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Název bakalářské práce:         

Rekonstrukce ulice Rašínova-Sadská 

 

Anotace:  

Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí prostoru místní komunikace v městě Sadská. Návrh 
rekonstrukce je vypracovaný ve třech variantách v souladu s platnými normami ČSN. První varianta 
řeší především zvýšení parkovacích míst v ulici, druhá naopak zvýšení zeleně. Třetí vznikla průnikem 
těchto variant, a je podrobně zpracována. 
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Reconstruction of street Rašínova-Sadská 

 

Annotation of the thesis: 

This bachelor's thesis deals with the reconstruction of the local road in the town of Sadská. The 
reconstruction proposal is developed in three variants in accordance with the valid ČSN standards. The 
first option mainly addresses the increase of parking spaces in the street, the second, on the contrary, 
the increase of greenery. The third was created by the intersection of these variants, and is elaborated 
in detail. 
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1. Identifikační údaje 
Název stavby:   Stavební úpravy ulice Rašínova 

Místo stavby:   Město Sadská, okres Nymburk 

Katastrální území:  k.ú. Sadská 

Kategorie stavby:  Místní komunikace 

Odvětví:    Doprava 

Vypracovala:   Andrea Černá 

 

2. Úvod 
Charakteristika města 

Sadská se nachází ve Středočeském kraji v okrese Nymburk, asi 8 km jihozápadně od Nymburka. 

Sadská má status města. Město spadá pod obecní úřad s rozšířenou působností Nymburk. Sadská je 

obcí s pověřeným obecním úřadem. Katastrální plocha území města Sadská činí 1 642 ha a nachází se 

v nadmořské výšce 179 m. n. m. Počet obyvatel města, dle posledních dostupných údajů z roku 2019, 

byl 3 274 obyvatel. V blízkosti Sadské se nacházejí i další významná města – Lysá nad Labem, 

Poděbrady a Český Brod. Blízkost těchto měst je vzhledem k pracovním a nákupním možnostem pro 

Sadskou velmi významným faktorem. Město se vyznačuje velmi dobrou dostupností dálnice D11, která 

je od města vzdálena necelých 5 km. Centrem města prochází silnice II/330, která vede z Nymburka k 

exitu 25 dálnice D11 a dále pokračuje do Českého Brodu. V jižní části města Sadská se nachází silnice 

II/611, která vede z Poděbrad do Prahy k Černému mostu. Město Sadská pro své obyvatele zajišťuje 

dobrou občanskou vybavenost. Bezpečnost ve městě zajišťuje obvodní oddělení Policie ČR, které má 

sídlo přímo v Sadské, a jeho působnost sahá i do dalších okolních obcí. Ve městě působí také Sbor 

dobrovolných hasičů Sadská, který je zařazen mezi jednotky požární ochrany JPO III. V těsné blízkosti 

města Sadská se nachází bývalý lom, který je v současnosti zatopený a ze kterého je plánováno v 

budoucnu vytvořit oficiální místo pro koupání, rekreaci a další vodní sporty. Toto uměle vytvořené 

jezero dodává městu významný rekreační potenciál, které město plánuje v budoucnu využít. Další 

významnou přírodní lokalitou v blízkosti města je Přírodní park Kersko – Bory. Tato lokalita se 

proslavila díky známému spisovateli Bohumilu Hrabalovi, který zde žil a popisuje ji ve svém díle. 

Jedná se o rozsáhlý komplex Kerského lesa a lesa Bory s borovými a březovými porosty na 

štěrkopískovém podkladu labské nivy. V Kerském lese je též vyhlášena evropsky významná lokalita 

Kerské rybníčky. Přírodní park Kersko-Bory má významný rekreační potenciál a láká nejen chataře a 

chalupáře, ale také běžné turisty a cyklisty, kteří se vydávají po stopách Bohumila Hrabala. Vzhledem 
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k tomu, že se Sadská nachází v polabské nížině, jedná se o ráj pro cyklisty, kteří nemusejí na kole 

zdolávat vysoká převýšení. Dohromady s okolními městy je zde vytvořeno mnoho cyklistických stezek 

a tras, které lákají především rodiny s dětmi. Urbanistický ráz města se vyvíjel po staletí, dnešní 

zástavba je tvořena převážně rodinnými domky, chatami a chalupami. Město Sadská je členem MAS 

Podlipansko, o.p.s. Jedná se o sdružení zástupců firem, obcí, neziskových organizací a dalších subjektů, 

které spojuje zájem o rozvoj daného území. MAS Podlipansko zahrnuje území celkem 57 členských 

obcí. 

