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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá řešením mimoúrovňové křižovatky na rychlostní si|nici R43 se
silnicí I/43, v úseku Čemá Hora-Svitávka. A dále se zabývá úpravou a optimálním
rozmístěním dopravních uzlů souvisejících s touto stavbou. Součástí řešeníje návrh IIl150 a
III|37429 a jejich napojení na stávající komunikace. Úprava tras je provedena v nezbytném
rozsahu a s návrhem optimálního rozmístění dopravních uzlů tak, aby výsledkem práce bylo
nejlépe vyhovující dopravní a ekonomické řešení s minimá|ními dopady na životní prostředí.

Klíčová slova

rychlostrrí silnice, silnice I.třídy, mimoúrovňová křižovatka,úrovňová křižovatka, návrhová
rychlost, odvodnění'osa komrrnikace, podélný sklon' propustek, příčný řez,
příčný sklon, směrové řešení,směrový oblouk'staničení,stávajicí komunikace,terén,ýškové
řešení'výškoý oblouk

Abstract

Aim of this Master's thesis is the road adjustrnent and design of new grade separated junction
highway R43 and roadll43,of Černá Hora- Svitávka and to design optimal distribution of
transport hubs including the design IIl150 and III137429, which should be connected with
existing roads.The adjustment of the routes will be designed in the necessary extent with the
optimal distribution of transport hubs regarding the best transport and economical solution
and with minimal impact on the enviroment.

Keywords

highway, Lclass road, grade separated junction, grade crossing, design speed, drainage, axis
of road,gradient, culvert, cross section, cross slope, hoizontal alignment, horizontal curve,
tracking, current road, surface,vertikal alignment, vertical curve
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1. |dentifikační údaie
1.l.Stavba

Název stavby: Studie tvtÚx si|nic R43 s |/43

Kraj: Jihomoravshý

Katastrá|ní území: B|ansko

Okres: Brno - venkov
Druh stavby: novostavba
Stupeň PD: Studie

1.2 Zadavatel stavbv

Zadavate|: VUT Brno, Faku|ta stavební, Ústav pozemních komunikací

Veveří 33L/95,602 00 Brno

-1. 
3 -Zhotovitel stud i e

Projektant: Bc. Jana Libichová, Veveří 33t/95, Brno, 602 00

Vedoucí projektu: lng. Michal Radimský, Ph.D.

1.4 Seznam pří|oh

801 Situace
01 Situace širších dopravních vztahů
02 Přeh|edná situace, Var.| 1:5000
03a Situace Varianta | 1:2000
03b Situace Variantall 1:2000
03c so103 Situace okružní křižovatky,Var.| 1:1000

B02 Podé|né profily
Variantal

01.a so102 Podé|ný profiI, |/43,Var.| 1:2000
o2a so103 Podé|ný profi|,okružní křižovatka,Var.| 1.:2000

03a so104 Podé|ný profi|,Rampa vratná,Var.| 1:2000
04a so1.05 Podé|ný profil,Rampa přímá, Var.l 1:2000
05a so106 Podé|ný profil,Rampa vratná,Var.l 1:2000
06a s0107 Podé|ný profi|,Rampa přímá, Var.l 1:2000
a7a so108 PodéIný profi|, Illl5O,Var.| 1:2000
08a so109 Podélný profil, 1||/37429,var.| 1:2000
09a so110 Podé|ný profi|, ||||3742o,Yar.| 1.:2000



Variantall
01b
02b
03b
04b
05b
06b

07b

08b

09b

so102 Podé|ný profi|, U43,Yar.|| 1.:2000

so103Podé|nýprofil,okružníkřižovatka,Var.|| 1:2000
so1.04 Podé|ný profil,Rampa přímá,Var'|l 1:2000
so105 Podélný profi|,Rampa vratná, Var.|| 1:2000
so106 Podélný profil,Rarnpa přímá,Var.|l 1:2000
s0107 Podé|ný profil,Rampa vratná, Var.I| 1:2000

so108 Podélný profi|, ||/150,Var.l| 1:2000

50109 Podé|ný profi|, |||/37429, Var.|| 1:2000

so110 Podé|ný proíi|, |||l3742o, Var.|l 1:2000

B03 Charakteristické Íezy, vzorové příčné řezy
Variantal

01
OZa
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o4
05
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08
09
10

11

so102 Charakteristické příčné řezy, po50m
50102 Vzorové příčné řezy
so102 Vzorov'ý příčný řez+ řez propustkem
so103 Vzorové příčné řezy, okružní křižovatka
so1.04 Vzorové příčné řezy
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2. Zdůvodnění studie stavby

zrÚreta cne stuarc

Studie mimoúrovňové křižovatky má za cíl zooptima|izovat řešení z původně uvažovaných

dvou mimoúrovňov'ých křižovatek na jednu, tak aby splňova|a obs|užnost stávajících

komunikací, jedná se o území v oblasti Ska|ice nad Svitavou a Svitávkou. By|o zadáno
směrové a uýškové řešení R43, ztoho vycháze| návrh ostatních komunikací studie. Součástí
řešení je i nově trasovaný úsek silnice ll/150, ktený je napojen před obcí M|adkov do původní

komunikace. Dá|e je i nově trasovaný úsek silnice |||/37420, podcházející rych|ostní si|nici

R43 a napojující se na stávající komunikaci ve Svitávce, da|ší úprava se řeší stávající
komunikac.il|Í37429, kterou by|o nutno v'ýškově upravit na nově uvažovanou Variantu.

Úče|em studie je zjednodušit a z|evnit řešení původně uvažované varianty se dvěma
mimoúrovňouými křižovatkami, navrhovaná úprava má za úko| vyřešit dopravní obs|užnost

území, tak aby se zvýši|a bezpečnost obyvate| a snížila se eko|ogická zatížení.

Studie bude pro objednatele s|oužit jako podk|ad pro:

- Vypracování da|šího stupně projektové dokumentace

- informačnímateriá|o navržených komunikacích
- posouzení vlivu navržených komunikací na životní prostředí

- příprava přestavby dotčené si|niční sítě

3. Zájmová ob|ast studie

Varianta I

Předmětná oblast území se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Blansko. Studie se
zab,ývá řešením mimoúrovňové křižovatky v oblasti Ska|ice nad Svitavou a Svitávky a

návrhem dopravních uz|ů souvisejících s dopravní obslužností daného území. Součástí
studie je i návrh nové trasy Va3 v oblasti mimoúrovňové křižovatky a návrh úrovňové
okružní křižovatky na si|nici |/43. Trasa l/43 se nejprve odklání z původní si|nice

doprava ve směru staničení, kde je možné mimoúrovňově křížit R/43 s |/43, tak aby

by|y dostatečné podjezdné v'ýšky a také aby by|o možno vyřešit odvodnění si|nice l/43,
poté jde nově navržená trasa do|eva a napojuje se na stávající komunikaci l/43 před

Sebranicemi. Trasa |l$ kríŽí potok a polní cesty. €e|ková dé|ka nově navržené trasy
|/43 je km 1,881. Dále je nově trasována silnice lll1'50. Úsek ||/150 začíná rnýjezdem

z okružní křlžovatky a poté jde rovnoběžně s R43, za železnicí se odk|ání doprava na

směr do Boskovic. Trasa ul3.so se kříží s potokem a že|ezniční tratí, přes ni je
převedena mostem. Na silnici ||/Lso se napojuje silnice |||l374z9 a si|nice |||l3742a.

Ce|ková délka nově navržené trasy ||/150 je 2,344km.



4. Výchozí údaje pro návrh tras

4.1. Mapové podklacY

Byly dodány v digitá|ní podobě projekční kanceláří HBH Projekt spo|. s.r.o.
Součástí mapového podkladu je po|ohopis a uýškopis.

