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ABSTRAKT  
Cílem diplomové práce je vytvořit podmínky pro bezpečný a plynulý průjezd městem 

Moravská Třebová po místní komunikaci II/368. Práce se zabývá novým návrhem 

šířkového uspořádání komunikace, vytvořením bezpečného převedení cyklistů, úpravou 

všech stávajících křižovatek a vytvořením nových nástupišť pro autobusové zastávky. 
Dále jsou upravené stávající zpevněné plochy v přidruženém prostoru místní 

komunikace.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Modernizace, společný pás pro cyklisty a chodce, ochranný pruh pro cyklisty, křižovatky, 

autobusové zastávky, šířkové uspořádání, intenzita dopravy  

ABSTRACT  
The aim of the diploma thesis is to create conditions for safe and continuous transit 

through the local road II / 368 Moravská Třebová. The thesis deals with the new design 

of the broad layout of the communication, the creation of a safe transfer of cyclists, the 
modification of all existing crossroads and the creation of new platforms for bus stops. 

Additionally, existing paved surfaces in the associated space of the local road are 

modified.  

KEYWORDS  
Modernisation, common track for cyclists and pedestrians, protective lane for cyclists, 

crossroads, bus stops, width arrangement, traffic intensity  
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 STAVBA 
Název:    Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah 

Místo:   Pardubický kraj 

Úroveň projektové dokumentace:  Technická studie 

1.2 ZADAVATEL/OBJEDNATEL 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
532 11 Pardubice 

1.3 ZHOTOVITEL STUDIE 
Zhotovitel:   Bc. Radim Eliáš 

Zimní 874  
566 01 Vysoké Mýto 
Tel.: +420 721 294 005 
E-mail: r.elias39@seznam.cz 

    

2 ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 

Stávající komunikace II/368 slouží k propojení měst Moravská Třebová – Štíty. Naše stavba leží 

v úseku  Moravská Třebová – Staré Město, kde ze sčítání dopravy z roku 2016 byla zjištěna intenzita 

všech vozidel 5158 voz/den, z toho těžkých nákladních vozidel 524 voz/den, z čehož vyplývá, že je  

tento úsek nejvytíženější na trase Moravská Třebová – Štíty. 

Tématem technické studie je vytvoření 3 variant modernizované silnice II/368 v intravilánu města 

Moravská Třebová, které začínají od křižovatky silnic II/368 s III/3711 neboli ulic Komenského, 

Lanškrounská, Olomoucká a Československé armády a končí před železničním přejezdem trati č. 262 

Česká Třebová – Moravská Třebová. V rámci této technické studie je  jedna ze tří variant podrobněji 

vypracována. 

Silnice v tomto úseku vykazuje vysoké množství poruch v konstrukční vrstvě vozovky. Jízdní pás 

v celém úseku obsahuje proměnlivou šířku a na dnešní dobu je v některých úsecích příliš široký. Také 

místní komunikace obsahuje nevhodné zaoblení nároží křižovatek a nepřehledné rozeznání hlavní  

a vedlejší komunikace. Úsek rovněž obsahuje nevhodné řešení autobusových zastávek, které nemají 

nástupní hrany a z toho důvodu neodpovídají dnešním standardním normám. Stávající komunikace 

pro pěší většinou vykazují nemalé poruchy povrchu a někde dokonce chybí. Stávající přechody pro 

chodce, místa pro přecházení a sjezdy neobsahují úpravy pro pohybově a zrakově postižené dle 

vyhlášky č. 398/2009. Některé přechody pro chodce a místa pro přecházení zcela chybí. Dále některé 

zpevněné plochy mimo prostor místní komunikace vykazují řádné konstrukční defekty.  

Z těchto důvodů je zapotřebí vytvořit bezpečný a pohodlný průjezd všech vozidel v dané trase, dále 

vytvořit bezpečné podmínky pro přecházení všech osob tuto komunikaci. Poté musíme zajistit 

pohodlné vystupování a nastupování cestujících do autobusů. Potom zajistit všechny úpravy 
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navazujících křižovatek na naši stavbu a zrekonstruovat zpevněné plochy mimo prostor místní 

komunikace. Vzhledem k vysokému počtu cyklistů v daném úseku (372 cyklo/den v obou směrech) je 

zapotřebí vytvořit bezpečnostní prvky, které budou chránit cyklisty v daném úseku. 

3 STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Zájmové území se nachází v oblasti moravskotřebovské kotliny v údolí protékající říčkou Třebůvkou. 

Stavba začíná na křižovatce silnic II/368 s III/3711 neboli ulic Komenského, Lanškrounská, Olomoucká 

a Československé armády a pokračuje severně po místní komunikaci II/368 neboli ulici Lanškrounská. 

Stavba prochází nejprve obchodní částí města, poté následuje průmyslová oblast až po křižovatku 

s ulicí Nádražní, odtud silnice prochází spíše občanskou zástavbou rodinných domků v městské části 

Sušice, kde po levé straně se nacházejí rodinné domy a po pravé Kunčinský potok. Od křižovatky se 

silnicí III/36823 komunikace překračuje mostem Kunčinský potok, kde za ním končí dopravní značkou 

IZ 4b město Moravská Třebová.  Následně stavba končí u železničního přejezdu trati č. 262 Česká 

Třebová – Moravská Třebová.  

Stavba se nachází na katastrálním území Moravská Třebová (698806) a Staré Město u Moravské 

Třebové (754480).  
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4 VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

Stávající místní komunikace a její nově navržená rekonstrukce jsou funkční skupiny B neboli sběrné. 

Stavba bude navržena ve stávajícím prostoru místní komunikace s občasným novým řešením  

i některých zpevněných ploch mimo prostor místní komunikace. Stavbou nebude dotčena žádná 

stávající zástavba.  

