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Abstrakt 

 

Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie silnice II/373 v úseku mezi obcemi 

Benešov – Brodek u Konice. Obec Benešov se nachází v okrese Blansko, kraj 

Jihomoravský a obec Brodek u Konice v okrese Prostějov, kraj Olomoucký. Silnice je 

řešena ve třech variantách. Varianty jsou vzájemně porovnány, jedna z nich je v rámci 

studie detailně zpracována. Cílem práce je návrh propojení těchto obcí a tím snížit 

intenzitu dopravy a zvýšit bezpečnost v okolních obcích. 
 

  

Klíčová slova 

  

Vyhledávací studie, Benešov, Brodek u Konice, směrové řešení, výškové řešení, příčné 

řezy 

  

  

Abstract 

 

The subject of this bachelor thesis is location study road II/373 in the section path 

Benešov-Brodek u Konice. Benešov is situated in the district of Blansko, region 

Jihomoravský and village Brodek u Konice located in district of Prostějov, region 

Olomoucký. The road is designed in three variants and the options are compared to each 

other and one of them is designed in detail. The objective of study is design road, 

reduce traffic intensity and increase safety in ambient villages. 

 

  

Keywords 
 

Location study, Benešov, Brodek u Konice, longitudinal alignment, vertical alignment, 

cross-sections 
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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:       Vyhledávací studie silnice II/373 mezi Benešov – Brodek u Konice 

Druh stavby:  Novostavba 

Místo stavby:              Benešov, okres Blansko, kraj Jihomoravský 

              Brodek u Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký 

1.2 Zadavatel/objednavatel 

VUT Brno  
Veveří 331/95, 602 00 Brno  
Tel.: +420 541 141 111  
Fax: +420 549 245 147  
www.fce.vutbr.cz 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel:  Kristýna Vidourková 

Adresa:  Dolní Lhota 201, Blansko 

Telefon:  (+420) 603 798 950 

e-mail:  k.vidourkova@gmail.com 

Vedoucí: Ing. Michal Radimský, Ph.D 

e-mail:  radimsky.m@fce.vutbr.cz 

 

       

1.4 Seznam příloh 

Textové přílohy: 

A. Průvodní zpráva 

Grafické přílohy: 

B. Výkresová dokumentace 

B.01                             Situace širších vztahů 

B.02                             Situace – Varianty                                    M 1:5000 

B.03                             Situace – Varianta B                                M 1:5000 

B.04                             Podélný profil – Varianta A                     M 1:5000/500 

B.05                             Podélný profil – Varianta B                     M 1:5000/500 

B.06                             Podélný profil – Varianta C                     M 1:5000/500 

B.07a                           Pracovní příčné řezy                                M 1:100 

B.07b                           Pracovní příčné řezy                                M 1:100 

B.08a                           Vzorové příčný řez                                   M 1:100 

B.08b                           Vzorové příčný řez                                   M 1:100 

C. Fotodokumentace 

 

http://www.fce.vutbr.cz/
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2 Zdůvodnění studie 

Studie se zabývá přímým propojením obcí Benešov a Brodek u Konice. Cestování mezi 

těmito obcemi je v dnešní době zprostředkováno přes okolní obce. Východní varianta 

trasy je přes obce: Buková, Lipová, Hrochov, Jednov, Labutice.Tato trasa je dlouhá asi 

16km. Západní trasa je přes obce: Kořenec, Horní Štěpánov, zde trasa dosahuje délky 

19km. Ve studii navrhuji varianty přímého spojení, které zkrátí cestu až o 10km a sníží 

intenzitu dopravy a zvýší bezpečnost v okolních obcích. 

