
 VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra dopravního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

Propojení ulic Na Nábřeží a Mezidolí v Havířově 

Connection between Street Na Nábřeží and Mezidolí in Havířov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                                 Bc.  Petr Navrátil 

Vedoucí předmětu:                                                                   Ing. Václav Škvain 

 

 

Ostrava 2014 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

                                                                                                          

 

V Ostravě                                                                podpis studenta 

………………………………                                   ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prohlašuji, že 

 

 byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního  

a § 60 – školní dílo. 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále  

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít  

(§ 35 odst. 3). 

 souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu  

na výsledek její obhajoby. 

 

 

V Ostravě ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANOTACE 

           Tato diplomová práce má charakter technické studie. Obsahem studie je propojení ulic 

Na Nábřeží a Mezidolí v Havířově z důvodu druhého napojení na Frýdek Místek, a lepší 

dostupnosti do Dolní Datyně, ve které se v současnosti staví nové domy. Studie je navržena 

dle parametrů územního plánu města Havířov. V práci je zahrnuto zdůvodnění studie, širší 

vztahy, návrh komunikace, charakteristika dotčeného území, základní charakteristika 

navržené trasy a orientační odhad nákladů. Hlavní podstatou studie je vytvořit komunikaci, 

která by splňovala parametry v daném koridoru.  

 

Klíčová slova (česky) 

Komunikace, okružní křižovatka, koridor, ulice Na Nábřeží, ulice Mezidolí 

 

ANNOTATION 

           This thesis has the character of a technical study. The report is about linking the streets 

Na Nábřeží and Mezidolí in Havířov, the reason of study is the second connection to Frýdek 

Místek, and better access to Dolní Datyně, which is currently building new houses. The study 

is designed according to the parameters of the urban plan of Havířov. The work includes the 

study rationale, broader relations, design communication, characteristics of the territory, 

basic characteristics of proposed route and approximate cost estimate. The main essence of 

the study is to create a communication that would match the parameters in the corridor. 

 

Keywords (enpglish) 

Communication, Roundabout, corridor, street Na Nábřeží, street Mezidolí 
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1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STUDIE 

1.1 Stavba 

Název stavby:   Propojení ulic Na Nábřeží a Mezidolí v Havířově 

Místo stavby:   Moravskoslezský kraj, okres Karviná 

Katastrální území:  Havířov, 736 01 

Druh stavby:   Dopravní - komunikační spojka ulic, Novostavba 

1.2 Objednatel 

Jméno:   VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

Adresa:  Ludvíka Podestě 1875/17 

   708 33 Ostrava – Poruba 

Telefon:  597 321 318 

Fax:   597 321 356 

1.3 Zhotovitel 

Vedoucí projektant:  Ing. Václav Škvain 

    vaclav.skvain@vsb.cz 

Projektant:   Petr Navrátil 

    petr.navratil.st@vsb.cz 
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2  ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 

 Tato technická studie přeložky navržené komunikace vymezená ulicemi Na nábřeží a 

Mezidolí v Havířově byla vypracována jako diplomová práce. 

2.1 Vztah komunikace k rozvoji sítě PK 

Navržená komunikace má vymezené hranice v ÚP města Havířov. Odtud je převzatý 

návrh. Komunikace je zde označena jako přeložka silnice III/4731 v koridoru BL-Z5. 

Pojmenoval bych úsek, kterým se zabývám v diplomové práci jako tzv. první etapu silnice 

III/4731. V územním plánu města Havířov je označen jako (DS). To znamená, že je určen 

pro dopravní infrastrukturu silniční. Na šířku má tento koridor 30 m a přibližná výměra 8,43 

ha. Tento koridor jde vidět na konci této podkapitoly.  

 Cílem návrhu rozvoje silniční dopravní infrastruktury v řešeném území je zlepšit 

parametry komunikační sítě, vytvořit podmínky pro zajištění dopravní obsluhy 

zastavitelných ploch, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a omezení negativních vlivů 

silniční dopravy na životní prostředí. Jednotlivé návrhy dopravních staveb a souvisejících 

zařízení dopravní infrastruktury budou realizovány v příslušných plochách dopravní 

infrastruktury silniční (DS) nebo komunikací (K). Jde o plochy zohledňující možné směrové 

odchylky osy trasy navrhované stavby, úpravy ostatní komunikační sítě nebo úpravy tras sítí 

technické infrastruktury. Ostátní pozemní komunikace a stavby dopravní infrastruktury, 

neřešené v grafické části územního plánu, budou řešeny v dopravních plochách nebo 

ostatních funkčních plochách dle územně – technických podmínek v souladu s podmínkami 

stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 Územní rezervou pro vedení staveb dopravní infrastruktury silniční se rozumí 

nestabilizované území o proměnlivé šířce, s orientačním vymezením osy výhledové 

dopravní stavby, které vymezuje plošné nároky dopravních staveb s předpokládanou 

realizací v dlouhodobém časovém horizontu. V tomto území nesmí být jeho využití měněno 

způsobem, který by znemožnil nebo zásadně ztížil realizaci takto vymezené dopravní 

stavby. [12] 
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Hlavní využití podle územního plánu města Havířova můžou mít plochy dopravní 

infrastruktury silniční hlavní jako:  

 stavby komunikací, mosty lávky, 

 komunikace pro chodce a cyklisty, 

 čerpací stanice pohonných hmot, 

 řadové a hromadné garáže, 

 ochranná zeleň, 

 parkoviště, odstavné plochy, výhybny, zastávky pro hromadnou dopravu, 

odpočívadla. 

 Přípustné využití podle územního plánu města Havířova můžou mít plochy dopravní 

infrastruktury silniční hlavní jako: 

 stavby, zařízení a sítě nezbytné technické infrastruktury a přípojek na 

technickou infrastrukturu, 

 technická zařízení zabezpečovací a sdělovací, 

 stavby a zařízení pro údržbu silnic a provoz hromadné dopravy, 

 stavby dopravní infrastruktury drážní, 

 služby motoristům s ohledem na prostorové uspořádání lokality - stavby 

ubytovacích a stravovacích zařízení. 

Nepřípustné využití: 

 stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním 

pozemků a využívání. 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu podle územního plánu 

města Havířov: 

 nejsou stanoveny.  
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Obr. č. 2.1.: ÚP města Havířov [12] 

 

2.2 Cíle studie 

  Cílem technické studie je ověření možnosti vedení trasy daným koridorem z důvodu 

zkvalitnění, zbezpečnění a zklidnění dopravy. V rámci studie bylo vypracováno jedno 

řešení, protože daný koridor, kvůli jeho malé šířce, neumožňuje jiné další vhodné možnosti 

řešení. Tato diplomová práce prověřuje tzv. první etapu přeložky silnice III/4731. [12] 

2.3 Potřebnost a naléhavost stavby 

Existují dva hlavní důvody, kvůli kterým je nutné tuto komunikaci postavit. Jedním 

z důvodů je druhé efektivní napojení na Frýdek Místek, jedná se o první úsek silnice 

III/4731. V současnosti vede komunikace do Frýdku Místku pouze přes Šenov.  

Druhý důvod je spojen s komfortnějším propojením Dolní Datyně s městem Havířov. 

