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Abstrakt práce  Záměrem bakalářské práce je vytvořit a zhodnotit čtyři varianty 
návrhu přeložky stávající komunikace Nové Heřminovy – Zátor a 
vybrat lepší návrh přeložky komunikace než Ředitelství silnic a 
dálnic ČR. Jejich varianta je jedna z hodnocených variant. 
Důvodem přeložky je vybudovaní vodní nádrže Nové Heřminovy 
a tím zatopení stávající komunikace. 

Abstrakt práce 
v anglickém 
jazyce  

The aim of the bachelor thesis is to create and evaluate four 
design options relocation of the existing road of Nove 
Herminovy - Zator and select better design relocation road then 
Reditelstvi silnic a dalnic of Czech Republic. Their design option 
is one of the evaluating options. The reason for the relocation is 
the construction of water reservoir Nove Herminovy and the 
flooding of existing road. 

Klíčová slova  Silnice I/45, Nové Heřminovy, Zátor, řeka Opava, vodní nádrž, 
kategorie S11,5, kategorie S9,5 kategorie S7,5. 
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 Přeložka silnice I/45 km 32,000 - 36,823 

 Úsek Nové Heřminovy – Zátor 

 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Správa Moravskoslezského kraje – Ostrava 

 Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava 

 

 

 VUT v Brně, Fakulta stavební 

 Veveří 331/95, 602 00 Brno 

 Tel.: +420 541 141 111 

 www.fce.vutbr.cz 

 

 Jurák Miroslav 

 SPC A/4, 794 01 Krnov 

 Tel.: +420 604 906 178 

 157640@vutbr.cz 

 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
 Silnice I. třídy č. 45, 32,000 – 36,823 km 

 
 k.ú. Čaková   608 306 

 k.ú. Nové Heřminovy 706 183 

 k.ú. Zátor   791 202 

 k.ú. Loučky u Zátoru  791 199 

 
 Novostavba s úpravou navazujících komunikací 

 
- Technická zpráva 

- P.1 – Výkresová dokumentace Varianty Jih S11,5 

- P.2 – Výkresová dokumentace varianty Jih S9,5 

- P.3 – Výkresová dokumentace varianty Sever S11,5 

- P.4 – Výkresová dokumentace varianty Sever S9,5 

 
Od roku 1953 se plánuje výstavba protipovodňové vodní nádrže na řece Opavě na území obce 

Nové Heřminovy. Do roku 1997 se s přehradou výhledově moc neplánovalo, ale po červenci roku 

1997, kdy Slezsko zasáhla 500-letá povodeň, se začalo na realizaci přehrady pracovat. Do roku 

http://www.fce.vutbr.cz/
mailto:157640@vutbr.cz


  
 

2008 se zpracovávali různé studie na velikost a objem přehrady. Roku 2008 vláda schválila 

stavbu menší nádrže o objemu 15 mil. m3 a doprovodných opatřeních na horním toku řeky 

Opavy. V současné době se dělají terénní průzkumy, modelové výzkumy a právní rozhodnutí. 

Silnice I/45 v úseku Zátor – Nové Heřminovy se zatopí touto přehradou a zbylá část ztratí svůj 

účel a dojde k její demolici. Ředitelství silnic a dálnic ČR dle vizualizace plánuje novou silnici po 

jižní straně přehrady v kategorii S11,5 a návrhové rychlosti 80 km/h. 

V této bakalářské práci se navrhuje a hodnotí v multikriteriálním hodnocení 4 varianty přeložky 

kolem přehrady Nové Heřminovy. Dvě varianty po jižní straně přehrady v šířkách 11,5 a 9,5 

metrů a dvě varianty po severní straně přehrady v šířkách 11,5 a 9,5 metrů. Navazující nové 

komunikace ke každé variantě jsou navrženy v šířce 7,5 metrů. Varianta S11,5 Jih je navržena 

podle studie ŘSD. Zbylé varianty jsou opoziční proti variantě S11,5 Jih, kvůli důkazu, že existuje i 

lepší, výhodnější a bezpečnější varianta.  

 

 
Trasa (SO101) začíná v obci Nové Heřminovy u Obecního úřadu. Odtud se upravuje vedení 

komunikace, trasa se odklání od původního trasy komunikace jihovýchodním směrem. Taktéž 

se upravuje trasa (SO102) původní komunikace III/4581 (Nové Heřminovy – Milotice nad 

Opavou), která s novou trasou komunikace I/45 (SO101) svírá kolmý úhel a spolu vytváří 

úrovňovou křižovatku T. Dále trasa komunikace I/45 (SO101) pokračuje přes vodoteč Opava a 

stáčí se severním směrem po úpatí kopce Zadní vrch. Zde křižuje bezejmenný potok a 

pokračuje po úpatí lesem podél železniční tratě Bruntál – Krnov. Na úrovni předpokládané 

hráze se trasa (SO101) stáčí severovýchodním směrem opět přes vodoteč Opavy a první 

obytnou zástavbu obce Zátor. Trasa (SO101) poté vede severně nad obcí Zátor po úpatí kopce 

Křížový vrch po poli směrem přes Čakovský potok a komunikaci III/4583 (Zátor – Čaková), 

s touto komunikací tvoří mimoúrovňovou jednovětvovou křižovatku. Větev křižovatky (SO103) 

se nachází až za křížením těchto dvou komunikací a je zařazena do kategorie S7,5. Trasa 

(SO101) tohohle křížení je rozšířená o odbočovací a připojovací pruh. Následně trasa (SO101) 

míjí úpatí kopce Ostroh a pod lesem směřuje do obce Zátor k původnímu vedení komunikace. 

Původní komunikace se bude rušit, proto se vytvoří nová trasa (SO104), která vede od 

původního vedení komunikace I/45 přes nové vedení trasy (SO101), se kterou tvoří průsečnou 

křižovatku a končí u fotbalového hřiště. Trasa končí na křížení s komunikací III/4585 (Zátor – 

Lichnov). 

 
Vedení trasy je totožné s variantou Jih S11,5. 

