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ANOTACE 
Za posledních několik let s rozvojem technologií a modernizací společnosti roste také stupeň 

automobilizace ve světě. Spolu s tím se zvyšuje celková zátěž na stávající vybudovanou 

dopravní infrastrukturu. V současné době velká část měst a obcí v České republice stojí před 

problematikou snížení intenzity dopravy v centrech a obytných částech měst. Jedním z řešení 

je vybudování silničního obchvatu mimo centrum a zastavěné obytné části měst a obcí 

s mimoúrovňovým křížením se stávajícími komunikacemi, pro rychlý a bezpečný průjezd 

tranzitní dopravy. 

Cílem této práce je návrh mimoúrovňové  křižovatky jihozápadního obchvatu Opavy se silnicí 

I/46 v Opavě včetně dispozičního řešení mostního objektu. 

Počet stran textu: 

 Průvodní zpráva – 53 stran 
 

 

ANNOTATION 
During a few last years the level of world´s automobilization increases together with the 

development of technologies and social modernization. At the same time the total drain on the 

contemporary traffic infrastructure grows as well. In these days great parts of cities and 

municipalities in the Czech Republic battle with problems of decreasing of traffic intensity in 

centres and residential areas. One of the solutions is construction of bypass outside of the 

center and residential areas and municipalities by highway grade separation of current roads. 

This should secure fast and safe passage.  

The aim of this thesis is a project of elevated crossing of south-west bypass around Opava 

with the road I/46. The thesis contains also dispositional lay-out of bridge object. 

Number of pages: 

      Cover report – 53 pages 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

α - koeficient vzdálenosti střetných bodů na větvi okružní křižovatky 
AB - asfaltový beton  
AKD - asfaltový koberec drenážní 
AKM - asfaltový koberec mastixový 
 
b - šířka jízdního pruhu komunikace 
bch - šířka komunikace pro pěší 
b0 - šířka jízdního pruhu odbočovací větve 
bok - šířka okružního jízdního pruhu okružní křižovatky 
bp - šířka jízdního pruhu odbočovací větve 
bv - šířka jízdního pruhu větve okružní křižovatky 
Δb - rozšíření jízdního pruhu na větvi ve směrovém oblouku 
 
c - celkový sklon komunikace 
CB - cementový beton 
 
Dok - průměr okružní křižovatky 
 
f` - koeficient příčného tření 
 
In - intenzita vozidel vyjíždějících z nadřazeného jízdního pruhu 
Ih1 - intenzita vozidel na silnici před místem připojení 
 
Qa - intenzita dopravy na výjezdu okružní křižovatky 
Qe - intenzita dopravy na vjezdu okružní křižovatky 
Qk - intenzita na okružním jízdním pásu 
 
KSC - kamenivo zpevněné cementem 
 
L - délka čekající fronty 
La - délka přechodnice 
Le - maximální kapacita vjezdu okružní křižovatky 
Lm - délka manévrovacího úseku 
Lod - délka oddělovacího úseku 
Lov - délka odbočovací větve 
Lpp - délka připojovacího pruhu 
Lpv - délka připojovací  větve 
Lvm - délka mezipřímé 
Lz - délka zařazovacího úseku 
 
MZ - mechanicky zpevněná zemina 
MZK - mechanicky zpevněné kamenivo 
MÚK - mimoúrovňová křižovatka, místní účelová komunikace 
MK - místní komunikace 
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MOK - místní obslužná komunikace 
 
N - nátěr 
 
OK - obalované kamenivo, okružní křižovatka 
 
p - příčný sklon komunikace 
 
R - rezerva kapacity okružní křižovatky 
R-mat - recyklovaný materiál 
Rok - poloměr okružní křižovatky 
 
s - podélný sklon komunikace 
S - stabilizace, silnice 
ŠD - štěrkodrť 
ŠP - štěrkopísek 
 
tw - střední čekací doba fronty na větvích okružní křižovatky 
 
Vc - návrhová rychlost na konci zpomalovacího úseku odbočného pruhu 
Vn - návrhová rychlost komunikace 
Vv - návrhová rychlost na větvích MÚK 
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ÚVOD 
Během posledních několika let s rozvojem společnosti a vývojem stále nových 

moderních technologií rostou nároky na dopravu a dopravní infrastrukturu. S rozvojem 

společnosti souvisí také zvyšující se poptávka po mobilitě jednotlivců a skupin, což je jednou 

z hlavních příčin neustálého růstu podílu automobilizace v České republice. V současné době 

je proto jedním z hlavních problémů řešení dopravní problematiky ve větších městech a 

obcích, ležících na nebo v blízkosti významných dopravních tepen a křižovatek. Důvodem je 

snaha o zlepšení životních podmínek pro obyvatele měst a městských center, zvýšení 

bezpečnosti a komfortu bydlení, ochrana životního prostředí, ochrana přírodních a 

architektonických památek a celkové zlepšení kvality dopravy ve městech.  Jedním 

z možných řešení je snížení intenzity dopravy v zájmových oblastech eliminací a odvedením 

tranzitní dopravy na okrajové části měst a obcí pomocí nově vybudovaných silničních 

obchvatů mimo stávající zástavbu. 

Mezi hlavní požadavky na návrh silničních obchvatů měst patří bezpečnost, 

přehlednost a rychlá průjezdnost komunikací pro tranzitní dopravu, pomocí mimoúrovňových 

křížení významných komunikací, v rámci ekologických a ekonomicko-technologických 

možností a zároveň se snahou minimalizace záboru pozemků a zvýšení efektivity při 

minimalizaci nákladů stavby. 

Cílem této práce je, na podnět projektové, inženýrské a konzultační společnosti 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava s.r.o., vypracování alternativních variantních návrhů  

mimoúrovňové  křižovatky plánovaného jihozápadního obchvatu Opavy se silnicí I/46 

v Opavě, výběr vhodné optimální varianty a dopracování projektu v rozsahu odpovídajícího 

technické studii, včetně dispozičního řešení mostního objektu. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. ÚVOD 

1.1  Projekt 
Jedná se o návrh mimoúrovňové křižovatky silnic I/46 a jihozápadního obchvatu 

Opavy, včetně dispozičního řešení mostního objektu. Projektová dokumentace bude 

zpracována ve stupni odpovídajícímu technické studii. Vypracovány budou varianty 

alternativních řešení, ze kterých bude na základě kriteriálního posouzení vybrán a dále 

rozpracován optimální návrh. V rámci projektu je dle vstupních požadavků řešen také návrh 

pro vybudování samostatné stezky pro smíšený provoz chodců a cyklistů a přeložka místní 

účelové komunikace, z důvodu křížení plánované trasy obchvatu..  

Celý projekt je vypracován dle dotčených ČSN, TP a ostatních právních předpisů 

České republiky v platném znění. Návrh je v souladu s územním plánem města Opava.  

1.2  Identifikační údaje stavby 
 Parametry stavby obchvatu: 

Celková délka obchvatu je 6,496 km.  

Kategorie komunikace S 11,5/80 

Celá trasa se nachází převážně v násypu a ve stoupání směrem na Krnov.  

Maximální převýšení v celém úseku je cca 38,00m. 

V úseku je navrženo 8 mostních konstrukcí. 

 

 Parametry stavby MÚK: 

Místem stavby je katastrální území Opava-předměstí, obec Opava, kraj 

Moravskoslezský. Výchozím bodem pro návrh je bod křížení silnice I/46 a S 11,5/80 

(viz obr.1). Staničení křižného bodu je km 2,166 35 na trase JZ obchvatu.  
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Obr. 1 – Umístění MÚK JZ obchvatu Opavy 

1.3  Identifikační údaje dotčených komunikací 
 Jihozápadní obchvat Opavy – S 11,5/80 

Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou silnici I. třídy, převážně v násypu 

v celém úseku. Trasa komunikace tvoří silniční obchvat Opavy, určená jako propojení 

pro tranzitní dopravu mezi Ostravou a Krnovem. Začátek úseku je na S  I/11 v JV části 

Opavy, mezi obcí Komárov a Opavou. Návrhová rychlost komunikace je 80,00 km/h. 

Šířka komunikace 11,50m, šířka pruhů 3,50m, šířka zpevněné krajnice 1,75m, šířka 

nezpevněné krajnice 1,50m. Příčný sklon v přímé střechovitý 2,50%. V oblasti křížení 

se S I/46 je trasa obchvatu ve stoupání 1,60% směr Krnov. Příčné uspořádání viz. 

výkresová část – Příčné řezy 

 S I/46  
Silnice I. třídy, dvoupruhová, směrově nerozdělená propojující Opavu s městem 

Olomouc. V oblasti křížení (ulice Olomoucká) s obchvatem Opavy je komunikace 

v přímé, návrhová rychlost 70,00 km/h. Šířka komunikace v místě křížení je 14,00m, 
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šířka jízdních pruhů 3,50m, příčný sklon střechovitý 2,50%. Příčné uspořádání 

komunikace viz. výkresová část – Příčné řezy. 

