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    Předmětem této studie je návrh propojení ulice U Nádraží s plánovaným prodloužením 

silnice III/4726 v Havířově, a to přes vymezené území mezi ulicemi Požárnická a Hřbitovní.  

Navržená trasa začíná od ulice U Nádraží za výjezdem z podjezdu a pokračuje dálé směrem 

k ulici Hřbitovní, kde se nachází plánované prodloužení silnice III/4726. Jsou také řešeny 

úpravy nových křížení a sjezdy ke stávajícím pozemkům. Jednotlivé parametry komunikace 

jsou vhodně zvoleny na základě provedených průzkumů. 

   Tato práce je provedena jako studie. Problematika návrhu a seznámení se se základními 

poznatky daného území jsou popsány v úvodu. V další části studie je popis samotných 

technických parametrů návrhu a je proveden orientační odhad nákladů. Nedílnou součástí této 
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begins from  U Nádraží street from behind an underpass exit and continuous towards Hřbitovní 

street, where the planned extension of III/4726 road is located. Adjustments for a new crossings 

and separates exits to existing estates are also accounted for. The parameters of the road are 

appropriately chosen, based on completed surveys. 

This work was carried out as a study. Issues involving the design and familiarization with 

the area of the interest are described in the introduction. In the subsequent section of the study 

is a description of the technical parameters of the design and an indicative cost estimate. The 

drawing component is an integral part of the study.  



 

 

 

Klíčová slova 

Místní komunikace, Propojení silnic, Silnice III/4726, ulice U Nádraží, Havířov, Městská 

sběrná komunikace 

 

Key words 

Urban road, Interconnection between roads, Road III/4726, U Nádraží street, Havířov, Urban 

collector road 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................................. 1 

1.1 Cíle Bakalářské práce ................................................................................................. 1 

1.2 Předmět Bakalářské práce .......................................................................................... 1 

1.3 Podklady ..................................................................................................................... 2 

1.4 Základní technické normy, předpisy a odborná literatura .......................................... 2 

2. Identifikační údaje ......................................................................................................... 2 

3. Zdůvodnění studie .......................................................................................................... 3 

4. Stanovení zájmové oblasti .............................................................................................. 3 

4.1 Poloha města Havířov ................................................................................................ 3 

4.2 Základní poznatky vymezeného území ...................................................................... 4 

4.3 Začátek a konec stavby ............................................................................................... 5 

4.3.1 Začátek stavby ................................................................................................... 5 

4.3.2 Konec stavby ..................................................................................................... 6 

5. Výchozí údaje pro návrh ............................................................................................... 7 

5.1 Třída, návrhová kategorie a příčné uspořádání .......................................................... 7 

5.2 Charakteristiky souvisejících a dotčených komunikací ............................................. 8 

5.3 Charakteristika dotčených drah .................................................................................. 9 

5.4 Mosty a tunely ............................................................................................................ 9 

5.5 Silniční těleso ............................................................................................................. 9 

5.6 Požadavky na křižovatky a obslužná zařízení .......................................................... 10 

6. Charakteristika území ................................................................................................. 10 

6.1 Širší vztahy ............................................................................................................... 10 

6.2 Členitost území, geotechnické a inženýrskogeologické údaje ................................. 11 

6.3 Ložiska nerostů a hornická činnost .......................................................................... 12 

6.4 Hydrogeologické a meteorologické charakteristiky ................................................. 12 

6.5 Technická infrastruktura ........................................................................................... 14 

6.6 Ochranná pásma ....................................................................................................... 14 

6.7 Chráněná územní a citlivost území z hlediska životního prostředí .......................... 14 

7. Základní údaje návrhu ................................................................................................ 15 

7.1 Varianty návrhu ........................................................................................................ 15 



 

 

7.1.1 Varianta I ......................................................................................................... 15 

7.1.2 Varianta II ........................................................................................................ 15 

7.1.3 Varianta III ...................................................................................................... 16 

7.2 Směrové vedení navržené trasy ................................................................................ 17 

7.3 Výškové vedení navržené trasy ................................................................................ 17 

7.4 Příčný sklon a klopení vozovky ............................................................................... 18 

7.5 Konstrukce vozovky ................................................................................................. 20 

7.5.1 Konstrukce vozovky pro motorová vozidla .................................................... 20 

7.5.2 Konstrukce dlážděných ploch ......................................................................... 21 

7.6 Odvodnění komunikace ............................................................................................ 22 

7.7 Křižovatky ................................................................................................................ 23 

7.7.1 Okružní křižovatka s ulicí U Nádraží .............................................................. 23 

7.7.2 Křížení s ulicí Požárnická ................................................................................ 25 

7.7.3 Okružní křižovatka s prodlouženou silnicí III/4726 ........................................ 27 

7.8 Obslužná zařízení ..................................................................................................... 30 

7.8.1 Samostatné sjezdy ........................................................................................... 30 

7.9 Bilance základních výměr ........................................................................................ 30 

7.9.1 Bilance zpevněných ploch ............................................................................... 30 

7.9.2 Přehled zemních prací ..................................................................................... 31 

7.10 Orientační odhad nákladů ................................................................................ 31 

8. Závěr .............................................................................................................................. 32 

9. Seznamy ......................................................................................................................... 34 

9.1 Seznam zdrojů a citací .............................................................................................. 34 

9.2 Seznam obrázků ....................................................................................................... 34 

9.3 Seznam tabulek ......................................................................................................... 35 

9.4 Seznam použitých vzorců ......................................................................................... 35 

9.5 Seznam výkresů ........................................................................................................ 35 

9.6 Seznam příloh ........................................................................................................... 36 

10. Přílohy ........................................................................................................................... 36 

10.1. Fotodokumentace ............................................................................................ 36 

 

 



1 

 

1. Úvod  

Bakalářská práce se zabývá návrhem propojení prodloužené silnice III/4726 a ulice U 

Nádraží v Havířově (katastrální území Šumbark), a to přes vymezené území mezi ulicemi 

Požárnická a Hřbitovní. Návrh je proveden v souladu s Územním plánem Havířov, kde je 

pro záměr byla vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční a veřejně prospěšná stavba 

s označením D9. Cílem této studie je prověřit prostorové možnosti této vymezené plochy. 

Bakalářská práce je zpracována na úrovni studie. Trasa je navržena ve třech variantách, z 

čehož jsou dvě vedeny jako neproveditelné. Z tohoto důvodu je pouze jedna varianta 

detailněji zpracována. 

