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Anotace 

 Obsahem této diplomové práce je návrh prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská - 

tzv. 2. napojení části města na městské centrum - Nová Petřvaldská v rozsahu odpovídající 

studii. Součástí diplomové práce je vypracování návrhu prodloužení silnice III/4726 z 

Havířova do Šumbarku, mimoúrovňové křížení vlečky, mimoúrovňovou křižovatku s 

přeložkou silnice I/11 a včetně úprav ostatních komunikačních sítí v koridoru vymezeném dle 

Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (koridor s označením D30 platí pro silnice 

I/11). V práci je zahrnuto zdůvodnění studie, charakteristika řešeného území, návrhy 

prodloužení silnice III/4726. Zpracování návrhů zahrnuje směrové a výškové vedení 

prodloužené silnice III/4726, návrh nových křižovatek a orientační odhad nákladů. Závěrem 

práce je, vyhodnocení variant a jestli prodloužení silnice III/4726 je možné navrhnout 

v daném koridoru dle platné legislativy.    

 

Annotation 

 This thesis contents design of lenghting road III/4726 (street. Petřvaldská - so called 

2.nd connection part of city to centre of the city - Nová Petřvaldská in size of study. 

Constituent part of thesis is to develope design of lenghting road III/4726 from the city 

Havířov to the city Šumbark, outside level crossing of the track, outside level crossroad with 

relaying road I/11 including adjustments of other communication networks in defined corridor 

by Principles of territorial developments of Moravskoslezský kraj (corridor marked D30 

applied for road I/11). This thesis includes justification of study, characterictics of solved 

area, designs of lenghting road III/4726. Processing of designs includes directional and height 

direction lenghten road III/4726, design of new crossroads and tentative estimate of costs. In 

conclusion of this thesis is to evaulate variants and if lenghtening of road III/4726 is possible 

to design in given corridor by valid legislation. 
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Seznam použitého značení 

 

 B. p. v.    Balt po vyrovnání (výškový systém) 

 ČSN    České státní normy 

HK    hlavní pozemní komunikace 

k. ú.    katastrální území 

m. n. m.   metry nad mořem 

MSK    Moravskoslezský kraj 

MT    meteorologická oblast 

MÚK    mimoúrovňová křižovatka 

OK    okružní křižovatka 

PK    pozemní komunikace 

PÚK    průsečná křižovatka 

RPDI    roční průměr denních intenzit 

ŘSD ČR   Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

TNVk charakteristická hodnota denní intenzity těžkých 

nákladních vozidel v návrhovém období 25 let 

SÚK    styková úrovňová křižovatka 

TP    technické podklady 

ÚK    úrovňová křižovatka 

ÚP    územní plán 

ÚÚR    Ústav územního rozvoje 

VK    vedlejší komunikace 

ZÚR    Zásady územního rozvoje 

 ŽP    životní prostředí     
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1. Identifikační údaje stavby 

 

1.1. Stavba 

 

Název stavby:  Prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) - tzv. 2.  

    napojení části města na městské centrum - Nová Petřvaldská 

Místo stavby:  Moravskoslezský kraj, okres Karviná 

Katastrální území: Havířov, okres Karviná 

Druh stavby:  dopravní – prodloužení silnice, novostavba 

 

1.2. Zadavatel 

 

Jméno:   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

    stavební 

Adresa:  Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava – Poruba 

Telefon:  597 321 318 

Fax:   597 321 356 

E-mail:  fast@vsb.cz 

 

1. 3. Dodavatel 

Jméno:   Bc. Jan Štětař 

E-mail:  STE0026@vsb.cz 
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2. Zdůvodnění studie 

 

Tato technická studie prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) v úseku Havířov - 

Šumbark a dílčí části návrhu přeložky silnice I/11, mimoúrovňové křižovatky byla 

vypracována jako diplomová práce. 

 

2. 1. Vztah prodloužení silnice III/4726 a přeložky silnice I /11 k rozvoji sítě 

PK 

 

Prodloužená silnice III/4726 je navržena v ÚP města Havířov a přeložka silnice I/11 je 

navržena ZÚR MSK a upřesněna v ÚP města Havířov, odkud je návrh převzatý a dále 

podrobněji rozpracovaný. Stavba je označena v ÚP města Havířov jako prodloužená silnice 

III/4726 v úseku Havířov – Šumbark – MÚK Havířov - střed II a přeložka I/11 v koridoru 

označeném D30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2- 1: Prodloužená silnice III/4726 úsek Havířov - 
Šumbark a přeložka silnice I/11 úsek Havířov - Horní Suchá 
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2. 2. Cíle studie  

 

Cílem technické studie je prověření a navržení prodloužení silnice III/4726 v koridoru 

vymezeném dle ÚP města Havířov a dále napojení na přeložení silnice I/11 v koridoru 

vymezeném dle ZÚR MSK a upřesněn v ÚP města Havířov. Dalším cílem prodloužení silnice 

III/4726 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. 

 

V rámci studie jsou vypracovány dvě variantní řešení, které jsou detailněji popsány v textové 

části a závěrem vyhodnoceny, která z variant je lepším řešením.  Je zde žádoucí převést  

tranzitní dopravu mimo centrum města Havířov a to přeložkou silnice I/11 vedena jako 

severní obchvat města Havířov, a která je v návrhu napojení na silnici III/4726 pomocí MÚK 

Havířov - Střed II. a směřující severně k napojení silnici I/68 pomocí MÚK Havířov - Sever 

II. od dálnice D1, dále prodloužená silnice III/4726 má zlepšit plynulost a bezpečnost dopravy 

díky návrhu mimoúrovňové křižovatky Havířov - Střed II, propojení centra města Havířov s 

městskou částí Šumbark a městem Petřvald. Dalším cílem je odklonit tranzitní dopravu od 

centra města Havířov a zvyšující se intenzitu na zdejší světelné, dvoupruhové OK. Varianty 

jsou navrženy v koridoru vymezeným ZÚR MSK a ÚP města Havířov.  

  

2. 3. Potřebnost a naléhavost stavby 

 

Mezi hlavní důvody, kvůli kterým jsou navrhovány silnice III/4726 a silnice I/11 je 

odklonění zvýšené tranzitní dopravy městem Havířov a usnadnění přechodu směrem 

k polským a slovenským hranicím. Dalším důvodem je zlepšení podmínek pro přírodní 

prostředí, hospodářský rozvoj, soudržnost obyvatel a je v souladu s cíli a úkoly územního 

plánování, dále vyřešení problému stávající průsečné ÚK a stávajících komunikací I/11 a 

III/4726.  Problémy zmiňovaných komunikací jsou technické podmínky (problém 

s výškovým a směrovým vedením stávajících tras v určitých částech, nevyhovujícím 

šířkovým uspořádáním a nevyhovující úroveň kvality dopravy). 
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3. Stanovení zájmové oblasti 

 

3. 1. Širší vztahy 

 

Město Havířov se nachází v okresu Karviná, v Moravskoslezském kraji. Město 

Havířov sousedí na severu s městem Petřvald, na západě s obcí Šenov případně městem 

Ostrava, na jihozápadě s městem Frýdek Místek, na jihovýchodě s obcí Bludovice a na 

východ s obcí Horní Suchá. Od okresního města Karviná je vzdálené 15 km a od krajského 

města Ostrava 18 km. 

 Z hlediska širších dopravních vazeb se řešené území nachází na křižovatce 

významných krajských tahů – silnic I/11 je nejdelší komunikací první třídy v ČR a spojuje 

přímo Středočeský, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský kraj  a dále 

tah na Polsko a Slovensko přes města Český Těšín a Třinec, komunikace III/4726 spojuje 

komunikace místního významu a části centra města Havířov, městské části Šumbark a města 

Petřvald. Tyto silnice zajišťují komunikační vazby na nadřazené silniční tahy, které 

představují silnice D1 (Ostrava), R56 (Frýdek Místek), R48 (Frýdek Místek), E75 mosty u 

Jablunkova a Český Těšín. Železniční spojení zajišťuje celostátní trať č. 321. [13] 

Obr. 3- 1: Dopravní síť ČR 
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3. 2. Začátek a konec stavby  

 

Začátek stavby silnice I/11 je orientován na severozápad od centra města Havířov na 

okružní křižovatku stávající komunikace I/11. [13] 

Obr. 3- 2: Širší vztahy s vyznačením řešené oblasti 

 

Obr. 3- 3: Pohled na začátek stavby silnice I/11 od ulice Orlovské 
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 Konec stavby silnice I/11 je orientován na severovýchod od centra města Havířov na 

přímý úsek stávající komunikace II/475 směrem na obec Horní Suchá. [13] 

 

 

Obr. 3- 4: Situace  začátku stavby silnice I/11 

 

Obr. 3- 5: Pohled na konec stavby silnice I/11 od ulice Orlovské 

 

Obr. 3- 6:Situace  konce stavby silnice I/11 od ulice Orlovské 
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Začátek stavby silnice III/4726 je orientován severně od centra města Havířov na 

stávající komunikaci III/4726. [13] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3- 7: Pohled na začátek stavby silnice III/4726 od ulice U Skleníků 

 

Obr. 3- 8: Situace  začátku stavby silnice III/4726 
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Konec stavby silnice III/4726 je orientován severně od centra městské části Havířov 

na stávající komunikaci III/4726. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3- 9: Pohled na konec stavby silnice III/4726 od ulice Petřvaldská 

Obr. 3- 10: Situace  konce stavby silnice III/4726 
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4. Základní údaje pro návrh prodloužené silnice III/4726 

 

4. 1. Poklady pro návrh 

  

Pro návrh přeložky byly použity tyto podklady: 

 Polohopis a výškopis zaměřeného území od Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního  

 Vektorová nová podoba od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

 Výpis katastrálního území od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

 ZÚR Moravskoslezského kraje 

 ÚP města Havířov 

 Koordinační plán vydaný městem Havířov 

 Výsledky celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR (z let 2000, 2005, 2010) 

 Geologické a hydrogeologické poměry od České geologické služby 

 

4. 1. 1 Návrhová kategorie nové komunikace a skladba vozovky 

  

Navržená přeložka bude s označením I/11 a parametry navržené silnice S 24,5. 

Komunikace bude čtyřpruhová a směrově rozdělená s příčným uspořádáním: 

 kategorijní šířka silnice 24,50 m 

 šířka jízdního pruhu  3,50 m 

 šířka středně dělícího pásu 3,00 m 

 šířka vodícího proužku  0,25 a 0,50 m 

 šířka zpevněné krajnice 2,50 m 

 šířka nezpevněné krajnice 0,50 m 
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Navržení prodloužené komunikace bude s označením III/4726 a parametry navržené 

silnice MS2 p 15/11,5. 

Komunikace bude dvoupruhová místního významu s příčným uspořádáním: 

 dopravní prostot   15,00 m 

 hlavní dopravní prostor  11,50 m 

 šířka jízdního pruhu   3,00 m 

 šířka vodícího proužku   0,25 m 

 šířka parkovacího pruhu  2,00 m 

 šířka jízdního pruhu pro cyklisty 2,00 m 

 šířka pruhu pro chodce  1,50 m 

 šířka bezpečnostního odstupu 0,25 a 0,5 m 

 

4. 2. Konstrukce vozovky 

  

Návrh skladby vozovky pro S 24,50 byl proveden podle technického podkladu TP 170 

a označení každé konstrukční vrstvy podle platné evropské normy ČSN EN 13108. Podle 

výpočtu dopravního zatížení kde (TNVk = 3093 voz/24h) se skladba vozovky skládá: [9] 

 návrhová úroveň porušení D0 - silnice první třídy 

 dopravní zatížení  II - 1 501 - 3500 voz/24h 

 typ podloží neznámý  P III - volí se nejhorší možné, není možné zjistit typ 

podloží a vodní režim. 