1.4  Zadavatel tématu 
Zadavatelem tématu je   DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s.r.o. 

Masarykovo nám 5/5 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

1.5  Zhotovitel studie 
Zhotovitelem studie je Bc. Ondřej Svák 

     Purkyňova 1 

     750 02 Přerov 

2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 

2.1  Účel studie 
Studie bude sloužit jako alternativní návrh mimoúrovňové křižovatky pro výběr 

vhodného řešení v zájmové oblasti a jako předběžná dokumentace pro následující zpracování 

projektu. Vybrané řešení stavby by pak mělo být optimální v rámci prostorových možností se 

snahou minimálního záboru pozemků. Zároveň by návrh měl splňovat podmínky kvality a 

bezpečnosti a plynulosti dopravy dle platných norem, a v neposlední řadě by měl přispívat ke 

zlepšení podmínek a komfortu pro obyvatele města. Návrh by měl také splňovat kritéria pro 

zajištění přiměřených ekonomických nákladů při dodržení náročných kvalitativních 

technologických podmínek, za předpokladu minimálního negativního vlivu na životní 

prostředí v okolí stavby, během výstavby a po celou dobu návrhové životnosti a užívání 

stavby. Návrh bude v plném rozsahu souladu s územním plánem města Opava. 

2.2  Cíle studie 
Cílem studie je vybrat dle kriteriálního posouzení vhodnou variantu křižovatky a pro 

ni dále vytvořit předběžnou dokumentaci zadavateli tématu pro případné další stupně a 

realizaci projektu, dle platných norem a technických předpisů, za předpokladu dodržení 

vstupních projektových podmínek a požadavků.  
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2.3  Potřebnost stavby 
Stavba mimoúrovňové křižovatky včetně plánovaného JZ obchvatu města Opavy by 

měla navázat na výstavbu severní části obchvatu. Křižovatka bude sloužit jako propojení mezi 

vytíženou silnicí I/46 mezi Olomoucí a Opavou, přilehlými komunikacemi a bude dopravu 

napojovat na silniční soustavu obchvatu kolem města. Stavba bude řidičům usnadňovat a 

urychlovat pohyb mezi okrajovými částmi Opavy, rychlé a bezpečné dosažení vzdálených 

cílů a zároveň bude zajišťovat odklon tranzitní osobní a kamionové dopravy z centra města.     

3. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI 

3.1  Začátek a konec stavby 
Zájmová oblast plánovaná pro návrh variant se nachází v úseku JZ obchvatu Opavy 

mezi km 1,800 00 a km 2,700 00 navržené trasy. V oblasti je několik dotčených pozemků, 

z větší části zemědělská půda, nevyužitá travnatá plocha a plocha stávajících místních 

komunikací určené územním plánem pro výstavbu obchvatu (viz. obr 2). 

 

Obr. 2 – Zájmová oblast pro návrh MÚK 
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3.2  Vymezení území pro hledání variantních řešení 
Bod křížení obou dotčených komunikací je v místě km 2,166 35 trasy JZ obchvatu a 

S I/46 na ulici Olomoucká v Opavě. Zájmové území pro hledání variantních řešení v místě 

křížení obou komunikací se nachází v katastrálním území Opava-předměstí. 

3.3  Členitost území 
Terén území zájmové oblasti je v celém úseku v mírném rovnoměrném stoupání 

směrem na Krnov v rozsahu (270,000 – 290,000) m.n.m. B.p.v. V oblasti se nenachází žádná 

vodoteč. Převážná část dotčených pozemků jsou zemědělské a nevyužité zatravněné plochy a 

plochy stávajících místních komunikací. 

3.4  Stávající křižovatky 
V oblasti uvažované pro výstavbu obchvatu v místě křížení s S I/46 se nachází několik 

úrovňových křížení stávajících komunikací. Dvě hlavní křižovatky jsou na ulici Olomoucká 

silnice I/46 (viz. obr.3):  

I. Průsečná křižovatka – S I/46 x MOK 7,5 x MÚK 5,5 

II. Styková křižovatka – S I/46 x S 6,5 
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Obr. 3 – PK a křižovatky 

3.5  Zástavba 
V místě křížení komunikací trasa obchvatu prochází mezi rozsáhlou stávající 

zástavbou (viz. obr.2). Na levé straně od trasy obchvatu se nachází místní zemědělské 

družstvo,  na straně pravé zástavba zdravotnického zařízení. V JV části zájmového území se 

nachází prodejna automobilů s parkovací plochou pro zákazníky o rozloze cca 7800m2, která 

velmi blízce sousedí s násypem navržené trasy obchvatu a z hlediska potřeby většího záboru 

stavební plochy pro rozsáhlou stavbu MÚK značně komplikuje její návrh. 

V územním plánu města Opavy je dále v blízké době uvažována výstavba klidové 

obytné zóny s rodinnými domy na parcelách 2349/1 a 2351/1 k. ú. Opava-předměstí v JV 

části zájmového území a výstavba obchodního centra umístěného v oblasti po levé straně 

silnice S I/46 směrem na Olomouc za stykovou křižovatkou s odbočením na obec Otice v JZ 

části zájmové oblasti.   
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3.6  Vliv na ŽP a ochranu přírody  
Veškerá stávající vzrostlá zeleň v dotčené oblasti bude v plném rozsahu nahrazena 

výsadbou nové zeleně v rámci dokončovacích prací a terénních úprav před dokončením 

stavby na místech k tomu určených dle prováděcího projektu stavby.  

Součástí dotčených pozemků a ploch zájmové oblasti a blízkého okolí není žádné 

ochranné pásmo, chráněná krajinná oblast ani žádný jiný chráněný krajinný prvek. Stavba 

mimoúrovňové křižovatky bude uplatněna v souladu s ekologickými, klimatickými, 

geologickými a vodohospodářskými poměry a  nebude mít v celém rozsahu žádný negativní 

vliv na životní prostředí v dotčeném území. 

Povrchová voda z koruny silnic a voda konstrukčních vrstev komunikací bude 

odváděna soustavou odvodňovacích zařízení do stávající městské kanalizační sítě. Systém 

odvodnění oblasti bude součástí navazující podrobné projektové dokumentace a bude 

podložen výpočtem dle [2]. 

Z důvodu blízkosti zdravotnického zařízení v dotčeném území budou v úseku MÚK 

osazeny protihlukové clony s maximální možnou mírou snížení hlučnosti pod kritickou 

hladinu. Vzhledem k výskytu ptactva v okolních oblastech budou na průhledné protihlukové 

clony umístěny vizuální bezpečnostní prvky. Podrobný návrh protihlukových clon bude 

podložen výpočty a měřením hlučnosti v dané oblasti v dalších fázích PD.  

Stavba křižovatky a JZ obchvatu Opavy bude eliminovat tranzitní osobní a nákladní 

silniční dopravu z centra města a z dotčených obytných částí. Tím bude přispívat ke snížení 

intenzity dopravy ve vytížených oblastech a bude mít pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a 

zlepšení komfortu a bezpečnosti pro obyvatele města. 
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4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

4.1  Začlenění a parametry dotčených PK 

Komunikace šířka 
[m] 

počet 
pruhů 

šířka 
pruhů 

[m] 

zpevněná 
krajnice 

[m] 
druh 

komunikace 
návrhová 
rychlost 
[km/h] 

S I/46 14,0 2 3,50 3,50 
obousměrná, 

směrově 
nerozdělená 

70,0 

S 11,5 11,5 2 3,50 1,75 
obousměrná, 

směrově 
nerozdělená 

80,0 

MOK 7,5 7,5 2 3,00 0,75 
obousměrná, 

směrově 
nerozdělená 

40,0 

MÚK 5,5 5,5 2 2,25 0,50 
obousměrná, 

směrově 
nerozdělená 

30,0 

Tab. 1 – Parametry dotčených PK 

4.2  Dopravně inženýrské údaje 
Jako základní podklady pro vypracování návrhu byla k dispozici dokumentace 

poskytnutá zadavatelem tématu, společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava s.r.o. 

 Stávající situace oblasti 

 Katastrální mapa města Opavy 

 Výškové zaměření zájmové oblasti a města Opavy 

 Směrové a výškové řešení trasy JZ obchvatu Opavy S 11,5/80 

 Intenzita dopravy pro návrhový rok 2040 

 Ortofotografická dokumentace 

4.3  Požadavky na mostní konstrukce 
Mostní konstrukce na trase JZ obchvatu budou navrženy s únosností pro 

nejnepříznivější návrhový zatěžovací stav, který bude plně odpovídat uvažované dopravní 

zátěži pro návrhový rok komunikace, klimatickým vlivům a geologickým podmínkám v dané 

oblasti. Návrhové období mostních konstrukcí bude 100 let. Prostorové uspořádání na 

mostech bude odpovídat přemostění komunikace S 11,5 s dodržením volné průjezdní šířky 

dle [2]. Všechny návrhy budou brát zřetel na ekonomicko-technologické, bezpečné a 

kvalitativní hodnocení projektu.  
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4.4  Požadavky na křižovatky 
Podmínkou pro navržené křižovatky je bezpečnost a zajištění plynulosti průjezdu. 

