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PODROBNÉ ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Navrhněte přeložku silnice II. třídy č.230 u obce Újezd (Plzeňský kraj, okres: Plzeň – 

jih; katastrální území: Újezd u Horšic [644854], Horšice [644838]). Cílem této přeložky je 

odstranění nevyhovujících směrových oblouků a zabezpečení požadovaných rozhledů (pro 

zastavení, popřípadě pro předjíždění) v úseku silnice délky cca 830 m. 

Trasování silnice v tomto úseku v současné době nevyhovuje svými parametry 

(poloměry směrových oblouků, příčný sklon, šířkové uspořádání.)   

Přeložku silnice navrhněte v kategorii S 7,5/70(90). Spolu s přeložkou řešte i nové 

napojení stávajících polních cest (celkem 3 napojení) a hospodářských sjezdů. 

Řešte ve dvou variantách: 

- minimalistická – řešení s důrazem na minimalizaci zemních prací při dosažení 

rozhledů pro zastavení 

- maximalistická – řešení splňující rozhledy pro předjíždění 

Bakalářskou práci řešte v úrovni studie.  

PODKLADY: 

- Katastrální mapa Újezd u Horšic [644854], Horšice [644838]).  

- Geodetické zaměření stávajícího stavu 

- Mapové podklady 

- Výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2022 

- Inženýrskogeologický průzkum 
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ANOTACE: 

 Cílem bakalářské práce je vytvoření přeložky silnice II/230 mezi městy 

Nepomuk a Přeštice u obce Újezd za účelem napřímení stávajícího stavu, který je 

tvořen dvěma oblouky o malém poloměru.  

Návrh je vytvořen ve dvou variantách. První varianta má za cíl minimalizaci 

zemních prací při dosažení rozhledu pro zastavení. Při návrhu druhé varianty mají 

být kromě rozhledu pro zastavení splněny i rozhledy pro předjíždění. Bakalářská 

práce je vypracována v úrovni studie. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Nepomuk, Přeštice, Újezd, Týniště, komunikace, přeložka silnice, rekonstrukce, 

polní cesta 
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ANNOTATION: 

The aim of the bachelor thesis is to create a relocation of road II / 230 between the 

town Nepomuk and Přeštice near the municipality Újezd, in order to straighten 

the current state, that consists of two arcs with a small radius. 

The suggested model has been created in two versions. The aim of the first version 

is to minimis earthworks while achieving the view for stopping. The second 

version shall include the views for overtaking as well in addition to the view for 

stopping. The bachelor thesis has been developed at the level of study. 

KEY WORDS: 

Nepomuk, Přeštice, Újezd, Týniště, roads, road relocation, reconstruction, rural 

road  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Název stavby:  Přeložka silnice II/230 - Napřímení u obce Újezd 

Místo stavby  

Kraj:     Plzeňský 

Katastrální území:   Újezd u Horšic [644854], Horšice [644838] 

Označení pozemní komunikace:  silnice II/230  

Předmět dokumentace: Nová stavba – Změna trasy stávající silnice II/230 

1.2 Zadavatel/Objednatel 

České vysoké učení technické 

Fakulta stavební 

Katedra silničních staveb – K136 

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

Vedoucí BP: Ing. Jaromíra Ježková 

1.3 Zhotovitel studie 

Zhotovitel:     Kateřina Hrdličková 

Stupeň projektové dokumentace: Studie (ST)  

2 ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 

Účelem této studie je přeložka silnice II/230 mezi Nepomukem a Přešticemi 

z konkrétního hlediska se jedná o úsek mezi vesnicemi Týniště a Újezd kolem 

kopce Nevěrná.  

Ve stávajícím stavu jsou zde navrženy dva protisměrné směrové oblouky. 