4. ?.Záktadní ú d a ie o navrholg nrÍqh ko'ln un i ka cícll

Varianta I

so101 - R43

Kategorie komunikace je R25,5/1.00, pouze na začátku daného úseku je přechodnice, poté
jde směrové řešení v přímé. Na pravé straně ve směru staničení v km 38,293 6L2 začíná
odbočovací pruh š.3,5m,{vyřazovací úsek Lv=100m a zpoma|ovací úsek Ld=160m). V km

38,745 889 začíná připojovací pruh š.3,5m( Lod=30m, Lm=175m, Lz=90m). Na levé straně ve
směru staničení začíná připojovací pruh v km 39,231 238 (Lod=30m, Lm=175m, Lz=90m) a

odbočovací pruh začíná v km 39,672 o2l (Lv=100m, Ld=145m}. Nejmenší poloměr uydutého
ob|ouku v daném úseku je R=25000m, a vypuklého R=15500m. Základní příčný sklon je 2,5o/o.

so102- r/43

Kategorie komunikace pro silnici Va3 je zvo|ena s9,5/80, v rnístě mimoúrovňové křižovatky
je rych|ost snížena na 40 km/h. Nejmenší po|oměr je R=1.00m a nachází se před napojením
na okružní křižovatku, dostředný sklon je zde 2,5Yo. Nejmenší poloměr vydutého uýškového
oblouku je R=2500m a vypuk|ého R=4000m.

so103 -úrovňová okružní křižovatka
Kategorie komunikace je zde s5,5/40. okružní křižovatka má vnější po|oměr 42m. Vytyčovací
osa byla vedena na vnější hraně d|ážděného prstence a poloměr zde je 15m. Po|oměr

vydutého v,ýškového ob|ouku je R=550m a vypuklého R=480m. Příčný sklon je zde 2,5o/o.

so104 - řáÍŤlpá vratná

V km 0,000-0-158 68 je S 91a0 a od km 0,1.58 58 je komunikace vedena pouze jedním
jízdním pruhem šíře 3,5+Aš a druhý jízdní pruh je modifikován do šÍře 2,0 a není určen k jízdě

vozide|, nýbrž je určen k objetí vozide| uvíz|ých v jízdním pruhu. Poloměr směrového řešení
je R=50m. Po|oměr vydutého v'ýškového ob|ouku je R=70om, a vypuk|ého R=500m.

Dostředný sk|on je zde 2,5o/o.



so 1o5- přímá rampa

Komunikace je zde vedena pouze jedním jízdním pruhem šíře 3,5m+Aš a druhý jízdní pruh je

modifikován do šíře Z,om a není určen kjízdě vozide|, nýbrž kobjetí vozide| uvíz|ých.

Poloměr směrového řešení je R=95m. Vypuklý výškouý ob|ouk R=1200m. Dostředný sk|on je

zde 2,5o/o.

so106. rampa vratná
V km 0,000-0,235 41je S 9/4a a od km 0,235 41. je komunikace vedena pouze jedním jízdním

pruhem šíře 3,5+Aš a druhý jízdní pruh je modifikován do šíře 2,0 a není určen k jízdě vozidel,
nýbrž je určen kobjetí vozide| uvíz|ých vjízdním pruhu. Po|oměr. směrového řešení je

R=50m. Po|oměr vydutého uýškového oblouku je R=2000m, a vypuklého R=12o0m.

Dostředný sk|on je zde 2,5%o.

so1o7. přímá rampa
Komunikace je zde vedena pouze jedním jízním pruhem šíře 3,5m+Aš a druhý jízdní pruh je

modifikován do šíře 2,0m a není určen |jízdě vozidel, nýbrž kobjetí vozide| uvíz|ých.

Po|oměr směrového řešení je R=11.0m. Vydutý výškouý ob|ouk R=3000m. Dostředný sk|on je

zde2,59Á.

so108 - il/150
Kategorie komunikace39,5/7a, před napojením na úrovňovou okružní křižovatku je snížena

rych|ost na 40km/h a je zde po|oměr R=100m při dostředném sklonu 2,5Yo, nás|eduje

protisměrný ob|ouk R=300m a zde je již počítáno s vyšší návrhovou rychlostí(60km1h} proto
je zde dostředný sk|on 3,75%. Nejmenší vydud uýškový ob|ouk je R=3400m a nejmenší
vypuk|ý R=600om.

solog -ut137429

Kategorie komunikace S 7,5/60. Poloměr směrového ob|ouku R=90m, při dostředném sklonu

7,5yg. V km 0,293 73 je komunikace napojena na objekt so3.08 (||/150} a v místě napojení je

příčný sk|on 3,73%.V ydubý oblouk je R=2000m a wpuk|ý R=3000m.

so 110 -tv3742O
Kategorie komunikace S7,5. Po|oměr směrového oblouku je R=300m, při dostředném sk|onu

2,5%o. V km 0,330 1'9 je komunikace napojena na So108(l|/L5o| a v místě napojení je příčný

sk|on 3,98%. Vydud výškový ob|ouk R=].000,vypuk|ý R=400m.

obslužné zařízení sestává u všech objektů ze směrorných s|oupků a svodidel.



Varianta ll

so102- r/43

Kategorie komunikace pro si|nici Va3 je zvo|ena s9,5/80, v místě mimoúrovňové křižovatky
je rychlost snížena na 40 km/h. Nejmenší poloměr je R=1.50m a nachází za okružní

křižovatkou, a dostředný sk|on je zde 2,5%o. Nejmenší po|oměr vydutého uýškového ob|ouku
je R=2000m , je to v místě před okružní křižovatkou a je zde snížena rychlost na 4Okrn/h.

Nejmenší vypuk|ý výškový ob|ouk je R=4000m.

so103 -úrovňová okružní křižovatka

Kategorie komunikace je zde s5,5/40. okružní křižovatka má vnější po|oměr 42m.Vytyčovací

osa by|a vedena na vnější hraně d|ážděného prstence a po|oměr zde je 3.5m.

Po|oměr vydutého výškového ob|ouku je R=4o0m a vypuk|ého R=400m. Příčný sk|on je zde
2,sYo.

so1o4- rampa přímá

od km 0,000 00-0,148 07 je komunikace vedena pouze jedním jízdním pruhem šíře 3,5+Aš a

druhý jízdní pruh je modifikován do šíře 2,0 a není určen k jízdě vozide|, nýbrž je určen

kobjetí vozide| uvíz|ých vjídzním pruhu,v kmo,148 a7.a3M 34 je s9/4o. Fo|oměr

směrového řešení je R=50m. Po|oměr vydutého tt.ýškového ob|ouku je R=1500m, a vypuklého

R=2500m. Dostředný sk|on je zde 2,5Yo,

so 105. přímá vratná

Komunikace je zde vedena pouze jedním iízním pruhem šíře 3,5m+Áš a druhý jízdní pruh je

modifikován do šíře 2,0m a není určen kjízdě vozide|, nýbrž kobjetí vozide| uvíz|ých.