Křižovatky budou kapacitně vyhovovat dopravní zátěži a skladbě dopravního proudu pro 

návrhový rok 2040.  

5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT 

5.1 Návrh variant 
Návrh variant jsem provedl ve smyslu nalezení optimálního řešení alternativ 

mimoúrovňové křižovatky v souladu s [1], [2]. 

Ovlivňující faktory návrhů: 
    - konfigurace terénu 

    - dostupnost pozemků 

    - kategorie křižujících se komunikací 

    - zajištění homogenity tahu 

    - požadovaná ÚKD pro dané dopravní zatížení 

 Vzhledem ke kategorii křižujících se komunikací a omezeným prostorovým 

možnostem bylo zapotřebí nalezení jednoduchého řešení mimoúrovňového křížení. Za 

předpokladu dodržení homogenity tahu obchvatu jako nadřazené komunikace, pro zajištění 

plynulého průjezdu a zvýšení bezpečnosti provozu na MÚK, byly navrženy všechny varianty 

s odbočovacími a připojovacími pruhy dle [1] pro odstranění levého odbočení. Požadovaná 

úroveň kvality dopravy pro křížení silnic I. třídy byla stanovena ÚKD = „C“. 

Dle ČSN 73 6102 jsem vybral jako doporučené typy MÚK při křížení dvou 

dvoupruhových směrově nerozdělených komunikací možné návrhy s průplety a s křižnými 

body (viz. tab.1). 
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5.2  Parametry navržených variant 
VARIANTA I. II. III. IV. 

Typ MÚK 
s 

křižnými 
body 

s křižnými 
body s křižnými body 

bez 
průpletových 

úseků 

Vzor MÚK deltovitá osmičková 

deltovitá se 
separovanou 
nájezdovou 

větví 

trubkovitá 

Počet větví 4 4 4 4 
Délka větví v násypu 

[m] 880 560 835 696 

Minimální směrové 
poloměry [m] 48 37 30 40 

Mostní konstrukce 1 1 2 2 
Počet řešených 

úrovňových křižovatek 2 2 4 1 

Typ napojení 
úrovňových 
komunikací 

okružní okružní 
okružní, 
styková, 
průsečná 

okružní 

Tab. 1 – Variantní řešení 

VARIANTA V. VI. VII. VIII. 

Typ MÚK s křižnými 
body 

bez 
průpletových 

úseků 
s křižnými body s křižnými 

body 

Vzor MÚK kosodélná trubkovitá deltovitá osmičková 
Počet větví 4 4 4 4 

Délka větví v násypu [m] 850 748 826 640 
Minimální směrové 

poloměry [m] 30 50 48 37 

Mostní konstrukce 2 2 1 2 
Počet řešených 

úrovňových křižovatek 1 1 3 2 

Typ napojení úrovňových 
komunikací okružní okružní okružní, styková, 

průsečná 
okružní, 
průsečná 

 Tab. 1 – Variantní řešení (pokračování) 

6. POSOUZENÍ VARIANT 

Jednotlivé navržené varianty jsem porovnal kriteriálním hodnocením z hlediska 

bezpečnostních prvků, prostorového umístění a řešení (záboru pozemků) jednotlivých větví 

mimoúrovňové křižovatky vzhledem ke stávající zástavbě, vzdálenosti jednotlivých 
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úrovňových křižovatek a vlivu stavby na životní komfort, bezpečnost a pohodlí v dotčených 

oblastech pro obyvatele. 

Celkem jsem vypracoval osm návrhů MÚK viz. výkresová část. Pro jednotlivé 

varianty jsem stanovil 15 základních kriteriálních hodnocení (viz. tab.3). Všechny varianty 

byly ohodnoceny stupnicí -1,0,1, kde 

negativní, 
záporný vliv -1 

neutrální, 
nepodstatný vliv 0 

pozitivní, kladný 
vliv 1 

Tab. 2 – Stupnice hodnocení 

VARIANTY 
  

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII 
blízkost křižovatek -1 -1 -1 1 -1 1 0 1 
levé odbočení 0 0 -1 1 1 1 -1 -1 
počet úrovňových 
křižovatek 0 0 -1 1 0 0 -1 0 

Dopravní 
hledisko 

počet kolizních bodů 1 1 -1 1 -1 0 -1 -1 
stávající zástavbě 1 0 -1 -1 1 1 1 0 Poloha MÚK 

vzhledem k plánované zástavbě dle ÚP -1 0 -1 1 1 -1 -1 1 
Délka větví MÚK 0 -1 -1 0 -1 1 0 -1 
Celková délka MÚK 1 -1 -1 0 -1 1 1 -1 
Rozsah mostních objektů 1 1 1 -1 1 -1 1 1 
Zemní práce -1 -1 -1 1 0 -1 -1 -1 
Vliv hluku na okolní zástavbu 1 0 -1 -1 0 1 0 -1 
Estetické začlenění stavby do krajiny -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 
Rozsah zpevněných ploch 0 -1 -1 0 1 1 0 -1 

zemědělských -1 0 0 0 1 -1 -1 -1 

K
R

IT
ÉR

IA
 

Zábor pozemků 
nevyužitých 0 0 0 1 1 0 1 0 

                      
  CELKEM 0 -4 -11 5 4 2 -3 -6 

Tab. 3 – Posouzení variant 

Závěr: Optimálním řešením splňujícím v největším rozsahu podmínky hodnocení je varianta  

IV., MÚK trubkovitá, bez průpletových úseků. 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 

Bc. Ondřej Svák, studijní sk. VN2DOS01, II.ročník. 
 
 

 

 22 

  

7. VYBRANÁ VARIANTA MÚK 

7.1  Charakteristika MÚK 
Pro návrh mimoúrovňové křižovatky JZ obchvatu Opavy a S I/46 byla zvolena MÚK bez 

průpletových úseků, vzorově trubkovitá, se čtyřmi větvemi, z toho dvěma indirektními. 

Všechny čtyři větve MÚK se sbíhají východně od obchvatu do S 9,5/40, která následně tvoří 

jednu z větví úrovňové okružní křižovatky. Součástí MÚK jsou dva mostní objekty. 

Návrhová rychlost na průběžných pruzích MÚK je Vn = 80,00 km/h, šířka pruhů 

b=3,50m, příčný sklon střechovitý 2,50%, podélný sklon 1,60% se stoupáním směrem na 

Krnov. Hranice MÚK jsou v úseku  km 2,108 00 – km 2,763 440 trasy obchvatu. 

Návrh MÚK jsem provedl dle ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 6201 

a dalších dotčených norem, technických a právních předpisů v platném znění. 

7.2  Připojovací pruhy 
Pro zachování plynulosti průjezdu v nadřazeném jízdním proudu bylo zvoleno připojení a 

odbočení pomocí přidatných pruhů. Připojovací pruhy jsem navrhl o stejné šířce jako 

průběžné bp = 3,50m. Návrhová rychlost připojovacích větví je Vv = 40,00km/h. Příčný sklon 

pruhů bude navazovat na střechovitý sklon průběžných pruhů, se sklonem 2,50% směrem 

k vnějšímu vodícímu proužku. Příčné uspořádání pruhů viz. výkresová část – Příčné řezy.  

Celková délka pruhů mLLLL odmzpp 00,2103012060   , kde Lpp je úsek 

oddělovací, Lm úsek manévrovací, Lz úsek zařazovací. Geometrii náběhového klínu 

v zařazovacím úseku jsem navrhl dle [1], (viz obr.4).  

Poloměr náběhového klínu.... mb
b

LR 01,229
8
5,3

5,35,4
60

85,4

22







  

 

Obr. 4 – Náběhový klín 
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7.3  Odbočovací pruhy 
Šířka odbočovacích pruhů je bo=3,50m, podélný sklon 1,60% klesající směrem na 

Ostravu respektive stoupající směrem na Krnov. Příčný sklon pruhů bude navazovat na 

střechovitý sklon průběžných pruhů, se sklonem 2,50% směrem k vnějšímu vodícímu 

proužku. Příčné uspořádání pruhů viz. výkresová část – Příčné řezy. 