3 Zájmová území 

3.1 Varianta A 

Varianta A se ze stávající komunikace II/373 odpojuje asi 2km za obcí Benešov, těsně 

před hranicí Jihomoravského kraje a kraje Olomouckého. Dále vede po lesní cestě, ze 

které se po 500m odpojuje a mezi nejvyššími vrcholy okolí pokračuje ke křižovatce 

s komunikací III/37354. Za křižovatkou se napojuje na účelovou komunikaci, která je pro 

svou šířku v dnešní době jednosměrná. S této účelové komunikace se odpojuje těsně před 

Brodkem u Konice a pokračuje směrem na východ. Po zhruba 300m se stačí směrovým 

obloukem zpět k Brodku u Konice a napojuje se v něm na stávající komunikaci II/373. 

Trasou nebyla postihnuta žádná chráněná území, které se v oblasti nachází. V Brodku u 

Konice trasa kříží stávající zástavbu. Jedná se o jeden rodinný dům, nejspíše neobývaný. 

Vzhledem k stavu objektu je navržen odkup a případná demolice Trasa dosahuje délky 

5,215 26 km. 

3.2 Varianta B 

Varianta B se obdobně jako varianta A odpojuje ze stávající komunikace II/373 2km za 

Benešovem a napojuje se na lesní cestu. Tato varianta trasy překonává les, který následuje 

po odpojení ze stávající komunikace II/373 co nejvíce po lesních cestách. Tedy při možné 

výstavbě by kácení lesa nebylo tak výrazné, jako ve variantách A a C. Trasa varianty B 

po překonání lesa kříží komunikaci III/373, která vede z obce Lipová do obce Horní 

Štěpánov. Zde vznikne průsečná křižovatka. Za křižovatkou trasa pokračuje do 

posledního stoupání a napojuje se na účelovou komunikaci, která prochází podél kostela 

sv. Petra v Brodku u Konice. Za kostelem se napojuje na stávající komunikaci II/373. 

Před kostelem z důvodu rozšíření stávající účelové komunikace trasa prochází přes 

pozemek, na kterém se nachází základy domu. Navrhuji vzhledem k povaze a stavu 

objektu odkoupení a vedení trasy přes pozemek. 

Trasou nebyla postihnuta žádná chráněná území, která se v oblasti nachází. Z důvodu 

vysokého podélného sklonu navrhuji na některých místech zpevněné příkopy. Aby 

odvodnění podél komunikace bylo rychlejší, navrhuji trubní propustky, které odvedou 

vodu na terén.  Trasa má délku 5,002 52 km. 
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3.3 Varianta C 

Varianta C vede obdobným způsobem, jako varianta B. Trasa vede při překonání lesa po 

lesních cestách, ale v menší míře, jako varianta B. Křížení s komunikací III/37354, kde 

navrhuji křižovatku, probíhá na stejném místě, jako u varianty A. Těsně po křižovatce se  

trasa varianta C napojuje na účelovou komunikaci a kopíruje ji až po napojení na stávající 

komunikaci v Brodku u Konice. Trasa dosahuje délky 4,841 03km. Je nejkratší, avšak 

z důvodu nepřímého propojení se stávající komunikací II/373 v Brodku u Konice ji 

nenavrhuji jako nejlepší řešení.  

4 Výchozí údaje pro návrh  

4.1 Mapové podklady pro návrh 

Mapové podklady pro návrh silnice mezi obcemi Benešov – Brodek u Konice byly 

získány z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.  

Český úřad zeměměřičský a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8                                 

email: cuzk@cuzk.cz 

Polohopis 1:10000                                                                                                                                      

Výškopis                                                                                                         1:10000                    

Ortofotomapa                                                                                                           1:5000    

 

4.2 Kategorie komunikace 

Varianta A, B, C 

Z posledních výsledků sčítání dopravy v roce 2010 byl zjištěn průjezd vozidel celkem 

413 v obci Benešov a 752 v obci Brodek u Konice. Při výhledové intenzitě odpovídající  

20let, kterou tedy počítáme do roku 2036, se počet vozidel v Benešově zvýší na 615 a 

v obci Brodek  u Konice na 1121. Z tohoto důvodu navrhuji kategorii pozemní 

komunikace S7,5. Návrhová rychlost byla stanovena na 50km/h, z důvodů potřebných 

malých směrových poloměrů, při napojování na lesní cesty. Dle ČSN 736101 byly 

návrhové prvky, tj. minimální hodnoty směrového a výškového řešení navrhovány na tuto 

rychlost.  Stavba bude budována jako celek.  
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5 Charakteristika území z hlediska jejich vlivů na návrh trasy 