Po|oměr směrového řešení je R=95m. Vypuk|ý v'ýškový ob|ouk R=3000m a vydutý R=30o0m.

so106. rampa přímá

od km 0,000 00 0,182 02 je komunikace vedena pouze jedním jízdním pruhem šíře 3,5+Aš a

druhý jízdnÍ pruh je modifikován do šíře 2,0 a není určen k jízdě vozide|, nýbrž je určen

kobjetí vozide| uvíz|ých vjízdnírn pruhu. V krn0,182 oz-a,26l 7L je s9/50. Po|oměr

směrového řešení je R=95m. Poloměr vydutého uýškového ob|ouku je R=1000m, a vypuklého

R=2000m. Dostředný sk|on je zde 2,5o/o.

so107. přímá vratná
Komunikace je zde vedena pouze jedním jízním pruhem šíře 3,5m+Aš a druhý jízdní pruh je

modifikován do šíře 2,0m a není určen kjízdě vozide|, nÝbrž kobjetí vozide| uvízlých'

Po|oměr směrového ob|ouku je R=50m. Vydutý výškouý oblouk R=1000m a vypuk|ý

R=1o00m. Dostředný sklon je zde 2,5Yo.



so108 - il/1s0

Kategorie komunikace 59,5/70, před napojením na úrovňovou okružní křižovatku je snížena

rych|ost na 40km/h a je zde po|oměr R=100m při dostředném sk|onu 2,5%. Nejrnenší vydutý
výškový ob|ouk je R--3000m a nejmenšívypuk|ý R=6000m.

so109 -||.Í37429
Kategorie kornunlkace S7,5/6o. Poloměr směrového ob|ouku R=150m, při dostředném
sk|onu z,5%o. V km 0,293 24 je komunikace napojena na objekt so108 (||/150) a v místě
napojení je příčný sk|on3,72To. Vydutý oblouk je R=4000m.

so 110 -utl374za
Kategorie komunikace 57,5. Poloměr směrového oblouku je R=300m, při dostředném sklonu

2,5yo. Vkm 0,330 15 je komunikace napojena na So108{l|/150) a vmístě napojení je příčný

sk|on 3,98%. Vydutý ob|ouk je R=1'000, vypuk|ý R=400m.

obs|užné zařízení sestává u všech objektů ze směrorných s|oupků a svodidet.

4.3.PoŽadavkv na křižovatkv

Křižovatky mají umožnit propojení nov'ých komunIkací se sítí ostatních pozemních

komunikací, to je řešeno pomocí mimoúrovňové křižovatky a úrovňorných křižovate|í při

normou požadované nejmenší vzdá|enosti jednot|iuých křižovatek s rnýjimkou, křižovatky na

objektu so109 silnice |||/37429 (zde jsou od sebe křižovatky vzdáleny na si|nici ||/tso
515,42m). Tato vzdá|enost je z důvodu naprojektování objektu so102 si|nice t/43,tak aby
mohla podcházet s dostatečným průjezdným průřezem pod rych|ostní si|nici R43 a také
z důvodu odvodnění komunikace.

4.4.Dopravně inženúrské údaie

Úaaje o intenzitě si|niční dopravy {ce|kový počet vozide| za 24hod) byly převzaty

z ce|ostátního sčítání dopravy z roku 2010.

Komúnikace sř'íi úsek ó. :

43 6-0450 2588 9164 toz 11854 wús.150 do Boskovic zaús.19

43 6-0420 zt82 7303 80 9565 zaús.19
vyús'37418 v

Letovicích
150 6-1260 1 216 7 166 65 I 447 vyús.z 43 vyús. 37420 do

Svitávkv
150 6-1256 1 216 7 166 65 8 447 vyús. 37420 do

Svitávky
Boskovice -

z.z.



5. Chara|Geristiky území z hlediska v|ivu stavby na návrh trasy

5.1 č|enitogt území

Varianta I

Trasa objektu so102 si|nice |/43, je na začátku úseku vedena v pahorkovitém terénu,

Při napojení na stávající komunikaci ve lnýšce 346,84m, dá|e je trasa vede v mírně zv|něném

terénu a ke konci úseku se opět napojuje na stávající komunikaci ve uýšce 340,66m.Trasa

objektu so108 vede v mírně zvlněném terénu celém svém úseku, na konci trasy se

projektovaná si|nice napojuje na stávající komunikaci ve uýšce 309m. Trasa se kříží s
vodoteči jeden z přítoků rybníka.

5.2 Geo|ogické poměrv

Pod|oží v zájrnové ob|asti projektované studie je tvořeno Brněnskýrn masívern, konkrétně se
jedná o permokarbon Boskovické brázdy. Nacházejí se zde červenohnědé jí|y, jemné až

střednězrnité hnědé pískovce.

5.3 ochranná pásma

Komunikace

rych|ostní si|nice a větve MÚK .100m od osy přileh|ého jízdního pásu

si|nice l.třídy - 50m od osy či osy při|eh|ého jízdního

silnice l|. a |||.třídy

pásu

-15m od osy

ochranná pásma inženýrských sítí
Vzdušné e|. vedení z140kv 25rn od osy krajního vodiče

110kv 15m od osy krajního vodiče

22kv 7m od osy krajního vodiče

Plynovody

Vysokot|ak.ý DN250-500 8m od kraje potr.ubí

Středotlaký 4m od okraje potrubí

Technické objekty 4m od objektu

Vodovody

Kanalizace

Dá|kové kabe|y

ostatní kabely

2m od okraje potrubí

3m od okraje potrubí

2m od kabelu

lm od kabelu
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5.4.Území a iednotkv chráněné nebo cenné z hlediskeochranv.přírodv

Varianta I

Na území projektovaných komunikací se nachází několik |oká|ních biokoridorů,
konkrétně projektovaných objektů se týká LBKV||-přítok rybníka, v komunikaci So101(v km

39,o4z 930, so102(v km 1.,21.9 05) a So108(0,I97 77|, je převeden propustky pod

komunikacemi. Dá|e LBKV||| - potok Výpustek, ten je převeden pod objektem So102{ v km

0,315 28} propustkem. LBK, |ežící při |evé straně tě|esa komunikace ve směru staničení
V trase so108(|I/150}, konkrétně tento LBK nacházející se v km 0,300-t,7oa bude pře|ožen na

pravou stranu komunikace ve směru staničení. Dá|e objekt so1.08( ||/150) prochází v km

0,280-0,300 LBK Rybník, a v km!,720 - 2,000 prochází trasa LBC U Autostrády.

Varianta ll
Na území projektovaných komunikací se nachází něko|ik |oká|ních biokoridorů.
LBKV|I - přítok rybníka, v objektu so101{R43}je pře|ožen LBKVtl, z původního křížení

v km 39,046 0]., nově do km 39,158 00. V objektu so1.02, podchází LBKV!|! potok Výpustek
propustkem v km(o30]. 20) a v {km 1,195 33) podchází LBKV|| propustkem, tuto komunikaci
také. V objektu so108(|l/150} je LBKV|| pře|ožen z původního křížení v km 0,646 99, nově do
km o755 31, kde podchází komunikaci propustkem. Dá|e se v objektu 5o108 nachází LBC

Rybník v km 0,640-0,740, poté LBK v 0,740 - 2,t6o, bude pře|ožen na pravou stranu
komunikace, poté objekt so1.02 zasahuje do LBC u Autostrády v km 2,L6o _ 2,44a,

6. Základní charakteristiky trasy

V rámci studie by|y vypracovány dvě variantní řešení, obě vycházející ze zadaného
směrového a uýškového řešení objektu s0101 (R43). Varianta |, objekt S0102(si|nice l/43} se
odk|ání doprava ve směru staničení od původní trasy si|nice l/43, podchází v přímé objekt
So101{ rych|ostní si|nici R43) a poté se opět napojuje na stávající Va3. Dá|e ve Variatě |, bylo
využito pro návrh rampy původní násypové tě|eso si|nice l|/150.

Varianta Ije směrově příznivější než Varianta l|.

Pro dopravní proud přijíždějící od Černé Hory po |/43 ajedoucí směrem na Brno po R43, je

příjemnější druhý vlýjezd na kruhovém objezdu. Zatímco ve Variantěl| se jedná pro tento
případ až o třetí v'ýjezd na kruhovém objezdu. Stejně tak je i ve Variantě l, příjemnější pohyb

dopravního proudu ze směru od Boskovic, než ve Variantě |I.

