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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je problémová část cyklostezky kolem řeky Svitavy kříţící 

ulici Hladíková. V tomto místě cyklostezky chybí bezpečný přechod pro chodce / 

cyklisty / bruslaře, tento je pak řešen přebíháním přes frekventovanou čtyřproudovou 

silnici I/42. V bakalářské práci je cyklostezka projektována na západní straně řeky 

Svitavy pod silničním mostem, aby se úplně vyloučila nutnost kontaktu cyklistŧ se 

silnicí I/42 a zajistil se co nejrychlejší a nejbezpečnější prŧjezd cyklistŧ i vozidel. V 

projektu byl kladen dŧraz na stabilitu konstrukce v prudkém svahu, odolnost konstrukce 

proti vodě a efektivní poměr podélných sklonŧ a délky trasy pro bezpečný současný 

pohyb cyklistŧ i chodcŧ. 

  

Klíčová slova 
Cyklostezka, Svitava, Hladíková, silnice I/42, Brno, mimoúrovňové kříţení, Komárov, 

Ţidenice  

  

  

  

Abstract 
The bachelor thesis project deals with the problematic part of bycicle path along Svitava 

river, around the crossing with Hladíkova street. A safe pedestrian crossing for a path 

frequented by cyclists, skaters and pedestrians is missing, which results in unsafe 

crossings of busy four-lane road l/42. The bycicle path in the project is designed on the 

west side of the river under the road bridge to avoid any kind of contact between the 

cyclists/skaters/pedestrians with road l/42 and to ensure the fastest and safest possible 

transit of both cyclists and cars. Emphasis was put on the stability of construction in 

precipice, tolerance of the construction against water and effective longitudinal slope 

and length of path ratio, to ensure safe concurrent passage of both cyclists and 

pedestrians.  

 

Keywords 
Bycicle path, Svitava, Hladíková, road I/42, Brno, grade separation, Komárov, Ţidenice 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1.1 STAVBA 

Název stavby: Kříţení silnice I/42 a stezky podél Svitavy 

Kraj: Jihomoravský 

Místo stavby: Brno  

Katastrální území: Brno – Komárov, Brno – Černovice 

 

1.2 ZHOTOVITEL STUDIE 

Jméno zhotovitele: Martin Dušek 

Adresa: Franzova 99, 614 00 Brno 
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2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 

 

2.1 DŮVODY STUDIE 

Návrh, vypracovaný v rámci této bakalářské práce, řeší kříţení cyklostezky podél 

řeky Svitavy s frekventovanou silnicí I/42 na ulici Hladíková.  Silnice má funkci 

hlavního městského okruhu a je potřeba nezasáhnout do jejího plynulého prŧjezdu. 

Stávající řešení daného místa je provedeno prŧběţným prŧjezdem aut po silnici bez 

jakkoliv zabezpečeného přechodu chodcŧ a cyklistŧ v místě kříţení. Jediná bezpečná 

moţnost přechodu je cca 200m vzdálený přechod pro chodce podél silnice směrem na 

Olomouc na světelně řízené křiţovatce ulic Trţní a Hladíkova.  

Hlavní problém stávajícího řešení je ve velkém zdrţení cyklistŧ a chodcŧ 

vyuţívajících křiţující cyklostezku a také v jeho nebezpečnosti, kterou si mŧţeme 

ověřit nahlédnutím do mapy nehodovosti. Podle dopravního prŧzkumu se intenzita 

dopravy na cyklostezce dostává aţ na hodnotu 300 osob / hodinu, coţ výrazně zvyšuje 

nutnost bezpečného a rychlého přesunu. 

 

2.2 CÍLE STUDIE 

Cílem této studie je navrhnout trasu, která zajistí rychlé, plynulé a bezpečné kříţení 

cyklostezky se silnicí s ohledem na pohodlí uţivatelŧ, ideální dopravně - technické  

zpracování a co nejmenší investiční náklady. 
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3. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

 

3.1 VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

Řešená oblast se nachází v Jihomoravském kraji na území města Brna v místě 

kříţení řeky Svitavy a silnice I/42 na ulici Hladíková.  Tato oblast je zároveň hranicí 

mezi městskou částí Brno – Komárov a Brno – Černovice.   