Celková délka pruhu v SZ části MÚK od Krnova směrem na Ostravu je 

mLLL dvpo 00,1556580   , kde Lv je vyřazovací úsek navržený dle tab.33 a Ld úsek 

zpomalovací dle obr. 25 uvedených v [1]. 
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Geometrii náběhového klínu v zařazovacím úseku jsem navrhl dle [1], (viz. obr.4).  
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Celková délka pruhu v JV části MÚK od Ostravy směrem na Krnov je 

mLLL dvpo 00,1456580   , kde Lv je vyřazovací úsek navržený dle tab.33 a Ld úsek 

zpomalovací dle obr. 25 v [1]. Vzhledem k prostorovým omezením a umístění části 

odbočovacího pruhu na mostním objektu je celková délka odbočovacího pruhu, vzhledem 

k případným budoucím opravám na mostní konstrukci a zachování plynulosti dopravy během 

nich, prodloužena na Lpo = 160,00m.
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7.4  Návrhové rychlosti 
Návrhová rychlost průběžných jízdních pruhů na MÚK je Vn = 80,00km/h. Návrhovou 

rychlost odbočovací a připojovací větve (č.1,2) MÚK v severní části křižovatky jsem 

navrhnul Vv=40,00km/h. V jižní části MÚK je připojovací větev č.4 s Vv = 40,0 km/h, 

odbočovací větev č.3 potom s omezenou návrhovou rychlostí na Vv = 35,00 km/h vzhledem 

k omezeným prostorovým možnostem a navrženém poloměru odbočovací větve R = 40,00 m. 

Návrhové rychlosti byly stanoveny jako doporučené, dle tab.36 v [1]. 
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7.5  Délka větví, poloměry, podélný sklon, příčný sklon, celkový sklon 
Délku větví a jejich prostorové (směrové a výškové) uspořádání jsem navrhnul, 

vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám a dodržením minimálních poloměrů 

směrových a výškových oblouků, dostatečných délek přechodnic a optimálních podélných a 

příčných sklonů, v souladu s ČSN 73 6102 a ČSN 73 6101. Návrh poloměrů směrových 

oblouků jsem řešil vzhledem k návrhovým rychlostem, koeficientu příčného tření a příčným 

sklonům dle tab. 37 uvedené v [1]. Podrobné řešení prostorového trasování MÚK viz. 

výkresová část. 

 ODBOČOVACÍ VĚTEV „A“ – S→J (směr Krnov → Opava) 

Typ odpojení z obchvatu 

-   návrh úrovňové kvality dopravy ÚKD = „C“ 

-   intenzita odbočujícího dopravního proudu In=442 voz/h 

-   typ odbočení = 01 

Celková délka větve mLov 33,573 . 

Na odbočovací pruh o délce Lpo=155,00m navazuje pravostranný směrový oblouk 

s přechodnicí o poloměru R1 = 45,00m a délkou přechodnice La = 60,00m. Dále navazuje 

směrový oblouk levostranný o poloměru R2=45,00m s přechodnicí. V místě přechodu R1 

na R2 dochází k připojení protisměrného pruhu připojovací větve. Větev pokračuje jako 

obousměrná dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace o parametrech S 9,5/40 se 

střechovitým příčným sklonem p=2,50% a jednostranným příčným sklonem k vnitřnímu 

vodícímu prožku ve směrovém oblouku dle výpočtu vzestupnice viz. [2]. Pokračuje do 

podjezdu pod mostní konstrukci „A“ v přímé a dále pravostranným směrovým obloukem 

R3=50,00m s přechodnicemi. Na směrový oblouk R3 navazuje odbočovací, respektive 

připojovací pruh větví východní části MÚK. Po připojení všech čtyř větví následuje 

směrový oblouk levostranný R4 = 50,00m, za kterým S 9,5/40 ústí do navržené úrovňové 

okružní křižovatky. 
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Pro výškový profil po odpojení od odbočovacího pruhu větve jsou navrženy oblouky 

vypuklý o poloměru R1=2000,0m, mezipřímá o délce Lvm=57,36m a navazující vydutý 

oblouk R2=5000,00m a R3=10000,00m. 

Dle [2] tab.17....  1min 00,500/00,40 RmRhkmVpro n VYHOVUJE 

Dle [2] tab.18....  32min ,00,1000/00,40 RRmRhkmVpro n VYHOVUJE 

Maximální podélný sklon větve je s=4,75%. Maximální příčný sklon p=5,00%. Celkový 

sklon  %00,9%90,60,575,4%00,9 2222 cpsc VYHOVUJE 

 PŘIPOJOVACÍ VĚTEV „B“ – S→J (směr Opava → Ostrava) 

Typ připojení 

-   návrh úrovňové kvality dopravy ÚKD = „C“ 

-   intenzita připojujícího se dopravního proudu In=470 voz/h 

-   typ připojení = V1 

Celková délka větve mLpv 33,573  

Připojovací větev je vedená v opačném gardu směrovým i výškovým řešením shodně 

s odbočovací větví „A“ v oboustranné směrově nerozdělené dvoupruhové komunikaci 

S 9,5/40, až po bod osového rozdělení v místě přechodu směrového oblouku R2 na 

R5=45,0m s přechodnicemi o délce La = 1,5.Vn = 60,00m a následnému napojení na 

připojovací pruh o délce Lpp = 210,00m. Po odpojení z obousměrné větve je ve výškovém 

profilu navržen vypuklý oblouk R4=1500,00m. 

Dle [2] tab.17....  4min 00,500/00,40 RmRhkmVpro n VYHOVUJE 

 ODBOČOVACÍ VĚTEV „C“ – J→S (směr Ostrava → Opava) 

Typ odpojení z obchvatu 

-   návrh úrovňové kvality dopravy ÚKD = „C“ 

-   intenzita odbočujícího dopravního proudu In=203 voz/h 

-   typ odbočení = 01 
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Celková délka větve mLov 35,253  

Na odbočovací pruh o délce Lpo=160,00m navazuje pravostranný směrový oblouk o 

poloměru R6 = 100,00m oddělující větev křižovatky od průběžného jízdního pruhu. Dále 

na mezipřímou navazuje směrový oblouk R7=40,00m s přechodnicemi o délce La=60,00 

m,  za kterým se odbočná větev napojuje na průběžnou S 9,5/40 pomocí připojovacího 

pruhu o délce 75,00m. 
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Pro výškový profil po odpojení od průběžného pruhu odbočné větve jsou navrženy 

oblouky vypuklý a vydutý o poloměru R5,R6 = 1000,00m. 

Dle [2] tab.17....  5min 00,500/00,40 RmRhkmVpro n VYHOVUJE 

Dle [2] tab.18....  6min 00,1000/00,40 RmRhkmVpro n VYHOVUJE 

Maximální podélný sklon větve je s=6,00%. Maximální příčný sklon p=3,00%. Celkový 

sklon  %00,9%70,60,30,6%00,9 2222 cpsc VYHOVUJE 

 PŘIPOJOVACÍ VĚTEV „D“ – J→S (směr Opava → Krnov) 

Typ připojení 

-   návrh úrovňové kvality dopravy ÚKD = „C“ 

-   intenzita připojujícího se dopravního proudu In=186 voz/h 

-   typ připojení = V1 

Celková délka větve mLpv 72,239  

Na odbočovací pruh v levostranném oblouku o délce Lod=60,00m z průběžné 

komunikace S 9,5/40 navazuje přímá, a následně po ní pak levostranný směrový oblouk o 

vnitřním poloměru R8=40,00m s přechodnicemi. Dále trasa přechází v pravostranný 

směrový oblouk R9=45,00m s přechodnicemi. Úsek pokračuje ve stoupání v přímé a na 

konci úseku se napojuje na připojovací jízdní pruh o délce Lpp = 210,00m.  
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Pro výškový profil po odpojení od průběžné komunikace  9,5/40 jsem navrhnul 

výškový oblouk vydutý R7=1200,00m a vypuklý oblouk R8=1100,00m. 