 

souhrnné označení skladby vozovky dle katalogových list TP 170: 

D0 – N – 1 – II – P III 

 SMA 11S  (asfaltový koberec mastixový pro obrusné vrstvy)  40 mm 

 ACL 16S (asfaltový beton pro ložní vrstvy)    70 mm 

 ACP 22S (obalové kamenivo pro podkladní vrstvy)   90 mm 

 MZK  (mechanicky zpevněné kamenivo)    200 mm 

 ŠDA  (štěrkodrť třídy A)      250 mm 

Celkem (D0 – N – 1 – II – P III)     650 mm 
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Návrh skladby vozovky pro MS2 p 15/11,5 byl proveden podle technického podkladu 

TP 170 a označení každé konstrukční vrstvy podle platné evropské normy ČSN EN 13108. 

Podle výpočtu dopravního zatížení kde (TNVk = 646 voz/24h) se skladba vozovky skládá: [9] 

 návrhová úroveň porušení D1 - silnice sběrné III 

 dopravní zatížení  III - 501 - 1500 

 typ podloží neznámý  P III - volí se nejhorší možné, není možné zjistit typ 

podloží a vodní režim. 

 

souhrnné označení skladby vozovky dle katalogových list TP 170: 

D1 – N – 1 – III – P III 

 ACO 11+ (asfaltový beton pro obrusné vrstvy)    40 mm 

 ACL 16+ (asfaltový beton pro ložní vrstvy)    60 mm 

 ACP 16+ (obalové kamenivo pro podkladní vrstvy)   50 mm 

 MZK  (mechanicky zpevněné kamenivo)    170 mm 

 ŠDA  (štěrkodrť třídy A)      250 mm 

Celkem (D1 – N – 1 – III – P III)     570 mm 

 

4. 3. Dopravní charakteristika dotčených PK a drah 

 

4. 3. 1 Silnice I/11 

Tato silnice zajišťuje dopravu ze západu na východ směrem od Poděbrad, přes Hradec 

Králové, Šumperk, Opavu, Ostravu, Havířov, Český Těšín až na Slovensko směr Žilina. Kde 

se dopravní zatížení pohybuje  21 400 voz/24h z roku 2010, dále pokračuje směrem na jih 

přes centrum města Havířov s průměrným dopravním zatížením 16 000 voz/24h z roku 2010. 

Jedná se o silnici dvoupruhovou až čtyřpruhovou, směrově nerozdělenou i rozdělenou podle 

její polohy. V extravilánu se jedná o čtyřpruhovou, směrově rozdělenou a jde o kategorii S 

24,5, v intravilánu se jedná o čtyřpruhovou směrově rozdělenou MS4dc 34,5/22. Je navržena 

její přeložka na sever přes obec Horní Suchá jako obchvat města Havířov vedena až na jih k 

obci Třanovice. V místě začátku přeložky I/11 bude vybudována MÚK Havířov - Střed I,  

dále bude pokračovat severovýchodně ke stávající ÚK na ulici Orlovská, která bude 

přebudována na MÚK Havířov - Střed II a pokračovat severním obchvatem přes obci Horní 

Suchá. 
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4. 3. 2 Silnice III/4726 

Tato silnice zajišťuje dopravu od centra města Havířov začínající na ÚK na ulici 

dělnická, procházející intravilánem až k městské části Šumbark a směřující až do centra  

města Petřvald. Dopravní zatížení se zde pohybuje 9 000 voz/24h zjištěno vlastním 

dopravním průzkumem. Jedná se o silnici místního významu dvoupruhovou, směrově 

nerozdělenou kategorie MS2 16,5/8. Je navržena její změna kategorie na MS2 p 15/11,5 a její 

prodloužení, které začíná na ulici U Skleníků ÚK a pokračuje severovýchodně k ÚK na ulici 

Orlovská, která bude přebudována na MÚK Havířov - Střed II, dále pokračuje severně přes 

městkou část Šumbark v řešení této části jsou ÚK, sjezdy, napojení sběrných komunikací, 

MÚ křížení s vlečkou a končící napojením na ulici Petřvaldská, která dále pokračuje do centra 

města Petřvald. [13] 

 

4. 3. 3 Silnice II/475 

 Tato silnice zajišťuje dopravu od ÚK na křížících se ulicích Ostravská a Hlavní třídy 

procházející intravilánem po ulici Orlovská až k obci Horní Suchá a směřující k městu 

Karviná. Dopravní zatížení se zde pohybuje 9 800 voz/24h dle ŘSD z roku 2010, podle 

vlastního dopravního průzkumu se zde dopravní zatížení pohybuje kolem 14 000 voz/24h , 

dále pokračuje směrem na východ k obci Horní Suchá. Jedná se o silnici dvoupruhovou, 

směrově nerozdělenou kategorie S 11,5, která bude přeložena a upravena dle potřeb 

dopravního řešení. 

 

Obr. 4- 1: Vyznačení řešené oblasti pro silnice 1/II a III/4726 

 



Diplomová práce  Bc. Jan Štětař 
 

16 

 

 

4. 3. 3 Místní komunikace 

 Navržení prodloužení silnice III/4726 kříží několik účelových komunikací. Především 

se jedná o místní komunikace sběrné, obslužné a s omezeným provozem motorových vozidel, 

dále pak účelové komunikace, které slouží k přístupu k nemovitostem pro potřeby vlastníků. 

Jedná se o jednopruhové a dvoupruhové, směrově nerozdělené komunikace se zpevněnou 

vrstvou. Některé části místních komunikací budou zrušeny a bude navrženo jejich řešení 

pomocí ÚK, sjezdů  k nemovitostem atd. 

 

4. 3. 4 Dotčené dráhy 

 V řešeném území se nachází železniční celostátní trať č. 321 jedná se o dvojkolejnou, 

elektrizovanou celostátní trať. Tato celostátní trať začíná v Ostravě Svinov prochází přes 

město Havířov až do Českého Těšína, trať kříží mimoúrovňově stávající komunikaci II/475 

v jednom místě. Pro řešení přeložky I/11 bude potřeba vybudovat novou mostní konstrukci a 

upravit železniční svršek a spodek z důvodu střetnutí s komunikací III/4726, kde se zlepší 

směrové poměry oblouku z poloměru 350 m na 600 m. Dále v řešeném území se nachází i 

vlečka pro rozvojovou plochu v Dolní Suché, která kříží stávající komunikaci III/4726 z 

důvodu požadavků magistrátu města Havířov bude vlečka ponechána a bude vybudováno 

mimoúrovňové křížení. [13] 

 

 

 

Obr. 4- 2: Pohled na mimoúrovňové křížení železniční trati a silnice II/475 
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4. 3. 5 Řešení křižovatek 

 V délce trasy prodloužené silnice III/4726 vzniká třináct křižovatek a požadavky pro 

návrh těchto křižovatek je, jestli jsou v daném místě vůbec možné a pokud možno je co 

nejlépe navrhnout.  

 

První křižovatka se nachází v místě křížení místní sběrné a obslužné komunikaci na 

ulici U Skleníků (Obr. 4- 4), důvod napojení obslužné komunikace na komunikaci III/4726 je 

obslužný přístup k nemovitostem . [13] 

 

 

  

Obr. 4- 3: Pohled na křížení vlečkové trati a silnice III/4726 

Obr. 4- 4: Pohled na umístění stykové křižovatky na silnici III/4726 
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Druhá křižovatka se nachází v místě křížení místní sběrné a obslužné komunikaci na 

ulici U Skleníků (Obr. 4- 5), důvod napojení obslužné komunikace na komunikaci III/4726 je 

obslužný přístup k nemovitostem . [13] 

 

 

Třetí křižovatka se nachází v místě připojení a odpojení větví MÚK (Obr. 4- 6), důvod 

napojení je mimoúrovňové spojení silnice I/11 a III/4726. [13] 

 

  

 

 

Obr. 4- 5: Pohled na umístění stykové křižovatky na silnici III/4726 

Obr. 4- 6: Pohled na umístění okružní křižovatky na silnici III/4726  
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Čtvrtá křižovatka se nachází v místě připojení a odpojení větví MÚK (Obr. 4- 7), 

důvod napojení je mimoúrovňové spojení silnice I/11 a III/4726. [13] 

 

 

Pátá křižovatka se nachází v místě křížení ulice Nádraží a silnice III/4726 (Obr. 4- 8), 

důvod napojení je obslužný přístup k nemovitostem a propojení dopravní vazby Havířov - 

Šumbark . [13] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4- 7: Pohled na umístění okružní křižovatky na silnici III/4726  

 

Obr. 4- 8: Pohled na umístění okružní křižovatky na silnici III/4726  
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Šestá křižovatka se nachází v místě křížení ulice Hřbitovní a silnice III/7426 (Obr. 4- 

9), důvod napojení je propojení dopravní vazby Havířov - Šumbark . [13] 

 

 

Sedmá křižovatka se nachází v místě křížení ulice Moravská, Chrpová a silnice 

III/7426 (Obr. 4- 10), důvod napojení obslužných komunikací na komunikaci III/4726 je 

obslužný přístup k nemovitostem. [13] 

 

 

 

Obr. 4- 9: Pohled na umístění okružní křižovatky na silnici III/4726  

Obr. 4- 10: Pohled na umístění průsečné křižovatky na silnici III/4726  
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Osmá křižovatka se nachází v místě křížení ulice Nákupní a silnice III/7426 (Obr. 4- 

11), důvod napojení obslužných komunikací na komunikaci III/4726 je obslužný přístup k 

nemovitostem. [13] 

 

 

Devátá křižovatka se nachází v místě křížení ulice Nákupní a silnice III/7426 (Obr. 4- 

12), důvod napojení obslužných komunikací na komunikaci III/4726 je obslužný přístup k 

nemovitostem. [13] 

 

 

 

Obr. 4- 11: Pohled na umístění stykové křižovatky na silnici III/4726  

Obr. 4- 12: Pohled na umístění stykové křižovatky na silnici III/4726  
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Desátá křižovatka se nachází v místě křížení ulice Nová, Šumbarská a silnice III/7426 

(Obr. 4- 13), důvod napojení obslužných komunikací na komunikaci III/4726 je obslužný 

přístup k nemovitostem. [13] 

 

 

Jedenáctá křižovatka se nachází v místě křížení ulice Výletní a silnice III/7426 (Obr. 

4- 14), důvod napojení obslužné komunikace na komunikaci III/4726 je obslužný přístup k 

nemovitostem. [13] 

 

 

 

Obr. 4- 13: Pohled na umístění okružní křižovatky na silnici III/4726  

Obr. 4- 14: Pohled na umístění stykové křižovatky na silnici III/4726  
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Dvanáctá křižovatka se nachází v místě křížení ulice Výletní a silnice III/7426 (Obr. 

4- 15), důvod napojení obslužné komunikace na komunikaci III/4726 je obslužný přístup k 

nemovitostem. [13] 

 

 

Třináctá křižovatka se nachází v místě křížení ulice U Jelena a silnice III/7426 (Obr. 

4- 16), důvod napojení obslužné komunikace na komunikaci III/4726 je obslužný přístup k 

nemovitostem. [13] 

 

 

 

 

Obr. 4- 15: Pohled na umístění průsečné křižovatky na silnici III/4726  

Obr. 4- 16: Pohled na umístění stykové křižovatky na silnici III/4726  



Diplomová práce  Bc. Jan Štětař 
 

24 

 

 

4. 4. Dopravní inženýrský průzkum 

 

 Pro dopravní inženýrský průzkum ke zjištění intenzity byly použity základní 

informace ze sčítání dopravy, které každých pět let uskutečňuje Ředitelství silnic a dálnic, 

dále k určení intenzit byl proveden vlastní průzkum a podklady od firmy dopravoprojekt.  