 

Charakteristika okolí 
Město Sadská se nachází ve východní části Středočeského kraje v Polabské nížině. Středočeský 

kraj je známý svojí přitažlivostí především pro bydlení, protože v jeho středu se nachází ekonomicky 

silné hlavní město Praha. Město Sadská však neláká nové obyvatele jen pro svoji strategickou polohu, 

ale také pro okolní překrásnou přírodu. V podstatě na jednom místě zde najdeme dálnici D11 a zároveň 

krásnou krajinu Bohumila Hrabala. Středočeský kraj je největším a nejlidnatějším krajem České 

republiky a je propojen s pražskou aglomerací. Jako jeden z mála krajů vykazuje výrazně pozitivní růst 

populace 

 

3. Cíle 
Hlavní cíl mé bakalářské práce je rekonstrukce a modernizace ulice Rašínova. Ulice Rašínova se 

nachází v klidné části města Sadská nedaleko od Palackého náměstí, ulice je tvořena pouze rodinnou 

zástavbou. Modernizace ulice se zaměřuje na úpravu chodníků, vjezdů a parkovacích pruhů. V ul. 

Rašínova je navržená také úprava stávající vozovky. Budou doplněny zpomalovací prvky typické pro 

zónu 30, ve které se ul. Rašínova nachází. Úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel a 

také ke zvýšení bezpečnosti chodců ve zmiňované ulici. 

  

4. Vstupní údaje 
- Geodetické, výškopisné a polohopisné zaměření 

- Vyjádření dotčených orgánu DOSS 

- Vyjádření správců inženýrských sítí 

- Prohlídka projektanta na místě  
- Platné normy, předpisy, technické podmínky atd. 

- Mapové podklady 

- Územní plán města 
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5. Popis stávajícího stavu 
Komunikace spadá pod místí obslužné komunikace. Z toho vyplývá, že slouží především 

k obsluze přilehlých budov a napojení vjezdů a vchodů. Vzhledem tomu, že město Sadská je relativně 
malé rozlohy s nízkým počtem obyvatel, doprava zde nedosahuje příliš vysokých intenzit. 

 Řešený úsek je dlouhý přibližně 0,6 km. Komunikace je dvoupruhová směrově nerozdělená 

s obousměrným provozem. Šířka komunikace je po celé trase 5,5m. 

 Na začátku úseku se připojuji na ulici Jesemany. Dále po trase se na ulici připojují ulice Sadová, 

U sídliště, Adamcova a na konci úseku se připojuji na ulici Lázeňská. Na levé i pravé straně v celém 

úseku přiléhají budovy. Silnice je řešená tak, že po celou dobu úseku je na pravé straně 2m chodník, 

na levé straně se do křižovatky s ulicí Adamcova nachází zeleň, poté také chodník. 

 

6. Návrh řešení 
Moje bakalářská práce se zabývá řešením návrhu opravy vozovky, chodníku, parkovacích stání 

a zpevněných ploch v ulici. Návrh řešení místní komunikace byl proveden ve třech variantách. 

V jedné variantě bylo vytvořeno co nejvíc parkovacích míst, ve druhé co nejvíce zeleně a třetí byla 

navržena na základě průniku těchto dvou. Varianty se nejvíce liší v počtu parkovacích míst a poměru 

zelených ploch. V první variantě zaměřené na parkovací stání bylo navrženo 66 parkovacích míst, ve 

variantě, která se zabývá množstvím zeleně bylo navrženo 37 parkovacích míst a ve variantě, která 

byla zpracována na základě těchto dvou variant bylo navrženo 48 parkovacích míst. Pro návrh 

skladeb, příčného a podélného uspořádání byla vybrána právě třetí varianta, která je dále zpracována.  

Délka upravovaného úseku je 604,445 m. Komunikace je navržena v jednotné šířce 5,50 m, 

s přidanými zklidňujícími prvky, kde bude komunikace zúžená na 3,5m.Tyto zklidňující prvky jsou 

přidané v 0,190 a 0,450 km. Podél západní strany komunikace je navržen podélný parkovací pruh 

šířky 1,80 m. Za parkovacím pruhem je navržena oprava stávajícího chodníku. Chodník je navržen 

v šířce 2,0 m. 

 Na východní straně ul. Rašínova jsou navrženy pouze opravy stávajících vjezdů. Vjezdy 

navrhuji ponechat ve stejných parametrech a navrhuji jejich předláždění v jednotné betonové dlažbě. 
Od křižovatky ul. Rašínova a ul. U Sídliště (staničení km 0,230) je na východní straně navrženo 

provedení opravy stávajícího chodníku. Chodník má proměnnou šířku od 1,50 do 2,50 m. 