Stavba zasahuje do několika katastrálních území, které má ve vlastnictví buď 

Statutární město Brno nebo Česká republika s určeným právem hospodaření Povodí 

Moravy, s.p.. 

 

3.2 DOPAD STAVBY 

Stavba je v blízkém kontaktu s řekou Svitavou. Jejíţ profil prŧtoku mírně ovlivňuje, 

ale nezmenšuje. Při návrhu byl kladen dŧraz na to, aby nebyla zvýšena hladina stoleté 

vody. Při údrţbě stezky je doporučeno nepouţívat chemických posypŧ. 

Cyklostezka křiţuje místní vlečku a po dobu výstavby na ní mŧţe mírně omezit 

provoz. 

 Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby, ani ţivotní prostředí. Zabezpečí 

bezpečnější a plynulejší provoz cyklistŧ i pěších po hlavní městské cyklostezce kolem 

řeky Svitavy. 
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4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

 

4.1 PODKLADY 

- Katastrální mapa 

- Jednotková dopravní vektorová mapa (nehodovosti) 

- Interaktivní mapa intenzit dopravy (Sčítání 2010) 

- Geomorfologická mapa 

- Fotodokumentace 

- Podélný řez mostem přes řeku dodaný Brněnskými komunikacemi 

4.2 MĚŘENÍ 

- Zaměřeno 101 prostorových bodŧ terénu a objektŧ v oblasti pomocí GPS typu 

„GX1230 GG“ 

- Měření intenzit dopravy na cyklostezce 

- Měření převýšení koleje 

- Zjištění základních informací o kanalizačních šachtách 
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5. CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 

 

5.1 ČLENITOST TERÉNU 

Úsek se nachází v geomorfologické oblasti Tuřanské plošiny, spadající do Dyjsko – 

Svrateckého úvalu, náleţícího pod Vnější Karpatské Sníţeniny. Reliéfem oblasti je 

plochá pahorkatina. 

 

5.2 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Celá stavba je v blízkém kontaktu s řekou Svitavou. 

 

5.3 SÍTĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Současné vyuţití sítě pozemních komunikací nebude nijak ovlivněno. Trasa se 

napojí na stávající cyklostezku a kříţení s pozemní komunikací bude řešeno 

mimoúrovňově. 

 

5.4 ŢELEZNIČNÍ TRATĚ 

V zájmovém území se nachází dvě ţelezniční tratě. První trať je celostátní, křiţující 

cyklostezku mimoúrovňově. Druhou tratí je vlečka, křiţující navrhovanou trasu 

úrovňově za pomocí přejezdových prefabrikátŧ. Cyklostezka po dobu výstavby 

minimálně ovlivní provoz na vlečce. Na celostátní dráhu nebude mít ţádný dopad. 
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5.5 INŢENÝRSKÉ SÍTĚ 

Cyklostezka prochází přes kanalizační šachtu vedoucí k odlehčovací komoře. 

Odlehčovací komora je v dostatečné hloubce a konstrukce cyklostezky ji negativně 

neovlivní. Víko této šachty se nadzvedne do povrchu cyklostezky.   

Trasa vede podél vedení vysokého napětí. Sloupy vedení nebudou dotčeny.  
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6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VARIANT 

 

Návrh byl zpracován v 11ti variantách z nichţ byla vybrána optimální trasa (viz. 

kapitola 7 Hodnocení variant). Ta bude nyní podrobně popsána. 

 

6.1 SMĚROVÉ VEDENÍ 

Trasa začíná pravostranným odbočením ze stávající cyklostezky. Pokračuje přímou 

aţ do místa za pilířem ţelezničního mostu, kde se stáčí vlevo a míří pod silniční most. 