Oblouky jsou nevyhovující zejména malým poloměrem a také nedodržením 

rozhledů, které nesplňují požadavky pro návrhovou rychlost. V těchto místech 

dochází ke zpomalování dopravy a ke vzniku rizikových situací.  
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Z těchto důvodů se vypracovává studie, kde dojde k napřímení silnice II/230 

mezi Týništěm a Újezdem a je provedena ve dvou variantách. V první variantě, 

která bude splňovat rozhledy pro zastavení a ve druhé variantě, kde budou 

splněny také rozhledy pro předjíždění. Na silnici II/230 jsou také tři polní cesty, ke 

kterým se bude vytvářet nové napojení. 

3 STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Území stavby se nachází v Plzeňském kraji ve Švihovské vrchovině. Jedná se o 

úsek přestavby silnice II/230 mezi městy Nepomuk a Přeštice. Úsek, kterým se 

zabývá má bakalářská práce, je vymezen vesnicemi Týniště a Újezdec.  Stavba 

prochází katastrálním územím Újezd u Horšic a Horšice.  

Silnice prochází úpatím kopce Nevěrná. Hlavním cílem je tedy co nejvíce se 

vyhnout tomuto kopci. 

V územním plánu města Horšice je stavba přeložky silnice II/230 vymezena 

jako veřejně prospěšná stavba. Konkrétně jako plocha a koridor dopravní 

infrastruktury se značením WD1 a WD2, což jsou plochy s možností vyvlastnění. 

Stavba je v souladu s územním plánem města Horšice. 

4 VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

Silnice se navrhuje v návrhové kategorii S 7,5/70 (90). Jedná se o dvoupruhovou 

silnici. Šířka jízdních pruhů je 3,0 m. Komunikace má střechovitý sklon 2,50 % 

v přímé a dostředný sklon v obloucích.  

Pro návrh tras musí být splněny minimální poloměry směrových a výškových 

oblouků. Minimální poloměry výškových vypuklých oblouků jsou Rv = 2 100 m pro 

zastavení a pro předjíždění je Rv = 12 000 m. Poloměr vydutého oblouku je R = 

2000 m doporučený a dovolený je R = 1500 m. Minimální poloměr směrového 

oblouku je R = 205 m s dostředným sklonem 6 %. Poloměr nevyžadující dostředný 

sklon by byl R = 705 m. Pro dostředný sklon 2,5 % je vyhovující poloměr R = 350 m.  
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5 CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 

Stavba se nachází v pahorkovitém území Švihovské vrchoviny. Území 

stavby je položeno v nadmořské výšce přibližně 500 m n. m. Bpv.  

Jedná se o úsek silnice, který se nachází převážně v extravilánu. Pozemky 

stavby a v jejím okolí jsou nyní využívány zemědělskou činností. Stavba 

prochází úpatím kopce Nevěrná. Sklon svahu kolmo na osu silnice je 13 %. 

Jelikož se jedná o úpravu stávající silnice, celkový charakter území nebude 

stavbou změněn. 

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT 

6.1 Směrové vedení  

Varianta 1 – Zastavení 

 Celková délka trasy je 846,02 m. Trasa obsahuje dva protisměrné 

směrové oblouky se symetrickými přechodnicemi. První směrový oblouk je 

pravostranný o poloměru 360,00 m.  Druhý levostranný oblouk má poloměr 

210 m.  Všechny přechodnice mají délku 70 m.  

 

 

 

 

 

Tabulka 1- směrové vedení – var. Zastavení 
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Varianta 2 – Předjíždění 

Trasa je u varianty 2 dlouhá 1004,39 m. Trasa je řešena jedním pravostranným 

směrovým obloukem se symetrickými přechodnicemi o poloměru 600,00 m. Délky 

přechodnic jsou 70,00 m.  

Polní cesty 

Polní cesty jsou navrženy podle normy ČSN 73 6109. Jedná se o jednopruhové 

polní cesty kategorie P 4,0/30. Cesty jsou tvořeny vždy jedním kružnicovými 

směrovým obloukem bez přechodnic. Nejmenší dovolený poloměr směrového 

oblouku je R = 25 m.  

