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Anotace 

Klíma, M.: Obchvat města Havířova – východní úsek Šenov – Havířov, rondel – Dolní Suchá 

Diplomová práce 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního 

stavitelství, 2014, vedoucí práce Škvain, V., text 49 stran formátu A4, výkresová část 

obsahuje 8 výkresů. 

Předmětem diplomové práce je část varianty severovýchodního obchvatu města 

Havířova. Konkrétně se jedná o úsek přeloţky silnice I/11 v západní části města Havířova. 

Délka úseku je cca 2,9 km. V území se nachází několik kříţení trasy, které je třeba vyřešit 

pomocí mimoúrovňových křiţovatek. Dále je potřeba zapojit dopravní obsluhu. Na základě 

dopravně inţenýrských podkladů bude navrhnuto dopravní řešení daného úseku. Jedná se o 

návrh kategorijní šířky komunikace hlavní trasy přeloţky silnice I/11, návrh MÚK a zapojení 

navazující dopravní obsluhy. Práce je řešena variantně. Dle poţadavku zadavatele je úsek 

řešen variantně a to pomocí úpravy nivelety hlavní trasy. Ve variantě A je navrţeno kříţení 

trasy komunikace přeloţky silnice I/11 s velkým rondelem pomocí tunelu. Ve variantě B je 

naopak kříţení vyřešeno návrhem mostu. Obě varianty budou v závěru práce porovnány a 

následně doporučena preferenční varianta 

Klíčová slova:silnice, mimoúrovňová křiţovatka, kolektorový pás, rondel, Havířov, tunel 

  



 

 

Annotation 

Klíma, M: Bypass of Havířov – East Section Šenov – Havířov, rodel – Dolní Suchá 

Master‘s thesis 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty ofCivil Engineering, Department of 

Transportation Engineering, 2014, supervisor Škvain V. text 72 pages format A4, drawing 

section contains 12 drawings. 

The subject of this master’s thesis is part of variant of northeast bypass of Havířov city. 

Specificallyrelaying section of road I/11 in western part of the city. The length of the 

sectionisroughly 2,9 km. There are severalrouteintersections in thelocationwhich are going to 

bebuiltas interchangeintersections. Next step issetting up a 

roadservice.Trafficsolutionofthesectionwillbesuggestedpursuant to 

theengineeringdetails.Theissueisaboutproposalofcategoricalwidthofmainroad (I/11) relaying 

line, proposalofinterchangeintersections and connectionoffollow-up roadservice. Themaster’s 

thesis issolved in twovariantsoadjustmentofverticalalignment, according to 

submitter‘srequest. Variant A suggestsroadI/11 relaying line to intersectwith big 

roundelwithassistof a tunnel. Variant B solvestheintersectionwith a bridge. Bothvariantswillbe 

compared in conclusion and oneofthemrecommendedconsequently. 

Keywords: road, interchangeintersection, roundel, Havířov, tunnel, collector lane 
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Seznam pouţitých zkratek 

ÚPn VÚC Územní plán vyššího územního celku 

ČR  Česká republika 

SR  Slovenská republika 

PL  Polsko 

PK  pozemní komunikace 

ÚP  územní plán 

ZÚR MSK zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

MÚK  mimoúrovňová křiţovatka 

KÚ  katastrální území 

ZABAGED Základní báze geografických dat České republiky  

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

ČSN  Česká technická norma 

vn  návrhová rychlost 

vs  směrodatná rychlost 

ČOV  Čistička odpadních vod 

km/h  kilometrů za hodinu 

m  metr 

HK  Hradec Králové 

RPDI  Roční průměr daných intenzit 

voz/24h vozidel za 24 hodin 

ÚKD C úroveň kvality dopravy, stupeň C 

EIA  EnvironmentalImpactAssessment, Vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí 

TDZ  třída dopravní zatíţení 

TNV  těţká nákladní vozidla 

ŢP  ţivotní prostředí 

m  metr 

cm  centimetr 

mm  milimetr 

ŠDA  štěrkodrť 

DL  betonová zámková dlaţba 

SC C  samozhutnitelný beton 

CB I  cementobetonový kryt 
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MZK  mechanicky zpevněné kamenivo 

SMA  asfaltový koberec mastixový 

ACL  asfaltový beton pro loţní vrstvy 

ACP  asfaltovobetonová podkladní vrstva 

ha  hektar 

Sb.  Sbírka 

kV  kiloVolt 

°C  stupeň Celsia 

DWG  formát výkresů v AutoCadu 

ČD  České dráhy 
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Úvod diplomové práce 

Diplomová práce se zabývá řešením části varianty severovýchodního obchvatu města 

Havířova. Konkrétně se jedná o řešený úsek přeloţky silnice I/11 na rozhraní měst Šenov a 

Havířov, dále přes rondel aţ po ţelezniční nadjezd na ulici Orlovská.Problematika tohoto 

úseku je nedostatek místa pro navrţené kategorijní šířku komunikace, nedostatečná 

vzdálenost mezi křiţovatkami a zapojení dopravní obsluhy do hlavní trasy řešeného obchvatu 

města. Oblast je řešena variantně. První moţností je kříţení trasy komunikace pomocí tunelu. 

Druhou moţností je vyřešit kříţení pomocí mostu.Dopravní význam této stavby je značný, po 

dostavbě silnice I/68 dojde k propojení s dálnicí D1 a rychlostní komunikace R48. Takto 

navrţená trasa tvoří jednak obchvat města Havířova a zároveň napojení karvinského regionu 

na nadřazenou dopravní síť, která umoţňuje přímé spojení s hranicí ČR/SR popřípadě 

s hranicí ČR/PL. 
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Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba 

Název stavby: Obchvat města Havířova-východní úsek Šenov - Havířov, 

rondel - Dolní Suchá 

Místo stavby:  Moravskoslezský kraj,okresy Ostrava a Karviná 

Katastrální území: Havířov – Město,Šenov u Ostravy 

Druh stavby: Novostavba, dopravní stavby 

1.2 Zadavatel 

Jméno: Statutární město Havířov 

Adresa: Svornosti 273601 

 Havířov-Město 

 IČ: 00297488 

Kontaktní osoby: Ing. Arch. Karel Mokroš 

Telefon: 596 803 270 

E-mail: mokros.karel@havirov-city.cz 

1.3 Dodavatel 

Jméno: Bc. Marek Klíma 

E-mail: kli0011@vsb.cz 

  

mailto:mokros.karel@havirov-city.cz
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2. Zdůvodnění studie 

Tato práce vzniká na popud zadavatele a slouţí jako další variantní řešení daného 

území, na které je jiţ vyhotovená projektová dokumentace jiným projektantem.[1] 

2.1 Vztah k programu rozvoje sítě PK 

Přeloţka silnice I/11, která je součástí severovýchodního obchvatu Havířova je 

v souladu ÚP města Havířova schváleného v dubnu 2014. Pro tuto stavbu je vymezen závazný 

dopravní koridor dle ÚPn VÚC, tedy ZÚR MSK. Koridor navazuje na stávající silnici I/11 

v západní části města Havířova. Konkrétně se jedná o rozhraní katastrálních území Havířov-

Město, Šenov u Ostravy. V místě stávající úrovňové průsečné křiţovatky se silnicí I/11 

a silnicí II/469. Dále koridor pokračuje po stávající trase silnice I/11 směrem k velkému 

rondelu.  