5.1 Členitost terénu a využití území 

Terén, na kterém se varianty nachází je pahorkatinného až horského typu. Výškové 

rozdíly jsou zde dosti patrné. Začátek úseku je veden z nadmořské výšky 680m a konec 

úseku se nachází 613m.n. m. Nejnižší místa variant mají výšku v rozmezí  610-630m.n. 

m. Na zájmovém území se nachází zemědělské půdy, lesy a louky.  

5.2 Významná ochranná pásma  

Komunikace: silnice II. třídy 15m od osy vozovky 

Nadzemní vedení: ochranné pásmo nízkého napětí je 7m od krajního vodiče 

Přírodní rezervace: ochranné pásmo 50m od hranice  

5.3 Geologické poměry 

Na území České Republiky zasahují dvě základní geologické jednotky, které jsou 

nedílnou součástí  větších geologických struktur. Jsou to Český Masív a Západní Karpaty. 

Zájmové území z geologického hlediska spadá do období paleozoika. Na území se 

nachází jílovité břidlice, kamenité až hlinito - kamenité sedimenty. 

5.4 Hydrogeologické poměry 

V zájmovém území se nachází potok Hloučela, který však ani jedna varianta nekříží.  

 

6 Základní charakteristiky variant 

6.1 Geometrie trasy 

6.1.1. Směrové řešení 

Varianta A 

Varianta A vychází ze směrové přímé délky 178,87m. Na směrovou přímou navazuje 

levotočivý oblouk o poloměru R=200,00m se symetrickými přechodnicemi L=50m, dále 

následuje přímá délky 310,53m, na kterou se napojuje pravotočivý oblou R=400 se 

symetrickými přechodnicemi L=110m. Další průběh trasy je v přímé délky 299,50m. třetí 

oblou navazuje na předešlou přímou a je levotočivý R=500 se symetrickými 

přechodnicemi L=160m. Po oblouku následuje přímá délky 529,18m na kterou navazuje 

pravotočivý oblouk R=200m se symetrickými přechodnicemi L=50m, následující mezi 

přímá je délky 218,86m. Oblouk číslo 5 je levotočivý s poloměrem R=200m se 

symetrickými přechodnicemi o délce L=80m. Na oblouk navazuje přímá délky 222,08m 

a na ni pravotočivý oblouk o poloměru R=200m se symetrickými přechodnicemi 

L=80m.Oblouk přechází do přímé o délce 77,50m na který navazuje pravotočivý oblouk 
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s R=200 a symetrickými  přechodnicemi s L=50m.Následující přímá délky 226,01m 

přechází v levotočivý oblouk o R=200m a symetrickými přechodnicemi L=50. Úsek je 

ukončen směrovou přímou délky 71,15m 

Varianta B 

Varianta B vychází ze směrové přímé délky 157,59m a navazuje na ni levotočivý oblouk 

s R=200m se symetrickými přechodnicemi. Oblouk pokračuje ve směrovou přímou délky 

338,82m. Na přímou navazuje pravotočivý oblouk s R=200m a symetrickými 

přechodnicemi s L=50m, oblou přechází ve směrovou přímou délky 428,90m, na kterou 

navazuje levotočivý oblouk o R=200m se symetrickými přechodnicemi délky L=80m. 

Oblouk přechází v přímou o délce 24,18m a následuje pravotočivý oblouk s R=200m a 

přechodnicemi s L=80m. Následující přímá má délku 354,63m a navazuje na ni 

pravotočivý oblouk o poloměru R=400m a se symetrickými přechodnicemi s L=105m. 