Řešený úsek je součástí návrhu úprav silnice I/11 v úseku mezi Ostravou a Havířovem 

(po okružní křižovatku u železniční stanice, tzv. rondel) a navazujícím úseku mezi 

Havířovem a Životicemi,  které byly zpracovány v rámci studie proveditelnosti a účelnosti 

stavby „Silnice I/11 Havířov-Třanovice“ (dále jen studie proveditelnosti). Tato studie řeší  

přestavbu silnice I/11 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou kategorii a úpravu stávajících 

úrovňových křižovatek na mimoúrovňové.  Propojení ulice U Nádraží s prodlouženou silnicí 

III/4726 doplňuje výše uvedené řešení situace a zároveň poskytuje zlepšení dopravního 

spojení mezi Šumbarkem a Nákupním Parkem Havířov. Dále také zlepšuje spojení mezi 

městkou částí Šumbark a městem Petřvald.  

 

1.1 Cíle Bakalářské práce  

Cílem této práce je navrhnout a prověřit propojení ulice U Nádraží s prodlouženou  

silnicí III/4726 (veřejně prospěšná stavba s označením D9 dle územního plánu města) v rámci 

zastavitelného území dopravní infrastruktury silniční (s označením  ZU-SU29) vymezeného 

územním plánem města Havířov.  Cílem je také vyřešit provoz chodců a cyklistů.  Součástí 

této práce je také inventarizace inženýrských sítí a  orientační odhad nákladů  

 

1.2 Předmět Bakalářské práce  

 Navržení směrového a výškového řešení 

 Vyřešení nově vzniklých křižovatek   

 Vyřešení pohybu chodců a cyklistů 



2 

 

 Inventarizace dotčených inženýrských sítí 

 Orientační odhad nákladů 

1.3 Podklady 

 Územní plán města Havířov – Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. , Statutární město 

Havířov 

 Katastrální mapa – www.cuzk.cz  

 Výškopis ZABAGED® – www.cuzk.cz 

  Studie proveditelnosti a účelnosti stavby „Silnice I/11 Havířov-Třanovice“- 

Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. 

 Mapy – www.mapy.cz , www.google.cz/maps www.openstreetmap.org 

 Vlastní fotodokumentace 

 

1.4 Základní technické normy, předpisy a odborná literatura 

1. TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

2. TP 145 Zásady pro navrhování dopravního průtahu obcemi 

3. TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích 

4. TP 132 Zásady dopravního zklidňování na místních komunikacích  

5. TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty 

6. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

7. ČSN 73 6102 Projektovaní křižovatek na pozemních komunikacích 

8. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

9. ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

10. Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích 

11. Vzorové listy staveb pozemních komunikací 

 

 

2. Identifikační údaje 

Stavba nese označení D9, tedy veřejně prospěšná stavba. Je zpracována v souladu 

s územním plánem města Havířov, pod názvem : Propojení ulice U Nádraží s prodlouženou 

silnicí III/4726 v Havířově. Dotčenou obcí je Havířov, katastrální území Šumbark. 
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3. Zdůvodnění studie 

Cílem studie je navrhnout a prověřit proveditelnost stavby  s ohledem na ekonomičnost 

a proveditelnost. Stavba je označena jako D9, jedna se tedy o veřejně prospěšnou stavbu, 

která bude přispívat k rozvoji dopravní struktury města Havířov. Hlavním podnětem pro 

realizaci této stavby je plánovaná přestavba silnice I/11 v úseku od okružní křižovatky  po 

křížení silnice III/4726, které je řešeno mostním objektem a dále pokračuje směrem    

k Nákupnímu Parku  Havířov v městské části Havířov – Prostřední Suchá. Stavba má  také 

zajistit lepší spojení měst Petřvald a Havířov a zároveň ulehčit dopravě v městské části 

Havířov – Šumbark. Přístup k silnice I/11 zde zajišťuje ulice U nádraží, která spojuje okružní 

křižovatku u nádraží budovy (tzv. rondel) s navrženou okružní křižovatkou na začátku 

navrhované trasy 

 

4. Stanovení zájmové oblasti 

4.1 Poloha města Havířov 

Navrhované propojení ulice U nádraží s prodlouženou silnicí III/4726 se nachází na 

katastrálním území města Havířov. Statutární město Havířov leží  na řece Lučině, asi 11 km 

jihovýchodně od krajského města Ostrava (viz. Obrázek č. 1)a  spadá do okresu Karviná. 

Město bylo založeno  r. 1955 jako hornické sídliště mezi částí Šenova a býv. vesnicemi 

Šumbark, Dolní Bludovice, Dolní, Prostřední a Horní Suchá. Havířova eviduje k 1.1. 2015 

76 348 obyvatel a rozkládá se na ploše  32,07 km2. Ve městě je průmysl strojní, energetický, 

potravinářský a gumárenský. 
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Obr č. 1 – Poloha města Havířov (zdroj: Google maps) 

 

4.2 Základní poznatky vymezeného území 

Trasa řešeného úseku se nachází v katastrální části Šumbark na ploše vymezené 

územním plánem města Havířov (viz. Obr. č. 2). Tato vymezená plocha je v územním plánu 

označena jako D9 a nachází se na zastavitelném území s označením SU – Z36 a také z malé 

části zasahuje do plochy zastavitelného území s označením SU -Z35. Na zájmovém území 

se nachází křížení s plochou komunikace s omezeným provozem motorových vozidel. Jedná 

se o ulici Požárnická. Vymezené území se nachází v západním okraji města. 

Fotodukumentace tohoto území jsou součástí přílohy obrázků. 
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Obr. Č. 2 Výřez z územního plánu města Havířov [1] 

 

 

4.3 Začátek a konec stavby 

4.3.1 Začátek stavby 

Začátek je situován v blízkosti výjezdu z podjezdu pod železniční tratí na ulici U 

Nádraží. Nedaleko se nachází okružní křižovatka, která spojuje ulice U Nádraží, 

Opletalovu, ulici Slovenského národního povstání a také vjezd na parkoviště hypermarketu 

Lidl. Trasa  z tohoto místa, kde je  řešena okružní křižovatkou,  směřuje k plánovanému 

prodloužení silnice III/4726. (viz obr. č. 3) 
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Obr. č. 3 Začátek navrhované trasy (zdroj: Mapy.cz) 

4.3.2 Konec stavby 

Konec stavby se nachází na ulici hřbitovní v blízkosti křižovatky s ulicí Požárnická. 

