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1. ÚVODNÍ ÚDAJE 

1.1. Základní informace 

Předmětem diplomové práce je návrh variant vedení silnice II/240 jako obchvatu obce 

Černuc s podkladem v územním plánu města a v Zásadách územního rozvoje 

Středočeského kraje. Výstavba obchvatu zajistí odvedení tranzitní dopravy mimo území 

obce. Hlavním důvodem pro výstavbu obchvatu je zejména množství nákladních automobilů 

pohybující se z nedaleké pískovny přes střed obce. Převedením dopravy dojde k pozitivnímu 

snížení počtu vozidel a hluku na území obce. 

Cílem diplomové práce je navrhnout nejvýhodnější variantu vedení obchvatu. 

1.2. Informace o stavbě 

Projekt: Obchvatu silnice II/240 obce Černuc 

Místo stavby: Kraj: Středočeský 

 Okres: Kladno 

 Obec s rozšířenou působností (ORP): Slaný 

 Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Velvary 

 Obec: Černuc 

 Katastrální území: Černuc 
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2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 

Studie zpracovává variantní řešení přeložky silnice II/240, jako severovýchodní obchvat obce 

Černuc ve Středočeském kraji, v okrese Kladno. Obchvat odvede tranzitní dopravu z centra 

obce za hranice zastavěného území. 

Obr.1 II/240, Černuc (Mapy Google) 

 

2.1. Předmět studie 

Studie řeší vedení přeložky silnice II/240 v koridoru vymezeném v Zásadách územního 

rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK), severovýchodně od zastavěného území obce. 

Řešení je včetně nového napojení silnice II/239 a III/24041, nového křížení se silnicí 

III/24040 a napojení tří dalších místních, nebo účelových komunikací. 

2.2. Rozsah studie 

Úkolem studie bylo nalézt trasu pro novou komunikaci. Předmětem řešení je především 

odsunutí přeložky pro větší pohodlí obyvatel obce a snaha co nejvíce respektovat vedení 

stávajících sítí. 

V počáteční fázi byly navrženy 3 varianty vedení trasy obchvatu II/240. Následně byla jedna 

z variant zcela vyloučena a u jedné z variant došlo ke změně směrového vedení trasy. 

Z těchto dvou variant byla vybrána varianta výsledná a zpracována ve vyšší podrobnosti. Ve 

stejné podrobnosti byla zpracována alternativní varianta vedení obchvatu II/240, nacházející 

se zcela mimo koridor vyznačený v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Na 

závěr byly u výsledné a alternativní varianty porovnány jejich klady a zápory. 
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3. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

V rámci této studie byly posuzovány 2 varianty řešení vycházející z původního návrhu tří 

variant. Varianta č. 1 – podle územního plánu (ÚPn), Varianta č. 2, která je odsunuta co 

nejvíce od obce v zájmu většího pohodlí obyvatel a zároveň dodržuje bezpečnostní 

vzdálenosti od produktovodů, zejména vedení frakce C4 a Etylbenzenu. 

Obě varianty začínají i končí na stávající silnici II/240. 

V zájmovém území se vyskytují značně limitující prvky pro vedení trasy přeložky. V trase 

přeložky se nachází zejména vedení a ochranné pásmo ropovodů Družba a IKL, 

produktovody společností Synthos a Unipetrol. U těchto sítí je vydané územní rozhodnutí 

o ochranném pásmu, které je stanoveno při souběhu s komunikací na 75 m na obě strany od 

produktovodu. Dále se zde nachází nadzemní a podzemní vedení VN a NN včetně 

sdělovacích vedení. 

Alternativní varianta obchvatu není vedena v souběhu s produktovody a není tedy jejich 

vedením omezena v takové míře, jako varianty navržené v rámci koridoru ZÚR. 

4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

4.1. Návrhová kategorie 

Návrhová kategorie přeložky silnice II/240 v extravilánu je S 7,5/70 dle ČSN 73 6101. 

4.2. Konstrukce vozovky 

Vzhledem ke druhu komunikace a charakteru dopravy byla zvolena návrhová úroveň 

porušení D1. Předpokládá se třída dopravního zatížení III. Jelikož nejsou zcela známy 

parametry podloží, byla konstrukce vozovky pouze vybrána z katalogu bez dalšího 

posouzení. Pro přesnější návrh konstrukce vozovky by bylo nutné provést dopravní průzkum 

a průzkum podloží. V souladu s technickým předpisem TP170 je navržena konstrukce 

vozovky D1-N-1-III-PIII. 

4.3. Související nebo dotčené PK a/nebo dráhy 

Přeložka silnice II/240 je na obou koncích napojena na stávající silnici II/240. Dojde k úpravě 

napojení silnice II/239 a III/24041, vzniku nového křížení se silnicí III/24040 a 

napojení místních a účelových komunikací. Dále budou napojeny okolní pozemky. Stavba se 

nijak nedotýká drážních objektů. 
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4.4. Mosty a tunely 

Na trase se nevyskytují žádné tunelové objekty.  

V km 0,555 výsledné varianty byl dodatečně navržen most převádějící přeložku silnice II/240 

přes nově navrženou cestu pro pěší. 