 Ul. Rašínova se nachází v Zóně 30. Tento režim bude zdůrazněn širokým příčným prahem na 

začátku a na konci ulice. Přibližně uprostřed ulice je navržena zvýšená křižovatka a dále je zóna 30 

zdůrazněna přidaným zúžením komunikace v km 0,190 a přidanou šikanou v km 0,450. Prahy a 

zvýšená křižovatka jsou provedeny z betonové dlažby. 
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 Chodníky jsou navrženy v příčném sklonu 2,0 %. Podélné sklony chodníku jsou navrženy ve 

sklonu do 8,3 %. Chodníky jsou logicky napojeny na okolní pěší trasy. Úprava okolních zpevněných 

ploch respektuje okolní zástavbu, hlavně vstupy a vjezdy na pozemky. 

 Stavebními úpravami není nijak zhoršen rozhled na okolních křižovatkách a vjezdech. Byly 

prověřeny rozhledové poměry dle ČSN 736102 – Z1 na křižovatce ulice Rašínova s ulicemi Sadová, 

U Sídliště, Adamcova, Souběžná na rychlost 30 km/h na hlavní komunikaci. Napojení ul. Rašínova 

na ul. Lázeňská bylo prověřeno na rychlost 50 km/h na hlavní pozemní komunikaci. 

 Byly prověřeny rozhledové poměry dle ČSN 736110 – Z1 na vjezdech k pozemkům na rychlost 

30 km/h na hlavní komunikaci. Rozhledy na křižovatkách a v místech pro přecházení jsou vyneseny 

v situaci. Rozhled je řešen na rychlost 30 km/h, protože zájmová oblast se nachází v ZÓNĚ 30. 

 

Komunikace, chodníky a ostatní zpevněné plochy 
Skladby vozovek a zpevněných ploch budou navrženy dle požadavků TP 170 MD: 

 

Oprava komunikace v ul. Rašínova bude provedena z asfaltového betonu: 

- asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO11 40 mm  ČSN 736 121 

- spojovací postřik 0,30 kg/m2  PS     -  ČSN 736 129 

- asfaltový beton pro podklad  ACP16+ 70 mm  ČSN 736 121 

- infiltrační postřik 0,70 kg/m2  PI     -  ČSN 736 129 

- směs stmelená cementem   SC C8/10 150 mm ČSN 736 124 

- štěrkodrť      ŠDA  200 mm ČSN 736 126 

Celkem       460 mm 

 

Parkovací stání a vjezdy jsou navrženy z betonové dlažby:  

- betonová dlažba    DL    80 mm  ČSN 736 131 

- lože z drti 4/8    L    40 mm ČSN 736 131 

- směs stmelená cementem   SC C8/10 150 mm ČSN 736 124 

- štěrkodrť      ŠDA  150 mm ČSN 736 126 

Celkem        420 mm 

 

Chodníky a pochozí plochy pro pěší budou provedeny z betonové dlažby: 

- betonová dlažba    DL  60 mm  ČSN 736 131 

- lože z drti 2/4    L  30 mm  ČSN 736 131 

- štěrkodrť      ŠDA  150 mm ČSN 736 126 

Celkem        240 mm 



6 
 

 

Příčné prahy a zvýšená křižovatka budou provedeny z betonové dlažby ve skladbě: 
- betonová dlažba    DL  80 mm  ČSN 736 131 

- lože z drti 4/8    L  40 mm  ČSN 736 131 

- směs stmelená cementem   SC C8/10 150 mm ČSN 736 124 

- štěrkodrť      ŠDA  200 mm ČSN 736 126 

Celkem        470 mm 

  

Komunikace budou lemovány betonovou silniční obrubou 150/250/1000 mm v bet. loži 

s opěrkou. Nášlap 20–120 mm. Chodníky na rozhraní se zelení jsou lemovány betonovým sadovým 

obrubníkem 50/150/500 mm v bet. loži s opěrkou. Nášlap je 0–60 mm. Na rozhraní parkovacích stání 

a komunikace je navržena betonová silniční obruba 80/250/1000 mm v bet. loži s opěrkou. Nášlap je 

20 mm. 

 Místa ukončení chodníků a místa se sníženou obrubou budou zabezpečena prvky pro nevidomé 

a slabozraké (varovné a signální pásy), tyto prvky budou provedeny z reliéfní dlažby. V místech, kde 

chybí přirozená vodící linie (fasáda budovy, podezdívka plotu, obruba s nášlapem 60 mm atd.) bude 

provedena umělá vodící linie z dlažby s drážkou. 

  

Veřejné osvětlení 
 Projekt je koordinován s projektem veřejného osvětlení. Nově navržené stožáry VO budou 

posunuty tak, aby nebyly uprostřed chodníku a aby jejich minimální vzdálenost od vozovky byla 

0,50m. 

  

Ohumusování, zeleň 
 Stávající zelené plochy a stromy budou v největším možném rozsahu ponechány a 

rekultivovány. Před samotnou výsadbou zeleně bude provedena nová humózní vrstva tloušťky min 

100 mm. 