Variantalje směrově logičtější pro pohyb dopravních proudů ze všech směrů.

Ve Variantě ||, objekt so102 (si|nice |/a3) se odk|ání od Bůvodní komunikace do|eva a

podchází objekt so101(R43} ob|oukem menšího po|oměru R=150m a poté se opět napojuje
na stávající komunikaci |/43.

11



6.l.Směrové řešení

Varianta I

so101{R43}
Úsek vede v přímě, poté nás|eduje pravotočivý ob|ouk ve směru staničení a dá|e vede

trasa V přímé.

sórfi.. R43

označení Staničení
Směr
prvek Dé|ka[m]

PT 33,82110 A=748,86 22A,OO

PK 34,UL 10 R=2800m 227,33

KK 34,268 43 R=4450m 3584,05

KP 37,85248 A=L564,43 550,00

PT 38,40?48 pnma 3597,52

KU 42,000 00

so102 ltl43l
Trasa vychází ze stávajíeí komunikace |/43 a začíná staničením 0,000, nás|eduje přímá

dé|ky 1.05,78m, poté se odk|ání pravotočiuým ob|oukem R=450m, inflex a následuje
protisměrný oblouk R=100m. V km 0,746 28 je okružní křižovatka (objekt so1.03), následuje
přímá dé|ky 205,94, poté levotočivý ob|ouk R=300m, inflex a nás|eduje pravotočirný ob|ouk

R=2800m, poté přímá dé|ky 332,39m. Celková dé|ka trasy je km 1,881 187. Situační řešení je

patrno z pří|ohy B01-03a.

s€102 Silnice !/43

označení Staničení Směr prvek Délka[m]

zÚ 0,000 00 pnma 105,78

TP 0,105 78 A=L77,48 70,00

PK o,r7578 R=450m 294,25

KP o,47003 A=177,48 70,4o

PP 0,540 03 A=77,46 50,00

PK 0.600 03 R=100m 80.51

KP 0,680 54 A=77,46 50,00

PT 0,74054 pnma 2O5,94

TP 0,94648 A=134,16 60,00

PK 1,006 48 R=300m 1L2,80

KP 1,tL928 A=134.16 60,00

PP t,L79 28 A=603.32 130,00

PK L,309 28 R=2800m 109,51

KP 1,41.8 80 4=603.32 130,00

PT 1,548 80 príma 332,39

KÚ 1,88119

L2



Sol03(okružní křižovatka}

okružní křižovatka se stýká s objekty so102( si|nice u43}, s0l.O4(urnožňující výjezd z R43 ze
směru z Černé Hory a umožňující nájezd na R43 ve směru Moravská Třebová) a s objektem
so]-08{l|/150). so1.03 začíná staničením km 0,000 a končí km 0,094 m' Poloměr vytyčovací
osy okružní křižovatky je R=15m.

úrovňová okružní křižovatka

označenÍ Staničení
Směr
prvek Délka[m]

zÚ 0,000 00 R=15m 94,L5

KÚ 0,094 148

so.104 (rampp vratná}
Rampa vratná slouží k připojení vozide| jedoucích na R43 ve směru Moravská Třebová. Na

začátku trasy rampy ve staničení km 0,01.5 se rampa odpojuje od objektu Sol03(okružní
křižovatky) a jde přímou dé|ky Lo2,69m, poté nás|eduje pravotočivrý ob|ouk R=50m a trasa se

napojuje na objekt so101 rych|ostní silnici R43, končí staničením km 0,305.

rampa vratná

označení Staničení Směr prvek Délka[m]

zÚ 0,00015 Břímá 102,69

TP 0,117 59 A=44,72 40,00

PK 0.157 69 R=50m 109,03

KP 0,26672 A=44,72 40,00

KU=PT 430672

so105 (rampa přímá}

S|ouží k odpojení vozide| jedoucích na R43 ze směru Černá Hora. Začíná staničením km

0,000, odpojuje se pravotočivým obloukem R=95m a poté se napojuje přechodnicí L=40m na

rampu vratnou(So1.04) a končí staničením km 0,].83.

ra

označení Staničení Směr prvek Délkaíml
ZU=TP 0,000 00 A=68,92 50,00
PK 0,050 00 R=95m 43,11

KP 0,09317 A=68,92 50,00
PP 0,743 L7 A=M,72 40,00

KÚ=PK 0,183 17
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so106 (rampa watná}

S|ouží k připojení vozide! jedoucích na R43 ve směru Černá Hora. Na začátku trasy je rampa
připojena k objektu s0102( |/43) ve staničení km 0,000, nás|eduje směrový oblouk R=90m,

poté přímá délky 183,32m, dá|e nás|eduje pravotočivtý ob|ouk R=50m, a poté se rampa

napojuje na R43 a končí staničením km 0,379.

rařnpa vratná

označení Staničení Směr prvek Délka[m]

zÚ 0,000 00 R=90m L8,92

KP 0.018 92 A=60.00 40,00

PT 0,058 92 přímá 183,32

TP 4,24224 A=44,72 40,00

PK 0,28224 R=50m 55,80

KP 0,339 05 A=M,12 40,00

KÚ=PT 0,379 05

so107 {rampa přímá}

S|ouží k odpojení vozidel jedoucích na R43 ze směru Moravská Třebová. 7ačíná staničením
km 0,000, odpojuje se pravotočiyým obloukem R=].10m a poté se napojuje na rampu
vratnou{5o105) a končí staničením km 0,183.

ra

označení šianičeníSměr prvek Dé|kaIml

7Ú=TP 0.000 00 A=74.16 50.00

PK 0,050 00 R=110m 82,6L

KP 0,73261 A=74,76 50,00

KÚ=PT 0,182 61

so108 (il/1s0)

Trasa je připojena na objekt s0103 (okružní křižovatku ) a začíná v krn 0,000. přímou

d|.1.0,4m, poté pokračuje |evotočivým ob|oukem R=100, inflex a oblouk opačného směru

R=300m, poté přímá délky L3aa,T7, pravotočirný oblouk R=450m a končí vkm 2,344
napojením na stávající komunikaci ||ÍLso.

t4



Silnice lll150

označení Staničení Směr prvek Dé|ka[m]

zÚ 0,000 00 přímá 10,40

TP 0,010 40 A=7O,71 50,00

PK 0,060 40 R=100m 29,42

KP 0,089 82 A=74,7L 50,00

PP 0,139 82 A=13416 60,00

PK 0,199 82 R=300m 1L9,73

KP 0.319 55 A=134,16 60,00

PT 0,379 55 přímá L300,17

TP t,67972 A=t77,48 vg,oo

PK I,74972 R=450m 53O,79

KP 2,2805! A=177,48 70,OO

KÚ 2,341.27

PT 2,350 51

so109 (|||Í37429|

Trasa začíná v km 0,000 napojením stávající komunikace, pokračuje přímou délky
1.95,40m a poté pravotoči\^ým ob|oukem R=90m a napojuje se na so1.08(||/1.50} v km

0,293.Ve směrovém řešení by|o využito stávajícího tě|esa komunikace, uýškově muse|a b'ýt

komunikace upravena vzh|edem k nově navrhovaným komunikacím.

so1o9 . tn137429

označení Staničení Směr prvek DélkaÍml

7Ú g00o 00 pnma 195,40

TP 0,195 40 A=60,00 40,00

PK 0,235 40 R=90m 7,49

KP 0.24289 A=60,00 40,00

PT 0,282 89 pnma 10,8tt

KÚ 4,29373

sollo{ |||Í37420|

Trasa začíná v km 0,000 napojením na stávající komunikacive Svitávce, dále pokračuje
pravqtočivý ob|ouk R=300 m a končí v km 0,330 napojením na So108{ |u150).