4.5. Požadavky na obslužné dopravní zařízení 

Během projednání studie nebyly vzneseny žádné požadavky na obslužné dopravní zařízení 

(odpočívky, celnice, SSÚD apod.) 

4.6. Dopravně inženýrské údaje 

4.6.1. Cílová a zdrojová doprava 

Vzhledem k velikosti obce a jejímu vybavení se jedná o malou obec, tj. generování dopravy 

obcí je minimální. 

4.6.2. Tranzitní doprava – stávající stav 

V obci se střetává tranzitní doprava ze třech základních směrů, ze směru od Kralup nad 

Vltavou po silnici II/240 (jih – sever), ze směru od Roudnice nad Labem po silnici II/240 

(sever – jih) a ze směru Louny po silnici II/239 (západ – východ). 

V hlavním směru tranzitní dopravy na silnici II/240, ve směru jih – sever, tj. od Kralup nad 

Vltavou projede cca 2142 voz/den (dle sčítání ŘSD 2016). 

Druhým tranzitním směrem je provoz po silnici druhé třídy II/240, směr sever – jih, tj. od 

Roudnic nad Labem. 1818 voz/den (dle sčítání ŘSD 2016). 

Třetím tranzitním směrem je provoz po silnici druhé třídy II/239, směr západ – východ, tj. od 

Loun. Cca 1160 voz/den (dle sčítání ŘSD 2016). 

Výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2016 jsou ovlivněny uzavírkou mostu přes 

vodoteč ve Velvarech. Tento most je uzavřen pro nákladní dopravu. I když je mezi lety 2010 

a 2016 nárůst intenzity dopravy, tak na úseku od Kralup nad Vltavou poklesl právě podíl 

TNV. 

4.6.3. Výhledové intenzity pro rok 2050 

Výhledová intenzita dopravy na obchvatu silnice II/240 obce Černuc je pro obě varianty 

řešení určena odborným odhadem, využitím výsledků celostátního sčítání dopravy z let 2010 

a 2016 a TP 255 na 3.000 voz/den. Podíl TNV je 15 %. 
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4.7. Geotechnické údaje, ložiska nerostů 

4.7.1. všeobecné geologické poměry 

Celá oblast náleží ke Středočeské geologické jednotce Českého masívu. Trasa je 

z geologického hlediska poměrně monotónní. Podklad v celé trase přeložky tvoří zejména 

nezpevněné sedimenty – písek, štěrk, spraš a sprašová hlína. 

Předběžný geotechnický průzkum bude proveden v průběhu zpracování dokumentace 

k územnímu řízení. 

4.7.2. Suroviny, ložiska, pozůstatky hornické činnosti 

V zájmovém území se nachází chráněné ložiskové území č. 19510000 Černuc – štěrkopísky, 

ložisko nerostných surovin č. 3195100 Černuc – štěrkopísky a dobývací prostory č. 71029 

Černuc – štěrkopísky. Navržené trasy obchvatu do nich nezasahují. 

4.8. Mapové podklady 

Podkladem pro projekční práce byly následující mapové podklady: 

 Ortofoto mapa území 

 Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:10 000 

 Digitální černobílá bezešvá rastrová ZM ČR 1:200 000 

 Data ZABAGED® – základní báze geografických dat, výstupy z databáze formát SHP 

 digitální katastrální mapa, katastrální území Černuc 

 Územní plán Černuc 
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4.9. Vazba na územně plánovací dokumentace 

4.9.1. Vazba na Zásady územního rozvoje 

Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK dne 19. 12. 2011 usnesením 

č. 4-20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012 a 

nabyly účinnosti dne 22. února 2012. Přeložka silnice II/240 u obce Černuc je v ZÚR 

definována následovně: 

4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A 

KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

4.1. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY 

4.1.2. Plochy a koridory dopravy nadmístního významu 

4.1.2.1. Silniční doprava 

SILNICE II. TŘÍDY 

(144) ZÚR dále vymezují tyto koridory pro územní rezervy staveb na vybrané silniční síti 

nadmístního významu: 

i) přeložku silnice II/240 - obchvat Černuc 

Přeložka II/240 dle ZÚR SK křižuje koridor DV1 (z PÚR 2008) pro ropovod Družba 

(přípolož/zkapacitnění) jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu R01 a koridor DV2 

(z PÚR 2008) pro dálkovod IKL (přípolož/zkapacitnění) jako koridor pro veřejně prospěšnou 

stavbu R02. 

Obr.2 Výřez z výkresu ploch a koridorů nadmístního významu (Výkres č. I2 ZÚR SK) 
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Obr.3 Varianty přeložky na podkladu ZÚR (Výkres č. I2 ZÚR SK) 

 

4.9.2. Vazba na Územní plán 

V územním plánu obce Černuc schváleném usnesením zastupitelstva obce Černuc číslo 

4/04 ze dne 6.5.2004 je přeložka II/240 popsána v textové části: 

IV. KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

1. DOPRAVA A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM ÚZEMÍ 

1.2. SILNIČNÍ DOPRAVA 

Silnice II/240 

Trasa silnice II/240 vstupuje do řešeného území od Velvar ve vcelku dobrých parametrech. 

