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Anotace 

MILOŠ, Přemysl. Rekonstrukce ulice 28. října v Ostravě při podpovrchovém vedení 

tramvajové tratě. Ostrava, 2013. 51 s. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

Vedoucí práce doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. 

Diplomová práce obsahuje návrh úprav stávajícího uspořádání ulice 28. října v úseku 

od křiţovatky s ulicí Mariánskohorskou a Plzeňskou aţ po Mariánské náměstí, včetně 

výkresové dokumentace. Řešení uličního prostoru bude vycházet z předpokladu 

podpovrchového vedení pouliční tramvaje a následné moţnosti zklidnění automobilové 

dopravy, čímţ budou vytvořeny podmínky pro rozvoj integrované občanské vybavenosti se 

zaměřením na klientelu, zákazníky přicházející pěšky a na cyklistickou dopravu. V první části 

je uveden popis ulice 28. října, dále v analytické části popsán stávající stav a proveden 

přepočet výhledových intenzit se specifikací odklonu zbytné dopravy mimo řešenou ulici. 

V poslední částí je popsán návrh přestavby a jsou zde uvedeny orientační náklady výstavby. 

Klíčová slova 

28. října, rekonstrukce, zklidnění dopravy, podpovrchová tramvaj 

Anotation 

MILOŠ, Přemysl. Reconstruction of the 28. října Street in Ostrava Town at the 

Underground Tramway Track Lead. Ostrava, 2013. 51 s Diploma thesis. VŠB – Technická 

univerzita Ostrava. Supervisor doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. 

The thesis includes a proposal modifications to the existing arrangement of the street 

28. října in stretch from the intersection with the streets Mariánskohorská and Plzeňská 

to Mariánské náměstí, including drawings. Solution of street space will be based on the 

assumptionof subsurface leadership of street tram and the subsequent possibility of calm 

automobile traffic thus creating conditions for the development of an integrated public 

facilities with a focus on clients, walking customers and bicycle traffic. The first part includes 

a description of street 28. října, followed by the analysis of the description of the current 

status and recalculated forward looking intensities with the specification diversion ofuseless 

transport from solved street. In the last part describes the design of reconstruction and there 

are given approximate cost of construction. 
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Seznam pouţitých zkratek a symbolů 

Zkratka Význam 

OKAS Ostravské komunikace, akciová společnost 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic České Republiky 

SSZ světelně signalizační zařízení 

S II silnice druhé třídy 

ČSN Česká technická norma 

TP Technické podmínky 

SSMSK  Správa silnic Moravskoslezského kraje 

OTSKP-SPK Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací 

LV lehká vozidla 

TV těţká vozidla 

SV všechna vozidla 

 

Symbol Význam Jednotka 

Ivi výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den] 

I0i výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den] 

kpi koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

kvi koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok a pro danou 

 skupinu vozidel [-] 

k0i koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok a pro danou 

 skupinu vozidel [-] 

RPDI roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 
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1. Úvod 

Ostrava je metropole Moravskoslezského kraje a svou rozlohou a počtem obyvatel 

je třetím největším městem v České republice. Díky svému umístění má výhodnou 

strategickou polohu – 10 km jiţně od státních hranic s Polskem a 50 km západně od hranice 

se Slovenskem. V Ostravě ţije přibliţně 300 tisíc obyvatel a díky svému strategickému 

umístění je významným dopravním uzlem Moravskoslezského kraje. 

Díky velkému mnoţství pracovních příleţitostí se do Ostravy dopravuje mnoho lidí 

z okolních měst a vesnic vzdálených několik kilometrů. Pro mnoho lidí je výhodnější na úkor 

ceny pohodlně cestovat v osobních automobilech, neţ být vázán na mnohdy přeplněnou 

hromadnou dopravu. Toto je jeden z důvodů nárůstu počtu vozidel na komunikacích 

ve městech a má to velmi negativní vliv na ţivotní prostředí, které způsobují výfukové plyny 

spalovacích motorů automobilů. Tato skutečnost je velmi nevyhovující hlavně u průtahů 

silnic obcemi v obydlených oblastech, stejně jako nepříjemnosti spojené s vznikajícím hlukem 

od dopravy. Z těchto důvodů se navrhují obchvaty měst a jsou tak vytvořeny podmínky 

pro zklidnění dopravy v průtahových úsecích. 

Předmětem této diplomové práce je navrhnout úpravu stávajícího uspořádání ulice 

28. října v úseku od křiţovatky s Mariánskohorskou a Plzeňskou (u vodárny) aţ po Mariánské 

náměstí. Toto řešení uličního prostoru bude vycházet z předpokladu vedení podpovrchového 

vedení pouliční tramvaje, a následné moţnosti zklidnění automobilové dopravy, čímţ budou 

vytvořeny podmínky pro rozvoj integrované občanské vybavenosti se zaměřením na klientelu 

a zákazníky přicházející pěšky a na cyklistickou dopravu. Jedná se o návrh řešení zklidnění 

dopravy na povrchu ulice 28. října. 

Začátek diplomové práce řeší seznámení s problematikou zásad zklidňování dopravy, 

dále analytická část se zobrazením a popisem stávajícího stavu řešeného úseku ulice 28. října, 

intenzitami vozidel, výhledovými intenzitami vozidel a specifikací odklonu zbytné dopravy. 

V další části bude řešen návrh přestavby ulice 28. října, který bude podrobně popsán 

a poslední část se bude zabývat orientačním odhadem nákladů navrţených povrchových úprav 

ulice 28. října na řešeném úseku a nakonec celkovým zhodnocením diplomové práce. 
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2. Zklidňování dopravy 

2.1. Obecné informace 

Prostory místních komunikací jsou nejdůleţitější veřejná místa ve městech a obcích. 

Ve velké míře vtiskují sídlu jeho jedinečnost a proţitek daného okolního prostředí. Tyto 

prostory neslouţí jenom dopravě, ale také poskytují rámec jiným rozmanitým projevům 

ţivota, coţ se projevuje nejrůznějšími poţadavky a funkcemi. Vytváření prostoru místní 

komunikace má proto prvořadý význam při řešení problematiky zastavěného prostředí 

a navrhování komunikací uvnitř zastavěného území je proto těsně spojeno s urbanismem 

a architektonickým utvářením jejich prostorů. Projektování komunikací v zastavěném území 

souvisí tedy s utvářením prostorů místních komunikací a musí se vţdy chápat jako komplexní 

projektování. [1 - upraveno] 

Při zklidňování dopravy se snaţíme o co nejlepší vzájemné sladění funkce místní 

komunikace s charakterem prostoru, jímţ tato komunikace prochází, abychom uspokojili 

potřeby všech účastníků provozu, obchodů a obyvatel ţijících podél zástavby, viz Obr. 2.1.1 

 

 

Obr. 2.1.1 - Různorodost zájmů uţivatelů uličního prostoru [2] 
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Zklidňování dopravy je souhrn opatření, která mají přispět k zlepšení ţivotního 

prostředí a bezpečnosti obzvlášť cyklistů a chodců před automobilovou dopravou, jeţ byla 

doposud preferována. Je třeba usilovat, aby se zklidňování dopravy postupně stávalo 

důleţitým prvkem pro stavby a úpravy místních komunikací. 

2.2. Prvky pro zklidnění dopravy a jejich dělení 

Prvky místních komunikací pro zklidňování můţeme rozdělit podle způsobu působení 

na řidiče do dvou odvětví: 

 Psychologické prvky 

 Fyzické prvky 

Prvky místních komunikací pro zklidňování můţeme rozdělit podle způsobu umístění: 

 Umístění v křiţovatce 

 Umístění v průběţném úseku komunikace 

2.2.1. Psychologické prvky 

Psychologickými prvky slouţícími pro zklidňování dopravy se berou jednak dopravní 

značení, upozorňující na kritická místa na komunikaci, nebo omezující rychlost jedoucích 

vozidel a také další metody zvýraznění pomocí vodorovného značení. Cílem psychologických 

prvků zklidňování dopravy je donutit řidiče k větší pozornosti na komunikaci a k následnému 

sníţení jejich rychlosti. Velkou nevýhodou psychologických prvků je, ţe nemusejí být 

dodrţovány neukázněnými řidiči. 

Psychologické prvky můţeme pouţít jednorázově anebo opakovaně. Jednorázový 

psychologický prvek je moţno pouţít na začátku obce, na vjezdu do obytné zóny a také jako 

upozornění na přechod pro chodce. Opakování psychologických prvků přispívá k dodrţení 

poţadované rychlosti vozidel. Aplikovat se dá také opakování informace s rostoucí razancí, 

coţ je například informativní značení pro chodce s pouţitím značky „Přechod pro chodce“ 

(A 11), dále dopravní značka s udáním vzdálenosti prvku, či vlastní označení těsně před 

přechodem pro chodce. 

Psychologické prvky můţeme rozdělit podle jejich provedení jako: 

 samostatné psychologické prvky 

 psychologické prvky suplující fyzické prvky (prvky fyzicko-psychologické) 
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Samostatnými psychologickými prvky je svislé a vodorovné dopravní značení 

se zdůrazňujícími prvky. Jsou to klasické svislé a vodorovné dopravní značky, udávající směr 

jízdy nebo omezující rychlost, dále pak opakování svislé značky nakreslením na vozovku 

a také zvýraznění svislých dopravních značek podle jejich provedení, jako například 

prosvětlené dopravní značky, reflexní dopravní značky zdůrazněné LED diodami (střídavé 

blikání, viz Obr. 2.2.1.1), zvýraznění dopravní značky ţlutými nebo oranţovými blikajícími 

světly, zvýraznění dopravní značky při jejím umístění v ploše ze ţluté fluorescenční 

retroreflexní folie. Jako samostatné psychologické prvky mohou také slouţit měřiče 

a zobrazovače rychlosti vozidla i tehdy, pokud po překročení rychlosti nenastává ţádné 

donucovací opatření. 

 

 

Obr. 2.2.1.1 - Zvýraznění dopravní značky pomocí blikajících světel [4] 

 

Psychologickými prvky, které suplující fyzické prvky jsou optické nebo akustické 

úpravy povrchu vozovky pro vytvoření dojmu místa vyţadujícího zvětšení pozornosti řidiče 

vozidla. Toho lze dosáhnout navrţením jiné struktury nebo barvy vozovky, které se vkládají 

například před přechody pro pěší nebo na vjezdech do obytné zóny). 

 

Obr. 2.2.1.2 - Optické zúţení rozšířeným vodícím prouţkem  [1] 
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Jako prvky ke sníţení rychlosti v daném místě nebo úseku můţeme pouţít optické 

zúţení (například vysázenou zelení, vodorovným dopravním značením, změnou osvětlení), 

optické brzdy (příčné pruhy na vozovce, které se opakují a zvyšuje se hustota pouţití), 

opticko akustické brzdy (optická brzda je realizována ze zvučícího materiálu, kterým 

je např. Spotflex, tato moţnost s sebou však nese nepříznivé vlivy z hlediska neţádoucích 

hlukových emisí, které vznikají přejíţděním automobilů přes tyto zpomalovací prvky), 

viz Obr. 2.2.1.2 a Obr. 2.2.1.3. 

 

Obr. 2.2.1.3 - Optická brzda na celou šířku jízdního pruhu [1] 

 

2.2.2. Fyzické prvky 

Pomáhají ke sníţení rychlosti a intenzit motorových vozidel, zlepšují moţnosti 

pro parkování a přecházení. K těmto prvkům se řadí zúţení vozovky, zvýšené plochy, 

dopravní šikany a zpomalovací prahy. Je vhodné pro zklidnění komunikace a pro zajištění 

větší bezpečnosti vzájemně kombinovat více fyzických prvků. 