Jedná se o tzv. první etapu přeložky silnice III/4731. V Dolní Datyni se v současné době 

staví novostavby, do budoucna je připraveno dostatek stavebních parcel, pro které je nutno 

postavit lepší silniční spojení s městem. [12] 
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2.4 Vazba na územní plán 

 Při návrhu se maximálně dbalo na šířkové uspořádání koridoru BL-Z5, kde se 

navržená trasa nachází.  Za úkol bylo dodržet tyto linie předepsané územním plánem, ale 

nebylo nutné striktně dodržet linii územního plánu. Sice se jednalo o hlavní úkol, ale někde 

to nevyšlo. Linie územního plánu nebyly na pár místech dodrženy, protože jsou v těchto 

místech pod trasou velké násypy. Tyto podmínky by se daly dodržet jen v případě, kdyby v 

místech ukončující hranice byly vybudovány opěrné zdi nebo by se musely prodloužit délky 

mostů. [12] 

 

3  STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 

3.1 Historie města Havířov 

Havířov je statutárním městem ve Slezsku, 

konkrétně v Moravskoslezském kraji. Leží v ostravsko-

karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd. Město 

vzniklo po druhé světové válce na Ostravsku 

v důsledku zajištění bydlení pro pracovníky dolů a hutí.  

Administrativně Havířov vznikl 4. 12. 1955, kdy mu byla udělena městská práva. Jak 

již byla řečeno, hlavním důvodem pro vznik města, bylo zajištění bydlení pro pracovníky 

dolů a hutí v období rozvoje hutnického průmyslu. Území, na kterém mělo město vzniknout, 

leželo na rozhraní tří okresů, a to ostravského (Šenov, Dolní Datyně a Šumbark), těšínského 

(Dolní Bludovice, Životice) a karvinského (Dolní a Horní Suchá). O existenci Šenova se 

historické prameny zmiňují už v roce 1305, o Bludovicích v roce 1335 a obec Šumbark byla 

také pravděpodobně založena ve 14. století.  

V období růstu těžebního průmyslu a zároveň kvůli stabilizaci velkého počtu hutních 

pracovníků, bylo velice důležité zajistit jim bydlení. Havířov se stal výjimečným v důsledku 

rychlosti výstavby sídlišť, která byla zahájena v roce 1947. V této době měl Havířov 

charakter tzv. socialistického města. Až do dnešní doby si město udržuje status města 

s nejkvalitnějším bydlením v čistém prostředí a širokým rekreačním vyžitím, zejména údolí 

Lučiny, Pežgovský les nebo Žermanická vodní nádrž.  Havířov se od svého vzniku 

prezentuje jako „město zeleně“, které podporuje výsadbu stromů a stavbu parků. [14] 
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3.2  Popis města Havířov 

Havířov patří mezi nejmladší města v České republice. Dnes je jedenáctým  

největším v ČR. Rozděluje se do 8 územních celků:  

1. Havířov- město,  

2. Bludovice,  

3. Podlesí,  

4. Šumbark,  

5. Prostřední Suchá,  

6. Životice,  

7. Dolní Suchá 

8. Dolní Datyně 

 

Obr. č. 3.1.: Poloha Havířova v Moravskoslezském kraji [13] 

 

Při sčítání lidu ke dni 1. 1. 2014 čítal Havířov 77 449 obyvatel. Plocha města se 

odhaduje na 3208 hektarů. Povrch Havířova je členitý, spadá do geomorfologického celku 

Ostravská pánev, přesněji Havířovská plošina. Některé části spadají do podcelku Těšínská 

pahorkatina. Dále povrch tvoří sníženiny, které se vyskytují hlavně v oblasti řek Lučiny a 
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Sušanky. Co se týká silniční komunikace, město slouží jako pomyslná spojnice mezi 

Ostravou a Českým Těšínem. Kromě silnic II. a III. třídy, Havířovem prochází také silnice I. 

třídy, která směřuje z Hradce Králové do Žiliny. Město má hned několik zajímavostí, 

například Havířov vlastní jednu z největších okružních křižovatek v České republice, a mezi 

nejznámější památku patří havířovské vlakové nádraží z 60. let. 

Mezi přírodní památky města patří údolí, kterým protéká řeka Lučina, jejíž meandry 

patří k státem chráněné památce. Nejvíce zahloubené koryto řeky vede komunikací „Na 

Nábřeží“. Dále jsou chráněny mokřady, břehové porosty, ale také živočichové, kteří žijí 

v tomto nenarušeném prostředí. Území, které pokrývá téměř 41 hektarů, je domovem dubů, 

habrů, nejrůznějších dřevin a keřů. Další četné zastoupení tvoří ryby v Lučině, obojživelníci 

a hmyz okolo mokřadů a remízků. [14] 

3.3 Širší vztahy 

 Hlavní dopravní vazby z hlediska silničního provozu zajišťují městu Havířov 

významný nadregionální tah, kterým je silnice I/11. Významnějšími dopravními tahy 

krajského významu jsou dále silnice II/474, která je v širších vazbách spojkou silnic I/68 

v Hnojníku, I/11 v Těrlicku, I/59 v Orlové a I/67 v Dětmarovicích, II/479 jako spojka silnic 

I/56 v Ostravě se silnicí I/11 v Havířově, III4735 a III/47210. Ostatní silnice mají z hlediska 

širších dopravních vazeb význam především lokální. Dotvářejí hlavní dopravní kostru města 

anebo zajišťují spojení s jednotlivými místními částmi nebo okolními obcemi. Železniční 

dopravě slouží celostátní železniční trať s elektrickým provozem č. 321 (Ostrava – Český 

Těšín), která je v Ostravě – Svinově zapojena do celostátní tratě č. 270 (tzv. II. a III. 

tranzitní koridor) a v Českém Těšíně do trati č. 320 (součást III. železničního koridoru). 

Nejbližší mezinárodní letiště se nachází v Mošnově. [12] 

Město Havířov chce do budoucna nechat postavit následující dopravní stavby: 

 obchvat města, 

 silnici I/68 (s vazbou na D1), 

 rozšíření ulice U Stromovky, Mánesovy s vazbou na prodloužení ulice 

Dlouhé, 

 prodloužení ulice Petřvaldské, 

 druhé napojení na Frýdek Místek. 
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Poslední ve výše sepsaném výčtu staveb, tedy druhé napojení na Frýdek Místek, 

se týká mojí diplomové práce. Je to přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, 

křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice tj. celý úsek, ale moje diplomová práce 

řeší propojení ulic Na Nábřeží a Mezidolí. Jde o prodloužení stávající trasy silnice 

III/4731 z koncového úseku v sousedních Horních Bludovicích do Havířova, do ul. Na 

Nábřeží. Navržená komunikace umožní zkrácení spojení mezi Havířovem a Frýdkem 

Místkem (v porovnání s trasou silnice II/473 přes Šenov), zlepší i dopravní situaci 

v Prostředních (na ul. Selská, Mezidolí a Datyňská) a Horních Bludovicích. Komunikace 

je navržena ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání, včetně 

vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě – přeložek křížených komunikací. [12] 

 

 

Obr. č. 3. 2.: Širší vztahy [13] 
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3.4  Začátek a konec stavby 

Začátek stavby je umístěn v Havířově na ulici Na Nábřeží. Na ulici Na nábřeží se 

nachází hodně panelových domů, tudíž můžeme hovořit o panelové zástavbě. Tato ulice je 

charakteristická tím, že ji ze západní strany lemují státem chráněné meandry řeky Lučiny. 