Jak již bylo konstatováno v průzkumové a rozborové části územního plánu průjezdní úsek 

silnice II/240v Černuci vykazuje řadu obtížných dopravně problémových míst. Nevhodné 

šířkové uspořádání, četná problematická připojení navazujících komunikací a vjezdů na 

přiléhající nemovitosti (sklonové poměry, úhel připojení, rozhledové poměry), směrové 

zalomení hlavní trasy v centru obce – to jsou hlavní problémová místa průjezdního úseku. 

Pokračující úsek od křižovatky se silnicí II/239 směrem na sever je již charakterizován jako 

vyhovující a je vybaven jednostranným chodníkem. 

Jako nejzávažnější problém průjezdního úseku a navazující trasy silnice II/240 byla 

v průzkumové a rozborové části uvedena poměrně intenzivní těžká nákladová doprava ve 

vazbách na přepravu písku těženého v lokalitách ležících severně od obce. Podle vyjádření 

obce se v běžném pracovním dni jedná o 30 až 40 automobilových souprav, v letním období 

však až o 100 souprav plně naložených těžkých nákladních vozidel s vleky projíždějící obcí. 

Dalším obtěžujícím problémem je pak zavážení vytěžených jam odpadovými popílky 

přivezenými z Kladna, což představuje až deset nákladních vozidel během noci 

projíždějících opět celou obcí. Přeprava písků prakticky plně směřuje ku Praze a to buď přes 

Kralupy po trase silnice II/240 nebo po silnici I/16 ve směru k dálnici D8. Tento významně 

obtěžující provoz, se všemi z toho plynoucími dopady jak na životní prostředí, tak na 

technický stav vozovek, je tedy širším problémem dotýkajícím se nejen obce samé, ale také 

širšího spádového území. 

Na základě řady jednání byla do návrhu územního plánu Velvar zapracována přeložková 

trasa silnice II/240. Navrhovaná přeložka je od křižovatky na silnici I/16 situované východně 

od obce Nové Uhy v k.ú. Velvary vedena severozápadním směrem, trasa přechází údolní 

nivu Bakovského potoka, pozvolna stoupá ke křižovatce se silnicí III/24032 a prostorem mezi 

velvarským cukrovarem a závodem Velvana se vrací do současné trasy. Návrh předpokládá 

úpravu přechodu Vranského potoka a dále pokračuje ve stávající stopě k Černuci. Asi čtyři 
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sta metrů před vstupem do zastavěného území Černuce se navrhovaná trasa odklání od 

současné stopy směrem na sever a vstupuje do prostoru mezi zemědělský areál a pískovny, 

v tomto prostoru přeložka silnice II/240 křižuje navrhovanou krátkou přeložku a úpravu silnice 

III/24040 od Miletic. Poloha navrhované přeložky trasy silnice II/240 je v tomto úseku 

limitována trasou souběžného produktovodu. V prostoru před křížením roudnické železniční 

tratě se přeložková trasa opět připojuje do současné stopy a silnice II/240 pokračuje ve 

směru do Roudnice nad Labem. 

Na přeložkové trase silnice II/240 jsou postupně ve směru od Velvar navrženy následující 

křižovatky a připojení – s přeložkou silnice III/24040 od Miletic, na připojení účelové 

komunikace nejprve do zemědělského areálu a další do pískovny a při severním okraji 

zastavěného území Černuce je navrženo připojení navrhovaného prodloužení silnice II/239. 

Závěrem je možno konstatovat, že navrhovaná přeložková trasa silnice II/240 vytváří 

předpoklady pro převedení nežádoucí tranzitní, především pak těžké nákladové, dopravy 

mimo zastavěné území obce a rovněž představuje optimální komunikační předpoklady pro 

rozvoj nových komerčních aktivit, které budou situovány v prostoru bývalého zemědělského 

areálu. 

Silnice II/239 

Průjezdní úsek silnice II/239 je veden od navrhované křižovatky na přeložkové trase silnice 

II/240 v severní části obce nejprve v krátké nové trase a dále s využitím stávající stopy 

průjezdního úseku silnice II/240 ve směru do centra obce. Průjezdní úsek silnice II/239 se 

vrací do současné trasy a pokračuje železničním podjezdem roudnické tratě, s omezením 

podjezdné výšky na 4,0 m, ve směru na Hospozín. Ro návrhové období je třeba trasu 

považovat dlouhodobě za stabilizovanou. 

Silnice III. Třídy 

Řešené správní území obce je protkáno poměrně hustou sítí silnic III. Třídy, které vzájemně 

propojují jednotlivé části území a lokality. Jak bylo konstatováno v předcházejících fázích 

prací na novém územním plánu je třeba, i přes jistá dopravně problémová místa vyskytující 

se převážně na průjezdních úsecích zastavěným územím obcí, považovat tuto síť silnic III. 

Tříd pro návrhové období za stabilizovanou. S případnými úpravami silnic III. Třídy lze 

počítat pouze v souvislosti s realizací přeložkové trasy silnice II/240 a dále jen s lokálními 

úpravami v rámci běžné silniční údržby. 
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Obr.4 Výřez z Územního plánu obce Černuc (ÚPn Černuc) 
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4.10. Analýza problematiky 

Při návrhu všech variant přeložky bude třeba řešit křížení s vedením VN, NN, sdělovacími 

sítěmi a zejména ropovody a produktovody. 