Dle [2] tab.17....  8min 00,500/00,40 RmRhkmVpro n VYHOVUJE 

Dle [2] tab.18....  7min 00,1000/00,40 RmRhkmVpro n VYHOVUJE 

větev  označení druh poloměr 
[m] 

délka 
přechodnice 

[m] 
parametr 

přechodnice 
délka 

přechodnice 
[m] 

parametr 
přechodnice 

A R1 P 45 60 52 - - 
A,B R2 L,P 45 - - 60 52 
A,B R3 P,L 50 40 45 40 45 
A,B R4 L,P 50 - - - - 
B R5 P 45 - - 60 52 
C R6 P 100 - - - - 
C R7 P 40 60 49 63,3 50 
D R8 L 40 10 20 5,8 15 
D R9 P 45 35 40 66,6 55 

sm
ěr

ov
é 

ob
lo

uk
y 

D R10 P 100 - - - - 

Tab. 4 – Směrové oblouky MÚK 

větev  označení druh poloměr 
[m] 

A R1 vypuklý 2000 
A,B R2 vydutý 5000 
A,B R3 vydutý 10000 
B R4 vypuklý 1500 
C R5 vypuklý 1000 
C R6 vydutý 1000 
D R7 vydutý 1200 

vý
šk

ov
é 

ob
lo

uk
y 

D R8 vypuklý 1100 

Tab. 5 – Výškové oblouky MÚK 

7.6  Příčné uspořádání větví MÚK 
Přípojná a odbočná větev ve východní části MÚK byly navrženy jako jednosměrně 

pojížděné jednopruhové. Pro zajištění možnosti objíždění odstaveného vozidla na větvi 

křižovatky je vozovka (jízdní pruh  se zpevněnou krajnicí vpravo) v základní šířce bv = 5,50m 

s rozšířením ve směrovém oblouku dle tab.38 uvedené v [1]. Pro přípojnou větev „D“ je 
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maximální rozšíření jízdního pruhu mb 90,0 , celková šířka průjezdného prostoru je 

bv=6,40m. Pro odbočnou větev „C“ je maximální  rozšíření mb 10,1 , celková šířka 

průjezdného prostoru je bv = 6,60m. Na západní části MÚK se obě větve po směrovém 

oblouku o R1=45,00m respektive R5=45,00m s přechodnicemi o délce mVL va 00,605,1   

sbíhají a tvoří větev obousměrně pojížděnou dvoupruhovou na komunikaci S 9,5/40. Ve 

směrových obloucích R1(R5) jednopruhových větví křižovatky je šířka vozovky 

bv=6,40(6,30)m, kde je rozšíření v pravostranném oblouku mb 90,0  a v levostranném 

oblouku mb 80,0 . 

7.7  Kapacitní posouzení MÚK 
Kapacitní posouzení návrhové intenzity MÚK pro rok 2040 jsem provedl na základě 

hodnot zadavatele tématu v souladu s postupem dle [1] a [2]. Úroveň kvality dopravy na 

MÚK pro nadřazenou silnici I. třídy je navržena jako ÚKD = „C“ dle ČS 73 6101. 

 
Obr. 5 – Schématické označení odbočovacích a připojovacích větví MÚK 

Požadované stupně  ÚKD 
Dálnice, R, I. třída C 

Silnice II. třída D 
Silnice III. třída E 
Rychlostní MK D 

MK, ÚK E 

Tab. 6 – Požadavky na ÚKD 
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  Číslo střetného bodu 1 2 3 4 

1 Charakter střetného bodu Místo 
odbočení 

Místo 
připojení 

Místo 
odbočení 

Místo 
připojení 

2 Typ střetného bodu O1 V1 O1 V1 
Nadřazené proudy před místy střetných bodů 
3 Návrhová intenzita dopravního proudu [voz/h] 456 484 411 394 

4 Podíl pomalých vozidel [%] 15 15 15 15 

Odbočující dopravní proudy z nadřazených pruhů 

5 Návrhová intenzita odbočujícího dopravního proudu 
[voz/h] 442 - 203 - 

6 Podíl pomalých vozidel [%] 15 - 15 - 
Připojující se dopravní proudy do nadřazených pruhů 

7 Návrhová intenzita připojujícího se dopravního 
proudu [voz/h] - 470 - 186 

8 Podíl pomalých vozidel [%] - 15 - 15 
Posouzení místa odbočení 

9 
Zohlednění úrovňových intenzit v souvislosti s 
podílem pomalých vozidel v odbočujícím dopravním 
proudu [-] 

1,00 - 1,00 - 

10 Dosažitelná ÚKD B - A - 
Posouzení místa připojení 

11 Zohlednění úrovňových intenzit v souvislosti s 
podílem pomalých [-] - 1,15 - 1,15 

12 
Zohledněná návrhová intenzita připojujícího se 
dopravního proudu o podíl pomalých vozidel 
[pvoz/h] 

- 541 - 214 

13 
Zohledněná návrhová intenzita nadřazeného 
dopravního proudu před místem připojení o podíl 
pomalých vozidel [pvoz/h] 

- 557 - 453 

14 Dosažitelná ÚKD - B - A 

Posouzení průběžného jízdního pásu za střetným bodem 

15 Návrhová intenzita dopravního proudu v průběžném 
jízdním pásu za střetným bodem [voz/h] - 954 - 580 

16 Podíl pomalých vozidel [%] - 15 - 15 

17 Počet jízdních pruhů - 1 - 1 

18 Dosažitelná ÚKD (dle ČSN 73 6101) - C - B 
Dosažitelná ÚKD 
19 Dosažitelná ÚKD střetného bodu B C A B 

20 Dosažitelná ÚKD křižovatky C 

Tab. 7 – Kapacitní posouzení MÚK 
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Závěr: Navržená MÚK vyhoví na základě zadaných hodnot ve všech částech normovým 

požadavkům s úrovní kvality dopravy „C“. Křižovatka kapacitně vyhovuje pro návrhový rok 

2040. 

7.8  Návrh skladby vozovky MÚK 
Návrh skladby vozovek MÚK jsem provedl orientačně, na základě výhledové 

intenzity dopravy pro rok 2040 a skladbě dopravního proudu, bez podkladů geologického 

profilu území. Návrh je určující vzhledem k minimálním celkovým tloušťkám navržených 

vrstev pro jednotlivé typy vozovek. Pro podrobný návrh v následující projektové dokumentaci 

je tato uvedená tloušťka jako minimální. 

Předběžný návrh konstrukce vozovky mimoúrovňové křižovatky vzhledem 

k výhledové intenzitě dopravy: 

 S 11,5/80 (JZ obchvat Opavy) 

Katalog. list D0-N-2-II-PIII       
vrstva   tloušťka     
AKM I   40 mm ČSN 73 6121 
ABH I   70 mm ČSN 73 6121 
OK I   70 mm ČSN 73 6121 
MZK   200 mm ČSN 73 6126 
ŠTĚRKODRŤ min. 250 mm ČSN 73 6126 
          
CELKEM min. 630 mm   

Tab. 8 – Skladba vozovky S 11,5/80 

 S 9,5/40 (Přípojné a odbočné větve MÚK) 

Katalog. list D1-N-2-II-PIII       
vrstva   tloušťka     
ABS I   40 mm ČSN 73 6121 
ABH I   60 mm ČSN 73 6121 
OK I   90 mm ČSN 73 6121 
ŠTĚRKODRŤ min. 200 mm ČSN 73 6126 
ŠTĚRKODRŤ min. 150 mm ČSN 73 6126 
          
CELKEM min. 540 mm   

Tab. 9 – Skladba vozovky S 9,5/40 
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7.9  Bezpečnostní zařízení 
Z důvodu zvýšeného nebezpečí sjetí vozidla, případně cyklisty, z tělesa silnice na 

MÚK obchvatu v násypu na průběžných pruzích, na větvích křižovatky a v podjezdech 

v blízkosti pevných překážek budou po obou stranách umístěny bezpečnostní svodidla typu 

schváleném pro užívání úřadem státní správy ve věcech dopravy. Z důvodu možnosti pohybu 

cyklistů po obchvatu, budou použita svodidla zábradelní, s horní hranou svodnice 0,75m od 

povrchu vozovky a v celkové výšce horního madla 1,30m od povrchu vozovky dle obr.6.  

 

Obr. 6 – Umístění zábradelního svodidla na římse mostní konstrukce 

Zábradelní svodidla budou vymezovat volnou šířku komunikace a budou instalována 

v místě nezpevněné krajnice, s vodorovnou vzdáleností líce svodnice 0,50m od kraje 

zpevněné krajnice. Svodidla budou opatřeny odrazkami, pro zajištění přehledného optického 

vedení vozidel, rozmístěnými dle stanoveného uspořádání uvedeného v [2]. 

7.10  Odvodnění komunikací 
Odvodnění komunikací na MÚK i na úrovňových komunikacích, bude zajištěno 

dostatečnými příčnými a podélnými sklony povrchu vozovky. Minimální příčný sklon 

povrchu vozovky dvoupruhových směrově nerozdělených komunikací bude 2,50% 

střechovitý, ve směrových obloucích jednostranný, závislý na výpočtu vzestupnice dle [2]. Na 

jednosměrných větvích křižovatky bude příčný a podélný sklon viz. 7.5. 

Minimální výsledný sklon je c = 0,50% pro zajištění odvodnění povrchu vozovky. 

Odvodnění budou zajišťovat příkopové žlaby lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 0,35m 

umístěné podél komunikací a u paty násypu obchvatu se sklony přilehlých svahů 1:2,5. 

Minimální hloubka příkopové tvárnice bude 0,30m. Dno odvodňovacího zařízení bude 
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zároveň umístěno nejméně 0,20m pod úrovní přilehlé pláně. Nejmenší podélný sklon 

příkopového žlabu bude 0,50% pro zajištění dostatečného odtoku povrchové vody. Návrh 

odvodňovacích zařízení bude proveden v další projektové dokumentaci a doložen výpočtem 

dle  [2] a pro mostní objekty dle [5]. 

Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky budou odvodněny v přímé střechovitým 

příčným sklonem pláně násypového tělesa min. 3,00%, ve směrových obloucích jednostranně 

s minimálním sklonem 3,00%. U nepropustných a namrzavých vrstev násypového tělesa bude 

odvodnění konstrukčních vrstev zajištěno umístěním podélných trativodů pro dostatečné 

odvedení vody mimo konstrukci vozovky. 

Na místních komunikacích vybavených obrubami podél krajnic bude odtok povrchové 

vody zajištěn do kanalizačních vpustí a následně odveden do stávajícího městského 

kanalizačního systému. Rozmístění kanalizačních vpustí bude provedeno v souladu s [3]. 

Odvodnění konstrukčních vrstev vozovky MK bude zajištěno střechovitým příčným sklonem 

pláně min. 3,00%, odtokem vody do podélných trativodů a následným vyústěním do 

stávajícího městského kanalizačního systému. V případě nutnosti budou v podrobné 

dokumentaci stavby navrženy záchytné a čistící jámy odpadních vod dle [2]. 

7.11  Protihlukové stěny 
V části zájmového území se trasa JZ obchvatu Opavy a stavba MÚK nachází 

v zastavěné oblasti. Východně v těsné blízkosti od návrhu křižovatky se nachází zdravotnické 

zařízení (psychiatrická léčebna) a v budoucnu je také územním plánem města Opavy 

schválena výstavba rodinných domů na přilehlém pozemku. Z tohoto důvodu je na východní 

části vozovky na obchvatu v úseku MÚK a na odbočovací větvi „C“ navržena instalace 

protihlukových clon. Návrh protihlukových clon bude proveden dle [2]. Protihlukové clony 

na mostní konstrukci budou umístěny na železobetonových římsách konstrukce viz. 

výkresová část – Příčné řezy. V místech osazení protihlukovými clonami musí být  při návrhu 

v celém úseku bezpodmínečně zachován rozhled pro bezpečné zastavení vozidel. 

7.12  Návrh OK 
V případě vybrané varianty dochází v zájmové oblasti k úrovňovému křížení 

stávajících a nově navržených komunikací. Celkem je třeba v návrhu napojit šest komunikací 
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na malém prostoru včetně komunikace pro pěší a cyklisty. Vybudováním nové samostatné 

úrovňové křižovatky by vznikl sled tří po sobě následujících míst s kolizními body, s malými 

délkovými rozestupy, což by nebylo v souladu s ČSN a s bezpečností provozu na pozemních 

komunikacích. Vzhledem k těmto parametrům lokality a typu návrhu MÚK se v tomto 

případě zcela uplatňuje návrh úrovňové okružní křižovatky, která bude zároveň rušit 

průsečnou křižovatku silnic I/46 a MOK 7,5/30 na místě mezi stávající zástavbou 

zdravotnického zařízení a prodejnou vozů Mercedes. 

7.13  Okružní křižovatka – parametry 
Okružní křižovatku (dále jen OK) jsem navrhnul dle [1] respektive [6] o vnějším 

průměru DOK=60,00m se 6 větvemi křižujících komunikací s návrhovou rychlostí Vn= 

50,00km/h. Všechny větve OK jsou navrženy se stykovým připojením, kde je jejich osa 

kolmá na tečnu kružnice určující vnější průměr OK. Okružní jízdní pás okružní křižovatky je 

jako jednopruhový, s šířkou jízdního pruhu b= 6,00m , zpevněnou krajnicí 0,50m opatřenou 

vodícím proužkem o šířce 0,25m. Na vnitřní stanu jízdního pruhu byl navržen dlážděný 

pojížděný prstenec o šířce 1,50m, který bude oddělen od jízdního pruhu pojížděnou obrubou 

s horní hranou 0,03m nad povrchem jízdního pruhu. Celková šířka okružního jízdního pásu je 

bok=8,00m s příčným sklonem p=2,50% od středu křižovatky směrem k vnějšímu okraji OK. 

Výsledný minimální sklon na okružním jízdním pásu bude 0,50%.  Vnější okraj pásu je 

lemován obrubou zvýšenou o 0,15m nad povrchem vozovky. Středový ostrov byl navržen 

kruhového půdorysu o průměru 44,00m. Ostrov bude vyvýšený a nezpevněný, osazený 

vegetací proti volnému průhledu řidičů na protilehlou větev okružní křižovatky, po obvodu 

ohraničen zvýšenou obrubou oddělující pojížděný prstenec.  

Na čtyřech větvích okružní křižovatky (A,B,C,E) byly navrženy směrovací ostrůvky 

jako zvýšené s nezpevněnou úpravou s vegetací (viz. obr.7) V místech navržených přechodů 

pro pěší slouží také jako ostrůvky ochranné. Na větvích „D“ a „F“ místní účelové komunikace 

bude směrové rozdělení zajištěno vodorovným dopravním značením dle [1]. Jízdní pruhy na 

vjezdových větvích jsou navrženy v šířce 5,50m mezi zvýšenými obrubami pro možnost 

objezdu případného odstaveného vozidla. Šířka jízdních pásů na výjezdových částech je  

5,50m mezi zvýšenými obrubami. 
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Příčné sklony na vjezdových a výjezdových větvích jsou 2,50% směrem k vnějšímu 

okraji vozovky a navazují na střechovitý sklon přilehlých komunikací v přímé. 

Vzhledem pro zachování bezpečného a snadného pravého odbočení z větve „B“ na 

větev „C“ je mezi nimi navržen bypass (spojovací větev) o poloměru vnějšího vodícího 

proužku 25,00m a o šířce 5,50m mezi zvýšenými obrubami. Následně se na I/46 napojuje 

připojovacím pruhem o délce 80,00m a šířce pruhu 3,00m. 

 

Obr. 7 – Schéma označení okružní křižovatky 

7.14  Kapacitní posouzení OK 
Posouzení kapacity okružní křižovatky jsem provedl na základě podkladů zadavatele 

tématu - výhledových intenzit pro rok 2040 dle [1], [6]. Návrhový stupeň úrovně kvality 

dopravy ÚKD = „C“. 

  ]/[
9
81500 hvQQL ake   ....kapacita vjezdu okružní křižovatky 

]/[ hvQLR ee  ...............................rezerva kapacity 
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][
3600

mLtQL voz
we 


 ............................délka čekající fronty 

počet 
pruhů INTENZITA POSOUZENÍ VJEZDU 

VJEZD Okruh 
/vjezd 

Okruh Qk 
[v/h] 

Výjezd 
Qa 

[v/h] 

VJEZD 
Qe 

[v/h] 
Kapacita 
Le [v/h] 

REZERVA 
R [v/h] 

faktor 
vzdálenosti 

kolizních 
bodů α [-] 

čekací 
doba 
tw[s] 

fronta  
L [m] 

A 1/1 128 669 629 1196 567 0,32 6 6 
B 1/1 631 126 140 922 782 0,15 5 1 
C 1/1 84 687 715 1205 490 0,36 11 12 
D 1/1 764 35 44 803 759 0,56 5 0 
E 1/1 147 661 645 1234 589 0,23 7 8 
F 1/1 746 46 51 817 766 0,48 5 0 

Tab. 10 – Kapacitní posouzení OK 

Úroveň kvality dopravy 

Označení Charakteristika doby zdržení Střední doba 
zdržení [s] 

A Doba zdržení velmi malá ≤10 
B Zdržení ještě bez front ≤20 
C Ojedinělé krátké fronty ≤30 
D Stabilní stav s vysokými ztrátami ≤45 
E Nestabilní stav >45 
F Překročená kapacita - 

Tab. 11 – ÚKD okružní křižovatky 

Závěr: Střední doba zdržení na vjezdu „C“ je 11 s, což odpovídá úrovni kvality dopravy 

ÚKD = „B“. Navržená okružní křižovatka o průměru 60,00m v celém rozsahu kapacitně 

vyhovuje dopravnímu zatížení pro návrhový rok 2040. 

7.15  Rozhledové poměry OK 
Pro zajištění bezpečného a plynulého průjezdu okružní křižovatkou musí mít řidiči 

vozidel přijíždějících k okružní křižovatce zajištěný dostatečný rozhled na délku pro včasné 

zastavení vozidla. Dále je zajištěn rozhled na okružním jízdním pásu směrem na přilehlé 

větve křižovatky. V oblasti rozhledových trojúhelníků nebudou umístěny žádné nebezpečné 

překážky dle [1], bránící rozhledu řidiče vozidla. Vzdálenost začátku rozhledového pole na 

vjezdu do křižovatky je 30,00m a délka rozhledových polí 50,00m. Na středovém ostrově 

okružní křižovatky bude osazena nízká zeleň pro zabránění volného průhledu řidičů na 

protilehlou větev křižovatky a tím pro psychologickou snahu o snížení rychlosti projíždějících 
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vozidel. Posouzení rozhledových poměrů na okružní křižovatce a vjezdových větvích jsem 

provedl dle [1]. 