Směr navržené komunikace (tedy začátek trasy) má orientaci na jih. 

Konec stavby je umístěn v Havířově na ulici Mezidolí. Směr komunikace (tedy 

konec trasy) má orientaci na jihozápad. Napojuje se na dvoupruhovou nerozdělenou 

komunikaci, kterou lemují pole a řídce osídlené území.  

 

 

Obr. 3. 3.: Pohled na začátek navržené trasy 
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Obr. 3.4.: Situace začátku navržené komunikace [13] 

 

 

Obr. 3.5.: Pohled na konec navržené komunikace 
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Obr. 3.6.: Situace konce navržené komunikace [13] 
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4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO NÁVRH KOMUNIKACE 

4.1 Podklady pro návrh 

 Pro návrh komunikace bylo použito těchto pokladů: 

 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

 ČSN 73 6110 projektování místních komunikací 

 ÚP města Havířov 

 Sčítání dopravy ŘSD ČR (z r. 2010) 

 Polohopis řešeného území od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

 Výškopis řešeného území od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

4.2 Kategorie navržené komunikace 

Navržená komunikace má následující parametry: 

 Dvoupruhová 

 Směrově nerozdělená 

 Kategorijní šířka silnice 7,00 m 

 Šířka jízdního pruhu  3,25 m 

 Šířka vodícího proužku  0,25 m 

 Pravostranný chodník  2,15 m 

4.3 Návrh konstrukce vozovky 

 Návrh konstrukce vozovky byl proveden podle TP 170. TNV= 343 

voz/24hod byl zjištěn na okolní komunikaci, protože město Havířov neprovádí sčítání 

dopravy na místních komunikacích. Na řešené komunikaci se předpokládá menší nebo 

maximálně stejné dopravní zatížení jako na posuzované silnici. TNVk podle prognózy pro 

rok 2040 je 368 voz/24hod. To spadá do třídy dopravního zatížení IV (101-500 voz/den). 

Podloží je známé, je tvořeno hlavně písky a jíly, proto je voleno podloží PIII a návrhová 

úroveň porušení je D1. [8] 

Návrh konstrukce chodníku byl proveden podle TP 170. Podloží je totožné, tudíž 

volím podloží PIII. 
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Souhrnné označení konstrukce vozovky dle katalogových listů TP 170: 

D1-N-1-IV-PIII  

 ACO 11   asfaltový beton     40 mm 

 Postřik z kationativní emulze     0,4 kg/m
2
 

 OCP 16+  asfaltový beton    80 mm  

 MZK  mechanicky zpevněné kamenivo  150 mm 

 ŠDA  štěrkodrť     200 mm 

 Konstrukce vozovky celkem     470 mm 

Souhrnné označení konstrukce chodníku dle katalogových listů TP 170: 

D2-D-1-CH-PIII  

 DL   dlažba betonová    60 mm 

 L  lože z drobného drceného kameniva  30 mm  

 ŠDA  štěrkodrť     150 mm 

 Konstrukce chodníku celkem    240 mm 

 

4.4 Charakteristika dotčených komunikací 

4.4.1 Komunikace na ulici Na Nábřeží 

Tato komunikace začíná odbočením vpravo na první světelné křižovatce za okružní 

křižovatkou směrem z Ostravy. Dále se táhne rovnoběžně s ulicí Hlavní třída a z druhé 

strany jí lemují meandry řeky Lučiny, následně se komunikace točí směrem na 

severovýchod, kde se napojuje na ulici 17. listopadu. Tuto komunikaci lze zařadit do typu 

místní sběrná, šířka jízdního pruhu je 3,25 m. Celou ulicí vede levostranný chodník a ke 

konci ulice je na komunikaci umístěno šikmé stání, které vede i přes zrušený chodník. 
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Obr. č. 4. 1.:  Komunikace na ul. Na Nábřeží [13] 

 

4.4.2 Komunikace na ulici Fojství 

Komunikace se kříží s ulicí Selská a pokračuje na severovýchod, kde je souběžná s 

ulicí Na Nábřeží. Komunikaci lze zařadit do typu obslužné. Obsluhuje zde místní zástavbu 

rodinných domů. Šířka komunikace je 4,00 m. Ke konci tato komunikace přechází do pěší 

zóny, zhruba tam kde se kříží s navrhovanou komunikací. 
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Obr. č. 4. 2.: Pěší zóna na ul. Fojství 

 

 
Obr. č. 4. 3.: Komunikace na ul. Fojství [13] 
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4.4.3 Komunikace na ulici Selská 

Tato komunikace je rovnoběžná s ulicí Na Nábřeží v první části. Potom pokračuje 

směrem na jih, kde se po pravé straně kříží s vodním tokem Stružník, ulicí Mezidolí a Na 

Kempách. Zde se láme a směřuje na jihovýchod. Šířka komunikace je 6,50 m. Lze ji 

charakterizovat jako místní sběrnou. 

 

 
Obr. č. 4. 4.: Komunikace na ul. Selská [13] 

 

4.4.4 Komunikace na ulici Mezidolí 

Tato komunikace začíná odbočením z ulice Selské na západ. Po necelých 200,00 m 

narazíme na most přes řeku Lučinu. V části kde se komunikace láme na jihozápad, bude 

napojení navrhované komunikace. Komunikace je místní sběrná s šířkou 5,00 m. 
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Obr. č. 4. 5.:  Komunikace na ul. Mezidolí [13] 

 

4.4.5 Komunikace na ulici Na Kempách 

V místě začátku této komunikace se kříží s dalšími dvěma ulicemi (Mezidolí, 

Selská), dále vede směrem na jih, ale nás v této studii zajímá jen první část. Komunikace je 

široká 3,00 m a jedná se o komunikaci místní sběrnou. 

 

 
Obr. č. 4. 6.:  Komunikace na ul. Na Kempách [13] 
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4.4.6 Účelové komunikace 

 Navržená komunikace kříží 2 účelové komunikace. Jedná se o polní cestu a 

druhá komunikace je se zpevněným povrchem. Obsluhují zemědělské plochy nebo 

osamocenou zástavbu. Tyto komunikace jsou jednopruhové. 

4.5 Řešení křižovatek  

V navržené trase vznikají 4 křižovatky. Všechny jsou úrovňové a z toho 2 stykové, 

jedna průsečná a jedna okružní křižovatka. 

První z nich se nachází v Havířově na ulici Na Nábřeží. Touto křižovatkou začíná 

řešená komunikace. 

 

Obr. č. 4. 7.: Pohled na začátek navržené trasy 

 

Druhá se nachází ve stávající ulici Selská. Tato křižovatka bude křižovatkou okružní 

a bude spojovat 5 ramen. Bude křižovat ulici Selskou a Na Kempách. 
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Obr. č. 4. 8.: Pohled na severní rameno OK z ul. Selská 

 

Obr. č. 4. 9.: Pohled na jihozápadní rameno OK  
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Obr. č. 4. 10.: Pohled na severovýchodní rameno OK  
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Třetí křižovatka křižuje stávající účelovou komunikaci. Pohled na tuto komunikaci je 

z ulice Mezidolí (fotografie). Na tuto účelovou komunikaci se bude napojovat i navržená 

trasa. Druhá účelová komunikace se bude rušit z důvodu sjednocení do jedné křižovatky. 