V místě vjezdu pod most se stáčí vlevo a vyrovnává svou osu s osou mostní opěry a 

řeky. Pod mostem je přímá, zakončená dalším levotočivým obloukem do svahu. Po 

dlouhé přímé je opět stáčena vlevo a přímým úsekem vedená přes vlečku. Následuje 

pravotočivý oblouk a napojení na stávající cyklostezku. 

ozn. 
staničení 

[km] 

typ 

prvku 

délka 

[m] 
 ozn. 

staničení 

[km] 

typ 

prvku 

délka 

[m] 

TK -0,012 90 R = 50 m 79,04 m  TK 0,095 63 R = 80 m 6,62 m 

KT -0,003 86 přímá 3,86 m  KT 0,102 24 přímá 93,95 m 

ZÚ 0,000 00 přímá 30,73 m  TK 0,196 19 R = 4 m 5,10 m 

TK 0,030 73 R = 50 m 8,13 m  KT 0,201 29 přímá 2,88 m 

KT 0,038 86 přímá 37,41 m  TK 0,204 18 R = 4 m 1,71 m 

TK 0,076 27 R = 80 m 1,16 m  KÚ 0,205 89 R = 4 m 3,66 m 

KT 0,077 43 přímá 18,19 m  KT 0,209 55 přímá  

Tabulka 1 – směrové řešení trasy  
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6.2 VÝŠKOVÉ VEDENÍ 

Trasa vede skrz velmi prudký svah zářezu řeky Svitavy. Při návrhu byl kladen velký 

dŧraz na vyřešení podélných sklonŧ a délky trasy tak, aby byl zajištěn co nejplynulejší a 

nejpohodlnější prŧjezd cyklistŧ a dodrţení veškerých poţadavkŧ normy. 

ozn. 
staničení 

[km] 

výška 

[m n.m. B.p.v.] 

sklon 

[%] 

délka 

[m] 

R 

[m] 

t 

[m] 

y 

[m] 

ZÚ 0,000 00 203,39 +1,75 0,00    

LN 0,001 55 203,39 -5,99 75,30 40,00 1,55 0,03 

LN 0,076 85 198,93 +0,30 22,05 40,00 1,26 0,02 

LN 0,098 91 198,99 +5,66 101,02 40,00 1,07 0,01 

LN 0,199 93 204,69 +0,92 2,47 40,00 0,95 0,01 

LN 0,202 35 204,72 +6,09 3,54 0,00 0,00 0,00 

KÚ 0,205 89 204,93 +4,38 0,00    

Tabulka 2 – výškové řešení trasy  
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6.3 ODVODNĚNÍ 

Odvodnění je částečně řešeno příčným sklonem, který je po většinu trasy směřován 

2% směrem do řeky. Pouze ke konci trati (km 0,193 88), v místech kříţení s vlečkou a 

následném napojení na stávající cyklostezku je změněn tak, aby zachoval podélný sklon 

vlečky (1,50%).  

Dalším zpŧsobem odvodnění je podélný sklon, který po celou délku trasy neklesne 

pod 0,30% a po většinu trasy je vyšší neţ 5%. 

Odvodnění v zářezu je vyřešeno rigolem z prefabrikované tvárnice, uloţeném 

v betonovém loţi, který je v niţších místech odveden skrz příčný odvodňovací ţlab do 

řeky.  

Celou délku trasy pod konstrukcí mostu silnice I/42, je západní strana cyklostezky 

chráněna zárubní zdí, za níţ se ve výšce jejího uloţení nachází podélná drenáţ uloţená 

v propustném materiálu (Štěrkopísek). Ta je v nejniţším podélném místě odvedena pod 

konstrukcí vozovky skrz protější opěrnou zeď do řeky a ukončena odvodňovací trubkou 

s jednosměrnou klopkou. 

Odvodnění zeminy za opěrnou zdí pod konstrukcí cyklostezky je řešeno 

odvodňovací trubkou s jednosměrnou klopkou, umístěnou do kolmého vývrtu v opěrné 

zdi, ve vzdálenosti 25cm pod zemní plání (67 cm pod niveletou) a přesahující 20cm za 

opěrnou zeď.  
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6.4 NÁVRH SKLADBY VOZOVKY 

Pro cyklotrasu byla navrhnuta vozovka s netuhým krytem, zajišťující pohodlný 

pohyb všem účastníkŧm provozu a případný vjezd vozidel údrţby. 

NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY 

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 „D1-N-3-III“ 

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŢENÍ VI 

ASFALTOBETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11+ 40 mm 

ČSN EN 13108 – 1 

 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULSE PSE 0,30 kg/m2 

ČSN 73 6129 

 

ASFALTOBETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ASP 16+ 50 mm 

ČSN EN 1308 – 1 

 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULSE PSE 0,30 kg/m 

ČSN 73 6129 

 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI 0,80 kg/m 

ČSN 73 6129 

 

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 150 mm 

ČSN 73 6126 – 1 

 

MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA MZ 150 mm 

ČSN 73 6126 – 1 

 

CELKEM 390 mm 

 

6.5 KŘÍŢENÍ 

Úrovňové kříţení pouze s vlečkou ve staničení km 0,200 88 je řešeno pouţitím 

přejezdových prefabrikátŧ  - IZX 73/19 z betonu třídy C 35/45-XF4 

Napojení na stávající cyklostezku je řešeno vybouráním stávajících obrub (popř. i se 

zábradlím) v místě napojení (ZÚ km 0,000 00; KÚ 0,205 89), zaříznutím stávající 

konstrukce cyklostezky, nahřátím asfaltových vrstev a napojením nové konstrukce 

přímým stykem se starou, aby byl přechod co nejplynulejší.  
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6.6 OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI 

Návrh počítá s opěrnou zdí na východní straně cyklostezky od staničení km -0,002 

50 aţ po staničení km 0,199 03 a se zárubní zdí na straně západní, jen pod konstrukcí 

mostu, tzn. od staničení km 0,076 30 po staničení km 0,098 91. Opěrná zeď bude 

zakončena plynulým zmenšením aţ do přechodu na obruby 250x150x1000. Zárubní 

zeď bude zakončena kolmým křídlem jdoucím do svahu zářezu, aby se zabránilo 

sesouvání zeminy.  

Rozměry těchto zdí se odvíjí od překonávané výšky násypu / zářezu a přesněji jsou 

určeny ve výkresu vzorových řezŧ. K jejich docílení byl pouţit statický výpočet 

programem Geo5 – Tíţná zeď. Vyhodnocení programu dodáno v příloze F. 

 

6.7 VYBAVENÍ TRASY 

Po celé délce opěrné zdi bude cyklostezka vybavena bezpečnostním zábradlím na 

východní straně cyklostezky. Zábradlí bude vysoké 1,30 m nad povrch vozovky. 

Zakotveno bude v opěrné zdi do hloubky 0,30 m. Osa zábradlí se shoduje s osou 

horního líce opěrné zdi. Rozměry a druh zábradlí jsou specifikovány ve výkresu 

vzorových řezŧ. 

Po stranách silničního mostu, ve vzdálenosti min. 4 m od hrany zárubní stěny (pro 

zachování dobrých rozhledových poměrŧ), bude vystavěno schodiště se schodišťovým 

stupněm o rozměru 200x300 mm. Osa schodiště bude rovnoběţná s osou silničního 

mostu. Konec schodiště bude napojen kolmo na chodník přilehlý k silnici chodníkem o 

stejné skladbě i šířkovém uspořádání jako zbytek cyklostezky. 
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6.8 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Cyklostezka je řešena jako Společný pás pro provoz cyklistŧ i chodcŧ a není 

rozdělena ţádným vodorovným značením. Světlá šířka zŧstává po celé trase minimálně 

3,00 m. V místech napojení se rozšiřuje o šířku přilehlé stávající cyklostezky. 

 

6.9 REALIZACE STAVBY 

Během realizace nebude potřeba zamezit provozu jak na stávající cyklostezce, tak 

na silnici I/42. Omezení na křiţující vlečce bude minimální. Etapovitost výstavby tudíţ 

není relevantní a v rámci této bakalářské práce není řešena.  
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7. HODNOCENÍ VARIANT 

 

7.1 VARIANTY 

Velkou částí této bakalářské práce bylo nalezení optimálního řešení dané 

problematiky. Vzniklo několik fiktivních variant: 

1. PŘECHOD PŘES KOMUNIKACI  

Výhodou by byly nízké investiční náklady, v ostatních parametrech se ale jedná 

nepřípustné řešení, jelikoţ by docházelo k velkému zdrţování provozu na silnici 

I/42. Z dŧvodu velké šířky komunikace by taky musel být navrhnut ostrŧvek, 

který by omezil volnou šířku dopravního prostoru komunikace. Bezpečnost 

přechodu přes cestu by se nijak rapidně nezvýšila. 