7.16  Posouzení OK vlečnými křivkami, charakteristické vozidlo 
Charakteristickými vozidly vzhledem ke kategoriím dotčených komunikací a skladbou 

vozidel v dopravním proudu byly zvoleny vozidla kategorie N2, dle [7] (viz. obr.8 respektive 

obr.9). Posouzení vlečných křivek jsem provedl pomocí programu Autoturn 6.1 viz. 

výkresová část – Vlečné křivky. 

I. Nákladní vozidlo s přívěsem: 

 
Obr. 8 – Charakteristické vozidlo – 1 
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II. Nákladní vozidlo s návěsem: 

 
Obr. 9 – Charakteristické vozidlo – 2 

Závěr: Okružní křižovatka ve všech částech vyhoví rozměrovým parametrům vlečných 

křivek určených pro průjezd charakteristickými vozidly dle [1]. 

7.17  Návrh skladby vozovky OK 
Návrh skladby vozovek okružní křižovatky a připojených větví jsem provedl 

orientačně, na základě výhledové intenzity dopravy pro rok 2040 a skladbě dopravního 

proudu, bez podkladů geologického profilu území. Návrh je určující vzhledem k minimálním 

celkovým tloušťkám navržených vrstev pro jednotlivé typy vozovek. Pro podrobný návrh 

v následující projektové dokumentaci bude sloužit uvedená tloušťka vrstev jako minimální. 
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Předběžný návrh konstrukce vozovky okružní křižovatky vzhledem k výhledové 

intenzitě dopravy: 

 S 14,0/50 (I/46) 

Katalog. list D0-N-2-II-PIII     
vrstva   tloušťka     
AKM I   40 mm ČSN 73 6121 
ABH I   70 mm ČSN 73 6121 
OK I   70 mm ČSN 73 6121 
MZK   200 mm ČSN 73 6126 
ŠTĚRKODRŤ min. 250 mm ČSN 73 6126 
          
CELKEM min. 630 mm   

Tab. 12 – Skladba vozovky S 14,0/50 

 MK 7,5/30 

Katalog. list D1-N-2-IV-PIII       
vrstva   tloušťka     
ABS II   40 mm ČSN 73 6121 
OKS I   110 mm ČSN 73 6121 
ŠTĚRKODRŤ min. 150 mm ČSN 73 6126 
ŠTĚRKODRŤ min. 150 mm ČSN 73 6126 
          
CELKEM min. 450 mm   

Tab. 13 – Skladba vozovky MK 7,5/30 

 MK 6,5/30 

Katalog. list D1-N-2-V-PIII       
vrstva   tloušťka     
ABS II   40 mm ČSN 73 6121 
OKS I   70 mm ČSN 73 6121 
ŠTĚRKODRŤ min. 150 mm ČSN 73 6126 
ŠTĚRKODRŤ min. 150 mm ČSN 73 6126 
          
CELKEM min. 410 mm   

Tab. 14 – Skladba vozovky MK 6,5/30 
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 Jízdní pás okružní křižovatky 

Katalog. list D0-N-2-II-PIII       
vrstva   tloušťka     
AKM I   40 mm ČSN 73 6121 
ABH I   70 mm ČSN 73 6121 
OK I   70 mm ČSN 73 6121 
MZK   200 mm ČSN 73 6126 
ŠTĚRKODRŤ min. 250 mm ČSN 73 6126 
          
CELKEM min. 630 mm   

Tab. 15 – Skladba vozovky jízdního pásu OK 

 Prstenec OK 

Katalog. list D1-D-2-V-PIII     
vrstva   tloušťka     
BET.DLAŽBA   80 mm ČSN 73 6121 
LOŽE   40 mm ČSN 73 6121 
STABILIZACE   190 mm ČSN 73 6121 
ŠTĚRKOPÍSEK min. 200 mm ČSN 73 6126 
          
CELKEM min. 510 mm   

Tab. 16 – Skladba vozovky prstence OK 

 Komunikace pro pěší 

Katalog. list D2-D-2-CH-PIII       
vrstva   tloušťka     
BET.DLAŽBA   60 mm ČSN 73 6121 
LOŽE   30 mm ČSN 73 6121 
ŠTĚRKOPÍSEK min. 200 mm ČSN 73 6121 
          
CELKEM min. 290 mm   

Tab. 15 – Skladba komunikace pro pěší 

 Komunikace se míšeným provozem pro pěší a cyklisty 

Katalog. list D2-N-3-CH-PIII     
vrstva   tloušťka     
ABJ III   50 mm ČSN 73 6121 
R-mat   50 mm ČSN 73 6121 
ŠTĚRKOPÍSEK min. 150 mm ČSN 73 6126 
          
CELKEM min. 250 mm   

Tab. 17 – Skladba vozovky se smíšeným provozem 
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Tab. 18 – Převodník nového značení konstrukčních vrstev 

7.18  Odvodnění OK 
Okružní jízdní pás je navržen v příčném sklonu 2,50%, směrem k vnějšímu okraji OK, 

a minimálním výsledném sklonu 0,50%. Povrchová voda bude podél vnější obruby vtékat do 

kanalizačních v pustí a následně bude ústit pomocí trativodů do stávajícího městského 

kanalizačního systému. Návrh odvodňovacích zařízení bude proveden v další projektové 

dokumentaci a doložen výpočtem dle [4] a [2] a pro mostní objekty dle [5]. 

7.19  Komunikace pro pěší, přechody pro chodce 
V rámci úrovňového křížení komunikací jsem řešil také pohyb chodců v oblasti OK a 

napojení nově navržených komunikací pro pěší na stávající. Návrh přechodů respektuje pěší 

vztahy vyvolané zástavbou v zájmové oblasti. Nově navržené dlážděné komunikace pro pěší 

v šířce bch=1,50m v příčném sklonu p=2,00% jsou umístěny rovnoběžně po obou stranách 

I/46 na větvi „C“ okružní křižovatky směrem do centra Opavy, kde se dál napojují na stávající 

komunikace. Na větvi „A“ směrem na Olomouc na levé straně dále pokračuje komunikace 

pro pěší o šířce bch=1,50m rovnoběžně se S I/46 pod navrženou mostní konstrukcí a napojuje 

se na stávající chodník. Komunikace pro pěší jsou odděleny od hlavního jízdního prostoru 

zvýšenou obrubou o 0,15m a travnatým pásem šířky v rozmezí (4,50-5,50)m. 
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Přechody pro chodce jsou navrženy  kolmo na jízdní osu vozidel, ve vzdálenosti 

5,00m od vnějšího okraje okružního jízdního pásu, na větvích „B“ (MO7,5/30) a „C“ (I/46) 

jednotlivě přes samostatné vjezdové a výjezdové jízdní pruhy. Na obou větvích je přechod pro 

zvýšení bezpečnosti pěších opatřen bezpečnostním ostrůvkem o délce 3,00m. Délka přechodu 

přes jízdní pruh je 5,50m. Šířka přechodů je 3,00m. 

Všechny přechody a komunikace pro pěší budou řešeny dle [3] jako bezbariérové, 

s úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (viz. obr.10). V rámci úprav 

budou na komunikacích v místech přechodů umístěny signální pásy o šířce 0,80m kolmé na 

hranu přechodu zakončené varovným pásem o šířce 0,40m v celé šířce hrany přechodu pro 

chodce. Dále bude provedeno snížení hrany okraje chodníků u přechodů na výšku maximálně 

0,02m nad povrchem přilehlé vozovky, zároveň však s opatřením pro zabránění vjezdu 

vozidel na čekací plochu pro chodce, zachováním zvýšené obruby na nárožích přechodů, 

případně osazením ostrůvků bezpečnostními sloupky. Zvýšená čela ostrůvků v obrubách 

budou vybavena výstražným dopravním značením. Všechny přechody budou také vybaveny 

vodícím pásem pro slabozraké navazující bezprostředně na signální a varovné pásy. 

 

Obr. 10 – Bezbariérová úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
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7.20  Komunikace pro smíšený provoz, cyklistické přejezdy 
Součástí projektu je řešení cyklistické dopravy v zájmové oblasti. Vzhledem k nízké 

intenzitě pohybu chodců a cyklistů v okrajové části Opavy (Opava-předměstí) byla navržena 

komunikace pro smíšený provoz pěších a cyklistů. Návrh je  v délce cca 600,00m. Začátek 

úseku se napojuje na stávající místní účelovou komunikaci o šířce 3,00m v místě km 1,800 00 

trasování  JZ obchvatu Opavy. Konec úseku je v severovýchodní části MÚK, kde je 

cyklostezka navržena souběžně mezi MÚK 6,5/30 a stávající zástavbou zdravotnického 

zařízení. Trasování cyklostezky je uvedeno viz. výkresová část-Situace. Šířka komunikace je 

v celé délce 3,00m s příčným sklonem 2,00%. 