 
Trasa (SO102) začíná v obci Nové Heřminovy u Obecního úřadu. Odtud se upravuje vedení 

stávající komunikace k nově zbudované křižovatce. Taktéž se upravuje trasa (SO103) původní 

komunikace III/4581 (Nové Heřminovy – Milotice nad Opavou), taky k nově zbudované 

křižovatce. Spolu s původní trasou (SO102) a novou trasou (SO101) komunikace I/45 tvoří 

úrovňovou křižovatku T. Od tohoto křížení nová trasa (SO101) vede severním směrem po poli 

po úpatí Ptačího vrchu. Následně se stačí lehce východním směrem ke Křížovému vrchu. Před 

tímto vrchem trasa (SO101) křižuje bezejmenný potok a stačí se východním směrem po stráni 

Křížového vrchu. Trasa (SO101) Křížový vrch obtáčí až po první obytnou zástavbu obce Zátor. 

Trasa poté vede severně nad obcí Zátor po úpatí kopce Křížový vrch po poli směrem přes 



  
 

Čakovský potok a komunikaci III/4583 (Zátor – Čaková), s touto komunikací tvoří 

mimoúrovňovou jednovětvovou křižovatku. Větev (SO104) křižovatky se nachází až za křížením 

těchto dvou komunikací a je zařazena do kategorie S7,5. Trasa (SO101) je tohohle křížení 

rozšířená o odbočovací a připojovací pruh. Následně trasa (SO101) míjí úpatí kopce Ostroh a 

pod lesem směřuje do obce Zátor k původnímu vedení komunikace. Původní komunikace se 

bude rušit, proto se vytvoří nová trasa (SO105), která vede od původní vedení komunikace 

I/45, přes nové vedení trasy (SO101) s kterou tvoří průsečnou křižovatku a končí u fotbalového 

hřiště. Trasa končí na křížení s komunikací III/4585 (Zátor – Lichnov). 

 
Vedení trasy je totožné s variantou Sever S11,5. 

 

 
Mapové podklady poskytl Český úřad zeměměřický a katastrální v digitální podobě. Jedná se o 

mapy polohopisu a výškopisu včetně 3D vrstevnic ze systému ZABAGED a ortofotomapy 

v měřítku 1:10 000. Český hydrometeorologický úřad a Povodí Odry s.p. poskytl mapu 

plánované přehrady s výškou hladiny. 

 Souřadnicový systém:  JTSK 

 Výškový systém:  Bpv 

 

 

Vzhledem k intenzitě dopravy, navazujících komunikací, vedení trasy a prognózy rozvoje 

intenzit na návrhové období (dle TP 225) je navržena jako silnice S11,5/80 (dle ČSN 73 6101) 

v pahorkatém území. 

- Nejmenší dovolený poloměr směrového oblouku: .......... 450 m, při dosažení sklonu 4,5% 

- Největší dovolený podélný sklon: .................................... 6% 

- Největší dovolený výsledný sklon: ................................... 7,5% 

- Nejmenší dovolený sklon vzestupnice: ............................ 0,325% 

- Největší dovolený sklon vzestupnice: .............................. 0,7% 

- Nejmenší dovolený poloměr vypuklého výškového oblouku: ................... 4000 m 

- Nejmenší dovolený poloměr vydutého výškového oblouku: ..................... 2100 m 

 

Vzhledem k intenzitě dopravy, navazujících komunikací, vedení trasy a prognózy rozvoje 

intenzit na návrhové období (dle TP 225) je navržena jako silnice S9,5/70 (dle ČSN 73 6101) 

v pahorkatém území. 

- Nejmenší dovolený poloměr směrového oblouku: .......... 375 m, při dosažení sklonu 4% 

- Největší dovolený podélný sklon: .................................... 6% 

- Největší dovolený výsledný sklon: ................................... 7,5% 

- Nejmenší dovolený sklon vzestupnice: ............................ 0,325% 

- Největší dovolený sklon vzestupnice: .............................. 1,0% 

- Nejmenší dovolený poloměr vypuklého výškového oblouku: ................... 3200 m 

- Nejmenší dovolený poloměr vydutého výškového oblouku: .................... 1500 m 

 



  
 

 

 
Údaje platí pro všechny varianty. Roční průměr denních intenzit dle celostátního sčítání 

dopravy z roku 2016: 

- Lehká nákladní vozidla (LN): .......................................................... 305 voz/den 

- Střední nákladní vozidla (SN): ....................................................... 144 voz/den 

- Střední nákladní vozidla s přívěsem (SNP): ................................... 29 voz/den 

- Těžká nákladní vozidla (TN): .......................................................... 84 voz/den 

- Těžká nákladní vozidla s přívěsem (TNP): ..................................... 55 voz/den 

- Návěsné soupravy nákladních vozidel (NSN): ............................... 357 voz/den 

- Autobusy (A):................................................................................. 21 voz/den 

- Traktory (T): ................................................................................... 5 voz/den 

- Těžká motorová vozidla (TV): ........................................................ 1000 voz/den 

- Osobní a dodávková vozidla (O): ................................................... 3301 voz/den 

- Jednostopá motorová vozidla (M): ............................................... 41 voz/den 

- Všechna motorová vozidla celkem (SV): ....................................... 4342 voz/den 

- Všechna motorová vozidla celkem včetně prognóz dle TP 225: ... 6259 voz/den 

- Těžká nákladní vozidla (TNV) dle výpočtů z ŘSD: .......................... 1251 voz/den 

Těžká nákladní vozidla se počítají dle vzorce 

0,1*LN+0,9*SN+1,9*SNP+TN+2*TNP+2,3*NSN+A+AK 

 

 
Všechny varianty tras prochází obcemi Zátor a Nové Heřminovy. Těleso komunikace prochází 

pahorkatým terénem, na orných půdách i v lesním porostu 

 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO101: ........... 391,08 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO101: .............. 365,00 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO102: ........... 392,73 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO102: .............. 390,79 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO103: ........... 376,61 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO103: .............. 374,17 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO104: ........... 366,18 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO104: .............. 367,31 m.n.m. 

- Maximální nadmořská výška nivelety tras: .................... 410,58 m.n.m. 