Trasa navrhované přeložky vede převážně po pozemcích soukromých vlastníků. Několik 

pozemků náleží Středočeskému kraji a některé pozemky jsou ve vlastnictví obce Černuc. 

5. CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEJICH VLIVŮ NA NÁVRH 
VARIANT 

5.1. Citlivost území průchozích koridorů z hlediska ŽP 

V zájmovém území se nachází chráněná oblast přirozené akumulace vod, ochranné pásmo 

nadregionálního koridoru ÚSES a vodní tok Vranský potok. 

5.2. Členitost terénu 

Podle morfologie terénu je území považováno za rovinaté. 

5.3. Současné a budoucí využití území 

Trasa všech variant přeložky prochází územím, které je dnes nezastavěné a územní plán 

Černuci neuvažuje s jeho zastavěním. 

5.4. Významná ochranná pásma 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své 

přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V těchto územích lze měnit 

dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další činnosti pouze v případě, že 

neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí využití pro akumulaci povrchových vod. 

Navržená přeložka se nachází v CHOPAV 215 Severočeská křída. 

Produktovody – etylen, C4 frakce 

Ochranné pásmo je určeno dle ČSN 65 0208 – Dálkovody hořlavých zkapalněných 

uhlovodíkových plynů, tabulka 2 - potrubí do DN 150 včetně, B8 – Silniční komunikace všeho 

druhu – 100 m 

Pro ochranné pásmo je vydáno také územní rozhodnutí, SčKNV v Ústí nad Labem 

dne 6. 6.1980 pod č.j. OÚP/328/3-338/80-Kk/Mr. Ochranné pásmo při souběhu se silnicí je 

dle tohoto 75 m na obě strany potrubí k vnější hraně odvodňovacího příkopu nebo od paty 

náspu silničního tělesa. 
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Produktovody – ropovody, etylbenzen 

Ochranné pásmo je určeno dle ČSN 65 0204 – Dálkovody hořlavých kapalin, – tabulka 2 – 

kategorie B, nesmí zasahovat do ochranného pásma souběžné komunikace dle odstavce 93. 

Pro ochranné pásmo potrubí etylbenzenu je vydáno také územní rozhodnutí, SčKNV v Ústí 

nad Labem dne 23.6.1977 pod č.j. OVÚP:937/77-Ča/Mr. Ochranné pásmo při souběhu se 

silnicí je dle tohoto 75 m na obě strany potrubí k vnější hraně odvodňovacího příkopu nebo 

od paty náspu silničního tělesa. 

5.4.1. Archeologie 

Zájmová oblast se nachází v území s archeologickými nálezy. Okrajově zasahuje území 

s archeologickými nálezy kategorie I (prokázaná území). 

V průběhu další projekční přípravy zhotovitel oznámí záměr realizace stavby 

Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. 

5.5. Klimatologické poměry 

Zájmové území leží v teplé oblasti, ve středu klimatické oblastí T2 (E. Quitt, 1971). V lednu 

se zde pohybují teploty mezi -2 °C až -3 °C. V červenci dosahují průměrné teploty 18 °C až 

19 °C. Počet letních dnů se pohybuje mezi 50 až 60 a počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C 

a více je 160–170 za rok. 

5.6. Hydrologické poměry 

Obec Černuc leží v povodí řeky Vltavy. Obcí Černuc protéká Vranský potok, který teče 

východním směrem a vlévá se do Bakovského potoka a dále do Vltavy. V obci Černuc jsou 

stanovena záplavová území Q5, Q20 a Q100. 

Trasy přeložek silnic jsou v obou variantách vedeny mimo záplavová území. Alternativní 

varianty zasahuje do záplavového území v místech křížení Vranského potoka. 

5.7. Hydrogeologické poměry 

Z hydrogeologického hlediska leží lokalita v rajónu 5140 – Kladenská pánev. 

Hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a 

oběhem podzemní vody 

Plocha rajonu Kladenská pánev (5140) je 569,284 km2. Hlavní geologickou jednotkou jsou 

sedimenty permokarbonu. 

5.7.1. Útvary povrchových vod v zájmovém území 

V Černuci a okolí se nachází minimum útvarů povrchových vod. Alternativní varianta jako 

jediná kříží Vranský potok a to hned ve dvou místech. 
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6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VARIANT 

Návrhová kategorie přeložky silnice II/240 v extravilánu je S 7,5/70 dle ČSN 73 6101. 

Na trase nebyly v původní fázy navrhovány žádné mosty, tunely, galerie, opěrné zdi apod. 

návrhové prvky: 

 druh území: rovinaté, 

 návrhová rychlost: v = 70 km/h, 

 maximální podélný sklon: s = 4,5 %, 

 minimální poloměr oblouku R = 250 m při dostředném sklonu p = 6,0 %, 

 Lze kombinovat současně maximální dostředný sklon s maximálním podélným 
sklonem. 