Dále vede přibliţně v trase silnice II/475, a obchází město Havířov po severovýchodní 

straně. V rámci řešeného území je koridor vymezen na jiţní straně vodotečí Sušanka a 

evropsky významnou lokalitou Natura 2000. Ze severní strany je koridor vymezen občanskou 

výstavbou. 

2.2 Účel a cíle technické studie 

Účelem studie je návrh alternativního řešení ke dříve zpracované studii proveditelnosti 

a účelnosti stavby. 

Cílem studie je na základě dopravně inţenýrských podkladů navrhnout dopravní řešení 

daného úseku. Jedná se o návrh kategorijní šířky komunikace hlavní trasy přeloţky silnice 

I/11, návrh MÚK a zapojení navazující dopravní obsluhy. Dle poţadavku zadavatele je úsek 

řešen variantně a to pomocí úpravy nivelety hlavní trasy. Ve variantě A je navrţeno kříţení 

trasy komunikace přeloţky silnice I/11 s velkým rondelem pomocí tunelu. Ve variantě B je 

naopak kříţení vyřešeno návrhem mostu. 

Obě varianty budou v závěru práce porovnány a následně doporučena výsledná varianta. 

2.3 Potřebnost a naléhavost stavby 

Řešený úsek silnice I/11 je součástí severovýchodního obchvatu města Havířova. Je 

veden severovýchodním okrajem města Havířova, kde po napojení plánovaného budoucího 

tahu I/68 pokračuje jako souběh silnic I/11 a I/68 přes KÚ obce Těrlicko. Dále podél toku 

Stonávky aţ do obce Třanovice. Zde proběhne napojení na rychlostní komunikaci R48, která 

pokračuje na hranici s Polskem. Souběh silnic I/68 a I/11 pokračuje od obce Třanovice 

směrem ke Slovenské hranici. Takto navrţená trasa Havířov - Tranovice je v délce cca 20 km. 
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Je patrné, ţe dopravní význam je značný. Po realizaci výše uvedené trasy, získá město 

Havířov kromě plnohodnotného obchvatu města také celý Karvinský region přímé napojení 

na Polskou a Slovenskou hranici. 

Hlavním důvodem potřebnosti stavby tedy je, odlehčení dopravy přes město Havířov 

směrem k Polské a Slovenské hranici. 
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3. Stanovení zájmové oblasti 

3.1 Začátek a konec stavby 

Počátek řešeného úseku navazuje na stávající trasu silnice I/11 v místě rozhraní 

katastrálního území Havířov město a Šenov u Ostravy na západním okraji města Havířova. 

 

Obr. č. 1 Příjezd od Ostravy [2] 

Konec stavby se nachází v trase silnice II/475 (ulice Orlovská). V místě ţelezničního 

nadjezdu s ţelezniční tratí č. 321. 
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3.2 Základní poznatky vymezeného území 

Město Havířov leţí na jiţním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi 

v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí 

s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov 

a Václavovice.Nejvýznamnější komunikací procházející městem je silnice první třídy č. 11 

z Ostravy do Českého Těšína. Podél ní se táhne hlavní sídlištní útvar města - výšková 

zástavba. Další silnice spojují město s Orlovou a Karvinou.Katastrální území města má 

rozlohu 3 200 ha.  Havířov má necelých 80 000 obyvatel.[3] 

Obr. č. 2Celkový pohled na město Havířov [3] 

3.3 Vhodná nebo poţadovaná průchozí místa 

Je vymezen dopravní koridor, označený v ÚP DS1. Navrţená trasa vede v oblasti 

koridoru. Na trase nejsou kromě koridoru poţadována ţádná jiná ´průchozí místa. 

3.4 Průchodné koridory 

Do severní části řešené lokality zasahuje staré zasypané koryto toku Sušanky.Zájmová 

oblast neleţí na poddolovaném území. Určený okruh leţí na rozhraní ostravské a karvinské 

části. Stanovené místo zasahuje do chráněného loţiskového území Česká část Hornoslezské 

pánve. V těsné blízkosti koridu se nachází chráněné území Natura 2000. V oblasti se také 

nacházejí tři autobusové zastávky a supermarket Tesco. 
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4. Výchozí údaje pro návrh variant 

4.1 Podklady a průzkumy 

 územní plán města Havířov (schválený v dubnu 2014) 

 katastrální mapa 

 ortofotomapa 

 polohopis 

 výškopis, ZABAGED 

 mapy ze serveru www.google.maps.com 

 výsledky celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR z roku 2010 

 územní průzkum – rekognoskace terénu s pořízením fotodokumentace 

 studie proveditelnosti a účelnosti silnice I/11 Havířov – Třanovice, optimalizace 

technického řešení a audit nákladů, Dopravoprojekt Ostrava, spol. s. r. o. 

 inţenýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum 

 dopravní průzkum silnice I/11 Havířov – Třanovice, Mott McDonald, spol. s. r. o. 

4.2 Návrhová kategorie PK 

Zamýšlená přeloţka silnice I/11 je naplánována v kategorii S 24,5/100 dle ČSN 73 6101 

jako směrově rozdělená čtyřpruhová silnice v následném šířkovém uspořádání koruny: 

Tabulka č. 1Kategorijní uspořádání komunikace 

m m

4x 3,50 14,00  

2x 0,50 1,00     

2x 0,25 0,50     

2x 2,50 5,00     

1x 3,00 3,00     

2x 0,50 1,00     

24,50  

Nezpevněná část krajnice

Volná šířka komunikace

Uspořádání koruny

Jízdní pruhy

Vodící proužky vnitřní

Vodící proužky vnější

Zpevněná krajnice

Střední bělící pás

 

Přeloţka silnice I/11 je projektována na rychlost vn=100 km/h 

  

http://www.google.maps.com/
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4.3 Charakteristiky souvisejících a dotčených PK 

Jsou dotčeny silnice: 

 II/475 Havířov – Karviná, v úseku Havířov – Suchá – Horní Suchá, navrţena 

rekonstrukce ve stávající kategorii, doplnění přídatných pruhů. 