2. PŘECHOD SE SEMAFORY  

Navýšení bezpečnosti, ale taky investičních nákladŧ. Taktéţ nepřípustné řešení 

ze stejného dŧvodu jako u první varianty 

3. OBCHÁZENÍ K ULICI TRŢNÍ 

Stávající stav. Cyklisty a pěší prakticky nelze donutit, aby místo obcházeli aţ na 

200 m vzdálený přechod. Do hodnocení variant zahrnuto kvŧli porovnání 

s novým řešením. 

4. LÁVKA PŘES CESTU 

Moţnost vytvoření lávky přes cestu. Mimoúrovňové kříţení zajistí plynulost a 

bezpečnost prŧjezdu jak na cyklostezce, tak na silnici. Nevýhodami jsou vysoké 

investiční náklady, náklady na údrţbu i problematická výstavba a nutnost 

omezení provozu na silnici I/42. 

5. VEDENÍ CYKLOSTEZKY POD SILNIČNÍM MOSTEM 

Toto řešení je ideální z hlediska uţivatelŧ a zároveň, v porovnání s variantou č. 

4 nenáročné co se týče investic. Mimoúrovňové kříţení zajistí plynulost i 

bezpečnost provozu. Výzvou této varianty je nalezení optimální trasy, jelikoţ 

svahy kolem řeky Svitavy dosahují vysokých sklonŧ. Cyklostezka musí dbát na 
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pohodlný prŧjezd cyklistŧ a tudíţ dodrţovat určité podélné sklony a délky 

stoupání. Zároveň musí být zkonstruována tak, aby byla stabilní i v prudkém 

svahu a aby nezmenšovala profil prŧtoku řeky. 

Rozdělil jsem trasu na 2 části se středem v ose silničního mostu. V jiţní části, 

tzn. směrem na Brno – Komárov, jsem navrhl 2 moţné řešení a v severní části, 

tzn. směrem na Brno – Ţidenice, jsem navrhl 5 moţných řešení. Trasy jsem 

označil „K1,K2, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5“. Navrhl jsem základní směrové i výškové 

řešení kaţdé z nich a všechny jsem porovnal ve všech ohledech 

multikriteriálního hodnocení. 

 

7.2 MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ 

Varianty jsem hodnotil v 5ti základních kategoriích a kaţdé z nich přiřadil určitou váhu. 

HLEDISKO DOPRAVNĚ – TECHNICKÉ 20% 

HLEDISKO ZŘIZOVATELE 30% 

HLEDISKO UŢIVATELE 40% 

HLEDISKO EKOLOGICKÉ 5% 

HLEDISKO CELOSPOLEČENSKÉ 5% 

 

Investiční náklady a náklady na provoz byly odhadnuty na základě empirických 

poznatků. 
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Tab. 3 – vyhodnocení možných VARIANT řešení 

1 2 3 4 5

dopravně - 

technická
ZNÁMKA 80% 80% 30% 71% 81%

investiční náklady 90% 80% 100% 0% 20%

náklady na provoz a opravy 

komunikace
90% 90% 0% 30% 60%

časové moţnosti realizace 100% 90% 100% 30% 40%

moţnost etapové výstavby 0% 0% 100% 20% 100%

ZNÁMKA 97% 94% 100% 10% 68%

plynulost prŧjezdu 0% 10% 40% 100% 100%

bezpečnost provozu 50% 70% 70% 100% 100%

náročnost prŧjezdu 80% 80% 70% 80% 90%

ZNÁMKA 10% 10% 10% 90% 90%

pokácení stromŧ 100% 100% 100% 100% 80%

ZNÁMKA 100% 100% 100% 100% 80%

estetické pŧsobení trasy 0% 0% 0% 60% 90%

propojení obytných zón 80% 80% 70% 100% 100%

rekreační funkce 0% 0% 0% 100% 100%

ZNÁMKA 0% 0% 0% 65% 95%

52% 52% 38% 68% 83%

VARIANTY

zřizovatele

uţivtelŧ

ekologická

celospolečenská

celková známka
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Tab. 4 – vyhodnocení jednotlivých TRAS vedených pod silničním mostem – směr Brno 

– Židenice 

 

  

