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Abstrakt 
Náplní práce je řešení dopravy v centru města Havlíčkův Brod. Zejména se jedná o úpravu 
pozemní komunikace II/150, která spočívá ve změně organizace dopravy v ulicích Dolní, 
Žižkova a Na Ostrově ze stávajícího obousměrného provozu na jednosměrný provoz s tím, 
že se zmíněné ulice upraví na obdobu velkého kruhového objezdu. Úpravou dojde k 
zpřehlednění, usměrnění a zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, zejména ve vztahu k 
chodcům a cyklistům. Dalším úkolem práce je revitalizace veřejných ploch před kulturním 
domem Ostrov a propojení stávajících cyklostezek na obou březích řeky Sázavy. V této 
souvislosti práce taktéž řeší návrh úpravy dešťové kanalizace, nadzemního vedení nízkého 
napětí, veřejného osvětlení, sdělovacích kabelů, světelné signalizace hasičů a nízkotlakého 
plynovodu.  
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Abstract 
The aim of this diploma thesis is the solution of the traffic situation in the city center of 
Havlíčkův Brod. Mainly the ground road number II/150 adjustment, which consist in the 
modification of the two-way traffic to one-way traffic organization in the streets Dolní, Žižkova 
and Na Ostrově by using the analogy of a roundabout layout, is solved within this thesis. All 
mentioned modifications simplify the traffic situation, improve the orientation and increase the 
security and the traffic flow mainly in relation to pedestrians and cyclists. Another part of this 
thesis is focused on revitalization of the public spaces in front of the community center called 
Ostrov and junction of existing cycle tracks situated on the both banks of the Sázava river. In 
relation to this topic the adjustment of rainwater sewerage system, low-voltage above ground 
network, public lighting, communication electric cables, fire brigade signal lights and low-
pressure gas pipeline is also solved.  
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 1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Stavba : Řešení dopravy v centru Havlíčkova Brodu

Druh stavby: Rekonstrukce komunikací, úprava zpevněných 
ploch, úprava křižovatek, cyklostezek a 
chodeckých tras, návrh nové cyklostezky

Stavební objekt: -

Investor : Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57
580 61 HAVLÍČKŮV BROD

Zpracovatel projektu: Bc. Miroslav TOBEK

T. G. Masaryka 736

570 01 LITOMYŠL - MĚSTO

Tel.: 774 060 432

Kraj : Vysočina

Obec s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod

Obec s pověřeným obec. úřadem:Havlíčkův Brod

Obecní úřad: Havlíčkův Brod

Katastrální území: Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod); 637823

Pověřený spec. stavební úřad: Havlíčkův Brod - Stavební úřad

Poloha: Intravilán

 2 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
 2.1 . STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A 
UMÍSTĚNÍ

Stavba se nachází v intravilánu města Havlíčkův Brod na poměrně rušné dopravní tepně 
spojující silnice prvních tříd I/38 a I/34 centrem města ulicemi Dolní a Žižkova. Z důvodu 
umístění  mlýnu  v  zájmovém  území  a  nutnosti  zachování  jeho  výroby  bude  nutná 
etapizace  výstavby.  Výstavba  bude  probíhat  ve  všech  etapách  při  úplné  uzavírce 
komunikací. Veškerá doprava bude po dobu stavebních prací odkloněna na objízdné trasy 
(včetně autobusových linek MHD).

Jedná se o pozemní komunikaci druhé třídy II/150. Předmětný úsek komunikace je veden 
v intravilánu města Havlíčkův Brod. Ulice Dolní, Žižkova a Na Ostrově jsou navrženy  jako 
jednosměrné, šířka jízdního pruhu je 3,50m (asfaltový kryt) s rozšířením o 1,00m po obou 
stranách (kryt z žulových kostek - oddělení od asfaltového krytu přídlažbou z kamenných 
obrubníků).  Na ulici Na Valech je zachován jednosměrný provoz o šířce 3,50m (kryt  z 
žulových kostek),  přičemž je  v ní  navržena obousměrná stezka pro chodce a cyklisty 
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(asfaltový kryt) o šířce 3,00m. 

V ulici Kalinovo nábřeží, Na Ostrově a v části ulice Žižkova jsou chodníky šířky 1,75; 2,00 
a 2,25 z kamenných desek - žula (podle nutnosti dodržení bezpečnostních odstupů). 

Ulice Žižkova ze směru od ulice Na Ostrově je rozdělena zeleným pásem, chodníky jsou 
šířky 2,25m (kamenné desky - žula). Po napojení komunikace Na Valech končí zelený 
pás.  Od  parku  je  v  těchto  místech  vedena  společná  stezka  pro  chodce  a  cyklisty 
(asfaltový kryt), která končí před chodníkem a dále pokračuje až v ulici Na Valech - část 2. 
Chodníky ve zbylé části ulice Žižkova k ulici Dolní a v celé rekonstruované části ulice 
Dolní jsou taktéž z kamenných desek - žula.

Kategorie ulice Dolní,  Žižkova, Kalinovo nábřeží,  Na Ostrově, Na Valech - část 2 a V 
Sadech:

MS1 5,5/30 / MS2 5,5/30 / MS1 5,5/30p / MS2 5,5/30p (šířka přidruženého dopravního 
prostoru je proměnná)

Kategorie ulice Na Valech - část 1:

MO1 3,5/30a (šířka přidruženého dopravního prostoru je proměnná)

 2.2 . PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY
Předpokládaný rok zahájení výstavby: 2013

Stavba by měla proběhnout v jedné fázi, která bude rozdělena na 15 etap. Její uvedení do 
provozu bude postupné, podle postupu dokončených etap.

Předpokládaný rok ukončení stavby: 2014

 2.3 . VAZBY NA REGULAČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ INFORMACE A NA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, NEBO ÚZEMNÍ 
SOUHLAS VČETNĚ PLNĚNÍ JEHO PODMÍNEK (JE-LI VYDÁN)
Stavba není v rozporu s územním plánem, který má město Havlíčkův Brod schválen (viz. 
příloha 09 - Koncepty). Tento stupeň projektové dokumentace „DSP - Dokumentace pro 
stavební povolení“  nenavazuje na žádný předchozí stupeň projektové dokumentace.

 2.4 . STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ

Stavba je situována v intravilánu města Havlíčkův Brod, který leží v centrální části České 
republiky, v kraji Vysočina. Počátky města jsou datovány už od roku 1234. Rozkládá se v 
údolí, jehož nadmořská výška se pohybuje okolo 410 m n. m., ale okolní kopce dosahují 
nadmořské výšky až 615 m n. m..  Z hlediska geomorfologie se tato lokalita nachází na 
území  systému  "Hercynském",  provincie  "Česká  vysočina",  subprovincie  "Česko-
moravské  soustavy",  oblasti  "Českomoravské  vrchoviny"  a  celku  "Hornosázavské 
pahorkatiny". Okolní  zájmové  území  je  mírně  zvlněné.  Pozemní  komunikace  II/150 
překonává  pomocí  mostu  e.č.  150-026  řeku  Sázavu  -  pravobřežní  přítok  řeky  Vltavy 
(Správce toku - Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava) a dále pomocí mostu ev.č. 4035 
Cihlářský potok - pravobřežní přítok řeky Sázavy (Správce toku -  Povodí Vltavy, s.p., 
Závod Dolní Vltava).  Místní komunikace na ulici  Na Ostrově překonává pomocí mostu 
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ev.č. HB 4001 taktéž Cihlářský potok - pravobřežní přítok řeky Sázavy (Správce toku - 
Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava).

Pozemní  komunikace  II/150  je  v  současné  době  obousměrně  vedena  po  mostě 
ev.č. 150-026 přes řeku Sázavu, po ulici Dolní a Žižkova, přičemž v místě křížení ulice 
Dolní  a Žižkova jsou nedostatečné šířkové poměry a křižovatka je v době dopravních 
špiček občas zahlcena dopravou. V řešené oblasti jsou dále dotčeny místní komunikace v 
ulici Kalinovo nábřeží (obousměrný provoz), v ulici Na Ostrově (jednosměrný provoz v 
úseku  mezi  ulicemi  Dolní  -  Na  Valech,  dále  obousměrný  provoz),  v  ulici  Na  Valech 
(jednosměrný  provoz  v  úseku  Na  Ostrově  -  Žižkova,  jednosměrný  provoz  v  úseku 
Havlíčkovo náměstí - Žižkova), v ulici Dolní v úseku mezi ulicí Žižkova a Havlíčkovým 
náměstím (obousměrný provoz) a v ulici V Sadech (obousměrný provoz).

V domech na ulici Dolní, Žižkova a Kalinovo nábřeží jsou umístěny především obchodní 
prostory a restaurace. V horních patrech pak bytové a kancelářské prostory. Domy v ulici 
Na  Valech  slouží  především  jako  obchodní  prostory  a  garáže.  Z  této  ulice  jsou  též 
zásobovány obchody v ulici Dolní. Domy v ulici Na Ostrově jsou využívány především 
jako  kanceláře  a  restaurace.  V  místě,  kde  je  zalomena ulice  Na Ostrově  je  situován 
Kulturní  dům  "Ostrov",  konkrétně  se  jedná  o  budovu  kina  a  divadla,  před  kterým  je 
umístěno  prostranství  s  malým  vyhrazeným  parkovištěm.  Na  ulici  Na  Ostrově  je  též 
umístěno  kapacitní  placené  parkoviště,  u  kterého  chybí  parkovací  místa  pro  vozidla 
převážející osoby s omezenou schopností pohybu. V prostoru mezi ulicemi Na Ostrově, 
Na Valech a Žižkova je situován mlýn, který je v provozu. Vjezd a výjezd ze mlýnu jsou 
umístěny v ulici Na Ostrově a další vjezd v ulici Na Valech, přičemž nakládka mouky je 
prováděna přímo v ulici Na Valech. Doprava přivážející obilí a odvážející mouku je řešena 
výhradně těžkými nákladními vozidly. Na křižovatce ulic Žižkova a V Sadech je umístěn 
výjezd vozidel hasičského záchranného sboru a vozidel městské policie,  přičemž před 
touto  křižovatkou  je  na  ulici  Žižkova  v  obou  směrech  umístěna  výstražná  světelná 
signalizace  upozorňující  řidiče  na  výjezd  hasičských  vozidel.  Ulici  Dolní  a  Na  Valech 
spojuje úzká ulička, která nenese žádný název. Jsou v ní umístěny vstupy do obchodů a 
obytných částí domů.