 

Obr. č. 3 Místo kříţení se silnicí II/475 [2] 

 II/479 Ostrava – Havířov, v úseku Havířov – Šumbark – Havířov město, 

navrţení ukončení v okruţní křiţovatce Šumbark, dotčený úsek bude nahrazen 

větvemi MÚK Havířov-západ. 

 

Obr. č. 4 Pohled na stávající trasu silnice II/479[2] 
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Dále je dotčena ulice Staniční a Ţelezničářů u Tesca. Napojení těchto ulic bude probíhat 

pomocí oddělených kolektorových pásů. Délka napojení je přizpůsobena vzhledem k poloze 

navrţené nivelety.  Ulice Ţelezničářů bude napojena přes stávající odbočovací pruh. 

4.4 Charakteristiky dotčených drah 

Trasa přeloţky silnice I/11 vede ochranným pásmem dráhy ţelezniční tratě ČD č. 321 –

 Opava východ – Ostrava – Havířov – Český Těšín. Jde o dvoukolejnou elektrifikovanou trať. 

Stavba silnice I/11 kříţí trať č. 321 celkem 2x, vţdy podjezdem silnice pod tratí. 

První kříţení s tratí 321 je poblíţ navrţené mimoúrovňové křiţovatky pracovně 

označené MÚK Havířov západ na vjezdu. Po zapojení všech větví MÚK bude dotčeno mostní 

těleso, které se bude muset prodlouţit aţ na délku cca 80 m podle zvolené konstrukce mostu. 

Dalším bodem střetu je kříţení trati mezi křiţovatkami MÚK Havířov – střed a 

MÚKHavířov střed II, zde současný mostní objekt přes silnice II/475 nevyhovuje jak z 

hlediska polohytak i délky. Délka se bude muset prodlouţit aţ na 60m. 

4.5 Návrhové prvky mostů 

Konstrukční mostní objekty nejsou předmětem této práce. Koncepční návrh však počítá 

s rozměry mostů a s výškou mostní konstrukce. 

U ţelezničního mostu MÚK Havířov západ je návrh mostní konstrukce větší neţ 1,5m 

při délce 100m au mostu na trase Opava-východ -  Český Těšín je návrh mostní konstrukce 

větší neţ 1m, při délce 80m, a to kvůli stísněním podmínkám. 

Významný most je ve variantě B nad rondelem a další most je součástí mimoúrovňové 

křiţovatky pracovně označené jako Havířov západ. 
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4.6 Poţadavky na křiţovatky a obsluţná zařízení 

Na trase jsou dvě mimoúrovňové křiţovatky. První z nich je v oblasti MÚK Havířov 

střed, je prstencová a řešena pomocí tunelu a mostu. Druhá je na trase MÚK Havířov západ 

a jedná se o modifikovanou trubkovitou křiţovatkou. 

Tabulka č. 2 Vzdálenosti MÚK 

Křižovatky Vzdálenosti křižovatek 
ČSN v 
(km) 

MÚK Šenov - MÚK Havířov západ cca 1,08 1,25 

MÚK Havířov-západ - MÚK Havířov-
střed  cca 0,6 1,25 

MÚK Havířov-střed- MÚK Havířov-
střed II  cca 0,9 1 

 

Z tabulky č. 2 je patrné, ţe nejsou splněné minimální poţadavky na vzdálenost 

mimoúrovňových křiţovatek MÚK. Proto se návrh zabývá napojením všech výše 

jmenovaných křiţovatek do jedné velké křiţovatky pomocí oddělených kolektorových pásů. 

Oddělení kolektorových pásů silnice I/11 je pomocí travnatých dělicích pásů šířky 

3,5 m, které jsou opatřeny oboustranným svodidlem. Kolektorové pásy jsou dle vypočtených 

intenzit navrţeny většinou jako jednopruhové, celková šířka jízdního pásu je 5,5 m. Jízdní 

pruh je široký 3,5m. V místech zapojení dopravní obsluhy jsou na kolektorovém pásu 

navrţeny průpletové úseky. Z důvodu častého napojení komunikací a dopravních obsluhy 

do kolektorových pásů je navrţena rychlost vn= 50km/hod. Na kolektorových pásech 

se nacházejí dva autobusové zálivy. Ve variantě A je středně dělící pás rovněţ vyuţit pro 

umístění pro zárubní stěny, která odděluje kolektorový pás a přeloţku silnice I/11 klesající 

do tunelu. Ve variantě B je travnatý dělící pás vyuţit pro zřízení opěrné stěny a vystoupání 

hlavní trasy a most přes MÚK Havířov střed I. Na ulici Orlovská v blízkosti Tesca je ze 

stísněných důvodů (vodoteč Sušanka) jeden dělící travnatý pás zachován v šířce 3,5 m. Avšak 

druhý kolektor nelze oddělit travnatým pásem, proto je zde navrţeno nejmenší moţné 

oddělení pomocí betonového svodidla (1,25m). 
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MÚK Havířov západ 

Silnice II/479 je navrţena jako trubkovitá křiţovatka s jedním kruhovým objezdem, do 

kterého se napojují čtyři větve. Je situována v délce cca 0,9 km. Kolektorové pásy lemují 

trasu téměř po celé délce řešeného úseku (cca 2,9 km) a dle ČSN 73 6101 je popsána jako 

vyhovující. Větve MÚK ústí do kruhového objezdu o průměru 42m. Odbočení do 

kolektorových pásů je pomocí odbočení O1. Návrhová rychlost je stanovena na 50km/hod dle 

ČSN 73 6102.  

 

Obr. č. 5 Pohled na MÚK Havířov západ [2] 

 



23 

 

MÚK Havířov střed 

Okruţní křiţovatka se silnící II/475 je umístěna ve staničení cca 1,8 km a je navrţena 

jako mimoúrovňová okruţní křiţovatka se spirálovitým uspořádáním okruţního pásu. Pro tuto 

křiţovatku zůstane kruhový objezd zachován. Připojení bude pouze kolektorových pásů. 

Trasa obchvatu bude vedena nad pomocí mostu a pod pomocí tunelu přes velký rondel. 