 Z posledního sčítacího období, které provedlo ŘSD bylo v roce 2010 a byly zjištěny 

intenzity pro směrově rozdělenou komunikaci a pro oba směry. Hodnota intenzity RPDI pro 

komunikaci I/11 je 21 319 voz/24 hod v úseku č. 7- 3193, v úseku č. 7- 3191 je 15 981 voz/24 

hod a pro komunikaci II/475 v úseku 7- 1680 je 9 764, pro komunikaci II/454 v úseku č. 7- 

4150 je 603 voz/24 hod. (Obr. 4- 17). Podrobnější výpis sčítání dopravy pro dané komunikace 

je v (Tab. 4- 18). [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognóza dopravy byla vypočtena na základně nových zhotovených obchvatů 

v Moravskoslezském kraji (použití obchvatu u Jablunkova a Českého Těšína) dále obchvatu u 

České Skalice, Horních Moštěnic a Lipníku nad Bečvou. Porovnání poměrů dopravní 

intenzity na stávajících komunikací s novým návrhem přeložky a prodloužené komunikace 

byly procentuálně vyjádřeny, dále pomocí vlastního dopravního průzkumu, který byl 

proveden jednou v měsíci červenec, jednou v září a jednou v listopadu byla provedena 

podrobnější prognóz a to díky simulace intenzit v softwaru vydaným společností EDIP a tyto 

dopravní intenzity vypočteny podle metodiky TP 225 II. vydání, TP 189 II. vydání. Cílový 

rok návrhového období byl zvolen rok 2040. 

 

Obr. 4- 17: Sčítací úseky pro komunikace I/11, II/475 
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Komunikace 
Sčítací 

úsek 
Rok 

T-Těžká 

motorová vozidla 

[voz/24 hod.] 

O a M - osobní 

motorová vozidla a 

motocykly [voz/24 

hod.] 

Celkem 

[voz/24 hod.] 

RPDI určeno z ŘSD 

 

I/11 

 

 

7-3193 

 

2010 2 460 18 756 21 319 

2040 2 878 31 698 34 576 

     

I/11 

 

 

7-3191 

 

2010 1 741 14 117 15 981 

2040 2037 23 858 25 895 

    

II/475 

 

 

7-1680 

 

2010 1 661 8 039 9 764 

2040 1 943 13 586 15 529 

    RPDI určeno vlastním průzkumem 

 

II/475 

 

 

7-1680 

 

2010 1 603 12 154 13 681 

2014 1 619 12 883 14 502 

2040 1 876 19 690 21 753 

Tab. 4- 1: Podrobnější výpis sčítacích úseků za dané období 

 

Podrobnější výpis sčítacích úseků za dané období se nachází v příloze 10. 1 - a, kde 

byl proveden výpočet RPDI pro dané dny, týdny, měsíce a proveden výpočet výhledových 

intenzit na které se navrhovaly kategorie komunikace I/11 a III/4726 příloha 10. 1 - b a 10. 1 - 

c. Návrh byl proveden na vlastní průzkum z důvodu novějších údajů a zcela odlišných od 

ŘSD nebo dopravoprojektu, které byly podrobně zpracovány pomocí výpočtů dle TP 189 a 

TP 225 II. vydaní a dle softwaru od společnosti EDIP. 
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5. Základní charakteristika území 

 

5. 1. Členitost území 

  

Přeložka komunikace I/11 a prodloužená komunikace III/4726 se nachází v rovinatém 

až mírně pahorkovitém terénu. Začátek silnice I/11 mírně stoupá 1 % až Dolnosušskému 

potoku a zde terén stoupá 2 % do nejvyššího bodu, kde výškový rozdíl je  18 m a dále terén 

klesá 2%. Prodloužená komunikace začíná 3% klesáním, pokračuje mírným 1 % stoupáním až 

do bodu, kde klesá 4,5 % až k potoku Sušanka od kterého se terén zvedá 3 % do bodu, kde 

začne mírně klesat 1,7 % a znovu stoupat 1,5 % až do konce trasy. 

  

5. 2. Geomorfologické údaje 

 

Řešené území se nachází na území následujících geomorfologických jednotek:  

 Systém:   Alpsko - Himalájský 

 Provincie:  Západní Karpaty 

 Subprovincie:  Vněkarpatské sníženiny 

 Oblast:   Severní Vněkarpatské sníženiny  

 Celek:   Ostravská pánev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5- 1: Geomorfologie Ostravské pánve 
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5. 3. Geologické poměry 

  

 Ostravská pánev se nachází v karpatské prohlubni mezi dvěma hlavními geologickými 

útvary našeho území - Českým masivem a Západními Karpaty. 

Podloží pánve tvoří brunovistulikum s pokryvem hlavně devonských a spodnokarbonských 

uloženin. Pro Ostravskou pánev je velmi důležitý geologický vývoj od paleozoika, konkrétně 

v karbonu, kdy zde docházelo k sedimentaci a vzniku černouhelných slojí. 

 

Reliéf Ostravské pánve se skládá z geologického hlediska z období paleozoika, které 

obsahují kvartérní sedimentační horniny jako je (hlína, spraš, štěrk, písek, štěrkovité písky, 

písky hlinité, sprašové hlíny atd.) zobrazení na (Obr. 5- 2, 5- 3, 5- 4 ). Oblast řešeného území 

se nachází především na kamenitých až hlinito - kamenitých sedimentech a smíšených 

sedimentech (písek, štěrk, sprašová hlína). [18] 

 

Obr. 5- 2: Geologická mapa Ostravské pánve kompletní reliéf 
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Obr. 5- 3: Geologická mapa Ostravské pánve stínový reliéf 

Obr. 5- 4: Geologická mapa Ostravské pánve s vrstevnicovým podkladem 
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5. 4. Jiné vlastnosti řešeného území, poddolování, ložiska nerostů, důlní díla 

  

Podle využití České geologické služby – Geofond se v přímé blízkosti řešené trasy 

přeložky silnice I/11 a prodloužené silnice III/4726 nenachází žádné hranice poddolovaného 

území, důlní díla, sesuvy půdy ani nerostné suroviny . 

 V širším okolí se nachází chráněná ložisková území, suroviny černé uhlí a zemní plyn 

(Obr. 5- 4), dále hranice poddolovaného území ukončené roku 1945 (Obr. 5- 5). [ 18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5- 4: Mapa surovinových subsystémů 

Obr. 5- 5: Mapa poddolovaných území 
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5. 5. Meteorologické poměry 

  

 Havířov  patří do mírně teplejší části klimatické oblasti – MT 10. Zájmová oblast MT 

10 je vyznačena teplotně jako mírně teplejší oblast s kratšími letními dny, dále s chladnými 

dny na jaře a na podzim, kde převažují tyto hodnoty nad teplými dny. Zimní období je 

poměrně dlouhé a chladné a s delším počtem dnů se sněhovou pokrývkou na (Obr. 5- 6) 

znázornění meteorologických poměrů v daném území. [20] 

 

Vybrané klimatické charakteristiky oblasti MT 10: 

 Počet letních dnů:    40 – 50 

 Počet mrazivých dní    110 – 130 

 Počet dní se sněhovou pokrývkou  50 – 60 

 Počet dní jasných    120 – 150 

 Počet dní zatažených    40 – 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 6. Hydrogeologické poměry 

 

 Vodní toky v okolí města Havířov a vodní toky přímo ve městě spadají 

z hydrogeologického hlediska do povodí Odry. Na severní části řešeného území se nachází 

potok Sušanka a Dolnosušský potok dále Sušanské rybníky . Potok Sušanka je v blízkosti 

návrhu přeložky silnice I/11 bude potřeba upravit břeh potoka a zajistit tak jeho revitalizaci.

   

Obr. 5- 6: Mapa meteorologické oblasti Havířov 
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5. 7. Ochranná pásma  

 

 Navržená trasa přeložky I/11 okrajově zasahuje do ochranného pásma vodního toku. 

Dále navržená trasa prodloužené silnice III/4726 zasahuje do ochranného pásma celostátní 

železniční trati č. 321 a ochranného pásma vlečky. Další křížení tras s ochrannými pásmy jako 

jsou lokální a regionální biocentra, biokoridory a plochy přírodního - územního systému 

ekologické stability nejsou nikterak dotčená. [14] 

 

5. 8. Chráněná území  

 

 Do navrhovaného území nezasahuje žádná přírodní rezervace, přírodní památky ani 

národní přírodní rezervace pouze chráněná území z hlediska životního prostředí. 
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6. Základní údaje navržených tras 

 

 Přeložka silnice I/11 a prodloužená silnice III/4726 v městě Havířov a městské části 

Šumbark byly navrhnuty variantně v rámci studie v daném koridoru územního plánu města 

Havířov, který byl převzat ze ZÚR Moravskoslezského kraje. 

 Parametry přeložky odpovídající navržené kategorii S 24,5/80 pro variantu 1 a pro 

variantu 2 S 24,5/100, prodloužená komunikace III/4726 navržena jako kategorie MS2 p 

15/11,5/50 pro obě varianty. Technické parametry přeložky jsou navržené podle návrhové  

rychlosti ve variantě 1 Vn=80 km/h a ve variantě 2 Vn=100 km/h  a parametry prodloužené 

komunikace jsou navržené podle návrhové rychlosti Vn=50 km/h. [1] [2] [5] 

 

Prvky navržené přeložky dle návrhové rychlosti podle ČSN 73 6101 a změny Z1: 

 Délky rozhledů pro zastavení a předjíždění Dz, Dp 

 Poloměry směrových oblouků Ro 

 Dostředné sklony p pro směrové oblouky 

 Poloměry výškových oblouků Rv a Ru  

Návrhové rychlosti pro S 24,5 (Tab. 6- 1).  

 

 

 

Tab. 6- 1: Návrhová rychlost pro směrově rozdělené silnice dle ČSN 73 6101 Z1 
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Prvky  navržené prodloužené silnice dle návrhové rychlosti podle ČSN 73 6110: 

 Délky rozhledů pro zastavení a předjíždění Dz, Dp 

 Nejmenší přípustné hodnoty přímé mezi stejnosměrnými oblouky 

 Poloměry směrových oblouků Ro 

 Dostředné sklony p pro směrové oblouky 

 Poloměry výškových oblouků Rv a Ru  

Návrhová rychlost pro místní komunikace sběrné (Tab. 6- 2).  

 

 

6. 1. Směrové vedení tras  

 

6. 1. 1 Řešená trasa přeložky silnice I/11 varianta 1 

Směrové vedení přeložky I/11 je tvořeno přímými úseky a směrovým obloukem s 

přechodnicemi, návrh odpovídá požadovaným hodnotám podle normy ČSN 73 6101 a jejich 

změny Z1. 

 Celková délka trasy je 2,000 00 km. Přeložka začíná v navrženém tunelu v místě 

MÚK Havířov- Střed I ve staničení 312,000 00 km dále následuje přímým úsekem o délce P1 

= 547,83 m, levotočivým obloukem o poloměru R1=900,00 m s přechodnicemi délky L1 = L2 

= 150,00 m. Po přechodnici levotočivého oblouku začíná přímý úsek o délce P2 = 796,90 m, 

který je i zároveň koncovým úsekem ve staničení 314,000 00 km. Přehlednější popis  

Tab. 6- 2: Návrhová rychlost pro místní komunikace sběrné dle ČSN 73 6110 
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směrového řešení je v (Tab. 6- 3) a splňující minimální hodnoty poloměrů oblouků u normy 

ČSN 73 6101 v (Tab. 6- 4) závislé na dostředném sklonu, který je maximálně 4,0 %. 

Směrové vedení trasy bylo navrženo na návrhovou rychlost Vn=80 km/h z důvodu 

průpletového úseku a tunelu, který je omezen maximálně na Vn=80 km/h, ale návrh ponechán 

z varianty 2, kde je návrhová rychlost Vn=100 km/h a tudíž splňuje minimální požadavky, 

návrh vychází z ČSN 73 6101 Z1 a navrhuje se na silnice I třídy. [1] [2] [5] 

 

Staničení 

[km] 

Body 

geometrie 

Délka L, P 

[m] 

Parametr 

přechodnice A 

[m] 

Poloměr 

oblouku R 

[m] 

Poměr 

A2/A1 

Poměr 

R2/R1 

312,000 00 ZÚ1-TP1 P1=547,83 
    

312,547 83 TP1-PK1 L1=150,00 A1=367,42 
   

312,697 83 PK1-KP1 L1=355,27 
 

R1=900,00 
  

313,053 10 KP1-PT1 L2=150,00 A2=367,42 
   

313,203 10 PT1-KÚ1 P2=796,90 
    

314,000 00 KÚ1 
     

Tab. 6- 3: Přehlednější popis navržených parametrů pro směrové řešení 

 

Tab. 6- 4: Nejmenší dovolené poloměry směrových oblouků z normy ČSN 73 6101 
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6. 1. 2 Řešená trasa prodloužené silnice III/4726 varianta 1 

Směrové vedení prodloužení silnice III/4726 je tvořeno protisměrnými a 

stejnosměrnými oblouky s přechodnicemi a přímými úseky, ve čtyřech úsecích je trasa řešena 

na inflexní bod, návrh odpovídá požadovaným hodnotám podle normy ČSN 73 6110. 