Most ev.č.  150-026 přes řeku Sázavu, po kterém je převáděna komunikace II/150,  byl 
postaven  v  roce  1855.  Jedná  se  tedy  o  historický  kamenný  most  o  třech  mostních 
otvorech s nosnou konstrukcí tvořenou kamennými klenbami. Most byl při rekonstrukci v 
roce 1946 rozšířen pomocí nabetonované ŽB-desky. V roce 2012 došlo k celkové sanaci 
mostu,  rekonstrukci  inženýsrských sítí  a  mostního  svršku  -  rozšíření  pomocí  konzoly, 
která  umožňuje  bezproblémové  pravé  odbočení  nákladních  automobilů  přímo  z  ulice 
Dolní (z mostu) na ulici Na Ostrově.

Řešenou oblastí protéká Cihlářský potok, který teče z rybníku Obora v městském parku 
Budoucnost. Potok je v řešené oblasti  umístěn pod zemí. Potok je zpočátku veden ve 
zděné zaklenuté stoce a pod ulicí  Žižkova pak přechází  do železobetonových rámů s 
občasnou  dobetonávkou  z  monolitického  betonu.  Potok  kříží  ulici  Žižkova  těsně  za 
křižovatkou s ulicí Na Ostrově a V Sadech, dále podtéká areál mlýnu a vyúsťuje v ulici Na 
Ostrově. Zde potok ústí pod most situovaný na ulici Na Ostrově. Most je železobetonový 
dvoupolový,  přičemž do jednoho mostního otvoru ústí  Cihlářský potok a druhý mostní 
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otvor je nevyužitý. Dále potok, již v otevřeném korytě, kříží kanalizační sběrač, a následně 
se vlévá do řeky Sázavy.

Na pravém nábřeží  řeky Sázavy vede cyklostezka,  která  je  v  místě  mostu přes řeku 
vedena  po  náplavce  pod  mostem.  V  roce  2012  byla  vybudována  dřevěná  lávka 
překonávající Cihlářský potok v místě kanalizačního sběrače spolu s chybějícím úsekem 
cyklostezky. Mezi náplavkou a ulicí Na Ostrově je umístěna kamenobetonová opěrná zeď, 
která je umístěna mezi mostem ev.č. 150-026 přes řeku Sázavu a ulicí Na Ostrově.

Na levém nábřeží řeky Sázavy vede v blízkosti ulice Masarykova cyklostezka, která je v 
místě  mostu  přes  řeku  Sázavu  vedena  po  náplavce  pod  mostem.  Dále  je  na  levém 
nábřeží řeky Sázavy vedena cyklostezka v blízkosti kostela sv. Kateřiny.

Nadmořská výška okolního terénu (v oblasti ulice Dolní, Žižkova, Kalinovo nábřeží, Na 
Ostrově, Na Valech, V Sadech a stávajících cyklostezek na levém nábřeží řeky Sázavy) 
se pohybuje okolo 408,00 - 414,00 m n.m., přičemž nejnižší místo v řešené oblasti se 
nachází  na ulici  Na Ostrově cca před kulturním domem "Ostrov"  a nejvyšší  místo se 
nachází  na ulici  Dolní v předpolí  mostu ev.č.  150-026 přes řeku Sázavu. Komunikace 
budou kopírovat okolní terén. Realizací stavby nebude změněn stávající charakter území 
ani koryta řeky, tedy linie, která je již dlouhodobě stabilizována v území.

Stavba  zasahuje  do  památkové  zóny  města  Havlíčkův  Brod,  přičemž  jednotlivé  ulice 
určují nebo dotvářejí charakter památkové zóny.

 V řešené lokalitě vede velké množství inženýrských sítí (jednotná kanalizace, dešťová 
kanalizace, vodovody,  silové vedení nízkého a vysokého napětí  a světelné signalizace 
hasičů, vedení veřejného osvětlení, sdělovací kabely, NTL plynovody, STL plynovody).

 2.5 . VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA 
KRAJINU, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stavba je přínosem pro zkvalitnění životního prostředí, a to jak v lokalitě samotné, tak i v 
jejím bezprostředním okolí. Dále dojde ke zvýšení plynulosti dopravy a tedy i ke snížení 
exhalací výfukových plynů a hluku od automobilové dopravy v rámci celé řešené oblasti. V 
ulicích Dolní a Žižkova se v tomto důsledku sníží tyto exhalace, naopak v ulici na Ostrově 
tyto exhalace narostou.

 2.6 . CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOTČENÉ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ 
OPATŘENÍ
Předmětem  této  práce  je  rekonstrukce  pozemní  komunikace  II/150  v  ulicích  Dolní  a 
Žižkova. Vzhledem k tomu, že na stávající křižovatce ulic Dolní a Žižkova občas dochází v 
dopravní špičce ke kolapsům dopravy a šířkové poměry obou ulic neumožňují potřebné 
rozšíření pro odbočovací pruhy, bude navržena celková změna organizace dopravy, která 
spočívá  ve  změně  provozu  v  ulicích  Dolní,  Žižkova  a  Na  Ostrově  ze  stávajícího 
obousměrného provozu na jednosměrný provoz s tím,  že se zmíněné ulice upraví  na 
obdobu  velkého  kruhového  objezdu,  což  bude  mít  vliv  na  zpřehlednění  a  usměrnění 
provozu.  Tímto  řešením  se  sníží  nároky  na  šířku  komunikace  a  zvětší  se  poloměry 
oblouků při odbočování. Dalším významným přínosem tohoto řešení je rozšíření prostoru 
pro pěší na úkor komunikací v uvedených ulicích. Jednosměrné uspořádání ulic navíc 

DIPLOMOVÁ PRÁCE, VUT V BRNĚ, FAST, PKO strana 6



ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU PRŮVODNÍ ZPRÁVA

chodcům  a  cyklistům  usnadní  přecházení  komunikace,  čímž  dojde  ke  zvýšení  jejich 
bezpečnosti.

 3 . PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ
[1] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení  fotodokumentace zájmového území a 

přilehlého terénu 28.3.2012, 16.5.2012 a 15.8.2012.

[2] Měření intenzity dopravy a cyklistů ve dvou jednohodinových sondách 28.3.2012.

[3] Geodetické polohové a výškové zaměření zájmového území a přilehlého terénu.

[4] Informace ze sčítání dopravy roku 2010 (Ředitelství silnic a dálnic ČR).

[5] Rastrová základní mapa ČR 1:10 000.

[6] Kopie katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí.

[7] Závěry z  jednání s vedoucím diplomové práce Ing. Martinem Smělým.

[8] Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí, které vedou v blízkosti zájmového 
území.

 4 . ČLENĚNÍ STAVBY
 4.1 . ZPŮSOB ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ
000 Objekty přípravy staveniště

100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)

200 Mostní objekty a zdi

300 Vodohospodářské objekty

400 Elektro a sdělovací objekty

500 Objekty trubních vedení

600 Objekty podzemních staveb

650 Objekty drah

700 Objekty pozemních staveb

800 Objekty úpravy území

900 Volná řada objektů

 4.2 . URČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY
Stavba bude vybudována jako jeden celek, členěna na více částí při zachování plného 
provozu mlýnu. Obecně je stavba  rozdělena na objekty komunikací a objekty sítí.
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 4.3 . ČLENĚNÍ STAVBY NA ČÁSTI, NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ 
SOUBORY

 SO 101 ZMĚNA ORGANIZACE DOPRAVY

SO 102 REVITALIZACE  VEŘEJNÝCH  PLOCH  PŘED  KULTURNÍM  DOMEM 
OSTROV

SO 103 PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK - ČÁST 1

SO 104 PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK - ČÁST 2

SO 201 MOST EV.Č. 4035

SO 202 MOST EV.Č. HB 4001

SO 203 LÁVKA PŘES POTOK ŽABINEC

SO 204 OPĚRNÁ ZEĎ

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN

SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ČÁST 1

SO 403 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ TELEFONICA O2, a.s.

SO 404 PŘELOŽKA SVĚTELNÉ SIGNALIZACE HASIČŮ

SO 405 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ČÁST 2

SO 501 PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU

 5 . PODMÍNKY REALIZACE STAVBY
 5.1 . VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH 
STAVEBNÍKŮ
Před zahájením výstavby je  nutné označit  objízdné trasy pro jednotlivé etapy.  Během 
stavby  je  nutné  provést  dešťovou  kanalizaci  (nový  kanalizační  sběrač  na  ulici  Dolní, 
Kalinovo nábřeží  a Na Ostrově,  dále pouze nové uliční  vpusti),  přeložku nadzemního 
vedení  NN  na  křižovatce  ulice  Žižkova,  Na  Ostrově  a  V  Sadech,  veřejné  osvětlení 
(nasvětlení přechodů pro chodce a upravených úseků chodníků),  přeložku sdělovacích 
kabelů Telefonica O2, a.s. na křižovatce ulice Žižkova, Na Ostrově a V Sadech, přeložku 
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světelné signalizace hasičů z ulice Žižkova na ulici Na Ostrově a přeložku NTL plynovodu 
v levotočivém směrovém oblouku R=13,00m na ulici Na Ostrově. 

 5.2 . UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ PLYNULOSTI A 
KOORDINOVANOSTI
Před samotnou výstavbou se musí zajistit  zřízení objízdné trasy a dopravního značení 
objížďky, která povede po místních komunikacích v městě Havlíčkův Brod. Následně se 
provede příprava území (zařízení staveniště, atd.).

Musí být zohledněn požadavek zachování plného provozu mlýnu a ostatních dotčených 
provozoven.

 5.3 . ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU
Přístup na staveniště je zajištěn po pozemní komunikaci druhé třídy II/150 z ulice Dolní 
(směrem od mostu i od Havlíčkova náměstí), Žižkova a na Valech (směrem od Havlíčkova 
náměstí).

 5.4 . DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY
V  době  výstavby  bude  v  intravilánu  zajištěno  zásobování  a  obslužnost  jednotlivých 
objektů,  možností  vjíždět  na  stavbu  automobilům  s  povolením  stavby.  V  případě 
nemožnosti zajistit přístup na stavbu této dopravě je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
oznámit dostatečně dopředu dotčeným osobám a organizacím.

Během stavby bude doprava vedena po objízdných trasách. Objízdná trasa bude vedena 
po pozemní komunikaci druhé třídy II/150 (ul. Dolní), dále po pozemní komunikaci první 
třídy I/38 (ul. Masarykova) a po pozemní komunikaci první třídy I/34 (ul. U Cihláře) až k 
okružní křižovatce pozemních komunikací I/34 a II/150.Délka objížďky je 5,50km. Osazení 
a odstranění přechodného dopravního značení bude provedeno v nočních hodinách.