- Minimální nadmořská výška nivelety tras: ..................... 365,00 m.n.m. 

 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO101: ........... 391,08 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO101: .............. 365,00 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO102: ........... 392,52 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO102: .............. 390,62 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO103: ........... 376,69 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO103: .............. 374,17 m.n.m. 



  
 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO104: ........... 366,18 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO104: .............. 367,31 m.n.m. 

- Maximální nadmořská výška nivelety tras: .................... 410,11 m.n.m. 

- Minimální nadmořská výška nivelety tras: ..................... 365,00 m.n.m. 

 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO101: ........... 392,34 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO101: .............. 365,00 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO102: ........... 391,82 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO102: .............. 392,34 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO103: ........... 392,52 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO103: .............. 392,34 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO104: ........... 376,39 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO104: .............. 374,17 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO105: ........... 366,18 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO105: .............. 367,31 m.n.m. 

- Maximální nadmořská výška nivelety tras: .................... 413,96 m.n.m. 

- Minimální nadmořská výška nivelety tras: ..................... 365,00 m.n.m. 

 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO101: ........... 392,52 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO101: .............. 365,00 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO102: ........... 391,82 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO102: .............. 392,52 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO103: ........... 392,52 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO103: .............. 392,32 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO104: ........... 375,34 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO104: .............. 374,17 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety začátku trasy SO105: ........... 366,18 m.n.m. 

- Nadmořská výška nivelety konce trasy SO105: .............. 367,31 mn.m. 

- Maximální nadmořská výška nivelety tras: .................... 413,08 m.n.m. 

- Minimální nadmořská výška nivelety tras: ..................... 365,00 m.n.m. 

 
Na podklady geologických map od České geologické služby bylo zjištěno, že se jižní i severní 

varianty se nachází na součástí geologické jednotky Českého masívu. Podloží v nižších 

nadmořských výškách všech tras se skládá z nivních sedimentu, štěrku a písku. Ve vyšších 

nadmořských výškách všech tras se podloží skládá z drobů, který je místy prostřídán za 

kamenitý sediment.  

 
Na podklady Povodí Odry bylo zjištěno, že v povodí Opavy jsou obtoky s ohledem na výši 

srážek, morfologické poměry, poměr zalesnění a jiné hodnoty od 10 po 30 l.s-1.km-2. 

 
U každé varianty dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi. U inženýrských sítí se musí zachovat 

ochranné pásmo sítě: 

 



  
 

- Elektřina: 

 Vn od 1 kV do 35 kV ..................... 7 m 

 Vn od 35 kV do 110 kV ................. 12 m 

- Plyn: 

 DN ≤ 100 ...................................... 15 m 

 DN ≤ 250 ...................................... 20 m 

 DN > 250 ...................................... 40 m 

 V zastavěném území .................... 1 m 

- Vodovod a kanalizace: 

 DN ≤ 500 ...................................... 1,5 m 

 DN > 500 ...................................... 2,5 m 

- Telekomunikace: 

 Podzemní vedení ......................... 2 m 

 

 

 

 

SO101 se skládá z 5 směrových oblouků s přechodnicemi a 2 oblouky bez přechodnic. První 

dva oblouky jsou stejnosměrné, levé, proložené s přímou částí. Za druhým obloukem je 

další přímá část. Poté následují tři protisměrné oblouky, pravý, levý a pravý, každý 

s inflexním bodem. Za pátým obloukem se nachází přímá část, po které následuje prostý 

pravý oblouk následovaný levým prostým obloukem, po krátké přímé části. Poslední část 

trasy je přímá část. V místě mimoúrovňové křižovatky se přidá jeden jízdní pruh šířky 3,50 

m pro snadnější odbočení a plynulejší provoz. Pruh odbočovací délky 190 m a pruh 

připojovací délky 170 m s délkou rozšíření 40 m. 

SO102 tvoří oblouk a přímá část. SO103 tvoří přímá část, levý oblouk a přímá část. SO104 

tvoří levý oblouk, následuje přímá část a levý oblouk. 

Všechna staničení bodů směrového řešení tras jsou uvedena v následující tabulce. 

 



  
 

 

Poloměry oblouků, délky přechodnic a délky přímých části jsou v souladu s ČSN 73 6101. 

 

Varianta má shodné směrové řešení jakou varianta S11,5 Jih. Pouze se mění poloměry 

oblouků a přechodnic, z důvodu menší návrhové rychlosti. 

Všechna staničení bodů směrového řešení tras jsou uvedena v následující tabulce. 

 



  
 

 

Poloměry oblouků, délky přechodnic a délky přímých části jsou v souladu s ČSN 73 6101. 

 

SO101 tvoří 6 oblouků, které jsou odděleny mezi sebou přímými částmi. První oblouk je 

levotočivý, poté jsou dva pravé oblouky, po kterých následuje levý oblouk. Předposlední 

oblouk je pravotočivý a poslední oblouk je levotočivý. V místě mimoúrovňové křižovatky se 

přidá jeden jízdní pruh pro snadnější odbočení a plynulejší provoz. Pruh odbočovací délky 

190 m a pruh připojovací délky 170 m, s délkou rozšíření 40 m. 

SO102 tvoří oblouk a přímá část. SO103 tvoří přímá část, levý oblouk a přímá část. SO104 

tvoří levý oblouk, následuje přímá část a levý oblouk. 

Všechna staničení bodů směrového řešení tras jsou uvedena v následující tabulce.  

 



  
 

 

Poloměry oblouků, délky přechodnic a délky přímých části jsou v souladu s ČSN 73 6101. 

 

Varianta má shodné směrové řešení jakou varianta S11,5 Sever. Pouze se mění poloměry 

oblouků a přechodnic, z důvodu menší návrhové rychlosti. 

Všechna staničení bodů směrového řešení tras jsou uvedena v následující tabulce. 

 



  
 

 

Poloměry oblouků, délky přechodnic a délky přímých části jsou v souladu s ČSN 73 6101. 