 

Směrové i výškové řešení bude navrženo s ohledem na stávající stav. Ve staničení 0,358 36 – 0,970 09 

se bude trasa držet výškově levého obrubníku stávající místní komunikace, z důvodu nedávné 

rekonstrukce komunikace pro pěší, která bude nedotčena.   

 

U mostních objektů bude provedena jejich celková rekonstrukce.  

 

Vzhledem k vysoké intenzitě cyklistů na daném úseku, byl požadavek zajistit bezpečné převedení 

cyklistů.  

 

Vlastnímu návrhu jednotlivých variant předcházela obchůzka řešené oblasti, sčítání dopravy 

v křižovatce silnic II/368 s III/3711. Podle sčítání byla zjištěna špičková hodinová intenzita dopravy. 

 

Podklady pro zpracování technické studie: 

• Výkres polohopisu a výškopisu  

• Výkres katastru nemovitostí 

• Územní plán obce Moravská Třebová 

• Údaje o intenzitě silniční dopravy z roku 2016 

• Údaje o statistickém vyhodnocení nehod  

• Kapacitní posudek křižovatky II/368 s III/3711 

 

Údaje o intenzitě silniční dopravy z roku 2016: 

 

Ze sčítání dopravy z roku 2016 byla zjištěna intenzita všech vozidel 5158 voz/den, z toho těžkých 

nákladních vozidel 524 voz/den. Cyklistů 372 cyklo/den. 
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Údaje o statistickém vyhodnocení nehod: 

 

V daném úseku bylo nalezeno evidovaných 73 nehod od roku 2007. Ve většině případů se jedná  

o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem.  
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Kapacitní posudek křižovatky II/368 s III/3711: 

 

Dosažitelná úroveň kvality dopravy na hlavní komunikaci byla A a na vedlejší komunikaci B. 
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Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah        PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

  7 

 

5 CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 

Členitost území: 

 

Území spadá do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, Orlická 

oblast, celku Podorlická pahorkatina a podcelku Moravskotřebovská pahorkatina. Stavba se nachází 

přímo v oblasti Moravskotřebovské kotliny v údolí, kterým protéká říčka Třebůvka. Průměrná 

nadmořská výška je 350 m.n.m. 

 

Ložiska nerostů: 

 

V okolí území se nenachází žádné významné zdroje nerostných surovin.  

 

Geologické údaje: 

 

V blízkosti centra města Moravská Třebová se objevují horniny typu navážka, halda, výsypka, odval. 

V oblasti místní části Sušice se nacházejí spíše horniny typu hlína, písek, štěrk. V celém úseku se 

nachází nezpevněný sediment.  

 

 
 

Ochranná pásma: 

 

V km 1,120 00 se nachází ochranné pásmo elektrického vedení a v km 0,000 00 – 0,520 00 se 

vyskytuje ochranné pásmo Městské památkové rezervace. 
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Chráněná území: 

 

Nevyskytují se. 

 

Citlivost území z hlediska životního prostředí a ochrany přírody a krajiny: 

 

Nevyskytují se.  

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT 

6.1 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ TRAS 
Všechny varianty jsou na obou stranách napojeny na stávající silnici II/368.  

VARIANTA A: 

ZÚ 0,000 00 – KÚ 2,248 78 

Směrové řešení je navrženo s ohledem na dodržení podmínek z norem. Trasa je navržená plynule 

s kružnicovými oblouky s přechodnicemi, přechodnicovými oblouky, i s prostými kružnicovými 

oblouky, kde poloměr oblouku byl větší než 1600,00 m, nebo odsun kružnicového oblouku činil méně 

jak 0,25 m. Dále byla snaha se držet levého stávajícího obrubníku v místech nedávného 

zrekonstruování komunikace pro pěší ve staničení km 0,358 36 – km 0,970 09. Klopení ve směrových 

obloucích je navrženo tak, aby všude byl dodržen minimální výsledný sklon 0,50 %. Délka vzestupnice 

a sestupnice je vždy navržena dle splnění norem. Dostředný sklon je navržen podle poloměrů 

směrových oblouků a návrhové rychlosti 50 km/h. Výjimku tvoří první směrový oblouk, kde dostředný 

sklon je navržen jednostranný s 2,50 % kvůli velmi zatížené křižovatce intenzitou vozidel.  

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající niveletu komunikace, kterou téměř v celém úseku 

kopíruje. Ve staničení km 0,358 36 – km 0,970 09 je niveleta navržena s ohledem na levý obrubník, 

kde je nově zrekonstruována komunikace pro pěší. Ve staničení km 1,331 99 – km 1,541 83 vychází 

podélný sklon 0,01 %, který neodpovídá normovým požadavkům. Vzhledem ke kopírování stávající 

komunikace nelze tento sklon měnit. V těchto místech bude navrženo střechovité uspořádání 

podélným sklonem ve směru k uličním vpustím. Ve zbylém staničení je navržen sklon tak, aby vyšel 

minimální výsledný sklon 0,50 %. Výškové oblouky jsou navržené s poloměry dle splnění norem.  

VARIANTA B: 

ZÚ 0,000 00 – KÚ 2,246 50 

Směrové řešení je navrženo s ohledem převážně na stávající osu komunikace, kdy tuto osu téměř 

kopíruje od staničení km 0,401 26 až po konec úseku. Od km 0,000 00 do km 0,401 26 se navržený 

stav drží stávajícího levého obrubníku. Trasa navíc od varianty A obsahuje složené kružnicové 

oblouky, kvůli dodržení kopírování stávající osy komunikace. S ohledem na nevybranou variantu 

nebylo navrhováno klopení vozovky ani výškové řešení trasy.   
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VARIANTA C: 

ZÚ 0,000 00 – KÚ 2,246 21 

Směrové řešení u této varianty je téměř shodné s variantou A. Jediný rozdíl je v prvním oblouku, kdy 

oproti variantě A je zde navržena styková křižovatka bez levého odbočovacího pruhu, z toho vyplývá, 

že navržená osa komunikace je vedena v jiné trase než ve variantě A. S ohledem na nevybranou 

variantu nebylo navrhováno klopení vozovky ani výškové řešení trasy.   