 Celková délka trasy je 3,400 00 km. Přeložka začíná na stávající komunikaci III/4726 

ve staničení 0,300 00 km dále následuje přímým úsekem o délce P1 = 116,81 m, levotočivý 

oblouk o poloměru R1=950,00 m s přechodnicemi délky L1 = L2 = 80,00 m, po přechodnici 

levotočivého oblouku začíná přímý úsek o délce P2 = 117,00 m na tento přímý úsek navazuje 

protisměrný, pravotočivý oblouk o poloměru R2=800,00 m s přechodnicemi délky L3 = L4 = 

75,00 m , po přechodnici pravotočivého oblouku následuje přímý úsek o délce P3 = 295,16 m 

na tento přímý úsek navazuje stejnosměrný, pravotočivý oblouk o poloměru R3=300,00 m 

s přechodnicemi délky L5  = 75,00 m a L6  = 185,00 m, po přechodnici pravotočivého oblouku 

následuje přímý úsek řešený na inflexní bod o délce P4 = 3,31 m na tento inflexní bod 

navazuje protisměrný, levotočivý oblouk o poloměru R4=320,00 m s přechodnicemi délky L7 

= 90,00 m a L8  = 75,00 m, po přechodnici levotočivého oblouku následuje inflexní bod 

řešený na nulovou délku a po inflexním bodu navazuje protisměrný, pravotočivý oblouk o 

poloměru R5=450,00 m s přechodnicemi délky L9 = 75,00 m a L10  = 85,00 m, po přechodnici 

pravotočivého oblouku následuje přímý úsek řešený na inflexní bod o délce P5 = 3,19 m na 

tento inflexní bod navazuje protisměrný, levotočivý oblouk o poloměru R6=250,00 m 

s přechodnicemi délky L11 = 85,00 m a L12  = 75,00 m, po přechodnici levotočivého oblouku 

následuje přímý úsek o délce P6 = 278,27 m, na tento přímý úsek navazuje protisměrný, 

pravotočivý oblouk o poloměru R7=150,00 m s přechodnicemi délky L13 = L14 = 75,00 m po 

přechodnici pravotočivého oblouku následuje inflexní bod řešený na nulovou délku, po 

inflexním bodu navazuje protisměrný, levotočivý oblouk o poloměru R8=900,00 m 

s přechodnicí délky L15  = 75,00 m, který je i zároveň koncovým úsekem ve staničení 3,700 00 

km. Přehlednější popis směrového řešení je v (Tab. 6- 5) a splňující minimální hodnoty 

poloměrů oblouků u normy ČSN 73 6110 v (Tab. 6- 6) závislé na příčném sklonu, který je 

minimálně 2,5 % a maximálně 6,0 %. 
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Směrové vedení trasy bylo navrženo na návrhovou rychlost Vn=50 km/h, návrh  

vychází z ČSN 73 6110 a navrhuje se na místní komunikace funkční skupiny B jako sběrné. 

Všechny parametry směrových oblouků splňují minimální požadované hodnoty podle normy 

ČSN 73 6110 a byly zároveň i ověřeny parametry stykových protisměrných přechodnic a 

protisměrných oblouků v inflexních úsecích a délky přímých úseků mezi směrovými oblouky 

splňující požadavky stanovené normou a: [1] [2] [5] 

 R2/R1 ≤ 2 

 A2/A1 ≤ 1,5 

R2 a A2 jsou vyšší parametry z posuzovaných hodnot v (Tab. 6- 5). 

 

Staničení 

[km] 

Body 

geometrie 

Délka L, P 

[m] 

Parametr 

přechodnice A 

[m] 

Poloměr 

oblouku R 

[m] 

Poměr 

A2/A1 

Poměr 

R2/R1 

0,300 00 ZÚ1-TP1 P1=116,81 
    

0,416 81 TP1-PK1 L1=80,00 A1=275,68 
   

0,496 81 PK1-KP1 L1=53,70 
 

R1=950,00 
  

0,550 50 KP1-PT1 L2=800,00 A2=275,68 
   

0,630 50 PT1-TP2 P2=117,00 
    

0,747 51 TP2-PK2 L3=75,00 A3=244,95 
   

0,822 51 PK2-KP2 L2=218,78 
 

R2=800,00 
  

1,041 28 KP12-PT2 L4=75,00 A4=244,95 
   

1,116 28 PT2-TP3 P3=295,16 
    

1,411 44 TP3-PK3 L5=75,00 A5=150,00 
   

1,486 44 PK3-KP3 L3=336,99 
 

R3=300,00 
  

1,823 43 KP3-PT3 L6=185,00 A6=235,58 
   

2,008 43 PT3-TP4 P4=3,31 
  

1,40 1,06 

2,011 74 TP4-PK4 L7=90,00 A7=169,71 
   

2,101 74 PK4-KP4 L4=259,20 
 

R4=320,00 
  

2,360 95 KP4-PP4 L8=75,00 A8=154,92 
   

2,435 95 PP4-PK5 L9=75,00 A9=183,71 
 

1,19 1,41 

2,510 95 PK5-KP5 L5=102,50 
 

R5=450,00 
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2,613 45 KP5-PT5 L10=85,00 A10=195,58 
   

2,698 45 PT5-TP5 P5=3,19 
  

1,34 1,80 

2,701 69 TP5-PK6 L11=85,00 A11=145,77 
   

2,786 70 PK6-KP6 L6=194,62 
 

R6=250,00 
  

2,981 32 KP6-PT6 L12=75,00 A12=136,93 
   

3,056 32 PT6-TP6 P6=278,27 
    

3,334 59 TP6-PK7 L13=75,00 A13=106,07 
   

3,409 59 PK7-KP7 L7=67,56 
 

R7=150,00 
  

3,447 15 KP7-PP7 L14=75,00 A14=106,07 
   

3,552 15 PP7-PK8 L15=75,00 A15=106,07 
 

1,00 2,00 

3,627 15 PK8-KÚ8 L7=72,85 
 

R8=300,00 
  

3,700 00 KÚ8 
     

Tab. 6- 5: Přehlednější popis navržených parametrů pro směrové řešení 

 

 

Negativita směrového návrhu přeložky a prodloužené komunikace varianta 1:  

 Směrové vedení je celkem dost omezené vymezeným koridorem podle územního 

plánování a zastavěnou částí musely být navřeny u prodloužené komunikace 

III/4726 dva stejnosměrné, pravotočivé oblouky a čtyři inflexní body. 

 

 

 

Tab. 6- 6: Nejmenší dovolené poloměry směrových oblouků z normy ČSN 73 6110 
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6. 1. 3 Řešená trasa přeložky silnice I/11 varianta 2 

Směrové vedení přeložky I/11 je tvořeno přímými úseky a směrovým obloukem s 

přechodnicemi, návrh odpovídá požadovaným hodnotám podle normy ČSN 73 6101 a jejich 

změny Z1. 

 Celková délka trasy je 2,000 00 km.  Směrový návrh odpovídá variantě 1 viz. část (6. 

1. 1) , dochází ke změně návrhové rychlosti za tunelem z Vn=80 km/h na Vn=100 km/h důvod 

je návrh fyzicky odděleného kolektorového pásu a možné zvýšení rychlosti a parametrů 

komunikace. [1] [2] [5] 

  

6. 1. 4 Řešená trasa prodloužené silnice III/4726 varianta 2 

Směrové vedení prodloužení silnice III/4726 je tvořeno protisměrnými a 

stejnosměrnými oblouky s přechodnicemi a přímými úseky, ve čtyřech úsecích je trasa řešena 

na inflexní bod, návrh odpovídá požadovaným hodnotám podle normy ČSN 73 6110, návrh je 

řešen ve variantě 1 viz. část (6. 1. 2). [1] [2] [5] 

 

Negativita směrového návrhu přeložky a prodloužené komunikace varianta 2:  

 Směrové vedení je celkem dost omezené vymezeným koridorem podle územního 

plánování a zastavěnou částí musely být navřeny u prodloužené komunikace 

III/4726 dva stejnosměrné, pravotočivé oblouky a čtyři inflexní body. 

 

6. 2. Příčné sklony tras 

  

6. 2. 1 Řešená trasa přeložky silnice I/11 varianta 1 

 V přímých úsecích přeložky I/11 byl zvolen základní příčný sklon 2,5 % podle normy 

ČSN 73 6101. V úseku směrového oblouku a přechodnic bylo nutné navrhnout klopení kolem 

osy vodícího proužku z důvodu zanechání vodorovného středního dělícího pásu a navržený 

poloměr nesplňoval minimální hodnotu pro základní příčný sklon v obloucích. Hodnoty 

klopení se pohybují v rozmezí od 0,0 % do 4,0 %, dostředné sklony se určují podle normy 

ČSN 73 6101 viz. (Tab. 6- 4).  
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Začátek vzestupnice a sestupnice je umístěna na začátek a konec přechodnice, délky 

vzestupnice a sestupnice jsou navrženy na potřebnou délku vzestupnice pro změny příčných 

sklonů.   

 Všechny výpočty týkajících se klopení a příčných sklonů nalezneme v přílohách 

s označením 10. 1 d. [1] [2] [5] 

 

6. 2. 2 Řešená trasa prodloužené silnice III/4726 varianta 1 

 V přímých úsecích prodloužené silnice III/4726 byl zvolen základní příčný sklon 2,5 

% podle normy ČSN 73 6110. V úseku směrových oblouků a přechodnic bylo nutné 

navrhnout klopení kolem osy jízdního pásu. Hodnoty klopení se pohybují v rozmezí od 0,0 % 

do 2,5 %, dostředné sklony se určují podle normy ČSN 73 6110 viz. (Tab. 6- 6). 

 Začátky vzestupnic a sestupnic jsou umístěny na začátek a konec přechodnic, délky 

vzestupnic a sestupnic jsou navrženy na potřebnou délku vzestupnic pro změny příčných 

sklonů.   

 Všechny výpočty týkajících se klopení a příčných sklonů nalezneme v přílohách 

s označením 10. 1 e. [1] [2] [5] 

 

6. 2. 3 Řešená trasa přeložky silnice I/11 varianta 2 

 Příčné sklony přeložky řešené stejně jako v části (6. 2. 1). 

 

6. 2. 4 Řešená trasa prodloužené silnice III/4726 varianta 2 

 Příčné sklony prodloužené komunikace jsou řešené stejně jako v části (6. 2. 3). 

 

6. 3. Napojení původních a nových tras na prodlouženou silnici III/4726  

  

6. 3. 1 Silnice III/4726 ulice U Nádraží  

 Napojení nově navržené místní komunikace MS2 p 15/11,5/50, III/4726 ulice U 

Nádraží je provedeno pomocí okružní křižovatky v km 1,561 55 trasy prodloužené III/4726. 