Na oblouk navazuje přímá délky 77,19m a dále následuje levotočivý oblou s R=300m a 

symetrickými přechodnicemi s L=100m. Oblouk přechází ve směrovou přímou o délce 

418,07m. Přímá pokračuje do levotočivého oblouku s R=200m a symetrickými 

přechodnicemi s L=80m. Na oblouk navazuje přímá délky 116,41m a na pravotočivý 

oblouk s R=200m a symetrickými přechodnicemi s délkou L=80m. Oblouk pokračuje 

v přímou délky 253,55m. Na přímou navazuje pravotočivý kružnicový oblouk s R=50m 

a délkou 25,09m na oblouk navazuje přímá délky 12,18m a na ni levotočivý oblouk o 

poloměru R=47,17m a délkou 26,17m. Na oblouk navazuje přímá délky 54,11m.Směrová 

přímá přechází v levotočivý oblouk o poloměru R=30m a délky 28,09m. Konec úseku je 

řešen přímou délky 4,3m. 

Přehled směrového řešení: (viz.  Příloha B.03 Situace – Varianta B) 

OZNAČENÍ STANIČENÍ [KM] 
SMĚROVÝ 
PRVEK DÉLKA [M] 

ZÚ 0,000 00 PŘÍMÁ 157,59 

TP 0,157 59 A=100 50 

PK 0,207 59 R=200 286,35 

KP 0,493 94 A=100 50 

PT 0,543 94 PŘÍMÁ 388,82 

TP 0,932 75 A=100 50 

PK 0,982 75 R=200 123,94 

KP 1,106 69 A=100 50 

PT 1,156 69 PŘÍMÁ 428,9 

TP 1,585 59 A=126,49 80 

PK 1,665 59 R=200 159,54 

KP 1,825 13 A=126,49 80 

PT 1,905 13 PŘÍMÁ 24,18 

TP 1,929 32 A=126,49 80 

PK 2,009 32 R=200 186,54 

KP 2,195 86 A=126,49 80 

PT 2,275 86 PŘÍMÁ 354,63 
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Varianta C 

Varianta C začíná směrovou přímou délky 155,21m a navazuje na ni levotočivý oblouk 

o poloměru R=200m se symetrickými přechodnicemi o L=50m. Na oblouk navazuje 

přímá délky 408,00m. Na směrovou přímou se připojuje pravotočivý oblouk o R=300 se 

symetrickými přechodnicemi L=80m. Směrový oblouk přechází v přímou délky 433,92m 

a na přímou se napojuje levotočivý oblouk R=300 se symetrickými přechodnicemi 

L=80m. Na oblouk se napojuje přímá délky 78,63m a na ni pravotočivý oblouk 

s poloměrem R=300 a symetrickými přechodnicemi s délkou L=80m. Na oblouk 

navazuje přímá délky 57,66m. Přímá přechází v levotočivý oblouk o poloměru R=400 a 

symetrickými přechodnicemi L=50m. Na oblouk navazuje přímá délky 67,04m. Na 

přímou se napojuje pravotočivý oblouk a poloměru R=300m se symetrickými 

přechodnicemi délky L=60m.Směrový oblouk přechází v přímou délky 29,83m. Na 

směrovou přímou se napojuje levotočivý oblouk o R=200 se symetrickými 

přechodnicemi délky L=50m. Na oblouk se napojuje přímá délky 241,57 a na ni se 

připojuje pravotočivý oblouk R=200m se symetrickými přechodnicemi L=50m. Oblouk 

přechází ve směrovou přímou délky 128,91m. Na přímou navazuje levotočivý oblouk o 

OZNAČENÍ STANIČENÍ [KM] 
SMĚROVÝ 
PRVEK DÉLKA[M] 