 

 

Obr. č. 4. 11.: Pohled na účelovou komunikaci  
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Ve čtvrté křižovatce se navržená trasa napojuje do stávající komunikace na ulici 

Mezidolí. Navržená komunikace je nepatrně širší než současná. To je řešeno napojením v 

délce 30,00 m. 

 
Obr. č. 4. 12.: Pohled na konec navržené trasy a místo napojení do stávající komunikační 

sítě  
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5 CHARAKTERISTIKA DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

5.1 Členitost území 

Území tvoří mírně zvlněná pahorkatina. Tento členitý terén je typický pro celou 

oblast Havířova. Koridor, který je daný územním plánem, je charakteristický velkými 

výškovými rozdíly. Začátek trasy je položen v nadmořské výšce 279 m., po sto metrech 

terén prudce klesá na nadmořskou výšku 256 m. Výškový rozdíl tudíž činí 23 metrů. Z toho 

vyplývá, že úsek od ulice na Nábřeží, klesá ve sklonu 23%. Povrch nejnižšího bodu vyplňuje 

potok Stružník. [14] 

5.2 Geografie 

Reliéf města je velice členitý, tvoří ho zvlněná pahorkatina s nadmořskou výškou od 

240 do 300 m. n. m. Sníženiny terénu se objevují podél toku řeky Sušanky a Lučiny. 

Pahorkatiny přechází až do Polska (východ) jako „Pogorze“, na západ pokračuje Příborská 

pahorkatina.  Patří do masivu Moravskoslezských Beskyd, kde je odděluje sníženina 

Jablunkovské a Třinecké brázdy.  

Povrch města se skládá z geologického hlediska z období kenozoika obsahující 

kvartérní nezpevněné sedimentační horniny – převážně štěrkopísky, písky, jíly, sprašové 

hlíny. Sprašové hlíny jsou svým původem spojené s čtvrtohorním zaledněním. Terén také 

ovlivnila těžba černého uhlí, která se projevila poklesy terénu. S těžbou uhlí dále souvisejí 

odkalovací nádrže, které také ovlivňují terén.   

Řešené území se nachází především na smíšených sedimentech jako je písek (modrá 

barva), hlína, písek, štěrk (žlutá), jíl (červená barva). Tohle můžeme vidět na obrázku č. 5. 1. 

[15] 
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Obr. č. 5. 1.: Geologická mapa řešeného území [15] 

5.3 Jiné vlastnosti řešeného území 

Podle informací čerpané od České geologické služby (Geofond) se nenachází v okolí 

řešené komunikace žádné poddolované území. Havířov byl postaven na nepoddolovaném 

území jen za účelem výstavby panelových domů pro pracovníky dolů a hutí.  

5.4 Meteorologické poměry 

Havířov patří do klimatické oblasti MT 10. Klimatická oblast MT 10 je 

charakteristická: 

 průměrná roční teplota vzduchu – 8 až 9 °C, 

 počet letních dnů s teplotou nad 25 °C – 40 až 50 dnů, 

 počet zimních dnů se sněhem – 50 – 60 dnů, 

 počet dnů s teplotou 10 °C a více – 140 až 160 dnů, 

 počet mrazivých dnů – 110 až 130 dnů, 

 počet ledových dnů – 30 až 40 dnů, 

 průměrná teplota v lednu – (-2°C) až (-3°C), 

 průměrná teplota vzduchu v červenci – 17 až 18 °C, 
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 průměrná teplota v dubnu – 7 až 8 °C, 

 průměrná teplota v říjnu – 7 až 8 °C, 

 průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více – 100 až 120 dnů 

 srážkový úhrn ve vegetačním období – 400 až 450mm 

 počet dnů zamračených – 120 až 150 dnů 

 počet dnů jasných – 40 až 50 dnů. [16] 

 

Obr. č. 5. 2.: Mapa klimatických oblastí [17] 

5.5 Vodní plochy 

Zásobování vodou je zajištěno systémem Beskydského skupinového vodovodu. 

Městem Havířov protékají dva vodní toky, řeka Sušanka a řeka Lučina. Sušanka protéká 

severní až severovýchodní částí města, naopak Lučina teče v jihozápadní části. Lučina 

přitéká z Žermanické vodní nádrže, a teče skrz město a kolem již zmíněné zástavby městské 

části. Řeka tvoří četné meandry, které jsou chráněné, stejně jako spousty rostlin a živočichů 

s tou řekou spojeny. K rekreaci a jako lákadlo turistů slouží dvě vodní nádrže, jedná se o 

Těrlicko a Žermanice. Mezi další stojaté vody patří rybníky a vodou zatopené poklesové 

lokality v důlních polích. Rybníky lemující řeku Sušanku byly používány jako sedimentační 

nádrže pro uhelné kaly. [14] 
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5.6 Chráněná území 

Zahloubené koryto řeky Lučiny je provázeno komunikací Na Nábřeží, kterou zmiňuji 

z toho důvodu, že tvoří začátek trasy mé komunikace. Podél řeky Lučiny vede regionální 

biokoridor a kolem vodního toku Stružník vede lokální biokoridor. Křížení navržené 

komunikace s biokoridory je řešeno mostní konstrukcí, kde je dodržený minimální průchod 

pod mostem 2,5 m. Proti ulici Na Nábřeží, o zhruba 40 m níže se nachází území, které je 

chráněno jako přírodní památka, jedná se o regionální biocentrum kolem již zmíněné řeky 

Lučiny. Délka tohoto chráněného území je 2,5 km a rozloha čítá 40,7 ha. Ochrana se týká 

meandrů řeky, na které navazují mokřady, břehové porosty a druhotné louky. V tomto 

nenarušeném prostředí se daří rozmanitým druhům z řad flóry i fauny. Zde se daří hlavně 

dubům a habrům, nacházejí se tu mohutnější dřeviny s keřovitým i bylinným patrem, které 

vytvářejí prostor pro hnízdění desítek druhů ptactva. Bohaté zastoupení ryb, hmyzu a 

obojživelníků najdeme jak v řece Lučině tak i v přilehlých mokřadech. Na katastru města se 

nachází památný strom, lípa malolistá, která je pozůstatkem aleje dříve lemující kupeckou 

stezku procházející městem. Přístup k této nedotčené přírodě je snadný právě z ulice Na 

Nábřeží. Údolí je velkým turistickým lákadlem a je intenzivně rekreačně využíváno. [14] 

 
Obr. č. 5. 3.: Lokální biokoridor – potok Stružník 
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6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA NAVRŽENÉ TRASY 

Komunikace mezi ulicemi Na Nábřeží a Mezidolí byla navržena jako jedna varianta 

v rámci technické studie v daném koridoru dle územního plánu města Havířov.  