Nedaleko se nachází hřbitov Havířov – Šumbark a také plocha určená  územním plánem 

města Havířova  pro průmyslovou zónu (viz. obr. č. 4). Trasa se v těchto místech napojuje 

na plánované prodloužení silnice III/4726. Toto napojení na silnici je III/4726 opět řešeno 

pomocí okružní křižovatky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.  Konec navrhované trasy (zdroj: Mapy.cz) 
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5. Výchozí údaje pro návrh 

Propojení ulice U Nádraží s prodlouženou silnicí III/4726 je navrženo jako městská 

komunikace kategorie B – jedná se tedy o místní sběrnou komunikaci v souladu s návrhem 

územního plánu města Havířov. Při tvorbě studie byl použit výškopis státního díla 

ZABAGED® a podklad katastrální mapy. Všechny postupy návrhu studie jsou provedeny 

podle platných předpisů a norem. 

 

5.1 Třída, návrhová kategorie a příčné uspořádání 

Komunikace je navržena jako místní sběrná s dopravně obslužnou funkcí  dle              

ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, funkční skupina B. Jedná se tedy o 

příčné uspořádání s označením MS2 12,5/7,5/50. Na trase je v celé délce  navržena 

komunikace pro pěší a také samostatný pás pro cyklisty oddělený zeleným dělícím pásem. 

Tato  cyklostezka by měla volně navazovat na cyklostezku, která má svůj počátek u 

okružní křižovatky u hypermarketu Lidl a také navazovat na plánované prodloužení silnice 

III/4726. Jednotlivé hodnoty tohoto šířkového uspořádání jsou uveden v tabulce č. 1. 

 

Tab. č 1.  Šířkové uspořádání komunikace MS2 12,5/7,5/50 

Jízdní pruh - a 3,25   .   2 6,5 [m] 

Vodící proužek - v 0,25   .   2 0,5 [m] 

Chodník - ach (včetně 

bezpečnostního odstupu bo= 0,5) 2,00   .   1 2,0 [m] 

Zelený dělící pás - cz 0,8   .   1 0,9 [m] 

Pás pro cyklisty - ac 2,50   .   1 2,5 [m] 

Prostor místní komunikace  12,5 [m] 

Hlavní dopravní prostor  7,5 [m] 
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5.2 Charakteristiky souvisejících a dotčených komunikací 

V 0,000 00 km je navržena okružní křižovatka s průměrem 41 m spojující  ulici U 

Nádraží s navrhovaným úsekem. Jedná se místní sběrnou čtyřpruhovou  komunikaci 

oddělenou středním dělícím pásem a v návrhu je respektován její stávající stav.  Bližší údaje 

o návrhu této křižovatky jsou popsány v kapitole 7.6.2. 

 

V km 0,261 12 dochází ke křížení s ulicí Požárnická, kde byla navržena průsečná 

křižovatka, která respektuje stávající stav této ulice.  Tato místní obslužná komunikace               

s označením MO2 6/6/50m zajišťuje dopravní přístupnost přilehlé obytné zóně a také spojení 

se silnicí I/11. 

 

Další dotčenou komunikací je místní obslužná komunikace ulice Hřbitovní, kde dochází 

k napojení na plánované prodloužení silnice III/4726.  Tato komunikace podle územního 

plánu města Havířov částečně zanikne a částečně bude využita pro stavbu parkoviště pro 

nedaleký hřbitov Havířov – Šumbark. Ulice Hřbitovní je označena jako MO2 6/6/50. 

 

Na konci navrhovaného úseku v km 0,659 24 se trasa napojuje na plánované 

prodloužení silnice III/4726. Toto  napojení je vyřešeno pomocí okružní křižovatka 

s průměrem  30 m.  

Bližší údaje o návrhu této křižovatky jsou popsány v kapitole 7.6.2. 

 

Dokumentace všech souvisejících a stávajících místních komunikací je obsažena 

v příloze obrázků. 
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Obr. č. 5. Výřez z Územního plánu města Havířov – související a dotčené komunikace                

s navrhovaným úsekem [1] 

 

5.3 Charakteristika dotčených drah 

Na trase se nevyskytují žádné křížení s železničními drahami 

 

5.4 Mosty a tunely  

Na trase se nevyskytují žádné tunely, mosty a podzemní stavby 

 

5.5 Silniční těleso 

Na trase je umístěna monolitická zárubní zeď v délce 87,5 m.  Zárubní zeď má svůj 

počátek v km 0,032 53 a konec v km  0,120 03 a je umístěna na levé straně komunikace  

vedle navržené cyklostezky. Důvodem pro návrh této zárubní zdi je zmenšení  záboru 

soukromého pozemku, který se nachází v těsné blízkosti projektované trasy.  Byl proveden 

pouze orientační návrh podle Vzorových listů staveb pozemních komunikací 2.331.02. 

Podrobný návrh  zárubní zdi bude součástí vyššího stupně projektové dokumentace. 
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5.6 Požadavky na křižovatky a obslužná zařízení 

Na  navržené trase na nacházejí tři úrovňové křižovatky. Tyto křižovatky byly 

orientačně navrženy v územně plánovacích podkladech města  a v rámci této studie je 

úkolem tyto křižovatky posoudit a vyřešit z hlediska technického, prostorového, 

organizačního, ekonomického a také z hlediska záboru pozemků. Na navrhované 

komunikaci se nacházejí tyto křižovatky s místními komunikacemi: 

 Křížení s ulicí U Nádraží  

 Křížení s ulicí Požárnická 

 Křížení s prodlouženou silnicí III/4726 

 

6. Charakteristika území 

6.1 Širší vztahy   

Hlavní dopravní vazby z hlediska silničního provozu zajišťují městu Havířov významný 

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

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

I/11 v Těrlicku, I/59 v Orlové a I/67 v Dětmarovicích, II/479 jako spojka silnic I/56 v Ostravě 

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

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

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

slouží celostátní železniční trať s elektrickým provozem č. 321 (Ostrava – Český Těšín), 

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

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

mezinárodní letiště se nachází v Mošnově. [1] 

 

Širší vztahy řešeného území (viz. obr. č. 6) 
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Obr. č. 6.  Širší vztahy řešeného území 

6.2 Členitost území, geotechnické a inženýrskogeologické údaje  

Reliéf města je členitý. Je to mírně zvlněná pahorkatina s nadmořskou výškou v rozpětí 

240 - 300 m n. m. se sníženinou podél Lučiny a Sušanky. Pás pahorkatin přechází k východu 

na území Polska jako tzv. Pogorze, na západ pokračuje jako Příborská pahorkatina. Od 

vlastního masivu Moravskoslezských Beskyd (resp. i Slezských) je odděluje sníženina 

Jablunkovské a Třinecké brázdy. [2] 

  

Povrch tvoří sedimenty - převážně štěrkopísky, písky, jíly i sprašové hlíny svým 

původem spojené se čtvrtohorním zaledněním. Dokladem o tom byla naleziště písků 

a cihlářských hlín. Na tvářnosti krajiny se v severní části města podílela těžba černého uhlí, 

která se místy projevila poklesy terénu. Terén také ovlivnily odkalovací nádrže související s 

těžbou uhlí. [2] 

 

Navržený úsek usek se pohybuje v mírně zvlněném terénu. Rozmezí nadmořských 

výšek se pohybuje v rozmezí 246,38 – 263,61 m. n. m. 
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6.3 Ložiska nerostů a hornická činnost    

Havířov, jak už jeho název napovídá, má dlouholetou historii tězby uhlí. Na jeho uzemí 

byly v provozu dvě šachty. Jednalo se o Důl František (1911 - 1999) a o Důl Dukla         (1905 

– 2007 ). Dnes je již těžba ukončena. 

