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Studie cyklistické stezky Nový Jičín

1 Zadání dokumentace

1.1Úvod a cíle dokumentace
Vypracování  dokumentace  „Studie  cyklistické  stezky  Nový  Jičín“  bylo  sjednáno 
s objednatelem, Městem Nový Jičín na základě objednávky ze dne 30. 8. 2010.

1.2 Výchozí  podklady

Výchozím podkladem je :
 Katastrální mapa
 Fotodokumentace místního šetření
 ČSN 736101 - Projektování silnic a dálnic
 ČSN 736102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích
 ČSN 736110 - Projektování místních komunikací
 Nákresný přehled železničního svršku  trati Hodslavice – Nový Jičín
 Ortofotomapa

1.3 Místní šetření
Dne 8. 9. bylo provedeno místní šetření lokality tratě Hostašovice – Nový Jičín. Místní 

šetření zahrnovalo vytvoření fotodokumentace.

Dne 5. 10. bylo provedeno dodatečné místní šetření lokality vojenské vlečky. Místní 
šetření zahrnovalo vytvoření fotodokumentace. 

1.4 Motivace

Návrhem je upraveno nové využití zrušené regionální železniční tratě Hostašovice – 
Nový Jičín. Z původní tratě délky 10,27 km je využito cca 9,77 km a to od nádraží Hodslavice 
po  křížení  s  ulicí  Žilinskou  v  Novém Jičíně  a  vojenské  železniční  vlečky délky 0,66  m. 
Vymezené  území  je  velmi  vhodné  pro  vedení  cyklistické  dopravy  zejména  minimálními 
kolizemi  s  automobilovou  dopravou.  Území  je  vedeno  cca  z  jedné  poloviny  zastavěným 
územím a je tedy vhodné pro obslužnou funkci i rekreační využití spojující město Nový Jičín 
s CHKO Beskydy a širší návazností na Cyklostezku Bečvu ve Valašském Meziříčí.
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2 Stávající stav území

2.1 Souhrnný popis a charakteristika lokality

Řešené území zrušené železniční tratě Hostašovice – Nový Jičín a vojenské vlečky se 
nachází v katastru Hostašovice, Hodslavice, Mořkov, Životice u Nového Jičína, Bludovice u 
Nového Jičína, Nový Jičín-Horní Předměstí a Žilina u Nového Jičína. Řešené území liniového 
charakteru spojuje město Nový Jičín s částí Bludovice a zastavěnou částí obce Hodslavice. 
Dále území pokračuje v extravilánu po přejezd se silnicí  II/483 v místě  bývalé železniční 
stanice Mořkov a dále po stávající železniční stanici Hostašovice.
Ve stanici Hostašovice dochází k logické návaznosti území na cyklistickou trasu č. 6175 s 
pokračováním trasou 6016 na území CHKO Beskydy a v širších vztazích s návazností  na 
Vlašské Meziříčí a Cyklostezku Bečvu. 

Obr. Orientační situace, vymezení zájmového území (na obr. červeně)

Zájmové území je ve stávajícím stavu po částečném sejmutí železničního svršku v části 6,0 – 
9,221 km zrušené trati  Hostašovice – Nový Jičín. Zbylá část území je ve stávajícím stavu 
jednokolejné trati  vč železničního svršku.  Na trati  se nachází  5  mostních  objektů a  jeden 
mostní  objekt  přes  silnici  I/57 v části  vojenské  vlečky.  Na trati  se  nachází  45 ověřených 
propustků v různém technickém stavu viz příloha. 
 
2.2 Funkce území

Stávající stav řešeného území zrušené trati Hostašovice – Nový Jičín lze označit za 
brownfield. Pro toto území je nutné najít nové využití. Území se nachází v souběhu se silnicí 
I. tř. číslo 57.
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2.3 Doprava 
2.3.1Automobilová doprava  

Zájmové území vede v souběhu se silnicí I/57 s intenzitou automobilové dopravy 8860 
voz./24 hodin ve sčítacím bodě 7-1240 a 6832 voz./24 hodin ve sčítacím bodě 7-1250.   