TP 2,630 49 A=204,94 105 

PK 2,735 49 R=400 166,61 

KP 2,902 10 A=204,94 105 

PT 3,007 10 PŘÍMÁ 77,19 

TP 3,084 29 A=173,21 100 

PK 3,184 29 R=300 217,27 

KP 3,401 56 A=173,21 100 

PT 3,501 56 PŘÍMÁ 418,07 

TP 3,919 63 A=126,49 80 

PK 3,999 63 R=200 38,74 

KP 4,038 37 A=126,49 80 

PT 4,118 37 PŘÍMÁ 116,41 

TP 4,234 78 A=126,49 80 

PK 4,314 78 R=200 203,77 

KP 4,518 55 A=126,49 80 

PT 4,598 55 PŘÍMÁ 253,55 

TK 4,852 09 R=50 25,09 

KT 4,877 18 PŘÍMÁ 12,18 

TK 4,889 35 R=47 26,67 

KT 4,916 02 PŘÍMÁ 54,11 

TK 4,970 13 R=30  28,09 

KT 4,998 21 PŘÍMÁ 4,3 

KÚ 5,002 52     
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poloměru R=200m se symetrickými přechodnicemi o L=50m. Oblouk přechází v přímou 

délky 142,17m, na přímou se připojuje pravotočivý oblou o R=300m se symetrickými 

přechodnicemi s délkou L=50m. Oblouk přechází v přímou o délce 46,65m. Na směrovou 

přímou navazuje poslední oblouk. Oblouk je kružnicový s R=50m a délkou 15,52m. Do 

konce úseku je směrová přímá délky 15,69m. 

       

6.1.2. Výškové řešení 

Varianta A 

Niveleta je napojena tečně na terén pod sklonem +3,69% a následně zaoblena vrcholovým 

oblouk o R=1650m. Trasa dále pokračuje ve sklonu -0,73% v mírném zářezu a přechází 

do vrcholového oblouku o R=3200m, dále pokračuje ve sklonu -3,21% v zářezu a po 

terénu přechází v údolnicový oblouk o R=6750m, dále trasa vede ve sklonu -0,78% 

v náspu k vrcholovému oblouku o R=6700m. Dále trasa pokračuje náspem ve sklonu -

3,26% až k údolnicovému oblouku o R=22 400m. Pokračování trasy je provedeno 

sklonem +1,40% v náspu. Dále navazuje zářez a vrcholový oblouk o R=3400m. Po 

oblouku začíná klesání v -8,08%, které je zakončeno údolnicovým obloukem o R=1050m. 

Dále trasa stoupá ve sklonu +3,87% v náspu a zářezu až do vrcholového oblouku o 

R=3500m. Pak pokračuje sklon +0,71% v zářezu, který končí údolnicovým obloukem o 

R=4700m. Dále trasa výškově stoupá ve sklonu +5,35% do vrcholového oblouku o 

R=5000m a poté klesá ve sklonu -3,7% náspem i zářezem až do údolnicového oblouku o 

R=4350m. Poté trasa klesá v náspu ve sklonu – 0,87% až do vrcholového oblouku 

R=2900m, za kterým trasa strmě klesá ve sklonu -7,5% v zářezu, který se zaobluje 

údolnicovým obloukem o R=1950m a dále klesá ve sklonu -3,23% k vrcholovému 

oblouku o R=1750m. Poslední klesání trasy je ve sklonu -8,22%, který je ukončen 

údolnicovým obloukem o R=300m. Konec úseku stoupá po terénu ve sklonu +4,08%. 

Varianta B 

Niveleta je napojena tečně na terén pod sklonem +3,72%. Zaoblení nastává vrcholovým 

obloukem o R=1400m a poté trasa klesá v mírném zářezu ve sklonu -0,88% až do 

vrcholového oblouku o R=3700m. Trasa z oblouku pokračuje ve sklonu -2,94% , který 

přechází v údolnicový oblouk o poloměru R=2350m. Za ním trasa výškově pokračuje 

v klesání se sklonem -3,82% v náspu a zářezu až do údolnicového oblouku o 

R=3700m.Trasa z oblouku pokračuje ve sklonu -0,63%v mírném zářezu a později 

v náspu. V náspu přechází údolnicovým obloukem o R=7800m na sklon +1,89%, kterým 

stoupá v náspu a po terénu. Dále navazuje vrcholový oblouk o R=5100m, za kterým trasa 