 

6.4 Hydrogeologické a meteorologické charakteristiky 

Na území města se nacházejí dva vodní toky. Sušanka protéká severovýchodním 

a severním okrajem města, Lučina protéká jihozápadní části města, přitéká od hráze 

Žermanické vodní nádrže a v přímém kontaktu s koncentrovanou zástavbou městského jádra 

vytváří četné meandry, které jsou spolu s významnou skladbou lužní flóry i fauny chráněny. 

[2] 

 

Stojaté vody představují dvě kategorie, jsou to rybníky a vodou zatopené poklesové 

lokality v důlních polích. Rybníky podél Sušanky byly dříve využívány jako sedimentační 

nádrže pro uhelné kaly. [2] 

 

Řešená lokalita se nachází na území Havířovska, a to dle Quittovy klasifikace (1971) 

spadá do klimatické oblasti MT10. Jedná se o oblast mírně teplou. Základní charakter oblasti 

MT10: 

 Dlouhá, teplá a mírně suchá léta 

 Zimy jsou zde krátké, mírné teplé a velmi suché s krátkým trváním 

sněhové pokrývky 

 Krátké a mírně teplé jaro, mírně teplý podzim 
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Tab. č. 2 Charakteristiky klimatické oblasti MT10 

Klimatická oblast MT10 

Počet letních dní 40-50 

Počet dní s teplotou alespoň 10 °C 140-160 

Počet mrazových dní 110-130 

Počet ledových dní 30-40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 °C 

Průměrná teplota v dubnu 7-8 °C 

Průměrná teplota v červenci 17-18 °C 

Průměrná teplota v říjnu 7-8 °C 

Počet dnů se srážkami alespoň 1mm 100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200-250mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet dní jasných 120-150 

Počet dní zatažených 40-50 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Č. 7 Mapa klimatických oblastí (zdroj: www.migesp.cz) 
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6.5 Technická infrastruktura 

Podle územního plánu města Havířov byla zjištěna přítomnost těchto inženýrských 

sítí: 

 km 0,000 00; km 0,300 39 a km 0,438 53  křížení s nadzemním 

vedením VN 22kV s ochranným pásmem  

 km 0,004 86 – km 0,065 19; km 0,603 73 – 0,656 19;                  

0,642 18 -00,659 24 křížení se středotlakým plynovodem (STL) 

 km 0,025 16; km 0,094 48; 0,176 16 – 0,185 46; 0,583 61 –  0,595 

63 

0,642 18 – 0,659 24 křížení s primérním horkovodem 

 km 0,031 03; 0,038 25; 0,043 07; 0,065 27; 0,0254, 81 křížení 

s vodovodem DN 600 

 

Přeložky jednotlivých inženýrských sítí nejsou součástí řešení této studie. Podrobný návrh 

přeložek těchto sítí, bude součástí vyššího stupně projektové dokumentace. 

 

6.6 Ochranná pásma 

Jednotlivá ochranná pásma inženýrských sítí, která se nacházejí v řešeném území je 

nutno respektovat. Hodnoty ochranných pásem pro dané inženýrské sítě jsou stanoveny 

podle příslušných zákonů.  

Ochranná pásma jsou stanovena zákonem o pozemních komunikacích. Jedná se o 

zákon č. 13/1997 Sb.; §30 - „Ochrana pozemních komunikací a jejich styk s okolím“.  

Tento zákon stanovuje ochranné pásmo pro silnice II. třídy,  III. třídy a místní komunikace 

III. třídy na 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu. 

 

6.7 Chráněná územní a citlivost území z hlediska životního prostředí 

V Havířově se nacházejí dva chráněná území. Jedné se o koryto protékající řeky 

Lučiny. Koryto se nachází na západním okraji centrální části města. Chráněnou oblastí je 

celé údolí řeky a především desítky meandrů , které řeka Lučina vyhloubila. Oblast se 

rozkládá na  
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40,7 ha a má délku téměř 2,5 km. Nově byly do této ochranné oblasti přidány i přilehlé 

mokřady  a břehoté porosty ve, kterých se vyskytuje vzácná fauna.  Stavba neprochází ani 

jednou z této oblastí. 

Stavba bude prováděna s ohledem na ochranu podpovrchových vod a ovzduší. Při 

realizaci bude také brán ohled na minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo. 

7. Základní údaje návrhu 

Byly vyhotoveny tři varianty návrhu. Tyto varianty byly na začátku studie podrobeny 

bližšímu zkoumání a bylo rozhodnuto, že dvě z těchto tří variant nevyhovují zadaným 

požadavkům na propojení ulice U Nádraží s prodlouženou silnicí III/4726. 

7.1 Varianty návrhu 

7.1.1 Varianta I 

Varianta I má celkovou délku 0,642 27 km. Její začátek je situován na ulici U nádraží, 

přibližně v polovině úseku mezi výjezdem z podjezdu železniční trati a okružní 

křižovatkou u hypermarketu Lidl a od 0.067 13  byla vedena přes ulici U Parceli na jejímž 

konci  v km 0,277 68 se nachází křížení s ulicí Požárnická. Od tohoto křížení pokračuje 

přes přilehlé pole k plánovanému propojení silnice III/4726 na ulici Hřbitovní v blízkosti 

hřbitova  

 Havířov – Šumbark. 

Tato varianta byla vyhodnocena jako nevyhovující z důvodu odklonění  se od 

územního plánu města Havířov a také z důvodu velkého záboru pozemků, a proto nebyla 

dále detailněji řešena. 