Obr. Intenzity dopravy celkem r. 2005, zdroj ŘSD ČR 
(Intenzita v zájmové lokalitě 6832 - 8860 voz. /24 hod obousměrně.)

2.3.2   Cyklistická doprava  
Cyklistická  doprava  je  charakterizována  v  souběhu  se  zrušenou  železniční  tratí 

pohybem cyklistů ve vozovce, částečně po silnici I/57 a částečně po místních komunikacích. 
Část mezi Novým Jičínem a Bludovicemi je řešen cyklistickou stezkou sdruženou s pěšími na 
západní straně silnice I/57. Cyklisté jsou nuceni na trase několikrát překračovat silnici I/57 či 
pokračovat  přímo  po  silnici  I/57,  kde  dochází  ke  kolizi  jednotlivých  druhů  doprav.  V 
extravilánových úsecích je maximální dovolená rychlost až 90 km/hod. V těchto případech je 
dle ČSN 736110 vhodné jednotlivé druhy dopravy oddělit z hlediska bezpečnosti.

2.3.3Pěší doprava  
Pěší  doprava  je  charakterizována  v  souběhu  se  zrušenou  železniční  tratí  pohybem 

chodců  ve  vozovce  částečně  po  silnici  I/57  a  částečně  po  místních  komunikacích.  Část 
dopravy je realizována po chodnících či po cyklistické stezce sdružené s pěšími na západní 
straně silnice I/57.
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Obr. Stávající cyklotrasa je vedena částečně po západní a částečně po východní straně průtahu 
silnice I/57 Bludovicemi.
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3 Návrhová část

3.1 Předpoklady a koncepce

Předpokladem návrhu je kompletní realizace cyklistické stezky sdružené s chodci v 
úseku Nový Jičín ulice Žilinská po železniční stanici Hostašovice v trase rušené železniční 
trati Hostašovice – Nový Jičín kilometráže 0,372-9,764, traťového úseku km 69,350-69,693 
žst.  Hostašovice a v úseku km 69,693-69,970 trati  Hostašovice - Mořkov s návazností  na 
cyklistickou trasu 6175. 

3.2 Dopravní plochy

3.2.1Cyklistická a pěší doprava  
Návrh počítá s rekreačním a dopravním potenciálem území.  Pro zajištění plynulého 

provozu navrhujeme sdruženou samostatně vedenou stezku pro chodce a cyklisty v šíři 3,5 m. 
Skladbu navrhujeme D2-N-3-VI-PIII či obdobnou dle TP 170 tedy ABS III 50, R-mat 50, ŠD 
200 = celkem 300 mm. Stávající  těleso bývalé  železnice  bude upraveno na požadovanou 
šířku.  Místně  může  dojít  ke  snížení  koruny  na  3,0  m  vzhledem  k  místním  stísněným 
poměrům. 

Samostatně vedená stezka pro pěší a cyklisty bude doplněna o 5 odpočívek s předpokládaným 
osazením např. stolu, 4 laviček a stojanu na kola pro každou odpočívku.

Křížení MK a silnice je nutné zabezpečit dostatečnými rozhledovými poli dle ČSN 736102 a 
ČSN  736110.  Vzhledem  k  bývalému  využití  území  a  konfiguraci  terénu  se  nesplnění 
rozhledových  polí  neočekává  mimo  křížení  se  silnicí  483,  kde  brání  rozhledu  nádražní 
budova. Toto je ovšem nutné prověřit v dalším stupni PD a případně zabezpečit bezpečnost 
dopravy  jiným  vhodným  způsobem.  Křížení  s  KM  a  silnicí  bude  osazeno  zařízením 
zabraňujícím vjezd motorových vozidel mimo vozidel TK pro svoz odpadu a údržbu např. 
uzamykatelný vyjímatelný středový sloupek apod.