Směrové řešení pro vybranou variantu A: 
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Výškové řešení pro vybranou variantu A: 
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6.2 KŘIŽOVATKY 
 

VARIANTA A: 

Stávající křižovatky jsou většinou navržené téměř bez žádného zaoblení nároží nebo jenom 

minimálně. Dále křižovatky ve staničení km 0,801 88, 1,412 25, 1,925 45, 2,019 22 obsahují rozsáhlé 

plochy při připojení na silnici II/368. Nový návrh je zaměřen na úpravu těchto křižovatek tak, aby 

zpevněná plocha byla zúžena. U dalších křižovatek byl pouze upraven jejich poloměr nároží.  

Křižovatka se silnicí III/3711 ve staničení km 0,040 16 je ve stávajícím stavu v dnešní době zcela 

nevyhovující. Jedná se o průsečnou křižovatku. Průjezd křižovatkou není zcela plynulý v průběžném 

jízdním pruhu a navíc poloměry nároží této křižovatky neodpovídají průjezdu TNV. Nový návrh klade 

důraz na plynulý průjezd po hlavní komunikaci, kdy je řešen jako styková křižovatka s jednosměrným 

odbočením do ulice Čs. Armády. Její parametry jsou navržené dle vlečných křivek nákladních souprav. 

Pro větší intenzitu této křižovatky je navržen levý odbočovací pruh při odbočení z ulice Lanškrounská 

do ulice Olomoucká. Na paprsku křižovatky ulice Komenského je navržen přechod pro chodce 
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s ochranným ostrůvkem. Poloměr zaoblení při výjezdu ze silnice II/368 je 4,30 m s rozšířením  

o zpevněný prstenec pro TNV. Poloměr zaoblení při vjezdu na silnici II/368 je navržen složeným 

obloukem s prostředním o poloměru 4,00 m, který je rozšířen o zpevněný prstenec pro TNV.   

Křižovatka se silnicí III/36823 ve staničení km 2,019 22 je ve stávajícím stavu v dnešní době zcela 

nevyhovující. Jedná se o stykovou křižovatku. Při průjezdu křižovatkou není zcela rozeznatelné, která 

je hlavní a vedlejší komunikace. Dále obsahuje rozsáhlou plochu zpevnění, což v dnešní době není 

téměř adekvátní. Nový návrh klade důraz na zúžení této plochy a snaží se připojit vedlejší komunikaci  

III/36823 kolmo na hlavní II/368. Její parametry jsou navržené dle vlečných křivek nákladních souprav 

a autobusů. Křižovatka je opatřena dělícím ostrůvkem na paprsku vedlejší komunikace. Poloměr 

zaoblení při výjezdu ze silnice II/368 je 8,45 m. Poloměr zaoblení při vjezdu na silnici II/368 je navržen 

složeným obloukem s prostředním o poloměru 6,00 m.       

VARIANTA B: 

Stávající křižovatky jsou většinou navržené téměř bez žádného zaoblení nároží nebo jenom 

minimálně. Některé mají dokonce velké zpevněné plochy. Nový návrh je zaměřen na úpravu těchto 

křižovatek tak, aby zpevněná plocha byla zúžena. U dalších křižovatek byl pouze upraven jejich 

poloměr nároží. 

Křižovatka se silnicí III/3711 je ve stávajícím stavu v dnešní době zcela nevyhovující. Jedná se  

o průsečnou křižovatku. Průjezd křižovatkou není zcela plynulý v průběžném jízdním pruhu a navíc 

poloměry nároží této křižovatky neodpovídají průjezdu TNV. Nový návrh klade důraz na plynulý 

průjezd po hlavní komunikaci, kdy je řešen jako styková křižovatka s jednosměrným odbočením do 

ulice Čs. Armády. Její parametry jsou navržené dle vlečných křivek nákladních souprav. Na paprsku 

křižovatky ulice Komenského je nově přechod pro chodce posunut zhruba o 30 m. Poloměr zaoblení 

při výjezdu ze silnice II/368 je 6,00 m. Poloměr zaoblení při vjezdu na silnici II/368 je navržen 

složeným obloukem s prostředním o poloměru 10,00 m. Tato křižovatka je oproti variantě A navržena 

bez levého odbočovacího pruhu z ulice Lanškrounská do ulice Olomoucká. 

 Křižovatka se silnicí III/36823 je téměř shodná s variantou A.  

VARIANTA C: 

Stávající křižovatky jsou většinou navržené téměř bez žádného zaoblení nároží nebo jenom 

minimálně. Některé mají dokonce velké zpevněné plochy. Nový návrh je zaměřen na úpravu těchto 

křižovatek tak, aby zpevněná plocha byla zúžena. U dalších křižovatek byl pouze upraven jejich 

poloměr nároží. 

Křižovatka se silnicí III/3711 je shodná s variantou B. 

Křižovatka se silnicí III/36823 je shodná s variantou A. 

Staničení křižovatek pro vybranou variantu A: 

Km 0,040 16 – křížení se silnicí III/3711, poloměr zaoblení při výjezdu ze silnice II/368 je 4,30 m 

s rozšířením o zpevněný prstenec pro TNV. Poloměr zaoblení při vjezdu na silnici II/368 je navržen 

složeným obloukem s prostředním o poloměru 4,00 m, který je rozšířen o zpevněný prstenec pro 

TNV.   