Komunikace je navržena jako místní komunikace podle normy ČSN 73 6110 

(Projektování místních komunikací). Jedná se o typ komunikace sběrnou. Trasa je 

naprojektovaná jako dvoupruhová směrově nerozdělená s pravostranných chodníkem o šířce 

2,15 m. Chodce chrání obrubník ve výšce 0,15 m nad vozovkou. Na vozovce je veden vodící 

proužek v šířce 0,25 m, který je umístěn u obrubníku. Parametry trasy jsou vytvořené podle 

návrhové rychlosti Vn= 50 km/h. [3] 

6.1 Směrové vedení trasy 

Směrové vedení komunikace je tvořeno protisměrnými oblouky s přechodnicemi a 

přímými úseky. Minimální poloměr pro návrhovou rychlost Vn= 50,00 km/h je stanoven na 

100 m, v navržené trase je minimální poloměr 150,00 m. Návrh odpovídá hodnotám, které 

vyžaduje norma ČSN 73 6110 a její změny Z1. Podélné sklony jízdního pásu odpovídají 

normě, kde při stoupání a klesání může být maximálně 6%.  

Komunikace začíná na ulici Na Nábřeží ve staničení 0, 000 00 km. Trasa začíná 

přímým úsekem o délce P1=  9,37 m. Následuje přechodnice ve tvaru klotoidy v délce L1= 

50,00 m a parametru A1= 92,20. Dále se v trase nachází pravotočivý oblouk o poloměru R1= 

170 m a délce L1= 145, 37 m. Poté přechází do přechodnice s parametrem A1‘= 92,20 a 

délky L1‘= 50,00 m. Následuje přímý úsek o délce 96,96 m. Opět následuje přechodnice o 

délce L2= 50,00 m a parametrem A2= 92,20. Dále se objevuje levotočivý oblouk o poloměru 

R2= 150 m a délce L2= 20,81 m. Opět následuje přechodnice o délce L2‘= 44,00 m a 

parametru A2‘= 86,60. Trasa pokračuje v oblouku, který je pravotočivý o poloměru R3= 

250,00 m a délce L3= 247,21 m. Pokračuje přechodnice o délce L3‘= 50,00 m a parametrem 

A3‘= 111,80 m. Následuje přímý úsek o délce P3= 108,18 m. Poté pokračuje přechodnice o 

délce L4= 50,00 m a parametrem A4= 116,19 m. Dále máme oblouk o poloměru R4= 270,00 

m a délce L4= 158,18 m. Poté následuje opět přechodce L4‘= 50,00m a parametrem A4‘= 

116,19 m. Na konci trasy se nachází přímý úsek o délce P4= 26,13 m. V tabulce č uvádím 

přehlednější vedení trasy. 
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Mezi zápory směrového vedení patří omezený prostor v koridoru podle územního 

plánu města Havířov. Vytkl bych i problémové prvky při směrovém návrhu trasy, které jsou 

napojení trasy na komunikaci "Na Nábřeží". Zde vyšel při maximální snaze o co nejvíce 

kolmé napojení úhel 78°. V tomto místě také opouští linie vymezeného koridoru. Další 

prvkem, který byl obtížný zapojit, je okružní křižovatka. Ta je také vymezena dopravním 

koridorem ÚP a musí se zde brát v potaz napojení komunikační sítě. Vznikla zde na docela 

malém prostoru pětiramenná okružní křižovatka. [3] 

 

Staničení 
[km]  

Body 

geometrie 

Délka L, P 
[m] 

Parametr 

přechodnice 
A  

Poloměr 
oblouku [m] 

0,000 00 ZÚ-TP P1= 9,37     

0,059 37 TP-PK L1=50,00 A1= 92,20   

0,204 74 PK-KP L11= 145,37   R1= 170 

0,254 74 KP-PT L1'= 50,00 A1'= 92,20   

0,351 70 PT-TP P2= 96,96     

0,401 70 TP-PK L2= 50,00 A2= 52,20   

0,4220 51 PK-KP L22= 20,81   R2= 150 

0,466 58  KP-PK L2'= 50,00 A2'= 92,20   

0,713 79 PK-KP L33= 247,21   R3= 250 

0,763 79 KP-PT L3'= 50,00 A3'= 111,80   

0,871 97 PT-TP P3= 108,18     

0,921 97 TP-PK L4= 50,00 A4= 116,19   

1,080 15 PK-KP L44= 158,18   R4= 270 

1,130 15 KP-PT L4'= 50,00 A4'= 116,19   

1,156 28 PT-KÚ P44= 26,13     

 

Tab. č. 6. 1.: Směrové parametry trasy 
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6.2 Příčné sklony v navržené komunikaci 

Navržená trasa má v přímých úsecích základní střechovitý 2,5% na levou stranu a 2,5 

% na pravou stranu. V navržené trase se objevují protisměrné oblouky, které se musí 

projevit v klopení komunikace. Pokud máme oblouky o velkých poloměrech, necháváme 

základní střechovitý sklon. Tato informace se netýká mojí navržené trasy, protože ta 

disponuje oblouky o poloměrech 150,00 až 270,00 m. Klopení celé trasy bylo spočítáno v 

programu Autocad Civil 3D 2014. Zde nastává jeden malý problém a to takový, že 

maximální hodnotu klopení umisťuje na konec přechodnice. Správně by to mělo být tak, že 

začátek změny klopení by se měl nacházet na začátku přechodnice. V oblouku už by měl 

objevovat maximální sklon a to kvůli odstředivým silám, které působí na vozidlo v zatáčce, 

tak i kvůli odvodnění vozovky. Klopení vozovky probíhá kolem osy navržené trasy. Klopení 

můžeme vidět i ve výkresech (situace a podélný profil komunikace).  

Nyní bych popsal průběh klopení navržené trasy. Trasa začíná ve střechovitém 

sklonu 2,5 % na obě dvě strany. Po 9,37 metrech se trasa začne klopit na pravou stranu. Po 

18,30 metrech se dostává do sklonu 2,5 % na pravé straně a 0 % na levé straně. Dále se 

klopí ještě více a po 27,23 metrech se dostává do sklonu na pravé straně 2,5 % a na levé 

straně - 2,5 %. Tím to nekončí a po 34,37 metrech se do svého maximálního sklonu v tomto 

oblouku a to 4,50 % na pravé straně a - 4,5 % na levé straně. I když přechodnice má 50,00 

metrů, tak už po 34,37 metrech je dosaženo maximálního sklonu. Tento sklon pokračuje 

celou délkou oblouku a přechází i do následné přechodnice. Změna začíná až ve 229,74 

metrech trasy. V 236,89 metrech je trasa naklopena ve sklonu 2,5 % na pravou stranu a         

- 2,5% na levou stranu. Klopení pokračuje ve stejném smyslu a to tak, že v 245,81 metrech 

se dostává na hodnotu 2,5 % na pravé straně a 0 % na levé straně trasy. Po 254,74 metrech 

se trasa dostává opět do střechovitého sklonu 2,5 % na pravou stranu a 2,5 % na levou 

stranu. To znamená, že jsem v přímém úseku.  