 Maximální výsledný sklon m = 7,5 %, 

 Při maximálním podélném sklonu s = 4,5 % lze použít dostředný sklon p = 6,0 %, což 
odpovídá poloměru směrového oblouku R = 250 m, 

 nejmenší poloměr vypuklých oblouků: 3.200 m pro zastavení, 25.000 pro předjíždění, 

 nejmenší poloměr vydutých oblouků: 1.500 m dovolený, 2.000 m doporučený, 

 nejmenší dovolená vzájemná vzdálenost křižovatek: 1000 m v blízkosti větších 
sídelních útvarů lze snížit na 50% 

6.1. Rozdělení trasy na ucelené úseky a návrhy pro jednotlivé úseky 

Jednotlivé varianty nelze rozdělit na jednotlivé ucelené celky, které by šly budovat po 

etapách. Konkrétní varianta je vždy jeden funkční celek. 

Na přeložkách II/240 není uvažováno s veřejným osvětlením. 

6.2. Původní varianty 

V první fázi zpracování studie byly navrženy celkem tři varianty vedení obchvatu silnice 

II/240. Varianta A podle Územního plánu, varianta B, jako střední varianta mezi variantami A 

a C a varianta C vedená na okraji koridoru v ZÚR v přímé blízkosti vedení produktovodů. 

Po obdržení vyjádření správců sítí bylo vedení variant B a C zamítnuto z důvodu zásahu do 

ochranného pásma produktovodu frakce C4 a etylbenzenu stanoveného na 75 m pro 

souběžné vedení komunikací. 

Vedení varianty A bylo zachováno a použito pro variantu 1 dle ÚPn, vedení varianty B bylo 

změněno, aby splňovalo normový požadavek 100 m od vedení frakce C4 a zároveň 

požadavek 75 m od produktovodu etylbenzenu. Varianty C byla zcela zamítnuta. 
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6.3. Varianta 1 dle ÚPn 

Vedení varianty 1 je totožné s vedením varianty A v původním návrhu variant. Trasa přeložky 

je vedena jak v koridoru dle ÚPn, tak v koridoru dle ZÚR SK. Také úprava silnic II/239, 

III/24041 a III/24040 a místních a účelových komunikací je v koridoru vymezeném ÚPn. Při 

vedení trasy II/240 v koridoru dle ÚPn byly dodrženy všechny návrhové prvky dle ČSN 73 

6101. 

délky tras:  II/240 – 1834,55 m;  

II/239(III/24041) – 203,53 m;  

účelová 1 – 172,82 m;  

místní obslužná – 189,30 m;  

III/24040 – 566,05 m;  

účelová 2 – 90,97 m 

II/240 

počet směrových oblouků: 3, 

min/max. poloměr směrového oblouku: Rmin = 600 m / Rmax = 600 m, 

min/max. podélný sklon: Smin = 0,5 % / Smax = 4,5 %, 

počet výškových oblouků: 8, 

min/max. poloměr vydutého oblouku: min = 3 200 m / max. = 3 200 m, 

min/max. poloměr vypuklého oblouku: min = 2 000 m / max. = 2 000 m, 

počet mostních objektů: 0, 

počet propustků: 2, 

počet křížení s elektrickým vedením: 5, 

počet křížení se sdělovacím vedením: 6, 

počet křížení s vodovodním řadem: 1, 

počet křížení s kanalizačním řadem: 0, 

počet křížení s plynovodním řadem: 1, 

počet křížení s produktovody: 4, 

počet křížení vodotečí: 0, 

počet křížení s prvky ÚSES: 2 

křížení 

počet křížení se stávajícími PK, nebo sjezdy na pozemky: 5 

typy navrhovaných křížení 

1) km 0,402 02, vpravo napojení II/239(III/24041), styková křižovatka 
2) km 0,623 54, vlevo napojení účelové komunikace k pískovně, styková křižovatka 
3) km 1,058 27, vpravo napojení nepojmenované místní komunikace, styková křižovatka 
4) km 1,473 12, křížení s III/24040, průsečná křižovatka 
5) km 1,541 98, napojení účelové komunikace, styková křižovatka 
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6.4. Varianta 2 

Vedení varianty 2 vychází z varianty B a je upraveno, aby respektovalo požadavky na 

souběh pozmní komunikace s produktovody frakce C4 a etylbenzenu. Trasa přeložky je 

vedena v koridoru dle ZÚR SK, mimo koridor ÚPn. Trasa je navržena na hranici 100 m od 

produktovodu etylbenzenu, co nejdále od stávající zástavby. U trasy II/240 jsou dodrženy 

parametry návrhových prvků dle ČSN 73 6101. 

délky tras:  II/240 – 1895,16 m;  

II/239(III/24041) – 250,76 m;  

účelová 1 – 126,19 m;  

místní obslužná – 240,08 m;  

III/24040 – 630,89 m;  