Poloměry směrových oblouků jsou u varianty 1 – zastavení (z leva doprava 

podle staničení) R = 35 m, R = 40 m a R = 50 m. A délky tras do napojení na stávající 

stav jsou 95,12 m, 111,94 m a 51,50 m.  

Pro variantu 2 – předjíždění jsou směrové oblouky o poloměru R = 30 m, R = 40 

m a R = 180 m. Délky tras do napojení na stávajíc stav jsou 131,58 m, 90,95 m a 

83,12 m.  

6.2 Výškové vedení 

Varianta 1 – Zastavení 

Trasa začíná ve výšce 467,00 m n. v. Bpv. Konec trasy je ve výšce 

480,11 m n. v. Nejvýše se trasa dostane ve staničení km 0,42504, kde 

dosáhne výšky 494,10 m a nejníže je trasa ve staničení km 0,11956, kde má 

trasa výšku 489,91 m. Největší podélný sklon v klesání je 7,00 %, nejmenší 

podélný sklon je 1,00 %. Trasa obsahuje čtyři výškové oblouky.  

Tabulka 2 - směrové vedení – var. Předjíždění 
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Varianta 2 – Předjíždění 

Niveleta na začátku trasy se nachází ve výšce 498,15 m n. m. Bpv, což je i 

nejvyšší bod celého úseku. Konec trasy je ve výšce 478,24 m n. m. Konec trasy je i 

nejnižším místem této varianty. Nejstrmější spád je 4,30 %. Nejmenší sklon je 0,61 

%. Trasa je tvořena dvěma výškovými oblouky.   

Tabulka 4 - výškové vedení trasy – Zastavení Tabulka 4 - výškové vedení trasy – var. Zastavení 

Tabulka 5 - výškové vedení trasy – var. Předjíždění 
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Tabulka 6 - Psaný podélný profil – var. Zastavení 
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  Tabulka 7 - psaný podélný profil – var. Předjíždění 
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Polní cesty 

Polní cesty mají největší dovolený podélný sklon pro rychlost 30 km/h 15 % a 

výsledný sklon 16 % v odůvodněných případech může být výsledný sklon 16 % 

překročen na úseku maximální délky 100 m. Pro rychlost 20 km/h je dovolen 

podélný sklon až 18 % a výsledný sklon 19 %. Nejmenší dovolený poloměr 

vypuklých a vydutých výškových oblouků je pro rychlost 30 km/h R = 110 m a pro 

rychlost 20 km/h je R= 70 m. 

Pro variantu 1 – zastavení jsou poloměry výškových oblouků pro první polní 

cestu Rv,u = 200 m pro druhou polní cestu jsou poloměry Rv = 120 m  a Ru = 140 m 

u třetí polní cesty jsou poloměry Ru = 120 m Rv = 340 m.  

Minimální a maximální sklonové poměry jsou pro první polní cestu -12, 28 % a 

-2,52 %. Pro druhou polní cestou jsou -15,98 % a 2,50 % u třetí polní cesty to jsou 

sklony 2,50 % a 11, 28 %.  

U varianty 2 – předjíždění jsou poloměry výškových oblouků. Pro první polní 

cestu Rv = 120 m a Ru = 130 m. Pro druhou polní cestu Rv = 120 m a Ru = 130 m. U 

třetí polní cesty jsou poloměry výškových oblouků Ru = 80 m a Rv = 100 m.  

Extrémy ve sklonových poměrech jsou pro první polní cestu -15,00 % a 2,50 %. 

U druhé polní cesty to jsou sklony -16,00 % a 2,49 % a u třetí polní cesty se jedná 

o sklony -2,50 % a 9,03 %.  

6.3 Šířkové uspořádání 

Hlavní komunikace II/230 

Silnice má návrhovou kategorii S7,5/70 (90).  

- Šířka jízdních pruhů 2 x 3,0 m 

- Zpevněná krajnice 2 x 0,25 m  

- nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m  

Prostor pro směrový sloupek je 0,25 m, pro svodidlo se krajnice rozšiřuje na 

1,00 m.  