Připojovací a odbočovací pruhy jsou navrţeny na návrhovou rychlost 50 km/h na 

kolektorových pásech a návrhovou rychlost 100 km/h na hlavní trasedle ČSN 73 6102. 

4.7 Dopravně-inţenýrské údaje 

Zdroje a cíle dopravy 

Z pojetí dopravních souvislostí jsou v řešené oblasti nejvýznamnější tahy silnic: 

I.třídy 

I/11 HK – Šumperk – Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín - Slovensko 

II.třídy 

II/475Havířov – Horní Suchá – Karviná 

II/479Ostrava – Šenov – Havířov 

Stávající uspořádání silnice I/11 je S = 24,5/100.Toto šířkové uspořádání je zachováno 

na základě dopravně inţenýrských průzkumů. 

Výhledové intenzity 

Ze současného stavu nelze jednoznačně určit intenzitu dopravního proudu, který nevede 

do města Havířova, ale pokračuje dále na hranice se Slovenskem a Polskem. Z tohoto důvodu 

se provedl tzv. odborný odhad intenzity dopravního proudu, aby bylo moţné navrhnout 

kategorijní šířku komunikace. Jako podklad pro návrh poslouţí hodnoty RPDI z celostátního 

sčítání dopravy, který zpracovalo ŘSD v roce 2010. Naměřené hodnoty budou přepočítané 

podle koeficientu vývoje intenzit dopravy pro výhledový rokkv, tedy na rok 2040. Návrhové 

období z hlediska kapacity komunikace je min. 20 let. Odborný odhad je stanoven na základě 

součtu hodnot RPDI pro výchozí rok. První sčítaný úsek je silnice II/475, hodnota RPDI je 

brána na větvi viz obr. 1. Druhý sčítaný úsek silnice I/11 je zaměstem Havířovem v obci 

Bludovice. Do výpočtu vstupuje intenzita na výjezdu z kruhového objezdu směr Těrlicko. 

Součet těchto dvou hodnot zajistí nejpřesnější předpokládanou výchozí intenzitu dopravního 

proudu.  
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Z této hodnoty se vypočítá výhledová intenzita dopravy, na kterou bude komunikace navrţena 

a následně posouzena. Tímto způsobem se separuje doprava, která zůstává ve městě Havířově 

a doprava, která pokračuje dál na hranice se SR a PL. 

 

Obr. č. 6 První sčítaný úsek silnice II/475[3] 

 

Obr. č. 7 Druhý sčítaný úsek silnice I/11[3] 
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Určení intenzit na přeloţce silnice I/11 

Jedná se o směrově rozdělenou komunikaci, hodnoty pro jednotlivé směry se získají 

vydělením RPDI/2. 

Součet úseků 

RPDI = RPDI1 + RPDI2 = 9 764 + 8 116 = 17 880 voz/24h 

Stanovení výhledové intenzity na rok 2040 

kv = 1.59 

RPDIv = RPDI * kv = 19 489 * 1.73 ≐ 28 429 voz/24h 

Přepočet výhledové denní intenzity pro jeden směr 

RPDIv/ 2 = 28 429 / 2 ≐ 14 215 voz/24h 

Orientační zatřídění návrhové kategorie komunikace 

Pro hodnotu výhledové denní intenzity 14 215 voz/24hpro jeden směr bylaorientačně 

navrţena kategorie komunikace S24,5. Posuzovaný úsek silnice bude posuzovánna ÚKD C. 

Dle ČSN 73 6101 je pomocí interpolace zjištěna kapacita jízdního pásu se dvěma 

jízdními pruhy C = 3 488.25 voz/h 

Výpočet stupně vytížení av 

av = I50 / C = 1 436 / 3 488.25≐ 0.41 

Na základě stupně vytíţení av = 0.41je stupeň UKD = B – volnost dopravního toku je 

omezena, řidiči jsou ovlivňování ostatními účastníky, rychlost se blíţí poţadované. 

Poţadovaný stupeň UKD pro silnici I. třídy je C aţ D =>S 24.5 / 100 vyhovuje. 

Určení intenzit na větvi MÚK Havířov západ 

Pro určení intenzit dopravy byl pouţit nejvíce vytíţený směr odbočujících vozidel dle 

dopravního průzkumu v roce 2013. Nejvíce vytíţený směr je z C do D.  
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Obr. č. 8Kartogram intenzit odbočujících směrů [1] 

Osobní 2286 voz/24 h 

TNV 449 voz/24 h 

OSOBNÍ 

 

TNV 

 

 

Odbočují ze silnice I. třídy => kRPDI,50 = 0,101 

RPDIv = RPDI  kpi = 2286 1,61  3681 voz/24 h 

RPDIv = RPDI  kpi = 449  1,16  521 voz/24 h 

I50 = RPDIv kRPDI,50 = 3681  0,101  372 voz/h 

I50 = RPDIv kRPDI,50 = 521  0,101  53 voz/h 

vozcelkem = 372 + 53 = 425 voz/h =>bpv  12,5 % 
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IPVOZ = Ivoz celkem  = 425  1,13  480 voz/h 

 

POSUDEK 

Odbočení O1 při poštu 480 voz/h spadá do UKD B poţadovaná třída je C – D tedy 

max. 1350 voz/h. Vyhovuje.  

 

Určení intenzit na kolektorovém pásu 

Pro určení intenzit dopravy byl pouţit nejvíce vytíţený směr odbočujících vozidel 

v místě rondelu. Nejvíce vytíţený směr je z A do E.  

 

Obr. č.9 Označení směrů na rondelu [4] 

Tab. č. 3 Špičková hodina odbočujících směrů na rondelu [4] 

VOZIDLA CELKEM: voz/h

00-60 min do A do B do C do D do E do F suma

z A 0 17 87 348 952 38 1442

z B 33 0 3 14 86 4 140

z C 58 2 0 81 422 13 576

z D 251 13 59 0 62 7 392

z E 566 57 408 88 0 13 1132

z F 14 1 12 6 31 1 65

suma 922 90 569 537 1553 76 3747  
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Osobní vozidla Išh= 905 voz/h 

TNV Išh =47 voz/h 

 

OSOBNÍ 

 

TNV 

 

Išhv =905*1,61=.1458 

Išhv =47*1,16 =.55 

 

I50 =Išhv* kBPD,50 =1458* 1,13=.1648 voz/h 

I50 =Išhv* kBPD,50 =55*1,13=.63voz/h 

Vozidla celkem 1648+63=1711voz/h =>bpv  3,68 % 

 

IPVOZ = Ivoz celkem  = 1711*1,04  1780 voz/h 

 

Je patrné, ţe poţadovaný stupeň ÚKD C není splněn. Ve výpočtu však není separována 

doprava, která by po realizaci obchvatu neodbočovala do města Havířova, ale pokračovala by 

dál po obchvatu. Sníţení intenzit dopravy se provede na základě hodnot intenzit dopravy 

z ŘSD pomocí odborného odhadu. Bylo stanoveno, ţe dojde ke sníţení cca o 20 %. 