Po 351,70 metrech se trasa zase dostává do přechodnice a začíná klopení. V 360,70 

metrech trasy se vozovka klopí 2,5 % na levou stranu a 0 % na pravou stranu. Tentokrát 

nejsme v pravotočivém oblouku, ale v levotočivém. Poté se trasa ještě více klopí a dosahuje 

hodnot 2,5 % na levé straně a - 2,5 % na straně pravé. To vše po 369,70 metrech. Po 378,70 

metrech se trasa dostává do maximálního klopení v celé navržené komunikaci a to na 

hodnotu 5,0 % na levé straně a - 5,0 % na pravé straně. Následuje okružní křižovatka, ve 

které nebylo v mojí kompetenci řešit klopení.   
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V 744,79 metrech se dostáváme na konec pravotočivého oblouku a trasa se opět 

začíná klopit. Zde jsou parametry klopení 3,0 % na pravou stranu a - 3,0 % na levou stranu. 

V 755,15 metrech se trasa klopí v hodnotách 2,5 % na pravé straně a 0,0 % na levé straně. 

Po 763,79 metrech se trasa dostává do střechovitého sklonu 2,5 % na pravé straně a to samé 

na levé straně. Následuje přímý úsek. 

Po 871,97 metrech se trasa dostává do přechodnice a začíná klopení vozovky. V 

880,60 metrech je trasa naklopená v hodnotě 2,5% na levé straně a 0,0 % na straně pravé. V 

890,97 metrech dosahuje klopení hodnot 3,0 % na levé straně a - 3,0 % na pravé straně. 

Nacházíme v oblouku o největším poloměru v celé navržené trase. Oblouk končí v 1111,15 

metrech a začíná se měnit klopení vozovky. V 1121,52 metrech dosahuje klopení hodnot 2,5 

% na levé straně a 0,0 % na straně pravé. V 1130,15 metrech se trasa dostává do základního 

střechovitého sklonu a tak pokračuje až do konce trasy. [1] [2] 

6.3 Výškové vedení trasy 

Výškové vedení trasy bylo navrženo na návrhovou rychlost Vn = 50 km/h. Výškové 

vedení se skládá ze dvou vydutých a dvou vypuklých oblouků. Nachází se zde pět přímých 

úseků. Výška začátku trasy činí 278,68 m. n. m. a je ve sklonu – 0,68 %, po 10,14 m se trasa 

láme vypuklým obloukem o poloměru R= 1200,00 m. Dále pokračuje přímý úsek ve sklonu 

– 6 % v délce 140,26 m. Poté následuje vydutý oblouk o poloměru R= 4000,00 m. Opět 

pokračuje přímý úsek ve sklonu – 1,5 % v délce 56,52 m. Dále se objevuje vypuklý oblouk 

o poloměru R= 8000,00 m a přímá přímý úsek ve sklonu – 2,30 % v délce 308,55 m. 

Následuje opět vydutý oblouk o poloměru 4300,00 m a dále přímý úsek ve sklonu 4,20 m 

v délce 66,23 m.  

Délky přímých úseků byly ověřeny následujícím vzorce podle normy ČSN 73 6101: 

Cp = 100 * Vn
2
 / Rv 

Cp = délka svislého průmětu přímkového sklonu 

 Vn
2 = navrhovaná rychlost v km/h 

Rv = poloměr vypuklého oblouku v m [1] [2] 
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Staničení [km]  
Délka přímých 

úseků [m]  
Poloměr 

oblouku [m] 

Délka oblouku 
[m] 

0,000 000 
10,14 

    

0,010 140     

0,010 140   
1200,00 51,81 

0,061 954   

0,061 954 
140,26 

    

0,201 963     

0,201 963   
4000,00 180,04 

0,382 007   

0,382 007 
56,52 

    

0,438 516     

0,438 516   
8000,00 63,76 

0,502 275 
  

0,502 275 
308,55 

    

0,810 740     

0,810 740   
4300,00 179,39 

1,090 128   

1,090 128 
66,23 

    

1,156 280     

Tab. č. 6. 2.: Výškové parametry trasy 

6.4 Podélné sklony v navržené komunikaci 

Podélné sklony závisí na členitosti terénu a na návrhové rychlosti. Zde navržená 

komunikace obsahuje – 6,00 % až 4,20 % podélného sklonu. Jelikož se pohybuje v tomto 

rozmezí podélného sklonu, splňuje podmínky normy ČSN 73 6101 v tabulce č. 9. [1] 
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6.5 Výsledné sklony v navržené komunikaci 

Podle normy ČSN 73 6101 je výsledný sklon jízdního pásu m v % určen dle 

následujícího vztahu (výsledný sklon nesmí klesnout pod 0,5 % a nesmí přesáhnout hodnoty 

v Tabulce č. 15 v ČSN 73 6101): 

m = (s
2
 + p

2
)
-2

 

m = výsledný sklon jízdního pásu (%) 

s = podélný sklon (%) 

p = příčný sklon jízdního pásu (%) [1] 

6.6 Napojení současných tras na navrženou komunikaci 

6.6.1 Komunikace na ulici Na Nábřeží 

Komunikace Na Nábřeží se na nově vzniklou trasu napojuje v km 0,000 00. Ulice Na 

Nábřeží vede v levotočivém oblouku, zatímco navržená trasa se napojuje v úhlu 78° a v 

začátku přechodnice. Přechodnice má parametr A1= 92,20 a délku L1= 50,00 m. Na tuhle 

již zmíněnou přechodnici navazuje oblouk o poloměru R= 170,00 m. Celková délka, kterou 

se stávající komunikace Na Nábřeží napojuje je 47,00 m.   

Komunikace Na Nábřeží se výškově napojuje na navrženou komunikaci na úrovni 

stávající nivelety ve výšce 278,67 m. n. m.  Napojuje se ve výškovém oblouku vypuklém o 

poloměru R= 1200,00 m.  

6.6.2 Komunikace na ulici Selská a Na Kempách 

Jedná se o okružní křižovatku ve staničení 0,474 40 km, která se napojuje na ulici 

Selskou ze dvou ramen a na ulici Na Kempách z jednoho ramene.  První rameno se napojuje 

ze severovýchodní strany z komunikace na ulici Selská, druhé rameno se napojuje 

z jihozápadní strany na komunikaci na ulici Selská a poslední popisované třetí rameno se 

napojuje z jižní strany na komunikaci na ulici Na Kempách.  

Výškově se komunikace napojuje do stávajícího stavu a směřuje do okružní 

křižovatky. Ulice Selská a Na Kempách zůstávají v úrovni stávajícího terénu. 
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6.6.3 Účelová komunikace 

Účelová komunikace se napojuje z obou stran navržené komunikace ve staničení 

1,031 00 km. Navržená trasa protíná dvě účelové komunikace, ale napojí se jen na jednu 

z nich z důvodu menšího počtu křižovatek.  

Výškově se účelová komunikace napojuje ve výšce 252,05 m. n. m. a navržená 

komunikace má výšku nivelety trasy 252,79 m. n. m. Řešením výškového dorovnání je 

dosypání vhodného materiálu na účelovou komunikaci.  

6.6.4 Komunikace na ulici Mezidolí 

Komunikace na ulici Mezidolí se napojuje na konci navržené trasy ve staničení km 

1,156 28. Navržená komunikace se napojuje přímým úsekem do přímého úseku na 

komunikaci na ulici Mezidolí. Napojení probíhá v délce L= 30,00 m z důvodu nepatrně větší 

šířky navržené komunikace než je stávající stav. 

Výškové řešení napojení komunikace na ulici Mezidolí je shodné se stávajícím 

stavem ve výšce 257,66 m. n. m.  