účelová 2 – 117,79 m 

II/240 

počet směrových oblouků: 3, 

min/max. poloměr směrového oblouku: Rmin = 500 m / Rmax = 600 m, 

min/max. podélný sklon: Smin = 0,5 % / Smax = 4,5 %, 

počet výškových oblouků: 7, 

min/max. poloměr vydutého oblouku: min = 3 200 m / max. = 3 200 m, 

min/max. poloměr vypuklého oblouku: min = 2 000 m / max. = 2 000 m, 

počet mostních objektů: 0, 

počet propustků: 2, 

počet křížení s elektrickým vedením: 5, 

počet křížení se sdělovacím vedením: 6, 

počet křížení s vodovodním řadem: 1, 

počet křížení s kanalizačním řadem: 0, 

počet křížení s plynovodním řadem: 1, 

počet křížení s produktovody: 4, 

počet křížení vodotečí: 0, 

počet křížení s prvky ÚSES: 2 

křížení 

počet křížení se stávajícími PK, nebo sjezdy na pozemky: 5 

typy navrhovaných křížení 

1) km 0,400 45, vpravo napojení II/239(III/24041), styková křižovatka 
2) km 0,608 48, vlevo napojení účelové komunikace k pískovně, styková křižovatka 
3) km 1,041 80, vpravo napojení nepojmenované místní komunikace, styková křižovatka 
4) km 1,457 28, křížení s III/24040, průsečná křižovatka 
5) km 1,558 54, napojení účelové komunikace, styková křižovatka 
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7. VÝSLEDNÁ VARIANTA 

Jako výsledná varianta byla vybrána varianta 2, neboť splňovala požadavek nynějšího 

zastupitelstva obce na co největší vzdálenost od stávající zástavby. Dále při projednání obou 

variant vznikl požadavek na mimoúrovňový přístup pro pěší do lesa nacházejícího se za 

navrhovanou trasou obchvatu II/240. Vzhledem k tomuto požadavku byla navržena cesta pro 

pěší a na trase obchvatu II/240 byl navrhnut most přes tuto cestu. Vzhledem k tomu bylo 

upraveno výškové vedení navržené trasy. Dále bylo upraveno napojení silnice II/239 

odsunutím až za stávající zástavbu a nové napojení silnice III/24041 bylo zrušeno a její 

vedení je nyní ponecháno beze změny. Oproti původní variantě 2 jsou navrženy podélné 

sklony příkopů, zpevnění příkopů při sklonech větších než 3% a navržena svodidla. Dále byly 

vypracovány vzorové a charakteristické příčné řezy a podélné vedení navazujících 

komunikací. 

délka trasy: II/240 – 1895,16 m;  

II/239 – 128,64 m,  

účelová 1 – 81,03 m;  

místní obslužná – 240,08 m;  

III/24040 – 630,89 m;  

účelová 2 – 117,79 m,  

cesta – 191,63 m 

II/240 

počet směrových oblouků: 3, 

min/max. poloměr směrového oblouku: Rmin = 500 m / Rmax = 600 m, 

min/max. podélný sklon: Smin = 0,5 % / Smax = 3,18 %, 

počet výškových oblouků: 4, 

min/max. poloměr vydutého oblouku: min = 4 500 m / max. = 10 000 m, 

min/max. poloměr vypuklého oblouku: min = 3 000 m / max. = 5 000 m, 

počet mostních objektů: 1, 

počet propustků: 2, 

počet křížení s elektrickým vedením: 5, 

počet křížení se sdělovacím vedením: 6, 

počet křížení s vodovodním řadem: 1, 

počet křížení s kanalizačním řadem: 0, 

počet křížení s plynovodním řadem: 1, 

počet křížení s produktovody: 4, 

počet křížení vodotečí: 0, 

počet křížení s prvky ÚSES: 2 

křížení 

počet křížení se stávajícími PK, nebo sjezdy na pozemky: 5 

typy navrhovaných křížení 

1) km 0,289 64, vpravo napojení II/239, styková křižovatka 
2) km 0,616 11, vlevo napojení účelové komunikace k pískovně, styková křižovatka 
3) km 1,041 80, vpravo napojení nepojmenované místní komunikace, styková křižovatka 
4) km 1,457 25, křížení s III/24040, průsečná křižovatka 
5) km 1,558 54, napojení účelové komunikace, styková křižovatka 
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7.1. Most přes cestu pro pěší 

Pro mimoúrovňové křížení účelové komunikace je v km 0,555 navržen most o jednom poli 

světlosti 6,0 m. Minimální podchozí výška bude 3,0 m. 

7.2. Retenční nádrž 

Pro zadržení srážkových vod z řešeného úseku km 0,125 až 0,650 navržené přeložky silnice 

je navržena retenční nádrž o objemu do cca 200 m3. Jedná se o otevřenou rozlivnou plochu 

požadovaného objemu s regulovaným odtokem do stávajícího propustku Stávající propustek 

bude vyčištěn. Na základě dalších geologických a hydrogeologických průzkumů bude 

v dalších stupních dokumentace možno dále upravit parametry nádrže a doplnit ji například o 

zasakování.  

7.3. Kategorizace pozemních komunikací 

Po zprovoznění nového obchvatu Černuci dojde také k úpravě kategorií stávajících silnic. 

Obr.5 Kategorizace pozemních komunikací – stávající stav (Mapy.cz) 
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Obr.6 Kategorizace pozemních komunikací – budoucí stav (Mapy.cz) 

 

8. ALTERNATIVNÍ VARIANTA 

Tato varianta byla zpracována na základě zmínky během projednání variant 1 a 2 se 

zastupitelstvem obce Černuc o možném ukončení provozu pískovny do doby zprovoznění 

obchvatu. V takovém případě by odpadl primární důvod vedení obchvatu severovýchodní 

trasou. Z toho důvodu byla ve stejné podrobnosti jako výsledná varianta vypracována tato 

alternativní varianta, která řeší problém nenapojené silnice II/239. 