 

 

SO101 vede přes pahorkaté území a po své délce křižuje překážky, na které se ve výškovém 

řešení muselo brát ohled. Trasa dvakrát křižuje řeku Opavu, při tomto křížení se muselo 

brát ohled na výšku přemostění přes vodoteč. Mosty jsou navrhnuty nad hladinu 100 leté 

vody. Další překážkou bylo mimoúrovňové křížení se silnicí III/4583, kde se dbalo na 



  
 

průjezdnou výšku. Všechny překážky se zohlednili ve výškovém řešení trasy. Trasa obsahuje 

3 vypuklé a 3 vyduté oblouky. 

U dalších tras (SO102, SO103, SO104) této varianty se pouze dodržoval výškový profil na 

napojení na trasu I/45 s ohledem na minimum zemních prací. 

Údaje o hlavních bodech výškového řešení tras je uvedeno v tabulce 

 

Minimální poloměry výškových oblouků a sklony výškového řešení jsou v souladu s ČSN 73 

6101. 

 

Trasy mají shodné výškové řešení jako varianta S11,5 Jih, pouze se mění poloměry 

vypuklých a vydutých oblouků, z důvodu menší návrhové rychlosti. 

Údaje o hlavních bodech výškového řešení tras je uvedeno v tabulce 

 



  
 

 

Minimální poloměry výškových oblouků a sklony výškového řešení jsou v souladu s ČSN 73 

6101. 

 

SO101 vede přes pahorkaté území a po své délce se pouze kříží se silnicí III/4583, kdy se 

dbalo na průjezdnou výšku. Ta se zohlednila ve výškové řešení trasy. Trasa obsahuje 5 

vypuklých a 6 vydutých oblouků. 

U dalších tras (SO102, SO103, SO104, SO105) této varianty se pouze dodržoval výškový 

profil na napojení na trasu I/45, s ohledem na minimum zemních prací. 

Údaje o hlavních bodech výškového řešení tras je uvedeno v tabulce 

 



  
 

 

Minimální poloměry výškových oblouků a sklony výškového řešení jsou v souladu s ČSN 73 

6101. 

 

Trasy má podobné výškové řešení jako varianta S11,5 Sever, ve výškovém řešení jsou 4 

vypuklých a 7 vydutých oblouků, a také se mění poloměry vypuklých a vydutých oblouků, 

z důvodu menší návrhové rychlosti. 

Údaje o hlavních bodech výškového řešení tras je uvedeno v tabulce 

 



  
 

 

Minimální poloměry výškových oblouků a sklony výškového řešení jsou v souladu s ČSN 73 

6101. 

 

 

Komunikace S11,5 jsou řešeny ve variantách S11,5 Jih a S11,5 Sever a to v parametrech 

kategorie komunikací S11,5 dle ČSN 73 6101. Základní příčný sklon je střechovitý 2,50 %. Ve 

směrových obloucích je provedeno klopení ze střechovitého sklonu do dostředného sklonu. 

Základní sklon pláně je střechovitý o 3,00 %. Ve směrových obloucích je pláň jednostranně 

příčně klopená na ≥ 3,00 %. 

Šířkové uspořádání: 

- Jízdní pruh: ........................ 2 x 3,5 = 7,0 m 

- Vodící proužek: .................. 2 x 0,25 = 0,5 m 

- Zpevněná krajnice: ............ 2 x 1,5 = 3,0 m 

- Nezpevněná krajnice: ........ 2 x 0,75 = 1,0 m 

Celková šířka zpevnění: 1,5+0,25+3,5+3,5+0,25+1,5 = 10,5 m 

V rozšíření se rozšiřuje o jeden jízdní pruh šířky 3,50 metrů. Šířka nezpevněné krajnice je 

0,75 m s použitím směrových sloupků. V místě kde na nezpevněné krajnici je svodidlo, se 

krajnice rozšiřuje o 0,75 m, teda na šířku 1,50 m. 

 

Komunikace S9,5 jsou řešeny ve variantách S9,5 Jih a S9,5 Sever a to v parametrech 

kategorie komunikací S9,5 dle ČSN 73 6101. Základní příčný sklon je střechovitý 2,50%. Ve 

směrových obloucích je provedeno klopení ze střechovitého sklonu do dostředného sklonu. 

Základní sklon pláně je střechovitý o 3,00%. Ve směrových obloucích je pláň jednostranně 

příčně klopená na ≥ 3,00% rovnoběžně s krytem vozovky. 

 

 



  
 

Šířkové uspořádání: 

- Jízdní pruh: ........................ 2 x 3,5 = 7,0 m 

- Vodící proužek: .................. 2 x 0,25 = 0,5 m 

- Zpevněná krajnice: ............ 2 x 0,5 = 1,0 m 

- Nezpevněná krajnice: ........ 2 x 0,75 = 1,0 m 

Celková šířka zpevnění: 0,5+0,25+3,5+3,5+0,25+0,5 = 8,5 m 

V rozšíření se rozšiřuje o jeden jízdní pruh šířky 3,50 metrů. Šířka nezpevněné krajnice je 

0,75 m s použitím směrových sloupků. V místě kde na nezpevněné krajnici je svodidlo, se 

krajnice rozšiřuje o 0,75 m, teda na šířku 1,50 m. 

 

Komunikace S7,5 jsou řešeny ve všech variantách a to v parametrech kategorie komunikací 

S7,5 dle ČSN 73 6101. Základní příčný sklon je střechovitý 2,50%. Ve směrových obloucích je 

provedeno klopení ze střechovitého sklonu do dostředného sklonu. Základní sklon pláně je 

střechovitý o 3,00%. Ve směrových obloucích je pláň jednostranně příčně klopená na ≥ 

3,00%. 

Šířkové uspořádání: 

- Jízdní pruh: ........................ 2 x 3,0 = 6,0 m 

- Vodící proužek: .................. 2 x 0,25 = 0,5 m 

- Nezpevněná krajnice: ........ 2 x 0,75 = 1,0 m 

Celková šířka zpevnění: 0,25+3,0+3,0+0,25 = 6,5 m 

Šířka nezpevněné krajnice je 0,75 m s použitím směrových sloupků. V místě kde na 

nezpevněné krajnici je svodidlo, se krajnice rozšiřuje o 0,75 m, teda na šířku 1,50 m. 