 

Odvodnění 
Odvodnění zpevněných ploch je zabezpečeno příčným a podélným sklonem do stávajících a 

nových uličních vpustí a do liniových odvodňovacích žlabů. Nové uliční vpusti pouze nahrazují 

stávající, které budou zrušeny. Nové vpusti a žlaby budou připojeny na stávající kanalizaci. 

 Stavebními úpravami nedojde k navýšení odtoku srážkových vod. Značná část stávajících 

zpevněných ploch bude změněna na zeleň, kde se bude voda vsakovat. 
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Dopravní značky 
Stavební úpravy vyžadují navržení nového svislého a vodorovného dopravního značení. 

Dopravní značení je zakresleno v situaci této dokumentace. Vodorovné dopravní značení bude 

provedeno v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 – 

Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

 

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
Práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí.  Je nutné, aby před 

zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení 

jejich správci se zákresem do PD a toto vytýčení musí být udržováno po celou dobu stavebních prací. 

Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě 
poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.  

Vytyčení inženýrských sítí nesmí být během stavby porušeno. Pracovníci dodavatele musí být 

prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 

m po každé straně, u dálkových 3 m). Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní 

před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto 

zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovek a ploch musí být položeny veškeré chráničky a 

provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými správci zkontrolováno. 

 

Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů 

 

Zemní práce: 

 Únosnost na pláni Edef,2 musí být alespoň 45 MPa, na vrchu podsypné vrstvy 100 MPa (dle 

TP170). V případě nízké kvality zemin na pláni je nutno počítat s opatřeními k zajištění únosnosti 

pláně komunikací na návrhovou hodnotu min. Edef,2= 45 MPa, respektive 15 % CBR (mm).  Aktivní 

zóna z případných nevhodných zemin bude vyměněna, nebo vylepšena podle variant: 

 Varianta A – zlepšení akt. zóny z nevhodných zemin vápnem. Množství vápna bude stanoveno 

zhotovitelem stavby na základě zkoušek zhutnění přímo na stavbě. Zkoušky provede zhotovitel na 

vlastní náklady. 

 Varianta B – výměna akt. zóny z nevhodných zemin za recyklovaný produkt 

 Varianta C – výměna akt. zóny z nevhodných zemin za vhodnou zeminu 

V případě výskytu vhodných zemin budou tyto zeminy v aktivní zóně ponechány. Terénní úpravy 

budou ohumusovány v tl.100 mm. 
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Doprava v klidu: 
 Doprava v klidu není zhoršena. Stavebními úpravami a dispozičními změnami se nesníží počet 

parkovacích stání. Naopak byly přidané parkovací pruhy, které zvýší počet parkovacích stání v ulici 

Rašínova, parkovací stání jsou primárně určena pro obyvatele ulice Rašínova a její návštěvníky. 

  

Požární ochrana  

 Používané materiály pro stavbu komunikací vyhovují z hlediska požární ochrany. Šířky 

stávajících komunikací a poloměry obrub umožňují příjezd požárních vozidel ke stávajícím budovám 

v ulici Rašínova. Odstupy od stávajících objektů vyhovují normám ČSN. V místě křižovatky 

Rašínova x Adamcova je navržen nový povrchový hydrant. Hydrant bude umístěn ve vzdálenosti 750 

mm od okraje vozovky. Požární ochrana je dále řešena v požární zprávě.  

 
Bezbariérové řešení komunikace 
 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 OTP bezbariérového užívání staveb. 

 Maximální podélný sklon chodníků a pěšin je méně než 8,33 % 

 Příčný sklon chodníků a ploch pro chodce je max. 2,0% 

 Slepecké vodící linie jsou tvořeny obrubami zvýšenými o 60 mm, stávajícími budovami nebo 

podezdívkami plotu nebo dlažbou s drážkou. 

 Přechody pro chodce / místa pro přecházení a ukončení chodníku musí být bezbariérové s nájezdy 

šikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %. Obrubník v nájezdu musí mít hranu 20 mm nad vozovkou, 

okraj nájezdu musí být vyznačen varovným pásem z reliéfní dlažby, šířky 400 mm 

 Varovný pás bude proveden pásem v šířce 400 mm v délce snížené obruby na 20 mm s přesahem 

do výšky obruby 80 mm s reliéfním povrchem a odlišnou barvou oproti okolnímu chodníku 

 Signální pás přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení se provádí v šířce min 800 mm z 

dlažby s reliéfním povrchem odlišnou barvou oproti okolnímu chodníku. Signální pás navazuje na 

přirozenou vodící linii. 