klesá ve sklonu -5,32% po terénu, dále údolnicovým obloukem o R=2650m klesá ve 

sklonu -2,75% v zářezu, který přechází dalším údolnicovým obloukem o R=8300m 

v násep se sklone -1,3% až do údolnicového oblouku o R=4750m, za kterým trasa mírně 

stoupá ve sklonu +0,6%.Tento sklon je ukončen na terénu vrcholovým obloukem o 

R=4750m a trasa dále pokračuje ve sklonu -1,57%. Tento sklon končí v údolnicovém 

oblouku o R=5750m kde trasa začíná stoupa sklonem +1,14% do údolnicového oblouku 

o R=2700m, pak stoupá ve sklonu +5,07% zářezem až do vrcholového oblouku o 

R=3500m. Dále trasa stoupá se sklonem +1,02% a náspem. Tento sklon stoupání je 

ukončen údolnicovým obloukem o R=3800m. Trasa dále pokračuje náspem a po terénu 
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ve sklonu +1,02% až do vrcholového oblouku o R=3850m, za kterým trasa strmě klesá 

ve sklonu -7,0%, který je zakončen vrcholovým obloukem o R=3200m. Za tímto 

obloukem trasa klesá ve sklonu -8,86%, který vyhovuje maximálnímu možnému sklonu 

dle ČSN 7361 0. Tento sklon je ukončen údolnicovým obloukem o R=650m. za kterým 

trasa naposledy klesá a to ve sklonu -2,57%. Sklon končí údolnicovým obloukem o 

R=300m. Do konce úseku trasa stoupá ve sklonu +4,05%. 

Přehled výškového řešení: (viz. Příloha B.05 Podélný profil – Varianta B) 

STANIČENÍ [KM] SKLON [%] DÉLKA [M] 

0,000 00 3,72 65,01 

0,215 31 -2,94 297,28 

0,521 59 -0,94 190,72 

0,703 31 -3,82 376,43 

1,079 74 -0,63 481,46 

1,561 20 1,89 515,10 

2,076 30 -5,32 263,70 

2,340 00 -2,75 200,00 

2,540 00 -1,30 193,03 

2,733 03 0,60 252,81 

2,985 84 -1,57 211,69 

3,197 53 1,14 221,95 

3,419 48 5,07 279,44 

3,698 92 1,02 221,09 

3,920 01 3,38 304,06 

4,224 07 -7,00 430,63 

4,654 70 -8,86 278,24 

4,932 94 -2,57 53,99 

4,986 93 4,05 15,59 

5,002 52 KÚ   

  

Varianta C 

Niveleta je napojena tečně na terén pod sklonem +3,64%. Zaoblení nastává vrcholovým 

obloukem o R=1700m. Za tímto obloukem začíná klesat sklonem -0,81% až do dalšího 

vrcholového oblouku o R=3500m. Za ním pokračuje v klesání ve sklonu -2,8% zářezem 

a po terénu navazuje na údolnicový oblouk o R=8300m. Za tímto obloukem pokračuje 

v náspu ve sklonu -1,12% až do vrcholového oblouku o R=2500m. Za obloukem niveleta 

klesá  sklonem -4,01% až do údolnicového oblouku o R=3400m. Oblouk přechází 

v klesání ve sklonu -1,02%  a niveleta pokračuje náspem. Tento sklon je ukončen 

údolnicovým obloukem o R=5300m. Za obloukem trasa stoupá ve sklonu +3,99%  

náspem a na terénu přechází ve vrcholový oblou o R=2400m. Za obloukem nastává 

klesání ve sklonu -6,32%. Toto klesání je zmírněno údolnicovým obloukem o R=3100m. 

Za obloukem trasa stále klesá, ale už ve sklonu -1,82%. Klesání toho sklonu končí ve 

vrcholovém oblouku o R=15000m. Za tím to obloukem klesá trasa sklonem -2,31% až do 
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údolnicového oblouku o R=6200m, kde trasa stoupá sklonem +1,39% v náspu a zářezu. 