 6 . PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)
 6.1 . SEZNAM ZNÁMÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PRÁVNICKÝCH A 
FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ PŘEVEZMOU JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 
A PROVOZNÍ SOUBORY PO JEJICH UKONČENÍ DO VLASTNICTVÍ NEBO JE 
BUDOU SPRAVOVAT
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
SO 101 - Změna organizace dopravy

Vlastník: kraj Vysočina

Žižkova 57

587 33 JIHLAVA
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Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

Správce: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/16

586 01 JIHLAVA

Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

SO 102 - Revitalizace veřejných ploch před kulturním domem Ostrov
Vlastník: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

Správce: Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

SO 103 - Propojení stávajících cyklostezek - Část 1
Vlastník: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

Správce: Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

SO 104 - Propojení stávajících cyklostezek - Část 2
Vlastník: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

Správce: Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523

580 01 HAVLÍČKŮV BROD
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SO 201 - Most ev.č. 4035
Vlastník: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

Správce: Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

SO 202 - Most ev.č. HB 4001
Vlastník: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

Správce: Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

SO 203 - Lávka přes potok Žabinec
Vlastník: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

Správce: Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

SO 204 - Opěrná zeď
Vlastník: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

Správce: Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

SO 301 - Dešťová kanalizace
Vlastník: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Žižkova 832

581 51 HAVLÍČKŮV BROD
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Správce: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Žižkova 832

581 51 HAVLÍČKŮV BROD

SO 401 - Přeložka nadzemního vedení NN
Vlastník: ČEZ Distribuce, a.s.

Teplická 874/8

405 02 DĚČÍN IV - PODMOKLY

Správce: ČEZ Distribuce, a.s.

Teplická 874/8

405 02 DĚČÍN IV - PODMOKLY

SO 402 - Veřejné osvětlení - Část 1
Vlastník: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

Správce: Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

SO 403 - Přeložka sdělovacích kabelů Telefonica O2, a.s.
Vlatsník: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Za Brumlovkou 266/2

140 22 PRAHA4 - MICHLE

Správce:  Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Za Brumlovkou 266/2

140 22 PRAHA 4 - MICHLE

SO 404 - Přeložka světelné signalizace hasičů
Vlastník: Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Územní odbor Havlíčkův Brod

Humpolecká 3606

580 01 HAVLÍČKŮV BROD
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Správce: Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Územní odbor Havlíčkův Brod

Humpolecká 3606

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

SO 405 - Veřejné osvětlení - Část 2
Vlastník: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí 57

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

Správce: Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523

580 01 HAVLÍČKŮV BROD

SO 501 - Přeložka NTL plynovodu
Vlastník: VČP Net, s.r.o.

Pražská třída 485/3

500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - KUKLENY

Správce: RWE, Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

602 00 BRNO - ZÁBRDOVICE

 6.2 . ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY
Jednotlivé stavební objekty budou užívány podle platných předpisů.

 7 . PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ
 7.1 . MOŽNOSTI POSTUPNÉHO PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ
Z důvodů rozdělení stavby na 15 částí výstavby je nutné postupně předávat části stavby 
postupně  dle  dokončených  fází.  Z  důvodů  co  možná  nejlepšího  zajištění  obslužnosti 
všech objektů dotčených probíhající stavbou.

 7.2 . ZDŮVODNĚNÍ POTŘEB UŽÍVÁNÍ STAVBY PŘED DOKONČENÍM CELÉ 
STAVBY
Užívání stavby před dokončením celé stavby přispěje ke zlepšení dopravní obsluhy této 
oblasti.  Veškerá vozidla budou muset po dobu uzavírky komunikací absolvovat objížďku 
po tranzitní či místní objízdné trase.
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 8 . SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY
 8.1 . TECHNICKÝ POPIS STAVBY
Jedná  se  o  rekonstrukci  již  existujících  komunikací,  kdy  nově  navržené  směrové  a 
výškové řešení bude téměř totožné se stávajícím směrovým a výškovým řešením. Nebylo 
možné směrové řešení příliš modifikovat, z důvodů těsné blízkosti sousedních nemovitostí 
v cizím vlastnictví.

Proti  stávajícímu stavu byly spíše upraveny šířkové poměry chodníků a komunikací  a 
zvětšeny zakružovací poloměry na větvích křižovatek.

Na  levém  břehu  řeky  Sázavy  je  navržena  zcela  nová  cyklostezka  spojující  stávající 
cyklostezky u ulice Masarykova a kostela sv. Kateřiny u ulice Nádražní.

Délky rekonstruovaných úseků komunikací: 
ulice Dolní = 162,70m

ulice Žižkova = 146,13m

ulice Kalinovo nábřeží, Na Ostrově = 251,31m

ulice Na Valech - část 1 = 133,65m

ulice Na Valech - část 2 = 18,00m

ulice V Sadech = 17,80m

spojovací ulička = 53,49m

cyklostezka - část 1 = 48,26m

cyklostezka - část 2 = 281,73m

Kategorie komunikací: MS1 5,5/30; MS2 5,5/30; MS1 5,5/30p; MS2 5,5/30p 
a MO1 3,5/30a

Funkční skupiny: B, C, D1 a D2

Směrové poměry: Úsek je tvořen z přímých úseků a prostých 
kružnicových oblouků

Podélné sklonové poměry: min. 0,50%; 0,30% (cyklostezka - část 2)

max. 8,00%; 8,46% (cyklostezka - část 2)

Příčné sklonové poměry: jízdní pruhy 2,50%

chodníky a cyklostezky 2,00%

Návrhová rychlost: Vn=30km/h; Vn=20km/h (cyklostezka - část 2)
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 8.2 . TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A 
PROVOZNÍCH SOUBORŮ
 8.2.1 . SO 101 - Změna organizace dopravy
Objekt řeší změnu organizace dopravy na ulicích Dolní, Žižkova a Na Ostrově.

Nově navržené směrové řešení je téměř totožné se stávajícím směrovým řešením. Osy 
komunikací jsou navrženy tak, aby se co nejvíce přibližovaly stávajícímu stavu.

Stejně jako v případě směrového řešení jsme i u výškového řešení limitování stávajícím 
stavem a nutností napojit všechny stávající komunikace, vjezdy, chodníky, budovy, atd..

Nejmenší podélný sklon je 0,50% (napojení ulice Dolní na stávající stav, na ulici Žižkova v 
místě napojení ulice Na Ostrově a ve spojovací uličce), největší 8,00% (na ulici Kalinovo 
nábřeží před napojením na ulici Dolní a na ulici Na Ostrově po připojení na ulici Dolní).

Nejmenší  použitý  vypuklý  poloměr  R = 150,00m je  použit  na napojení  ulice Dolní  na 
stávající  stav  a  ulice  Na  Ostrově  na  ulici  Žižkova.  Vydutý  R  =  250,00m  je  použit  u 
napojení ulice Kalinovo nábřeží na stávající stav.

Kategorie ulice Dolní,  Žižkova, Kalinovo nábřeží,  Na Ostrově, Na Valech - část 2 a V 
Sadech:

MS1 5,5/30; MS2 5,5/30; MS1 5,5/30p a MS2 5,5/30p (šířka přidruženého dopravního 
prostoru je proměnná)

Kategorie ulice Na Valech - část 1:

MO1 3,5/30a (šířka přidruženého dopravního prostoru je proměnná)

Příčný sklon vozovky je 2,50% střechovitý na ulici Dolní, Žižkova, Kalinovo nábřeží, Na 
Ostrově, Na Valech - část 2 a V Sadech.  V ulici Na Valech - část 1 je sklon jednostranný 
2,50% do středu vozovky (resp. cyklostezky).

Příčný sklon pláně je 3,00%, ale v obloucích při klopení vozovky s dostředným sklonem 
větším než 3,00% se řídí příčným sklonem vozovky. 

Příčný sklon chodníků je do 2,00%.

Jedná se o pozemní komunikaci druhé třídy II/150. Předmětný úsek komunikace je veden 
v intravilánu města Havlíčkův Brod. Ulice Dolní, Žižkova a Na Ostrově jsou navrženy  jako 
jednosměrné, šířka jízdního pruhu je 3,50m (asfaltový kryt) s rozšířením o 1,00m po obou 
stranách (kryt z žulových kostek - oddělení od asfaltového krytu přídlažbou z kamenných 
obrubníků). Na ulici Na Valech je zachován jednosměrnyý provoz o šířce 3,50m (kryt z 
žulových kostek),  přičemž je  v ní  navržena obousměrná stezka pro chodce a cyklisty 
(asfaltový kryt) o šířce 3,00m. 

V ulici Kalinovo nábřeží, Na Ostrově a v části ulice Žižkova jsou chodníky šířky 1,75; 2,00 
a 2,25 z kamenných desek - žula (podle nutnosti dodržení bezpečnostních odstupů). 

Ulice Žižkova ze směru od ulice Na Ostrově je rozdělena zeleným pásem, chodníky jsou 
šířky 2,25m (kamenné desky - žula). Po napojení komunikace Na Valech končí zelený 
pás. Od parku Budoucnost je v těchto místech vedena společná stezka pro chodce a 
cyklisty (asfaltový kryt), která končí před chodníkem a dále pokračuje až v ulici Na Valech 
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- část 1. Chodníky ve zbylé části ulice Žižkova k ulici Dolní a v celé rekonstruované části 
ulice Dolní jsou taktéž z kamenných desek - žula.

Budou  použity  žulové  obrubníky  se  zámkem  o  rozměrech  250x250x1000mm; 
250x150x1000mm; 100x250x1000mm do betonového lože. 

V místech, kde nebude provedeno rozšíření o 1,00m z žulových kostek, bude provedena 
přídlažba jako odvodňovací proužek z žulových kostek.

V ulici Kalinovo nábřeží a Na Ostrově v úseku ulice Dolní - Na Valech - Část 1 budou u 
oken stávající přilehlé zástavby provedeny z důvodu nadvýšení nivelety anglické dvorky. 

Odvodnění zemní pláně je zabezpečeno příčným spádem 3,00% a trativody. Odvodnění 
vozovky je zabezpečeno 2,50% spádem, resp. 2,00% spádem chodníků k obrubníkům, 
odkud voda poteče podélným sklonem do uličních vpustí či prahových vpustí, které budou 
během rekonstrukce v rámci  objektu SO 301 -  Dešťová kanalizace nově vybudovány 
včetně jejich propojení do nové dešťové či stávající jednotné nebo dešťové kanalizace.

Všechny žulové kostky budou z české žuly, barva dle památkové péče, spáry max.  5mm. 
Všechny žulové desky budou z české žuly,  barva shodná s barevnou skladbou v ulici 
Dolní  směrem  k  Havlíčkově  náměstí  a  na  samotném  Havlíčkově  náměstí.  Provedení 
kamených výrobků je nutno schválit od památkové péče.