 Po dobu výstavby inženýrských sítí musí mít překážky ve výšce 1,1 m pevnou opticky kontrastní a 

hmatovou ochranu. Pro nevidomé musí mít nejméně v obrysu překážky nad terénem podstavec o 

výšce min. 0,1 m nebo zarážku pro slepeckou hůl. 

 Chodníky a vozovky jsou navrženy z materiálů, jejichž drsnost (součinitel tření) činí min. 0,7. 

 Stavba navazuje na okolní trasy pro pěší 
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Přehled dotčených pozemků 
Všechny dotčené pozemky jsou zpracovány v uvedené tabulce. 

 
 
 

7. Závěrem 

 Byla vypracována projektová dokumentace v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí podle 
zadání bakalářské práce. V zadání bylo uvedeno vypracování dokumentace ve variantách. Tyto varianty 
byly vypracovány a na jejich základě byla vypracována třetí varianta, která byla dále zpracována 
komplexněji. V rámci dokumentace bylo navrženo směrové a výškové vedení trasy, dopravní zklidnění 
při rekonstrukci ulice Rašínova, úprava křižovatek, odvodnění, šířkového uspořádání a bezpečnostních 
zařízení.   
 Návrh byl zpracován dle příslušných platných vyhlášek, norem a technických předpisů. 

Parcelní 
číslo

Výměra 

[m2]

Zábor 

[m2] Číslo LV Využití Druh pozemku Vlastník
1973/7 4544 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1692 1706 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská

1693/3 126 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/5 583 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
187/11 3738 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/4 120 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/6 517 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/8 739 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/7 108 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
230/10 41 41 2344 zahrada Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská

230/9 34 6,6 2537 zahrada
Stavební bytové družstvo Nymburk, Topolová 2149, 
28802 Nymburk

230/17 43 7 2537 zahrada
Stavební bytové družstvo Nymburk, Topolová 2149, 
28802 Nymburk

1693/2 644 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/1 1379 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská

230/19 45 6,4 2537 zeleň ostatní plocha
Stavební bytové družstvo Nymburk, Topolová 2149, 
28802 Nymburk

230/21 1535 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1700 2627 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
212 482 5,5 174 zastavěná plocha a nádvoří Semecký Miroslav, Adamcova 713, 28912 Sadská

1699 2679 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1701/1 979 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská

1698/3 111 421 ostatní komunikace ostatní plocha
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5

1698/1 1441 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská

1658/1 9036 421 silnice ostatní plocha
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5

DOTČENÉ POZEMKY:



 
 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA STAVEBNÍ 

K136 - KATEDRA SILNIČNÍCH STAVEB 

 

 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 

PŘÍLOHA B.2 

 

 

POŽÁRNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

Vypracovala: Andrea Černá 

Studijní program: Stavební inženýrství  

Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby  

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Pánek, PhD.   



1 
 

 

Úvod 

Předmětem posouzení je stavební úprava ulice Rašínova ve městě Sadská. Opravované 

zpevněné plochy jsou navrženy z betonové dlažby nebo asfaltového betonu. V posouzení je 

prověřováno, zda úpravy veřejných ploch nezhorší podmínky pro požární zásah. Opravou ulice jsou 

dotčeny stávající místní komunikace pro veřejný silniční provoz. Stavební úpravou vozovek nejsou 

dotčeny stávající venkovní požární hydranty a výtokové stojany.   

 

Řešeno podle ČSN 

Vzhledem k tomu, že komunikace slouží pro provoz vozidel a chodců k obytné zástavbě, bude 

komunikace posouzena podle ČSN 73 0802. S ohledem na charakter změn lze konstatovat, že se jedná 

o změnu skupiny I podle ČSN 73 0834. Ve smyslu této normy budou v souladu s článkem 4i posouzeny 

podmínky protipožárního zásahu u měněné části obce. Zároveň jsou uplatněny požadavky Vyhlášky č. 
23/2008 Sb. 

 

Zařízení pro protipožární zásah 

V místě stavby nejsou žádné stávající nástupní plochy pro vozidla HZS a nové nejsou vzhledem 
k charakteru stavby požadovány.  

 

Přístupová komunikace 

      Nejsou změněny parametry komunikací jako přístupových cest k objektům.  Vzdálenosti od 

komunikace k jednotlivým objektům jsou do 20 m. Upravovaná komunikace v ul. Rašínova je 

navržena v šířce 5,5 m pro obousměrný provoz. Komunikace a křižovatky umožňují průjezd vozidel 

HZS. Ostatní části komunikací v oblasti jsou stávající a nejsou dotčeny posuzovanou stavbou. 

Vzhledem k tomu, že nejsou požadovány nové nástupní plochy není navrhováno dopravní značení pro 

nástupní plochy.  

        Únosnost vozovek stávajících komunikací odpovídá na návrhovou nápravu 100 kN.  To 

vyhovuje i pro příjezd požárních vozidel podle 12.4.2 c ČSN 73 0802. 

