Studie: Stezka pro cyklisty Rovensko-Zábřeh

„Život je jako jízda na kole. Chcete-li si udržet rovnováhu, musíte být stále v pohybu.“
Albert Einstein
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1. Identifikační údaje
Název stavby:

Stezka pro cyklisty Rovensko-Zábřeh

Místo stavby:

Rovensko

Katastrální území:

Rovensko

Stavebník:

Obec Rovensko

Sídlo:

Rovensko 59, 789 01 Zábřeh

IČ:

00303305

Navrhl/vypracoval:

Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
Školní 153, 789 61 Bludov (okres Šumperk)
Tel: +420 607 737 130
www.dopravni-projekty.cz

2. Zdůvodnění studie
Jedná se o studii vedení cyklistické dopravy mezi obcemi Rovensko a Zábřeh. V současnosti je cyklistická doprava
vedena po silnici II/369, cyklisté dle sčítání dopravy v roce 2010 tvoří téměř 10 % denní intenzity dopravy. Silnice
II/369 má průměrnou šířku zpevněné části 6,00 m, z tohoto důvodu je vhodné soustředit cyklistickou dopravu
mimo stávající silnici.
I. etapa – stezka vedena v extravilánu obce Rovensko
II. etapa - stezka vedena v intravilánu obce Rovensko

3. Údaje o území
Olomoucký kraj: obec Rovensko, k.ú. Rovensko

Stavba je umístěna v intravilánu a extravilánu obce Rovensko.
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4. Výchozí údaje pro návrh
Výchozími údaji pro návrh variant byla aktuální katastrální mapa, sčítání dopravy 2010 a požadavky investora.
Sčítání dopravy 2010 (sč. úsek: 7-1826)

Ze sčítání dopravy v roce 2010 vyplývá, že po stávající silnici II/369 projede přes 3300 motorových vozidel denně a
270 cyklistů. Cyklisté tedy tvoří téměř 10 % denní intenzity dopravy.
Mostní objekty
Na silnici II/369 se nachází mostní objekt č. 369-050. Na katastrálním území Zábřeh se v místě trasy nachází
propustek.
Požadavky na obslužná dopravní zařízení
Vzhledem k charakteru stezky pro cyklisty nejsou navržena odpočinková místa.
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5. Charakteristiky území z hlediska jejich vlivů na návrh variant tras
Současné a budoucí využití území (zástavba, sítě PK, inženýrské sítě)
Dle územního plánu obce Rovensko měla být nová trasa cyklistické dopravy vedena po pravé straně (směr Zábřeh-Rovensko)
silnice II/369 a podél vodního toku směrem k účelové komunikaci mezi Postřelmovem a Zábřehem (PD územní řízení rok
2016).

Jelikož by vedení trasy po pravé straně navedlo cyklisty ke křižovatce silnic II/369 a III/36919, kde by bylo technicky a finančně
náročné provést převedení cyklistů, řeší tato studie variantu vedení trasy po levé straně silnice II/369. Město Zábřeh má již
zpracovanou studii nové trasy pro cyklisty (r. 2016), kdy je vedena také po levé straně silnice II/369.
Ochranná pásma
Cyklistická trasa se nachází v ochranném pásmu silnice II/369 a v ochranném pásmu vysokotlakého plynovodu. Oblast se
nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod řeky Moravy.
Inženýrské sítě
V zájmovém území se nachází inženýrské sítě společností:
ČEZ Distribuce, a.s.
RWE Distribuční služby, s.r.o. (vysokotlaký plynovod)
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

6. Definice pojmů
Stezka pro cyklisty
Zařazení Stezek pro cyklisty upravuje zákon 13/1997 Sb., kdy jsou samostatné stezky místními komunikacemi IV.
třídy, nebo účelovými komunikacemi. Začátek a konec Stezky pro cyklisty je označen dopravními značkami C8a
"Stezka pro cyklisty". Pokud při křížení s jinou pozemní komunikací nechceme Stezku pro cyklisty přerušit,
použijeme dopravní značení IP7 "Přejezd pro cyklisty".
Prostorové nároky stezky pro cyklisty
Volný prostor pro jednoho cyklistu sestává z jízdního prostoru, z horního a bočních bezpečnostních prostorů. Do volného
prostoru nesmí zasahovat žádné pevné překážky. Volná výška nad komunikací pro cyklisty je nejméně 2,50 m viz TP 179
Navrhování komunikací pro cyklisty a čl. 10.1.2.12 ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací.
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Prostorové nároky se odvíjí od intenzity cyklistů za hodinu.