 

7.1.2 Varianta II 

Varianta II s celkovou délkou 0,659 24 km má svůj počátek na ulici U nádraží nedalo 

výjezdu z přilehlého želežničního podjezdu. Trasa je vedena přes území navržené územním 

plánem města. V km 0,260 57 dochází ke křížení s ulici Požárnická. Trasa je na začátku i 

na konci řešena okružními křižovatkami. Na konci úseku  komunikace prochází dvěma 

budovamai, které jsou určeny k demolici. Obě tyto budovy jsou v územním plánu města 

k této demolici schváleny. Dle katastru nemovitostí se jedná o budovu č. p. 168 a také o 

budovu garáží bez popisového čísla a čísla parcely 2406, 2407 a 2411/4. (viz. obr. č. 8 ). 
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Tato Varianta byla vyhodnocena jako vyhovující. Splňuje všechny zadané podmínky. 

Je vedena územím, které bylo vymezeno územním plánem, není potřeba žádného 

drastického záboru pozemků a také je ideální z hlediska směrového vedení, proto byla tato 

varianta vybrána a detailně vypracována. 

 

 

Obr. Č. 8 Budovy určené k demolici (zdroj: ikatastr.cz) 

7.1.3 Varianta III 

Varianta III svým vedením částečně kopíruje variantu II a také má svůj počátek i 

konec umístěný ve stejných bodech. Celkovou délkou 0,669 39 km se jedná o nejdelší 

variantu návrhu.  Jako na předchozích variantách, se i na této nachází křížení s ulici 

Požárnická, a to v km 0,276 86.  V úseku km 0,043 01 až 0,226 87 je trasa řešena dvěma 

protisměrnými oblouky.  

Tato varianta byla vyhodnocena jako nevyhovující z důvodu většího záboru pozemků 

oproti variantě II. Dalším důvodem byl velký počet demolic budov, které nebylo k tomuto 

účelu schváleny územním plánem města Havířov. Tato trasa byla také vyhodnocena, jako 

nejsložitější z hlediska směrového vedení a nebyla tedy dále detailněji rozpracována.  
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7.2 Směrové vedení navržené trasy 

Jak již bylo výše zmíněno, byla detailněji vypracována pouze Varianta II.  V 0,000 00 

km až do km 0, 069 03 je propojení ulice U Nádraží s prodlouženou silnicí III/4726 vedeno 

v  přímém úseku. V km 0,069 03  na tento přímý úsek navazuje levostranný směrový 

oblouk o poloměru R= 250 m. Tento směrový oblouk byl navržen bez přechodnic.  Dalším 

prvkem na trase je přímý úsek v délce 143, 78 m,  který v km 0,294 33 přechází v 

pravostranný směrový oblouk o poloměru R= 300 m. Tento oblouk je  opět navržen bez 

přechodnic.  Posledním směrovým prvkem na trase je přímý úsek o délce 232,13 m, který 

má svůj počátek v km 0,427 08. 

 

Směrové prvky trasy jsou navrženy s ohledem na uvažovanou návrhovou rychlost 

vn= 50 km/h tak, aby nepřekračovaly minimální hodnoty dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6101. 

 

7.3 Výškové vedení navržené trasy 

Snahou této trasy je co nejvíce kopírovat současný terén z důvodů vedení komunikace 

v městské zástavbě.  Toto kritérium bylo splněno především v druhé polovině trasy. 

Protože první polovina navrhovaného úseku překonává velké výškové rozdíly, nebylo 

možné toto kritérium v této části trasy splnit. 

Výškové vedení navrhované komunikace začíná ve výšce 246,38 m. n. m.. Niveleta od 

tohoto bodu stoupá ve sklonu 7,50% až do staničení 0,014 58, kde začíná vypouklý 

výškový oblouk o poloměru Rv = 5 600,00 m, který pokračuje přes velkou část celé trasy. 

Ve staničení 0, 291 56 km se hodnota sklonu mění z 7,5% na hodnotu -2,5%, ale niveleta 

ještě stále stoupá, a to přibližně až do staničení 0,440 00 km. Na konci výškového oblouku, 

který se nachází ve staničení 0,568 55 km, začíná přímý úsek dlouhý 90,72 m. Konec 

nivelety se nachází ve staničení 0,659 23 km, ve výšce 259,33 m. n. m., kde se napojuje na 

plánované prodloužení silnice III/4726. Celá trasa je tedy řešena pouze jedním vypuklým 

(vrcholovým) obloukem. 

 

Nejmenší dovolené poloměry, vzhledem k návrhové rychlosti vn= 50 km/h vypuklého 

výškového oblouků Rv dle normy ČSN 73 6110, jsou porovnány s navrhnutými hodnotami 

poloměrů oblouků, jejichž hodnoty jsou následující: 
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 Nejmenší dovolené poloměry vypuklých výškových oblouků Rv v m: 

1. Doporučený pro zastavení:  1 500 m < 5 600 m 

2. Dovolený pro zastavení:      1 000 m < 5 600 m  

3. Dovolený pro předjíždění:   6 000 m > 5 600 m 

 

Navržená niveleta má maximální sklon 7,5% a minimální sklon – 2,5%, jedná se tedy o 

mírně zvlněný terén. Niveleta se v místech, kde je to možné, snaží kopírovat terén aby 

minimalizovala náklady na provedení. 

7.4 Příčný sklon a klopení vozovky 

Celý úsek komunikace je navržen na základní střechovitý sklon 2,5%, přičemž v obou 

směrových obloucích dochází k překlopení základního střechovitého sklonu na minimální 

dostředný sklon, který byl určen normou ČSN 73 6110. Kritériem návrhu přitom byla 

návrhová rychlost a poloměry směrových oblouků.  Hodnota minimálního dostředného 

sklonu byla určena v obou případech  2,5%. V obou obloucích tedy dochází k překlopení 

plného základního střechovitého sklonu na jednostranný příčný sklon +-2,5%. U prvního 

směrového oblouku je klopení navrženo na délku 28 m a rovné koruny je dosaženo v 

polovině této vzdálenosti. V druhém případě je klopení navrženo na délce 31,25 m a rovné 

koruny je jako v prvním případě dosaženo v polovině této vzdálenosti. Jednotného příčného 

sklonu je dosaženo na navržené vzdálenosti a poté probíhá po celé délce oblouku, aby se 

poté na stejné vzdálenosti překlopil na základní střechovitý sklon 2,5%. Toto platí pro oba 

směrové oblouky. 