SO110 , 7420

označení Staničení Směr prvek Dé|ka[mI

ZU=TP 0,000 00 A=L22,47 50,00

PK 0,050 00 R=300m 230,76

KP 0,280 76 A=122,47 50,00

KÚ 0,330 19

PT 0,330 76
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Varianta ll

Silníce l/43

označení Staničení Směr prvek DétkaÍml

zu 0,000 00 přímá 385,93

TP 0,385 93 A=94,87 60,00

PK 0,445 93 R=150m 2O7,3!

KP 0,65324 A=94,87 70,oo

PP o,7L324 A=L34,LG 60,00

PK 4,77324 R=300m IM.46
KP o,9L7 70 A=134,16 60,00

PT 0,977 7A přímá L26,OL

TP 1,103 80 A=603,32 130,00

PK 1,233 80 R=2800m t6o,74
KP r,394,54 A=603,32 130,00

PT 1,52454 přímá 332,82

KÚ L,857 36

úrovňová okružní křižovatka

označení Staničení
Směr
orvek DélkaÍml

7U 0,00000 R=15m 94,L5

KÚ
0,094
r48

rampa vratná

označení Staničení Směr prvek DélkaIml

ZÚ=TP 0,000 00 A=M,72 40,00

PP 0,040 00 A=68,92 50,00
PK 0,090 00 R=95m 43,!7
KP 0,13317 A=68,92 50,00
KÚ=PK 0,183 L7
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šoroz vratná

označení StaníčeníSměr prvek DélkaIm]

vÚ=ÍP 0,000 00 A=44,72 40,00

PK 0,040 00 R=50m 67,47

KP o,Lo7 47 A=M,72 40,00

KU=PT o,L47 47

SiInice |}/Éa

označení Staničení Směr orvek DélkaÍml

7Ú 0,015 00 R=100m 163,31

KP 0,178 31 A=7O,71 50,00
PP o,22831 A=289,83 140,00

PK 0,368 31 R=600m 243,33

KP o,6Lt u A=289,83 140,00

PT o,75L64 přímá 1371,27

TP 2,12?9t A=L77,48 70,oo

PK 2,L9291 R=450m 531,00

KP z,7z39t A=177,48 70,00

KÚ 2,787 69

PT 2,7939L

nt137429

označení Staničení Směr prvek DélkaIm]

7Ú 0,000 00 přímá !73,19
TP o,t73 L9 A=86,60 50,0o
PK 0,223 L9 R=150m zo,o7

KP 4,24326 A=86,60 50,0o

KÚ 0,29324
KÚ 0,29326

lfi/3742O

označení Staničení Směr prvek Délka[m]

ZÚ=TP 0,000 00 A=122,47 50,00
PK 0,050 00 R=300m 230,76:

KP 0,280 79 A=I22,47 50,00

KÚ 0,33015
PT 0,330 79

T7



5.2 VÝškové řešení

Varianta I

so101{R/431
Výškové řešení je patrno z pří|ohy D _ 01.

so1o1 . R43

38,000 000 -Z.95Yo 891.61 0,00 0,00

38.891610 +1,85%o 908,39 R=25000m 600,04

39,800 000 -L,94%o zro5,o2 R=15500m 293,65

4L,905922 +4,5OTo 94,08 R=35500m 1tL43,36
42,000 000

so102 Í|l43|
Na začátku úseku navržené trast7 navazuje niveleta na stávající podélný sk|on komunikace
-ta,L8aÁ, nás|eduje údolnicorný ob|ouk R=2800m a klesání -o,70oÁ v násypu, poté přechází

údo|nicov'ým ob|oukem R=2500 do stoupání +L,76% a do zářezu, dá|e je údo|nicový ob|ouk

R=4500m a stoupání +2,59To, poté niveleta pozvo|na přechází do násepu a napojuje se na

stávající uýškové vedení komunikace. Pokračuje údolnicový oblouk R=4200m se stoupáním
+3,999ó, dá|e je vrcholouý oblouk R=4000m a k|esání -L,tgoÁ, komunikace se napojuje na

stávající nive|etu l/43.

šoroz t/43

0,000 000 -LO,L8% 2M,83 0,00 0,00

0,244834 -o,70yo 566,7L R=2800m 132,67

0,811547 +L,76Yo 2L5,33 R=2500m 30.79

1,026 880 +2,594/o 362,88 R=4500m 18,78

1,389767 +3.99o/o 296,99 R=4200m 29,26

1,686749 -L,L9% L94,44 R=4000m 103,65

1,881 187

so103 {úrovňová okružní křižovatka}
Nive|eta začíná stoupáním +2,576, poté vrcho|orný oblouk R=480m a klesání -0,60%, poté

nás|eduje údo|nicouý ob|ouk R=650m a nás|edné stoupání +2,5a%o.
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úrovňová okružní křižovatka
Staničení
''-' 116.'.:,

0,000 000 +2,50To 7,44 0,00 0,00

o.oo7 M4 -o,64% 75,98 R=480m 7,42

0,483 424 +2,5OTo to,7z R=650m ro,oš
4,494148

so104 (vratná rampa}

Na začátku trasy je nive|eta napojena na So103, nás|eduje k|esání .2,5Yo, poté stoupání to/o a

údo|nicouý ob|ouk R=700m, stoupání +5,oíYo, vrcho|orný ob|ouk R=500m a nás|edné k|esání

- a,43%s,vYp|'ývající z navržené R43, na kterou se rampa vratná dále napojuje v jejím sk|onu.

ramoa vratná

0,015 000 -2,50yo 5,00 0,00 0.00

0,020 000 +L,O0Yo 1"6,93 0,00 0,00

0,036 925 +5.O5% 208,99 R=700m L4,t6
0,2458L3 -o,43To 24,52 R=500m 13,69

0.270328 průběh d|e R43 36,40 0,00 0,00
0,306723

so105 ( rampa přímál
Na začátku trasy je nive|eta je napojena na R43 a pokračuje vjejím podélném sk|onu,

nás|eduje k|esání .2,26%, vrcho|ouý oblouk R=1200m a poté k|esání -5,2Lo/o a dá|e je průběh
podélného sk|onu ov|ivněn Vratnou rarnpou so1.04, na kterou se napojuje.

SO105 ra ma

0,000 000 orůběh d|e R43 48,48 0,00 0,00

0,048 48 -2,26yo 37,L4 0,00 0,00

0,085 620 -5,21Yo 60,65 R=1200m L7,74

0,146273 průběh d|e So104 36,90 0,00 0,00

0,183 L72

so1o6 (vratná rampa}

Na začátku trasy je nive|eta napojena na So102, následuje k|esání -z,syo, údo|nlcouý oblouk a

klesání 4,5oyn, poté následuje údo|nicový oblouk R=2000m a stoupání +a,So%o, vrcho|ový

ob|ouk R=1.200m,k|esání -a,Lz% 3 vypl,ývající z navržené R43, na kterou se rampa vratná
napojuje a dá|e pokračuje v jejím sk|onu.