Km 0,186 06 – křížení s ulicí Josefská 

Km 0,234 58 – křížení s ulicí K. Čapka 
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Km 0,331 59 – křížení s ulicí Lázeňská 

Km 0,364 70 – křížení s ulicí Sluneční  

Km 0,504 12 – křížení s ulicí Na Stráni 

Km 0,801 88 – křížení s ulicí Nádražní 

Km 0,984 87 – křížení s místní komunikací 

Km 1,191 00 – křížení s místní komunikací 

Km 1,31175 – křížení s místní komunikací 

Km 1,383 58 – křížení s místní komunikací 

Km 1,412 25 – křížení s místní komunikací 

Km 1,516 32 – křížení s místní komunikací 

Km 1,616 29 – křížení s místní komunikací 

Km 1,709 74 – křížení s místní komunikací 

Km 1,925 45 – křížení s místní komunikací 

Km 1,959 42 – křížení s místní komunikací 

Km 2,019 22 – křížení se silnicí III/36823, tato křižovatka je opatřena dělícím ostrůvkem. Poloměr 

zaoblení při výjezdu ze silnice II/368 je 8,45 m. Poloměr zaoblení při vjezdu na silnici II/368 je navržen 

složeným obloukem s prostředním o poloměru 6,00 m.   

 

II/368 

III/3711 

II/368 
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6.3 MOSTNÍ OBJEKTY, TUNELOVÉ OBJEKTY 
U všech 3 variant bude předpokládaná celková rekonstrukce mostních objektů.  

Konstrukční řešení mostních objektů bude řešeno v další fázi projektové dokumentace. 

Tunelové objekty nejsou řešeny.  

Staničení mostních objektů: 

Km 0,657 32 – mostní objekt nad Udáneským potokem 

Km 1,538 31 – mostní objekt přes místní vodoteč 

Km 2,088 43 – mostní objekt přes Kunčinský potok 

6.4 OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ 
Ve stávajícím stavu podél místní komunikace se nachází 6 autobusových zastávek.  

V novém návrhu jsou navržená podélná parkovací stání, nová nástupiště autobusových zastávek, 

kolmá parkovací stání u supermarketu Qanto.  

Přibližná staničení obslužných zařízení ve variantě A: 

Km 0,360 00 – km 0,460 00 – je navrženo na pravé straně podélné parkovací stání. Celkový počet 

stání je 8 míst. Délka stání je 6,75 m a šířka 2,00 m. Délka krajních stání je 7,75 m. Povrch je 

předpokládán ze zámkové dlažby.  

Km 0,520 00 – je navržena nová nástupní hrana zastávky v délce 13 m s betonovými bezbariérovými 

obrubníky. Výška nástupní hrany je navržena 0,20 m. 

Km 0,780 00 - je navržena na pravé straně nová autobusová zastávka na jízdním pruhu. Nástupní 

hrana zastávky je navržena v délce 13 m s betonovými bezbariérovými obrubníky. Výška nástupní 

hrany je navržena 0,20 m. 

Km 0,820 00 – je navrženo na levé straně nové nástupiště s nástupní hranou v délce 13 m 

s betonovými bezbariérovými obrubníky. Výška nástupní hrany je navržena 0,20 m. 

Km 1,560 00 - je navržena na levé straně nová autobusová zastávka na jízdním pruhu. Nástupní hrana 

zastávky je navržena v délce 13 m s betonovými bezbariérovými obrubníky. Výška nástupní hrany je 

navržena 0,20 m.  

Km 1,580 00 – km 1,620 00 – jsou navržena na levé straně nová kolmá parkovací stání, která slouží 

zejména pro nákupní středisko Qanto. Počet stání je 9 míst. Šířka parkovacích stání je navržena 2,5 m 

s krajními šířkami 2,75 m, délka stání je navržena 5 m. Vzhledem ke zvětšené zpevněné ploše před 

nákupním střediskem Qanto bude bezbariérové parkovací místo označeno vodorovným dopravním 

značením. Povrch parkovacích stání je navržen asfaltový.  

Km 1,600 00 – je navržen na pravé straně autobusový záliv s novým nástupištěm šířky 2,00 m  

a nástupní hranou délky 13 m s betonovými bezbariérovými obrubníky. Výška nástupní hrany je 

navržena na 0,20 m. Autobusový záliv je navržen v šířce 3,00 m.  
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Poznámka: 

Jsou navržené i nové zpevněné plochy před průmyslovou halou firmy Hedva v km 0,700 00, nová 

parkovací místa před mateřskou školou v km 1,500 00 a místo pro kontejnery na odpad. 

Ve variantě C a B jsou obslužná zařízení téměř totožná jako ve variantě A. 

6.5 NÁROKY NA ÚPRAVY A PŘELOŽKY SOUVISEJÍCÍCH 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Rekonstrukcí místní komunikace II/368 dojde k úpravě v místě křížení silnic III/3711 a III/36823. 

VARIANTA A: 

Na paprsku komunikace III/3711 od křížení se silnicí II/368 dojde k úpravě této komunikace až po 

stávající přechod pro chodce, který je nově navržen jako zúžený na 6,50 m. Zúžení je navrženo 

náběhovým klínem a zpevněným prstencem pro pojíždění TNV. 

Na paprsku komunikace III/36823 od křížení se silnicí II/368 dojde k úpravě této komunikace cca 

v délce 35 m od křížení. Na paprsku vznikne dělící ostrůvek plochy 14 m2.  

 VARIANTA B: 

Na paprsku komunikace III/3711 od křížení se silnicí II/368 dojde k úpravě této komunikace až po 

stávající přechod pro chodce, který je nově navržen jako zúžený na 6,50 m. Zúžení je navrženo oproti 

stávajícímu stavu zeleným pásem.  