Z důvodu zásobování  stávajících obchodů, restaurací či  jiných organizací  jsou na ulici 
Dolní a Žižkova navrhnuty zálivy pro podélné parkování délek 13,00m a 2x9,00=18,00m 
pro  lehká  užitková  vozidla  se  způsobem parkování  jízdou  vpřed.  Dále  je  na  ulici  Na 
Ostrově zachováno podélné parkování výhradně pro zaměstnance mlýnu, kdy se kapacita 
kvůli zapracování místa pro přecházení u vjezdu do areálu mlýnu snížila z původních 9 na 
8 parkovacích stání, přičemž délka stání bude 5,75m a krajního stání 6,75m pro osobní 
vozidla se způsobem parkování couváním. Parkovací stání navržena v souladu s ČSN 73 
6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

Na  ulici  Dolní,  Žižkova  a  Na  Ostrově  bylo  navrženo  vodorovné  dopravní  značení  v 
souladu s TP 133.

Na ulicích  Dolní  a  Žižkova bude osazen nový  vhodný městský mobiliář  spolu s  nově 
vysázenou zelení.

 8.2.2 .  SO 102 - Revitalizace veřejných ploch před kulturním domem Ostrov
Tento objekt řeší veřejný prostor mezi ulicí  Na Ostrově a samotným kulturním domem 
Ostrov, kdy před budovou kulturního domu Ostrov je umístěno malé vyhrazené parkoviště 
a dále též kapacitní placené parkoviště na ulici Na Ostrově. 

Revitalizace těchto prostorů bude spočívat v přesunu vyhrazených parkovacích míst před 
budovou kina a divadla kulturního domu Ostrov na placené kapacitní  parkoviště.  Dále 
bude stávající povrch odstraněn a nahrazen novou obrusnou a ložnou asfaltovou vrstvou, 
přičemž budou upravena jednotlivá parkovací stání novými kamennými obrubníky. Dále 
bude parkoviště doplněno o chybějící  parkovací  místa pro vozidla převážející  osoby s 
omezenou schopností pohybu, pčičemž kapacita parkoviště zůstane nezměněna. Další 
úpravou bude optické oddělení placeného kapacitního parkoviště od prostoru pro pěší, 
které spojuje parkoviště s mírně odlehlou budovou kina a divadla kulturního domu Ostrov, 
v podobě změny povrchu (asfaltový kryt / kamenné  desky - žula). Parkoviště bude také 
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doplněno  o  novou  vjezdovou  i  výjezdovou  závoru,  parkovací  automat  a  okolo  bude 
vysázena  zeleň  pro  znemožnění  vjezdu  /  výjezdu  na  parkoviště  bez  placení.  Před 
samotnou budovou kina a divadla kulturního domu Ostrov dojde k fyzickému oddělení od 
komunikace prostřednictvím vhodného městského mobiliáře a zeleně. Díky zajíždějícímu 
prostřednímu sloupku umístěného na vjezdu na rozptylovou plochu bude umožněn vjezd 
záchranných složek dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.

Budou  použity  žulové  obrubníky  se  zámkem  o  rozměrech  250x250x1000mm; 
250x150x1000mm do betonového lože. 

 8.2.3 . SO 103 - Propojení stávajících cyklostezek - Část 1
Objekt  řeší  návrh  nové  trasy  cyklostezky  spojující  městský  park  Budoucnost  s  již 
existujiící a v roce 2012 propojenou cyklostezkou na pravém nábřeží řeky Sázavy, a to 
ulicí Na Valech - část 1. Trasa je řešena napojením na stávající cyklostezku v městském 
parku Budoucnost mezi ulicemi Na Valech - část 2 a V Sadech, poté povede právě ulicí 
Na Valech - část 1 a na ulici Na Ostrově bude propojena se stávající cykostezkou na 
pravém nábřeží řeky Sázavy.

Z pohledu směrového a výškového řešení kopíruje trasu ulice Na Valech - část 1 (viz. bod 
8.2.1. SO 101 - Změna organizace dopravy).

Příčný sklon pláně je 3,00%. 

Příčný sklon cyklostezky je do 2,00%.

Jedná se o obousměrnou komunikaci s proměnnou šířkou jízdního pásu (asfaltový kryt).

Budou  použity  žulové  obrubníky  se  zámkem  o  rozměrech  250x250x1000mm; 
250x150x1000mm; 100x250x1000mm do betonového lože.

Odvodnění zemní pláně je zabezpečeno příčným spádem 3,00% a trativody. Odvodnění 
vozovky je zabezpečeno 2,00% spádem cyklostezky k obrubníkům, odkud voda poteče 
podélným sklonem do uličních vpustí, které budou během rekonstrukce v rámci objektu 
SO 301 - Dešťová kanalizace nově vybudovány včetně jejich propojení do nové dešťové 
či stávající jednotné nebo dešťové kanalizace.

 8.2.4 . SO 104 - Propojení stávajících cyklostezek - Část 2
Objekt řeší návrh nové trasy cyklostezky spojující stávající cyklostezky u mostu na ulici 
Masarykova a u kostela sv. Kateřiny u ulice Nádražní.

Nově navržené směrové řešení je projektováno tak, aby se dosáhlo co možná nejkratšího 
spojení stávajících cyklostezek.

Stejně  jako  v  případě  směrového  řešení  bylo  i  výškové  řešení  navrženo  tak,  aby  co 
nejvíce kopírovalo stávající terén.

Nejmenší  podélný  sklon  je  0,30%  (mezi  lávkou  přes  potok  Žabinec  a  opěrnou  zdí), 
největší 8,46% (na lávce přes potok Žabinec).

Nejmenší  použitý  vypuklý  poloměr  R  =  100,00m  je  použit  u  napojení  na  stávající 
cyklostezku u kostela sv. Kateřiny. Vydutý R = 22,00m je použit u napojení na stávající 
cyklostezku u ulice Masarykova.
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Na cyklostezce bude pomocí osazených ocelových sloupků výšky 1100mm ze statických 
důvodů zabráněno vjezdu na lávku přes potok Žabinec a opěrnou zeď pohotovostním 
vozidlům spravujících inženýrské sítě nacházející se v dané lokalitě. Na úsek mezi právě 
zmíněnou lávkou přes potok Žabinec a opěrnou zdí bude umožněn vjezd pohotovostním 
vozidlům spravujících inženýrské sítě nacházející se v dané lokalitě, a to z ulice Pobřežní.

Kategorie cyklostezky - část 2:

Pozemní komunikace funkční skupiny D2

Příčný sklon cyklostezky je 2,00% jednostranný.

Příčný sklon pláně je 3,00%.

Cyklostezka - část 2 je navržena  jako obousměrná, šířka jízdního pásu je 3,00m, v oblasti 
na opěrné zdi je šířka jízdního pásu 2,00m z důvodu snížení záboru průtočného profilu 
pod mostem ev.č. 150-026 (asfaltový kryt). 

Budou použity betonové obrubníky o rozměrech 150x250x1000mm do betonového lože. 

Odvodnění zemní pláně je zabezpečeno příčným spádem 3,00%. Odvodnění cyklostezky 
je zabezpečeno 2,00% spádem od obrubníku, odkud voda poteče na volný terén, resp. do 
řeky Sázavy.

 8.2.5 . SO 201 - Most ev.č. 4035
Objekt řeší  rekonstrukci  mostního objektu na ulici  Žižkova,  která spočívá v odstranění 
stávajících  železobetonových  rámů  od  cihelné  klenuté  stoky  u  domu  č.p.  83  až  k 
poslednímu  rámu  před  oplocením  mlýnu.  K  zajištění  výkopové  jámy  bude  potřeba 
pažícího systému. Dále budou na polštář ze štěrkodrti a podkladní beton položeny nové 
železobetonové rámy světlých rozměrů 2000 x 3000mm (v x š) s tloušťkou stěny 250mm. 
Šířka  mostu  přitom  bude  9,00m.  Poté  budou  provedeny  přechodové  oblasti  nejprve 
zeminou zpětného zásypu, dále vyspádovanou deskou z podkladního betonu odvodněnou 
drenážní, plastovou a v horní ½ perforovanou troubou. Dále pak bude provedeno vyústění 
trativodů z ulice Žižkova konstrukcí mostu do Cihlářského potoku. Typ železobetonového 
rámu je součástí přílohy 09 - Koncepty.

Konstrukce musí splňovat zatížení dle ČSN EN 1991-1-2 - Zatížení mostů dopravou ve 
smyslu modelu zatížení  LM1 a  LM2 s regulačními  součiniteli  α  a  β,  přičemž hodnoty 
regulačních součinitelů  α a β budou stanoveny dle kategorie komunikace.

Podélný řez mostem je vyobrazen v příloze č. 4 - SO 201 - Most ev.č. 4035 - Podélný řez 
mostem.

 8.2.6 . SO 202 - Most ev.č. HB 4001
Objekt řeší rekonstrukci mostního objektu na ulici Na Ostrově, která spočívá v odstranění 
stávajících  železobetonových  rámů  od  posledního  rámu  před  oplocením  mlýnu  až  k 
vyústění do řeky Sázavy. K zajištění výkopové jámy bude potřeba pažícího systému. Dále 
budou na polštář ze štěrkodrti  a podkladní beton položeny nové železobetonové rámy 
světlých rozměrů 1500 x 3000mm (v x š) s tloušťkou stěny 200mm. Pro směrové napojení 
i  vyústění mostu bude třeba tvorby monolitické dobetonávky. Šířka mostu přitom bude 
14,50m. Poté budou provedeny přechodové oblasti  nejprve zeminou zpětného zásypu, 
dále vyspádovanou deskou z podkladního betonu odvodněnou drenážní, plastovou a v 
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horní ½ perforovanou troubou. Dále pak bude na konci mostu provedeno železobetonové 
schodiště a  římsa, kde se stejně jako na mostu ev.č. 150-026 osadí ocelové zábradlí s 
kamennými  sloupky  a  mezi  stávající  dřevenou  lávku  a  most  ev.č.  HB 4001 se osadí 
dřevěné dvoumadlové zábradlí. Na konec se zpevní svahy na výtoku lomovým kamenem 
kladeným  přímo  do  zeminy.  Typ  železobetonového  rámu  je  součástí  přílohy  09  - 
Koncepty.

Konstrukce musí splňovat zatížení dle ČSN EN 1991-1-2 - Zatížení mostů dopravou ve 
smyslu modelu zatížení  LM1 a  LM2 s regulačními  součiniteli  α  a  β,  přičemž hodnoty 
regulačních součinitelů  α a β budou stanoveny dle kategorie komunikace.