 

Obr. 2.2.2.1 - Boční zúţení vozovky včetně zpomalovacího prahu s přechodem pro chodce [12] 

Zúţení vozovky je stavební uspořádání, které slouţí pro sníţení rychlosti projíţdějících 

vozidel a také jejich intenzit a přispívá ke zlepšení moţností pro chodce a parkující vozidla. 

Pouţívá se jako bodové (lokální), které zajišťuje sníţení rychlosti vozidel před určitými 
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nebezpečnými místy na vozovce, například přechody pro chodce, viz Obr. 2.2.2.1. Opakované 

bodové zúţení slouţí ke sníţení rychlosti vozidel v celém úseku zklidněné komunikace 

a můţe být provedeno jako boční zúţení, u kterého jsou vloţeny vysázené plochy z boku 

do vozovky jednostranně nebo střídavě, nebo jako zúţení při pouţití středního dělícího 

ostrůvku, viz Obr. 2.2.2.2, nebo pásu, který je vloţen mezi jednotlivé směry komunikace 

a také jako zúţení typu „brána“ – které se navrhuje na vjezdu do obce nebo do vymezené 

zóny. 

 

 

Obr. 2.2.2.2 - Zúţení vozovky se středním dělícím ostrůvkem [2] 

 

Zvýšené plochy jsou zvláštním případem zpomalovacích prahů jako široké příčné prahy 

přecházející do celé zvýšené plochy, např. přechodu pro chodce nebo celé křiţovatky. [1] 

Dopravní šikana slouţí ke sníţení rychlosti motorového vozidla a je tvořena příčným 

posunutím jízdního pruhu. Vychází z úpravy trasy, která řidiče nutí k dvojí změně směru a 

tím ke sníţení rychlosti díky konstrukčnímu řešení šikany s malými poloměry, viz Obr. 

2.2.2.3. 

 

 

Obr. 2.2.2.3 - Jednoduchá nečleněná šikana [2] 
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Dopravní šikana obvykle omezuje rovný, dlouhý průhled komunikací, který 

psychologicky přispívá k průjezdu vyšší rychlostí. Příčného posunu se dosahuje mnohdy 

vloţením vysazených ploch anebo dělicích ostrůvků, někdy jen vodorovným značením 

u stávající komunikace, záměrným posunem obrub při stavbě komunikace nové, vystřídáním 

podélného (event. i šikmého či kolmého) parkování na jednotlivé strany. Dopravní šikana 

se pouţívá jako jednotlivá, umístěná na vjezdu do zklidňované komunikace anebo jako 

opakovaná k zajištění bezpečného průjezdu díky sníţení rychlosti pro celý úsek zklidňované 

komunikace. Šikany se mohou provádět jako dlouhé anebo jako šikany krátké. 

Zpomalovací prahy jsou zařízení působící na řidiče nejen opticky a akusticky 

(zvukově), ale především fyzicky, umělou změnou výškových podmínek na vozovce. 

K odlišení od opticko-akustických brzd se zavádí nadvýšení prahu nad povrchem vozovky 

15 mm jako hraniční. [1] 

Zpomalovací prahy se provádí jako krátké příčné prahy, dlouhé příčné prahy 

a zpomalovací polštáře. Krátké příčné prahy jsou prefabrikáty osazené na pozemní 

komunikaci a lze ho tím pádem pouţít i jako přechodné řešení nějakého úseku komunikace. 

Dlouhé zpomalovací prahy vzniknou stavební úpravou vykonanou na pozemní komunikaci 

a jsou buď prosté, nebo integrované přímo s přechodem pro chodce. Dlouhé zpomalovací 

prahy mohou být pouţity jako prefabrikáty, které se umístí na komunikaci, nebo vzniknou 

stavební úpravou komunikace, viz Obr. 2.2.2.4. 

 

Obr. 2.2.2.4 - Dlouhý zpomalovací práh kombinovaný s přechodem pro chodce [7] 
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2.3. Prvky na křiţovatkách 

U stykových a průsečných křiţovatek se ke zklidnění dopravy pouţívají regulační prvky 

dopravní a stavební. Jednou z variant jsou prvky dopravní (bez stavebních úprav), které slouţí 

ke zhoršení podmínek průjezdu vozidla, jako je sníţení rychlosti pomocí dopravního značení 

před křiţovatkou, zvětšení ploch pro pěší a cyklisty a parkování na vyznačeném vodorovném 

dopravním značení, nebo zakázáním průjezdu neţádoucí dopravy (zpravidla dopravy 

nákladní) pomocí dopravního značení. 

Dalšími prvky pro zklidnění dopravy na křiţovatkách jsou stavební prvky, které slouţí 

ke sníţení rychlosti vozidla na 25 – 40 km/h a svými stavebními úpravami zmenšují plochu 

křiţovatky. Patří mezi ně odsazení hran paprsků křiţovatky neboli šikana přímo v křiţovatce, 

zúţení vozovky v křiţovatce, zvýšená plocha křiţovatky, anebo změna materiálu nebo barvy 

krytu vozovky. 

 

Obr. 2.3.1 - Dopravní šikana v křiţovatce [2] 

Jednou z moţností jak zklidnit dopravu je vybudování okruţních křiţovatek, které 

přispívá vlastním tvarem křiţovatky ke sníţení rychlosti. Vnější průměr se navrhuje 23 – 

50 m s jednopruhovými vjezdy a výjezdy. Je vhodné změnit přímý průjezd křiţovatkou. Další 

moţností je zřízení mini okruţní křiţovatky, jejíţ vnější průměr je menší neţ 23 m, středový 

ostrov se navrhuje jako plně pojíţděný, avšak s jiným druhem povrhu, který musí být 

nepohodlný, například zvýšení vozovky, nebo jeho nerovností a to pro projetí velkých 

vozidel, neţ je směrodatné vozidlo. Mini okruţní křiţovatka se navrhuje ke zmenšení 

rychlosti na místech, kde jsou stísněné podmínky a nelze zde vloţit malou okruţní křiţovatku. 

Mini okruţní křiţovatky nejsou odděleny směrovacím ostrůvkem, ani dopravním stínem.  
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3. Podpovrchová tramvaj 

3.1. Historie 

První zmínky o podpovrchové tramvaji na území České Republiky se objevily v Praze, 

a jsou z roku 1912. Návrh předpokládal se stavbou několika tratí, které by byly ukončeny 

výjezdy na úrovni povrchu uliční sítě. S tímto návrhem se uvaţovalo, podobně jako s metrem, 

pro následnou modernizaci dopravy v Praze (velice reálně ke konci 30. let 20. století). 

Výstavba podpovrchové tramvaje dokonce začala v lednu roku 1966 (byl to úsek 

budoucí trasy C metra Bolzanova ulice – Hlavní nádraţí – Muzeum). Tato síť podpovrchové 

tramvaje se měla postupně přebudovat na metro. Posléze, jak ukázaly následující studie, 

nemohla výstavba podpovrchové tramvaje vyřešit tehdejší dopravní problémy v Praze 

a jelikoţ následné přebudování podpovrchové tramvaje na metro by bylo značně náročné, 

rozhodnula vláda v srpnu 1967 o stavbě metra. 

 

 

Obr. 3.1.1 - Podpovrchová tramvajová stanice v Brně Líšni [11] 
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3.2. Popis podpovrchové tramvaje 

Jednou z koncepcí tramvajové sítě je podpovrchová tramvaj, která je vedena tunely pod 

úrovní povrchu. Výhodou podpovrchové tramvaje je její rychlost, která je právě v jejích 

podúrovňových částech poměrně vysoká. 

Tramvajové vozy mají hnané všechny nápravy a pohání je elektrická 

energie pomocí trolejového vedení. Přívod stejnosměrného proudu se provádí prostřednictvím 

pantografu, který je umístěn na střeše tramvajového motorového vozu. Na Obr. 3.3.1 

je znázorněn podpovrchový úsek tramvajové tratě v Brně, jímţ je podzemní tramvajová 

stanice (Líšeň, Jírova). 

Hlavní rozlišností od metra, které má izolovaný dopravní systém, je napojení trasy 

podpovrchové tramvaje na povrchovou tramvajovou síť, po které jezdí běţné tramvaje. 

Dalším typem podpovrchové tramvaje se můţe stát rychlodráha, se svou segregovanou tratí, 

která můţe vést i pod úrovní povrchu. 

Největší předností podpovrchové tramvaje proti metru je rychlejší výstavba a její niţší 

cena, protoţe není třeba vybudovat úplně novou pomocnou infrastrukturu, jako jsou depa, 

manipulační tratě a tím pádem není nutno zřizovat nový vozový park. Výstavba můţe 

probíhat v malých etapách díky umístění jen některých oddílů trati do podzemí. Pro metro 

je důleţité vybudovat celou trať s efektivní délkou. Další předností podpovrchové tramvaje, 

je její dostupnost sítě i do krajních částí města a zjednodušení cestování, aniţ by byl cestující 

nucen přestupovat z metra na povrchovou hromadnou dopravu. 

Zásadní nevýhodou podpovrchové tramvaje je přenášení nerovnoměrnosti provozu 

z povrchové části tratě i do tunelových částí. Metro je díky své izolované síti na povrchové 

dopravě zcela nezávislé, a i při dopravních špičkách je zde zajištěna pravidelnost dopravy. 
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4. Analytická část 

4.1. Identifikační údaje 

Název:  Rekonstrukce ulice 28. října v Ostravě při podpovrchovém vedení 

tramvajové tratě 

Kraj:  Moravskoslezský  

Místo:  Slezská Ostrava 

Zadavatel:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

Vedoucí práce:  doc. Ing. Řezáč Miloslav, Ph.D.  

Autor:  Bc. Miloš Přemysl 

 

4.2. Lokace a popis stávající ulice 28. října 

Ulice 28. října je jedním úsekem z průtahu silnice II. třídy S II/479 - Poruba - Ostrava - 

Radvanice - Havířov (Opavská - 28. října- Českobratrská - Těšínská) a je znázorněna 

na Obr. 4.2.1. [8] 

Navazuje na silnici I. třídy S I/11 Praha - Hradec Králové - Ostrava - Ţilina (Opavská - 

17. listopadu - Rudná) v městském obvodu Poruba a opět se na tuto komunikaci mezi městy 

Havířov a Šenov zase napojuje. 

 

Obr. 4.2.1 - Poloha řešeného úseku ulice 28. října [13] 



-14- 

Ulice 28. října v úseku od křiţovatky s Mariánskohorskou a Plzeňskou (u vodárny) 

aţ po Mariánské náměstí se nachází v Ostravě a zasahuje do dvou městských obvodů. Jedním 

z nich je městský obvod Nová Ves a druhý obvod se jmenuje Mariánské Hory a Hulváky. 

Řešený úsek ulice 28. října je funkční třídou městské komunikace typu B – sběrná 

komunikace s tramvají na nezvýšeném pásu. Tato sběrná komunikace přivádí dopravu 

do centra města přes trvalou zástavbu a je součástí hlavní silniční sítě v této části zástavby, 

u které se nachází nejen různé instituce, ale také obytné domy, obchody, sluţby a zastávky 

městské hromadné dopravy. Díky různým druhům aktivit probíhajících na této komunikaci 

plyne, ţe průtah vykonává nejen funkci dopravní (zejména pro průjezdnou dopravu), ale často 

i úlohu obsluţnou, pobytovou a společenskou. Rozmanitost tohoto funkčního vyuţití vede 

k různorodosti zájmů jednotlivých skupin účastníků silničního provozu a občanů, 

coţ znamená zdroj nebezpečí, konfliktů a koncentraci dopravních problémů, viz Obr. 4.2.2. 