Trasa přeložky je vedena jak mimo koridor dle ÚPn, tak mimo koridor ZÚR SK. Trasa je 

navržena, aby sbírala tranzitní dopravu i z komunikace II/239. U trasy II/240 jsou dodrženy 

parametry návrhových prvků dle ČSN 73 6101 

délka trasy: II/240 – 3616,18 m;  

III/24041 – 290,27 m,  

II/239 – 200,00 m;  

III/24039 – 89,21 m;  

napojení obce – jih – 210,82 m 

II/240 

počet směrových oblouků: 3, 

min/max. poloměr směrového oblouku: Rmin = 600 m / Rmax = 600 m, 

min/max. podélný sklon: Smin = 0,5 % / Smax = 4,5 %, 

počet výškových oblouků: 9, 

min/max. poloměr vydutého oblouku: min = 3 200 m / max. = 3 200 m, 

min/max. poloměr vypuklého oblouku: min = 2 000 m / max. = 10 000 m, 

počet mostních objektů: 0, 

počet propustků: 3, 

počet křížení s elektrickým vedením: 5, 

počet křížení se sdělovacím vedením: 9, 
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počet křížení s vodovodním řadem: 1, 

počet křížení s kanalizačním řadem: 0, 

počet křížení s plynovodním řadem: 1, 

počet křížení s produktovody: 4, 

počet křížení vodotečí: 2, 

počet křížení s prvky ÚSES: 2 

křížení 

počet křížení se stávajícími PK, nebo sjezdy na pozemky: 4 

typy navrhovaných křížení 

1) km 0,271 07, křížení s III/24041, průsečná křižovatka 
2) km 1,057 50, křížení s II/239, průsečná křižovatka 
3) km 2,408 07, křížení s III/24039, průsečná křižovatka 
4) km 3,209 79, vlevo napojení obce, styková křižovatka 

8.1. Křížení s vodotečí 

Navržená trasa kříží Vranský potok v km 1,142 a km 3,016. V obou případech je navržen 

propustek. V místě druhého křížení je směrové vedení toku upraveno pro dodržení 

maximálního doporučeného úhlu propustku od kolmice na trasu komunikace a to 30°. 

8.2. Kategorizace pozemních komunikací 

Po zprovoznění nového obchvatu Černuci dojde také k úpravě kategorií stávajících silnic. 

Obr.7 Kategorizace pozemních komunikací – stávající stav (Mapy.cz) 
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Obr.8 Kategorizace pozemních komunikací – budoucí stav (Mapy.cz) 

 

9. ODHAD NÁKLADŮ STAVBY 

Odhad nákladů stavby byl učiněn na základě cenových normativů ŘSD pro ocenění staveb 

pozemních komunikací. 

Byly použity následující položky ze souboru normativů: 

silnice II. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté území  21.500.000,-Kč/km 

silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté území  17.300.000,-Kč/km 

Pro mostní objekt byly použity datové základny ŘSD ČR pro DÚR. Pro JKSO 821112N je 

cena 32.486,- Kč/m2. Plocha NK 7,4 x 8,6 = 63,6 m2 x 33.000,- = 2.098.800,- = cca 2,1 mil. 

Kč. 

Výsledný odhad nákladů stavby pro jednotlivé varianty (včetně DPH a rizikových složek): 

Výsledná varianta 116.235.009,-Kč (z toho je 2,1 mil. za mostní konstrukci) 

Alternativní varianta 190.674.204,-Kč 

Uvedené ceny nelze považovat zcela za reálné ceny, za které by bylo možné konkrétní 

varianty v budoucnu realizovat. Pro vzájemné posouzení nákladů na jednotlivé varianty 

nehraje jejich absolutní výše rozhodující úlohu. Důležité je, že obě posuzované varianty byly 

oceněny dle stejných parametrů. Rozhodující je vzájemný poměr jednotlivých cen. 
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Tab. 1 Odhad stavebních nákladů výsledné varianty 

Tab. 2 Odhad stavebních nákladů alternativní varianty 

10. ZÁVĚR 

Z výše uvedených informací je patrné, že mezi variantami 1 a 2 nejsou zásadní rozdíly. 

Výsledná varianta byla vybrána pouze na základě preferencí současného zastupitelstva 

obce. 

Hlavní požadavky na obchvat silnice II/240 byly odvést tranzitní dopravu směřující po této 

komunikaci mimo území obce. Zejména pak nákladní vozidla vozící písek z pískovny 

sousedící s obcí, jejichž trasa vede přímo přes obec. Mezi další požadavky patřilo odsunutí 

trasy co nejdále od obce v zájmu pohodlí obyvatel. V průběhu vypracování dokumentace 

vznikl požadavek na mimoúrovňový přístup pro pěší do lesa. 

Výsledná varianta splňuje požadavky stanovené jak zastupitelstvem obce, tak správci sítí, 

zejména pak správci produktovodů frakce C4 a etylbenzenu. Největším omezením pro návrh 

obchvatu bylo právě vedení ropovodů a produktovodů nacházející se v koridoru vymezeném 

pro vedení obchvatu silnice II/240. Navržená výsledná varianta se nachází na hranici 100 m 

od produktovodu etylbenzenu stanovené normou. 