Začátek trasy silnice III/4726 ulice U Nádraží začíná ve staničení 0,000 00 km přímým 

úsekem směrován od prodloužené komunikace o délce P1 = 20,0 m a dále pokračuje 

přechodnicí o délce L1 = 75,00 m až do inflexního bodu, kde začíná levotočivý oblouk o 

poloměru R1 = 600,00 m s přechodnicemi o délce L2 = L3 = 750,00 m a končí přechodnicí o  
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délce L4 = 75,00 m. Celková délka upravené, stávající silnice III/4726 ulice Hřbitovní je 

620,00 m, dále by se pak trasa napojovala na nově vybudovanou okružní křižovatku směřující 

do centra Šumbarku tahle část nebyla řešením DP. [1] [2] [5] 

 

6. 3. 2 Silnice III/4726 ulice Hřbitovní  

 Stávající místní komunikace na ulici Hřbitovní, byla upravena jak její kategorie,tak 

napojení tedy MS2 p 15/11,5/50, III/4726 ulice Hřbitovní. Napojení je provedeno pomocí 

okružní křižovatky v km 1,942 24 trasy prodloužené III/4726. Začátek trasy silnice III/4726 

ulice Hřbitovní začíná ve staničení 0,000 00 km přímým úsekem směrován od prodloužené 

komunikace o délce P1 = 20,0 m a dále pokračuje levotočivým obloukem o poloměru R1 = 

450,00 m s přechodnicemi o délce L1 = L2 = 100,00 m a končí přímým úsekem o délce P2 = 

100,0 m. Celková délka upravené, stávající silnice III/4726 ulice U Nádraží je 380,00 m, dále 

by se pak trasa napojovala na nově vybudovanou okružní křižovatku směřující do centra 

Šumbarku, tahle část nebyla řešením DP. [1] [2] [5] 

 

6. 3. 3 Silnice II/475 varianta 1 

 Začátek napojení stávající silnice II/475, která bude přeložena z důvodu nového 

napojení přeložky silnice I/11 ve stejném koridoru na trasu MÚK Havířov - Střed II. je 

provedeno pomocí okružní křižovatky. Začátek trasy silnice II/475 začíná přímým úsekem o 

délce P1 = 6,66 m a dále pokračuje přechodnicí o délce L1 = 105,00 m až do inflexní bodu, kde 

přechází do další přechodnice o délce L2 = 100,00 m a pokračuje dále přímým úsekem o délce 

P1 = 100,0 m, trasa dále pokračuje okrajově kolem obce Dolní Suchá a pokračuje dále na obec 

Prostřední Suchá a Horní Suchá její přeložení nebylo řešením DP, vyplývá z toho i návrh 

kategorie, který by mohl S 7,5/70. [1] [2] [5] 

 

6. 3. 6 Silnice II/475 varianta 2 

 Ve variantě 2 nebylo uvažováno přímé napojení silnice II/475 na prodlouženou silnici 

III/4726 jak bylo řešeno ve variantě 1 z důvodu zásahu do trasy vlečky a výrazné vyjití mimo 

vymezený koridor. Bylo uvažováno o jejím napojení pomocí MÚK v místě mezi obcemi 

Prostřední a dolní Suchá nebo severozápadně od obce Horní Suchá taktéž pomocí MÚK.  
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6. 4. Výškové vedení tras 

 

6. 4. 1 Řešená trasa přeložky silnice I/11 varianta 1 

 Výškové vedení přeložky I/11 je tvořeno dvěma vypuklými, vrcholovými oblouky a 

jedním vydutým, údolnicovým obloukem a přímými úseky, návrh odpovídá požadovaným 

hodnotám podle normy ČSN 73 6101 a jejich změny Z1. 

 Trasa začíná v navrženém tunelu a to ve výšce 234,13 m. n. m (výškový systém B. p. 

v.) zde niveleta stoupá ve sklonu + 2,20 % , dále v tomto stoupání se nachází první vypuklý, 

vrcholový oblouk o poloměru Rv1 = 15 000,00 m a dále niveleta pokračuje ve stoupání + 0,55 

% až do místa křížení přeložky s mostním objektem pro celostátní trať a mostním objektem 

pro navrženou MÚK, zde se nachází údolnicový, vydutý oblouk o poloměru Ru1 = 14 000,00 

m a dále niveleta pokračuje ve stoupání + 2,20 vrcholového, vypuklého oblouku o poloměru 

Rv2 = 7 500,00 m a zde pak niveleta  klesá - 1,80 % do výšky 259,94 m. n. m (výškový systém 

B. p. v.). Přehlednější popis výškového řešení v (Tab. 6- 7). 

Výškové vedení trasy bylo navrženo na návrhovou rychlost Vn=80 km/h, která 

vychází z ČSN 73 6101 Z1 pro navržení minimálních hodnot vypuklých, výškových oblouků 

a vyduté, výškové oblouky se navrhly podle ČSN 73 6101 v (Tab. 6- 8) a (Tab. 6- 9), zároveň 

bylo co nejvíce možno dodržení vedení nové nivelety po stávající niveletě silnice II/475 a 

sladění výškových a směrových oblouků zde bylo obtížné. Všechny parametry výškových 

oblouků splňují minimální požadované hodnoty podle normy ČSN 73 6101 a Z1. Dále se 

podélné sklony nivelety pohybují v rozmezí 0,55 % a 2,2 %.[1] [2]   
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Staničení [km] 
Délka 

přímých 
úseků [m] 

Poloměr 
oblouku 

[m] 

Délka 
oblouku 

[m] 

312,000 00 
390,46 

    

312,460 96     

312,460 96   
15 000,00 247,50 

312,708 46   

312,708 46 
250,30 

    

312,958 76     

312,958 76   
14 000,00 231,00 

313,189 76   

313,189 76 
410,97 

    

313,600 73     

313,600 73 
 7 500,00 300,00 

313,900 73 
 

313,900 73 
99,27   

314,000 00 
  

Tab. 6- 7: Přehlednější popis navržených parametrů pro výškové řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6- 8: Nejmenší dovolené poloměry vypuklých výškových oblouků dle ČSN 73 6101 Z1 
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6. 4. 3 Řešená trasa prodloužené silnice III/4726 varianta 1 

 Výškové vedení prodloužené silnice III/4726 je tvořeno třemi vypuklými, 

vrcholovými oblouky a čtyřmi vydutými, údolnicovými oblouky a přímými úseky, návrh 

odpovídá požadovaným hodnotám podle normy ČSN 73 6110 a jejich změny Z1. 

 Trasa začíná na niveletě stávající komunikace a to ve výšce 271,57 m. n. m (výškový 

systém B. p. v.) zde niveleta klesá ve sklonu - 3,00 % do místa, kde se nachází první vydutý,  

údolnicový oblouk o poloměru Ru1 = 2 000,00 m a dále niveleta pokračuje ve stoupání + 0,55 

% až do místa, kde se nachází vrcholový, vypuklý oblouk o poloměru Rv1 =  5000,00 m a dále 

niveleta pokračuje v klesání - 4,35 % až do místa kde se nachází údolnicový, vydutý oblouk o 

poloměru Ru2 = 2 000,00 m, niveleta pokračuje stoupáním + 2,80 % přes mostní objekt nad  

komunikací I/11 až do míst  vrcholového, vypuklého oblouku o poloměru Rv2 = 10 000,00 m 

a zde pak niveleta  klesá - 0,90 % do míst s údolnicovým, vydutým obloukem o poloměru Ru3 

= 7 000,00 m, dále niveleta bude stoupat + 1,90 % až k dalšímu vrcholovému, vypuklému 

oblouku o poloměru Rv3 = 25 000,00 m a za ním pokračuje niveleta ve stoupání + 1,00 % do 

místa posledního údolnicového, vydutého oblouku o poloměru Ru4 = 8 000,00 m a trasa 

nivelety pokračuje stoupáním 3,50% do výšky 295,04 m. n. m (výškový systém B. p. v.). 

Přehlednější popis výškového řešení v (Tab. 6- 12).  

 

 

 

 

 

 

Tab. 6- 9: Nejmenší dovolené poloměry vydutých výškových oblouků dle ČSN 73 6101 Z1 
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Výškové vedení trasy bylo navrženo na návrhovou rychlost Vn=50 km/h, které 

vychází z ČSN 73 6110 pro navržení minimálních hodnot vypuklých, výškových oblouků a 

vydutých, výškových oblouků v (Tab. 6- 10) a (Tab. 6- 11), zároveň bylo co nejvíce možno 

dodržení vedení nové nivelety po stávající niveletě silnice III/4726 a sladění výškových a 

směrových oblouků. Všechny parametry výškových oblouků splňují minimální požadované 

hodnoty podle normy ČSN 73 6110. Dále se podélné sklony nivelety pohybují v rozmezí 0,55 

% a 4,35 %. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6- 10: Nejmenší dovolené poloměry vypuklých výškových oblouků dle ČSN 73 6110  

Tab. 6- 11: Nejmenší dovolené poloměry vydutých výškových oblouků dle ČSN 73 6110 



Diplomová práce  Bc. Jan Štětař 
 

45 

 

 

Staničení [km] 
Délka 

přímých 
úseků [m] 

Poloměr 
oblouku 

[m] 

Délka 
oblouku 

[m] 

0,300 000 
37,01   

0,337 014 
  

0,337 014 
 2 000,00 70,00 

0,407 014 
 

0,407 014 
174,09   

0,581 104 
  

0,581 104 
 5 00,00 242,50 

0,823 604 
 

0,823 604 
189,39   

1,012 994 
  

1,012 994 
 2 000,00 143,00 

1,155 994 
 

1,155 994 
231,30   

1,387 291 
  

1,387 291 
 10 000,00 368,20 

1,755 487 
 

1,755 487 
186,75   

1,953 865 
  

1,953 864 
 7 000 194,05 

2,147 869 
 

2,147 869 
333,29   

2,481 153 
  

2,481 153 
 25 000 229,10 

2,710 252 
 

2,710 252 
388,60   

3,256 000 
  

3,256 000 
 8 000 168,00 

3,424 000 
 

3,424 000 
276,00   

3,700 000 
  

Tab. 6- 12: Přehlednější popis navržených parametrů pro výškové řešení 
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Negativita výškového návrhu přeložky a prodloužené komunikace varianta 1:  

 Výškové vedení je celkem dost omezené terénem a požadavky magistrátu města 

Havířov, především u prodloužené silnice III/4726 pro zanechání vlečky musela 

být niveleta výrazně vedena do požadované výšky. 

 

6. 4. 2 Řešená trasa přeložky silnice I/11 varianta 2 

 Výškové vedení přeložky I/11 je řešeno v části (6. 4. 1), změna dojde k návrhové 

rychlosti Vn=100 km/h a pro výpočet délky přímých úseků mezi výškovými oblouky opačné 

smyslu a to podle normy ČSN 73 6101: [1] [2]. 

 

6. 4. 4 Řešená trasa prodloužené silnice III/4726 varianta 2 

 Výškové vedení prodloužené silnice III/4726 je řešeno v části (6. 4. 3), ke změnám 

zde nedojde. 

 

Negativita výškového návrhu přeložky a prodloužené komunikace varianta 1:  

 Výškové vedení je celkem dost omezené terénem a požadavky magistrátu města 

Havířov, především u prodloužené silnice III/4726 pro zanechání vlečky musela 

být niveleta výrazně vedena do požadované výšky. 

 

6. 5. Podélné sklony v navržených trasách 

 

 Podélné sklony nivelety se řídí členitostí území a návrhovou rychlostí. Navržené trasy 

se pohybují v rozmezí 0,55 % až 4,35 % podélného sklonu, tudíž splňují podmínky dle ČSN 

73 6101 tabulka 9 a dle ČSN 73 6110 tabulka 12. [1] [5] 
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6. 6. Výsledné sklony v navržených trasách 

 

 Výsledný sklon jízdního pásu m v % je určen dle vztahu ČSN 73 6101 a ČSN 73 

6110: 

 m = s
2 

+ p
2
 

s – je podélný sklon v % 

p – je příčný sklon jízdního pásu v % 

 výsledný sklon nesmí klesnout pod 0,50 % a přesáhnout hodnoty v tabulce 15 

v ČSN 73 6101. Výpočet výsledného sklonu nalezneme v příloze 10. 1 f, g. [1] [5] 

 

6. 7. Napojení původních a nových tras na přeložku III/4726 

 

6. 7. 1 Silnice III/4726 ulice U Nádraží  

 Výškové napojení nového návrhu silnice III/4726 ulice U Nádraží začíná na úrovni 

nové nivelety silnice III/4726 ve výšce 266,40 m. n. m zde niveleta klesá ve sklonu – 3,00 % 

až k údolnicovému, vydutému oblouku o poloměru Ru1 = 4 000,00 m, dále niveleta pokračuje 

ve stoupání 0,50 % až k svahovému, vypuklému oblouku o poloměru Rv1 = 3 500,00 m 

niveleta pokračuje v podélném klesání – 5,50 % až do výšky 255,50 m. n. m (výškový systém 

B. p. v.).. 

 

6. 7. 2 Silnice III/4726 ulice Hřbitovní  

Výškové napojení stávající místní komunikace III/4726 ulice Hřbitovní začíná na 

úrovni nové nivelety silnice III/4726 ve výšce 264,85 m. n. m zde niveleta stoupá ve sklonu + 

1,70 % až k svahovému, vydutému oblouku o poloměru Ru1 = 2 500,00 m, dále niveleta 

pokračuje ve stoupání 4,50 % až k svahovému, vypuklému oblouku o poloměru Rv1 = 

4 500,00 m niveleta pokračuje v podélném stoupání + 2,40 % až do výšky 277,82 m. n. m 

(výškový systém B. p. v.)..   
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6. 8. Křižovatky 

  

 Řešená přeložka silnice I/11 obsahuje jednu mimoúrovňovou křižovatku typu 

modifikovaná, deltovitá MÚK variantě řešena. Prodloužená silnice III/4726 byla rozdělena do 

dvou částí, kde první část je řešena podrobně a obsahuje šest úrovňových křižovatek, kde dvě 

z nich jsou okružní křižovatky, které spadají pod řešení modifikované, deltovité MÚK pro 

variantní řešení, dále obsahuje dvě stykové a dvě okružní křižovatky. Druhá část neřešena 

podrobně obsahovala by sedm úrovňových křižovatek a to především čtyři stykové, dvě 

průsečné a jednu okružní křižovatku.  