Na paprsku komunikace III/36823 od křížení se silnicí II/368 dojde ke stejné úpravě jako ve variantě 

A. 

VARIANTA C: 

 Dojde ke stejným úpravám jako ve variantě B. 

6.6 PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY 
Hlavním podmiňujícím předpokladem je návrh vozovky na období 25 let. 

6.7 BILANCE ZÁKLADNÍCH VÝMĚR 
 

VARIANTA A: 

Plochy: 

Asfaltová plocha vozovky a jiných zpevněných ploch – 18 285,92 m2 

Asfaltový povrch společného pásu pro cyklisty a chodce – 4147,63 m2 

Zámková dlažba komunikace pro pěší – 3618,68 m2 

Zpevněná plocha podélných parkovacích pásů a sjezdů – 469,92 m2 

Plocha zelených pásů – 2078,19 m2. 



Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah        PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

  18 

 

VARIANTA B: 

Plochy: 

Asfaltová plocha vozovky a jiných zpevněných ploch – 20 243,89 m2 

Zámková dlažba komunikace pro pěší – 5395,59 m2 

Zpevněná plocha sjezdů – 361,89 m2 

Plocha zelených pásů – 1287,69 m2. 

VARIANTA C: 

Plochy: 

Asfaltová plocha vozovky a jiných zpevněných ploch – 18 375,79 m2 

Asfaltový povrch společného pásu pro cyklisty a chodce – 4099,13 m2 

Zámková dlažba komunikace pro pěší – 3618,68 m2 

Zpevněná plocha podélných parkovacích pásů a sjezdů – 758,00 m2 

Plocha zelených pásů – 1975,72 m2. 

6.8 ZÁBORY PŮDY 
Stavbou dojde k záboru parcel ze zemědělského půdního fondu ZPF.  

Jedná se o parcely č. 3544, 3545. 

Stavbou nedojde k záboru půdy určené k funkci lesa.  

6.9 ZP, PŘÍRODA A KRAJINA 
Nemá negativní vliv na ŽP, přírodu či krajinu.  

6.10 ORGANIZACE VÝSTAVBY  
Bude řešeno v další fázi projektové dokumentace. 

6.11 PRŮZKUMY 
Geotechnický průzkum: 

 

Základové poměry jsou jednoduché. Zemní práce budou prováděné dle normy ČSN 736133 

v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelné běžnými rypadly. 

 

Diagnostický průzkum vozovky: 

Dle vizuální prohlídky byly zjištěny tyto poruchy: 

• Ztráta makrotextury (od mostního objektu ev. č. 368-015 po konec úseku celoplošně) 

• Ztráta asfaltového tmelu (lokálně) 

• Vysprávky (v celé délce pravidelné vysprávky asfaltovou hutněnou směsí různého stáří  

a zálivky trhlin a pracovních spár, na začátku úseku vysprávky tryskovou metodou) 
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• Mozaikové trhliny (na začátku úseku a za mostních objektem ev. č 368-015 ve větším 

rozsahu, ve zbývající části lokálně) 

• Podélné úzké trhliny (lokálně jako počínající stádium vzniku mozaikových trhlin, případně 

v místech podélných pracovních spár) 

• Síťové trhliny (v omezeném rozsahu) 

• Olamování okrajů (na začátku úseku na obou stranách vozovky – úsek s nezpevněnými 

krajnicemi)  

• Místní poklesy (lokálně na začátku úseku na obou stranách vozovky – úsek 

s nezpevněnými krajnicemi) 

• Nepravidelné hrboly (způsobené různým stářím vysprávek a opotřebením krytu na 

začátku úseku) 

• Zvýšená nezpevněná krajnice a zanesené příkopy (v úsecích s nezpevněnou krajnicí) 

 

V úseku bylo provedeno 6 jádrových vývrtů a 2 kopané sondy pro ověření tloušťky asfaltových  

a konstrukčních vrstev.  

 

  

Sondami byla zjištěna celková tloušťka v rozmezí 270 až 330 mm. Kryt je tvořen v celé délce 

asfaltovými vrstvami. Podklad je složen z nestmelené směsi ze štěrkodrti, hrubého drceného 

kameniva a štěrku částečně vyplněného cementovou maltou případně cementovou stabilizací. 

Podloží vozovky tvoří štěrkovitý jíl (G3 G-F), což je podmínečně vhodná zemina pro aktivní zónu.  

 

Dle průzkumu lze z hlediska provozní způsobilosti vozovky zařadit stávající komunikaci do 

klasifikačního stupně 5, což znamená havarijní stav, který vyžaduje provedení opravy vozovky. Na 

začátku úseku se nachází opotřebení obrusné vrstvy. Téměř v celém úseku byly odhaleny novější 

velkoplošné vysprávky asfaltovou hutněnou směsí. Největší poruchy představuje vývoj mozaikových  
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a podélných trhlin. Nejzávažnější poruchou v úseku byly zjištěny síťové trhliny. Mozaikové i síťové 

trhliny se nacházely i v místech vizuálně novějších vysprávek. Na začátku úseku s nezpevněnou 

krajnicí byly dokumentovány olamování okrajů a místní poklesy. Místy byla nezpevněná krajnice 

zvýšená, což je jedna z hlavních příčin vzniku trhlin, kdy krajnice brání odtoku vody z povrchu vozovky 

a tím dochází k jejímu podmáčení a poškození zpevněné části. 

 

Vzhledem k dopravnímu významu (silnice II. třídy) je komunikace zařazena do návrhové úrovně 

porušení D1. Vzhledem k počtu TNV v roce 2016 odpovídá silnice II/368 III. třídě dopravního zatížení. 