 

Zásobování vodou pro hašení 

        Vodovodní síť není dotčena řešenými komunikacemi. Vodovodní síť je stávající. V blízkosti 

křižovatky Rašínova x Adamcova bude provedený nový nadzemní hydrant. 
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Požárně nebezpečný prostor 

 Odstupové vzdálenosti komunikací ani od sousedních objektů se nestanovují podle I3.8 ČSN 

73 0804.  

 

Závěr 
Posuzovaný objekt vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802 na požární bezpečnost staveb. 
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Bourání a p říprava území
1 zaříznutí spáry v asfaltové vozovce do hl. 150mm m 146,30

2 Odstranění krytů živičného do tl. 100 mm s naložením na doprav. prostředek m2 7 202,66

3
Odstranění krytu z betonu prostého a betonových panelů do tl. 200 mm a 
naložení na doprav. prostředek

m2 172,15

4 Rozebrání betonové dlažby a naložení na doprav. prostředek m2 227,85

5
Odstranění podkladů z kameniva těženého do tl. 300 mm s naložením na 
doprav. prostředek

m2 7 602,66

5
Vytrhání obrub chodníkových, s vybouráním lože a naložením na dopravní 
prostředek

m 1 017,28

6 Přemístění suti na skládku  do 6000 m t 1 640,31
7 Poplatek za skládku suti t 1 640,31

Zemní práce
1 úprava podloží pod novou konstrukci vozovky hutněním na 45MPa m2 8 392,65

úprava podloží pod novou konstrukci vozovky hutněním na 30MPa m2 2 272,54

2
 Zlepšení zeminy v aktivní zóně vápněním pod pojížděnými plochami, tl. 400 
mm m3 4 266,07

3 Vápno pro zlepšení aktívní zóny, 5 % hmotnosti zeminy t 383,95

4
sejmutí ornice, tl. 250 mm s naložením na dopravní prostředek,vodorovným 
přemístěním do 500 m a složením

m3 22,52

5 Odkopávky nezapažené v hor. 1 - 4 m3 56,27

1 výkop rýh pro dreny, šířky 0,35 a hloubky 0,4 v hornině 1 - 4 m 664,87

1 nakládání výkopu z horniny 1 až 4 přes 100 m3 m3 136,05
2 Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 6000 m m3 136,05
3 Poplatek za skládku horniny 1 - 4 m3 136,05

1 Kácení keřů a náletové zeleně v rozhledovém prostoru a odvoz do 6000 m m2 12,00

Komunikace a chodníky
vozovka z asfaltového betonu tl.460 mm

1 asfaltový beton pro obrusné vrstvy - ACO 11+, tl. 40 mm m2 3 566,92
2 spojovací postřik 0,3 kg/m2 m2 3 566,92
3 asfaltový beton pro podkladní vrstvy - ACP 16+, tl. 70 mm m2 3 566,92

infiltrační postřik 0,6 kg/m2 m2 3 566,92
4 směs stmelená cementem - SC, tl. 150 mm m2 3 566,92
5 štěrkodrť - ŠDA, tl. 200 mm m2 4 280,30

parkovací stání a vjezdy z betonové dlažby 420mm
1 Kladení betonové dlažby tl. 80 mm do lože z drti 4/8 mm tl. 40 mm m2 1 246,11
2 betonová dlažba - DL, tl. 80 mm - dodávka m2 1 246,11
3 Směs stmelená cementem SC 150mm m2 1 246,11
4 štěrkodrť - ŠDA, tl. 150 mm m2 1 495,33

zatrav ňovací dlažba 420mm
1 Kladení betonové dlažby tl. 80 mm do lože z drti 4/8 mm tl. 40 mm m2 172,43
2 betonová zatravňovací dlažba - DL, tl. 80 mm - dodávka m2 172,43
3 štěrkodrť - ŠDA, tl. 250 mm m2 206,92

chodník ze zámkové dlažby tl. 240 mm
1 Kladení betonové dlažby tl. 60 mm do lože z drti 2/4 mm tl. 30 mm m2 1 893,78
2 betonová dlažba - DL, tl. 60 mm - dodávka m2 1 893,78
3 štěrkodrť - ŠDA, tl. 150 mm m2 2 272,54

Příčné prahy a zvýšená k řižovatka z betonové dlažby tl.470mm
1 Kladení betonové dlažby tl. 80 mm do lože z drti 4/8 mm tl. 40 mm m2 256,58
2 betonová dlažba - DL, tl. 80 mm - dodávka m2 256,58
3 Směs stmelená cementem SC 150mm m2 256,58
4 štěrkodrť - ŠDA, tl. 200 mm m2 307,90