Po odečtu je hodnota IPVOZ 1424 voz/h, coţ odpovídá ÚKD na stupni D, pro silnice I. 

třídy vyhoví.  
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5. Charakteristiky území 

5.1 Loţiska nerostů, hornická činnost 

V zájmové oblasti se nevyskytují loţiska nerostů. Avšak v jejím okolí je nejbliţší 

lokalita je Důl Staříč, kde se těţí černé koksovatelné uhlí. 

5.2 Geotechnické a inţenýrsko geologické údaje 

Geomorfologické poměry 

Zájmové území náleţí dle geomorfologického členění ČR: 

• provincii Západní Karpaty, 

• subprovinciiVněkarpatské sníţeniny, 

• oblasti Severní Vněkarpatské sníţeniny, 

• celku Ostravská pánev, 

• okrsku Havířovská plošina.[5] 

Havířovská plošina je charakterizována jako plochá pahorkatina. Jde o akumulační 

plošinu glacifluviálního, fluviálního a eolického původu rozčleněnou periglaciálními a 

humidními destrukčními procesy. Typická jsou asymetrická údolí, strţe, sesuvy. Dle 

Geofondu ČR se nejbliţší registrované sesuvy nacházejí ve vzdálenosti větší neţ 1 000 m. 

Zájmová oblast dle téhoţ zdroje neleţí na poddolovaném území. Nadmořská výška 

v zájmovém území se  pohybuje v rozmezí cca +239 aţ +257 m n. m.

 

Obr. č. 10 Orientační lokalizace vrtů [5] 
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Geologické poměry 

Hluboké podloţí je tvořeno karbonskými uloţeninami Hornoslezské pánve, přičemţ 

zájmová oblast leţí na rozhraní ostravské a karvinské části. Karbon je překryt mocným 

komplexem terciérních a kvartérních sedimentů. Předkvartérní podloţí je zde, kromě starších 

karbonských uloţenin. 

Zájmový prostor zasahuje do chráněného loţiskového území Česká část Hornoslezské 

tvořeno zejména mořskými sedimenty neogénu - převáţně vápnitými jíly, příp. jílovitými 

hlínami, níţe aţ jílovci. Kvartérní sedimentace je reprezentována materiály fluviálního a 

antropogenního původu. V nadloţí miocénních jílů je zachována bazální štěrková vrstva. 

Kvartérní sedimentace pokračuje ukládáním jílů a hlín údolní nivy Sušanky, příp. Lučiny, pro 

které jsou charakteristické výskyty bahnitých náplavů. Zájmové území je silně antropogenně 

přetvořeno. Vrstva nehomogenního sypaného materiálu místy dosahuje i více neţ 7 m. pánve 

(číslo chráněného loţiskového území 14400000, surovina: černé uhlí a zemní plyn). 

V zájmovém prostoru byl zjištěn následující geologický profil: 

 Naváţky 

 Fluviální jíly 

 Fluviální štěrky 

 Fluviální písky 

Vápnité podloţní jíly[5] 

 

Obr. č. 11 Vrstva naváţek, sonda 2 [5] 
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Naváţky 

Při povrchu se v celém zájmovém prostoru vyskytuje vrstva nehomogenních naváţek. 

Mocnost vrstvy naváţek byla ověřena v rozmezí 0.4– 7.2m. Dominantními materiály jsou jíly 

a štěrky, konkrétně pak jíly s nízkou plasticitou a štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy. 

Jílovité naváţky mají převáţně tuhou konzistenci a štěrkovou příměs, včetně úlomků cihel. 

Jsou nebezpečně namrzavé. V rámci naváţek nebyla zjištěna hladina podzemní vody. V rámci 

půdorysu plánované stavby vykazují naváţky proměnlivou mocnost.[5] 

 

Obr. č. 12 Fluviální jíly sonda 3 [5] 

Fluviální jíly 

Podloţí naváţek v zájmové oblasti je tvořeno fluviálními jíly. Mocnost těchto jílů byla 

ověřena v rozmezí 1.1 - 3.3m. Jíly jsou charakterizovány jako jíly s nízkou plasticitou. 

 

Obr. č. 13Přechod fluviálních písků do vápenitých jílů sonda 3 [5] 

Fluviální písky 

Místy byla v podloţí fluviálních jílů zachycena vrstva písku, mocnosti do cca 0.5 m. 

Jedná se převáţně o zvodněný písek se střední ulehlostí. 

 

Fluviální štěrky 

Jejich mocnost byla zjištěna v rozmezí 0,3 – 1,5m. Fluviální štěrky jsou převáţně 

s příměsí jemnozrnné zeminy, Jsou středně ulehlé, místy zvodněné. Velikost valounů se 

pohybuje převáţně do 1-3 cm, místy 6-8 cm. 

 

Vápnité podloţní jíly 

Jejich mocnost byla zjištěna v rozmezí 4.1 – 9.0m. Jedná se o šedé vápnité jíly se 

střední plasticitou. 
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Hydrogeologické poměry 

Zájmová oblast náleţí dle hydrogeologické rajonizace ČR k hydrogeologickým rajónům 

č. 156 - Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve, případně č. 151 

– Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry. Dle členění na hydrogeologické rajóny 

základní vrstvy pak lokalita patří k rajónům Ostravská pánev. Podzemní voda se v zájmové 

oblasti nachází 3.4 – 7.5 m p.t.  Přirozené podzemní vody jsou v zájmové oblasti vázány na 

průlinový kolektor tvořený štěrky, případně písky údolní terasy Sušanky. Fluviální štěrky 

vykazují dosti silnou propustnost, tzn. III. třída propustnosti.[5] 

 

5.3 Hydrologické a meteorologické charakteristiky 

Hlavním sběrným tokem zájmové oblasti je řeka Odra, která tvoří povodí 1. řádu. Jiţní 

stranu obchvatu obtéká říčka Sušanka v délce 660m. Z toho v těsné blízkosti o délce 470m 

podél zájmového území. Do severní části zasahuje staré zasypané koryto toku Sušanky. 

Sušanka tvoří hydrologické povodí 4. řádu (číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-071/0). 