 

 

Obr. 4.2.2 - Katastrální mapa s popisem řešeného úseku [9] 

 

Na výkresu č. 1.1 a výkresu č. 1.2 je zakreslena stávající situace ulice 28. října, která 

je zde popsána od západu k východu, tedy směrem od Nové Vsi po Mariánské náměstí. Dále 

na výkresu č. 2.1 a výkresu č. 2.2 je znázorněno a popsáno vodorovné a svislé dopravní 

značení stávajícího stavu. 

Křiţovatka ulice 28. října s ulicí Mariánskohorskou a Plzeňskou (u vodárny) 

je úrovňová křiţovatka se světelně signalizačním zařízením. Ulice 28. října, ulice 

Mariánskohorská a ulice Plzeňská jsou všechny v místě křiţovatky směrově rozdělené, 

viz Obr. 4.2.3 a výkres č. 1.1. 

Na větvi A se nachází ulice Plzeňská, která je zde vedlejší komunikací. Vjezdová větev 

křiţovatky ulice Plzeňské se skládá ze dvou řadících pruhů pro směr vlevo, šířky 3,25 m, 
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do městského obvodu Poruba a jednoho řadícího pruhu pro směr přímo, šířky 3,5 m, na ulici 

Mariánskohorskou. Pro odbočení vpravo směrem do centra zde není zřízen ţádný jízdní pruh 

a není tedy odbočení moţné. 2,2 m před stop čárou umístěnou na vozovce je přechod 

pro chodce v délce 10 m. Výjezdová větev křiţovatky je sloţena ze dvou pruhů o šířce 3,5 m. 

Mezi vjezdovou a výjezdovou částí křiţovatky je umístěn tramvajový pás, který je oddělen 

od vjezdové a výjezdové větve ostrůvky, na kterých jsou umístěny zastávky pro tramvajovou 

dopravu v obou směrech s názvem Nová Ves vodárna. Osová vzdálenost tramvajových kolejí 

na této větvi je 3,75 m, viz Obr. 4.2.3 a výkres č. 1.1. 

 

 

Obr. 4.2.3 - Křiţovatka Mariánskohorská – 28. října, popis jednotlivých větví 

 

Na větvi B se nachází řešená ulice 28. října, která je hlavní komunikací. Vjezdová 

strana větve křiţovatky ve směru na městský obvod Poruba se skládá ze dvou řadících pruhů 

pro směr přímo, šířky 2,75 m, do městského obvodu Poruba, přičemţ pravý řadící pruh slouţí 

i pro odbočení vpravo na ulici Mariánskohorskou, a jednoho řadícího pruhu pro směr vlevo, 
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šířky 2,75 m, na ulici Plzeňskou. 1,5 m před stop čárou umístěnou na vozovce je přechod 

pro chodce v délce 10 m. Výjezdová část větve křiţovatky směrem do centra, je sloţena 

ze dvou pruhů o šířce 3 m, kterou přetíná přechod pro chodce v délce 7,5 m. Mezi vjezdovou 

a výjezdovou částí této větve křiţovatky je umístěn tramvajový pás, který se nachází 

na vozovce, a který je oddělen od vjezdové větve malým dělícím ostrůvkem v místě přechodu 

pro chodce. Osová vzdálenost tramvajových kolejí na této větvi je 3 m, viz Obr. 4.2.3 

a výkres č. 1.1. 

Na větvi C se nachází ulice Mariánskohorská, která je vedlejší komunikací. Vjezdová 

část větve křiţovatky ulice Mariánskohorské se skládá ze dvou řadících pruhů pro směr 

vpravo, šířky 3,5 m, do městského obvodu Poruba a dvou řadících pruhů pro směr přímo, 

šířky 3,75 m, na ulici Plzeňskou. Pro odbočení vlevo směrem do centra zde není zřízen ţádný 

jízdní pruh a není tedy odbočení moţné. 6 m před stop čárou umístěnou na vozovce 

je přechod pro chodce v délce 18 m, který přes dělící pás pokračuje přes výjezdovou větev 

a překlenuje ji v délce 12 m. Výjezdová část větve křiţovatky je sloţena ze dvou pruhů, levý 

pruh o šířce 4 m, který se postupně zuţuje na šířku 3,25 m a pravý pruh, jeţ je v místě 

křiţovatky široký 5 m a zuţuje se taktéţ na šířku 3,25 m, viz Obr. 4.2.3 a výkres č. 1.1. 

Na větvi D se nachází řešená ulice 28. října, která je hlavní komunikací. Vjezdová část 

větve křiţovatky ve směru do centra se skládá ze dvou řadících pruhů pro směr přímo, šířky 

3 m, do centra, přičemţ pravý řadící pruh slouţí i pro odbočení vpravo na ulici 

Plzeňskou,  dvou řadících pruhů pro směr vlevo, šířky 3 m, na ulici Mariánskohorskou. 

2,75 m před stop čárou umístěnou na vozovce je přechod pro chodce v délce 12 m. Výjezdová 

část větve křiţovatky směrem na městský obvod Poruba, je sloţena ze dvou pruhů o šířce 

4,00 m, kterou přetíná přechod pro chodce v délce 12 m. Po pravé straně se zde nachází 

autobusová zastávka umístěna v zálivu s názvem Nová Ves vodárna. Mezi vjezdovou 

a výjezdovou částí této větve křiţovatky je umístěn tramvajový pás, který se nachází 

na vozovce, a který je oddělen od výjezdové větve směrem na městský obvod Poruba dělícím 

ostrůvkem, na kterém je umístěna zastávka pro tramvajovou dopravu s názvem Nová Ves 

vodárna. Osová vzdálenost tramvajových kolejí na této větvi je 3,30 m, viz Obr. 4.2.3 

a výkres č. 1.1. 

Ulice 28. října ve směru do centra se po 100 metrech od křiţovatky, u vodárny, stává 

dvoupruhovou místní komunikací funkční skupiny B s nezvýšeným tramvajovým pásem 

v šířce 7 m, šířkou jízdních pruhů 4,5 m a s šířkou hlavního dopravního prostoru 16 m. Ulice 

v tomto úseku stoupá do Hulváckého kopce, na kterém se kříţí s ulicí U koupaliště a ulicí 
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Klostemannovou. Na úrovni kříţení ulice 28. října s ulicí U koupaliště je osazen šikmý 

přechod pro chodce délky 15,5 m, který křiţuje ulici U koupaliště. Tato ulice je čtyřpruhová 

komunikace šířky 11,5 m, která se skládá z jednoho odbočovacího pruhu pro současnou jízdu 

přímo, na ulici Klostemannovu, a odbočení vlevo směrem na městský obvod Poruba šířky 3 m 

a jedním odbočovacím pruhem pro odbočení vpravo směrem do centra šířky 3 m. Šířky obou 

jízdních pruhů v protisměru jsou 2,75 m. Ulice Klostemannova je dvoupruhová komunikace 

šířky 12 m bez zakresleného vodorovného dopravního značení. Na Hulváckém kopci 

je umístěna tramvajová točna Hulváky, která se připojuje k tramvajové trati ve směru 

do centra, viz výkres č. 1.2. 

Na ulici 28. října za kříţením s ulicí Klostemannovou je vyznačen přechod pro chodce 

v šířce 4 m a délce 14. m. Přechod pro chodce není vyznačen přes celou šířku hlavního 

dopravního prostoru komunikace, ale před tramvajovým pásem se přerušuje a označuje 

nápisem na vozovce POZOR TRAM. Osová vzdálenost tramvajových kolejí v celém dalším 

řešeném úseku je 3 m. Od zakresleného přechodu pro chodce je ve vzdálenosti 12,5 m 

na pravé straně jízdního pruhu vodorovným dopravním značením vyznačena tramvajová 

zastávka pro směr do centra s názvem stanice Hulváky. O 8 m dále je na protější straně 

komunikace vyznačena vodorovným dopravním značením tramvajová zastávka pro směr 

do městského obvodu Poruba se shodným názvem Hulváky. O 12 m dále je umístěna na obou 

stranách komunikace pro oba směry zastávka veřejné hromadné autobusové dopravy 

na jízdním pruhu s názvem Hulváky. 190 m od křiţovatky s ulicí U koupaliště směrem 

do centra je připojena vedlejší jednosměrná ulice Oborného s přikázaným směrem jízdy 

vpravo. Za touto křiţovatkou je na ulici 28. října umístěna stop čára a osazeno světelné 

signalizační zařízení, kvůli přechodu pro chodce, který se nachází 2 m od této stop čáry 

v šířce 4 m a délce 14. m. Přechod pro chodce není vyznačen přes celou šířku hlavního 

dopravního prostoru komunikace, ale před tramvajovým pásem se přerušuje a označuje 

nápisem na vozovce POZOR TRAM, viz výkres č. 1.2. 

Po 150 m následuje další přechod pro chodce, šířky 4 metry. Přechod pro chodce není 

vyznačen přes celou šířku 14m komunikace a před tramvajovým pásem se přerušuje 

a označuje nápisem na vozovce POZOR TRAM. Za přechodem se ulice 28. října křiţuje 

s ulicí Ţelezárenskou, Sokola Tůmy a Josefa Šavla. Ulice Ţelezárenská je dvoupruhová 

komunikace s šířkou pruhů 4 m a rozvětvuje se na dvě pozemní komunikace, které 

se úrovňovými křiţovatkami napojují na ulici 28. října pod úhlem 128° pro odbočení vlevo 

směrem na městský obvod Poruba a úhlem 61° pro odbočení vpravo směrem do centra. 
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Přes ulici Ţelezárenskou křiţující ulici 28. října pod úhlem 128° je veden šikmý přechod 

pro chodce šířky 3,2 m a délky 11 m a přes druhou komunikaci napojenou pod úhlem 61° 

je veden šikmý přechod pro chodce šířky 4 m a délky 9,5 m. Na ulici 28. října je křiţovatkou 

kolmo napojena ulice Sokola Tůmy a Josefa Šavla. Tyto ulice jsou dvoupruhové a mají šířku 

pruhu 4 m. Přes ulici Sokola Tůmy je veden přechod pro chodce v šířce 4 m a délce 8,5 m. 

Přes ulici Josefa Šavla je veden přechod pro chodce v šířce 4 m a délce 9 m, viz výkres č. 1.2. 

Za křiţovatkou s ulicí Josefa Šavla a Ţelezárenská se hlavní dopravní prostor místní 

komunikace, ulici 28. října rozšiřuje ze 14 m na 16 m, následné uspořádání komunikace 

je šířka pruhu 4,5 m a šířka tramvajového pásu 7 m, a je zde veden přechod pro chodce, šířky 

4 metry a délky 16 m. Přechod pro chodce není vyznačen přes celou šířku hlavního 

dopravního prostoru komunikace, ale před tramvajovým pásem se přerušuje a označuje 

nápisem na vozovce POZOR TRAM. Po 100 m od křiţovatky s ulicí Ţelezárenskou je zúţen 

jízdní pruh ve směru do centra z původní šířky 4,5 m na šířku 3,5 m vloţením nástupního 

ostrůvku šířky 1,5 m a délky 32 m, pro zastávku tramvajové dopravy s názvem Prostorná. 

Ke středu nástupního ostrůvku je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 3,5 m. 

Ve vzdálenosti 32 m od konce ostrůvku je zúţen jízdní pruh i v opačném směru, z šířky 4,5 m 

na šířku 3,5 m vloţením nástupního ostrůvku šířky 1,5 m a délky 32 m, pro zastávku 

tramvajové dopravy s názvem Prostorná. Ke středu nástupního ostrůvku je veden přechod 

pro chodce šířky 4 m a délky 3,5 m. Další úrovňová křiţovatka je ve vzdálenosti 25 m 

od nástupního ostrůvku ve směru na městský obvod Poruba a je jím kříţení ulice 28. října 

s ulicí V zátiší, která se napojuje pod úhlem 90°. Ulice V zátiší je dvoupruhová komunikace 

o celkové šířce 6 m. O 40 m dále je na ulici 28. října napojena úrovňovou křiţovatkou ulice 

Jahnova, který má šířku 7,5 m. O 45 metrů dále je přes sníţený obrubník umoţněn vozidlům 

přístup k vjezdu na parkoviště u obchodního domu ALFA, viz výkres č. 1.2. 