 

Pro všechny varianty je použitá stejná skladba vozovky navržená podle TP 170 na výhledové 

dopravní zatížení. Návrh vozovky je „D0“ pro silnice I. třídy, „N“ pro netuhou vozovku 

s očekávánou třídou zatížení „III“ (TNVk = 1251). Podloží je předpokládáno jako mírně 

namrzavé až namrzavé, proto se počítá s podložím „PII“. 

Skladba vozovky D0-N-1-III-PII: 

- ASFALOTVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11+ 40 mm 

- SPOJOVACÍ POSTŘIK    PS-EP  0,3 kg/m2 

- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACL 16+ 60 mm 

- SPOJOVACÍ POSTŘIK    PS-EP  0,3 kg/m2 

- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 60 mm 

- INFILTRAČNÍ POSTŘIK    PI-EP  0,4 kg/m2 

- MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA   MZK  200 mm 

- ŠTĚRKODRŤ     ŠDA  150 mm 

Vozovka celkem      Hv = 510 mm 

Napětí na pláni musí být Edef,2 = 60 MPa 

 

 



  
 

Konstrukce vozovky na mostech je pro všechny varianty stejná. 

Skladba vozovky na mostech: 

- ASFALOTVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11+ 40 mm 

- SPOJOVACÍ POSTŘIK    PS-EP  0,3 kg/m2 

- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACL 22+ 40 mm 

- SPOJOVACÍ POSTŘIK    PS-EP  0,3 kg/m2 

- LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ     35 mm 

- ASFALTOVÉ MODIFIKOVANÉ PÁSY     5 mm 

Vozovka celkem      Hv = 140 mm 

 

 

 

Ve variantě jsou 3 křižovatky. První křižovatka je úrovňová křižovatka SO101 (staničení 0,338 

332) a SO102, jedná se o křižovatku stykovou pravou s určením přednosti v jízdě dopravním 

značením. Poloměry kružnicových oblouků jsou navrženy na průjezd přívěsové soupravy, Ro1,2 

= 35 m. 

Druhá křižovatka je mimoúrovňová, jednovětvová, s určením přednosti v jízdě dopravním 

značením. Kříží se SO101 (staničení 3,959 044) se silnicí III/4583. Větev křižovatky (SO103) je 

navržena jako komunikace v kategorii S7,5/50. SO103 se odpojuje od SO101 (staničení 4, 

034 428) po levé straně ve směru staničení. Poloměry kružnicových oblouků jsou navrženy na 

průjezd přívěsové soupravy, Ro1 = 18 m, Ro2 = 35 m. Při napojení SO103 na silnici III/4583 jsou 

poloměry kružnicových oblouků navržené na průjezd návěsovou soupravu, R01 = 10 m, R02 = 

12 m, 

Třetí křižovatka je úrovňová průsečná křižovatka s určením přednosti v jízdě dopravním 

značením. Kříží se SO101 (staničení 4,623 881) s SO104 (staničení 0,061 552). Poloměry 

kružnicových oblouků jsou navrženy na průjezd návěsovou soupravu, R01,2 = 14 m, R03,4 = 10 

m. 

 

Ve variantě jsou 3 křižovatky. První křižovatka je úrovňová křižovatka SO101 (staničení 0,338 

665) a SO102, jedná se o křižovatku stykovou pravou s určením přednosti v jízdě dopravním 

značením. Poloměry kružnicových oblouků jsou navrženy na průjezd přívěsové soupravy, Ro1,2 

= 35 m. 

Druhá křižovatka je mimoúrovňová, jednovětvová, s určením přednosti v jízdě dopravním 

značením. Kříží se SO101 (staničení 3,990 449) se silnicí III/4583. Větev křižovatky (SO103) je 

navržena jako komunikace v kategorii S7,5/50. SO103 se odpojuje od SO101 (staničení 4, 065 

747) po levé straně ve směru staničení. Poloměry kružnicových oblouků jsou navrženy na 

průjezd přívěsové soupravy, Ro1 = 15 m, Ro2 = 35 m. Při napojení SO103 na silnici III/4583 jsou 

poloměry oblouků navržené na průjezd návěsovou soupravu, R01 = 10 m, R02 = 12 m, 

Třetí křižovatka je úrovňová průsečná křižovatka s určením přednosti v jízdě dopravním 

značením. Kříží se SO101 (staničení 4,654 813) s SO104 (staničení 0,061 589). Poloměry 

kružnicových oblouků jsou navrženy na průjezd návěsovou soupravu, R01,2 = 14 m, R03,4 = 10 

m. 



  
 

 

Ve variantě jsou 3 křižovatky. První křižovatka je úrovňová křižovatka SO101 (staničení 0,000 

000) a SO102 a SO103, jedná se o křižovatku stykovou pravou s určením přednosti v jízdě 

dopravním značením. Poloměry kružnicových oblouků jsou navrženy na průjezd přívěsové 

soupravy, Ro1 = 55 m, R02,3 = 45 m. 

Druhá křižovatka je mimoúrovňová, jednovětvová, s určením přednosti v jízdě dopravním 

značením. Kříží se SO101 (staničení 3,834 515) se silnicí III/4583. Větev křižovatky (SO104) je 

navržena jako komunikace v kategorii S7,5/50. SO104 se odpojuje od SO101 (staničení 3,904 

652) po levé straně ve směru staničení. Poloměry kružnicových oblouků jsou navrženy na 

průjezd přívěsové soupravy, Ro1 = 25 m, Ro2 = 35 m. Při napojení SO104 na silnici III/4583 jsou 

poloměry kružnicových oblouků navržené na průjezd návěsovou soupravu, R01 = 10 m, R02 = 

12 m, 

Třetí křižovatka je úrovňová průsečná křižovatka s určením přednosti v jízdě dopravním 

značením. Kříží se SO101 (staničení 4,518 330) s SO105 (staničení 0,062 035). Poloměry 

kružnicových oblouků jsou navrženy na průjezd návěsovou soupravu, R01,2 = 14 m, R03,4 = 10 

m. 