 

 Hodnoty použité pro výpočet klopení na oblouku č. 1 

1. Vstupní údaje pro výpočet klopení v oblouku  

                            L1 =28 m , Vn = 50 km/h , a = 3,25 m , v = 0,25 m 

 

 

2. Požadovaný příčný sklon 

p1 = 2,5% 
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3. Maximální a minimální hodnota vzestupnice  

                          max ∆s1 = 1,2% 

 min∆s1= 0,1.(3,25+0,25)=0,35%                                                              /1/ 

 

4. Délka vzestupnice  

L1 = 28 m 

 

5. Navržený sklon vzestupnice: 

∆s1= 0,625 % 

 

6. Rovná koruna: 

L(0)1=(2,5.3,5)/0.625=14m                                                                       /2/     

 

7. Plný dostředný sklon: 

L(2,5)1=((2,5+2,5).3,5)/0,625=28m                                                           /3/ 

 

 Hodnoty použité pro výpočet klopení na oblouku č. 2 

1. Vstupní údaje pro výpočet klopení v oblouku  

                            L2 =31,25 m , Vn = 50 km/h , a = 3,25 m , v = 0,25 m 

 

2. Požadovaný příčný sklon 

P2 = 2,5% 

 

3. Maximální a minimální hodnota vzestupnice  

                          max ∆s2 = 1,2% 

 min∆s2==0,1.(3,25+0,25)=0,35%                                                             /4/ 
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4. Délka vzestupnice  

L2 = 31,25 m 

 

5. Navržený sklon vzestupnice: 

∆s2= 0,56 % 

 

6. Rovná koruna: 

L(0)2=(2,5.3,5)/0.56=15,625m                                                                  /5/ 

 

7. Plný dostředný sklon: 

L(2,5)2=((2,5+2,5).3,5)/0,56=31,25m                                                        /6/ 

 

7.5 Konstrukce vozovky  

7.5.1 Konstrukce vozovky pro motorová vozidla 

Tato konstrukce vozovky byla vytvořena pomocí známých údajů převzatých z TP 170 . 

Dle typu porušení je stanovena  návrhová úroveň porušení, a to místní sběrná na úroveň 

porušení D1. Třída dopravního zatížení byla poté stanovena na třídu IV. Skladba netuhé 

vozovky dle TP 170 má následující označení: D1-N-1-IV-PIII. Seznam jednotlivých vrstev 

je uveden v tab. č. 3 a na obr. č. 9 .  

 

Tab. č. 3 Skladba vozovky dle TP 170 D1-N-1-IV-PIII 

Vozovka D1-N-1-IV-PIII 

Název Označení Tloušťka vrstvy 

Asfaltobetonová obrusná vrstva ACO 11 40 mm 

Asfaltobetonová podkladní vrstva ACP 16+ 80 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm 

Štěrkodrť ŠDA 200 mm 

Celkem 470 mm 
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Obr. č. 9 Ukázka skladby vozovky D1-N-1-IV-PIII z TP 170 

 

7.5.2 Konstrukce dlážděných ploch  

Konstrukce dlážděných ploch byla provedena obdobným způsobem jako návrh 

vozovky pro motorová vozidla. V tomto případě se jedná o skladbu s označením D2-D-1-

CH-PIII. Seznam jednotlivých vrstev nalezneme v tab. č. 4 a na obr. č. 10. 

 

 

Tab. č. 4 Skladba D2-D-1-CH-PIII 

Dlážděná plocha D2-D-1-CH-PIII 

Název Označení Tloušťka vrstvy 

Betonová dlažba DL 60 mm 

Lože drť 4/8 L 30 mm 

Štěrkodrť ŠDB     min. 150 mm 

Celkem             240 mm 

 

 

Na komunikaci pro pěší je použita tloušťka štěrkodrti 260 mm a na cyklostezku 200 

mm, což plně vyhovuje dané minimální tloušťce, která činí 150 mm.  
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Obr. č. 10 Skladba dlážděných ploch D2-D-1-CH-PIII 

 

7.6 Odvodnění komunikace 

Odvodnění povrchu navržené trasy je zajištěno pomocí základního střechovitého 

sklonu vozovky. Tento sklon s hodnotou 2,5% odvádí vodu z povrchu směrem o okraji 

vozovky, kde je voda svedena do uličního žlabu, který se sestává ze dvou žulových kostek 

umístěných v betonovém loži s příčným sklonem 6%.  Tyto žlaby vedou vodu k dešťovým 

uličním vpustím, které jsou pro lepší ochranu životního prostředí opatřeny  lapači oleje, 

Schéma uliční vpusti viz. obr. č. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 Uliční vpusť (zdroj: www.ipsengineering.cz) 
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Odvodnění povrchu zemní pláně bude docíleno pomocí sklonu samotné pláně, protože 

byla navržena ve sklonu  3%. Voda bude dále svedena  do trativodu odkud bude dále 

svedena dešťovou uliční vpustí. Trativod má tyto parametry: 

 0,3 m pod úrovní pláně zemního tělesa 

 Šířka dna 0,3 m  

 Průměr trouby 0,1 m  

 Uložen na pískovém loži tloušťky 0,05 m  

 

7.7 Křižovatky  

Na studovaném úseku se na nacházejí tři úrovňové křižovatky. První z nich je okružní 

křižovatka, která řeší křížení mezi navrženou trasou a ulici U Nádraží. Druhou křižovatkou 

v pořadí, je křížení s ulicí Požárnická, přibližně v polovině trasy. Posledním křížením 

propojení ulice U nádraží s plánovaným prodloužením silnice III/4726 je opět okružní 

křižovatka, která je také koncovým bodem úseku a řeší křížení mezi navrženou 

komunikací a silnicí III/4726. Průjezdnost jednotlivých křižovatek byla ověřena vlečnými 

křivkami pomocí programu AutoTurn (viz. příloha 10.3.).  

Vzdálenost mezi jednotlivými křižovatkami nepřeasahuje 150 m, což je nejmenší 

dovolená vzdálenost stanovená normou ČSN 73 6102. 

7.7.1 Okružní křižovatka s ulicí U Nádraží 

Tato okružní křižovatka tvoří počáteční bod celého návrhu. Je umístěna nedaleko 

výjezdu z podjezdu pod železniční tratí. Křižovatka je tvořena 3 větvemi. Jedná se o dvě 

větve ulice U Nádraží a třetí větev navrhovaného propojení ulice U Nádraží s plánovaným 

prodloužením silnice III/4726. 

 

Okružní křižovatka je navržena o průměru 41 m. Jak jižní, tak severní větev navazují 

na stávající stav ulice U Nádraží. Obě tyto větve zde  využívají i středového dělícího pásu, 

který je součástí ulice. Křižovatka je navržena jako jednopruhová, kde šířka jízdního pásu 

je rovna 8,5 m. Zvýšený středový prstenec byl navržen o průměru 22 m. Na okružní 

křižovatce je také umístěn pojízdný prsten šíře 1 m.  