Obchvat silnice II/240 obce Černuc 

Výsledná varianta

Základní cena

Cena s 

rizikovou 

složkou

[Kč] [%] [Kč] [Kč]

km 1.8952 21,500,000 40,745,940 15% 6,111,891 46,857,831

km 0.1286 21,500,000 2,765,760 15% 414,864 3,180,624

km 0.6309 17,300,000 10,914,397 15% 1,637,160 12,551,557

km 0.0810 17,300,000 1,401,819 15% 210,273 1,612,092

km 0.1178 17,300,000 2,037,767 15% 305,665 2,343,432

km 0.2401 17,300,000 4,153,384 15% 623,008 4,776,392

km 0.1916 4,100,000 785,683 15% 117,852 903,535

62,804,750 9,420,713 72,225,463

62,804,750 9,420,713 72,225,463

19,218,254 15% 2,882,738 22,100,992

17,224,831 2,583,725 19,808,555

99,247,834 14,887,175 114,135,009

OSTATNÍ NÁKLADY - EXTRAVILÁN (30,6 %)

CELKEM ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ - DPH 21 %  (CÚ 2017)

CELKEM ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ vč. DPH  (CÚ 2017)

CELKEM ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez DPH  (CÚ 2017)

Riziková složka

Řada 100 -  Komunikace a zpevněné plochy

II/240  S7,5 - extravilán

II/239   S7,5 - extravilán

III/24040   S7,5 - extravilán

Celkem za řadu 100 - Komunikace a zpevněné plochy

ÚČELOVÁ 1  S7,5 - extravilán

ÚČELOVÁ 2  S7,5 - extravilán

CESTA P4 - extravilán

OBSLUŽNÁ  S7,5 - extravilán

Odhad stavebních nákladů

Číslo             

SO/PS
Název   SO/PS MJ Počet MJ

Jednotková 

cena

Obchvat silnice II/240 obce Černuc 

Alternativní varianta

Základní cena

Cena s 

rizikovou 

složkou

[Kč] [%] [Kč] [Kč]

km 3.6162 21,500,000 77,747,870 15% 11,662,181 89,410,051

km 0.2000 21,500,000 4,300,000 15% 645,000 4,945,000

km 0.8921 17,300,000 15,433,330 15% 2,315,000 17,748,330

km 0.2193 17,300,000 3,793,371 15% 569,006 4,362,377

km 0.2108 17,300,000 3,647,186 15% 547,078 4,194,264
104,921,757 15,738,264 120,660,021

104,921,757 15,738,264 120,660,021

32,106,058 15% 4,815,909 36,921,966

28,775,841 4,316,376 33,092,217

165,803,656 24,870,548 190,674,204

III/24039   S7,5 - extravilán

III/24041   S7,5 - extravilán

NAPOJENÍ OBCE - JIH  S7,5 - extravilán

Riziková složka

Řada 100 -  Komunikace a zpevněné plochy

Odhad stavebních nákladů

Číslo             

SO/PS
Název   SO/PS MJ Počet MJ

Jednotková 

cena

II/240  S7,5 - extravilán

II/239   S7,5 - extravilán

Celkem za řadu 100 - Komunikace a zpevněné plochy

CELKEM ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ vč. DPH  (CÚ 2017)

CELKEM ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez DPH  (CÚ 2017)

CELKEM ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ - DPH 21 %  (CÚ 2017)

OSTATNÍ NÁKLADY - EXTRAVILÁN (30,6 %)
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K výsledné variantě byla ve stejné podrobnosti zpracována alternativní varianta, která počítá 

s případným ukončením provozu pískovny a je navržena, aby odvedla i tranzitní dopravu 

směřující přes obec po komunikaci II/239. 

Při porovnání výsledné a alternativní varianty vychází v současné situaci výhodnější varianta 

výsledná, neboť odvádí nákladní vozidla z pískovny mimo území obce. Tato varianta také 

vychází zároveň výrazně levněji oproti alternativní variantě. Jednou z hlavních výhod 

alternativní varianty je, že není oproti ostatním variantám téměř omezena vedením ropovodů 

a produktovodů a ze všech variant poskytuje s danými sítěmi nejkolmější křížení. Zároveň 

tato varianta sbírá tranzitní dopravu i ze silnice II/239, která ve všech ostatních variantách 

stále prochází územím obce. Daná varianta ovšem neřeší nákladní dopravu ze sousední 

pískovny a předpokládá ukončení jejího provozu před dostavbou obchvatu. V případě, že by 

došlo ke znovuotevření pískovny, by v obci vznikl problém nákladní dopravy znovu. 

Alternativní varianta by v takovém případě sice na rozdíl od výsledné varianty odváděla 

tranzitní dopravu ze všech komunikací mimo území obce, ale neřešila by nákladní dopravu 

z pískovny, která dle územního plánu tvoří v obci největší problém. Další otázkou je, zda by 

bylo v případě ukončení provozu pískovny vzhledem k daným intenzitám výhodné obchvat 

stavět. I přes možné ukončení provozu pískovny je zde vysoká možnost znovuotevření 

pískovny, vzhledem k velkému ložisku písku v dané oblasti a v takovém případě je 

nejvýhodnější varianta obchvatu varianta výsledná. 
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