Další kříţením s ulicí 28. října je křiţovatka s ulicí Oblou, která je slepou obousměrnou 

ulicí šířky 6m. Za touto ulicí se šířka hlavního dopravního prostoru místní komunikace 

postupně zuţuje z 16 m na 14 m. Šířka tramvajového pásu zůstává o velikosti 7 m, a šířka 

jízdních pruhů se zuţuje ze 4,5 m na 3,5 m. Ve vzdálenosti 70m od křiţovatky s ulicí Oblou, 

je na pravé straně jízdního pruhu ulice 28. října vodorovným dopravním značením vyznačena 

tramvajová zastávka pro směr do centra s názvem stanice Daliborova. Za tramvajovou 

zastávkou se nachází úrovňová křiţovatka s ulicí Daliborova a s ulicí Kollárova. Ulice 

Daliborova je napojena k ulici 28. října kolmo. Ulice Daliborova je dvoupruhová obousměrná 

komunikace šířky 7,5 m. Ulice Kollárova se napojuje na ulici 28. října pod úhlem 65 ° a jedná 
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se o slepou dvoupruhovou komunikaci šířky 7 m a šířkou pruhu 3,5 m, která se mění 

v jednosměrnou komunikaci se zákazem vjezdu. Přes ulici Kollárovu je veden přechod 

pro chodce v šířce 4 m a délce 7 m. Za křiţovatkou ulice Kollárova a 28. října se hlavní 

dopravní prostor rozšiřuje, viz výkres č. 1.2. 

Po 100 m od ulice Kollárovy se ulice 28. října kříţí s ulicí Slavníkovců pod úhlem 66 °. 

Ulice Slavníkovců je jednosměrná komunikace šířky 7 m s parkovacími místy podél 

komunikace. Za křiţovatkou s ulicí Slavníkovců se hlavní dopravní prostor místní 

komunikace, ulice 28. října rozšiřuje z 15 m na 18 m, a je v dopravním pruhu ve směru 

na městský obvod Poruba vloţený nástupní ostrůvek šířky 2,5 m a délky 73,5 m, pro zastávku 

tramvajové dopravy s názvem Mariánské náměstí. Na začátku nástupního ostrůvku je veden 

přechod pro chodce šířky 4 m a délky 5 m, který se před tramvajovým pásem přerušuje 

a označuje nápisem na vozovce POZOR TRAM a dále zase po překonání tramvajového pásu 

pokračuje stejným nápisem a dále značením přes protijedoucí dopravní pruh v délce 

přechodu 4 m, viz výkres č. 1.2. 

 

Obr. 4.2.4 - Fotka kříţení ulice 28. října s ulicí 1. máje a ulice Přemyslovců, Mariánské náměstí 

 

Na Obr. 4.2.4 a Obr. 4.2.5 je znázorněna úrovňová křiţovatka na Mariánském náměstí, 

kde se kříţí ulice 28. října s ulicí 1. máje a ulicí Přemyslovců. Tato křiţovatka je řízena 

světelně signalizačním zařízením a je popsána pomocí jednotlivých větví. 
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Na větvi A se nachází ulice 1. máje, která je vedlejší komunikací a skládá se z dvou 

pruhů vedoucích do křiţovatky, jednoho pruhu vedoucího z křiţovatky, širokého 3,5 m 

a z tramvajového pásu šířky 7 m. Osová vzdálenost kolejí je zde 3,5 m, tramvajový pás 

je oddělen od pruhu vedoucího z křiţovatky nástupním ostrůvkem šířky 1,5 m, na kterém 

je umístěna zastávka pro tramvajovou dopravu ve směru ulice 1. máje s názvem Mariánské 

náměstí. Pruhy vedoucí do křiţovatky se skládají z jednoho řadícího pruhu pro směr vlevo 

šířky 3,5 m, do městského obvodu Poruba a zároveň přímo na ulici Přemyslovců, 2 m 

před stop čárou umístěnou na vozovce je přechod pro chodce o šířce 3 m a délce 4 m, který 

se před tramvajovým pásem přerušuje a označuje nápisem na vozovce POZOR TRAM a dále 

pak zase ve svém směru pokračuje aţ k obrubníku na druhé straně komunikace. A dále 

se skládá z řadícího pruhu pro odbočení vpravo směrem do centra o šířce 3 m, který 

se postupně rozšiřuje aţ na šířku 6 m a tvoří tak odbočovací bypass (neboli spojovací větev) 

pro pravé odbočení. Přes tento odbočovací pruh je veden přechod pro chodce šířky 3 m 

a délky 6 m, který se před tramvajovým pásem přerušuje a označuje nápisem na vozovce 

POZOR TRAM a dále pak zase ve svém směru pokračuje v délce 5 m aţ ke střednímu 

dělícímu ostrůvku, viz Obr. 4.2.5 a výkres č. 1.2. 

Na větvi B se nachází řešená ulice 28. října směrem do městského obvodu Poruba, která 

je hlavní komunikací a skládá se ze dvou pruhů vedoucích do křiţovatky, jednoho pruhu 

vedoucího z křiţovatky, širokého 4 m a z tramvajového pásu šířky 7 m umístěného mezi tyto 

protisměrné pruhy. Osová vzdálenost kolejí je zde 3 m, tramvajový pás je oddělen od pruhu 

vedoucího z křiţovatky nástupním ostrůvkem šířky 3 m, na kterém je umístěna zastávka 

pro tramvajovou dopravu ve směru na městský obvod Poruba s názvem Mariánské náměstí. 

Pruhy vedoucí do křiţovatky se skládají z jednoho řadícího pruhu pro směr vlevo šířky 3 m, 

na ulici Přemyslovců a zároveň přímo do městského obvodu Poruba a z řadícího pruhu 

pro odbočení vlevo na ulici 1. máje v šířce 3 m Ve vzdálenosti 2 m před stop čarou umístěnou 

na vozovce je přechod pro chodce o šířce 3 m a délce 7 m, který se před tramvajovým pásem 

přerušuje a označuje nápisem na vozovce POZOR TRAM a dále pak zase ve svém směru 

pokračuje v délce 5,5 m aţ ke střednímu dělícímu ostrůvku, viz Obr. 4.2.5 a výkres č. 1.2. 

Na větvi C se nachází ulice Přemyslovců, která je vedlejší komunikací a skládá 

se z dvou pruhů vedoucích do křiţovatky a jednoho pruhu vedoucího z křiţovatky, který 

je široký 3,25 m. Pruhy vedoucí do křiţovatky se skládají z jednoho řadícího pruhu pro směr 

vlevo šířky 3,5 m, směrem do centra a zároveň přímo na ulici 1. máje, a z řadícího pruhu 

pro odbočení vpravo do městského obvodu Poruba. Ve vzdálenosti 3 m před stop čarou 
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umístěnou na vozovce je veden přechod pro chodce o šířce 3 m a délce 10 m, 

viz Obr. 4.2.5 a výkres č. 1.2. 

 

Obr. 4.2.5 - Křiţovatka stávajícího stavu Mariánské náměstí, popis jednotlivých větví  

 

Na větvi D se nachází řešená ulice 28. října, která je zde hlavní komunikací, a skládá 

se z jednoho řadícího pruhu vedoucího do křiţovatky, jednoho pruhu vedoucího z křiţovatky 

širokého 5 m a z tramvajového pásu šířky 7 m umístěného mezi tyto protisměrné pruhy. 

Osová vzdálenost tramvajových kolejí je zde 3 m, tramvajový pás je oddělen od pruhu 

vedoucího z křiţovatky nástupním ostrůvkem šířky 2,5 m a délky 73,5 m. Řadící pruh 

pro směr vpravo na ulici 1. máje a zároveň pro směr přímo do centra je široký 3,75 m. 

Ve vzdálenosti 6 m před stop čarou umístěnou na vozovce je přechod pro chodce o šířce 3 m, 

jenţ je veden přes celou ulici 28. října a který se před tramvajovým pásem v délce 3 m 

přerušuje a označuje nápisem na vozovce POZOR TRAM a dále pak zase ve svém směru 

pokračuje v délce 7,5 m aţ k obrubníku na druhé straně komunikace, viz Obr. 4.2.5 a výkres 

č. 1.2. 
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4.3. Intenzita dopravy 

Pro zjištění aktuálních hodnot intenzit dopravy na řešeném úseku ulice 28. října bylo 

vyuţito celorepublikové sčítání intenzit dopravy, které provádělo Ředitelství silnic a dálnic 

České Republiky, které proběhlo v roce 2010, tyto intenzity jsou zobrazeny na Obr. 4.3.1 

a v Tabulce 4.3.1, detailnější popis intenzit je uveden v Příloze 1. 

 

Tabulka 4.3.1 - Roční průměr denních intenzit dopravy řešeného úseku ŘSD 2010 [6] 

číslo 

silnice 

sčítací 

úsek 

těţká vozidla lehká vozidla motocykly celkem vozidla 
začátek 

úseku 
konec úseku 

voz/24h voz/24h voz/24h voz/24h 

479 7-0425 1208 12908 79 14195 Nová Ves 
Mariánské 

náměstí 

 

Z celostátního sčítání dopravy, které provedlo Ředitelství silnic a dálnic České 

Republiky vyplývá, ţe na řešeném úseku ulice 28. října, byly v roce 2010 naměřeny 

a následně vypočítány hodnoty RPDI pro všechny vozidla celkem v hodnotě 14 195 vozidel 

za 24 hodin. 

 

Obr. 4.3.1 - Grafické znázornění RPDI řešeného úseku, ŘSD 2010 [6] 

 

V roce 2012 uskutečnily sčítání dopravy Ostravské komunikace a.s., jejich zjištěné 

vypočítané roční průměry denních intenzit jsou na Obr. 4.3.2. Z grafického znázornění 

vyplývá, ţe na řešeném úseku je roční průměr denních intenzit pro všechny vozidla celkem 

roven hodnotě 17 259 vozidel za 24 hodin. 
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Obr. 4.3.2 - Grafické znázornění RPDI řešeného úseku, OKAS 2012 

 

4.3.1. Výhledová intenzita dopravy 

Pro stanovení výhledové denní intenzity vozidel pro rok 2030 byl pouţit postup 

popsaný v TP 225 [14] metodou jednotného součinitele růstu, jeţ vychází z předpokladu 

shodného nárůstu dopravních intenzit na veškerých komunikacích podle svého typu a 

bez zřetele na jejich umístění v území.  

Prognóza intenzit dopravy se zpravidla zpracovává odděleně pro dvě základní skupiny 

vozidel, tj. pro lehká a těţká vozidla dle Tabulky 4.3.1.1. Metodika pouţívá různé hodnoty 

koeficientu vývoje intenzit dopravy v závislosti na typu komunikace. Určení typu komunikace 

se provede podle tabulky 2 na základě kategorie a třídy pozemní komunikace. Přepočtové 

součinitele růstu intenzit dopravy jsou určeny pomocí přílohy 1 – koeficienty vývoje intenzit 

dopravy pro skupinu lehkých vozidel – LV, přílohy 2 -koeficienty vývoje intenzit dopravy 

pro skupinu těţkých vozidel – TV a přílohy 3 koeficienty vývoje intenzit dopravy pro skupinu 

všechna vozidla – SV umístěných v TP 225. [14] 

Tabulka 4.3.1.1 - Základní skupiny vozidel pro prognózu intenzit dopravy [14] 
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Tabulka 4.3.1.2 - Typy komunikací pro prognózu intenzit dopravy [14] 

 

Koeficienty přepočtů pro rok 2030 dle TP 225 [14] pro řešený úsek, tedy pro silnici 

II. třídy typ komunikace II+-III jsou: 

lehká vozidla - LV - kv2030 = 1,46 

těžká vozidla - TV - kv2030 = 1,04 

všechna vozidla - SV - kv2030 = 1,40 

Při pouţití ročního průměru denních intenzit zjištěných Ředitelstvím silnic a dálnic 

České Republiky pro rok 2010 se vypočítá mnoţství lehkých vozidel jako součet lehkých 

vozidel a motocyklů, těţká vozidla a vozidla celkem uţ se shodují se základní skupinou 

vozidel, tedy u nich uţ není zapotřebí jejich přepočítání. 