Podélný řez mostem je vyobrazen v příloze č. 5 - SO 202 - Most ev.č. HB 4001 - Podélný 
řez mostem.

 8.2.7 . SO 203 - Lávka přes potok Žabinec
Účelem stavebního objektu je novostavba lávky přes potok Žabinec.  S přihlédnutím k 
místu stavby (břeh řeky Sázavy) bude nutno spodní stavbu hlubinně založit na vrtaných 
mikropilotách.  Dále  bude  spodní  stavba  tvořena  železobetonovými  opěrami,  úložnými 
prahy,  závěrnými  zídkami  a  křídly.  Nosná  konstrukce  lávky  bude  tvořena  dvěma 
obloukovými nosíky z lepeného dřeva, ocelovými příčníky, podélníky z lepeného dřevy a 
dřevěnou  mostovkou.  Nosná  konstrukce  lávky  je  navržena  jako  dva  prosté  nosníky 
uložené na ocelových  ložiscích.  Lávka  bude vybavena dřevěným zábradlím do výšky 
1,30m. Koryto potoku Žabinec bude pročištěno od naplavenin, terén okolo spodní stavby 
bude dosypán, vysvahován a zpevněn pomocí lomového kamene kladeného přímo do 
zeminy.

Statický posudek lávky není součástí této práce, proto bylo pro stanovení rozměrů lávky 
vycházeno z rozměrů stávající dřevěné lávky přes Cihlářský potok převádějící stávající 
cyklostezku po pravém nábřeží řeky Sázavy (viz. Příloha 09 - Koncepty). S přihlédnutím 
na  obloukovou  konstrukci  a  délku  přemostění  byl  zvolen  orientační  rozměr  hlavního 
nosníku z lepeného dřeva 1500x200mm.

Konstrukce musí být navržena v souladu s normami ČSN EN 1995-1-1 - Eurokód  5: 
Navrhování  dřevěných  konstrukcí  -  Část  1-1:  Obecná  pravidla  -  Společná  pravidla  a 
pravidla  pro  pozemní  stavby  a  ČSN EN 1995-2  -  Eurokód  5:  Navrhování  dřevěných 
konstrukcí - Část 2: Mosty.

Podélný řez lávkou je vyobrazen v příloze č. 6 - SO 203 - Lávka přes potok Žabinec - 
Podélný řez lávkou.

 8.2.8 . SO 204 - Opěrná zeď
Účelem stavebního objektu je novostavba opěrné zdi v délce 115,50m na levém břehu 
řeky Sázavy. Konstrukce je navržena z části jako železobetonová opěrná zeď a z části 
jako železobetonová konzola, která bude vynášet cyklostezku v oblasti pod mostem ev.č. 
150-026  a  přilehlých  úsecích.  Vzhledem  k  místu  stavby  (břeh  řeky  Sázavy)  bude 
konstrukce založena na železobetonovém základovém pasu a mikropilotách doplněných 
šikmými  zemními  kotvami.  Na  opěrné  zdi  bude  v  celé  délce  vybetonována 
železobetonová  římsa  a  osazeno  zábradlí.  Zábradlí  bude  ocelové  se  svislou  výplní, 
demontovatelné. Líc opěrné zdi bude obložen lomovým kamenem se spárováním.
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Statický  posudek  opěrné  zdi  není  součástí  této  práce,  proto  byly  navrženy  pouze 
orientační rozměry (viz. příloha 07.09 - Vzorové příčné řezy - Cyklostezka - Část 2.02). 
Geotechnický a statický posudek opěrné zdi by měl být součástí návrhu (např. Geo 5).  

Konstrukce musí  být  navržena v souladu s normami ČSN EN 1992-1-1 -  Eurokód 2: 
Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby a ČSN 1992-2 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 
mosty - Navrhování a konstrukční zásady.

 8.2.9 . SO 301 - Dešťová kanalizace
Objekt dešťové kanalizace řeší odstranění a vybudování nové dešťové kanalizace v ulici 
Dolní, jehož nový sběrač bude vyústěn přes ulici Kalinovo nábřeží do koryta řeky Sázavy. 
Dále  řeší  na ulici  Žižkova odstranění  cca 60,00m nefunkčního sběrače a  vybudování 
nových  uličních  vpustí  napojených  do  již  nově  realizovného  sběrače  vyústěného  do 
Cihlářského potoku. Za  další řeší budování nové dešťové kanalizace v ulici Na Ostrově v 
úseku ulice Dolní a Na Valech vyústěné do koryta řeky Sázavy a také za levotočivým 
směrovým obloukem R=13,00m ulice Na Ostrově vyústěné do Cihlářského potoku. Na 
ulicích Na Valech - část 1, Na Valech - část 2 a V Sadech budou realizovány pouze nové 
uliční vpusti vyústěné do stávající jednotné kanalizace a v ulici Dolní, cyklostezce - část 1 
a spojovací uličce budou provedeny nové prahové vpusti. Z důvodu zamezení možného 
proniknutí pohonných, provozních či jiných látek do koryta řeky Sázavy, resp. Cihlářského 
potoku, bude před samotným vyústěním realizován odlučovač ropných látek (ORL).

 8.2.10 . SO 401 - Přeložka nadzemního vedení NN
Z důvodu přestavby křižovatky ulic Žižkova, Na Ostrově a V Sadech dojde k přeložení 
energetické skříně a sloupu nadzemního vedení NN. Přeložení proběhne ve vzdálenosti 
cca 2,00m do přilehlého zeleného pásu a dojde k prodloužení a napojení nadzemního 
vedení pro napojení na stávající konzoly okolní zástavby.

 8.2.11 . SO 402 - Veřejné osvětlení - Část 1
V současném stavu je veřejné osvětlení v ulici Dolní, v části ulice Žižkova a Na Ostrově 
zavěšeno mezi budovami. V ulici Na Valech je osvětlení pouze pomocí světel umístěných 
na budově mlýnu a ve spojovací  uličce taktéž  pomocí  světel  umístěných na stávající 
zástavbě.

Daný objekt řeší nasvětlení ulice Dolní, a to stejným druhem svítidel jako v části ulice 
Dolní vedoucí k Havlíčkově náměstí (typ BEGA), nasvětlení ulice Žižkova, Na Ostrově, 
Kalinovo nábřeží, V Sadech a spojovací uličky, a to stejným druhem svítidel jako v části 
ulice Na Valech - část 2 vedoucí k Havlíčkově náměstí (typ HONOR RIO). Přechody pro 
chodce budou osvětleny svítidly typu HONOR MONARO. Jednotlivé typy osvětlení jsou 
součástí přílohy 09 - Koncepty.

 8.2.12 . SO 403 - Přeložka sdělovacích kabelů Telefonica O2, a.s.
Objekt řeší stranové přeložky kabelů společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.. V 
důsledku úpravy křižovatky ulic Žižkova, Na Ostrově a V Sadech dojde k situaci, kdy by 
se sdělovací kabel směrem na ulici V Sadech nacházel pod vozovkou, proto dojde ke 
stranovému přeložení kabelu délky cca 35,00m. Dále bude také ze stejného důvodu v 
místě u mlýnu stranově přeložen kabel v délce cca 15,00m do chodníku a to tak, aby se 
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nenacházel pod plánovaným novým obrubníkem.

 8.2.13 . SO 404 - Přeložka světelné signalizace hasičů
V rámci stavby a nové organizace provozu na komunikacích dojde k přemístění světelné 
signalizace výjezdu hasičských záchranných vozů ze stanice Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina. Přesun signalizace bude proveden z ulice Žižkova ve směru od 
ulice Dolní a bude umístěno na ulici Na Ostrově. V rámci přesunu dojde také k odstranění 
kabelu  k  rušenému značení  a uložení,  napojení  a přepojení  do  ulice  Na Ostrově.  Ve 
směru k ulici Dolní na ulici Žižkova zůstane signalizace zachována.

 8.2.14 . SO 405 - Veřejné osvětlení - Část 2
Jedná se o objekt související  s návrhem novostavby cyklostezky na levém břehu řeky 
Sázavy, objekt řeší nové nasvětlení této cyklostezky. Veřejné osvětlení bude vedeno po 
pravé  straně  ve  směru  staničení  cyklostezky,  druh  světel  bude  použit  stejný  jako  u 
stávajícících cyklostezek na pravém nábřeží řeky Sázavy, a to typu HELUX, které bude 
napojeno na stávající veřejné osvětlení u ulice Masarykova na záčátku staničení a u ulice 
Nádražní na konci staničení. Typ osvětlení je součástí přílohy 09 - Koncepty.

 8.2.15 . SO 501 - Přeložka NTL plynovodu
Objekt  řeší  stranovou přeložku NTL plynovodu společnosti  VČP Net,  s.r.o.  ve  správě 
RWE,  Distribuční  služby,  s.r.o..  V  důsledku  úpravy  -  rozšíření  ulice  Na  Ostrově  před 
levotočivým  směrovým  obloukem  R=13,00m  před  kulturním  domem  Ostrov  dojde  ke 
stranovému přeložení vedení NTL plynovodu délky cca 50,00m do chodníku a to tak, aby 
se nenacházelo pod plánovaným novým obrubníkem.

 9 . VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ
 Na základě pasportu současné kanalizace byly navrhnuty uliční vpusti a trativody.

 Na základě sčítání dopravy ze dne 28.3.2012 (viz. příloha 09 - Koncepty)  byl proveden 
kapacitní výpočet neřízené křižovatky ulic Dolní a Žižkova dle TP 188 (viz. příloha č. 3 - 
Kapacitní výpočet neřízené křižovatky ulic Dolní a Žižkova dle TP 188). Z výpočtu je 
patrná vyhovující úrověň kvality dopravy na všech větvích křižovatky (ulice Dolní - směr 
most ev.č. 150-026 > ÚKD=A, ulice Dolní - směr Havlíčkovo náměstí > ÚKD=C a ulice 
Žižkova  >  ÚKD=A,  přičemž  požadovaná  úrověň  kvality  dopravy  pro  pozemní 
komunikace II.  třídy je  dle ČSN 73 61 02 – Projektování  křižovatek na pozemních 
komunikacích ÚKD=D). Vyhovuje i délka fronty, kdy pro levé odbočení z ulice Dolní na 
Havlíčkovo náměstí fronta délky 6,00m vyhoví délce 35,00m úseku pro zastavení v 
pruhu  pro  odbočení  vlevo.  Vyhovující  stav  lze  přisuzovat  špatnému  výběru  času  i 
období sčítání dopravy. Na zájmové křižovatce poměrně často dochází ke kongescím 
dopravy následkem vyčerpání úseku pro zastavení v pruhu pro odbočení vlevo z ulice 
Dolní na Havlíčkovo náměstí (viz. příloha č.1 - Fotodokumentace stávajícího stavu). 