Zhruba 400 m jihozápadně se pak vlévá do Lučiny. Zájmové území náleţí dle Quittovy 

klasifikace klimatických oblastí k teplé oblasti W2. Charakteristika pro tuto oblast: dlouhá, 

teplá a mírně suchá léta. Zima bývá krátká, s krátkou dobou trvání sněhové pokrývky, mírně 

teplá a velmi suchá.[5] 

 

Klimatická oblast W2[5] 

Počet letních dnů: 50-60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více: 160-170 

Počet mrazových dnů: 100-110 

Počet ledových dnů: 30-40 

Průměrná teplota v lednu: -2 aţ – 3 °C 

Průměrná teplota v červenci: 18 aţ 19 °C 

Průměrná teplota v dubnu: 8 aţ 9 °C 

Průměrná teplota v říjnu: 7 aţ 9 °C 

Průměrný počet dnů se sráţkami: 1 mm a více 90-100 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období: 350-400 mm 

Sráţkový úhrn v zimním období: 200-300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 40-50 
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5.4 Současné a budoucí vyuţití a dopravní a technická infrastruktura 

Bude zachována dopravní obsluţnost.  

5.5 Ochranná pásma 

Trasa navrhovaného obchvatu křiţuje přivaděč oblastního ostravského vodovodu DN 

600, DN 800. Dálkový optický kabel, elektrické vedení 22 kV. Stoku jednotné kanalizace DN 

500, řád pitné vody. Podél navrhované trasy vede deganizační plynovod DN 500 a dusíkovod 

DN 300, parovod DN 2x500. 

Dále v místě MÚK Havířov střed I vede zatrubněnýŠumbarský potok. Zatrubnění je 

řešeno pomocí dvou betonových trub DN 500. Orientační hloubka uloţení je 240m n. m. Toto 

zatrubnění křiţuje trasu a vlévá se do vodoteče Sušanka. 

 

Obr. č. 14ZatrubněnýŠumbarský potok [2] 
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Tabulka č. 4. Ochranná pásma [1] 

 

Tyto ochranná pásma je nutno respektovat. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech 

stanovují příslušné zákony a předpisy. 

Ochranné pásmo komunikací stanovuje zákon č.137/1997 Sb. §30 

Ochranné pásmo dráhy stanovuje zákon č. 266/1994 Sb. 

Ochranné pásmo vodovodních řádů a kanalizačních stok stanovuje ČSN 736005 a ČSN 

733050 a zákon č.274/2001 

Ochranné pásmo vedení do 22kV určuje ČSN EN 50110 – 1 ed. 2. a zákon č. 458/2000 Sb. 

Ochranné pásmo plynárenských zařízení určuje zákon č. 458/2000 Sb. 

5.6 Chráněná území 

Základní prioritou projektu je zachování přírodní charakteristiky dotčeného území, 

ekologické stability a eliminace vlivů působících na obyvatelstvo. Projektovaná trasa 

neprochází maloplošnými ani velkoplošnými chráněnými lokalitami. V blízkosti zájmového 

území se ovšem tyto lokality nacházejí. Stavba prochází v těsné blízkosti chráněného území 

Mokřady u rondelu. Viz bod 5.7 

5.7 Citlivost území z hlediska ŢP a ochrany přírody a krajiny 

Jedná se o lokalitu Natura 2000 – mokřad u rondelu. Vzhledem k poloze výše 

uvedeného chráněného území, nedojde k jeho přímému ovlivnění. 

Mokřad u rondelu o rozloze 14,804 ha pokrývá zamokřenou a zaplavovanou územní 

plochu na pravém břehu Lučiny pod přítokem Sušanky, která je omezena silnicí Ostravskou, 

řekou Lučinou a vyústí trati potoka Sušanka pod kruhovou křiţovatkou v Havířově. 

Předmětem ochrany ve výše zmíněné lokalitě je Čolek veliký.Na tuto stavbu byl proveden 

předběţný screening, jehoţ výsledkem je, ţe stavba bude  muset podstoupit proces EIA.[6]
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Obr. č. 15 Chráněná přírodní památka Mokřad u Rondelu v Havířově[6] 

6. Základní charakteristiky variant 

Návrh tras přeloţky silnice je řešen variantně. V obou variantách je vedení stejné, ale 

liší se niveletou. První moţností je kříţení trasy komunikace pomocí tunelu. Druhou moţností 

je vyřešit kříţení pomocí mostu.  

6.1 Geometrie tras 

Směrové vedení  

Délka trasy i směrové poměry jsou stejné pro obě varianty. Řešený úsek navazuje na 

stávající trasu silnice I/11 v přímém směru o délce 120,88 m. Následuje pravotočivá 

přechodnice o délce L= 150 m parametr křivosti a = 466,37. Tečně navázán pravotočivý 

oblouk R = 1450m a délky L = 309.16 m. Přechod mezi obloukem přímou je proveden opět 

pomocí přechodnice L= 150 m s parametrem a = 466.37 m. Dále pokračuje přímý úsek o 

délce L = 347.21 m. Na konci přímé je levotočivý oblouk přechod řešen opět pomocí 

přechodnice L = 150 m s parametrem a = 466.37. Poloměr oblouku R = 1450 m délka tohoto 

oblouku je 67.65 m. Navazuje přechodnice o délce 150 m s parametrem a = 466.37. Navazuje 

dlouhý přímí úsek na kterém dojde k rozdílnému návrh nivelet, délka přímého úseku je aţ 

952.49 m. Na konci přímého úseku je levotočivý oblouk s symetrickými přechodnicemi délky 
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150 m s parametrem a = 367.42. Poloměr oblouku je 900 m a délka je 171.84 m. Na konci 

řešeného úseku je opět navrţena přímá o délce 30.83 m pro snadné napojení. Celková délka 

trasy je 2,900 00 km. 

Výškové vedení var A 

Navázání na sklon +0.74% následuje vypouklý výškový oblouk R 7500 m dále stoupání 

+0,5% opět vypouklý oblouk R= 7500 m. Trasa klesá se sklonem -0.5 % následuje vydutý 

oblouk R = 4200 m déle stoupání +0.5%, vypouklý oblouk R = 7500 m, klesání do tunelu je -

2%, zhruba uprostřed tunelu je navrţený nejniţší bod zaoblen pomocí vydutého oblouku s R 

2800 m. Vystoupání z tunelu je se sklonem +2.8% dále je vypouklý R = 7500 m, navazuje 

stoupání +1.6%, vypouklý oblouk s poloměrem 7500 m a závěrečné stoupání +0.5 %.   