Přejezd pro cyklisty
Místo, kde stezka pro cyklisty protíná silnici, se nazývá „přejezd pro cyklisty". Obdobně jako přechod pro chodce,
slouží přejezd pro cyklisty k přejetí cyklistů na druhou stranu silnice. Na silnici je takovéto místo vyznačeno
vodorovnou dopravní značkou V8 a svislou dopravní značkou IP 7. Na přejezdu pro cyklisty nemá cyklista
přednost.
Stezka pro chodce a cyklisty
Společný pás pro provoz cyklistů a chodců tvoří stezku pro chodce a cyklisty se společným provozem. Podmínkou
pro jeho zřízení je nízká intenzita provozu chodců.
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7. Údaje o návrhu I. etapa: Stezka pro chodce a cyklisty
Projektant investorovi předložil více variant řešení cyklistické dopravy v extravilánu obce Rovensko. Investor si jako variantu
vedení cyklistické dopravy v extravilánu vybral Stezku pro chodce a cyklisty, tedy cyklistická doprava je navržena společně
s pěší dopravou.
Seznam pozemků dotčených realizací stavby:
číslo parcely

vlastník

druh pozemku

p.č.

426/76

Hroch Josef, Sušilova 1277/18, 78901 Zábřeh

ostatní plocha

p.č.

426/77

Vávrová Oldřiška, Balbínova 164/7a, 78701 Šumperk

ostatní plocha

p.č.

426/66

Vávrová Oldřiška, Balbínova 164/7a, 78701 Šumperk

orná půda

p.č.

459/12

Obec Rovensko, č. p. 59, 78901 Rovensko ostatní plocha

p.č.

426/63

Agrodružstvo Zábřeh, Dvorská 853/19a, 78901 Zábřeh

a

orná půda

Seidl Vladimír, č. p. 141, 78901 Rovensko
Vávrová Oldřiška, Balbínova 164/7a, 78701 Šumperk
p.č.

426/62

Hajtmar Vladimír, č. p. 4, 78901 Rovensko

orná půda

Hajtmarová Eliška, č. p. 4, 78901 Rovensko
p.č.

426/60

Agrodružstvo Zábřeh, Dvorská 853/19a, 78901 Zábřeh

orná půda

p.č.

426/61

Krmelová Věra, č. p. 44, 78901 Rovensko

orná půda

p.č.

426/59

Vepřek Martin, č. p. 196, 78901 Rovensko

orná půda

p.č.

421/44

Vepřek Martin, č. p. 196, 78901 Rovensko

ostatní plocha

p.č.

325/83

Vepřek Martin, č. p. 196, 78901 Rovensko

orná půda

p.č.

325/82

Macák František, Stanislavova 1169/21, 78985 Mohelnice

orná půda

p.č.

325/81

Čech Přemysl, č. p. 20, 78901 Rovensko

orná půda

p.č.

325/80

Vágner Jindřich, č. p. 119, 78901 Rovensko

orná půda

Vágnerová Zdenka, č. p. 119, 78901 Rovensko
p.č.

461

Vágner Jindřich, č. p. 119, 78901 Rovensko

vodní plocha

Vágnerová Zdenka, č. p. 119, 78901 Rovensko
p.č.

462/17

Matyášová Jana, č. p. 135, 78901 Rovensko

trvalý travní porost

p.č.

462/16

Obec Rovensko, č. p. 59, 78901 Rovensko

ostatní plocha

I. etapa – Stezka pro chodce a cyklisty
Základní šířka zpevněné části stezky pro chodce a cyklisty je navržena v šířce 2,50 m. Stezka bude lemována obrubami dle
vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Prostor mezi hranou
komunikace a hranou stezky pro cyklisty je min. 3,50 m. Délka trasy je 783 m.
Popis trasy
Stezka pro chodce a cyklisty je navržena po levé straně (směr Zábřeh-Rovensko) na pozemcích sloužících převážně pro
zemědělské účely. Šířka stezky je navržena dle předpokládané intenzity provozu cyklistů a chodců. Stezka by měla převážně
sloužit pro dopravu do zaměstnání a školských zařízení.
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Staničení 0,000 00 – 0,200 00 km
Stezka je na začátku katastrálního území Rovensko odkloněna od silnice II/369 z důvodu stávajících výškových rozdílů terénu
a silnice. V této části se také nacházejí dřeviny, které je vhodné zachovat.
Stezka vede přes Krumpašský potok, v místech křížení bude vybudována nová lávka. Potok patří do správy Povodí Moravy.
Staničení 0,515 00 km
Stezka kříží účelovou komunikaci, která je využívána převážně pro příjezd zemědělských strojů na zemědělské pozemky.
Stezka je v tomto místě přerušena dopravním značením. Povrch v místě přerušení je navržen nový, z důvodu stávajících
nerovností na účelové komunikaci. V místě přerušení se nachází stávající odvodňovací žlab, tento žlab bude nahrazen novým.