 Na základě vizuální prohlídky zájmové oblasti byly zjištěny následující porychy: ztráta 
makrotextury, nepravidelné hrboly,  výtluky v obrusné vrstvě, příčné i podélné trhliny, 
místní  pokles  i  hrbol,  podélný  hrbol,  síťové  trhliny  a  vysprávky  (viz.  příloha  č.1  - 
Fotodokumentace  stávajícího  stavu).  Vozovka  vykazuje  výskyt  konstrukčních  i 
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povrchových  poruch,  bylo  by tedy vhodné  provést  celkovou  diagnostiku  vozovky  a 
návrh  opravy  akreditovanou  zkušební  laboratoří.  Pro  tento  případ  bylo  navrženo 
odstranění  stávajících  vrstev  vozovky  a  zhotovení  nových  konstrukčních  vrstev 
navržených podle TP 170 (viz. příloha 09 - Koncepty).

 Na základě zhodnocení variant byly vybrány následující  varianty (viz.  příloha č.  2 - 
Zhodnocení variant):

− SO 101 - Změna organizace dopravy:

Jednosměrný provoz s tím, že se ulice Dolní, Žižkova a Na Ostrově upraví na  
obdobu  velkého  kruhového  objezdu.  Jednosměrný  provoz  na  ulici  Na  Valech  
zůstane zachován.

− SO 103 - Propojení stávajících cyklostezek - část 1:

Cyklostezka bude vedena ulicí Na Valech – část 1.

− SO 104 - Propojení stávajících cyklostezek - část 2:

Cyklostezka bude vedena po lávce přes potok Žabinec,  po levém břehu řeky  
Sázavy a dále po vykonzolované opěrné zdi podél opěry mostu ev.č. 150-026 až 
ke stávající cyklostezce u kostela sv. Kateřiny.

 10 . DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY
 10.1 . DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
 Vodovody (majitel, správce - Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.).

 Kanalizace (majitel, správce - Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.).

 Plynovody (majitel - VČP NET, s.r.o., správce - RWE - Distribuční služby, s.r.o.).

 Silové kabely (majitel, správce - ČEZ Distribuce, a.s.).

 Veřejné osvětlení (majitel - Město Havlíčkův Brod, správce - Technické služby města 
Havlíčkův Brod).

 Slavnostní  osvětlení (majitel  -  Město  havlíčkův  Brod,  správce  -  Technické  služby 
města Havlíčkův Brod).

 Sdělovací kabely (majitel, správce - Telefónica O2 Czech Republic, a.s.).

 Sdělovací kabely (majitel, správce - Metropolitní, s.r.o.).

 Sdělovací kabely (majitel, správce - Optokon Co, Ltd.).

 Světelná  signalizace  hasičů (majitel,  správce  -  Hasičský  záchranný  sbor  kraje 
Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod).

Před  zahájením  stavebních  prací  budou  výše  jmenované  sítě  vytyčeny  jednotlivými 
správci zmíněných sítí.
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 10.2 . DOTČENÁ OSTATNÍ OCHRANNÁ PÁSMA
 Bude dotčeno ochranné pásmo pozemní komunikace druhé třídy II/150 (majitel - kraj 

Vysočina,  správce -  Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina, p.o.).  Ochranné 
pásmo pozemní komunikace II. třídy je 25,00m od vozovky.

 Bude  dotčeno  ochranné  pásmo  místních  komunikací  v  ulici  Kalinovo  nábřeží,  Na 
Ostrově, Na Valech - část 1, Na Valech - část 2 a V Sadech (majitel, správce - Město 
Havlíčkův Brod). Ochranné pásmo  místních komunikací je 15,00m od osy vozovky.

 Bude dotčeno ochranné pásmo řeky Sázavy a Cihlářského potoku (majitel, správce - 
ČR, Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava). Ochranné pásmo vodního toku je 8,00m 
od břehu.

 Bude dotčena památková zóna města Havlíčkův Brod.

 10.3 . DOTČENÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Stavba se nachází v intravilánu města. Realizací stavby nebude dotčena žádná chráněná 
území - Národní Parky, Chráněné Krajinné Oblasti, Národní Přírodní Rezervace, Přírodní 
rezervace, Národní Přírodní Památky, Přírodní památky.

 10.4 . DOTČENÉ ZÁTOPOVÉ OBLASTI
Stavba leží v zátopové oblasti  řeky Sázavy. Nejedná se o oblast  lužních lesů,  poldrů, 
apod.

 10.5 . DOTČENÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
Žádné kulturní památky  nebudou stavbu dotčeny. Bude dotčena památková zóna města 
Havlíčkův Brod.

 11 . ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ
Stávající komunikace budou pouze zrekonstruované do obdobné podoby jako je stávající 
stav,  nedojde tedy k  výraznému zásahu do území,  nebo ke změně užívání  pozemků. 
Největší změnou bude změna organizace dopravy. Změna organizace dopravy spočívá ve 
změně  provozu  v  ulicích  Dolní,  Žižkova  a  Na  Ostrově  ze  stávajícího  obousměrného 
provozu na jednosměrný provoz s tím, že se zmíněné ulice upraví na obdobu velkého 
kruhového  objezdu.  Tímto  řešením  snížíme  nároky  na  šířku  komunikace  a  zvětšíme 
poloměry oblouků při odbočování. Dalším významným přínosem tohoto řešení je rozšíření 
prostoru pro pěší na úkor komunikací v uvedených ulicích. Jednosměrné uspořádání ulic 
navíc  chodcům  a  cyklistům  usnadní  přecházení  komunikace,  zároveň  tím  dojde  ke 
zvýšení jejich bezpečnosti.

Ke kácení stromů dojde při realizaci nové cyklostezky na levém břehu řeky Sázavy. K 
ochránění stromů proti poškození stavbou (dřevěné bednění kolem kmenů) dojde u 
připojení stávající cyklostezky na ulici Žižkova, u kapacitního placeného parkoviště na ulici 
Na Ostrově a na ulici Dolní. Dále budou vysázeny nové stromy na chodnících ulic Dolní, 
Žižkova a Na Ostrově u městského mobiliáře. 
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Při stavbě dojde k nutnosti trvalých a dočasných záborů na katastrálním území Havlíčkův 
Brod; 637823.

 12 . NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY
Zařízení stavby bude umístěno v ulici Na Ostrově u kulturního domu (případně ho lze 
umístit v parku Budoucnost u napojení nové cyklostezky) a na ulici Pobřežní (případně u 
kostela  sv.  Kateřiny).  V  místě  zařízení  staveniště  budou  umístěny  buňky  pro 
stavbyvedoucího, šatny, kontejnery pro skladování materiálu, kontejnery pro skladování 
nářadí, plocha pro skladování stavebního materiálu, plocha pro odstavení automobilů a 
chemické WC. Zařízení staveniště (resp. stavba) bude napojeno na elektrický proud (ČEZ 
Distribuce,  a.s.).  Zařízení  staveniště  (resp.  stavbu)  lze  zásobovat  pitnou  vodou  z 
vodovodní  distribuční  sítě  (Vodovody  a  kanalizace  Havlíčkův  Brod,  a.s.)  nebo  vodou 
dováženou v plastových barelech.

 13 . VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
 13.1 . OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A 
PRACHEM
K přechodnému zhoršení ovzduší dojde v průběhu stavby. Jedná se zejména o zvýšení 
prašnosti v okolí stavby při stavebních pracích. Ke zhoršení ovzduší během stavby dojde 
též na objízdných trasách, a to vlivem zvýšení dopravní zátěže.

Dodavatel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových  plynech  škodliviny  v  množství  odpovídajícím  zákonu  č.  56/2001  Sb.  o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Vozidla  vyjíždějící  ze  staveniště  musí  být  řádně  očištěna,  aby  nedocházelo  ke 
znečišťování  veřejné  silniční  sítě.  Případné  znečišťování  musí  být  pravidelně 
odstraňováno. Komunikace musí být v suchém období kropeny kropícím vozem - snížení 
prašnosti.

 13.2 . REŽIM A OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD
Během výstavby musí byt zabezpečeno, aby nedošlo k poškození  břehů, znečištění toku 
stavebním  odpadem  a  dalšími  látkami  nebezpečnými  vodám.  Závadné  látky,  lehce 
odplavitelný  materiál  ani  stavební  odpad  nebudou  volně  skladovány  na  břehu  ani  v 
blízkosti vodního toku.

Přímému správci  toku,  tj.  Povodí  Vltavy,  s.p.,  Závod Dolní  Vltava a organizaci  Český 
rybářský svaz místní organizace Havlíčkův Brod bude v dostatečném časovém předstihu 
písemně nebo telefonicky oznámeno zahájení prací, přímý správce toku bude přizván k 
předání staveniště. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem toku písemně 
odsouhlaseny všechny stavební  aktivity v prostoru do 8,00 m od břehové hrany toku. 
Přímý správce bude přizván k předání stavby po jejím dokončení (případně ke kontrolní 
prohlídce před kolaudačním souhlasem).

Do řeky Sázavy a Cihlářského potoku bude vyústěna nová dešťová kanalizace,  která 
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bude  opatřena  odlučovačem  ropných  látek  (ORL)  pro  případ  havárie  a  vniknutí 
pohonných, provozních či jiných látek do dešťové kanalizace. 

Při stavbě nebude proveden zásah do režimu podzemních vod.
Dodavatel stavby zpracuje nebo si objedná před zahájením stavby havarijní a povodňový 
plán!

 13.3 . OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM
Na stavbě bude hluk způsoben provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních 
automobilů. Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností. Tyto činnosti 
budou prováděny pouze v denní době. To znamená že stavební práce, zejména práce s 
těžkou stavební technikou, musí být prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., v době 7.00 - 21.00 hod. Dodavatel stavby garantuje, že hladina hluku v 
žádném případě nepřesáhne hygienický limit 65dB v nejbližších chráněných venkovních 
prostorech staveb a venkovních prostorech dle tohoto nařízení č. 272/2011 Sb. 

Povrchy většiny nových komunikací budou provedeny z asfaltových vrstev - minimalizace 
hlukové  zátěže.  Nové komunikace budou pojížděny nízkou rychlostí  cca 30km/h,  což 
nepřinese velkou hlukovou zátěž oblasti. 

Dodavatel  stavby  je  povinen  používat  především  stroje  a  mechanismy  v  dobrém 
technickém  stavu,  jejichž  hlučnost  nepřekračuje  hodnoty  stanovené  v  technickém 
osvědčení.

