automobil 9 0 0 2 

Jízdní kolo 6 1 0 3 

Jiný druh 6 0 0 6 

Nezjištěno 5 0 0 0 

Osobní automobil s přívěsem 1 0 0 0 

5.4. ZÁVĚR DOPRAVNÍ ANALÝZY 

Z analýzy nehodovosti na silnici II/379 vyplývá, že se jedná o úsek s častými 
dopravními nehodami. Za téměř sedm let tento úsek nevykazuje zvýšené 
hodnoty srážek s cyklisty. Ačkoli je nehodovost nízká, tak se ale jedná o pocitově 
nebezpečný úsek.  

Z analýzy daného úseku tedy nelze jednoznačně označit tento úsek pro 
cyklisty za nebezpečný, ale jako bezpečný ho označit také nelze.  
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6. ZÁVĚR 

Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace cyklostezky 
Blansko – Nový Hrad, která je vedena v údolí řeky Svitavy, podél silnice II/379 a 
podél železničního koridoru Brno – Česká Třebová. Tato trasa poskytuje 
bezpečnější způsob převedení cyklistů, než tomu nabízí současné vedené 
cyklostezky.  

V diplomové práci je uvedeno variantní řešení, které respektuje vedení trasy 
dle předchozího investičního záměru, avšak při procesu tvorby této práce se 
došlo ke skutečnostem, že investiční záměr není technologicky výhodný a 
přichází do rozporu se správci pozemků. Vedení této trasy je znázorněno 
v koordinační situaci a přibližný rozdíl je schematicky zakreslen ve vybraných 
příčných řezech.  

Náročnost při tvorbě této práce spočívala především v náročném terénu, ale 
také v komplikované okolní situaci, především neustálý kontakt s velmi rušnou 
silnicí II/379 ale i se správci železničního koridoru a správcem vodního toku. 
Nakonec se podařilo najít řešení, která byla schůdná pro všechny zúčastněné.  

Dalším velkým úskalím byla konstrukce lávek a její napojení na stezku a 
zachování dostatečného prostoru o velmi malých poloměrech. Bohužel kvůli 
nedostatku místa a náročnosti podmínek je řešení těchto detailů velmi 
zjednodušeno je zde ponechán prostor na konkrétnější řešení napojení lávek, 
např. ve vyšších stupních projektové dokumentace.  

Cyklostezka nabízí příjemnou trasu přírodou a nabízí tak cyklistům i chodcům 
krásný pohled do okolí. Cílem bylo vést cyklisty bezpečnou cestou a to se díky 
mimoúrovňovým křížením s rušnou silnicí povedlo. 
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