 

Ve variantě jsou 3 křižovatky. První křižovatka je úrovňová křižovatka SO101 (staničení 0,000 

000) a SO102 a SO103, jedná se o křižovatku stykovou pravou s určením přednosti v jízdě 

dopravním značením. Poloměry kružnicových oblouků jsou navrženy na průjezd přívěsové 

soupravy, Ro1 = 55 m, R02,3 = 45 m. 

Druhá křižovatka je mimoúrovňová, jednovětvová, s určením přednosti v jízdě dopravním 

značením. Kříží se SO101 (staničení 3,851 316) se silnicí III/4583. Větev křižovatky (SO104) je 

navržena jako komunikace v kategorii S7,5/50. SO104 se odpojuje od SO101 (staničení 3,921 

934) po levé straně ve směru staničení. Poloměry kružnicových oblouků jsou navrženy na 

průjezd přívěsové soupravy, Ro1 = 25 m, Ro2 = 35 m. Při napojení SO104 na silnici III/4583 jsou 

poloměry kružnicových oblouků navržené na průjezd návěsovou soupravu, R01 = 10 m, R02 = 

12 m, 

Třetí křižovatka je úrovňová průsečná křižovatka s určením přednosti v jízdě dopravním 

značením. Kříží se SO101 (staničení 4,523 816) s SO105 (staničení 0,063 066). Poloměry 

kružnicových oblouků jsou navrženy na průjezd návěsovou soupravu, R01,2 = 14 m, R03,4 = 10 

m. 

 

 

Na této variantě jsou 4 mostní objekty. První most je přes vodoteč Opava. Most je 3-pólový 

z betonových desek s délkou 80,25 m (0,592 598 – 0,672 848). Most je navržen tak, aby 

minimální volná výška nad návrhovou hladinou vodoteči Opava byl min. metr, kde návrhová 

hladina je na navrhovaný průtok Q100. 

Druhý most vede opět přes vodoteč Opava. Most je 8-pólový z předpjatého betonu s délkou 

402,7 m (3,051 800 – 3,454 500). Most je navržen tak, aby minimální volná výška nad 

návrhovou hladinou vodoteči Opava byl min. metr, kde návrhová hladina je na navrhovaný 

průtok Q100. 



  
 

Třetí most je přes silnici III/4583. Most je navržen s předpjaté betonové desky délky 42,95 m 

(3,936 218 – 3,979 168). Niveleta mostu je v dostatečné výšce tak, aby byl průjezdný prostor 

pod mostem min. 4,65 m. 

Čtvrtý most je přes bezejmenný potok délky 7 m (4,792 438 – 4,799 438). Je jednopólový 

z betonové desky. 

Varianta má jednu betonovou opěrnou zeď délky 612,0 m (1,820 000 – 2,432 000) 

Varianta má tři betonové zárubní zdi na trase SO101 délky 440,0 m (0,900 000 – 1,340 000), 

350,0 m (1,520 000 – 1,870 000) a 550,0 m (2,300 000 – 2,850 000), a jednu zárubní zeď na 

trase SO103 délky 80,0 m (0,030 000 – 0,110 000). 

 

Na této variantě jsou 4 mostní objekty. První most je přes vodoteč Opava. Most je 3-pólový 

z betonových desek s délkou 70 m (0,601 095 – 0,671 095). Most je navržen tak, aby 

minimální volná výška nad návrhovou hladinou vodoteči Opava byl min. metr, kde návrhová 

hladina je na navrhovaný průtok Q100. 

Druhý most vede opět přes vodoteč Opava. Most je 7-pólový z předpjatého betonu s délkou 

353,4 m (3,149 316 – 3,502 716). Most je navržen tak, aby minimální volná výška nad 

návrhovou hladinou vodoteči Opava byl min. metr, kde návrhová hladina je na navrhovaný 

průtok Q100. 

Třetí most je přes silnici III/4583. Most je navržen s předpjaté betonové desky délky 40 m 

(3,969 418 – 4,009 418). Niveleta mostu je v dostatečné výšce tak, aby byl průjezdný prostor 

pod mostem min. 4,65 m. 

Čtvrtý most je přes bezejmenný potok délky 7 m (4,823 357 – 4,830 357). Je jednopólový 

z betonové desky. 

Varianta má jednu betonovou opěrnou zeď délky 640,0 m (1,860 000 – 2,500 000) 

Varianta má tři betonové zárubní zdi na trase SO101 délky 420,0 m (0,920 000 – 1,340 000), 

460,0 m (1,480 000 – 1,940 000) a 520,0 m (2,460 000 – 2,980 000), a jednu zárubní zeď na 

trase SO103 délky 80,0 m (0,030 000 – 0,110 000). 

 

Na této variantě se nachází 2 mostní objekty. První most je přes silnici III/4583. Most je 

navržen s předpjaté betonové desky délky 34,5 m (3,814 774 – 3,849 274). Niveleta mostu je 

v dostatečné výšce tak, aby byl průjezdný prostor pod mostem min. 4,65 m. 

Čtvrtý most je přes bezejmenný potok délky 7 m (4,687 127 – 4,694 127). Je jednopólový 

z betonové desky. 

Varianta má jednu betonovou opěrnou zeď délky 280,0 m (2,750 000 – 3,030 000) 

Varianta má dvě betonové zárubní zdi na trase SO101 délky 280,0 m (3,000 000 – 3,280 000) 

a 230,0 m (3,980 000 – 4,210 000), a jednu zárubní zeď na trase SO104 délky 80,0 m (0,030 

000 – 0,110 000). 



  
 

 

Na této variantě se nachází 2 mostní objekty. První most je přes silnici III/4583. Most je 

navržen s předpjaté betonové desky délky 40,8 m (3,830 471 – 3,871541). Niveleta mostu je 

v dostatečné výšce tak, aby byl průjezdný prostor pod mostem min. 4,65 m. 

Čtvrtý most je přes bezejmenný potok délky 7,0 m (4,691 550 – 4,698 550). Je jednopólový 

z betonové desky. 