Z tohoto hlediska byla předběžně vybrána tato konstrukce vozovky místní komunikace: 

 

ASFALTOVÝ BETON  ACO 11+ TL.40 mm   ČSN EN 13108-1 

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA 0,2 – 0,3 kg/m2  ČSN 736129 

ASFALTOVÝ BETON  ACO 16+ TL.60 mm   ČSN EN 13108-1 

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA 0,2 – 0,3 kg/m2  ČSN 736129 

ASFALTOVÝ BETON PODKLAD. ACP 16+ TL.50 mm   ČSN EN 13108-1 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA 0,6 – 1,5 kg/m2  ČSN 736129 

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C8/10 TL.130 mm   ČSN 736124-1 

ŠTĚRKODRŤ   min, ŠDa TL.220 mm   ČSN 736126-1 

CELKEM     TL.500 mm 

 

Konstrukce vozovky společného pásu pro cyklisty a chodce: 

 

ASFALTOVÝ BETON  ACO 11  TL.50 mm   ČSN EN 13108-1 

R-materiál   R-mat  TL50 mm   ČSN EN 13108-8 

ŠTĚRKODRŤ   min. ŠDb TL.150 mm   ČSN 736126-1 

CELKEM     TL.250 mm 

 

Konstrukce vozovky komunikace pro chodce: 

 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA  DL  TL.60 mm   ČSN 736131 

PÍSKOVÉ LOŽE   L  TL.40 mm   ČSN 736131 

ŠTĚRKODRŤ   min. ŠDb TL.150 mm   ČSN 736126-1 

CELKEM     TL.250 mm 

 

Konstrukce sjezdu a parkovacích pásů: 

 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA   DL  TL.80mm   ČSN 736131 

PÍSKOVÉ LOŽE   L  TL.40 mm   ČSN 736131 

ŠTĚRKODRŤ   min. ŠDb TL.250 mm   ČSN 736126-1 

CELKEM     TL.370 mm 

 

Konstrukce autobusového zálivu: 

 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA   DL  TL.120 mm   ČSN 736131 

PÍSKOVÉ LOŽE   L  TL.30 mm   ČSN 736124-7 

MECH. ZPEVNĚNÉ KAM. MZK  TL.130 mm   ČSN 736126 

CELKEM     TL.200 mm 
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Dendrologický průzkum: 

 

Při jízdě ve směru na Staré Město v místní části Sušice můžeme po pravé straně zahlédnout vzrostlou 

alej složenou z 57 kusů dřevin. Nejčastěji vyskytující se dřevinou je jedinec javoru mléče (Acer 

platanoides L.), dále byly zjištěny jedinci smrku ztepilého (Picea abys L.) a jeden jedinec břízy 

bělokoré (Betula pendula Roth.). Dle dendrometrických parametrů se jedná o průměrné až 

podprůměrné dřeviny, což je způsobeno pravděpodobně nepříznivými podmínkami, v nichž dřeviny 

rostou. 

 

U většiny dřevin byl zjištěn velmi závažný stav, kdy z 57 dřevin bylo vyhodnoceno 21 dřevin, jejichž 

defekty jsou vážné, že je nelze dále stabilizovat a udržovat. U dalších 12 dřevin byly nalezeny takové 

defekty, že jejich stabilizace by byla možná, ale vzhledem k finanční investici náročná. Vzhledem 

k blízkému kontaktu s komunikací a intenzivním provozem se zde vyskytuje málo druhů hmyzu.  

 

Vzhledem k variantám, kde je navržen společný pás pro cyklisty a chodce, bude alej z větší části 

zrušena. 

Změření špičkové hodinové intenzity na křižovatce II/368 s III/3711: 

Dne 15.8.2017 (úterý) jsem prováděl měření intenzity dopravy všech vozidel na křižovatce II/368 

s III/3711. Bylo měřena intenzita v 7:00 – 8:00, 10:00 – 11:00, 13:00 – 14:00. Dle největší intenzity 

z těchto tří časů bylo vypočtena špičková hodinová intenzita dopravy podle TP 189.  

Dle průzkumu bylo zjištěno, že nejvíce vozidel projede z ulice Komenského do ulice Lanškrounská  

a naopak, z tohoto důvodu je navržena nová styková křižovatka s jednosměrnou ulicí Čs. Armády, kdy 

jsem kladl důraz na plynulý průjezd po hlavní komunikaci II/368.   

Počet nákladních souprav projetých ve špičkové hodině křižovatkou II/368 s III/3711: 

 

 

 

 

Z Komenského Z Olomoucké Z Lanškrounské 
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Pentlogram všech vozidel ve špičkové hodině na křižovatce II/368 s III/3711: 
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6.12 NÁKLADY 
Bude řešeno v další fázi projektové dokumentace.  

7 CELKOVÉ POSOUZENÍ  

7.1 PROVEDE SE CELKOVÉ POSOUZENÍ UVAŽOVANÉ TRASY 
 

VARIANTA A: 

Směrové řešení je navrženo s ohledem na normu tak, aby trasa byla bezpečná a plynulá. Návrh 

obsahuje kružnicové oblouky s přechodnicemi, přechodnicové oblouky i prosté kružnicové oblouky, 

kde poloměr oblouku je větší než 1600,00 m, nebo odsun kružnicového oblouku činí méně než  

0,25 m. Klopení ve směrových obloucích je navrženo tak, aby všude byl dodržen minimální výsledný 

sklon 0,50 %. Dostředný sklon je navržen podle poloměrů směrových oblouků a návrhové rychlosti  

50 km/h.  

Kvůli stísněným poměrům je navržený jízdní pás šířky 6,50 m bez vodících proužků v celém úseku.  