LV = M + O = 79 + 12 908 = 12 987 [voz/den]     /1/ 

TV = 1208 [voz/den] 

SV = 14195 [voz/den] 

Jelikoţ výchozím rokem pro výpočet prognózy dopravy máme sčítání dopravy z roku 

2010, a v tomto roce je koeficient k0i, jenţ je koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí 

rok a danou skupinu vozidel roven vţdy jedné nemusíme přepočítávat koeficient kpi, jelikoţ 

se nám tím pádem hodnoty tohoto koeficientu přímo shodují s koeficientem kvi, 

coţ je koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok a danou skupinu vozidel. 

Proto výhledová intenzita dopravy se určí pro jednotlivé skupiny vozidel vztahem /2/. [14] 

                    /2/ 

Výpočet pro návrhový rok 2030: 

                                                

                                    [voz/den] 
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                                                   /3/ 

 

Výhledová denní intenzita pro rok 2030 na řešeném úseku ulice 28. října činí pro lehká 

vozidla 18 962 voz/den, pro těţká vozidla 1 257 voz/den a pro všechna vozidla 

19 873 voz/den. Pokud bychom ovšem srovnali součet lehkých a těţkých vozidel s přepočtem 

u všech vozidel, tak dospějeme k výsledku 20 219 voz/den, coţ je o 346 vozidel za den více 

neţ uvádí návrhová intenzita pro všechna vozidla. Jelikoţ je výpočet zvlášť pro lehké a těţké 

vozidla podrobnější díky dvěma návrhovým koeficientům, můţeme ho také tím pádem chápat 

jako přesnější a proto je vhodné pouţít tuto hodnotu jako návrhový stav na rok 2030. 

 

4.4. Odklon dopravy 

Cílem diplomové práce je rekonstrukce ulice 28. října, při podpovrchovém vedení 

tramvajové tratě a následném zklidnění automobilové dopravy v řešeném úseku. Základním 

aspektem pro realizaci úprav ulice 28. října na řešeném úseku je právě jiţ zmíněné umístění 

tramvajové tratě pod povrch vozovky, coţ je koncepce, která je plánována Magistrátem města 

Ostravy na rok 2030. Cílem koncepce je vytvořit přeloţku stávající ulice 28. října, na nově 

vybudovanou ulici Ţelezárenskou a potvrdit tak společenský význam urbanistického celku 

města, přes který by tím pádem nebyla vedena tranzitní doprava, ale byla by vedena na okraji 

tohoto významného celku. Tato ulice má přejít na charakter místní obsluţné komunikace, 

městské třídy převáţně společenského významu se zelení. Zadání diplomové práce poţaduje 

zklidnění dopravy v tomto řešeném úseku a vytvoření tak vhodných podmínek pro pěší 

a cyklistickou dopravu. Toto zklidnění má mít za následek z nynější místní sběrné 

komunikace udělat komunikaci dvoupruhovou obsluţnou pomocí různých prvků pouţívaných 

pro zklidnění dopravy, jako jsou svislé a vodorovné značky se zvýrazňujícími prvky, 

zpomalovací pruhy, zúţení vozovky a jiné.  

Při zklidnění ulice 28. října, v řešeném úseku a tedy zpomalením průjezdu vozidel 

přes tento úsek, zváţením současného stavu a nárůstu dopravních intenzit na výhledové 

období by se naprosto znemoţnil průjezd vozidel jedoucích tímto úsekem, díky naprosto 

nevyhovující kapacitě navrhované zklidněné komunikace. Proto je nutno specifikovat 

podmínky odklonu zbytné dopravy mimo tuto ulici při zachování odpovídající dopravy 

obsluţné. 
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Pro odklon dopravy je plánována výstavba ulice Ţelezárenská, která je zařazena v Bílé 

knize Správy silnic Moravskoslezského kraje a spadá do skupiny  „O“ – ostatní (O1- 

obchvaty, přeloţky silnic, rozvojové investice). Přestavba ulice Ţelezárenská je zobrazena 

na Obr. 4.4.1 značením OV/01/31 a OV/01/9 a zakreslena na Obr. 4.4.2. 

 

 

Obr. 4.4.1 - Mapová část okresu Ostrava, znázornění investičních staveb z Bílé knihy SSMSK [3] 

 

Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky 

mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, 

rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti. Bílá kniha je vyuţívaná k tvorbě krátkodobých 

investičních plánů (plánovací období 1-2 roky) a také k tvorbě plánů střednědobých 

(plánovací období 3 – 5 let) i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Svým pojetím jde 

o materiál otevřený, který podle poţadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně 

aktualizuje SSMSK. [5] 

Stavba silnice II/479 Ostrava ulice Ţelezárenská jeţ je znázorněná na Obr. 4.4.1 

označením OV/01/9, řeší přeloţku stávající silnice II/479 (ul. 28. října) procházející 

zástavbou centra města, jejíţ šířkové uspořádání nevyhovuje poţadavkům na komunikaci 

základního dopravního komunikačního systému Statutárního města Ostrava. Zpracovaná 

studie předpokládá výstavbu čtyřpruhové směrově nedělené komunikace v kategorii 

MS 15,5/50. V úseku mezi ulicí Ţeleznou a 1. máje se jedná o rekonstrukci stávající silnice, 

v úseku od ulice 1. máje po ulici Výstavní o novostavbu. Při kříţení s ulicí Ţeleznou 

je předpoklad výstavby okruţní křiţovatky. Tato stavba v Bílé knize SSMSK získala svým 



-27- 

bodovým hodnocením 100 bodů 12. pořadí z celkového počtu 35 plánovaných staveb 

Moravskoslezského kraje. [5] 

 

 

Obr. 4.4.2 - Specifikace odklonu dopravy, naznačení průtahu Ţelezárenské [9] 

 

Stavba silnice II/479 Ţelezárenská v úseku Ţákovská - Ţelezná v Ostravě, jeţ 

je znázorněná na Obr. 4.4.1 označením OV/01/31, je vedena na rozhraní obytné a průmyslové 

zástavby Hulvák a Vítkovic. Je navrhována v kategorii MS 69/60 a je vedena v koridoru ulice 

Ţelezné. Stavba si vyţádá demolici průmyslových i obytných objektů a v úseku pod bývalým 

Hulváckým koupalištěm bude vedena pod povrchem terénu. Ulice Ţelezárenská bude 

"odklonovou" komunikací silnice II/479 (ulice 28 října) jeţ bude vedena po okraji zastavěné 

části Mariánských Hor a Hulvák, viz Obr 4.4.2. Tato stavba v Bílé knize SSMSK získala 

svým bodovým hodnocením 80 bodů 21. pořadí z celkového počtu 35 plánovaných staveb 

Moravskoslezského kraje. [5] 

Jelikoţ pořadí umístění seřazeno dle bodového zisku stavby je na 12 a 22 místě 

z celkových 35 tak se dá stanovit, ţe důleţitost těchto staveb se nachází ve středních 

hodnotách tak na základě kvalifikovaného odhadu a konzultaci s odborníky se ukončí jejich 

výstavba v rámci roku 2030. 

Napojení stávající ulice 28. října na budoucí protaţení ulice Ţelezárenské bude probíhat 

v úrovňovém kříţení s ulicí 28. října vzdáleném 243 m od stávající křiţovatky 28. října – 

U koupaliště, ve směru na městský obvod Poruba. Tato nově vzniklá křiţovatka je znázorněna 

na Obr. 4.4.3. 
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Obr. 4.4.3 - Napojení ulice 28. října na novou ulici Ţelezárenskou 

 

Tento odklon dopravy můţe pojmout přirozenou cestou podle kvalifikovaného odhadu 

a konzultaci s odborníky 40 - 50% z celkových intenzit vozidel jedoucích ulicí 28. října. 

Při osazení světelného signalizačního zařízení se dají naprogramovat fáze jednotlivých směrů 

tak, aby řidiči motorových vozidel preferovali jako výhodnější variantu pouţití právě 

jiţ zmíněné přeloţky, neţ dlouhého čekání a následného zdlouhavého průjezdu 

přes zpomalovací prvky ve zklidněném úseku. Díky tomuto naprogramování fází a konzultaci 

s odborníky, se dá předpokládat, ţe přeloţka pojme 50 – 60% intenzit vozidel jedoucích ulicí 

28. října. 

Proto tato křiţovatka bude řízena světelně signalizačním zařízením. V první řadě bude 

zvýhodňovat tramvajovou dopravu, následně odbočení vlevo z ulice Ţelezárenské na ulici 

28. října a nakonec průjezd rovně směrem od Nové Vsi Vodárna na městský obvod Mariánské 

Hory a Hulváky, neboť cílem práce je minimalizovat intenzitu dopravy na řešeném úseku 

ulice 28. října, viz Obr. 4.4.3. 

Pro odklon dopravy k severní části města bude vyuţívána stávající silnice druhé třídy, 

S II/647 – ulice Mariánskohorská, která se s ulicí 28. října kříţí světelně řízenou úrovňovou 

křiţovatkou, která bude přestavěna na velkou spirálovou okruţní křiţovatku s okruţním 

jízdním pásem se dvěma jízdními pruhy, viz Obr. 4.4.4. podle kvalifikovaného odhadu 

a konzultaci s odborníky bude vyuţíván tento odklon dopravy 10 % z celkového počtu 

vozidel projíţdějících ulicí 28. října. 
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Pro návrhový rok 2030 je stanovena intenzita dopravy 20 219 vozidel za den. 

Při uváţení odklonu dopravy přes ulici Mariánskohorskou ve výši 10% a uváţení odklonu 

dopravy přes ulici Ţelezárenskou osazenou SSZ s preferencí jízdních pruhů, ve výši 50 % 

aţ 60 % zjistíme, ţe celý odklon dopravy můţe činit 60 % aţ 70 % výhledových intenzit, tedy 

něco kolem 12 000 - 14 000 vozidel za den. Na zklidněnou ulici 28. října bude připadat 

výhledová intenzita 6 000 – 8 000 voz/den. 

 

 

Obr. 4.4.4 - Přestavba křiţovatky u vodárny na velkou okruţní křiţovatku 
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5. Varianty řešení 

5.1. Podpovrchové vedení tramvajové tratě 

Návrh řešení uspořádání ulice 28. října v úseku od křiţovatky s ulicí Mariánskohorskou 

a ulicí Plzeňskou po Mariánské náměstí, při podpovrchovém vedení tramvajové tratě vychází 

z koncepce Magistrátu města Ostravy a návrhového roku 2030, ve kterém se výhledová 

intenzita doprava vozidel, na nově zklidněné ulici, bude pohybovat díky zajištění odklonu 

dopravy a navrhované změně povrchového uspořádání uličního prostoru kolem 6 000 

aţ 8 000 voz/den, viz kapitula 4.3.2. Situace návrhu přestavby je zobrazena na výkresu č. 3.1 

a výkresu č. 3.2. Osazení svislého dopravního značení, popsání vodorovného značení a návrh 

signálních a varovných pásů je zakreslen na výkresu č. 4.1 a výkresu č. 4.2. V úseku 

od Hulvák po Mariánské náměstí je rychlost vozidel omezena svislým dopravním značením 

na 40 km/h. 