Polní cesty 



Silnice II/230 Nepomuk – Přeštice, napřímení – Újezd                              Kateřina Hrdličková  
Příloha A – Průvodní zpráva 

 
 

11 
 

 Polní cesta je návrhové kategorie P 4,0/30  

- Šířka jízdního pásu je 3,0 m 

- Šířka krajnice je 2 x 0,50 m  

- Volná šířka (koruna) polní cesty je 4,00 m  

Pro svodidlo se krajnice rozšiřuje o 1,00 m. 

6.4 Klopení a rozšíření 

Vozovka je v přímých úsecích navržena ve střechovitém příčném sklonu 

2,50 %.   

Varianta 1 – Zastavení 

První pravostranný oblouk o poloměru R = 360,00 m. Jelikož je poloměr 

v rozmezí hodnot 350 m až 705 m, je vozovka podle ČSN EN 736101 v dostředném 

sklonu 2,50 %. Klopení začíná ve staničení km 0,11645, plný dostředný sklon bude 

dosažen ve staničení km 0,14645 do staničení km 0,54392. Sestupnice končí ve 

staničení km 0,59393. Délka vzestupnic je 30 m. Sklon vzestupnice je Δs = 0,542 %.  

Druhý levostranný oblouk má poloměr R = 210 m. V oblouku je vozovka podle 

ČSN EN 736101 v dostředném sklonu 6,00 %. Klopení začíná ve staničení km 

0,61830, dostředný sklon 6,00 % je dosažen ve staničení km 0,68830 a je v celé 

délce kružnicové části až do staničení km 0,73499. Střechovitý sklon je zase ve 

staničení km 0,78499. Délka vzestupnice je provedena na délku přechodnice, a to 

v délce 70 m. Se sklonem vzestupnice Δs = 0,395 %. 

Jelikož je poloměr druhého oblouku menší jak 250 m, je nutné provést 

rozšíření. Rozšíření oblouku je podle ČSN EN 736101 o 0,25 m na každou stranu 

vozovky.  

Varianta 2 – Předjíždění 

Na začátku trasy je provedena sestupnice ze stávajícího stavu na střechovitý 

sklon 2,50 %. V této trase je jeden pravostranný oblouk, který má poloměr R = 600 

m a podle normy ČSN EN 736101 dostředný sklon 2,50 %. Vzestupnice začíná ve 

staničení km 0,15631 a končí ve staničení km 0,18340. Dostředný sklon 2,50 % je 
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dále do staničení km 0,73464. Střechovitý sklon začíná ve staničení km 0,76172. 

vzestupnice má sklon Δs = 0,601 % a délku 27 m.  Na konci trasy je provedeno 

klopení pro napojení na stávající stav na délce 39 m.  

V této trase není proveden žádný oblouk menší než 250 m, proto na této 

trase není provedeno rozšíření v oblouku.  

Polní cesty 

Polní cesty jsou navrženy v po celé délce v jednostranném dostředném 

příčném sklonu 3,00 %.  

Rozšíření se muselo provádět ve směrových obloucích o poloměru menším 

než R = 100 m na hodnoty podle normy ČSN 73 6109. Rozšíření bylo provedeno 

pro poloměr R = 30 m o 1,0 m, pro R = 35 m o 0,9 m, pro R = 40 m o 0,8 m a pro 

R=50 m o 0,6 m.  