19



rampa Vratná

0,000 000 -2,50y6 65,52 0,00 0,00

0,065 518 -Q,5Ao/o L25,73 R=2000m 20,00

0,191249 +o,50yo 139,03 R=2000m 10,00

0,330275 -o.LzoÁ 12,37 R=1200m 3,77

0.342 U5 průběh d|e R43 36,40 0,00 0,00

0,379046

so107 ( rampa přímá)

Na začátku trasy je nive|eta je napojena na R43 a pokračuje vjejím podé|ném sklonu,

nás|eduje k|esání -L,93o/o, vrcholorný oblouk R=3000m a poté klesání -t,33yo a dá|e je průběh
podélného sk|onu ov|ivněn vratnou rampou so106 na kterou se napojuje.

so107, ram

0,000 000 průběh d|e R43 50,96 0,00 0,00

0,050 963 -L,93yo 33,63 0,00 0,00

0,084 594 -1,33%o 60.34 R=3000m 9,09

o.L44932 průběh dle 5o106 37,68 0,00 0,00

0,182 510

so108 (illlsol

Na začátku úseku navržené trasy navazuje nive|eta na S01.03(okružní křižovatku), kIesání
_2,59Á, stoupání +L,aLYo V násypu' nás|eduje údolnicolný oblouk R=40o0m a stoupání +3,73oÁ,

poté přechází vrcho|ouým ob|oukem R=9000 do k|esání -2,59o/o,dá|e je údolnicorný oblouk
R=4000m a k|esání -t,52yo, vrcho|ouý ob|ouk R=6000m a k|esání -3,98yo, poté údo|nicovlý

oblouk R=3400m a k|esání =o,5oo/o, údolnicov'ý ob|ouk R=4000m a podélný sk|on se napojuje

na stávající niveletu !|/150.

šoros. il/1s0

0,000 000 .2,saoÁ 5,00 0,00 0,00

0,005 000 +L,OLYo 465,98 0,00 284,64

0,474982 +3,73Yo: 442,36 R=4000m 53,92

0.913 339 -2,590/o sLL,24 R=9000m 0,00

L,424583 -L,52Yo 343,35 R=4000m 21,51

L,767 934 -3,98% 273,39 R=6000m 71,86

?,0É.1322 -o,50To 246,72 R=3400m 246,72

2,2780L3 průběh d|e stávající kom. 56,22 R=4000m 10,03

2,34/-266
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soloe (utl3742sl

Na začátku úseku se je niveleta napojena na stávající komunikaci ve stoupání +!,98a/o,

dá|e pokračuje údolnicov'ým ob|oukem R=2000m a stoupáním +2,98Yo, dá|e je

vrcho|otl.ý ob|ouk R=5000m a stoupání +2,5o%o, na konci úseku je nive|eta napojena na

objekt so108(lll1s0).

sóiog ut/37429

dé|ka[m} po1oměr dé|ka tečny{m]

0,000 000 +1,98% tl4,6a 0,00 0,00

0,LL46A2 +2,98Yo 108,95 R=2000m 10,01

0,084 594 +2,5Oolo 70,17 R=5000m 12,06

o,293725

soloe lutl37429l
Na začátku úseku se n.Ve|eta napojuje na stávající komunikaci a k|esá ve sklonu -t,7tYo, poté
následuje údo|nicov.ý ob]ouk R=1000m a stoupání 6,ooyo, vrcho|orný ob|ouk R=400m,dá|e

stoupání +2,5oYo a pokračuje klesání -2,5o%, na konci úseku je niveleta napojena na objekt
so108(il/1_s0).

sorro ilt13742O

délka tečnvÍmI

0.000 000 -L,7L% 237,92 0,00 0,00
0,237 921 +6,OOYo 80,54 R=1000m 38,55

0,31.8 455 +2,5OYo 7,47 R=400m 7,O7

0,325 936 -2,50yo 4,25 0,00 0,00

0,330 186

Varianta ll

soíoz.::. tl43

0,000 000 -to,t8% 195,29 0,00 0.00

0,195 288 -L,Z?yo 272,34 R=2800m 124,64

0,407 629 +O,50Yo 234,24 R=2000m L7,84

0,il1868 L,78o/o L9t,79 R=3500m 22,34

0,833 659 -L,zgyo 2L7,LL R=4000m 61,15

1,050773 +O,5OTo 224,34 R=3000m 26,67

L,2751L4 +4,LAYo 385,09 R=5000m 108,04

L,660 206 -L,19% T97,L5 R=4000m 105,82

1,857 359
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so103 úrovňová okružní křižovatka
Staničení

km sklon dé|kaIm] poIoměr dé|ka tečny[m]

0,000 000 +2,38Yo 18.15 0.00 0,00

0,018 154 -r,67% 55,30 R=400m 8,10

0,073 459 +2,38Yo 20,69 R=400m 8,L0

0,094148

so104 rampa pnma

Staničení
km. : sklon délka[ml po|oměr délka tečnyIm]

0.000 000 průběh d|e R43 33,19 0,00 0,00

0,033 1"85 -2,Ltyo 37,OO 0,00 0,00
0,070185 -2,75%o 205,39 R=2500m 7,94

o,275578 +2,SOYo 68,76 R=1500 39,36

0,344336

so1o5 vratná
Staničení

km sklon dé|kaIml poIorněr dé|ka tečny{m]

0,000 000 průběh d|e So104 37,02 0,00 0,00
4,037 022 +3,21%o 2s.69 0,00 0,00
0,052 710 4,50yo 57,84 R=1100m 20,47

0,120 545 -o,34ya L4,L5 R=3000m 2,42

o.t34u9 průběh dle R43 48,47 0,00 0,00

0,183 166

50106 rampa přímá

Staničéní
km sklon dé|kaIml poIoměr dé|ka tečny[m]

0,000 000 průběh d|e R43 48,48 0,00 0,00

0,048 482 -o,95% 25,81 0,00 0,00

o,474293 -L,6Zyo 130,13 R=2000m 6,69

0,244 427 +2,50o/o 57,28 R=1000m 20,58

Q,26L710
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šorb7 rampa vratná
Staničení

P* :' sklon dé|kaIm] po|oměr dé|ka tečny[m]

0,000 000 průběh d|e So106 36,40 0,00 0,00

0,036 404 +A,75Yo L3,31 0,00 0,00

0,M9709 +2,5O%o 44,20 R=1000m 9,09

0,093 910 +O,85To L7,t9 R=1000m 8,24

0,111 095 průběh dle R43 36,37 0,00 0,00

4,147 469

so108 n/1s0
Staňičení

kml sklon détkaIm] po oměr dé|ka tečny[m]

0,015 000 -2,50% 101.5s 0,00 0,00

0,116 550 -L,28% 244,66 R=3000m 18,31

o,36L2L2 +0,52yo 545,39 R=4000m 64,00
L,35237L -2,46yo 515,54 R=8700m 268,87

1,867 913 -1_,sZyo 343,4 R=3500m 16,55

z,2LL3t4 -3,98% 273,36 R=5000m 73,95

2,484669 -o,50Yo 246,67 R=4000m 9,95

2.73L33s průběh d|e stávající kom. 56,35 0,00 0,00
2,787 687

so109 ilt/37429
Staničení

km'. sklon dé|kaIml po|oměr dé|ka tečny[m]

0,000 000 +2,LI%o 82,93 0,00 0,00

0,082 233 +2,5O%o 21L.O1 R=4000m 7,86

0,293 247

so110 utl374Z0
Staničení

km sklon dé|kaIm} poloměr délka tečny[m]

0.000 000 -L,890/o 232,29 0,00 0,00

0,232287 +5,84To 86,93 R=1000m 38,66

0,319 216 +2,So%io 6,68 R=400m 6,68

0,325 898 -2,50% 4,25 0,00 0,00

0,330 148
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63. šffhové uspgřádání

Variantal

so101(R431
D|e v'ýchozích podk|adů je silnice R43 kategorie R 25,5/l.00.