Návrh řešeného úseku začíná křiţovatkou u vodárny, která je posunuta a přestavěna 

na velkou spirálovou okruţní křiţovatku, která byla převzata z konceptu Magistrátu města 

Ostravy. Tato velká spirálová okruţní křiţovatka má vnější průměr 140 m, a průměr 

středového ostrova 84 m, s dvoupruhovým aţ třípruhovým proměnným okruţním jízdním 

pásem s šířkou pruhů 4 m Vjezd z ulice Plzeňské do okruţní křiţovatky je řešen třemi pruhy 

šířky 3,25 m a výjezd dvěma pruhy šířky 4 m. Vjezd z ulice 28. října ve směru z centra, 

do okruţní křiţovatky je řešen třemi pruhy šířky 4 m a výjezd dvěma pruhy šířky 4 m. Ulice 

Mariánskohorská je na vjezdu řešena dvěma pruhy a spojovací větví s ulicí 28. října ve směru 

na městský obvod Poruba, na které je umístěna autobusová zastávka v zálivu Nová Ves 

vodárna. Výjezd je řešen dvěma pruhy, ke kterým se přidává další jízdní pruh, na kterém 

je umístěna autobusová zastávka v zálivu Nová Ves vodárna. Pod ulicí Mariánskohorská 

je navrţen podchod pro pěší. Ulice 28. října ve směru z Poruby je připojena k okruţní 

křiţovatce třemi vjezdy šířky 3,5 m a spojovací větví s ulicí Plzeňskou šířky 6 m, výjezd 

je řešen dvěma pruhy šířky 3,5 m. Nad celou okruţní křiţovatkou je v násypu a na mostní 

konstrukci vedena tramvajová trať s osovou vzdáleností kolejí 4 m, která se směrem do centra 

sniţuje do úrovňového kříţení s nově vybudovanou ulicí Ţelezárenskou, za kterou 

v Hulváckém kopci vjede do nově vybudovaného tunelu, ve kterém bude jako podpovrchová 

tramvaj vedena v celém následujícím řešeném úseku. Na mostní konstrukci je nad ulicí 

Plzeňskou umístěna tramvajová zastávka Nová Ves vodárna a nad ulicí 28. října je taktéţ 

umístěna v obou směrech tramvajová zastávka Nová Ves vodárna. Přístup na nadzemní 
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zastávky je pro cestující umoţněn pomocí schodišť a ramp umístěných podél ulice 28. října, 

viz Obr. 4.4.4. 

Napojení Ostravských vodáren a kanalizací na nově vybudovanou směrově rozdělenou 

ulicí 28. října, je u výjezdové větve z okruţní křiţovatky směrem do centra prostřednictvím 

odbočujícího pruhu šířky 4 m. Komunikace slouţící k napojení Ostravských vodáren 

a kanalizací je dvoupruhová s šířkou pruhu 3,5 m a pro výjezd z Ostravských vodáren 

a kanalizací na ulici 28. října je třeba respektovat přikázaný směr jízdy vpravo. 

V místě kříţení ulice 28. října s ulicí Ţelezárenskou, přechází pravý odbočovací pruh 

ulice 28. října ve spojovací větev na ulici Ţelezárenskou šířky 3,75 m. Jízdní pruh pro směr 

přímo je šířky 3,75 m a je od spojovací větve oddělen dělícím zatravněným ostrůvkem. Ulice 

Ţelezárenská se skládá z jednoho pruhu pro odbočení vlevo na ulici 28. října směrem 

do městského obvodu Poruba šířky 3,25 m a jednoho pruhu pro odbočení vpravo na ulici 

28. října směrem do centra. Křiţovatka je osazená SSZ s naprogramovanými fázemi 

pro upřednostnění tramvajové dopravy, viz kapitola 4.4 Odklon dopravy a Obr. 4.4.2. 

 

 

Obr. 5.1.1 - Okruţní křiţovatka Hulváky 

V místě kříţení ulice 28. října s ulicí Klostemannovou a U koupaliště, je navrţena 

jednopruhová okruţní křiţovatka, s vnějším průměrem 30 m. a průměrem ostrůvku 14 m. 

Vjezd z ulice 28. října ve směru do centra je šířky 3,25 m a výjezd je šířky 4 m. Vjezd z ulice 
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U koupaliště je šířky 3,75 m a výjezd je šířky 4 m. Ulice U koupaliště je rozdělena směrovým 

dělícím ostrůvkem šířky 2 m, přes který je veden přechod pro chodce šířky 4 m. Vjezd z ulice 

28. října ve směru do městského obvodu Poruba je šířky 4 m a výjezd je také šířky 4 m. Ulice 

28. října je rozdělena směrovým dělícím ostrůvkem šířky 2 m, přes který je veden přechod 

pro chodce šířky 4 m. Vjezd z ulice Klostermannova je šířky 3,75 m a výjezd je šířky 4 m. 

Přes ulici Klostermannovu je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 7 m, viz Obr. 5.1.1. 

Cyklistická doprava, která je vedena společně s motorovou dopravou přes nově zbudovanou 

okruţní křiţovatku je vedena převáţně z ulice Klostemannova, která se napojuje na stezku 

pro cyklisty procházející lesoparkem Benátky ve směru na městský obvod Poruba. 

Za okruţní křiţovatkou se pruhy komunikace zuţují do šířky 3,25 m a je zde převeden 

provoz cyklistů z jízdního pruhu (společně s motorovou dopravou) do jednosměrných 

jízdních pruhů pro cyklisty umístěných v hlavním dopravním prostoru po obou stranách 

komunikace. Hlavní dopravní prostor komunikace je šířky 14 m. Jízdní pruhy pro cyklisty 

jsou navrţeny šířky 1 m včetně vodícího prouţku šířky 0,25 m umístěného mezi jízdním 

pruhem pro cyklisty a jízdním pruhem pro vozidla. Mezi jízdním pruhem pro cyklisty a 

obrubníku je bezpečnostní odstup 0,5 m. Na pravé straně komunikace ve směru na městský 

obvod Poruba je napojen samostatný sjezd z parkovací plochy. Vjezd šířky 4 m je veden 

přes chodníkový přejezd. Dále jsou po obou stranách komunikace podél cyklistických pruhů 

vybudovány parkovací zálivy šířky 2 m, které se střídají s vysázenými zelenými plochami. 

Mezi parkovacím zálivem a jízdním pruhem pro cyklisty je bezpečnostní odstup 0,75 m. 

Parkovací zálivy v řešeném úseku jsou vţdy maximálně pro 4 stání, aby nezanikala zeleň 

a v obrazu komunikace i nadále dominovaly automobily dle TP 145 [2]. 

5 m před nově navrţenou autobusovou zastávkou Hulváky, typu ,,zátka”, kterou fyzicky 

rozděluje dělící pás šířky 1 m a délky 34 m, je přerušeno vodorovné dopravní značení 

jízdního pruhu pro cyklisty, z důvodu povinnosti čekání cyklistů v případě zastavení vozidla 

autobusu v této zastávce. Zastávka typu ,,zátka” bude kladně přispívat ke zklidňování dopravy 

v řešeném úseku. Jízdní pruhy pro cyklisty jsou v hlavním dopravním prostoru vedeny 

průběţně i přes křiţovatku ulice 28. října s ulicí Oborného, která je jednosměrnou komunikací 

šířky 5 m a z které při vjezdu na ulici 28. října je třeba respektovat přikázaný směr jízdy 

vpravo. Přes ulici Oborného je veden šikmý přechod pro chodce šířky 3 m a délky 7 m.  

Jedním z prvků navrhovaného zklidnění dopravy, za kříţením s ulicí Oborného 

je vedení přechodu pro chodce umístěném na širokém zpomalovacím prahu a chráněném 

dělícím (ochranným) ostrůvkem, viz Obr. 5.1.2. Tento ostrůvek šířky 2,5 m a délky 10 m 
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zuţuje jízdní pruhy pro vozidla v obou směrech z šířky 3,25 m na šířku 3 m. V místě 

zvýšeného prahu je rychlost omezena na 10 km/h. Jízdní pruhy pro cyklisty nemění svou 

šířku a jsou vedeny přes zpomalovací práh podél jízdního pruhu, a jsou přerušeny v místě 

kříţení s přechodem pro chodce, ve kterém cyklisté dávají chodcům přednost. Široký 

zpomalovací práh je navrţen výšky 0,1 m a celkové délky 10 m, nájezdové rampy jsou dlouhé 

1m a jsou ve sklonu 1:10. Zpomalovací práh je řešen stavební úpravou vozovky z dlaţebních 

kostek drobných. 

 

Obr. 5.1.2 - Přechod pro chodce umístěný na širokém zpomalovacím prahu 

 

Za chráněným dělícím ostrůvkem jsou v prostoru pro pěší umístěny po obou stranách 

komunikace zobrazeny jednotlivé přístupy, délky 20 m a šířky 3 m, k podpovrchovému 

vedení tramvajové tratě na nově vybudovanou podzemní zastávku. Umístění a rozměry těchto 

přístupů bylo převzato z koncepce návrhu Magistrátu města Ostravy, a je znázorněno 

na výkresu č. 3.2. Komunikace se zde rozšiřuje do své původní šířky hlavního dopravního 

prostoru velikosti 14 m, s umístěním parkovacích zálivů, střídanými vysázenými zelenými 

plochami aţ po nově zbudovanou okruţní křiţovatku, před kterou je převeden provoz cyklistů 

z jízdního pruhu pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru do jízdního pruhu (společně 

s motorovou dopravou). Cyklistická doprava je tedy vedena společně s motorovou dopravou 

přes nově zbudovanou okruţní křiţovatku. 

Nynější kříţení ulice 28. října s ulicí Ţelezárenskou, Josefa Šavla a Sokola Tůmy 

je vyřešeno jednopruhovou okruţní křiţovatkou s vnějším průměrem 30 m. a průměrem 

ostrůvku 14 m. Vjezdy i výjezdy z ulice 28. října v obou směrech jsou šířky 4 m. Ulice 

28. října je rozdělena směrovým dělícím ostrůvkem šířky 2 m, přes který je veden přechod 
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pro chodce šířky 4 m. Vjezd z ulice Ţelezárenské je šířky 3,75 m a výjezd je šířky 4 m. 

Přes ulici Ţelezárenskou je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 7 m. Vjezdy z ulice 

Josefa Šavla a ulice Sokola Tůmy jsou šířky 3,5 m a výjezdy jsou šířky 4 m. Přes ulici ulice 

Josefa Šavla a ulici Sokola Tůmy jsou vedeny přechody pro chodce šířky 4 m a délky 7 m, 

viz Obr. 5.1.3. 

 

 

Obr. 5.1.3 - Okruţní křiţovatka Ţelezárenská, Josefa Šavla, Sokola Tůmy 

 

Za okruţní křiţovatkou je provedeno napojení cyklistické dopravy z jízdního pruhu 

(společně s motorovou dopravou) do jednosměrných jízdních pruhů pro cyklisty umístěných 

v hlavním dopravním prostoru po obou stranách komunikace a komunikace se vrací ke svému 

původnímu šířkovému uspořádání, s šířkou hlavního dopravního prostoru 14 m, šířkou 

jízdních pruhů 3,25 m, šířkou parkovacích zálivů 2 m a šířkou pruhu pro cyklisty 1 m včetně 

vodícího prouţku šířky 0,25 m umístěného mezi jízdním pruhem pro cyklisty a jízdním 

pruhem pro vozidla. Mezi jízdním pruhem pro cyklisty a obrubníku je bezpečnostní odstup 

0,5 m. Parkovací zálivy se střídají s vysázenými zelenými plochami. Mezi parkovacím 

zálivem a jízdním pruhem pro cyklisty je bezpečnostní odstup 0,75 m. 