Staničení 0,600 00 – 0,700 00 km
Výškový rozdíl mezi novou stezkou pro chodce a cyklisty a stávající silnicí II/369 je min. 1,0 m, v dalším stupni dokumentace
bude řešeno nové svahování pozemků.
Staničení 0,768 00 – 778 60 km
V rámci stezky bude vybudován mostní objekt (lávka pro pěší a cyklisty) přes vodní tok Rakovec o předpokládané délce 10,60
m. Umístění mostního objektu respektuje ochranné pásmo trafostanice. Konec stezky pro chodce a cyklisty je napojen na
stávající místní komunikaci, která se dále napojuje na silnici II/369. Napojení na stávající místní komunikaci bude nasvětleno.
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Vzorový příčný řez

Skladba konstrukčních vrstev:
asfaltový beton

ACO 11

50 mm

recyklát

R-mat

50 mm

štěrkodrť

min. ŠD8 200 mm

upravená zhutněná pláň

min. Edef,2=30 MPa

ČSN EN 13 108
ČSN736126

zemina vhodná do násypu nebo provedení stabilizace

TP 94

celkem (skladba konstrukčních vrstev bez stabilizace)

300 mm

Povrchové odvodnění
Povrchové odvodnění bude řešeno příčným a podélným sklonem stezky do silniční příkopy.
Podpovrchové odvodnění
Zemní těleso stezky pro chodce a cyklisty bude ve stejném jednostranném spádu jako konstrukční vrstvy komunikace. Zemní
těleso a konstrukce vozovky bude odvodněna do stávajícího silničního příkopu.
Technické řešení odvodnění stezky bude upřesněno v dalším stupni dokumentace na základě hydrogeologického a
geologického průzkumu.
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8. Údaje o návrhu II. etapa: Stezka pro cyklisty
Seznam pozemků dotčených realizací stavby:
číslo parcely

vlastník

p.č.

Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc ostatní plocha

1836/1

druh pozemku

p.č. st. 156

SIMO plus, s.r.o., č. p. 121, 78901 Rovensko

zastavěná plocha a nádvoří

p.č.

1938

Jedelský Rudolf, č. p. 192, 78901 Rovensko

ostatní plocha

p.č.

463/13

Jedelský Rudolf, č. p. 192, 78901 Rovensko

zahrada

p.č.

463/11

Pelikán Antonín, č. p. 191, 78901 Rovensko

zahrada

p.č.

463/9

Vašíček Vilém, č. p. 190, 78901 Rovensko

zahrada

p.č.

463/1

Vašíček Vilém, č. p. 190, 78901 Rovensko

trvalý travní porost

p.č.

463/8

Agrodružstvo Zábřeh, Dvorská 853/19a, 78901 Zábřeh

zahrada

p.č.

463/7

Agrodružstvo Zábřeh, Dvorská 853/19a, 78901 Zábřeh

zahrada

p.č.

463/16

Agrodružstvo Zábřeh, Dvorská 853/19a, 78901 Zábřeh

ovocný sad

p.č.

463/15

Agrodružstvo Zábřeh, Dvorská 853/19a, 78901 Zábřeh

ostatní plocha

p.č.

463/19

Agrodružstvo Zábřeh, Dvorská 853/19a, 78901 Zábřeh

ostatní plocha

Janků Martin, č. p. 22, 78901 Svébohov

zastavěná plocha a nádvoří

p.č.s.t. 414

a

II. etapa – Stezka pro cyklisty

Tato etapa výstavby se týká stezky pro cyklisty v intravilánu obce. Navržena je po pravé straně silnice II/369 (směr
Zábřeh-Rovensko) v délce 247 m, v místě silniční příkopy. Stezka je navržena v základní šířce 2,50 m, lemována
obrubami. Dešťová voda ze silnice a ze stezky bude svedena do nově zatrubněného příkopu.
Stezka začíná za sjezdem na účelovou komunikaci zemědělského družstva.
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Stezka dále pokračuje přes 4 samostatné sjezdy (propustky).