Výškové vedení var B 

Navázaní na variantu A ve staničení 1.272276 km stoupání +0.5%. Následuje vydutý 

oblouk R = 4200 m stoupání na mostní těleso se sklonem aţ 3.5%.Niveleta na mostě je 

zaoblena obloukem o poloměru 7500 m. Klesání z mostu je se sklonem – 3.5% následuje 

vydutý oblouk R = 4200 m napojení na niveletu varianty A se sklonem +1.6 %. 

Pro přesné zobrazení povrchu je potřeba geodetické zaměření, povrch vykreslen na 

základě ZABAGED grid 10x10m odpovídá zobrazení povrchu jen přibliţně. 

Příčný sklon 

Základní střechovitý sklon 2.5% směrem ke krajnici. Pro získání dostředného sklonu 

v oblouku a k eliminaci odstředivé síly projíţdějícího vozidla je dosaţeno pomocí klopení na 

délku vzestupnice. Způsob klopeni kolem vnější hrany středního dělícího pásu přičemţ je 

zachován tvar středního dělícího pásu. Max dostředný sklon na trase je 4%. 
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6.2 Křiţovatky 

Obě křiţovatky pracovně označené jako MÚK Havířov střed a MÚK Havířov západ 

jsou řešeny a navrţeny jako mimoúrovňové do sebe vzájemně napojeny kolektorovými 

pásy, na kterých jsou dva průpletové úseky. Podrobněji viz bod 4.6 Poţadavky na 

křiţovatky a obsluţná zařízení. 

6.3 Tunely 

Tunel pod rondelem. Jedná se o sdruţenou konstrukci dvou tunelových tubusů (jeden 

tubus pro kaţdý směr) se společnou střední monolitickou příčkou, zaloţenou na podzemní 

stěně. Ve středové části jsou oba tubusy propojeny jednokřídlovými bezpečnostními dveřmi. 

Tunel je navrţen jako hloubený, s monolitickým stropem. Niveleta komunikace v místě 

tunelu je cca 15 mp.t. Délka tunelu je 160 m. Kategorie tunelu T-10. Navrhovaná rychlost 

v tunelu se předpokládá 80 km/h.[3] 

 

Obr. č. 16 Místo průniku tunelu s rondelem [2] 

6.4 Obsluţná zařízení 

V území se nachází čerpací stanice a dále autobusové zastávky, tyto objekty jsou 

zapojeny do hlavní trasy přeloţky silnice I/11 pomocí kolektorových pásů. Parametry čerpací 

stanice zůstávají stávající. Autobusové zastávky jsou navrţeny s polotěsným řazením dvou 

autobusů za sebou. 
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Obr. č. 17 Pohled na čerpací stanici zapojenou pomocí kolektorových [2] 
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Autobusové zastávky 

Stávající stav 

V zájmové oblasti se nacházejí tři autobusové zastávky:  Havířov město rondel, Havířov 

město tesco, Havířov město u tesca. V projektu jsou všechny tři zastávky zachovány. Avšak 

z nedostatku místa, se navrhuje přemístit zastávku Havířov město u tesca, na úroveň zastávky 

Havířov město rondel. Tyto zastávky jsou součástí kolektorového pásu. Autobusové zastávky 

jsou situovány mimo jízdní pruh bez fyzického oddělení – zálivová zastávka. Zastávky jsou 

nevrţeny s podélným polotěsným řazením o délce nástupní hrany 31 m a výšky nástupní 

hrany 200 mm. Šířka zastávkového pruhu je 3,50 m, s příčným sklonem 2% odvráceným od 

nástupní hrany. Délka vyřazovacího a zařazovacího pruhu je 50 m. Volná šířka nástupiště je 3 

m. Nástupní hrana je zvýrazněna vizuální úpravou červené barvy o šířce 200 mm. V místě 

vstupu do autobusu je navrţen signální pás o šířce 0,80 m. 

 

Obr. č. 18 Autobusová zastávka Havířov město - Tesco [2] 
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6.5 Konstrukce vozovky¨ 

Návrh skladeb vozovek a autobusových zálivů 

Tab.č. 5: Skladba netuhé vozovky D0-N-1-II-PIII na hlavní trase silnice I/11 

D0-N-1-II-PIII dle TP 170 – Jízdní pás S24,5/100 

SMA 11S Asfaltový koberec mastixový 40 mm 

ACL 16S Asfaltový beton pro loţní vrstvy 70 mm 

ACP 22S Asfaltobetonová podkladní vrstva 90 mm 

MZK Mechanicky zpevněné kamenivo 200 mm 

ŠDA Štěrkodrť 250 mm 

Celkem  650 mm 

 

 

Tabulka č. 6: Skladba netuhé vozovky D0-N-1-III-PIII na kolektorovém jízdním pásu s všech větvích 

MÚK 

D0-N-1-III-PIII dle TP 170 – Kolektorový jízdní pás 

SMA 11+ Asfaltový koberec mastixový 40 mm 

ACL 16+ Asfaltový beton pro loţní vrstvy 60 mm 

ACP 16+ Asfaltobetonová podkladní vrstva 60 mm 

MZK Mechanicky zpevněné kamenivo 200 mm 

ŠDA Štěrkodrť  250 mm 

Celkem  610 mm 
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Návrh skladby konstrukce autobusového zálivu 

Na základě jízdního řádu byl stanoven počet přejezdů autobusů za den 65. V návrhovém 

období se neuvaţuje se zvýšením počtu přejezdů autobusů.TNVk=TNV0=65 voz/24hen. 

Třída dopravního zatíţení je určena podle TNVk. Pro návrhovou třídu porušení D0 je 

však doporučena TDZ III. Typ podloţí je preventivně zvolen jako P III.   

Počet přejezdů v návrhovém období 25 let je: 

TNVcd = TNVd ∙ 365 ∙ td= 65 ∙ 365 ∙ 25 = 593 125 voz/25 let 

Hodnota celkového počtu návrhových náprav je  

Ncd = C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙TNVcd = 1,00 ∙ 2,0 ∙1 ∙ 593 125=1 186 250  návrhových náprav/25 let. 