 Pro ulice U Nádraží a Hřbitovní bylo navrženo napojení do  úrovňových, okružních  

křižovatek na silnici III/4726, v ulici U Nádraží byla v trase navržena jedna průsečná 

křižovatka a na jejím konci bude umístěna okružní křižovatka, která nebyla v řešení DP. Ulice 

Hřbitovní na konci své trasy bude mít umístěnou okružní křižovatku, taktéž nebyla řešením 

DP. 

 Všechny křižovatky odpovídají parametrům navržených dle ČSN 73 6102 Z2. [3] 

 

6. 8. 1 Řešená trasa přeložky silnice I/11 varianta 1 

 Na trase přeložky I/11 byla navržena jedna mimoúrovňová křižovatka. Návrh 

mimoúrovňové křižovatky a jejich parametrů na trase přeložky bylo provedeno pomocí 

normy ČSN 73 6102 a změnou Z2. jedná se o modifikovanou deltovitou křižovatku s 

napojením a odpojením větví na průpletové úseky,odbočovací a připojovací pruhy a okružní 

křižovatky. Parametry křižovatky byly navrženy tak, aby splňovaly bezpečný průjezd danou 

křižovatkou. Problém zde byl, dodržení koridoru, výškových řešení a odstupu od vodních 

toků, dále zde jde o zastavěnou část, která se má dle  

 

magistrátu města Havířov vykupovat. Křižovatky byly ověřeny na průjezdnost návrhovými 

vozidly pomocí softwaru Autoturn. 

 Vzájemné vzdálenosti mimoúrovňových křižovatek nesplňují podmínku dle ČSN 73 

6101 v tabulce 21 – pro nejmenší dovolené vzájemné vzdálenosti křižovatek, které činí 

hodnotu podle návrhové rychlosti a třídy komunikace 2,0 km, proto zde byl tento problém 

řešen průpletovými úseky. [1] [2] [3] 
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Návrh větví mimoúrovňové křižovatky 

 Větev 1 - jedná se o větev vratnou, indirektní, která se navrhovala na návrhovou 

rychlost Vn=35 km/h dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 1) a parametry A - R - A, které 

odpovídají minimálním rozměrům dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 2). Začátek větve 

začíná odpojením od konce průpletového úseku, první přechodnicí délky L1 = 

52,50 m, dále navazuje pravotočivý oblouk o poloměru R1 = 35,00 m, po něm 

následuje přechodnice délky L2 = 52,50 m a napojení na úrovňovou okružní 

křižovatku. Pravotočivý oblouk rozšířený o 1,45 m dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 

3). [4] 

 

 Větev 2 - jedná se o větev přímou, direktní se zvlněním, která se navrhovala na 

návrhovou rychlost Vn=35 km/h dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 1) a parametry A - 

R - A, které odpovídají minimálním rozměrům dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 2). 

Začátek větve začíná odpojením od úrovňové okružní křižovatky, první 

přechodnicí délky L1 = 52,50 m, dále navazuje pravotočivý oblouk o poloměru R1 

= 90,00 m, po něm následuje přechodnice délky L2 = 52,50 m a napojení na 

připojovací pruh. Pravotočivý oblouk rozšířený o 0,35 m dle ČSN 73 6102 Z2 

(Tab. 8- 3). [4] 

 

 Větev 3 - jedná se o větev přímou, direktní s krajní přímou, která se navrhovala na 

návrhovou rychlost Vn=35 km/h dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 1) a parametrem A, 

který odpovídá minimálnímu rozměru 1,5 × Vn dle ČSN 73 6102 Z2.Začátek větve 

začíná odpojením od odbočovacího pruhu, přechodnicí délky L1 = 115,00 m, dále 

navazuje na připojení úrovňové okružní křižovatky. [4] 

 

 Větev 4 - jedná se o větev přímou, direktní s krajní přímou, která se navrhovala na 

návrhovou rychlost Vn=35 km/h dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 1) a parametrem A, 

který odpovídá minimálnímu rozměry 1,5 × Vn dle ČSN 73 6102 Z2.Začátek větve 

začíná odpojením od úrovňové okružní křižovatky, přechodnicí délky L1 = 100,00 

m, dále navazuje na začátek průpletového úseku. [4] 
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 Větev 5 - jedná se o větev přímou, direktní s krajní přímou, která se navrhovala na 

návrhovou rychlost Vn=35 km/h dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 1) a parametrem A, 

který odpovídá minimálnímu rozměry 1,5 × Vn dle ČSN 73 6102 Z2.Začátek větve 

začíná odpojením od úrovňové okružní křižovatky, přechodnicí délky L1 = 100,00 

m, dále navazuje na úrovňovou okružní křižovatku. [4] 

 

 Průpletový úsek - dovolený na maximálně dovolenou rychlost 80 km/h dle TP 

236, jeho délka byla navržena na 500,00 m dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 4). [4]  

 

 Okružní křižovatky - byly navrženy tři okružní křižovatky dle ČSN 73 6102 Z2 

pro napojení větví MÚK a komunikace II/475, Jedná se o okružní křižovatky s 

jedním jízdním pruhem do cca 3000 voz/h s radiálním vedením. Průměry vnějšího 

okraje jízdního pásu jsou 31,00 m, 32,00 m a 36,00 m, křižovatka dále obsahuje tři 

vjezdová ramena o poloměrech v rozmezí 10,00 m až 15,00 m a tři výjezdová 

ramena o poloměrech v rozmezí 15,00 m až 29,00 m, šířky jízdních pruhů v 

rozmezí 3,50 až 5,00 m. [4] 

 

 Připojovací pruh - připojovací pruh byl navržen dle ČSN 73 6102 Z2 podle 

návrhové rychlosti Vn=80 km/h, jde o typ V1 dva průběžné jízdní pruhy před i za 

křižovatkou , jeden pruh na větvi, skládá se z oddělovacího úseku délky Lod = 

30,00 m, manévrovacího úseku délky Lm = 115,00 m a zařazovacího úseku Lz = 

40,00 m, který byl vytvořen náběhovým klínem dle ČSN 73 6102 Z2 obrázek 32. 

[4] 

 

 Odbočovací pruh - odbočovací pruh byl navržen dle ČSN 73 6102 Z2 podle 

návrhové rychlosti Vn=80 km/h, jde o typ O1 dva průběžné jízdní pruhy před i za 

křižovatkou , jeden pruh na větvi, skládá se z vyřazovacího úseku délky Lv = 

55,00 m a zpomalovacího úseku délky Ld = 62,00 m, který byl vytvořen 

náběhovým klínem dle ČSN 73 6102 Z2 obrázek 32. [4] 
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6. 8. 2 Řešená trasa přeložky silnice I/11 varianta 2 

 Na trase přeložky I/11 byla navržena jedna mimoúrovňová křižovatka. Návrh 

mimoúrovňové křižovatky a jejich parametrů na trase přeložky bylo provedeno pomocí 

normy ČSN 73 6102 a změnou Z2. jedná se o deltovitou křižovatku s napojením a odpojením 

větví z kolektorových pásů, odbočovacího a připojovacího pruhu a okružních křižovatek. 

Parametry křižovatky byly navrženy tak, aby splňovaly bezpečný průjezd danou křižovatkou. 

Problém zde byl, dodržení koridoru, výškových řešení a odstupu od vodních toků, dále zde 

jde o zastavěnou část, která se má dle magistrátu města Havířov vykupovat. Křižovatky byly 

ověřeny na průjezdnost návrhovými vozidly pomocí softwaru Autoturn. 

 Vzájemné vzdálenosti mimoúrovňových křižovatek nesplňují podmínku dle ČSN 73 

6101 v tabulce 21 – pro nejmenší dovolené vzájemné vzdálenosti křižovatek, které činí 

hodnotu podle návrhové rychlosti a třídy komunikace 2,0 km, proto zde byl tento problém 

řešen kolektorovými pásy. [4] 

 

Návrh větví mimoúrovňové křižovatky 

 Větev 1 - jedná se o větev vratnou, indirektní, která se navrhovala na návrhovou 

rychlost Vn=35 km/h dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 1) a parametry A - R - A, které 

odpovídají minimálním rozměrům dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 2). Začátek větve 

začíná odpojením od konce odbočovacího pruhu z kolektorového pásu, první 

přechodnicí délky L1 = 52,50 m, dále navazuje pravotočivý oblouk o poloměru R1 

= 35,00 m, po něm následuje přechodnice délky L2 = 52,50 m a napojení na 

úrovňovou okružní křižovatku. Pravotočivý oblouk rozšířený o 1,45 m dle ČSN 73 

6102 Z2 (Tab. 8- 3). [4] 

 

 Větev 2 - jedná se o větev přímou, direktní se zvlněním, která se navrhovala na 

návrhovou rychlost Vn=35 km/h dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 1) a parametry A - 

R - A, které odpovídají minimálním rozměrům dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 2). 

Začátek větve začíná odpojením od úrovňové okružní křižovatky, první 

přechodnicí délky L1 = 52,50 m, dále navazuje pravotočivý oblouk o poloměru R1 

= 90,00 m, po něm následuje přechodnice délky L2 = 52,50 m a napojení na 

připojovací pruh. Pravotočivý oblouk rozšířený 0,35 m dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 

8- 3). [4] 
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 Větev 3 - jedná se o větev přímou, direktní se zvlněním, která se navrhovala na 

návrhovou rychlost Vn=35 km/h dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 1) a parametry A - 

R - A, které odpovídají minimálním rozměrům dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 2). 

Začátek větve začíná odpojením od odbočovacího pruhu z kolektorového pásu, 

první přechodnicí délky L1 = 52,50 m, dále navazuje levotočivý oblouk o poloměru 

R1 = 80,00 m, po něm následuje přechodnice délky L2 = 52,50 m a napojení na 

okružní křižovatku. Levotočivý oblouk rozšířený 0,40 m dle ČSN 73 6102 Z2 

(Tab. 8- 3). [4] 

 

 Větev 4 - jedná se o větev vratnou, indirektní, která se navrhovala na návrhovou 

rychlost Vn=35 km/h dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 1) a parametry A - R - A, které 

odpovídají minimálním rozměrům dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 2). Začátek větve 

začíná odpojením od okružní křižovatky, první přechodnicí délky L1 = 52,50 m, 

dále navazuje pravotočivý oblouk o poloměru R1 = 40,00 m, po něm následuje 

přechodnice délky L2 = 52,50 m a napojení na úrovňovou okružní křižovatku. 

Pravotočivý oblouk rozšířený o 1,10 m dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 3). [4] 

 

 Kolektorový pás- Návrhová rychlost 80 km/h, navržen šířkově jako přídatný pruh 

MÚK, min 5,50 m. 