6.5 Rozhledy 

Varianta 1 - Zastavení 

Ve variantě 1 – Zastavení musí být po celé délce splněny rozhledy pro 

zastavení. Zadání od zadavatele určuje, že na co nejdelším úseku trasy mají být 

splněny rozhledy pro rychlost 90 km/h. Pro sklonové poměry a rychlost byl podle 

ČSN EN 736101 určen rozhled pro zastavení Dz =130 m. Jelikož je druhý oblouk 

těsně před vjezdem do vesnice a nepočítá se s tím, že zde budou vozidla jezdit 

vysokou rychlostí, jsou zde udělány rozhledy pro rychlost 50 km/h, pro kterou je 

rozhled Dz = 45 m. Jelikož je v prvním oblouku rozhled pro 90 km/h, jsou nutné 

úpravy terénu v okolí oblouku. Do příčných řezů a ve výpočtu kubatur jsou 

znázorněny a vypočítány i hodnoty pro rozhled na 70 km/h, pro které je Dz= 80 m. 

Rozhled pro zastavení je splněn ve výšce 30 cm pod hranou krajnice do 

vzdálenosti rozhledu pro zastavení ve sklonu 3,00 %.  

Varianta 2 – Předjíždění 

U druhé varianty mají být splněny na co nejdelším úseku rozhledy pro 

předjíždění pro rychlost 90 km/h. Podle ČSN EN 736101 je rozhled pro předjíždění 
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4 x rozhled pro zastavení Dz. Rozhled pro předjíždění je tedy Dp = 520 m. Do 

příčných řezů a výpočtu kubatur je opět znázorněna i varianta pro rychlost 70 

km/h, kde je rozhled pro předjíždění Dp = 320 m.  

Rozhled pro zastavení je v této variantě splněn v rámci příkopu, proto není 

nutné zajišťovat rozhled pro zastavení pomocí dalších výkopových prací. Je ale 

zajišťován rozhled pro předjíždění, který je 90 cm do výšky od rozhledu pro 

zastavení, je tedy 60 cm nad hranou krajnice do vzdálenosti rozhledu pro 

předjíždění ve sklonu 3,00 %.  

Do rozhledu pro zastavení v této variantě zasahovala svodidla, a proto bylo 

nutné v úseku km 0,21000 až km 0,37000 rozšířit krajnici tak, aby byl splněn 

rozhled pro zastavení. 

Polní cesty 

U připojení polní cesty na silnici II/230 byly tvořeny rozhledové trojúhelníky. 

Rozhledové trojúhelníky byly tvořeny pro rychlosti 70 km/h a 90 km/h. Pro polní 

cestu před vjezdem do vesnice byl tvořen rozhled pro rychlost 70 km/h a i pro 

rychlost 50 km/h, jelikož se nepočítá s tím, že vozidla v tomto úseku budou 

nabývat vyšších rychlostí.  

Rozhledový trojúhelník má vrchol na ose polní cesty ve vzdálenosti 3,00 m o 

hrany vozovky silnice II/230. Rozhled musí být splněn na vzdálenost pro zastavení 

a je určen po ose přilehlého jízdního pruhu. Ve všech variantách byl rozhled 

splněn, jen ve variantě pro předjíždění u první polní cesty do rozhledu zasahovala 

svodidla, a tak byla rozšířena krajnice, aby svodidla do rozhledu nezasahovala. 

6.6 Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky silnice druhé třídy II/230 návrhové kategorie S 7,5/70 (90) 

6.6.1 Dopravní zatížení 

 Intenzity nákladní dopravy pro rok 2020 podle celostátního sčítání dopravy 

ŘSD ČR pro sčítací úsek 3-2107 silnice II/230 je TNV = 390 voz/den. Silnice spadá 

do třídy dopravního zatížení IV  
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6.6.2 Návrhová úroveň porušení 

 Jelikož se jedná o silnici druhé třídy, tak spadá do návrhové úrovně porušení 

D1. V návrhové úrovni porušení se očekává plocha s konstrukčními poruchami do 

5 %.  

6.6.3 Typ podloží 

Jedná se o podloží PIII. 

6.6.4 Návrh vozovky podle katalogu TP 170 

Pro vozovku silnice S 7,5/70 dopravního zatížení IV a Návrhové úrovně porušení 

D1 a typu podloží PIII byla vybrána skladba vozovky z katalogu TP 170. 