Varianta má jednu betonovou opěrnou zeď délky 240,0 m (2,420 000 – 2,780 000) 

Varianta má dvě betonové zárubní zdi na trase SO101 délky 360,0 m (2,420 000 – 2,780 000) 

a 100,0 m (4,040 000 – 4,140 000), a jednu zárubní zeď na trase SO104 délky 80,0 m (0,030 

000 – 0,110 000). 

 
Směrové sloupky jsou osazeny v nezpevněné části krajnice. Na přímé části jsou sloupky 

umístěny po 50 m. Sloupky jsou typu D2 – oddělitelné, výšky 1 050 mm. V obloucích se 

vzdálenost mezi sloupky zmenšuje podle poloměru oblouku: 

- R0 > 1250 m ............. 50 m 

- R0 > 850 m ............... 40 m 

- R0 > 450 m ............... 30 m 

- R0 > 250 m ............... 20 m 

- R0 ≥ 50 m.................. 10 m 

Ocelová svodidla jsou osazena v nezpevněné krajnici. Umísťují se v místech, kde násyp je výšky 

větší než 3,00 m a podél zárubních zdí. Svodidla jsou na úroveň zadržení H1 s min. výškou 0,75 

m. Výškový náběh je přímý délky 8 m. 

Na mostech a římsách opěrných zdí jsou osazeny ocelová zábradelní svodidla s úrovní zadržení 

H3 s min. výškou 0,85 m. 

Všechny trasy jsou vybaveny vodorovným dopravním značením, platovým a profilovaným. U 

šířkách kategorie S11,5 a S9,5 jsou vodící čáry šířky 0,25 m, u kategorie S7,5 je vodící čára 

široká 0,125 m. Vodící čáry jsou vyznačeny značkou V 4 a jsou provedené jako zvučící. Všechny 

kategorie mají dělicí čáru značky V 1a, šířky 0,125 m, nehlučnou. 

Nad všemi zárubními zdmi bude 5 m od vrcholu zdi vytvořený bezpečnostní pletivový plot. 

Sloupky budou ocelové, uložené do betonových patek. Pletivo bude drátěné s poplastováním.  

 
Voda z povrchu vozovky je odváděna podélným a příčným sklonem. Základní střechovitý příčný 

sklon vozovky je 2,50%. V místech směrových oblouků se provádí klopení vozovky na 

dostředný sklon dle ČSN 73 6101. Hodnota výsledného sklonu neklesá pod 0,50%. Odvodnění 

nezpevněné krajnice se provádí vždy sklonem 8,00% směrem od osy komunikace. 

Základní tvar pláně v přímé je střechovitý se sklony 3,00%. Ve směrových obloucích s 

jednostranným příčným sklonem ≥ 3,00% se pláň provádí rovnoběžně s krytem vozovky. 

Odvedení vody z komunikace je prováděno prostřednictvím příkopů. Zpevněné příkopy jsou 

navrženy, pokud je sklon menší než 0,50% nebo větší jak 3,00%. Minimální sklon zpevněného 

příkopu je 0,30%. Příčné odvodnění příkopů je zajištěno pomocí propustků o průměrech 

DN800 – DN1200. Voda se odvádí buď do volného prostoru, nebo do vodoteče.  



  
 

V místě kde je komunikace v zářezu se voda z pláně odvádí pomocí trativodů, které jsou poté 

vyústěny mimo zemní těleso. Trativody jsou o rozměru DN160 v min. hloubce 0,8 m od krytu 

vozovky, s min. spádem 0,5% 

 
Zemní těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 a dle vzorových listů silničního tělesa. 

 

Odstupňování zemního tělesa je dle hloubky zářezu. Při hloubce 2 a méně metrů, je sklon 

svahu 1:2. Při hloubce zářezu 2 až 6 metrů, je jednotný sklon 1:1,75. Při větších zářezech 

větších než 6 m se musí sklon navrhnout dle výpočtu. 

V hlubších zářezech je místo svahování provedena zárubní zeď. Zárubní zeď je monolitická 

s vrcholovou šířkou 1 m a proměnnou šířkou paty zdi. Sklon zdi je 5:1. 

 

Odstupňování zemního tělesa je dle výšky násypu. Při výšce násypu do 3 m je sklon 1:2,5. Při 

výšce násypu od 3 do 6 metrů při max. výšce násypu 6 m, je sklon 1:1,5. Při výšce násypu od 3 

do 6 metrů při výšce násypu vyšším než 6 m, je sklon 1:1,75. Při násypu vyšším než 6 metrů je 

sklon svahu 1:1,5. 

Ve vyšších násypech je místo svahování provedena opěrná zdi. Opěrná zeď je monolitická 

s železobetonovou římsou šířky 1,43 m. Vrchní hrana zdi má konstantní šířku 0,95 m a 

proměnnou šířku paty. Sklon opěrné zdi je 5:1. 

 
U každá varianty nedochází k žádným demolicím obytných objektů. V Nových Heřminovech od 

Obecního domu po křížení se silnicí III/4581 dojde k demolici stávající konstrukce silničního 

tělesa z důvodu změny směrového řešení trasy silnice I/45 u každé varianty. To samé platí pro 

silnici III/4581 od mostu přes vodoteč Opava po křížení této silnice se silnicí I/45. V Zátoře 

bude provedena demolice komunikace od poslední obytné zástavy až po křížení silnice I/45 se 

silnicí I/4585 a bude nahrazená novým směrovým vedením silnice I/45 a nově vytvořené trasy 

od obytné zástavby po křížení se silnicí I/45. 

Přípravná území zahrnují odkup pozemků, které jsou umístěny v pásmu koridoru tělesa 

komunikace, to znamená 5 m od hrany paty zářezu nebo násypu a 5 od hrany zárubní nebo 

opěrné zdi. V celém koridoru zemního tělesa bude provedena rekultivace dřevnatého porostu 

a odebere se ornice v tloušťce 0,15 m. 

 

 
Všechny varianty jsou cenově hodnoceny podle portálu Ředitelství silnic a dálnic. Varianty jsou 

oceněny dle normativů ve stupni DSP  na cenovou úroveň roku 2015 a seřazeny do skupin. 