 13.4 . ODPADY
S veškerými odpady,  které v  rámci  stavby vzniknou,  musí  být  nakládáno v souladu s 
ustaveními :

 Zákon 185/2001 Sb., Zákon o odpadech.

 Vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů.

 Vyhláška 382/2001 Sb., Podrobnosti o nakládání s odpady.

Z hlediska vlastního procesu stavby se jedná především o vyřešení a doložení způsobu 
využití či zneškodnění odpadů.

Odpady,  které  vzniknou při  výstavbě,  budou shromažďovány utříděné dle  jednotlivých 
druhů, na shromažďovací místa a nádoby na odpady budou v souladu s vyhláškou MZP 
ČR č.  383/2001 Sb.,  o  podrobnostech nakládání  s  odpady v  platném znění.  Odpady 
nesmí být skladovány v blízkosti toku. Při nakládání s odpady musí být postupováno tak, 
aby nemohlo dojít  ke znečištění   podzemních vod,  povrchových vod,  ovzduší,  zeminy 
nebo poškození jiných složek životního prostředí.  Odpady mohou být dále předány pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí  dle zákona č.  185/2001 Sb.  o odpadech v platném 
znění. Tuto skutečnost je původce povinen si ověřit. 

Ke kolaudaci stavby je nutno předložit městu Havlíčkův Brod kompletní evidenci všech 
odpadů  nebo  jejich  využití.  Evidence  těchto  odpadů  bude  zároveň  součástí  hlášení 
původce o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok. 

V případě, že dojde v rámci stavby ke vzniku nebezpečných odpadů, je původce odpadu 
(investor  nebo  dodavatel  stavby  -  dle  vzájemné  smlouvy)  povinen  požádat  město 
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Havlíčkův Brod o udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před 
zahájením stavebních prací v případě, že tento souhlas nemá.

Pro zeminy ukládané na skládku bude provedena zkouška vyluhovatelnosti  a  celkový 
obsah PCB (Polychlorované bifenyly). 

Při  bouracích  pracích  vznikne  odpad  z  betonu,  stavební  suti,  bednění,  obalů  od 
stavebních materiálů a kácených stromů, který bude předán na skládku. Nejbližší skládka 
se  nachází  ve  vzdálenosti  35,90km  (Město  Třemošnice  -  skládka  Kubíkovy  Duby, 
Třemošnice), resp. 40,80km (A.S.A. SOB Batelov, s.r.o. - Vyskytná nad Jihlavou, Batelov).

Při stavbě bude též vyzískán železný šrot. Nejbližší kovošrot (sběrné suroviny) se nachází 
ve vzdálenosti 12,00km (Šuta - Meta, s.r.o., Štoky).

Přehled  množství  odpadů,  včetně  jejich  zatřídění  dle  Katalogu  odpadů  (vyhláška 
381/2001 Sb.) je uveden v následujících tabulkách: 

druh výzisku/odpadu
kód kat. SO

101+ 
103

SO
102

SO
104

SO
201

SO
202

SO
203

SO
204

CELKEM 
(t)

Dřevo 170201 - 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

Plasty 170203 - 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

Zfrézované živičné 
vrstvy vozovky 170301 N 510,4 163,7 5,7 0 0 0 0 679,8

Odstraněné 
podkladní živičné 
vrstvy vozovky

170301 N 2552 245,5 8,6 0 0 0 0 2806,1

Stavební  demoliční 
suť 170904 - 3896 373 48,6 67,5 150 0 0 4535,1

Železný šrot 170405 - 1,2 0,2 0 0 0 0 0 1,4

Zemina 170504 - 900 0 0 432 293,4 155,2 196,9 1977,5

druh výzisku/odpadu kód kat. SO
301

SO
401

SO
402

SO
403

SO
404

SO
405

SO
501

CELKEM
(t)

Dřevo 170201 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Plasty 170203 - 0,5 0,1 1 0,1 0,1 0,5 0,1 2,4

Zfrézované živičné 
vrstvy vozovky 170301 N 0 0 0 0 0 0 0 0

Odstraněné podkladní 
živičné vrstvy vozovky 170301 N 0 0 0 0 0 0 0 0

Stavební demoliční suť 170904 - 0 10 0 0 0 0 0 10

Železný šrot 170405 - 50 5 50 0,1 1 5 5 116,1

Zemina 170504 - 500 5 0 0 0 1 1 507
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 13.5 . OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  

Realizací  stavby nebudou dotčena žádná chráněná území -  Národní  Parky,  Chráněné 
Krajinné  Oblasti,  Národní  Přírodní  Rezervace,  Přírodní  rezervace,  Národní  Přírodní 
Památky, Přírodní památky.

Ke kácení stromů dojde při realizaci nové cyklostezky na levém břehu řeky Sázavy. K 
ochránění stromů proti poškození stavbou (dřevěné bednění kolem kmenů) dojde u 
připojení stávající cyklostezky na ulici Žižkova, u kapacitního placeného parkoviště na ulici 
Na Ostrově a na ulici Dolní. Dále budou vysázeny nové stromy na chodnících ulic Dolní, 
Žižkova a Na Ostrově u městského mobiliáře. 
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 13.6 . OCHRANA ZPF 
Při stavbě nedojde k trvalých ani dočasných záborům pozemků na nichž je ochrana - ZPF 
- Zemědělský půdní fond.

 13.7 . OCHRANA PUPFL
Při  stavbě nedojde k  trvalým ani  dočasným záborům pozemku na nichž  je  ochrana - 
PUPFL -  Pozemek určený k plnění funkce lesa.

 13.8 . OBYVATELSTVO
Negativní  vlivy  na  obyvatelstvo  se  mohou  potenciálně  projevit  znečištěním  ovzduší, 
hlukem stavebních strojů v oblasti stavby a automobilovou dopravou v trase objízdných 
tras. Vzhledem k rozsahu stavby lze konstatovat, že vlivy na obyvatelstvo lze považovat 
za akceptovatelné.

Změna organizace dopravy v  ulicích Dolní,  Žižkova a Na Ostrově na obdobu  velkého 
kruhového objezdu přinese též významné změny z hlediska hlukové zátěže.

 14 . OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST
Obecně  platí,  že  na  stavbě  budou  dodržovány veškeré  platné  bezpečnostní  předpisy 
vztahující  se  na  charakter  prací  a  činností  na  stavbě.  Zvláště  je  třeba  dbát  zvýšené 
bezpečnosti při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí. Na stavbě mohou pracovat 
pouze pracovníci  vyučení  nebo alespoň zaučení  v daném provozu.  Všichni pracovníci 
pracující  na  stavbě  musí  být  proškoleni  v  rámci  bezpečnosti  práce  a  pravidelně 
doškolování. Vybavení ochrannými pomůckami a prostředky pro své zaměstnance zajistí 
jednotliví dodavatelé.

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na 
staveništi.  Pro  tyto  účely  musí  být  na  stavbě  u  vedoucího  nebo  na  jiném  snadno 
dostupném a kontrolovaném místě lékárnička.  Těžší  úrazy budou po poskytnutí  první 
pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo když to vyžadují klimatické podmínky 
řádně osvětleno.

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 
plynárna, vodárna, policie ČR).

K provedení rychlého a účinného zásahu hasičského sboru musí být dodrženo:

 Umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a 
použitelnost pro tísňové volání.

 Dodrženy  trvale  volné  průjezdné  šířky  3,00m  k  objektům,  nástupním  plochám  pro 
požární techniku a ke zdrojům vody určené k hašení požárů.

 Byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární 
výtahy,  požární  žebříky)  a  trvale  volný  přístup  k  zařízení  pro  zásobování  požární 
vodou.
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 Byla  označena  rozvodná  zařízení  elektrické  energie,  hlavní  vypínače  elektrického 
proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

Dokončená stavba bude z hlediska požárně bezpečnostního řešení splňovat požadavky 
na  průjezdné  průřezy  požárních  vozidel,  na  poloměry  směrových  oblouků  (všechny 
poloměry  směrových  oblouků  budou  oproti  stávajícímu  stavu  zvětšeny),  na  sklonové 
poměry  pozemních  i  místních  komunikací  (sklony  budou  oproti  stávajícímu  stavu 
zmírněny),  zatížitelnost  rekonstruovaných  mostů  a  lávky  vyhovující  vůči  dopravním 
zatížením. Veškeré překládané a nově zřízené inženýrské sítě projdou revizemi.

Základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména:

 Zákon č. 262/2006 Sb. část pátá - "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci", hlava I - 
"Předcházení  ohrožení  života a zdraví  při  práci"  se zaměřením na § 102 odst.  1  - 
"Příjímání  opatření  k  předcházení  rizikům"  v  návaznosti  na  odst.  3  -  "Povinnosti 
zaměstnavatele".

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

 Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu 
zdraví při práci na staveništích.

 Vyhláška  ČÚBP č.  48/1982  Sb.,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky  k  zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení.

 Nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.

 Nařízení  vlády  č.  361/2007  Sb.,  kterým  se  stanoví  způsob  organizace  práce  a 
pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními 
prostředky.

 Nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a podobně.

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

 Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci 
včetně souvisejících předpisů v oblasti BOZP.

 Zákon č. 266/2006 Sb, o úrazovém pojištění zaměstnanců.

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání 
záznamu o úrazu - § 1-5 Povinnosti zaměstnavatele.

 Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky 
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků  v  návaznosti  na  §  132  - 
"Opatření k prevenci rizik".

 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.
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 Vyhláška č. 178/2001 Sb., o ochraně zdraví při práci.

 15 . DALŠÍ POŽADAVKY
Bez dalších požadavků.

 16 . SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č.1) Fotodokumentace stávajícího stavu

Příloha č.2) Zhodnocení variant

Příloha č.3) Kapacitní výpočet neřízené křižovatky ulic Dolní a Žižkova dle TP 188

Příloha č.4) SO 201 - Most ev.č. 4035 - Podélný řez mostem

Příloha č.5) SO 202 - Most ev.č. HB 4001 - Podélný řez mostem

Příloha č.6) SO 203 - Lávka přes potok Žabinec - Podélný řez lávkou 

V Brně, leden 2013       Vypracoval: Bc. Miroslav TOBEK
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU FOTODOKUMENTACE
STÁVAJÍCÍHO STAVU

PŘÍLOHA Č.1
FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU FOTODOKUMENTACE
STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č. 1 – Celkový pohled na ulici Dolní od mostu ev.č. 150-026 ve směru staničení.

Foto č. 2 – Celkový pohled na ulici Dolní od křižovatky s ulicí Žižkova proti směru staničení – 
                  patrná kolona aut odbočujících na Havlíčkovo náměstí.
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STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č. 3 – Celkový pohled na ulici Žižkova od křižovatky s ulicí Dolní ve směru staničení.