 

 Okružní křižovatky - byly navrženy dvě okružní křižovatky dle ČSN 73 6102 Z2 

pro napojení větví MÚK a komunikace II/475, Jedná se o okružní křižovatky s 

jedním jízdním pruhem do cca 3000 voz/h s radiálním vedením. Průměry vnějšího 

okraje jízdního pásu jsou 31,00 m a 32,00 m, křižovatka dále obsahuje tři vjezdová 

ramena o poloměrech v rozmezí 10,00 m až 15,00 m a tři výjezdová ramena o 

poloměrech v rozmezí 15,00 m až 29,00 m, šířky jízdních pruhů v rozmezí 3,50 až 

5,00 m.  [4] 
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 Připojovac pruh na kolektorový pás - připojovací pruh byl navržen dle ČSN 73 

6102 Z2 podle návrhové rychlosti Vn=80 km/h, jde o typ V1 dva průběžné jízdní 

pruhy před i za křižovatkou , jeden pruh na větvi, skládá se z oddělovacího úseku 

délky Lod = 30,00 m, manévrovacího úseku délky Lm = 115,00 m a zařazovacího 

úseku Lz = 40,00 m, který byl vytvořen náběhovým klínem dle ČSN 73 6102 Z2 

obrázek 32. [4] 

 

 Odbočovací pruh - odbočovací pruh byl navržen dle ČSN 73 6102 Z2 podle 

návrhové rychlosti Vn=80 km/h, jde o typ O1 dva průběžné jízdní pruhy před i za 

křižovatkou , jeden pruh na větvi, skládá se z vyřazovacího úseku délky Lv = 

55,00 m a zpomalovacího úseku délky Ld = 62,00 m, který byl vytvořen 

náběhovým klínem dle ČSN 73 6102 Z2 obrázek 32. [4] 

 

 

 

 

Tab. 6- 13: Návrhové rychlosti větví MÚK dle ČSN 73 6102 Z2 
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Tab. 6- 14: Nejmenší poloměry oblouků MÚK dle ČSN 73 6102 Z2 

Tab. 6- 15: Rozšíření jízdních pruhů ve směrových oblouích MÚK dle ČSN 73 6102 Z2 
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6. 8. 3 Řešená trasa prodloužené silnice III/4726 pro variantu 1 a 2 

 Prodloužená silnice III/4726 byla rozdělena do dvou částí, kde první část je řešena 

podrobně a obsahuje šest úrovňových křižovatek, kde dvě z nich jsou okružní křižovatky, 

které spadají pod řešení modifikované, deltovité MÚK pro variantní řešení, dále obsahuje dvě 

stykové a dvě okružní křižovatky. Druhá část neřešena podrobně obsahovala by sedm 

úrovňových křižovatek a to především čtyři stykové, dvě průsečné a jednu okružní 

křižovatku. Pro varianty 1 a 2 je návrh totožný. 

 

Návrh stykových křižovatek: 

 Stykové křižovatky byly navrženy dle normy ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 5). Jedná se o 

typ SÚK I, první křižovatka se nachází v km 0,438 94 s hlavní, místní komunikací sběrnou 

III. třídy a vedlejší místní komunikací obslužnou III. třídy s nízkou intenzitou a druhá se 

nachází v km 0,751 94 s hlavní, místní komunikací sběrnou III. třídy a vedlejší místní 

komunikací obslužnou III. třídy s nízkou intenzitou. Poloměry nároží navrženy dle ČSN 73 

6102 Z2 (Tab. 8- 6) jako prosté kružnicové oblouky pro osobní a dodávková vozidla i 

nákladní automobily z důvodu umístění firmy NBS invest, poloměry v rozmezí 14,00  až 

15,00 m. [4] 

 

Tab. 6- 16: Nejmenší vzdálenosti větví MÚK dle ČSN 73 6102 Z2 
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Návrh průsečné křižovatky: 

 Průsečná křižovatka byla navržena dle normy ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 7). Jedná se o 

typ PÚK I, křižovatka se nachází v km 0,404 61 s hlavní, místní komunikací sběrnou III. třídy 

a vedlejší místní komunikací obslužnou III. třídy s nízkou intenzitou. Poloměry nároží 

navrženy min. poloměry dle ČSN 73 6102 Z2 (Tab. 8- 6) jako prosté kružnicové oblouky pro 

osobní a dodávková vozidla, poloměry v 6,00 m. [4] 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6- 17: Stykové úrovňové křižovatky typ SÚK 1 dle ČSN 73 6102 Z2 

Tab. 6- 18: Nároží křižovatek dle ČSN 73 6102 Z2 

Tab. 6- 19: Průsečné úrovňové křižovatky typ PÚK 1 dle ČSN 73 6102 Z2 
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Návrh okružní křižovatky:  

 Byly navrženy dvě okružní křižovatky dle ČSN 73 6102 Z2 v km 1,561 55 a v km 

1,942 24, jedná se o okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem do cca 3000 voz/h s 

radiálním vedením. Průměr vnějších okrajů jízdních pásů je 33,00 m, křižovatky dále 

obsahuje tři vjezdová ramena o poloměrech v rozmezí 10,00 m až 15,00 m a tři výjezdová 

ramena o poloměrech v rozmezí 15,00 m až 30,00 m, šířky jízdních pruhů v rozmezí 3,50 až 

5,00 m, prstence o šířce 2,00 m, středový ostrov o průměru 16,00 m, příčný sklon jízdního 

pásu je 2,50 %a prstence 6,00 %. [4] 

 

6. 9. Sjezdy na komunikaci III/4726 pro variantu 1 a 2 

 

 Trasa prodloužené komunikace III/4726 protíná několik účelových komunikací 

vedených především pro objekty rodinné zástavby a stavební firmy. Bylo nutné navrhnout 

několik sjezdů z trasy  III/4726 na účelové komunikace.Pro varianta 1 a 2 jsou totožné. 

 

Levostranný sjezd v km 0,434 59 

 Jedná se o sjezd na účelovou komunikaci zpevněnou a zajišťuje především přístup 

k přilehlé zástavbě stavební firmy, která je umístěna v blízkosti stykové křižovatky. Nároží 

jsou provedeny prostými, kružnicovými oblouky o poloměru 10,00 m z důvodu zásobování 

skladů stavební firmy. 

 

Levostranný sjezd v km 0,521 83 

 Jedná se o sjezd na účelovou komunikaci zpevněnou a zajišťuje především přístup 

k přilehlé zástavbě stavební firmy.  Nároží jsou provedeny prostými, kružnicovými oblouky o 

poloměru 6,00 m a 7,00 m. 

 

Levostranný sjezd v km 0,708 26 

 Jedná se o sjezd na účelovou komunikaci nezpevněnou a zajišťuje především přístup 

k přilehlé zástavbě rodinné domu. Nároží jsou provedeny prostými, kružnicovými oblouky o 

poloměru 5,00 m a 7,00 m. 
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Levostranný sjezd v km 0,788 84 

 Jedná se o sjezd na účelovou komunikaci nezpevněnou a zajišťuje především přístup 

k přilehlé zástavbě rodinné domu. Nároží jsou provedeny prostými, kružnicovými oblouky o 

poloměru 6,00 m a 7,00 m. 

 

6. 10. Mostní a trubní objekty na silnici III/4726  

 

6. 10. 1 Mostní objekty pro variantu 1  

 

Mostní, silniční objekt ve staničení 1,225 00 km 

 Mostní konstrukce byla navržena z důvodu překlenutí silnice I/11 podle normy ČSN 

73 6201. Předběžně je konstrukce navržena jako dvoukomorová, monolitická konstrukce 

z předpjatého betonu. Založení mostu bude proveden na kaskádě z tensaru, zemina vyztužená 

tříosou geomříží, přímé umístění komory bude na křídlo typu L1 na hrncová ložiska. Směrový 

průběh je vedený v přímém úseku a výškový průběh je veden v přímé části podélného sklonu 

+ 2,80 %. Jedná se o náročnou stavbu a je nutné k ní tak přistupovat a je potřeba provést 

technickou studii. [7]  

 

Mostní konstrukce obsahuje základní charakteristiky:  

 Počet polí     1 

 Druh mostovky    Horní mostovka 

 Délka přemostění    45,00 m 

 Rozpětí jednotlivých polí   45,00 m 

 Volná šířka mostu    9,50 m 

 Šířka mostu    15,00 m 

 Výška mostu    2,50 m 

 Výška mostu nad terénem  min 4,80 m 

 Plocha nosné konstrukce mostu  675 m
2
  

 Cyklistický pruh a chodník  4,00 m 

 Výška svodidla    1,20 m 

 Výška zábradlí    1,10 m 

 Výška stožáru VO   8,00 m 
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Mostní, železniční objekt  

 Mostní konstrukce byla navržena z důvodu překlenutí silnice I/11 podle normy ČSN 

73 6201. Předběžně je konstrukce navržena jako dvoukomorová, monolitická konstrukce 

z předpjatého betonu. Založení mostu bude proveden na kaskádě z tensaru, zemina vyztužená 

tříosou geomříží, přímé umístění komory bude na křídlo typu L1 na hrncová ložiska. Směrový 

průběh je vedený v oblouku a výškový průběh je veden v přímé části podélného sklonu + 0,00 

% (odhad). Jedná se o náročnou stavbu a je nutné k ní tak přistupovat a je potřeba provést 

technickou studii. [7] 

 

Mostní konstrukce obsahuje základní charakteristiky:  

 Počet polí     1 

 Druh mostovky    Horní mostovka 

 Délka přemostění    45,00 m 

 Rozpětí jednotlivých polí   45,00 m 

 Volná šířka mostu    10,20 m 

 Šířka mostu    14,20 m 

 Výška mostu    2,50 m 

 Výška mostu nad terénem  min 4,80 m 

 Plocha nosné konstrukce mostu  639 m
2
  

 Výška svodidla    1,00 m 

 Výška zábradlí    1,10 m 

 

Mostní, silniční objekt ve staničení 1,425 45 km 

 Mostní konstrukce byla navržena z důvodu překlenutí železniční vlečky podle normy 

ČSN 73 6201. Předběžně je konstrukce navržena jako desková, monolitická konstrukce 

z předpjatého betonu. Založení mostu bude provedeno na pilotách a spodní stavba bude 

železobetonová. Směrový průběh je vedený v pravotočivé přechodnici L5 = 75,00 m a 

výškový průběh je veden ve vrcholovém oblouku o poloměru Rv2= 10 000,00 m v části 

podélného sklonu + 2,80 %. Jedná se o náročnou stavbu a je nutné k ní tak přistupovat a je 

potřeba provést technickou studii. [7] 
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Mostní konstrukce obsahuje základní charakteristiky:  

 Počet polí     1 

 Druh mostovky    Horní mostovka 

 Délka přemostění    10,00 m 

 Rozpětí jednotlivých polí   10,00 m 

 Volná šířka mostu    9,50 m 

 Šířka mostu    15,00 m 

 Výška mostu    0,80 m 

 Výška mostu nad terénem  6,00 m 

 Plocha nosné konstrukce mostu  150 m
2
  

 Výška svodidla    1,20 m 

 Výška zábradlí    1,10 m 

 

6. 10. 2 Mostní objekty pro variantu 2  

  

Mostní, silniční objekt ve staničení 1,225 00 km 

 Mostní objekt řešen stejně jako pro variantu jedna část 6. 10. 1 rozdíl je v délce 

přemostění, které bude 60,00 m z důvodu rozšíření silnice I/11 o kolektorové pásy. 

 

Mostní, železniční objekt  

 Mostní objekt řešen stejně jako pro variantu jedna část 6. 10. 1 rozdíl je v délce 

přemostění, které bude 60,00 m z důvodu rozšíření silnice I/11 o kolektorové pásy. 

 

Mostní, silniční objekt ve staničení 1,425 45 km 

 Mostní objekt řešen stejně jako pro variantu jedna část 6. 10. 1. 
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6. 10. 3 Trubní objekty na silnici I/11 pro variantu 1 a 2  

 

Trubní objekt v km 313,172 48 

 Jedná se o zatrubnění Dolnoušského potoka, návrh byl proveden systémem ocelových 

trub  od firmy Viacon. Dolnoušský potok je o šířce cca 1,50 až 1,80 m zde se navrhuje typ 

Hel Cor - tlamový profil  HCPA 06 o rozpětí 1,80 m a výšce 1,20 m . Řešeno stejně pro obě 

varianty, kde 1 varianta bude doplněna o zatrubnění pod větvemi MÚK. 