-35- 

V úseku mezi ulicí Ţelezárenskou a ulicí Prostornou je veden přechod pro chodce šířky 

4 m, přes ochranný dělící ostrůvek, viz Obr. 5.1.4. Tento ostrůvek šířky 2,5 m a délky 17,5 m 

zuţuje jízdní pruhy pro vozidla v obou směrech z šířky 3,25 m na šířku 3 m. V obou směrech 

je umístěn před přechodem pro chodce zpomalovací polštář MP-SP65 o rozměrech (délka x 

šířka x výška) 3x1,8x0,065m, který svou šířkou zvýhodňuje projíţdějící městskou hromadnou 

autobusovou dopravu. Nejvyšší povolená rychlost motorových vozidel pro průjezd zúţeného 

úseku je stanovena na 20 km/h. Jízdní pruhy pro cyklisty nemění svou šířku a je přerušen 

v místě kříţení s přechodem pro chodce, ve kterém cyklisté dávají chodcům přednost. 

 

Obr. 5.1.4 - Vedení přechodu pro chodce v úseku mezi ulicí Ţelezárenskou a ulicí Prostornou 

 

Ulic Prostorná a ulice U vodojemu se nyní napojuje na ulici 28. října, tomuto napojení 

bylo dříve fyzicky zabráněno. Tím byla vytvořena průsečná křiţovatka, s vyznačenou hlavní 

komunikací na ulici 28. října. Jízdní pruhy pro cyklisty nemění svou šířku a jsou přes tuto 

křiţovatku vedeny přímo, a v místě kříţení jsou označeny přerušovanou čarou a zajišťuje 

tak moţnost přímého odbočení cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru. Ulice 

Prostorná je navrţena jako dvoupruhová komunikace s šířkou pruhů 2,75 m. Přes tuto ulici 

je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 6 m, který je umístěn od hrany kříţící ulice 

28. října ve vzdálenosti 6 m. Nároţí křiţovatky je navrţeno o poloměru 6 m. Ulice U 

vodojemu je navrţena jako dvoupruhová komunikace s šířkou pruhů 2,75 m. Přes tuto ulici 

je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 6 m, který je umístěn od hrany kříţící ulice 

28. října ve vzdálenosti 6 m. Nároţí křiţovatky je navrţeno o poloměru 6 m. 
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V úseku mezi ulicí Prostornou u a ulicí V zátiší je veden přechod pro chodce šířky 4 m 

a délky 4,5 m přes jednotlivé pruhy komunikace pomocí ochranného dělícího ostrůvku, 

viz Obr. 5.1.5. Tento ostrůvek šířky 2,5 m a délky 15 m mění směr pruhů ulice 28. října 

a zachovává jejich šířku 3,25 m Ve směru na centrum je umístěn před přechodem pro chodce 

zpomalovací polštář MP-SP65 o rozměrech (délka x šířka x výška) 3x1,8x0,065m, který svou 

šířkou zvýhodňuje projíţdějící městskou hromadnou autobusovou dopravu. Nejvyšší 

povolená rychlost motorových vozidel pro průjezd tohoto úseku ve směru do centra 

je stanovena na 20 km/h. Jízdní pruhy pro cyklisty nemění svou šířku a jsou přerušeny v místě 

kříţení s přechodem pro chodce, ve kterém cyklisté dávají chodcům přednost. Ulice V zátiší 

je navrţena jako dvoupruhová komunikace s šířkou pruhů 3 m. Přes tuto ulici je veden 

přechod pro chodce šířky 4 m a délky 6,5 m, který je umístěn od hrany křiţující ulice 28. října 

ve vzdálenosti 6 m. Nároţí křiţovatky je navrţeno o poloměru 6 m. Ulice 28. října je díky 

vloţenému ostrůvku před  místem kříţení rozšířena a za křiţovatkou se vrací zpět 

do původního uspořádání. Jízdní pruhy pro cyklisty nemění svou šířku a jsou vedeny 

průběţně přes křiţovatku ulice 28. října s ulicí V zátiší, ve které jsou označeny přerušovanou 

čarou a zajišťují moţnost přímého odbočení cyklistické dopravy v hlavním dopravním 

prostoru. 

 

Obr. 5.1.5 - Vedení přechodu pro chodce před křiţovatkou s ulicí V zátiší 

 

Za křiţovatkou ulice 28. října s ulicí v Zátiší následují 2 stykové křiţovatky s ulicemi 

Jahnova, Karla Tomana. Ulice 28. října zde nemění svoje šířkové uspořádání. Jízdní pruhy 

pro cyklisty zde také nemění svou šířku a jsou vedeny průběţně přes křiţovatku ulice 28. října 
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s ulicí V zátiší, ve které jsou označeny přerušovanou čarou a zajišťují moţnost přímého 

odbočení cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru. Po stranách komunikace jsou 

v hlavním dopravním prostoru umístěny parkovací zálivy šířky 2 m, které se střídají 

s vysázenými zelenými plochami. Ulice Jahnova je navrţena jako dvoupruhová komunikace 

s šířkou pruhů 3,25 m. Přes tuto ulici je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 7 m, 

který je umístěn od hrany křiţující ulice 28. října ve vzdálenosti 6 m. Nároţí křiţovatky 

je navrţeno o poloměru 6 m. Ulice Karla Tomana je navrţena jako dvoupruhová komunikace 

s šířkou pruhů 3,25 m. Přes tuto ulici je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 7 m, 

který je umístěn od hrany křiţující ulice 28. října ve vzdálenosti 6 m. Nároţí křiţovatky 

je navrţeno o poloměru 6 m. 

Původní napojení parkoviště u obchodního domu Alfa Computer, pomocí samostatného 

sjezdu přes sníţený chodníkový přejezd je vyřešeno vytvořením stykové křiţovatky. Jízdní 

pruhy pro cyklisty jsou vedeny přímo přes křiţovatku a jsou v místě kříţení označeny 

přerušovanou čarou, čímţ zajišťují moţnost přímého odbočení cyklistické dopravy v hlavním 

dopravním prostoru. Nově vzniklé napojení parkoviště je dvoupruhové s šířkou pruhů 3 m a 

je přes něj veden přechod pro chodce šířky 3 m a délky 6 m, který je umístěn od hrany 

křiţující ulice 28. října ve vzdálenosti 2,8 m. Nároţí křiţovatky je navrţeno o poloměru 5 m. 

 

Obr. 5.1.6 - Vedení přechodu pro chodce před křiţovatkou s ulicí Oblou 

 

V úseku mezi napojením parkoviště u obchodního domu Alfa Computer a ulicí Oblou, 

je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 4,5 m přes jednotlivé pruhy komunikace, 
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přes ochranný dělící ostrůvek, viz Obr. 5.1.6. Tento ostrůvek šířky 2,5 m a délky 17 m mění 

směr pruhů ulice 28. října a zachovává jejich šířku 3,25 m V obou směrech je umístěn 

ve vzdálenosti 1 m před přechodem pro chodce zpomalovací polštář MP-SP65 o rozměrech 

(délka x šířka x výška) 3x1,8x0,065m, který svou šířkou zvýhodňuje projíţdějící městskou 

hromadnou autobusovou dopravu. Nejvyšší povolená rychlost motorových vozidel 

pro průjezd úseku je stanovena na 20 km/h. Jízdní pruhy pro cyklisty nemění svou šířku a 

jsou přerušeny v místě kříţení s přechodem pro chodce, ve kterém cyklisté dávají chodcům 

přednost. 

Za vloţeným ostrůvkem následuje styková křiţovatka s ulicí Oblou. Ulice 28. října 

zde nemění svoje šířkové uspořádání. Jízdní pruhy pro cyklisty zde také nemění svou šířku 

a jsou vedeny průběţně přes křiţovatku ulice 28. října s ulicí Oblou, ve které jsou označeny 

přerušovanou čarou a zajišťují moţnost přímého odbočení cyklistické dopravy v hlavním 

dopravním prostoru. Po stranách komunikace jsou v hlavním dopravním prostoru umístěny 

parkovací zálivy šířky 2 m, které se střídají s vysázenými zelenými plochami. Ulice Oblá 

je navrţena jako dvoupruhová komunikace s šířkou pruhů 2,75 m, která je slepou 

obousměrnou ulicí. Přes tuto ulici je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 6 m, který 

je umístěn od hrany křiţující ulice 28. října ve vzdálenosti 6 m. Nároţí křiţovatky je navrţeno 

o poloměru 6 a 6,25 m. 

Před křiţovatkou s ulicí Daliborovou je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 

4,5 m přes jednotlivé pruhy komunikace pomocí ochranného dělícího ostrůvku, 

viz Obr. 5.1.7. Tento ostrůvek šířky 2,5 m a délky 17,5 m mění směr pruhů ulice 28. října 

a zachovává jejich šířku 3,25 m Ve směru na centrum je umístěn před přechodem pro chodce 

zpomalovací polštář MP-SP65 o rozměrech (délka x šířka x výška) 3x1,8x0,065m, který svou 

šířkou zvýhodňuje projíţdějící městskou hromadnou autobusovou dopravu. Nejvyšší 

povolená rychlost motorových vozidel pro průjezd tohoto úseku ve směru do centra 

je stanovena na 20 km/h. Jízdní pruhy pro cyklisty nemění svou šířku a jsou přerušeny v místě 

kříţení s přechodem pro chodce, ve kterém cyklisté dávají chodcům přednost. Ulice 28. října 

je díky vloţenému ostrůvku před  místem kříţení s ulicí Daliborovou rozšířena a mění se její 

uspořádání. Jízdní pruhy pro vozidla jsou zde šířky 4,5 m. Jízdní pruhy pro cyklisty nemění 

svou šířku a jsou vedeny průběţně přes křiţovatku ulice 28. října s ulicí Daliborovou, ve které 

jsou označeny přerušovanou čarou a zajišťují moţnost přímého odbočení cyklistické dopravy 

v hlavním dopravním prostoru. 
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Ulice Daliborova je navrţena jako dvoupruhová komunikace s šířkou pruhů 3,25 m. 

Přes tuto ulici je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 7 m, který je umístěn od hrany 

křiţující ulice 28. října ve vzdálenosti 6 m. Nároţí křiţovatky je navrţeno o poloměru 

6 a 6,25 m. 

 

Obr. 5.1.7 - Křiţovatka Kollárova Daliborova 

 

Následné kříţení ulice 28. října s ulicí Kollárovou je pod úhlem 66°. Ulice Kollárova 

je navrţena jako dvoupruhová komunikace s šířkou pruhů 3,25 m. Přes tuto ulici je veden 

přechod pro chodce šířky 4 m a délky 7 m, který je umístěn od hrany křiţující ulice 28. října 

ve vzdálenosti 8 m. Nároţí křiţovatky je navrţeno o poloměru 8,25 a 6 m. 

Za křiţovatkou s ulicí Kollárovou je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 4, 5 m 

přes jednotlivé pruhy komunikace pomocí ochranného dělícího ostrůvku, viz Obr. 5.1.7. 