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající niveletu komunikace, kterou téměř v celém úseku 

kopíruje. Ve staničení km 0,358 36 – km 0,970 09 je niveleta navržena s ohledem na levý obrubník, 

kde je nově zrekonstruována komunikace pro pěší. Výškové oblouky jsou navržené s poloměry dle 

splnění norem.  

U stávajících křižovatek je navržen nový poloměr nároží a celkově je upravena zpevněná plocha 

křižovatek. 

Nový návrh křižovatky se silnicí III/3711 ve staničení km 0,040 16 klade důraz na plynulý průjezd po 

hlavní komunikaci, kdy je řešen jako styková křižovatka s jednosměrným odbočením do ulice Čs. 

Armády. Její parametry jsou navržené dle vlečných křivek nákladních souprav. Pro větší intenzitu této 

křižovatky je navržen levý odbočovací pruh při odbočení z ulice Lanškrounská do ulice Olomoucká. 

Nový návrh křižovatky se silnicí III/36823 ve staničení km 2,019 22 klade důraz na zúžení této plochy  

a snaží se připojit vedlejší komunikaci  III/36823 kolmo na hlavní II/368. Její parametry jsou navržené 

dle vlečných křivek nákladních souprav a autobusů. Křižovatka je opatřena dělícím ostrůvkem na 

paprsku vedlejší komunikace. 

V celém úseku se nachází vysoká intenzita cyklistů (372 cyklo/den), z tohoto důvodu je navržen 

společný pás pro cyklisty a chodce šířky v přidruženém prostoru komunikace. Od staničení km 0,465 

68 až po km 1,635 20 je tento pás veden při pravém okraji komunikace s šířkou 3,0 m. Od staničení 

km 1,635 20 až po výjezd na silnici III/36823 je společný pás pro cyklisty a chodce veden při levém 

okraji komunikace s nejmenší možnou šířkou 2,25 m.  

U mostních objektů je zamýšlená jejich celková rekonstrukce a nově budou upravené podle 

navrženého trasování stavby.  

Ve staničení km 1,600 00 je navržen autobusový záliv kvůli zvýšené bezpečnosti chodců viditelněji 

lepším rozhledovým poměrům ve směrovém oblouku. Ostatní autobusové zastávky jsou řešené na 

jízdním pruhu, kdy stání autobusu na vozovce bývá považováno za lepší formu zklidňování dopravy. 
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Autobusovou zastávkou neprojede více než 125 autobusů za den, z toho vyplývá, že nemusíme nějak 

upravovat povrch vozovky v místě zastávky. 

Ve staničení km 0,360 00 – km 0,460 00 je navrženo na pravé straně podélné parkovací stání. Celkový 

počet stání je 8 míst.  

VARIANTA B: 

Tato varianta byla hlavně navrhována z důvodu zachování stávající šířky komunikace a tím 

s minimální úpravou povrchového odvodnění komunikace (uliční vpustě).  

Směrové řešení je navrženo s ohledem převážně na stávající osu komunikace, kdy tuto osu téměř 

kopíruje od staničení km 0,401 26 až po konec úseku. Od km 0,000 00 do km 0,401 26 se navržený 

stav drží stávajícího levého obrubníku. Trasa navíc od varianty A obsahuje složené kružnicové 

oblouky, kvůli dodržení kopírování stávající osy komunikace. S ohledem na nevybranou variantu 

nebylo navrhováno klopení vozovky ani výškové řešení trasy.   

U stávajících křižovatek je navržen nový poloměr nároží a celkově je upravena zpevněná plocha 

křižovatek. 

Nový návrh křižovatky se silnicí III/3711 klade důraz na plynulý průjezd po hlavní komunikaci, kdy je 

řešen jako styková křižovatka s jednosměrným odbočením do ulice Čs. Armády. Její parametry jsou 

navržené dle vlečných křivek nákladních souprav. Na paprsku křižovatky ulice Komenského je nově 

přechod pro chodce posunut zhruba o 30 m. Tato křižovatka je oproti variantě A navržena bez levého 

odbočovacího pruhu z ulice Lanškrounská do ulice Olomoucká. 

 Křižovatka se silnicí III/36823 je téměř shodná s variantou A.  

V této variantě je navržen místo společného pásu pro cyklisty a chodce ochranný pruh pro cyklisty. 

Od staničení km 0,401 19 až po křižovatku se silnicí III/36823 jsou vedeni cyklisti v ochranném pruhu. 

Ochranný pruh byl navržen z takového důvodu, že v některém úseku je šířka jízdního pruhu menší 

než 4,25 m, kdy při této šířce by mohl být vytvořen i vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty. Dále ochranný 

pruh pro cyklisty byl zvolen i z důvodu, že může být pojížděný vozidly a tím pádem nemusí být 

navrženo ve směrovém oblouku rozšíření. Ochranný pruh má i samočistící účinky, kdy je pojížděn 

většinou TNV, které ty nečistoty vytěsňují dále k okraji komunikace oproti vyhrazenému jízdnímu 

pruhu, který je pojížděn pouze cyklisty.  

U mostních objektů je zamýšlená jejich celková rekonstrukce. 

Autobusové zastávky jsou řešené stejně jako u varianty A.  

V této variantě oproti variantě A nejsou navržené parkovací podélné pásy.  

VARIANTA C: 

Tato varianta se příliš neliší od varianty A, pouze má trochu jinak uspořádané zpevněné plochy mimo 

hlavní dopravní prostor místní komunikace. Dále oproti variantě A je zde navržena křižovatka se 

silnicí III/3711 stejného šířkového uspořádání jako ve variantě B.  