Další stoupání nastává za obloukem o R=3700m, které je ve sklonu +4,19%. Toto 

stoupání ukončuje vrcholový oblouk o R=4500m za kterým nastává klesání – 4,16%. Toto 

klesání zmírňuje údolnicový oblouk R=3700m. Za ním trasa klesá ve sklonu -1,02% až 

do vrcholového oblouku R=1400m. Trasa za obloukem klesá ve sklonu -5,06%. Klesání 

je ukončeno posledním údolnicovým obloukem s poloměrem R=700m. za ním trasa 

pokračuje do konce úseku na terénu ve sklonu -1,62%. 

  

6.1.3. Šířkové uspořádání 

Základní šířkové uspořádání odpovídá směrově nerozdělené obousměrné komunikaci 

kategorie S7,5/50 dle ČSN 7361 01, tj. volná šířka v koruně komunikace je 7,5m.                         

Jízdní pruh                                                                                                2 x 3,00 = 6,00m                                                                                                          

Vodící proužek                                                                                          2 x 0,25 = 0,50m             

Nezpevněná krajnice                                                                                 2 x 0,50 = 1,00m                     

Celkem                                                                                                                    = 7,50m 

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý ve sklonu 2,50%, ve směrových obloucích 

jako dostředné klopení v souladu s ČSN 7361 01 na návrhovou rychlost 50km/h. 

V obloucích je provedeno klopené kolem osy komunikace. Výsledný minimální sklon byl 

ve všech místech ověřen a dodržen. Sklon zemní pláně je základní střechovitý sklon 

3,00%. V obloucích se klopí s krytem vozovky. Sklon krajnice je 8,00%. 

V obloucích je vzhledem k některým poloměrům provedeno rozšíření v oblouku o 

hodnotu 0,25m na každé straně.  

6.1.4. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170. Dle údajů ze sčítání dopravy v roce 2010 

byla zjištěna hodnota TNV v Benešově 41 a v Brodku u Konice 88. Tyto hodnoty 

násobené příslušným koeficientem uvažovaným pro výhledovou intenzitu v roce 2036 

nám dají hodnotu 61 v Benešově a 131 v Brodku u Konice. Jedná se dopravní zatížení 

třídy IV. Návrhová úroveň porušení je pro silnice II. třídy stanovena na D1. Na základě 

těchto hodno byla navržena konstrukce vozovky D1-N-1 TDZ IV 

Asfaltový beton                                                                                               ACO 40mm   

Spojovací postřik asfaltovou emulzí                                                                       0,500kg/m2                                                                                

Obalované kamenivo                                                                                         ACP 80mm                 

Infiltrační postřik                                                                                               0,700kg/m2                   

Kamenivo zpevněné cementem                                                           KSC  150mm                     

Štěrkodrť                                                                                                            ŠD 150mm                    

Celkem                                                                                                                    420mm 
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6.2. Křižovatky  

Varianta B 

Trasa varianty B kříží jednu stávající komunikace III. třídy. Křižovatka s touto 

komunikací bude vybudována jako úrovňová křižovatka typu průsečná. 

Km 3,321 03 – Křižovatka s komunikací III/37354 

Napojení stávající trasy komunikace, která pokračuje do obce Buková je provedeno na 

trase v km 0,384 29 stykovou křižovatkou.  

Km 0,384 29 – napojení stávající komunikace, styková křižovatka  

Ve vedení trasy dochází ke křížení: 

Km 0,239 27 a Km 4,743 96 – Křížení s vedením NN 

6.3.  Odvodnění 

Odvodnění povrchu terénu je zajištěno základním příčným sklonem vozovky 2,5% a 

dostředným sklonem příslušných směrových oblouků. Ve všech místech je splněn a 

ověřen minimální výsledný sklon 0,50%. Odvodnění zemní pláně je ve směrově přímé 

zajištěno střechovitým sklonem 3,00% a ve směrových obloucích dostředným sklonem. 