D1 – N–2 - TDZ IV, PIII 

-  Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11+    50/70           40 mm   

            ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121  

- Spojovací postřik kotionaktivní emulzí  PS-C                                   0,35 kg/m2    

ČSN EN 736129 

- Asfaltový beton pro ložní vrstvy                ACL 16+     50/70           60 mm 

ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- Spojovací postřik kationaktivní emulzí   PS-C                                  0,35 kg/m2       

ČSN EN 73 6129    

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy      ACP 16+         50/70      50 mm 

ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 

- Infiltrační postřik kationaktivní emulzí     PI-C                                  1,0 kg/m2        

ČSN EN 73 6129 

- Štěrkodrť                                                           ŠDA 0/32               min. 150 mm  

ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

- Štěrkodrť                                                           ŠDA 0/63                min. 150 mm 

ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

CELKEM                                                                                                                    450 mm 

Krajnice silnice je provedena v tloušťce 150 mm z recyklovaného materiálu. 

Zbytek krajnice je dosypán nenamrzavým materiálem a zhutněn.  
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Polní cesty 

6.6.5 Konstrukce vozovky polní cesty 

PN 505 TDZ V, PIII podle TP – katalog vozovek polních cest 

-  Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 16 + 50/70    50 mm   

            ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121  

- Infiltrační postřik kotionaktivní emulzí     PI-C                         0,60 kg/m2    

ČSN EN 736129 

- Recyklovaný materiál                                    R - mat                   100 mm 

ČSN EN 13108-8 

- Štěrkodrť                                                        ŠDA 0/63          min. 150 mm 

ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

CELKEM                                                                                                           400 mm 

Krajnice silnice je provedena v tloušťce 150 mm z recyklovaného materiálu. 

Zbytek krajnice je dosypán nenamrzavým materiálem a zhutněn.  

6.7 Odvodnění 

                 Odvodnění silnice je řešeno podélnými a příčnými sklony silnice. Voda je 

odvedena do podélných příkopů. Příkopy poté navazují na stávající příkopy 

komunikace II/230. 

 Příkopy jsou řešeny jako zpevněné, jestliže sklon dna příkopu je menší než 

0,5 % a větší než 3,0 %. Jedná se o betonový monolitický žlab C30/37 – XF4 šířky 

0,6 m. Žlab je založen do štěrkopískového lože tl 0,10 m.  

Varianta 1 – Zastavení 

 Pro variantu 1 je ve staničení km 0,11024 předěláván stávající propustek DN 

800. Dále jsou na trase zřízeny tři propustky pod sjezdy na pole a polní cestou. Dva 

o průměru DN 600 a jeden DN 800.  

 Zpevněné příkopy jsou na této trase v délce 725,46 m. 

Varianta 2 – Předjíždění 
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 Pro druhou variantu je ve staničení km 0,27000 přidán propustek DN 800, 

který ústí skluzem s vývařištěm. Dále jsou na trase zřízeny tři propustky pod sjezdy 

na pole a polní cestou. Dva o průměru DN 600 a jeden DN 800. 

Zpevněný příkop je pro druhou variantu na délce 351,35 m.  

6.8 Svodidla  

Svodidla na hlavní komunikace II/230 byla dávána tam, kde násyp byl vyšší 

jak 3,00 m.  

Varianta 1- Zastavení 

Ve variantě pro zastavení byla svodidla dána po levé straně v úseku km 

0,14000 až km 0,20000.  Celková délka svodidla je 60 m.  

Varianta 2 – Předjíždění 

Ve variantě umožňující předjíždění je trasa kvůli větším požadavkům na 

výškové a směrové vedení vedena velkoryseji a vznikají zde i větší násypy. Proto 

je na této trase více svodidel. Svodidla po levé straně jsou od km 0,14500 do km 

0,38500 a dále pak od km 0,70800 do km 0,77800. Na pravé straně jsou svodidla 

umístěna od km 0,20500 do km 0,33000. Celková délka svodidel ve variantě 2 – 

Předjíždění je 435 m. 