Seznam skupin určující stavební objekty vychází z členění dle JKSO. Tento seznam stavebních 

objektů je aktualizován vzhledem ke skutečně používaným technologiím u daných skupin 

stavebních objektů. Do celkové ceny jsou započteny i rizika dle databáze rizik z portálu ŘSD. 

 
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

 

 

Celkové náklady stavby variant, včetně DPH: 

- Varianta S11,5 Jih .............................................678 598 889,08 Kč 

- Varianta S9,5 Jih ...............................................631 282 251,02 Kč 

- Varianta S11,5 Sever ........................................319 614 912,61 Kč 

- Varianta S9,5 Sever ..........................................296 089 087,71 Kč 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
Na hodnocení variant byl použity Metodické pokyny – Hodnocení variant tras pozemních 

komunikací z technického, dopravního a ekonomického hlediska. Z pokynů bylo vybráno 8 

kritérií s přidělenou hodnotou kvalitativního multiplikátoru. 

A. Technické hledisko 

1. Doba výstavby (hodnota – 0,10778) 
u každé varianty se počítá s dobou výstavby přibližně 2 roky, avšak u Jižních variant musíme 

počítat s rokem navíc, kvůli velkému mostnímu objektu. 

2. Technická náročnost stavby (hodnota – 0,11073) 
Je to souhrn investorské náročnosti na výstavbu včetně technických dokumentací, průzkumů 

a posudků. Z důvodu větších mostů, delších opěrných a zárubních zdí jsou Jižní varianty 

hodnoceny nižší známkou 3 a Severní varianty mají hodnocení 4. 

3. Odvodnění (hodnota – 0,08707) 
U severních variant nedochází k velkým obtížím odvodnění z důvodů častých propustků ani 

velkých, popřípadě malých spádů příkopu na větších vzdálenostech. U jižních variant je 

obtížnější odvodnění, z důvodů dlouhých vzdáleností mezi propustky. Značnou komplikací 

všech variant jsou velké zárubní zdi, které snižují hodnocení variant o jeden stupeň. Ve 

výsledku hodnocení jsou Severní varianty hodnoceny 3, Jižní varianty 2. 

B. Dopravní hledisko 

1. Délka (hodnota – 0,10704) 
Je to součet všech délek upravených komunikaci dané varianty. Nejkratší varianta je nejlépe 

hodnocena a nejdelší naopak nejhůře. 

2. Součet překonaných výšek (hodnota – 0,10704) 
Je to suma všech stoupání na trase, kdy nejlépe hodnocenou variantou je nejnižší součet 

převýšení, a nejhůře, nejvyšší součet výšek. 

3. Riziko bezpečnosti provozu (hodnota – 0,14556) 
Vyjadřuje míru rizika na trase z hlediska návrhové rychlosti, směrových poměrů, četnosti 

křižovatek a stoupání. Všechny varianty mají kvůli opěrným a zárubním zdím určité riziko. 

Směrová i výšková řešení jsou pro všechny varianty podobná, proto jsou všechny varianty 

hodnocené stejně 3. 

C. Ekonomické hledisko 

1. Náklady na výstavbu (hodnota – 0,15526) 
Náklady jsou počítány podle atributu dle ŘSD ve stupni DSP (viz rozpočet). Nejlépe 

hodnocenou variantou je varianta s nejnižšími náklady na výstavbu, naopak nejdražší varianta 

má nejhorší hodnocení. 

D. Průchodnost jednání 

1. Odhad průchodnosti (hodnota – 0,17951) 
Bereme v potaz odkup pozemků, vedení trasy skrz chráněná území, komplikovanost vedení 

trasy, křížení s dalšími pozemními komunikacemi a vodoteči. Všechny varianty jsou 

hodnoceny stejně, protože prochází podobným územím a kříží stejné komunikace. 



  
 

 

 

 

 
Výsledkem porovnání všech navrhovaných variant je, že návrh silnice v kategorii S11,5/80 dle 

ŘSD (Varianta Jih S11,5), je nejvíce nákladná, ale i nejvíce náročná. V nižší kategorii by byla sice 

levnější ale náročnost by se moc nezměnila. 

Jako nejlepší varianta se prokázala Varianta Sever S9,5. Kvůli menším mostním objektům, 

kratším opěrným a zárubním zdím je také nejméně náročná a nejlevnější. Ale kvůli navrhované 

intenzitě dopravy je kategorie S9,5 je riskantní, protože je na maximu dovolené intenzity 

dopravy na kategorii S9,5. 

Proto se varianta S11,5 jeví jako nejlepší varianta. Mezi variantou Sever S11,5 a variantou S9,5 

nejsou výrazné rozdíly v náročnosti ani v nákladech na výstavbu, ale z dlouhodobého hlediska je 

varianta Sever S11,5 mnohem lepší než varianta Sever S9,5.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6101: Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102: Projektování křižovat na silničních komunikacích 

ČSN 73 6110: Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6114: Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 

ČSN 73 6126-1: Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy 

ČSN 73 6129: Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 

ČSN 73 6133: Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 1992-2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady 

ČSN EN 13043: Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací 

ČSN EN 13108-1: Asfaltové směsi. Asfaltový beton 

ČSN EN 13108-5: Asfaltové směsi. Asfaltový koberec mastixový 

TP 58: Směrové sloupky a odrazky – Zásady pro používání 

TP 83: Odvodnění pozemních komunikací 

TP 114: Svodidla na pozemních komunikací 

TP 133: Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 

TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací 

TP 186: Zábradlí na pozemních komunikací 

TP 189: Stanovení intenzity dopravy na pozemních komunikací 

TP 203: Ocelové svodidla (svodnicového typu) 

TP 225: Prognóza intenzit automobilové dopravy 

 
Ministerstvo doprav: Technické podmínky, metodické pokyny, směrnice dostupné z 

www.pjpk.cz 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC: Mapové poklady, sčítání dopravy, návrh přeložky silnice I/45, 

oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací, dostupné z 

www.rsd.cz/wps/portal 

PPOVODÍ ODRY: Přehrada Nové Heřminovy, dostupné z 

www.pod.cz 
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