Konec úseku stezky pro cyklisty si vyžádá úpravu stávajícího sjezdu. Sjezd připojuje účelovou komunikaci a
parkoviště autoservisu. Stávající připojení má délku cca 18 m, což je z hlediska provozu nevyhovující. Připojení by
mělo být upraveno tak, aby vozidla vyjíždějící z parkoviště autoservisu více najela na účelovou komunikaci a poté
na silnici II/369. Úpravou sjezdu by bylo umožněno cyklistům vyjetí a najetí na stezku pro cyklisty. Řešení konce
stezky pro cyklisty je zpracováno jen schematicky (projektantovi nebylo poskytnuto geodetické zaměření).
Možností je také ukončit stezku pro cyklisty před stávajícím připojením účelové komunikace a připojení účelové
komunikace neměnit.

Z hlediska plánování stezky pro cyklisty je místo problematické nedostatečným rozhledem (horizont). Vyhovující
rozhledové místo pro vjíždění a vyjíždění cyklistů je cca uprostřed sjezdu a dále směrem k betonovému sloupu.
Doporučení projektanta: Úsek vedení stezky pro cyklisty v intravilánu obce je méně vhodný. Z hlediska bezpečnosti
cyklistů je vhodnější jejich vedení po stávající silnici II/369. Úsek je přímý a provoz cyklistů zpomalí jízdu
automobilů. Pokud by cyklistická doprava byla vedena samostatně, cyklisté by museli na úseku přejet silnici II/369
a po 250 m opět na silnici II/369 najet (při průměrné rychlosti 15 km/h se jedná o časový úsek 60 sekund). Tento
manévr se zdá být nebezpečnější, než vedení cyklistické dopravy společně s ostatními vozidly. Pro cyklisty jedoucí
ze směru Rovensko-Zábřeh platí obdobně text výše.
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Předpokladem investora je, že cyklisté budou jezdit přes obytnou zónu směrem k Orlovně, znamená to tedy, že
cyklisté budou odbočovat vlevo (u autoservisu) do obytné zóny.

Vzorový příčný řez

Skladba konstrukčních vrstev:
betonová dlažba

DL I

60 mm

ložná drť

HDK 4-8

40 mm

štěrkodrť

min. ŠD8

200 mm

upravená zhutněná pláň

min. Edef,2=30 MPa

ČSN 73 6131
ČSN 73 6126

zemina vhodná do násypu nebo provedení stabilizace

TP 94

celkem (skladba konstrukčních vrstev bez stabilizace)

300 mm
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9. Předpokládaný odhad nákladů: stezka šířky dle studie
I. etapa:

2.300.000 Kč bez DPH (stezka pro cyklisty) cca 785 m
1.600.000 Kč bez DPH (lávka pro chodce a cyklisty)

II. etapa:

1.100.000 Kč bez DPH

Propojení stezky (od křižovatky ulice Javorová po katastr obce Rovensko; cca 520 m): 1.600.000 Kč bez DPH
Odhad nákladů počítá s přibližnými plochami, rozpočet bude vytvořen až v rámci projektu pro provedení stavby.

10. Předpokládaný odhad nákladů: stezka v extravilánu šířky 3,00 m
I. etapa:

2.900.000 Kč bez DPH (stezka pro cyklisty) cca 785 m
1.900.000 Kč bez DPH (lávka pro chodce a cyklisty)
900.000 Kč bez DPH (lávka pro chodce a cyklisty přes Krumpašský potok)

II. etapa:

1.100.000 Kč bez DPH

Propojení stezky (od křižovatky ulice Javorová po katastr obce Rovensko; cca 520 m): 1.900.000 Kč bez DPH
Odhad nákladů počítá s přibližnými plochami, rozpočet bude vytvořen až v rámci projektu pro provedení stavby.

11. Závěr
Studie stezky pro cyklisty Rovensko-Zábřeh reaguje na vysokou poptávku cyklistické dopravy v této trase.
Převážně se jedná o dopravu do zaměstnání a do škol.
Studie zohledňuje již zpracovanou studii stezky pro cyklisty na katastru obce Zábřeh.
Vedení stezky pro chodce a cyklisty po levé straně na zemědělských pozemcích se jeví jako účelné a vhodné (I.
etapa). Vedení stezky pro cyklisty v intravilánu obce Rovensko (II. etapa) se z hlediska délky úseku (250 m) nejeví
jako ekonomicky výhodné.