 

Jednotlivé vjezdy i výjezdy této okružní křižovatky jsou navrženy jako jednopruhové a 
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jsou vzájemně odděleny středovými dělícími pásy, kdy obě větve ulice U Nádraží jsou 

odděleny po celé délce ulice pomocí středovému dělícímu pásu. Kolem okraje křižovatky 

mezi větví navrhovaného úseku a severní větví je vedena cyklostezka, která je oddělena 

bezpečnostním zeleným pásem šířky 0,9m. Kolem okraje zbylých větví (jižní a navržené 

trasy) je vedena komunikace pro pěší dopravu. Na jižní větvi je navržen přechod pro 

chodce o šířce 3 m a je umístěn 9,5 m od kruhového pásu křižovatky. Středový ostrůvek je 

v místě přechodu přerušen na délku přechodu a šířka čekací plochy je rovna 1,8 m. 

Přechod pro chodce se také nachází na severní větvi křižovatky. Je 3  m šířkový a středový 

ostrůvek je zde, jako v předchozím případě přerušen na délku přechodu s šířkou čekací 

plochy 1,8 m. Na poslední  větvi se navržen přechod široký 3, kde na šířka čekací plochy 

na dělícím ostrůvku je 2m.  

 

Jižní větev propojení ulice U nádraží a navržené komunikace má vjezd i výjezd široký  

10 m. Na vjezdu o křižovatky je poloměr zaoblení  19,5 m. Na výjezdu je tato hodnota 

navržena na 14,5 m. V celé délce je zde využit středový dělící pás ulice U Nádraží, který 

má šířku 1,5 m. Tento středový dělící pás je posledních 7 metrů před hranicí křižovatky 

rozšířen na hodnotu 5 m a plní tak funkci směrového ostrůvku. 

 

Větev navržené komunikace (východní větev) je na vjezdu široká 7,5 m s poloměrem 

zaoblení 14,5 m. Stejná hodnota je navržena i na výjezdu, ale poloměr zaoblení je zde 19,5 

m. Délka dělícího ostrůvku je 12 m a v nejširším místě má hodnotu 5 m.   

 

Severní větev je navržena podobně jako jižní větev. Je zde opět využito středového 

dělícího pásu ulice U Nádraží. Šířka na vjezdu je 11 m s poloměrem zaoblení 15 m. Na 

výjezdu šířka stanovena na 10,5 m s poloměrem 25 m. Šířka ostrůvku je 5 m. 

 

Průjezdnost křižovatky byla prokázána vlečnými křivkami, které jsou součástí přílohy 

10.3. Jako směrodatné vozidlo byl použit autobus (viz. obr, č. 12) 
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Obr. č. 12 Směrodatné vozidlo pro okružní křižovatku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 Okružní křižovatka na ulici U Nádraží 

7.7.2 Křížení s ulicí Požárnická 

Křížení s ulicí Požárnická se nachází ve staničení 0,260 58 km. Jedná se o průsečný typ 

křižovatky. Křížení vzniklo požadavkem územního plánu města Havířov na zachování této 

ulice, jelikož zajišťuje dopravní obsluhu přilehlé obytné zóny a taky slouží jako na pojení 
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na nedalekou silnici I/11. Ulice Požárnická je místní obslužná komunikace s označením       

MO2 6/6/50.  

 

Úhel křížení komunikací je 96°, šířka křižující se komunikace je 6 m. Nároží jsou 

zaoblena o poloměru 10 a 13 m. Na konci jednotlivých nároží jsou navrženy přechody pro 

chodce v šířce 3 m. a délky 6 m na ulici Požárnická, která je v této křižovatce vedlejší 

komunikací a délky 7 m na navržené komunikaci. Na obou vstupech chodníků budou 

vyhotoveny bezpečnostní pásy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Tento pás bude   0,4 m široký a na něj bude navazovat signální pás v šířce 0,8 m.  

 

Průjezdnost této průsečné křižovatky byla ověřena pomocí vlečných křivek , které jsou 

uvedené v příloze č. 10.3. Jako směrodatné vozidlo pro tyto křivky bylo vybráno                  

O2 (viz. obr. č. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 Směrodatné vozidlo pro vlečné křivky na průsečné křižovatce 
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Obr. č. 15 Průsečná křižovatka s ulicí Požárnická 

 

7.7.3 Okružní křižovatka s prodlouženou silnicí III/4726 

Okružní křižovatka spojuje navrhovaný úsek s  prodlouženou silnicí III/4726 a tvoří 

tak koncový bod celého návrhu. Stejně jako první okružní křižovatka na ulici U nádraží, i 

do této vstupují 3 větve. Severní a jižní větev slouží pro napojení silnice III/4726. Západní 

větev pak připojuje navrhovanou trasu. 

 

Průměr křižovatky byl navržen 60 m. Opět se jedná o jednopruhovou křižovatku. 

Šířka jízdního pásu byla zvolena 12 m z důvodu složitějšího odbočení směrodatného 

vozidla ze severní do západní větve. Průměr zvýšeného středového prstence je 30 m. Tento 

středový prstenec je obepínám pojízdným prstence šířky 3 m.  

 

Jednotlivé výjezdy  a vjezdy jsou navrženy jako jednopruhové. Západní a jížní větev 

jsou směrově rozdělené pomocí zvýšeného směrového ostrůvku. Severní větev je 

rozdělena pouze pomocí vodorovného dopravního značení z důvodu malých prostorových 

možností pro směrodatné vozidlo.  Mezi jižní a severní větví je vedena komunikace pro 

pěší dopravu, která je oddělena dělícím bezpečnostním zeleným pásem v šířce 0,9 m a 
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navazuje tak na silnici III/4726. Mezi západní a severní větví je vedena cyklostezka 

z navrhovaného úseku, která je poté převedena pomocí přechodu pro chodce na silnici 

III/4726. Přechod pro chodce na severní větvi je 3 metry široký a dlouhý 8 m. Od hranice 

křižovatky je vzdálen 9 m.  Jižní větev převádí komunikaci pro pěší, která vede  

z navrženého úseku. Tento přechod je  

3 m široký a 8m dlouhý a nachází se 12 m od okraje křižovatky. Další přechod na této 

okružní  křižovatce se nachází na západní větvi,  je 3 m široký a je rozdělen středovým 

ostrůvkem. Čekací plocha tohoto ostrůvku je navržena na šířku přechodu a je 1,8 m široká. 

Jak již bylo výše zmíněno, na severní větvi byl navržen směrový ostrůvek pouze jako 

vodorovné dopravní značení, jeho rozměry jsou: délka 6,5; šířka 4 m.  

 

Větev navrhovaného úseku (západní větev) je na vjezdu 7 m široká a má poloměr 

zaoblení 15 m. Na vjezdu má šířku 10m a je zaoblena v poloměru 15,5 m. Směrový 

ostrůvek na západní větvi je 12 m dlouhý a v nejširším místě je 5,5 m široký.  