 

6. 10. 4 Trubní objekty na silnici III/4726 pro variantu 1 a 2  

 

Trubní objekt v km 1,092 80  

 Jedná se o zatrubnění potoku Sušanka, návrh byl proveden systémem ocelových trub  

od firmy Viacon. Potok je o šířce cca 3,50 až 4,00 m zde se navrhuje typ SuperCor - rámový 

profil  o rozpětí 4,50 m. Řešeno stejně pro obě varianty. 

 

Trubní objekt v km 1,092 80  

 Jedná se o zatrubnění Dolnoušského potoka, návrh byl proveden systémem ocelových 

trub  od firmy Viacon. Dolnoušský potok je o šířce cca 1,80 až 2,00 m zde se navrhuje typ 

Hel Cor - tlamový profil  HCPA 10 o rozpětí 2,10 m a výšce 1,45 m . Řešeno stejně pro obě 

varianty. 

 

6. 11. Návrh chodníku a cyklistické stezky 

 Návrh je proveden dle ČSN 73 6110 , kde šířka chodníku je 1,50 m a nachází se v 

délce 3,4 km v přidruženém dopravním prostoru místní komunikace sběrné III/4726 spojuje 

centrum města Havířov s městskou částí Šumbark, cyklistické stezka vede vedle chodník a je 

oddělen bezpečnostním odstupem 0,50 m v délce 3,4 km, jeho šířka je 2,0 m a spojuje stejné 

části jako chodníková stezka. Příčný sklon byl navržen 2,50 %. [5] 
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6. 12. Odvodnění silnice I/11 a silnice III/4726 

 

 Odvodnění vozovky a zemní pláně na přeložce silnice I/11 a silnice III/4726, pomocí 

podélných a příčných sklonů vozovky a zemní pláně bude voda převáděna do vodních toků a 

do volného terénu, dále pomocí vodorovných trativodů, šachtic aj. odvodňovacích zařízení. 

 

6. 13. Bezpečnostní zařízené 

 

 Na navržených trasách přeložky silnice I/11 a prodloužené komunikace III/4726 byly 

navrženy záchytné systémy a to zábradelní svodidla a zábradlí u mostních objektů ,propustků 

a násypů.   

 

6. 14. Ochrana životního prostředí přírody a krajiny 

 

 Trasa přeložky silnice I/11 a silnice III/4726 je navržena co nejvíce s ochranou na 

životní prostředí přírody a krajiny. Trasa prochází zastavěným územím, je zde dbáno na 

ochranu přírody pomocí vedení trasy mimo biokoridory a biocentra, řešení revitalizace potoku 

Sušanka a dalších potoků. Trasa přeložky byla vedena co nejvíce po terénu, aby netvořila 

dominantní prvek v krajině až na řešené místo MÚK, kde je profil potřeba řešit násypy, 

problém byl vyřešen návrhem vzhledových, tensarových opěrných zdí a vodní tok 

revitalizován typem Tensar NaturalGreen nebo TensarTech RockWall. 

 

6. 15. Odhad nákladů pro variantu 1 a 2 

 

 Přibližný odhad nákladů na hlavní stavební práce pro přeložku silnice I/11 a 

prodlouženou silnici III/4726 a jejích napojení byl stanoven podle investičních nákladů ÚÚR 

ceny jsou aktualizované k roku 2012 pro variantu 1 (Tab. 6- 8) a variantu 2 (Tab. 6- 9). Ke 

stanovené ceně připočtena rezerva 20 %. [21] 
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Kategorie 

prací 
Položka 

Měrná 
jednotka 

Cena za 

měrnou 
jednotku 

Celkem 

jednotek 

Cena celkem 

[Kč] 

Zemní práce 

Kácení stromů 
listnatých (kmen do 

300 mm)  

ks 130 200 26 000 

Odstranění pařezů 
(kmen do 300 mm) 

ks 225 200 22 500 

Kácení stromů 
jehličnatých (kmen 

do 300 mm)  

ks 74 100 7 400 

Odstranění pařezů 
(kmen do 300 mm) 

ks 225 100 22 500 

Sejmutí ornice s 
přemístěním do 250 

m 

m
3
 83 9600  796 800 

Výkopy pro liniové 
stavby (Zářez) 

m
3
 67 112 000 7 504 000 

Násypy pro liniové 
stavby 

m
3
 45 78 000 3 510 000 

Rozprostření ornice 
ve svahu 

m
2
 32 25 000  800 000 

Chodník  m
2
 1 011 13600 13 749 600 

Odstranění 
povrchů 

asfaltový povrch 
(frézování) 

m
2
 154 63,800 9 825 200 

Konstrukce 

vozovky 

Skladba D0 - N -1 -

II - P III 
m

2
 2 200 39 000 85 800 000 

Skladba D1 - N -1 -

III - P III 
m

2
 1 456 37 500 54 600 000 

Mostní 
konstrukce 

Montovaná z dílců 
monolitická 

betonová předpjatá 
silniční 

m
2
 36 283 825 29 933 475 

 

Montovaná z dílců 
monolitická 

betonová předpjatá 
drážní 

m
2
 32 048 639 20 478 672 

Rezerva 20% pro přeložku inženýrských sítí, propustků a 
bezpečnostních zařízení bez započítání mostní kce. 

34 701 000 

Celková cena stavebních prací bez DPH 258 618 147 

Celková cena stavebních prací s DPH 21 % 
312 927 958 

Kč 

Tab. 6- 20: Přibližný odhad nákladů varianta 1 
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Kategorie 

prací 
Položka 

Měrná 
jednotka 

Cena za 

měrnou 
jednotku 

Celkem 

jednotek 

Cena celkem 

[Kč] 

Zemní práce 

Kácení stromů 
listnatých (kmen do 

300 mm)  

ks 130 200 26 000 

Odstranění pařezů 
(kmen do 300 mm) 

ks 225 200 22 500 

Kácení stromů 
jehličnatých (kmen 

do 300 mm)  

ks 74 100 7 400 

Odstranění pařezů 
(kmen do 300 mm) 

ks 225 100 22 500 

Sejmutí ornice s 
přemístěním do 250 

m 

m
3
 83 8800  730 400 

Výkopy pro liniové 
stavby (Zářez) 

m
3
 67 108 000 7 236 000 

Násypy pro liniové 
stavby 

m
3
 45 70 000 3 150 000 

Rozprostření ornice 
ve svahu 

m
2
 32 22 000  704 000 

Chodník  m
2
 1 011 13600 13 749 600 

Odstranění 
povrchů 

asfaltový povrch 
(frézování) 

m
2
 154 63,800 9 825 200 

Konstrukce 

vozovky 

Skladba D0 - N -1 -

II - P III 
m

2
 2 200 41 000 90 200 000 

Skladba D1 - N -1 -

III - P III 
m

2
 1 456 32 500 47 320 000 

Mostní 
konstrukce 

Montovaná z dílců 
monolitická 

betonová předpjatá 
silniční 

m
2
 36 283 1050 38 097 150 

 

Montovaná z dílců 
monolitická 

betonová předpjatá 
drážní 

m
2
 32 048 852 27 304 896 

Rezerva 20% pro přeložku inženýrských sítí, propustků a 
bezpečnostních zařízení bez započítání mostní kce. 

34 598 720 

Celková cena stavebních prací bez DPH 272 994 366 

Celková cena stavebních prací s DPH 21 % 
330 323 183 

Kč 

Tab. 6- 21: Přibližný odhad nákladů varianta 2 
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6. 16. Porovnání výhod a nevýhod navržených variant 

 

 Zhodnocení výhod a nevýhod variant bylo určeno v rozmezí od 1 do 5, kde 1 určuje 

lepší řešení a 5 horší řešení. 

 

Posuzovací parametry Varianta 1 Varianta 2 

Směrové řešení 1 3 

Výškové řešení 2 4 

Šířková kategorie 2 3 

Délka přidatných pruhů 1 5 

Napojení větví 2 4 

Napojení silnice II/475 1 5 

Napojení Tesca 5 1 

Napojení silnice I/11 1 5 

Počet větví 5 1 

Délka mostních objektů 1 5 

Vybočení mimo koridor 3 2 

Bezpečnost a přehlednost provozu 3 2 

Časová náročnost výstavby 3 2 

Náklady 2 3 

Celkový součet 32 45 

 

Celkový součet s nižším číslem poukazuje na lepší řešení z variant z toho vyplývá lépe řešená 

varianta 1. 
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7. Závěr 

 

 Předmětem diplomové práce je variantní řešení prodloužené silnice III/4726 mezi 

centrem města Havířov a městskou částí Šumbark, směrem na město Petřvald. K řešení 

prodloužené komunikace patří i dílčí návrhy např. přeložka silnice I/11 s možností řešení 

MÚK Havířov - Střed II., napojení stávajících komunikací a jejich přeložek. 

  

 Návrh má odpovídat daným normám a technickým podkladům, požadavkům 

magistrátu města Havířov, které byly osobně projednány a jednalo se především o zanechání 

železniční vlečky pro investorský záměr, vyřešení stávající světelné PÚK a napojení centra 

města Havířov na městskou část Šumbark a dále na město Petřvald. 

  

 Současný stav je nevyhovující z hlediska směrového a výškového vedení, šířkového 

uspořádání komunikace II/475, která neodpovídá svojí kategorií daným intenzitám, zahlcuje 

tak kapacitně světelnou křižovatku a odklání tranzitní dopravu do centra města Havířov, u 

komunikace III/4726 jsou problematické dílčí úseky, které jsou zúženy a neodpovídá tak svojí 

kategorií daným intenzitám. Dále stávající světelná PÚK je nevyhovující z pohledu kapacity, 

technických norem a životního prostředí. 

  

V rámci technické studie byly zpracovány dvě varianty a podrobně zpracovány v 

textové i výkresové části. Především se jedná o variantní návrh MÚK Havířov - Střed II., kde 

první návrh odpovídá modifikované, deltovité MÚK s napojením na silnici I/11 díky 

průpletovým úsekům a možnosti napojení přeložky II/475. Varianta druhá odpovídá návrhu 

deltovité MÚK s kolektorovými pásy, obě varianty byly důkladně řešeny pomocí softwaru 

autocad civil 3D, kde se dbalo na přesné napojení tras jak směrově, tak výškově a na 

plynulost dopravy na větvích a okružních křižovatkách. Dále se navrhovalo třináct 

úrovňových křižovatek, které byly pro obě varianty totožné, mostní silniční objekty 

dvoukomorového typu, železniční mostní objekt jedná se taktéž o dvoukomorový typ.  

Uvedené varianty byly i zhodnoceny z mnoha pohledů a vyhodnoceny tak, že je 

preferována varianta 1 s modifikovanou, deltovitou MÚK. 
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Přeložka silnice I/11 a prodloužená silnice III/4726 byly směrově vedeny v zadaném 

koridoru D30 podle ZÚR MSK a dále koridor upřesněn v ÚP města Havířov. Navržené trasy 

a křižovatky splňují požadavky na bezpečný a pohodlný průjezd vozidel dle platné legislativy. 

 

 Celková cena realizace stavby pro variantu 1 je orientačně odhadována na 313 mil. 

Kč a pro variantu 2 byl odhad ceny na 331 mil Kč. 

 

 Realizace přeložky silnice I/11 a prodloužené silnice III/4726 by pro danou oblast 

přineslo mnoho výhod, především pro ekonomický rozvoj oblasti města Havířov a městských 

částí by vedlo k možnosti přivedení investorů, zlepšení tranzitní dopravy směrem na Polsko, 

Slovensko a ulehčení tak dopravě v centru města Havířov, dopravní propojení centra 

Havířova a městské části Šumbark, možnost napojení na dálniční síť D1 a dále pro zlepšení 

ekologických podmínek ve městě Havířově a jeho okolí. 
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