Nezpevněná krainice 2 x 0.50m =].,00m

Celkem =25,50m

so102 ltl 431,so108 (il/1s01

Šířkové uspořádání odpovídá obousměrné komunikaci kategorie s 9,5/80 d|e Čsrv 736101.

Jízdní pruhy

Vodící proužek

Střední dě|ící pás

Zpevněná krajnice

Jízdní pruh

Vodící proužek

Zpevněná krajnice

?x2x3,75m =15,00m

2x4,25+2x0,50m=1,50m
1x 3,00=3,00m

2 x 2,50m =5,00m

2 x 3,50m =7,00m
2 x 0,25m =0,50m
2 x 0,50m =1,00m

Neznevněná krainice 2 x 0.50m =1.00m
Celkem =9,50m

-nezpevněnákrajnicesesměrov'ýms|oupkem 2x0,75m=1,50m

-nezpevněná krajnice se svodid|em 2x1,50m=3,00m

Zák|adní příčný sklon je řešen jako střechovitý se sk|onem vozovky 2,5%o a p|áň má příčný

sk|on 3,0%,ve směrouých ob|oucích je navrženo dostředné k|opení dle Čstv 73 6101.

so103 (úrovňová okružní křižovatka}

5,5140

Jízdní pruh Lx4,75m =4,75m
Vodící proužek lx 0,25m =0,25m

Zpevněná krajnice ]. x 0,50m =0,50m
Nezpevněná krainice 1 x 0.50m =0'50m
Celkem =5,00m

-nezpevněná krajnice se směrouým s|oupkem 1x0,75m=0,75m

-nezpevněná krajnice se svodid|em 1x1,50m=1,50m

Základní příčný sk|on je vozovky 2,5Yo a p|áň má příčný sk|on 3,0%.
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sol0lt (vratná rampa}, so106 (vratná rampa}

Šiřkové uspořádání odpovídá obousměrné komunikaei kategorie s 9,o/4o d|e Čstv 736].01.

Nezpevněná krainice 2 x 0.50m =1,00m
Celkem =9,00m

-nezpevněnákrajnicesesměrornýms|oupkem 2x0,75m=1,50m

-nezpevněná krajnice se svodid|em 2x1,50m=3,00m

Zák|adní příčný sk|on je řešen jako střechovitý se sk|onem vozovky 2,5To a p|áň má příčný

sklon 3,07o,ve směrorných ob|oucích je navrženo dostředné k|opení dte čsN 73 61oL.

so109 (lrr/37429), SO110{m 137 42Ol

Šířkové uspořádání odpovídá obousměrné komunikaci kategorie s7,5/60 dte Čstrt ?36toL,

Jízdní pruh

Vodící prouŽek

Zpevněná krajnice

Jízdní pruh

Vodící proužek

Celkem

.nezpevněná krajnice se směrorným s|oupkem

-nezpevněná krajnice se svodid|em

2 x 3,50m =7,00m
2 x 0,25m =0,50m

2x0,25m =0,50m

2 x 3,00m =6,00m
2 x 0,25m =0,50m

=7,50m

2x0,75m=L,50m

2x1,50m=3,00m

Nezpevněná krainice 2 x 0,50m =1.00m

Zák|adní příčný sk|on je řešen jako střechovitý se sklonem vozovky 2,5To a pláň má příčný

sk|on 3,0%,ve směroýqh ob|oucích je navrženo dostředné klopení d|e ČsN 73 51.01.

6.4. Křižovatkv a siezdv

Varianta I

soloz (tl43l
Pro zajištění dostupnosti při|ehlého území by|y navrženy 2 úrovňová křížení' V km 0,746 28
jedná se o okružní křižovatku, DN42m, umožňující napojení si|nic |l/1.50 a vratné rámpy

s0104.

Da|ší křižovatka se nachází v km 1,333 68, jedná se o stykovou křižovatku zprava napojující

vratnou rampu 50106.

Pro zajištění obslužnosti při|ehlých po|í a údržbě okolí siInic jsou navrženy sjezdy v
km 0,229 02(z|eva}, km 0,257 68 {zprava}, původní sjezd (oboustranný) v km1,093 13 byl

zrušen a by| nově navržen v km 1.1.88 79(oboustranný).



so1o.4 {rampa vratná}

Pro zajištění obs|užnosti při|eh|ých polí a údržbě oko|í siInic jsou navrženy sjezdy v

km 0,118 ZT9lzpraua), v km 0,227 78 (zleva ).

So106{rampa vratná}

Pro zajištění obslužnosti při|eh|ých polí a je navržen sjezd v km 0,065 69(zprava).

Sol07(rampa vratná}

Pro zajištění údržby okolí silnic a je navržen sjezd v km 0,093 89(zleva).

so108 (lulsol
Pro zajištění dostupnosti při|eh|ého území byly navrženy 2 úrovňová křížení. V km 0,5L5 42
jedná se o stykovou křiŽovatku zprava, umožňující napojení si|nice |||/37429 ze směru od

Ska|ice nad Svitavou, v km l.,951 75 styková křižovatka z|eva umožňující napojení si|nice

|||/3742o ze směru Svitávka.

Pro zajištění obs|užnosti při|eh|ých polí a údržbě okolí si|nic jsou navrženy sjezdy v km 0,184

S3(oboustranný sjezd), v km L,562 39 sjezd(z|eva}, v km ].,765 87 sjezd(ob'oustranný), v km

2,098 07 sjezd(zleva).

soloe(rill3742s1
Pro zajištění obslužnosti při|eh|ých po|í a je navržen sjezd v km 0,069 75(z|eva).

sol10(m/3742s1
Pro zajištění obs|užnosti při|eh|ého území a je navržen sjezd v km 0,065 15{zprava) a sjezd v

km 0,095 77(zleval.

6.5. Mostv a propustkv

Varianta I

so1o2 {,1431

V navržené trase doch ází ke křížení s potokem Výpustkem v krn 0,315 28 a s jedním z ramen
přítoku rybníka v km 1,219 05.

Všechny propustky jsou navrženy jako že|ezobetonové trubní ,aŽ na uýjimku v km 0,31.5 28,je

propustek rámov'ý železobetonorný. Propustky s|ouží nejen k odvedení vody z příkopů, ale i
pro převedení vodotečí pod komunikací.
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so106 (vratná rampa}

Propustky jsou navrženy jako že|ezobetonové trubní. Tě|eso komunikace 501.06 je vedeno
v původním tě|ese stávající komunikace ||/1.5Q proto v podélném profilu vypadá propustek

v km 0,100 00 nereálně,avšak b'ylo ověřena jeho reá|nost provedení a funkčnost.

Přeh|ed oropustků

km 0,21L 23 dl.22m

km 0,315 28 dl.L7m

km0,767 73 dl.24m

km 1,219 05 dl.14m

Přeh|ed prgp'.gstkt]

km 0,100 00 dl.2Orn

km 0,304 59 dl.33m

PřehIed propustků

km 0,055 7X. dl.24m

kmO,L97 77 dl.L7m

km 0,439 70 dl.24m

km 1,589 71 dl.19m
km 1,938 32 dl.32m

km 1,965 54 dl.30m
km 2,03619 dl.32m

s šikmýmiče|y

s ko|mýmiče|y
s šikmými če|y

s ko|mýmičely

s šikmýrniče|y

s ko|mýmiče|y

s šikmýmiče|y

s koimýmičeiy
s šikmými če|y

s šikmýmičely
s šikrnýmičely
s šikmými čely

s šikmýmiče|y

DN1000

DN1800

DN1000

DN1400

DNX.000

DN1200

DNL000

DN1800

DN1400

DN1000

DN1200

DN1200

DN1200

so107 (rampa přímá}

V km 0,10o 000 je proveden uýustní objekt do kana|izace R43 s DN1200, s šikmým čelem.