Polní cesty 

Svodidla se u polních cest umisťují až od výšky násypu 4 m. U varianty pro 

zastavení nejsou svodidla u polních cest nutná. U varianty pro předjíždění je 

svodidlo nutné u první polní cesty a to po levé straně v délce 75 m a po pravé 

straně v délce 65 m. Celková délka svodidel je tedy na polních cestách 140 m.  A 

celková délka svodidel ve variantě pro předjíždění včetně svodidel na hlavní silnici 

II/230 je 575 m.  

6.9 Bilance zemních prací 

Zemní práce byly změřeny pro trasy hlavní silnice II/230 a to pro varianty 

s rozhledy pro rychlost 70 km/h a pro variantu s rychlostí 90 km/h. V následujících 

tabulkách 8–11 jsou uvedeny jednotlivé kubatury pro varianty a rychlosti.  
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Tabulka 8 - Kubatury – Zastavení_90 km/h 
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Tabulka 9 - Kubatury – var. Zastavení_70 km/h 
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Tabulka 10 - Kubatury- var. Předjíždění_90 km/h 
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Tabulka 11 - Kubatury – var. Předjíždění _ 70 km/h 
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Kubatury vycházejí lépe pro rychlosti 70 km/h. U varianty pro zastavení není 

až tak znatelný rozdíl mezi zemními pracemi pro 70 km/h a 90 km/h. U varianty 

pro předjíždění je jednoznačně výhodnější varianta pro rychlost 70 km/h, čímž 

snížíme výkopové práce o 73 713,86 m3. 

6.10  Zábory půdy 

Stavba se nachází v katastrálním území Horšice [644838] a Újezd u Horšic 

[644854]. Pozemky, které jsou stavbou dotčeny jsou zobrazeny v následujících 

tabulkách 12 a 13.  

Tabulka 12 - Zábory pozemků – var. Zastavení 
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6.11 Dopravní značení 

Na původní komunikaci bylo zrušeno veškeré dopravní značení, které 

upozorňovalo na stávající nevyhovující stav a který byl zlepšen. Jako první po trase 

je zrušeno SDZ č. A 1a – „Zatáčka vpravo“. Dále se na trase v obou směrech v 

oblouku ruší SDZ č. Z 3 – „Vodicí tabule“. Na konci prvního směrového oblouku je 

rušeno SDZ č. A 1b – „Zatáčka vlevo“. U druhého směrového oblouku dochází 

k rušení SDZ č. A 2b – „Dvojitá zatáčka, první vlevo“ s dodatkovou tabulkou č. E 1 

4X a Z 3 – „Vodicí tabule“ 

Na začátku trasy ve směru na Týniště (Nepomuk) bude ponecháno stávající 

SDZ A 2b – „Dvojitá zatáčka, první vlevo“ upozorňující na úsek před začátkem 

trasy.  

Tabulka 13 - Zábor pozemků – var. Předjíždění 
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Do trasy je přidáno SDZ Z 11g – „Směrový sloupek“, které je umístěno na 

začátku polních cest a sjezdů. 

Na trasách je přidáno VDZ. Jedná se o vodící čáru V4 (0,25) na okrajích vozovky 

silice II/230. Dále je u varianty pro zastavení přidána podélná čára souvislá V 1a – 

(0,125). Pro variantu pro předjíždění je přidána podélná čára přerušovaná V 2a – 

(3/6/0,125). 

7 Organizace výstavby 

7.1 Průzkumy 

7.1.1 Inženýrsko-geologický průzkum 

Geotypy, které byly nalezeny v úrovni nivelety terénu, není možné zajistit 

dostatečnou únosnost, popřípadě objemovou stálost a deformační odolnost. 

Tento geotyp není vhodný do násypových těles a do podloží náspů. Aby bylo 

možné zeminu použít, je potřebné zlepšení zemní pláně hydraulickými pojivy. 

Další možnost je použití zeminy vhodné do násypových těles.  