Tato varianta byla vytvořena na úkor toho, jak jinak by mohly vypadat zpevněné plochy a zelené pásy 

než ve variantě A.   
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7.2  POKUD SE TECHNICKÁ STUDIE ZABÝVÁ I VYHLEDÁNÍM 

NEJVHODNĚJŠÍM UMÍSTĚNÍM PK, PROVEDE SE HODNOCENÍ 
VARIANT METODIKY SCHVÁLENÉ 

ZADAVATELEM/OBJEDNATELEM (1995)A V PRŮVODNÍ 
ZPRÁVĚ SE UVEDOU VÝSLEDKY. 

Není řešeno.  

8 EXPERTIZA 

Bude řešena v další fázi projektové dokumentace. 

9 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Tato diplomová práce řeší nový návrh uspořádání místní komunikace II/368 ve městě Moravská 

Třebová. Výsledkem práce je vypracování tří variantních řešení této stavby, kdy jedna z nich je 

podrobněji rozpracována. Vzhledem ke stálému zvyšování intenzity dopravy, která přesáhla 5000 

voz/den, si zpracované varianty kladly za cíl zvýšit bezpečnost a plynulost provozu a zohlednit 

všechny potřeby pro jednotlivé účastníky provozu na této místní komunikaci. Dále bylo zjištěno, že 

v daném úseku v průměru denně projede 372 cyklo/den, z tohoto důvodu se varianty zaměřily hlavně 

na řešení této situace, kdy je zapotřebí zvýšit bezpečnost cyklistů v celé délce trasy.  

Vzhledem k tomu, že jsem vášnivý cyklista v letních měsících, velice oceňuji, když obcí vede společný 

pás pro chodce a cyklisty v přidruženém prostoru místní komunikace. Z tohoto důvodu jsem si vybral 

pro podrobnější rozpracování variantu A, která je dle mého myšlení, zručnosti a píle navržena jako 

ideální varianta tak, jak by měla vypadat ve skutečnosti. Navrhoval jsem ji s ohledem na bezpečnost  

a plynulost všech účastníků provozu na místní komunikaci. Dále s ohledem na estetiku  

a zachovalost stávajícího prostoru místní komunikace bez dílčích demolic stávajících staveb. U této 

varianty nebyl brán zřetel na vyšší náklady na tuto stavbu, z tohoto důvodu byla vytvořena varianta B, 

která upravuje stávající šířkové uspořádání místní komunikace téměř bez narušení stávajícího 

přidruženého prostoru pouze s úpravou povrchů. Varianta C byla vytvořena s ohledem na to, jak by 

mohly i jinak vypadat zpevněné plochy v přidruženém prostoru místní komunikace ve variantě A.    

Při zpracování diplomové práce bylo postupováno prakticky dle platných norem a předpisů.  

 

 

 

 

 

 

 



Stavba: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah        PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

  26 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ:  

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

- ČSN 73 6425-1 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště 

Část 1: Návrh zastávek 

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy pro motorovou dopravu 

- TP 145 – Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 

- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací – všeobecná část, katalog, návrhová 

metoda 

TP 170 – dodatek č.1 – Navrhování vozovek pozemních komunikací – všeobecná část, 

katalog, návrhová metoda 

- TP 171 – Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací 

- TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty 

- Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

- Politika jakosti pozemních komunikací, www.pjpk.cz 

- Mapové portály, www.mapy.cz, www.geoportal.gov.cz 

- Územní plán města Moravská Třebová 

- Geodetické výškové a polohové zaměření přilehlého okolí (GEOVAP, spol. s.r.o., Čechovo 

nábřeží 1790, 530 03 Pardubice) 

- Ministerstvo dopravy, Jednotná dopravní vektorová mapa, www.maps.jdvm.cz 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Celostátní sčítání dopravy 2016, www.scitani2016.rsd.cz 

- Geologické a geovědní mapy, www.geologické-mapy.cz 

- Stanovení intenzit dopravy (TRALYS, Ing. Petr Kumpošt Volmanova 1759 250 88 Čelákovice), 

www.tralys.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 

II/368   silnice 2. třídy 368 

III/3711  silnice 3. třídy 3711 

č.  číslo 

cyklo  cyklistů 

IZ  informativní značka 

m.n.m.  metrů nad mořem 

TNV  Těžká nákladní vozidla 

Čs.   Československé 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ŽP  Životní prostředí 

ČSN  Česká technická norma 

ev.  evidentní 

TP  Technické podmínky 
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SEZNAM PŘÍLOH 

VÝKRESOVÁ ČÁST: 

 B.01 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 B.02 – SITUACE VARIANTY A 

 B.03 – SITUACE VARIANTY B 

 B.04 – SITUACE VARIANTY C 

 B.05 – KOORDINAČNÍ SITUACE 

 B.06 – PODÉLNÝ PROFIL 

 B.07 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KM 0,820 00 

 B.08 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KM 1,000 00 

 B.09 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KM 1,800 00 

 B.10 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KM 2,248 78 

 B.11 – PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY KM 0,000 00 – KM 1,100 00 

 B.12 – PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY KM 1,200 00 – KM 2,248 78 

 B.13 – VLEČNÉ KŘIVKY – VAR. A 

 B.14 – VLEČNÉ KŘIVKY – VAR. A 

 B.15 – VLEČNÉ KŘIVKY – VAR. A 

 B.16 – VLEČNÉ KŘIVKY – VAR. A 

 B.17 – VLEČNÉ KŘIVKY – VAR. A 

 B.18 – VLEČNÉ KŘIVKY – VAR. B,C 

 B.19 – VLEČNÉ KŘIVKY – VAR. B,C 

B.20 – VLEČNÉ KŘIVKY – VAR. B,C 

B.21 – VLEČNÉ KŘIVKY 

B.22 – VLEČNÉ KŘIVKY 

PŘÍLOHY: 

 C.01 – KAPACITNÍ POSUDEK KŘIŽOVATKY 

 C.02 - FOTODOKUMENTACE 

 

 

 