 

Vjezd jižní větve má šířku 8,5 m při poloměru zaoblení 14,5 m. Výjezd z okružní 

křižovatky je v tomto místě široký 10,5 m. Poloměr zaoblení na výjezdu je 20,5m. 

Ostrůvek na je zde dlouhý 6,5 m a je široký 4 m. 

 

Jak již bylo výše zmíněno, na severní větvi byl navržen směrový ostrůvek pouze jako 

vodorovné dopravní značení, jeho rozměry jsou: délka 6,5; šířka 3,5 m. Šířka vjezdu je zde 

8m při zaoblení 15,5 m. Výjezd je zde široký 10m. Poloměr zaoblení výjezdu je 14,5 m. 

 

Do této okružní křižovatky, také zasahuje samostatný sjezd. K tomuto sjezdu více v 

kapitole 7.8.1. 

 

Průjezdnost této okružní křižovatky byla ověřena vlečnými křivkami. Tyto křivky 

jsou uvedeny v příloze 10.3. Jako směrodatné vozidlo byl zvolen autobus (viz. obr, č. 16). 
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Obr. č. 16 Směrodatné vozidlo pro okružní křižovatku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17 Okružní křižovatka s prodlouženou silnicí III/4726 
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7.8 Obslužná zařízení  

7.8.1 Samostatné sjezdy 

Na navržené trase se vyskytuje pouze jeden samostatný sjezd, který složí k obsluze 

stávajících pozemků. Tento konkrétní  sjezd, který se nachází na konci trasy v těsné 

blízkosti okružní křižovatky, slouží k obsluze přibližně 4 rodinných domů.  Sjezd je řešen 

jako komunikace o šířce 5 m, navazuje tak na stávající panelovou komunikaci.  Je tedy 

dodržena i minimální šířka pro průjezd hasičských jednotek. Nároží samostatného sjezdu je 

navrženo dvěma oblouky. První o poloměru 1 m a druhý o poloměru 1,5 m. 

 

7.9 Bilance základních výměr 

Celé navržené propojení ulice U Nádraží s plánovaným prodloužením silnice III/4726  

se nachází na ploše s označením SU – Z36, Jedná se tedy o plochu určenou k výstavbě 

dopravní infrastruktury dle územního plánu města Havířov. Před zahájením výstavby bude 

provedeno v celé délce úseku sejmutí ornice v tloušťce 150 mm. Bilance zpevněných ploch 

a zemních prací jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. 

7.9.1 Bilance zpevněných ploch 

 

 Bilanci zpevněných můžeme vidět v následující tabulce. 

 

Tab. č. 5 Bilance zpevněných ploch 

Celková bilance zpevněných ploch [m2] 

Vozovka 

Propojení ulice U Nádraží 

s prodlouženou III/4726 
4 614,68 

8 879,59 
OK na ulici U Nádraží 1 743, 80  

OK  s prodlouženou III/4726 2 521,11 

Dlážděné plochy 
Chodník 1 744,48 

3 945,08 
Cyklostezka 2 200,60 

Celkem 12 824,67 

[m2] 
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7.9.2 Přehled zemních prací   

V programu AutoCad byl zjištěn celkový objem kubatur na navrhovaném úseku. 

Souhrn zemních prací zahrnuje pouze zemní práce v koridoru. Zemní práce provedené na 

okružních křižovatkách nejsou v těchto kubaturách započítány.  

 

Tab. č. 6 Přehled zemních prací 

Přehled  zemních prací 

Objem výkopů 9 954,7 

[m3] Objem násypů 48,7 

Bilance 9 906 

 

Na trase silně převládají výkopy, které budou odvezeny na skládku. 

 

7.10 Orientační odhad nákladů 

Ceny jednotlivých stavebních prací byly sestaveny podle ukazatelů průměrných cen 

dopravní a technické infrastruktury. Tyto průměrné ceny byly sestaveny Ústavem 

územního rozvoje (www.uur.cz). Na základě těchto cen byl vytvořen  orientační odhad 

nákladů 

(tab. č. 7 ) na výstavbu propojení ulice U nádraží s plánovaným prodloužením silnice 

III/4726. 
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Tab. č. 7 Orientační odhad nákladů 

Kategorie 

práce 

Položka Měrná 

jednotka 

Cena 

za MJ 

[Kč] 

Počet MJ Cena položky 

[Kč] 

Zemní práce 

Sejmutí ornice tl. 150 

mm s přemístěním do 

250 m 

m3 83 1 236,08 102 595 

Výkopy m3 76 9 954,7 756 558 

Násypy m3 42 48,7 2 046 

Konstrukce 

vozovky 

Skladba D1-N-1-IV-PIII m2 1 295 4614,68 5 976 011 

Skladba D2-D-1-CH-PIII 

(chodník + cyklostezka) 

m2 896 1 744,48 +  

2 200,60 

3 534 792 

Rezerva 15 

% 

    1 555 801 

Celkem     11 927 803 

[Kč] 

 

 

8. Závěr 

 Tato Bakalářská práce měla za cíl stanovit, zda územím, které bylo vytyčeno v rámci 

územního plánu města Havířov je možné vést průchodnou a technicky realizovatelnou 

trasu propojení ulice U Nádraží s plánovaným prodloužením silnice III/4726 ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání. Varianta II, která byla 

označena jako vyhovující a detailněji vypracována, prokazuje splnění všech těchto 

požadavků.  Rozsah koridoru na studovaném úseku je tedy dostačující. Technické 

parametry úseku byly navrženy s ohledem na bezpečnost a finanční náročnost. V průběhu 

návrhu trasy, nebyl zjištěn žádný závažný problém bránící realizaci této studie. 

Stavba by měla zjednodušit spojení městské části Havířov-Šumbark se silnicí I/11 a 

především spojení se zbytkem města skrze prodlouženou silnici III/4726. Realizace by také 

měla mít za účinek zklidnění dopravy v centrální části Šumbarku a umožnění dalšího 

rozvoje území. 

Přibližná cena projektu byla stanovena na 12 mil. korun.    
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Výjezd z podjezdu železniční trati na ulici U Nádraží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na současný stav (směr ulice Požárnická) 
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Místo křížení s ulicí Požárnická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde na ulici Hřbitovní by mělo dojít k napojení úseku na prodlouženou silnici III/4726 
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Budova na ulici Hřbitovní určená k demolici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulice Hřbitovní ze směru Havířov – Šumbark. Z tohoto směru by mělo vést plánované 

prodložení III/4726. 