Dle ČSN 73 6133 lze zeminy zatřídit do třídy těžitelnosti I. Jestliže se během 

stavby dostaneme na skalní podloží, budeme v zeminách s třídou těžitelnosti III. 

Které vyžadují trhací práce. Pro hloubení výkopu je možné použít běžné 

mechanismy. Zeminy nejsou vhodné pro přímé uložení do násypů bez úprav.  

 Geologické poměry lze podle ČSN EN 1997-1 pro zakládání staveb 

pozemních komunikací považovat za jednoduché, které spadají do geotechnické 

kategorie 1. 

7.1.2 Dendrologický průzkum 

Po délce trasy silnice II/230 bylo zjištěno 57 dřevin o ploše 537 m2. Kácení 

dřevin musí povolit příslušný úřad. O povolení ke kácení žádá právnická nebo 

fyzická osoba, pokud má kmen ve výšce 130 cm průměr větší jak 80 cm nebo 

menší než 80 cm u zapojených porostů dřevin. Zákony a vyhlášky, které se 

zabývají kácením keřů a stromů rostoucích mimo les je zákon č. 114/1992 Sb. O 

ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 86/2019 Sb. O ochraně dřevin a povolování 
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jejich kácení. Příslušný orgán stanoví, za jakých podmínek je možné kácení 

provést a určí, jestli je nutná následná výsadba nových dřevin.  

7.1.3 Průzkum sítí 

V území stavby nejsou zaznamenány žádné souběžné, ani křižující sítě. 

8 CELKOVÉ POSOUZENÍ 

8.1 Posouzení uvažovaných tras 

Varianta 1 – Zastavení  

 Celková délka trasy je 846,02 m s dvěma směrovými oblouky a čtyřmi 

výškovými oblouky. Na trasu je potřeba 60 m svodidel. Výkopové práce jsou u této 

varianty menší než u varianty pro předjíždění. Jedná se o variantu, která více 

kopíruje původní trasu silnice. Trasa pro zastavení má plochu trvalého záboru 

21 201 m2. Pro variantu 1 – Zastavení je potřeba pokácet 40 stromů. 

Varianta 2 - Předjíždění 

Délka trasy varianty 2 pro předjíždění je 1004,39 m. Na trase se nachází pouze 

jeden směrový oblouk a dva výškové oblouky. Jedná se tedy o trasu, která je více 

velkorysá jak trasa pro Zastavení. Trasa je tvořena velkými násypy a i velkými 

zářezy kvůli splnění dostatečného rozhledu pro předjíždění. Kvůli vysokým 

náspům je na této trase 575 m svodidla. Vypočtené kubatury jsou pro variantu 2 

– Předjíždění výrazně vyšší než pro variantu 1 – Zastavení. Trvalý zábor pro 

variantu 2 je 47 486 m2. U této varianty dojde k pokácení 42 stromů. 

9 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Z vypracovaných variant vyplývá, že ekonomicky výhodnější je varianta 1 – 

Zastavení. Má výrazně menší plochu trvalého záboru, a i množství výkopových 

prací. Varianta 1 je výhodnější i délkou použitých svodidel, kterých je na této trase 

o 515 m méně a celková délka svodidel je 60 m.   

Dále se může jednat o bezpečnější variantu, protože velkorysý návrh trasy pro 

předjíždění by mohl řidiče svádět k nedodržování rychlosti a tím ke vzniku 

rizikových situací.  Pokud by byla zvolena varianta pro předjíždění, zvolila bych 
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variantu s rozhledovými poměry pro rychlost 70 km/h, což by vedlo k výraznému 

zmenšení výkopových prací.  Rychlost 70 km/h by mohla být vyhovující i proto, že 

úsek silnice je poměrně krátký a začíná za směrovým obloukem malého poloměru 

a končí vjezdem do obce Újezd, tudíž by rychlost 90 km/h byla využívána jen na 

krátkém úseku silnice. 