6.7 Křižovatky 

Na navržené komunikaci od ulice Na Nábřeží po ulici Mezidolí se nachází čtyři 

křižovatky. Z toho dvě z nich jsou úrovňové stykové, třetí je průsečná a čtvrtá z nich je 

okružní.  

Styková křižovatka s ulicí Na Nábřeží a okružní křižovatka byly prověřeny vlečnými 

křivkami třínápravového nákladního automobilu v programu AutoTurn. Styková křižovatka 

s ulicí Na Nábřeží a část okružní křižovatky (z hlavní trasy třetím výjezdem na hlavní trasu) 

měly být prověřeny návěsovou soupravou, ale nebylo tak učiněno. Výkres dodám při 

prezentaci diplomové práce. 

Křižovatky splňují požadavky normy ČSN 73 6110 a vyhovují pro nejmenší 

dovolené vzájemné vzdálenosti křižovatek, což je 150 m pro sběrné komunikace. [3] 
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6.7.1 Úrovňová styková křižovatka 

Tato křižovatka spojující ulici Na Nábřeží s navrženou komunikací má obvyklý tvar 

kapkovitého ostrůvku typu A. Úhel mezi ulicí Na Nábřeží a navrženou komunikací je 78°. 

Ostrůvek je od vodorovného dopravního značení, který odděluje komunikaci na Nábřeží a 

navrženou komunikaci vzdálen 2,50 m. Délka ostrůvku je 22,42 m, délka dopravního stínu 

před ostrůvkem je 25,00 m. ČSN 73 6102 doporučuje celkovou délku 20,00 m, ale z důvodu 

bezpečnosti jsem volil 47,40 m. Šířka ostrůvku je 3,50 m, který se skládá z e = 1,75 m viz 

tabulka č. 12 výše zmíněné normy. Šířka jízdního pásu v okolí dopravního ostrůvku je 4,00 

m a napojení z vedlejší komunikace na hlavní je řešeno obloukem o poloměru R=12,00 m. 

Napojení z hlavní komunikace na vedlejší vyřešeno obloukem o poloměru R=20,00 m. Přes 

vedlejší komunikaci a dopravní ostrůvek vede přechod o šířce 5,00 m. [6] 

6.7.2 Okružní křižovatka 

Okružní křižovatka se nachází ve staničení 0,474 40 km. Skládá se z pěti ramen. Její 

průměr je 36,00 m a šířka jízdního pásu na okružní křižovatce je 6,00 m.  Šířka pojízdného 

pásu je 1,50 m.  

První rameno vede hlavní trasou ze severovýchodu. Rameno se nachází 

v přechodnici a je složeno z dopravního ostrůvku a dopravního stínu. Šířka v místě přechodu 

je 1,75 m. Šířka výjezdu je 5,30 m a vjezdu je 5,10 m. Poloměr výjezdu je 15,00 m a 

poloměr vjezdu je 12,00 m. Druhé rameno vede z ulice Selské, směřuje z jihovýchodního 

směru. Je doplněno dopravním stínem a dopravním knoflíkem. Obsahuje místo pro 

přecházení o šířce 3,00 m. Šířka výjezdu je 4,80 m a vjezdu je 4,60 m. Poloměr výjezdu je 

15,00 m a vjezdu 11,00 m. Třetí rameno směřuje z jižní strany z ulice Na Kempách, rameno 

je opatřeno dopravním ostrůvkem a dopravním stínem. Šířka dopravního ostrůvku v místě 

přecházení je 1,80 m. Šířka místa pro přecházení je 4,00 m. Šířka výjezdu je 5,70 m a vjezdu 

4,60 m. Poloměr výjezdu je 15,00 m a vjezdu 12,00 m. Čtvrté rameno vede z hlavní trasy 

z jihozápadního směru. Rameno je opatřeno dopravním ostrůvkem a dopravním stínem. 

V místě přechodu je šířka ostrůvku 1,75 m a šířka přechodu je 4,00 m. Šířka výjezdu je 5,40 

m a vjezdu je 4,75. Poloměr výjezdu je 15,00 m a vjezdu je 9,00. Páté rameno vede 

severozápadně z ulice Selská. Rameno je doplněno přechodem o šířce 4,00 m, dopravním 

stínem a dopravním knoflíkem. Šířka výjezdu je 4,50 a vjezdu 4,30 m. Poloměr výjezdu je 

21,00 m a vjezdu 12,00 m. [11] 
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6.7.3 Úrovňová čtyřramenná křižovatka 

Tato křižovatka je průsečná. Hlavní trasa je zde vedena v oblouku. Ramena svírají 

úhel s hlavní trasou 89° a jsou napojena poloměrem R= 5,00 m. Šířka vjezdu na účelovou 

komunikaci je 5,50 m po délce 12,00 m. Zúží se po 3,00 m na šířku jízdního pruhu 3,00 m.   

6.8 Mostní objekty 

6.8.1 Mostní konstrukce ve staničení 0,060 00 - 0,260 00 km 

První konstrukce na komunikaci byla navržena z důvodu přemostění potoku Stružník 

a lokálního biokoridoru kolem tohoto potoka. Tato mostní konstrukce splňuje požadavky 

normy ČSN 73 6201. Konstrukce je navržena jako desková, monolitická z předpjatého 

betonu. Základy mostu stojí na pilotách a spodní část mostu bude železobetonová. Směrově 

je most veden v klotoidické přechodnici, následně v oblouku o poloměru R=170,00 m a 

potom v přechodnici. Výškově je most veden ve sklonu - 6,00 %. Moje práce se nezabývá 

mostními konstrukcemi, pro tuhle oblast by bylo potřeba využít technické studie mostu. [7] 

Počet polí 3,00 

Druh mostovky Horní mostovka 

Délka přemostění 200,00 m 

Rozpětí jednotlivých polí 66,70 m 

 Volná šířka mostu 9,00 m 

Šířka mostu 11,00 m 

Výška mostu 2,00 m 

Výška mostu nad terénem 9,00 m 

Plocha nosné konstrukce mostu 3 600,00 m
2
 

Výška zábradlí se svodidlem 1, 10 m 

Tab. č. 6. 3.: Základní charakteristika mostní konstrukce 1 
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6.8.2 Mostní konstrukce ve staničení 0,630 00 - 0,695 00 km 

Druhá konstrukce na komunikaci byla navržena z důvodu přemostění řeky Lučiny a 

regionálního biokoridoru kolem zmíněné řeky. Mostní konstrukce splňuje požadavky normy 

ČSN 73 6201. Konstrukce je navržena jako desková, monolitická z předpjatého betonu. 

Základy mostu stojí na pilotách a spodní část mostu bude železobetonová. Směrově je most 

veden v oblouku o poloměru R= 250,00 m. Výškově je most veden ve sklonu – 2,30 %. [7] 

Počet polí 1,00 

Druh mostovky Horní mostovka 

Délka přemostění 65,00 m 

Rozpětí jednotlivých polí 65,00 m 

 Volná šířka mostu 9,00 m 

Šířka mostu 11,00 m 

Výška mostu 2,00 m 

Výška mostu nad terénem 4,50 m 

Plocha nosné konstrukce mostu 1 170,00 m
2
 

Výška zábradlí se svodidlem 1, 10 m 

Tab. č. 6. 4.: Základní charakteristika mostní konstrukce 2 

6.9 Přeložky sítí 

Sítěmi se nezabývám v grafické části a z toho důvodu se o nich jen ve stručnosti 

zmíním. Sítě, které procházejí navrženou stavbou: elektrická síť VN 22 kV, středotlaký 

plynovod (STL), dálkový optický kabel Telefonica O2. Protože se sítěmi v této práci 

nezabývám, doporučil bych při zpracování dalšího stupně dokumentace řešení přeložek sítí. 