štěrková plocha
1 štěrkodrt m2 137,56

Reliefni dlažba
1 Kladení betonové dlažby tl. 80 mm do lože z drti 4/8 mm tl. 40 mm m2 66,84
2 betonová dlažba - DL, tl. 80 mm - dodávka m2 66,84
3 Kladení betonové dlažby tl. 60 mm do lože z drti 2/4 mm tl. 30 mm m2 63,39
4 betonová dlažba - DL, tl. 60 mm - dodávka m2 63,39

Obrubníky

1
Osazení betonového silničního obrubníku 150/250/1000 mm do bet.lože s 
opěrou

m 1 209,76

2 betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm - dodávka m 1 209,76

3
Osazení betonového silničního obrubníku 80/250/1000 mm do bet.lože s 
opěrou

m 1 169,10

4 betonový silniční obrubník 80/250/1000 mm - dodávka m 1 169,10

5
Osazení betonového sadového obrubníku 50/150/500 mm do bet.lože s opěrou

m 841,50

6 betonový sadový obrubník 50/150/500 mm - dodávka m 841,50
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Odvodn ění
Drenáž

1 montáž trativodu z PVC drenážních flexibilních trubek DN100 m 664,90
2 trubka PVC drenážní flexibilní DN100 m 664,90
3 geotextílie 300 g/m2 m2 1 196,81
4 obsyp štěrkopískem m3 79,79

Uliční vpusti
1 uliční vpusť typová včetně mříže a usazovacího koše ks 15,00

2 napojení uliční vpusti do vsakovacího průlehu trubkou plastovou DN 200 m 20,16

3 Zaslepení stávajících přípojek ul. Vpustí ks 30,00

4 Připojení nových ul. Vpustí na stávající kanalizaci ks 30,00

5 Přípojka vpustí-plastová trubka DN150 m 91,15
Odvod ňovací žlab  - št ěrbinový

1 osazení betonového štěrbinového žlabu m 276,00
2 betonový štěrbinový žlab - dodávka m 276,00
3 odtoková vpusť - dodávka ks 15,00
4 čelní stěna - dodávka ks 2,00

Odvod ňovací žlab  -liniový
1 osazení betonového štěrbinového žlabu m 6,00
2 betonový štěrbinový žlab - dodávka m 6,00
3 odtoková vpusť - dodávka ks 2,00
4 čelní stěna - dodávka ks 4,00

Výšková úprava vpustí
1 výšková úprava poklopů šachet,  do 200 mm ks 18,00
2 výšková  úprava krycích hrnců  do 200 mm ks 18,00

Dopravní zna čení
1 Vodorovné dopravní značení liniové (125 mm) - bíla m 5,00
2 Vodorovné dopravní značení plošné V10f, a číslování stání - bílá m2 1,00
3 Osazení svislého dopravního značení ks 7,00
4 Sloupek svislého DZ - dodávka ks 7,00
5 Svislé DZ tabule - dodávka ks 7,00

Ostatní práce
1 zatravnění ohumusovaných ploch tl. 100mm m2 1 686,77
2 Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2 1 686,77
3 Uložení kabelové chráničky ve výkopu m 1 966,25
4 Kabelová chránička plastová - dodávka m 1 966,25
5 Zalití spáry asf. Modifikovanou zálivkou m 146,30
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Obrázek 1– začátek úseku 0,000 000 km, zdroj vlastní 

Obrázek 2 – křižovatka s ulicí Sadová, zdroj vlastní 
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Obrázek 3 – Detail chodníku, zdroj vlastní 

Obrázek 4 – Detail opěrné zídky v 0,030 000 km, zdroj vlastní 
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Obrázek 5- Pohled na ulici Rašínova, zdroj vlastní 

Obrázek 6 – Křižovatka s ulicí u Sídliště, zdroj vlastní 
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Obrázek 7 – Křižovatka s ulicí Adamcova, zdroj vlastní 

Obrázek 8 – návrhu zaštěrkovaná plocha, zdroj vlastní 
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Obrázek 9 – Pohled na ulici Rašínova , zdroj vlastní 

Obrázek 10 – Křižovatka s ulicí Souběžná, zdroj vlastní 
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Obrázek 11 – Konec úseku a zóny 30, zdroj vlastní 

Obrázek 12- Napojení na ulici Lázeňská, zdroj vlastní 
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Seznam použitých zdrojů: 

Závazné české technické normy: 

1. ČSN 36 5601 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. SSZ pro řízení 

silničního provozu, SSZ pro zvýraznění nebezpečných míst. 

2. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

3. ČSN 73 6021 Světelné signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel. 

4. ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích. 

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

6. ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy. 

7. ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty. 

8. ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty. 

9. ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem. 

10. ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady. 

11. ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy. 

12. ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy. 

13. ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy. 

14. ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry. 

15. ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy. 

16. ČSN 73 6131 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. 

Část 1: Kryty z dlažeb 

Část 2: Kryty ze silničních dílců 

Část 3: Kryty z vegetačních dílců 

17. ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. 

18. ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu. 

19. ČSN 73 6212 Navrhování dřevěných mostních konstrukcí. 

20. ČSN 73 6213 Navrhování zděných mostních konstrukcí. 

21. ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací. 

22. ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti 

účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi celostátních drah a vleček. 

23. ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací. 

24. ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace. 

25. ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody. 

26. ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky. 



   

27. ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. 

28. ČSN 73 7507 Projektovaní tunelů na cestných komunikacích. 

29. ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

Doporučené české technické normy: 

30. ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací. 

31. ČSN 01 3467 Výkresy mostů. 

32. ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích. 

33. ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení. 

34. ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací. 

35. ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic. 

36. ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby. 

37. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

38. ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení 

pro výpočet. 

39. ČSN P ENV 1991-1 73 0035 

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. 

Část 1: Zásady navrhování 

40. ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce. 

41. ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu. 

42. ČSN P ENV 206 73 2403 

Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. 

43. ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí. 

44. ČSN 73 3050 Zemní práce. 

45. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

46. ČSN 73 6059 Servisy a opravy motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. 

Základní ustanovení. 

47. ČSN 73 6075 Navrhovaní autobusových zastávek. 

48. ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací. 

49. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. 

50. ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť. 
51. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

52. ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

53. ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek. 

54. ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek. 



   

55. ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží. 

56. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví. 

57. ČSN 73 6203 Zatížení mostů. 

58. ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostních konstrukcí. 

59. ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí. 

60. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů. 

61. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací. 

62. ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací. 

63. ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. 

64. ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení. 

65. ČSN 75 5630 Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací. 

66. ČSN 75 6230 Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací. 

Zákony: 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhlášky: 

Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

Vyhláška MDS ČR č. 104/1997 Sb., k provedení zákona o pozemních komunikacích. 

Vyhláška MMR ČR č. 135/2001 Sb., o územně-plánovacích podkladech a územně-plánovací 

dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací MDS ČR 1999, 2005. 

Vyhláška MŽP ČR č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, 

podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování 

ovzduší, podmínky jejich uplatňování a navazující předpisy. 



   

Vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Nařízení vlády: 

Nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Technické podmínky: 

TP 5 Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích-únikové zóny, MDS 1993. 

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, MD 2002. 

TP 85 Zpomalovací prahy, MDS 1996. 

TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikací, MD 2003. 

TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, MDS 2000. 

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, MDS 2001. 

TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, MDS 2001. 

TP 158 Tlumiče nárazu, MD 2003. 

TP 159 Vodicí stěny, 2003. 

TP 170 Navrhování vozovek PK, 2004. 

TP – Dopravní telematika – silnice a dálnice, MK, 2005. 

Vzorové listy: 

VL 1 Vozovky a krajnice – 1999, revize 2005. 

VL 2 Silniční těleso – 1995. 

VL 2.2 Odvodnění – 1998, revize 2006. 

VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací – Svislé dopravní značky – 2004. 

VL 6.2 Vybavení pozemních komunikací – Vodorovné dopravní značky – 2004. 

VL 6.3 Dopravní zařízení – 2004. 
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Parcelní 
číslo

Výměra 
[m 2]

Zábor 
[m 2] Číslo LV Využití Druh pozemku Vlastník

1973/7 4544 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1692 1706 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská

1693/3 126 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/5 583 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská

187/11 3738 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/4 120 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/6 517 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/8 739 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/7 108 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
230/10 41 2344 zahrada Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská

230/9 34 2537 zahrada
Stavební bytové družstvo Nymburk, Topolová 2149, 
28802 Nymburk

230/17 43 2537 zahrada
Stavební bytové družstvo Nymburk, Topolová 2149, 
28802 Nymburk

1693/2 644 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1693/1 1379 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská

230/19 45 2537 zeleň ostatní plocha
Stavební bytové družstvo Nymburk, Topolová 2149, 
28802 Nymburk

230/21 1535 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1700 2627 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
212 482 174 zastavěná plocha a nádvoří Semecký Miroslav, Adamcova 713, 28912 Sadská

1699 2679 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská
1701/1 979 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská

1698/3 111 421 ostatní komunikace ostatní plocha
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5

1698/1 1441 2344 ostatní komunikace ostatní plocha Město Sadská, Palackého nám. 1, 28912 Sadská

1658/1 9036 421 silnice ostatní plocha
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5

DOTČENÉ POZEMKY:




























