Foto č. 4 – Celkový pohled na ulici Žižkova od křižovatky s ulicí Na Ostrově a V Sadech proti 
                  směru staničení.
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STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č. 5 – Pohled na část ulice Na Ostrově od křižovatky s ulicí Na Valech – Část 1 proti 
                  směru staničení.

Foto č. 6 – Pohled na část ulice Na Ostrově od křižovatky s ulicí Žižkova proti směru 
                  staničení.
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STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č. 7 – Pohled na část ulice Na Valech – Část 1 od křižovatky s ulicí Na Ostrově ve 
                  směru staničení - vpravo plánované místo vedení Cyklostezky – Část 1.

Foto č. 8 – Pohled na část ulice Na Valech – Část 1 směrem k ulici Žižkova (ve směru 
                  staničení) – místo nakládky expedované mouky.
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STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č. 9 – Pohled na část ulice Na Valech – Část 1 a ulice Na Valech – Část 2 s křižovatkou 
                  s ulicí Žižkova ve směru staničení - vpravo plánované místo vedení 
                  Cyklostezky – Část 1.

Foto č. 10 – Pohled na místo plánovaného napojení Cyklostezky – Část 1 od ulice Žižkova 
                    ve směru staničení.

DIPLOMOVÁ PRÁCE strana 6



ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU FOTODOKUMENTACE
STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č. 11 – Pohled na ulici Žižkova a ulici V Sadech od křižovatky s ulicí Na Ostrově ve 
                    směru staničení – vlevo budovy Hasičského záchranného sboru a Městské  
                    policie.

Foto č. 12 – Pohled na bezejmenou Spojovací uličku z ulice Na Valech – Část 1.
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU FOTODOKUMENTACE
STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č. 13 – Celkový pohled na kapacitní placené parkoviště na ulici Na Ostrově.

Foto č. 14 – Celkový pohled na roztylovou plochu před kulturním domem Ostrov.
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU FOTODOKUMENTACE
STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č. 15 – Pohled na celý řešený úsek Cyklostezky – Část 2 z mostu na ulici Masarykova 

                    ve směru staničení.

Foto č. 16 – Pohled na potok Žabinec v místech plánované lávky proti směru staničení.
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU FOTODOKUMENTACE
STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č.17 – Pohled na levý břeh řeky Sázavy – plánované místo vedení Cyklostezky – 
                   Část 2 ve směru staničení.

Foto č. 18 – Pohled na levý břeh řeky Sázavy – plánované místo vedení Cyklostezky – 
                    Část 2 ve směru staničení.
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU FOTODOKUMENTACE
STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č. 19 – Pohled na část mostu ev.č. 150-026 a levý břeh řeky Sázavy v místech vedení 
                    plánované Cyklostezky – Část 2 po opěrné zdi ve směru staničení.

Foto č. 20 – Pohled na část  mostu ev.č. 150-026 a levý břeh řeky Sázavy v místech 
                    ukončení úseku Cyklostezky – Část 2 proti směru staničení.
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU ZHODNOCENÍ VARIANT

PŘÍLOHA Č.2
ZHODNOCENÍ VARIANT
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU ZHODNOCENÍ VARIANT

SO 101 – ZMĚNA ORGANIZACE DOPRAVY
Varianta 1:
Varianta 1 objektu řeší změnu organizace dopravy na ulicích Dolní, Žižkova a Na Ostrově 
tím způsobem, že se stávajcící obousměrný provoz změní na jednosměrný, čímž se vytvoří 
jakýsi velký kruhový objezd. Organizace provozu ostatních ulic zůstane nezměněna. 
Grafické znázornění varianty 1 je znázorněn v příloze 04.01- Situace variant řešení - Část 1.
Výhody:

– Dosáhne se zpřehlednění, zjednodušení, usměrnění a zvýšení plynulosti provozu.
– Zlepší se dopravní situace na křižovatce Dolní a Žižkova, kde v době dopravní špičky 

občas dochází ke kongescím při levém odbočení z ulice Dolní na Havlíčkovo 
náměstí.

– Sníží se nároky na šířku komunikace, čímž se vytvoří větší prostor pro pobytovou 
funkci a v této souvislosti dojde i k rozšíření historického centra města do zájmové 
oblasti.

– Zvětší se poloměry směrových oblouků.
– Sníží se šířka komunikací, což usnadní překonávání komunikací chodcům a 

cyklistům.
Nevýhody:

– Rozsah stavebních prací.
Varianta 2:
Varianta 2 objektu řeší změnu organizace dopravy na ulicích Dolní a Žižkova tím způsobem, 
že se stávající obousměrný provoz změní na jednosměrný. Organizace provozu ostatních 
ulic zůstěne nezměněna.
Výhody:

– Dosáhne se zpřehlednění, zjednodušení a usměrnění provozu na ulicích Dolní a 
Žižkova.

– Zlepší se dopravní situace na křižovatce Dolní a Žižkova, kde v době dopravní špičky 
občas dochází ke kongescím při levém odbočení z ulice Dolní na Havlíčkovo 
náměstí.

– Sníží se nároky na šířku komunikace, čímž se vytvoří větší prostor pro pobytovou 
funkci a v této souvislosti dojde i k rozšíření historického centra města do zájmové 
oblasti.

– Zvětší se poloměry směrových oblouků.
– Sníží se šířka komunikací, což usnadní překonávání komunikací chodcům a 

cyklistům.
Nevýhody:

– Rozsah stavebních prací.
– Znepřehlednění ulice Na Ostrově a souvisejících křižovatek.
– Zvětší se nároky na návrhové parametry ulice Na Ostrově.
– Zvýšením intenzity dopravy na ulici Na Ostrově se zhorší podmínky pro vjezd i výjezd 

nákladních vozidel z areálu mlýnu.
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU ZHODNOCENÍ VARIANT

SO 103 – PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK – ČÁST 1
Varianta 1:
Varianta 1 objektu řeší návrh nové trasy cyklostezky spojující městský park Budoucnost se 
stávající cyklostezkou vedoucí po pravém nábřeží řeky Sázavy. K napojení městského parku 
dojde na ulici Žižkova v prostoru mezi ulicemi Na Valech – Část 2 a V Sadech, dále povede 
ulicí Na Valech – Část 1 a napojí se na stávající cyklostezku vedoucí po pravém nábřeží 
řeky Sázavy.
Výhody:

– Překonání frekventovaných ulic Žižkova a Na Ostrově v přehledném úseku.
– I po změně organizace dopravy bude i nadále ulice Na Valech – Část 1 relativně 

klidnou lokalitou.
– Navrhovaná trasa bude mít vyhovující šířkové parametry.

Nevýhody:
– Kolize navrhované trasy s nakládkou expedované mouky, která je prováděna přímo 

na ulici Na Valech – Část 1 a nelze ji do budoucna změnit.
– Nevýrazné oddělení Cyklostezky – Část 1 od vozovky. Důvodem je existence vjezdů 

a vchodů do areálu mlýnu.
Varianta 2:
Varianta 2 objektu řeší návrh nové cyklostezky spojující městský park Budoucnost se 
stávající cyklostezkou vedoucí po pravém nábřeží řeky Sázavy. K napojení městského parku 
dojde v oblasti za Českým rybářským svazem, dále povede po ulici V Sadech a podél areálu 
mlýnu až k napojení se stávající cyklostezkou vedoucí po pravém nábřeží řeky Sázavy.
Nevýhody:

– Větší délka trasy než u varianty 1, tím pádem i vyšší pořizovací náklady.
– Po změně organizace dopravy by byla trasa vedena po poměrně frekventované ulici.
– Kolize s plánovaným ponechaným podélným parkováním pro zaměstnance mlýnu. 

Vyvstala by zde nutnost zrušení tohoto podélného parkování – nežádoucí.
– Kolize s výjezdovým místem Hasičského záchranného sboru a Městské policie, čímž 

by došlo k problematickému řešení překonávání ulice Žižkova.
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU ZHODNOCENÍ VARIANT

SO 104 – PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK – ČÁST 2
Varianta 1:
Varianta 1 objektu řeší návrh nové trasy cyklostezky spojující stávající cyklostezky vedoucí 
na levém nábřeží řeky Sázavy, a to u mostu u ulice Masarykova a u ulice Nádražní u kostela 
sv. Kateřiny. Trasa bude začínat napojením na stávající cyklostezku u mostu u ulice 
Masarykova, poté bude pokračovat po nově zřízené lávce přes potok Žabinec, dále po 
levém břehu řeky Sázavy, poté po vykonzolované opěrné zdi mostním otvorem mostu ev.č. 
150-026 až k napojení na stávající cyklostezku u ulice Nádražní u kostela sv. Kateřiny.
Výhody:

– Nejkratší a nejbezpečnější řešení.
– Možnost správy stávajících inženýrských sítí v zájmové oblasti.

Nevýhody:
– Vysoké pořizovací náklady.

Varianta 2:
Varianta 2 objektu řeší návrh nové trasy cyklostezky spojující stávající cyklostezky vedoucí 
na levém nábřeží řeky Sázavy, a to u mostu u ulice Masarykova a u ulice Nádražní u kostela 
sv. Kateřiny. Trasa bude začínat napojením na stávající cyklostezku u mostu u ulice 
Masarykova, poté bude pokračovat po nově zřízené lávce přes potok Žabinec, dále po 
levém břehu řeky Sázavy, poté po ulici Pobřežní a okružní křižovatce ulic Dolní, Jihlavská a 
Nádražní po vyhrazeném pruhu pro cyklisty až k napojení na stávající cyklostezku u ulice 
Nádražní u kostela sv. Kateřiny.
Výhody:

– Nižší pořizovací náklady.
– Možnost správy stávajících inženýrských sítí v zájmové oblasti.

Nevýhody:
– Nebezpečné, nepřehledné a problematické napojení v oblasti okružní křižovatky ulic 

Dolní, Jihlavská a Nádražní.
– Vznik zpomalovacího prvku (přejezd pro cyklisty) kolizí cyklostezky s ulicí Dolní ve 

směru ulice Nádražní – ulice Masarykova.
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ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU HAVLÍČKOVA BRODU KAPACITNÍ VÝPOČET NEŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY
ULIC DOLNÍ A ŽIŽKOVA DLE TP 188

PŘÍLOHA Č.3
KAPACITNÍ VÝPOČET NEŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY

ULIC DOLNÍ A ŽIŽKOVA DLE TP 188
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PODÉLNÝ ŘEZ LÁVKOU

PŘÍLOHA Č.6
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