Pro potřeby omezení pádu cyklisty je počítáno s osazením zábradlí výšky 1,3 m a celkové 
délky  1000  m.  Zábradlí  bude  osazeno  mimo  kryt  stezky  s  odstupem  minimálně  0,5  m. 
Zábradlí se osadí do míst s možností pádu do volného prostoru do řeky, v blízkosti mostů 
apod. Přesné umístění zábradlí stanoví další stupeň PD.
Dále  je  nutné  v  dalším  stupni  PD  navrhnout  oplocení  zamezující  vstup  do  kolejiště 
provozované  trati  žst.  Hostašovice.  Z  bezpečnostních  důvodů  musí  být  průjezdní  profil 
železnice fyzicky oddělen od veřejného prostoru stezky.

Návrh počítá u mostů se sejmutím železného krytu a vytvoření dřevěné mostovky stezky.
Návrh nepočítá s úpravou propustků. 
Minimální  šíře  mostů  je  4,7 m a propustků 4,5 m.  Předpokládá se,  že v místě  propustků 
nebude docházet ke snížení průjezdního profilu stezky.

Návrhová rychlost na stezce se předpokládá 40 km za hod. 
Návrhové omezení budou:

Nejmenší poloměr při dostředném sklonu 30 m
Minimální poloměr vrcholového oblouku 65 m
Minimální poloměr údolnicového oblouku 40 m
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Minimální šířka zpevněného krytu 3,0 m
Optimální šířka zpevněného krytu 3,5 m 

(2 pěší (2 x 1,5m) + 2 (2 x 1,0m)cyklistické pásy bez bezp. odstupu – sdružený provoz)

Osvětlení  cyklostezky není  řešeno.  V případě  jeho osazení  musí  být  dodržena  vzdálenost 
hrany sloupů VO od zpevněné části stezky min. 0,5 m. 

3.3 Orientační odhad stavebních nákladů

Orientační  cena  je  stanovena  bez  nákladů  na  případnou  rekonstrukci  propustků  a  zřízení 
osvětlení cyklostezky.

Orientační cena je stanovena na 39 236 963 Kč vč. DPH. Ktéto ceně je nutné připočíst 6 – 8 
mil. Na úpravy kolejiště a zabezpečovacího zařízení ve stanici Hostašovice.

Celková cena realizace bez úprav propustků je tedy stanovena na 45 – 48 mil. Kč vč. DPH. 

3.4 Závěr

Návrhem  studie  je  stanoveno  využití  brownfields  po  zrušené  železniční  trati 
Hostašovice – Nový Jičín a vojenské vlečky. Území bude využito pro nemotorovou dopravu 
jako samostatně vedená sdružená stezka pro pěší a cyklisty šíře 3,5 m.

Stezka s asfaltovým povrchem bude navazovat  na síť cyklotras  ve vazbě na CHKO 
Beskydy  a  město  Valašské  Meziříčí,  čímž  nabývá  regionálního  rekreačního  významu  a 
místního významu obsluhy území. 

Asi polovina stezky obsluhuje obce Hostašovice a místní část Bludovice ve vazbě na 
město Nový Jičín. Druhá polovina stezky je vedena v extravilánu od Hostašovic po
 Hodslavice, kde stezka nabývá také rekreačního významu. V této části jsou navrženy 4 z 5 
odpočívek. 

Kolize se souběžnou silnicí I/57 je řešena mimoúrovňově stávajícím mostem železniční 
vlečky. 

Celkové stavební náklady na vybudování stezky pro pěší a cyklisty v šířce 3,5 m se 
pohybují v rozmezí 45 – 48 mil. Kč vč. DPH.    

Odvodnění  nebylo  ve  studii  řešeno.  V  dalším  stupni  PD se  předpokládá  provedení 
zaměření stávajícího stavu, hydrogeologický a geotechnický průzkum a statické zhodnocení 
propustků a mostních objektů.

Dle projednání je uvažováno s odstraněním kolejnic a pražců ze železniční vlečky před 
převodem na obce či sdružení obcí. 

Orientační  odhad  nákladů  a  vyjádření  SŽDC  jsou  doloženy  v  přílohách. 
Fotodokumentace je doložena na datovém nosiči. 
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Přílohy
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