solo8 (t!/lsol
Všechny propustky jsou navrženy jako že|ezobetonové trubní. Propustky slouží nejen

k odvedení vodr7 z příkopů, ale i pro převedení vodoteče pod komunikací. V km ].,703 014 se

nachází jednopólový že|ezobetonouý most,d l.38m přes že|ezničn í dvou ko|ejnou trať.
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6.6. Bezpečnostní zařízení

Varianta I

Svodidla jsou osazena oce|ová Js NH4 pod|e Čsru za 6101. Svodi|a jsou také umístěná v místě
propustků.

so1o2 (r/431

Staničení umístění délka

km 0,170 - 0,250

km 0,190 -O,22O
km 0,262 -0,332
km 0,303 - 0,33L
km 0,446 -0,726
km 0,756 -0,777
km 1,205 -L,233

so1o4( vratná rampa}

Staničení

vpravo

vlevo

vpravo
vlevo

vlevo, vpravo

80m

30m

70m

28m

280m

vlevo, vpravo 28m

vlevo, vpravo 28m

umístění délka
km 0,3.93 - 0,323

km 0,200 -0,262

Sol05(rampa přímá}

Staničení

vpravo

vlevo

umístění

Lt4m
52m

dé|ka

km 0,000 - 0,183

km 0,060 - 0,140

so1o6{ vratná rampa}

Staničení

vpravo

vlevo

umístění

183m

80m

dé|ka

km 0,086 -0,379
km 0,086 -0,!L4
km 0,160 -0,220

vpravo

vlevo

vlevo

293m

28m

60m

So107{rampa přímá}

Staničení umístění dé|ka

km 0,06f A,74A vlevo

28
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so108 (il/lso)

Staničení umístění dé|ka

km O000 - 0,180
km 0,000 -0,L76
km 0,20S- O,47O

km 1,57uf L,760
km 1,576- t,76O

km L,77F2,A45
km t,77ý L,94o

km 1,945- 2,045

vfevo,vpravo 27Am

vpravo

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo
vlevo

vlevo

180m

176m

186m

184m

275m
170m

80m

6.7. lGnstJu kce vozovkv

so102 (|/43},so 103' so104( vratná rampa},5o105(rampa přímá}, so1o5{ vratná rampa},

Sol07(rampa přímá)

Konstrukce vozovky je navržena d|e TP !7o, D0 - |,P||l

Asfa |tovtý koberec mastixorný sMA11S
Modifikovaná kationaktivní emu|ze PS,EKM 0,18-0,20 ke/mZ

Asfa|touý beton hrubý ACL 15+

Modifikovaná kationaktivní emu|ze PS,EKM 0,28-0,30 kg/m2

Asfa|tovtý beton hrubý ACP 22+

Postřik spojovací z kationaktivní emu|ze PS,EK 0,50 kým2
Postřik spojovací z kationaktivní emu|ze PS,EK t,ookg/mZ
Mechanicky zpevněné kamenivo MzK
Štěrkodrt šo

40 mm

80 mm

80 mm

180 mm

25O mm

Celkem min.630 mm

so108 {rulso}, so109 lxtl37429r, so110(til 137420,
Konstrukce vozovky je navržena d|e TP 170, Dl.N-l||, Pl||

' Asfa|touý beton střednězrnný ACo 1.1+ 40 mm

Postřik spojovací emulzí PsE 0,36 kým2
Asfa|torný beton hrubozrnný ACL 16+ 60 mm

Postřik spojovací emulzí PsE 0,36 kg/nZ
oba|ované kamenivo ACP 16+ 50 mm
Meehanicky zpevněné kamenivo MZK x70 mm

ště.rkodrt " Šn 2.so mm
cé|kem min.570 mm
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6.8. odvodnění

Varianta I

odvodnění povrchorných srážkouých vod z komunikace je zabezpečeno podé|ným a příčným

sk|onem vozovky do příkopů, nebo případně při vhodném sk|onu při|eh|ého terénu vo|ně na

terén. V místech, kde je podélný sklon příkopů 0,5% jsou osazeny betonové wárnice
5o/5o/L6. V objektu so1.02 jsou provedeny na začátku úseku skluzy z tvárnic TBM - Q
22a/L50/600 a vrývary pro zpoma|ení toku vody. Dna příkopů jsou v sou|adu s Čstv 736LaL,
minimální h|oubka dna příkopu je 30cm pod terénem a 20cm pod plání.

6.9. Přeložkv

Varianta I

Bude provedena pře|ožka silnice |||/3742o obje|c so110, dá|e bude pře|ožena polní cesta na

objektu so1o2 z původní po|ohy km 1.,093 1.3, do km1,188 79. Dá|e bude provedena přeložka
potoka,tak jak je patrno z přílohy Bo1 - 03a.

6.10. Demo|ice. příprava území

Zdůvodu odk|onu trasy |/43 doprava a poté knapojení na stávající komunikaci|/43, dojde
k dernolici stávající komunikace v úseku odk|onu. Dá|e dojde k derngIici části po|ní cesty a

vybudování pře|ožky, jak je patrno z pří|ohy B01.03a. Bude provedena i demo|ice na si|nici
Il/150,před jejím napojením na stávající komunikace, tak jak je patrno z pří|ohy B01- 03a.

6.11. Realizace stavbv

Rea|izace bude prováděna převážně přizachování provozu na stávajících si|nicích, pouze Ve

rnýjimečných případech bude vyloučen provoz.

8.!?' Ftepovitost vúslavbv

Varianta I

Fři p|ánované výstavbě v etapách, bude provedena pouze rampa přímá s0105 se dvěma
jízdními pruhy, do ktených bude svedena doprava z R43 {zúžení do 2 jízdních pruhů),dále

bude vybudován objekt okružní křižovatky so1.03 a nová trasa |/43 objekt so102.
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7.Závěr ce|kové zhodnocení a doporučení :

V daném území je již dlouho uvažováno s vybudováním rych|ostní si|nice R43, její potřebnost

a naléhavost je dána vysokým dopravním zatížením na si|nici ||43, ||/tso'
V daném území by|y vypracovány 2 variantní řešení zabrývající se propojením rych|ostní
si|nice s přileh|ými komunikacemi, tak aby by|a vyřešena optlmá|ní a dostačující dopravní
obs|užnost daného území.

Výhodnější variantou by|a zvo|ena Varianta I a to z mnoha ohledů a důvodů, nabízí
příznivější směrové a v'ýškové vedení, příznivější úh|y křížení R43 s |/43, je zde i využito části
původpího tělesa komunikace It/150 pro objekt rampY vratné s0106. Do bqdoucna umožňuje
vybudování okružní křižovatky {v případě provedení obchvatu Sebranic} v místě nyní
navržené stykové křižovatky, rampy vrtané s01.06 a So102 Í|l43|. Z těchto důvodů by|a

vybrána Varianta l a zvo|ena k podrobnějšímu řešení.

Závěrečná doporučení:

Pro zpracování da|ších stupňů dokumentace projektant doporučuje:

1.- zanést do územních plánů navrženou Variantu, včetně mimoúrovňové křižovatky a

úrovňouých křižovatek

2. shromáždit podklady pro da|ší stupeň projektové dokumentace
. dopravně inženýrský průzkum

- inženýrsko-geologichýprůzkum

- hydro|ogický a pedo|ogický průzkum

- biologický průzkum
. h|uková a exha|ační studie

3- zpracovat dokumentaci EIA

4Ž fzlzí,t ' ,,Ll L{,/v__4,-.,.

Bc. Jana LibichováLeden 2013
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t6] Zákon o 268l2oa9 Sb., o technických požadavcích na stavby
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