Tabulka č. 7 Skladba konstrukčních vrstev pro autobusový záliv 

D0-T-1-III-PIII dle TP 170 – Autobusový záliv 

CB I Cementobetonový kryt 230 mm 

SC C8/10 Samozhutnitelný beton 150 mm 

ŠDA Štěrkodrť 250 mm 

Celkem  630 mm 

 

Tabulka č. 8 Skladba konstrukčních vrstev komunikace pro pěší 

Komunikace pro pěší 

DL Betonovázámkovádlaţba 60 mm 

ŠDA 0-4 mm Štěrkodrť 50 mm 

ŠDA 0-32 mm Štěrkodrť 200 mm 

Celkem  310 mm 
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Komunikace pro pěší 

V rámci návrhu obou variant je uvaţováno i s pohybem chodců. Je zde zajištěno 

napojení na stávající chodník a cyklostezku. Volná šířka chodníku je 3 m. Volná šířka 

cyklostezky je 1,8 m. V rámci bezbariérových úprav jsou zde navrţeny varovné a signální 

pásy. V místě kříţení s kolektorovými pásy jsou navrţeny dva přechody a přejezd pro cyklisty 

nepřesahující délku 6,5 m. Šířka přechodu pro chodce je 3 m. Šířka přejezdu pro cyklisty je 

stejná jako šířka cyklostezky. 

6.6 Odvodnění 

Likvidace povrchových (dešťových) vod 

Pro vsakování byly v rámci naváţek zjištěny pouze málo mocné sypaniny jílovitého 

charakteru, které zejména vzhledem k nízké propustnosti ale i mocnosti nejsou pro vsakování 

vhodné. Doporučuje se zváţit variantu posunutí vsakovacích oblastí. Vhodnější podmínky 

vsakování vzhledem k výhodnějším spádovým poměrům a sníţení moţnosti ohroţení 

stability 

násypu jsou v jiţnějších partiích zájmového území, ve větší blízkosti toku Sušanky. 

Další moţnou variantou by bylo svedení těchto vod přímo do vodoteče Sušanka.[7] 

6.7 Orientační přepočet nákladů 

Bilance zemních prací je určena na základě výpočtu kubatur z programu Civil 3D. 

Bilance zemních prací je následující: 

Tabulka č. 9 kubatury zemních prací 

varianta výkop / násyp celkový objem (m
3
) 

varianta A 
výkop 394811 

násyp 12568 

varianta B 
výkop 54703 

násyp 214490 

 

 

 

Ocenění stavby je na základě rozpočtových ukazatelů RTS z roku 2012. Kaţdá varianta 

je oceněna zvlášť. 
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Tabulka č. 10 ocenění varianty A 

Kategorie 

práce 
Poloţka 

Měrná 

jednotka 
Cena za MJ 

Celkem 

jednotek 
Cena poloţky 

Zemní práce 

Kácení stromů  

do 60 cm 
ks 373 35 13055 

Sejmutí ornice 

s přemístěním 
m

3 
45 8700 391500 

Tvorba zářezů 

pro liniové 

stavby 

m
3
 67 394811 26452337 

Uloţení 

sypaniny do 

náspu 

m
3
 42 12568 527856 

Rozprostření 

ornice ve 

svahu 

m
2
 41 125680 5152880 

Konstrukce 

vozovky 

D0-N-1-II-

PIII 
m

2
 3200 71050 227360000 

D0-N-1-III-

PIII 
m

2
 3100 62500 193750000 

D0-T-1-III-

PIII 
m

2
 4423 430 1901890 

CH m
2
 1182 1000 1182000 

Tunely, 

mosty, opěrné 

a zárubní zdi 

Mosty m
2
 3600 950 3420000 

Zárubní/opěrné 

zdi 
m

3
 5600 514 2878400 

Tunel m 1000000 160 160000000 

Rezerva 10% 

62302991,8 

Celkem 

685332909,8 
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Kategorie 

práce 
Poloţka 

Měrná 

jednotka 
Cena za MJ 

Celkem 

jednotek 
Cena poloţky 

Zemní práce 

Kácení stromů  

do 60 cm 
ks 373 35 13055 

Sejmutí ornice 

s přemístěním 
m

3 
45 8000 360000 

Tvorba zářezů 

pro liniové 

stavby 

m
3
 67 54703 3665101 

Uloţení 

sypaniny do 

náspu 

m
3
 42 214490 9008580 

Rozprostření 

ornice ve 

svahu 

m
2
 41 125680 5152880 

Konstrukce 

vozovky 

D0-N-1-II-

PIII 
m

2
 3200 71050 227360000 

D0-N-1-III-

PIII 
m

2
 3100 62500 193750000 

D0-T-1-III-

PIII 
m

2
 4423 430 1901890 

CH m
2
 1182 1000 1182000 

Tunely, 

mosty, opěrné 

a zárubní zdi 

Mosty m
2
 3600 5850 21060000 

Zárubní/opěrné 

zdi 
m

3
 5700 514 2929800 

Tunel m 1000000 - - 

Rezerva 10% 

46638330,6 

Celkem 

513021636,6 

Tabulka č. 11 Ocenění varianty B 
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7. Hodnocení variant 

Práci lze hodnotit z několika hledisek. Z hlediska jízdního komfortu a cestovní rychlosti 

se jevý jako výhodnější varianta B. Cestovní rychlost není omezena max. dovolenou rychlosti 

v tunelu. A však dál za řešeným úsekem je plánované připojení kolektorových jízdních pásu a 

průpletové úseky, kde je shodně povolena nejvyšší rychlost 80km/h.  

Z hlediska bezpečnosti provozu a rozhledových poměrů je příznivější varianta 

s tunelem. Na rozdíl od varianty B kde v případě nehody mohou byt ohroţeni i účastníci 

provozu pod úrovní mostu. 

Z hlediska architektonického je varianta s tunelem příznivější, most by výrazně zasáhl 

do rázu řešeného území. A znemoţnil by vyuţití vnitřního prostoru velkého rondelu. 

Z hlediska ekonomického se na základě orientačního ocenění podle rozpočtových 

ukazatelů se jako výrazně hospodárnější jeví jako varianta s mostem. 

Z hlediska technické náročnosti výstavby a provozu je opět výhodnější varianta 

s mostem. 

8. Závěr a doporučení (souhrn studované problematiky a řešení, doporučení vhodné 

varianty vč. odhadů nákladů, doporučení výzkumů pro další stupně dokumentace) 

V rozsahu technické studie byl proveden návrh obchvatu Havířova po severovýchodní 

straně od města. Součástí studie jsou dvě varianty. Varianta A s tunelem pod rondelem. 

Varianta B s přemostěním rondelu. Součástí studie je také návrh přemístění zastávky Havířov 

Město Tesco přemístění blíţe rondelu. Vybudováním obchvatu dojde ke sníţení tranzitní 

dopravy centrem Havířova, směřující na Polské a Slovenské hranice. 
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