Povrchová voda je odváděna trojúhelníkovými příkopy do podélného sklonu nivelety 

3,00%. Pokud sklon překročil tuto hranici, jsou příkopy zpevněny příkopovými 

tvárnicemi. Pro rychlejší odvedení vody z příkopů jsou navrhnuty propustky. Z příkopů 

je voda odváděna sklonem terénu. 

Zpevněné příkopy: 

Staničení [km] délka [m] 

0,000 000-0,065 01 65,01 

0,703 30-1,079 73 376,43 

2,076 30-32,339 99 263,70 

3,419 48-3,698 92 279,44 

3,920 00- 4,816 00 896,00 

 

Propustky: 

 

 

Staničení [km] Označení 

0,656 68 trubní propustek DN800 

1,561 20 trubní propustek DN800 

2,733 03 trubní propustek DN800 

3,197 52 trubní propustek DN800 

3,893 26 trubní propustek DN800 
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6.4. Mosty, tunely, galerie, opěrné zdi 

Mosty, tunely, galerie a opěrní zdi nebyli v trase řešeny a ani se v ní nenachází.  

6.5.  Bezpečnostní opatření 

6.5.1. Směrové sloupky 

Směrové sloupky jsou osazeny po celé trase ve vzdálenostech 50m. 

6.5.2. Svodidla 

Z důvodů malých náspů menších než 3m, nejsou na trase osazena žádná svodidla. 

6.6. Obslužná dopravní zařízení 

Na navržené trase – Varianta B není plánována výstavba obslužných dopravních 

zařízení. 

 

7 Zhodnocení variant 

Z navržených variant se nejlépe jeví  Varianta B. Z hlediska kopírování terénu a 

z hlediska cenového odhadu, který se skládá z ceny vozovky, ceny za m3 náspu a 

zářezu, případných demolicí a započítané ceny za propustky. Sice jako nejlevnější 

varianta vyšla Varianta C, ale nejedná se o přímé propojení s komunikací II/373, která 

dále z Brodku u Konice pokračuje směr Litovel. Z toho důvodu byla vybrána trasa 

Varianty B. 

Hrubý odhad nákladů: 

Trasa A   Cena [Kč] 

Délka [m] 
5152,85 x 7m x 2500 
Kč 90 174 875 

Násyp 22 848,5 x 400 9 139 400 

Zářez 52 199,5 x 300 15 659 850 

Demolice 1 x 1000 000 1 000 000 

Propustky 5 x 100 000 500 000 

  Cena celkem  116 374 125 

   

 

 

 

 



 

14 

 

 

Trasa B   Cena [Kč] 

Délka [m] 
5002,52 x 7m x 2500 
Kč 87 544 100 

Násyp 13 002 x 400 5 200 800 

Zářez 31 610,4 x 300 9 483 120 

Demolice 1 x 1000 000 1 000 000 

Propustky 5 x 100 000 500 000 

  Cena celkem  103 278 020 

  
Trasa C   Cena [Kč] 

Délka [m] 
4841,03 x 7m x 
2500Kč 84 718 025 

Násyp 25 341,5 x 400  9 736 600 

Zářez 22 025,2 x 300 6 607 560 

Demolice 0 x 1000 000 0 

Propustky 5 x 100 000 500 000 

  Cena celkem  101 562 185 

 
 

8 Závěr a doporučení 
 

Zanést do územního plánu variantu B včetně úrovňových křižovatek se stávajícími 

komunikaci.  

 

Shromáždit podklady pro další stupeň projektové dokumentace:  

 

                                Doplňující dopravně inženýrský průzkum  

                                Předběžný inženýrsko-geologický průzkum  

                                Hydrogeologický průzkum  

                                Pedologický průzkum  

                               Archeologický průzkum  

                               Hluková a exhalační studie  

 

V Brně dne 23.5.2016                                              …………………………  

                                                                                    Kristýna Vidourková 

 

 

 