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

maximální podélný 

sklon
9,11% 6,34% 5,60% 7,44% 7,37%

délka stoupání 0,51 m 0,90 m 1,02 m 0,71 m 0,58 m

doporučená délka 

stoupání
0,30 m 0,61 m 0,87 m 0,49 m 0,52 m

nejmenší poloměr 

směrového oblouku
0,04 m 0,04 m 0,04 m 0,04 m 0,04 m

ZNÁMKA 59% 68% 85% 69% 86%

investiční náklady 60% 30% 20% 40% 60%

náklady na provoz a 

opravy komunikace
60% 60% 60% 60% 60%

časové možnosti 

realizace
40% 40% 40% 40% 40%

možnost etapové 

výstavby
100% 100% 100% 100% 100%

ZNÁMKA 60% 50% 40% 55% 58%

plynulost průjezdu 100% 100% 100% 100% 80%

bezpečnost provozu 100% 100% 100% 100% 100%

náročnost průjezdu 60% 70% 90% 70% 60%

ZNÁMKA 80% 90% 100% 90% 65%

pokácení stromů 100% 60% 70% 80% 100%

ZNÁMKA 100% 60% 70% 80% 100%

estetické působení 

trasy
95% 95% 100% 95% 90%

propojení obytných 

zón
100% 100% 100% 100% 100%

rekreační funkce 100% 100% 100% 100% 100%

ZNÁMKA 98% 98% 100% 98% 95%

72% 74% 82% 77% 73%

TRASY

celková známka

zřizovatele

uţivtelŧ

ekologická

celospolečenská

dopravně - 

technická
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Tab. 5 – vyhodnocení jednotlivých TRAS vedených pod silničním mostem – směr Brno – 

Komárov 

 

Z Multikriteriálního hodnocení vyšla nejvýhodněji varianta č. 5, konkrétně 

kombinace tras K1 a S3.  

Tuto trasu jsem podrobně vyřešil a zdokumentoval výkresy. 

  

K1 K2

maximální podélný 

sklon
5,65% 9,86%

délka stoupání 0,77 m 0,31 m

doporučená délka 

stoupání
0,85 m 0,22 m

nejmenší poloměr 

směrového oblouku
0,50 m 0,50 m

ZNÁMKA 110% 71%

investiční náklady 40% 70%

náklady na provoz a 

opravy komunikace
60% 60%

časové možnosti 

realizace
40% 40%

možnost etapové 

výstavby
100% 100%

ZNÁMKA 48% 68%

plynulost průjezdu 100% 100%

bezpečnost provozu 100% 100%

náročnost průjezdu 100% 70%

ZNÁMKA 100% 90%

pokácení stromů 100% 100%

ZNÁMKA 100% 100%

estetické působení 

trasy
100% 90%

propojení obytných 

zón
100% 100%

rekreační funkce 100% 100%

ZNÁMKA 100% 95%

93% 81%

TRASY

celková známka

zřizovatele

uţivtelŧ

ekologická

celospolečenská

dopravně - 

technická
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8. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

 

Díky propracovanému multikriteriálnímu hodnocení, nalezla tato bakalářská práce 

optimální variantu řešení kříţení cyklostezky se silnicí I/42. Tato varianta byla následně 

rozpracována do několika tras, z nichţ byla kaţdá směrově i výškově rozpracována a 

znovu posouzena skrz multikriteriální hodnocení. Výsledná trasa je ideálním řešením 

celé problematiky této bakalářské práce. Zabezpečuje plynulost, rychlost a v neposlední 

řadě bezpečnost provozu jak na jedné z hlavních Brněnských cyklostezek, spojující 

hlavní rekreační i obytné body města, tak na křiţující silnici I/42, na které docházelo, 

z dŧvodu nutnosti cyklistŧ přebíhat přes silnici, k dopravním nehodám a zdrţování 

provozu. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

R  poloměr směrového oblouku 

Rv  poloměr výškového oblouku 

do  délka oblouku 

dl.  délka 

Edef  modul přetvárnosti 

KT  kruţnice – tečna 

TK  tečna – kruţnice 

ZÚ  začátek úseku 

KÚ  konec úseku  

LN lom nivelety 

SDZ  svislé dopravní značení 

SO  stavební objekt 

tv  délka tečny výškového oblouku 

y  vzepětí výškového oblouku 

mm milimetr 

m metr 

km kilometr 

č. číslo 

voz. vozidla 

os. osob 

h hodina 

B.p.v. Balt po vyrovnání 
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