Tento ostrůvek šířky 2,5 m a délky 17,5 m mění směr pruhů ulice 28. října a zachovává jejich 

šířku 3,25 m Ve směru na městský obvod Poruba umístěn před přechodem pro chodce 

zpomalovací polštář MP-SP65 o rozměrech (délka x šířka x výška) 3x1,8x0,065m, který svou 

šířkou zvýhodňuje projíţdějící městskou hromadnou autobusovou dopravu. Nejvyšší 

povolená rychlost motorových vozidel pro průjezd tohoto úseku ve směru na městský obvod 

Poruba je stanovena na 20 km/h. Jízdní pruhy pro cyklisty nemění svou šířku a jsou přerušeny 

v místě kříţení s přechodem pro chodce, ve kterém cyklisté dávají chodcům přednost. Ulice 

28. října je za vloţeným ostrůvkem zúţena a vrací se zpět do původního uspořádání. Jízdní 

pruhy pro vozidla jsou zde šířky 3,25 m. 
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Za chráněným dělícím ostrůvkem jsou v prostoru pro pěší umístěny po obou stranách 

komunikace jednotlivé přístupy, délky 20 m a šířky 2 m, k podpovrchovému vedení 

tramvajové tratě na nově vybudovanou podzemní zastávku. Umístění a rozměry těchto 

přístupů bylo převzato z koncepce návrhu Magistrátu města Ostravy, a je znázorněno 

na výkresu č. 3.2. V místě kříţení ulice 28. října s ulicí Slavníkovců nemění ulice 28. října své 

šířkové uspořádání. Jízdní pruhy pro cyklisty zde také nemění svou šířku a jsou vedeny 

průběţně přes křiţovatku ulice 28. října s ulicí Slavníkovců, ve které jsou označeny 

přerušovanou čarou a zajišťují moţnost přímého odbočení cyklistické dopravy v hlavním 

dopravním prostoru. Po pravé straně komunikace ve směru do centra jsou v hlavním 

dopravním prostoru umístěny parkovací zálivy šířky 2 m, které se střídají s vysázenými 

zelenými plochami aţ po nově zbudovanou okruţní křiţovatku. Ulice Slavníkovců 

je navrţena jako jednosměrná komunikace s šířkou 7 m a s moţností parkování na obou 

stranách komunikace. Přes tuto ulici je veden přechod pro chodce šířky 4 m a délky 7 m, 

který je umístěn od hrany křiţující ulice 28. října ve vzdálenosti 10 m. Nároţí křiţovatky 

je navrţeno o poloměru 6 a 8 m. 

 

 

Obr. 5.1.8 - Navrhovaná okruţní křiţovatka Mariánské náměstí 
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Za křiţovatkou ulice 28. října s ulicí Slavníkovců jsou v prostoru pro pěší umístěny 

po obou stranách komunikace jednotlivé přístupy, délky 20 m a šířky 3 m, k podpovrchovému 

vedení tramvajové tratě na nově vybudovanou podzemní zastávku. Umístění a rozměry těchto 

přístupů bylo převzato z koncepce návrhu Magistrátu města Ostravy, a je znázorněno 

na výkresu č. 3.2. Před navrhovanou okruţní křiţovatkou je převeden provoz cyklistů 

z jízdního pruhu pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru do jízdního pruhu (společně 

s motorovou dopravou). Cyklistická doprava je tedy vedena společně s motorovou dopravou 

přes nově zbudovanou okruţní křiţovatku. 

Nynější kříţení ulice 28. října s ulicí 1. máje a ulicí Přemyslovců je vyřešeno 

jednopruhovou okruţní křiţovatkou s vnějším průměrem 30 m. a průměrem ostrůvku 14 m. 

Všechny vjezdy i výjezdy okruţní křiţovatky jsou šířky 4 m. Všechny čtyři větve okruţní 

křiţovatky jsou rozděleny směrovým dělícím ostrůvkem šířky 2 m, přes který jsou vedeny 

přechody pro chodce šířky 4 m, viz Obr 5.1.8. 

Jelikoţ jsou v místě Mariánského náměstí kladeny velké nároky na dopravu v klidu, 

a na povrchu nejsou vhodné lokality pro její umístění, je vhodné zváţit při budování tunelu 

pro podpovrchovou tramvajovou dopravu, moţnost rozšíření podpovrchového úseku 

a vybudování tak rozlehlého podzemního parkoviště. Bylo by však nutné napojit tuto 

podpovrchovou stavbu na úrovňovou uliční síť. 

Tato varianta přestavby řeší nynější koncepci města a tedy zadání diplomové práce. 

 

5.2. Podpovrchové vedení automobilové dopravy 

 

Jako alternativní varianta řešení se nabízí řešení uličního prostoru za předpokladu 

podpovrchového vedení automobilové dopravy. Tato varianta uvaţuje s umístěním tramvaje 

na povrch vozovky a změnou uspořádání ulice 28. října ve smyslu obytné zóny 

a vybudováním tunelu pod stávající ulicí 28. října. Vjezd do tunelu by byl zpřístupněn 

vozidlům uprostřed Hulváckého kopce. Komunikace by zde byla rozšířena o odbočovací 

a připojovací pruhy, které by se od komunikace odpojovaly do stran a pod povrchem vedly 

přímo do tunelu, ve kterém by se spojovali do obousměrné komunikace, umístěné přímo 

pod ulicí 28. října. Tím pádem by nebylo třeba ulici 28. října zklidňovat, protoţe 

z psychologického hlediska řidičů by se veškerá osobní tranzitní doprava převedla do tunelu 
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a stávající komunikaci ulice 28. října, by byla vyuţívána pouze vozidly, která by v této oblasti 

měla zdroj nebo cíl cesty, coţ je malá část nynější vytíţenosti komunikace. 

Výhodou tohoto řešení je podpoření dostupnosti tramvajové dopravy, která by byla 

vedena na povrchu a tedy i umístění tramvajových zastávek, ke kterým by se cestující lehce 

dostali, aniţ by museli chodit po schodech nebo rampách. Tento návrh zajišťuje sníţení zátěţe 

ţivotního prostředí, neboť znečištění ovzduší v prostoru řešené komunikace automobilovou 

dopravou by bylo minimalizováno. Díky této variantě řešení by se nemusela budovat přeloţka 

silnice 28. října na budoucí prodlouţenou ulici Ţelezárenskou, a tím pádem by plánovaná 

Ţelezárenská budovat nemusela vůbec. 

Toto řešení se ale neslučuje se se zadáním diplomové práce a vyţadovalo by změnu 

zadání diplomové práce, tedy změnu koncepce celého projektu vedení podpovrchové 

dopravy, které by vyţadovalo změnu urbanistické koncepce plánů Magistrátu města Ostravy. 

Z těchto důvodů není tato varianta pro řešení vhodná. 
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6. Orientační náklady 

 

Orientační kalkulace je stanovena z hlavních prvků povrchových úprav ulice 28. října 

na řešeném úseku, které vychází ze zadání diplomové práce, jeţ je řešení uličního prostoru 

ulice 28. října v úseku od křiţovatky s Mariánskohorskou, Plzeňskou aţ po Mariánské 

náměstí.  

Následující Tabulka 6.1, zobrazuje orientační kalkulaci nákladů, pro úrovňovou část 

návrhu přestavby. Ceny jednotlivých poloţek jsou přebrány z expertních cen OTSKP-SPK 

[10], Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací, 

který vydalo ředitelství silnic a dálnic České republiky. 

 

Tabulka 6.1 - Orientační kalkulace nákladů přestavby 

 
mnoţství jednotka cena/jednotka cena 

Nové komunikace z kameniva 

prolévaného ţivicí 
25726 m

2
 1401 36 042 126,00 Kč 

Nový chodník dláţděný 21915 m
2
 1075 23 558 625,00 Kč 

Demolice stávajících pozemní 

komunikace 
31163 m

2
 450 14 023 350,00 Kč 

Demolice stávajících chodníků 15400 m
2
 350 5 390 000,00 Kč 

Rozebrání tramvajové tratě 4920 m 531 2 612 520,00 Kč 

Zatravnění ploch 10714 m
2
 300 3 214 200,00 Kč 

Vodorovné dopravní značení 

plastem, profil zvučící 
6087,5 m

2
 306 1 862 775,00 Kč 

Dopravní značky základní 

velikosti hliníkové - dodávka a 

montáţ 

192 ks 3 060 587 520,00 Kč 

Dopravní značky zvětšené 

velikosti ocel fólie tř. 3 - dodávka 

montáţ 

32 ks 4240 135 680,00 Kč 

Světelné signalizační zařízení 

silniční třísvětelné 
2 ks 50900 101 800,00 Kč 

Odstranění svislého dopravního 

značení 
174 ks 250 43 500,00 Kč 

Zpomalovací polštář MP-SP65 

3x1,8x0,065m (d x š x v) 
7 ks 42600 298 200,00 Kč 

Zpomalovací prahy z dlaţebních 

kostek drobných 
90 m

2
 938 84 420,00 Kč 

Přístřešek pro cestující 2 ks 100 000 200 000,00 Kč 

  Orientační náklady celkem: 88 154 716,00 Kč 
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Orientační náklady povrchových úprav návrhu řešení ulice 28. října v úseku 

od křiţovatky s Mariánskohorskou, Plzeňskou aţ po Mariánské náměstí činí 88 154 716 Kč. 

Avšak toto je jen nepatrná část z  celkové částky, kterou by stála celá navrhovaná koncepce 

Magistrátu města Ostravy, do které by byla zahrnuta kalkulace za velkou okruţní křiţovatku 

a tramvajovou trať umístěnou nad ní s příslušnými mostními objekty, vybudování a napojení 

prodlouţené ulice Ţelezárenské, vybudování tunelu pro který by bylo nutné provést 

geologický průzkum, podpovrchové tramvajové trati a přístupu k zastávkám z povrchu ulice 

28. října. 
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7. Závěr 

V úvodní části diplomové práce jsou popsány pouţitelné prvky pro zklidnění dopravy 

na komunikacích a křiţovatkách. Dále je zde podrobně popsán stávající stav ulice 28. října 

v úseku od křiţovatky s ulicí Plzeňskou a ulicí Mariánskohorskou aţ po Mariánské náměstí. 

Následující část diplomové práce řeší intenzitu dopravy na řešeném úseku ulice 

28. října, ze které je vypočítána výhledová intenzita dopravy pro rok 2030, která činí 

20 219 voz/den. 

Další částí diplomové práce je specifikaci odklonu zbytné dopravy pro rok 2030, který 

bude probíhat nově vybudovanou a prodlouţenou ulicí Ţelezárenskou pro vozidla jedoucí 

jiţně od ulice 28. října a stávající ulicí Mariánskohorskou jedoucí severně od ulice 28. října. 

Celkový odklon dopravy pro rok 2030 je podle kvalifikovaného odhadu a konzultaci 

s odborníky odhadován na 60 % aţ 70 %, tedy něco kolem 12 000 - 14 000 vozidel za den. 

Na zklidněnou ulici 28. října bude připadat výhledová intenzita 6 000 – 8 000 voz/den. 

Hlavní částí diplomové práce je návrh přestavby stávajícího uspořádání ulice 28. října 

v řešeném úseku se zaměřením na zklidnění dopravy a vytvořením vhodných podmínek 

pro pěší a cyklistickou dopravu. Návrh se skládá z přestavby jednotlivých stykových 

křiţovatek na jednopruhové okruţní křiţovatky, umístěním jízdních pruhů pro cyklisty 

do hlavního dopravního prostoru komunikace, zúţením jízdních pruhů vloţením dělících 

ostrůvků pro přechody pro chodce, omezením rychlosti, vloţením dlouhého zpomalovacího 

prahu a zpomalovacích polštářů, umístěním autobusové zastávky typu zátka na jízdní pruh, 

vybudováním parkovacích zálivů v hlavním dopravním prostoru, které se střídají 

s vysázenými zelenými plochami a napojením některých uzavřených sjezdů a komunikací. 

V závěrečné části jsou uvedeny orientační náklady povrchových úprav návrhu řešení 

ulice 28. října v úseku od křiţovatky s ulicí Mariánskohorskou a ulicí Plzeňskou 

aţ po Mariánské náměstí, které činí 88 154 716 Kč. 

Navrţená varianta rekonstrukce ulice 28. října splňuje zadání a je vhodným řešením 

pr zklidnění ulice 28. října při podpovrchovém vedení tramvajové tratě, díky kterému bude 

ulice 28. října pro účastníky provozu bezpečnější a zdůrazní tak společenský význam 

urbanistické části města. 
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