[12] 
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6.10 Asanační opatření 

Nejedná se o radikální přestavbu, jedná se o demolici čtrnácti garáží na ulici Na 

Nábřeží. Těchto 14 garáží je umístěno v okrajové části zástavby ze západní strany, a tudíž 

jsou vystaveny možné demolici kvůli stavbě potřebné komunikace. Jedná se o jedinou 

demolici, která bude potřebná k vybudování této komunikace. Přesné určení, o které garáže 

se jedná, najdeme ve výkresu Detail stykové křižovatky.  

V neposlední řadě navržená komunikace nijak nenarušuje životní prostřední 

(regionální a lokální biokoridor).  
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7 ORIENTAČNÍ ODHAD NÁKLADŮ 

 Orientační odhad nákladů na stavbu komunikace byl vypočítán podle investičních 

nákladů ÚÚR. V následující tabulce č. jsou spočteny kubatury výkopů a násypů. 

 

 

Tab. č. 7. 1.: Kubatury výkopů a násypů 
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Rozpočet na hlavní stavební práce je rozpracován ve dvou následujících tabulkách. 

Tabulka č. 7. 2. představuje rozpočet zemních prací a odstranění povrchu. V zemních 

pracích je zahrnuto kácení stromů, odstraňování pařezů, sejmutí ornice, výkopy pro liniové 

stavby, násypy pro liniové stavby a rozprostření ornice ve svahu. Do odstraňování povrchu 

jsem zařadil frézování asfaltového povrchu. V tabulce uvádím ceny za jednotlivé dílčí 

úkony. 

 

Kategorie 

prací 
Položka 

Měrná 
jednotka 

Cena za 

jednotku 

Celkem 

jednotek 

Cena celkem 

[Kč] 

Zemní 
práce 

Kácení stromů 
listnatých (kmen 

do 300 mm) 

ks 140 250 35 000 

Kácení stromů 
jehličnatých 

(kmen do 300 

mm) 

ks 85 120 10 200 

Odstranění pařezů 
(kmen do 300 

mm) 

ks 240 400 96 000 

Sejmutí ornice s 
přemístěním do 

250 m 

m3 91 102 9 300 

Výkopy pro 
liniové stavby 

m3 73 4200 306 600 

Násypy pro 
liniové stavby 

m3 55 23300 1 281 500 

Rozprostření 
ornice ve svahu 

m2 40 85 3 400 

Odstranění 
povrchu 

Asfaltový povrch 
(frézování) 

m2 300 1800 540 000 

Rezerva 20 % pro přeložku inženýrských sítí, vícepráce aj. 456 400 

Celková cena stavebních prací bez DPH 2 738 400 

Celková cena stavebních prací s DPH 21 %   3 320 000 

Tab. č. 7. 2.: Rozpočet na zemní práce a odstranění povrchu 
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Tabulka č. 7. 3. uvádí kategorie prací, jako konstrukce vozovky, mostní konstrukce, 

odvodnění a konstrukce chodníku.  

 

Kategorie 

prací 
Položka 

Měrná 
jednotka 

Cena za 

jednotku 

Celkem 

jednotek 

Cena celkem 

[Kč] 

Konstrukce 

vozovky 
D1-N-1-IV-PIII  m

2
 1410 8400 11 844 000 

Mostní 
konstrukce 

mostovka 

monolitická 
betonová 
předpjatá 

m
2
 2830 5830 16 498 900 

Odvodnění Trativod DN 100 bm 2329 2400 5 589 600 

Konstrukce 

chodníku 

D2-D-1-CH-PIII  m
2
 1426 1300 1 853 800 

obrubník 15/25 bm 552 2400 132 480 

obrubník 10/25 bm 470 1200 564 000 

Rezerva 20 % pro přeložku inženýrských sítí, vícepráce aj. 7 195 036 

Celková cena stavebních prací bez DPH 43 170 216 

Celková cena stavebních prací s DPH 21 % 52 240 000 

Tab. č. 7. 3.: Rozpočet na konstrukce vozovky, mostu, chodníku a odvodnění 

 

Výslednou cenu jsem spočítal sečtením dvou dílčích cen stavebních prací s DPH 

21% a včetně rezervy 20% na přeložku inženýrských sítí a víceprací, aj. Výsledná cena, 

která má orientační charakter, vychází na 55 560 000 Kč.  
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8 ZÁVĚR 

Moje diplomová práce se skládá z grafické a textové části. V textové části blíže 

popisuju a specifikuju grafickou část. Cílem mé diplomové práce bylo ověřit, zda daný 

koridor, platný dle územního plánu města Havířov, je vhodný pro stavbu silnice III. třídy. 

Hlavní důvod stavby této komunikace je zlepšit a zefektivnit dopravu do Dolní Datyně z 

důvodu stavby nových rodinných domů. Druhým důvodem je tzv. První etapa druhého 

napojení na Frýdek Místek.  

Byla vypracovaná pouze jedna varianta v rámci technické studie. Studie odpovídá 

směrovému vedení v zadaném koridoru BL-Z5. Trasa a křižovatky splňují požadavky a 

technické parametry dle platné legislativy. Křižovatky garantují bezpečný a bezproblémový 

průjezd ověřený programem AutoTurn. Navržená trasa díky výstavbě mostních konstrukcí  

ničím nenarušuje regionální ani lokální biokoridory. 

Diplomová práce obsahuje identifikační údaje studie, zdůvodnění studie, popis města 

Havířov, širší vztahy a popis současného stavu řešeného území. Dále pokračuje popisem 

základních charakteristik navržené trasy včetně popisu dotčených komunikací a uvádím 

návrh konstrukce vozovky. Ve své práci prezentuji poznatky z geologie, meteorologie a 

zmiňuji se o přírodních památkách a ochraně životního prostředí, které se nachází v řešeném 

území.  Podstatnou část mé práce tvoří podrobný popis směrového a výškového vedení 

trasy, včetně podélných sklonů, popisu napojení na stávající stav komunikace a v neposlední 

řadě charakterizuji typy křižovatek, které byly vybrány. Dále se v krátkosti zmiňuji o 

mostních objektech a asanačních opatřeních. Na závěr celé práce jsem se rozhodl uvést 

orientační odhad nákladů včetně orientační ceny stavebních prací. 

Cílem práce bylo ověřit, zda v daném koridoru je možné realizovat zadanou 

komunikaci. Daný cíl jsem ověřil a můžu říct, že daným koridorem lze  vést komunikaci. 

Nastává však jeden problém, násypy zasahují za hranice zadaného koridoru. Tento problém 

lze však vyřešit. Případné řešení problému je výstavba opěrných zdí a delších mostních 

konstrukcí.   
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