Křížení trasy s I/46 bude řešeno cyklistickými přejezdy. Přejezdy jsem navrhnul 

souběžně s přechody pro pěší s bezpečnostním odstupem 0,50m v délce 5,50m přes jednotlivé 

vjezdové a výjezdové jízdní pruhy větví s bezpečnostním středovým ostrůvkem o délce 3,00m 

společném pro pěší i cyklisty. Cyklostezka na ostrůvcích křižovatky bude od komunikace pro 

pěší oddělena bezpečnostním hmatovým pruhem o šířce min. 0,20m pro osoby s omezenou 

schopností orientace. V místě křížení s komunikací pro pěší a silnicemi bude pro bezpečnost 

chodců a cyklistů vyznačeno upozorňující varovné vodorovné dopravní značení. 

7.21  Osvětlení 
V oblasti nově navržené okružní křižovatky dojde k přeložkám a vybudováním 

nového veřejného osvětlení. Návrh osvětlení bude součástí následující podrobné dokumentace 

stavby a bude proveden v souladu s [3]. 

Navržené osvětlení musí být rovnoměrné, umístěné nejlépe tak, aby zároveň 

osvětlovalo instalované dopravní značení. Osvětlení nesmí v žádném případě oslnit 

přijíždějící řidiče vozidel. Sloupy veřejného osvětlení budou navrženy a osazeny tak, aby 

žádnou částí nezasahovaly do volného průjezdního a průchozího prostoru. Přechody pro 

chodce budou osvětleny jiným výrazným barevným odstínem světla a budou samostatně 

napojeny na zdroj, nezávisle na ostatní uliční osvětlení.  

7.22  Přeložka komunikací 
Ve vybrané variantě návrhu MÚK, v rámci úspor na mostních objektech, dojde k 

přeložení místní účelové komunikace o šířce vozovky 5,50m, která slouží převážně jako 
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přístupová komunikace do místního zemědělského družstva a k přilehlým zemědělským 

pozemkům. Přeložka komunikace se bude na západní straně od násypu obchvatu v délce cca 

320,00m napojovat na okružní křižovatku jako větev „F“. Dále pak bude pokračovat větví 

„D“ severovýchodním směrem, souběžně s nově navrženou komunikací pro smíšený provoz 

pro pěší a cyklisty v délce 170,00m. 

7.23  Přeložky inženýrských sítí 
V úseku navrhované varianty se nachází inženýrské sítě městské zástavby – vodovody, 

rozvody VN, NN, VTL plynu a vedení trolejí pro MHD. Před realizací výstavby 

mimoúrovňové křižovatky je nutné na základě doložených existencí inženýrských sítí 

vypracovat plán a dokumentaci pro přeložení sítí dotčených stavbou, se souhlasem dotčených 

orgánů.  

7.24  Mosty MÚK – dispoziční řešení 
Jako součást projektu MÚK jsem navrhnul dva mostní objekty. Návrh dispozičního 

řešení jsem provedl dle [5], [2]. Podrobný návrh mostních konstrukcí bude v podrobné 

dokumentaci proveden dle místních geologických průzkumů a skladby podložních vrstev a 

posouzen statickými výpočty pro návrhové období 100 let.. 

 MOST „A“ 

Jedná se o návrh mostní konstrukce přemosťující křížení s obousměrnou větví MÚK 

kategorie 9,5/40 pod úhlem 75° k ose přemostěné komunikace. Most bude železobetonový 

jednopólový. Konstrukci bude tvořit monolitická železobetonová deska lichoběžníkového 

průřezu prostě uložená pomocí elastomerových ložisek na dvou krajních 

železobetonových mostních opěrách. Mostní opěry budou uloženy na železobetonových 

základových pilotách. Nosná ŽB deska s převáděnou S 11,5/80 v přímé, uložená 

v podélném sklonu 1,68% se stoupáním směrem na Krnov. Výška mostní konstrukce je 

navržena v rámci zachování navržené nivelety JZ obchvatu Opavy. Návrh konstrukce 

bude následně dopracován a posuzován na životnost 100 let. Spodní hrana nosné 

konstrukce mostu bude ve výšce minimálně 0,15m nad průjezdním průřezem navržené 

přemostěné komunikace. Bod křížení je v místě staničení km 2,410 54 trasy JZ obchvatu 

Opavy. 
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Rozměry: 

- Výška mostu nad komunikací 5,20 m. 

- Celková délka mostu je 34,00 m. 

- Délka přemostění 22,00 m. 

- Délka nosné konstrukce 24,50 m. 

- Šířka mostu je 16,00 m. 

- Volná průjezdní šířka komunikace na  mostu je 11,50 m. 

- Plocha nosné konstrukce mostu je 392,00 m2. 

Jako alternativní řešení mostní konstrukce „A“ je možné uvažovat využití nových 

technologií přesýpaných mostů, u kterých základní nosnou konstrukci tvoří 

železobetonový tubus kruhového nebo oválného průřezu. Konstrukce přemostěné 

komunikace je pak shodná se skladbou vrstev v přilehlém násypu. 

 MOST „B“ 
Mostní konstrukce přemosťující křížení s I/46, místní účelovou komunikací kategorie 

7,5/30 a komunikaci pro pěší. Konstrukce kříží I/46 pod úhlem 90° a MÚK 7,5/30 pod 

úhlem 95° k ose komunikace. Bod křížení I/46 (MÚK 7,5/30) je v místě staničení km 

2,166 35 (km 2,198 60) trasy JZ obchvatu Opavy. Most bude vzhledem k velkému 

přemostění navržen jako třípólový železobetonový. Jednotlivé délky polí jsou 22,00m, 

33,00m a 22,00m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska, na obou koncích 

uložená pomocí typizovaných ložisek na železobetonových mostních opěrách. Jednotlivé 

pole nosné konstrukce budou podepřeny ve vzdálenosti 22,00m od mostních opěr v ose 

desky železobetonovými mostními pilíři osmiúhelníkového průřezu. Pilíře budou uloženy 

na základové desce vyztužené železobetonovými základovými pilotami. Rozmístění pilířů 

je navrženo v rámci zachování rozhledových trojúhelníků na větvích úrovňové okružní 

křižovatky. Nosná ŽB deska s převáděnou S 11,5/80 v přímé bude uložena v podélném 

sklonu 1,68% se stoupáním směrem na Krnov. Statický výpočet a posouzení mostní 

konstrukce bude provedeno s návrhovým obdobím 100 let. Spodní hrana nosné 

konstrukce mostu bude ve výšce minimálně 0,15m nad průjezdním průřezem navržených 

přemostěných komunikací. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 

Bc. Ondřej Svák, studijní sk. VN2DOS01, II.ročník. 
 
 

 

 45 

  

 

Rozměry: 

- Výška mostu nad komunikací 5,20(5,25) m. 

- Celková délka mostu je 88,60 m. 

- Délka přemostění 74,50 m. 

- Délka nosné konstrukce 78,50 m. 

- Šířka mostu je 16,00 m. 

- Volná průjezdní šířka komunikace na  mostu je 11,50 m. 

- Plocha nosné konstrukce mostu je 1256,00 m2. 

7.25  Skladba vozovky na mostech 
Pro mostní konstrukce „A“ a „B“ byla shodně navržena konstrukce vozovky:  

OBRUSNÁ VRSTVA AKMS I 45 mm 
SPOJOVACÍ POSTŘIK (0,3kg/m2)     
LOŽNÁ VRSTVA ABS 40 mm 
OCHRANNÁ IZOLACE LAS IV 30 mm 
POLYMERNÍ-POLYURETANOVÁ IZOLACE PI 5 mm 
PEČETÍCÍ EPOXY VRSTVA     
      
CELKEM 120 mm 

Tab. 19 – Skladba vozovky na mostech 

7.26  Podjezdy – průjezdní profil 
Součástí návrhu mimoúrovňové křižovatky jsou dva podjezdy pod mostními 

konstrukcemi „A“ a „B“.  

Most „A“ o celkové délce 34,00m v severní části zájmového území bude přemostěním 

obousměrné dvoupruhové komunikace S 9,5 v přímé, směrově nerozdělené, s návrhovou 

rychlostí 40,00 km/h. Křížení osy mostní konstrukce s osou přemostěné komunikace je pod 

úhlem 75° respektive 105°. Šířka pruhů je 3,50m, šířka zpevněné krajnice 0,75m(1,5m). 

Komunikace v podjezdu se nachází v přímé v podélném sklonu 1,30%, z části ve vydutém 

výškovém oblouku nivelety, klesajícím směrem k Opavě a v příčném střechovitém sklonu 

2,50%. Vzhledem k malému rozpětí mostní konstrukce, k blízkosti násypu a mostních opěr, 
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bude komunikace po obou stranách osazena bezpečnostními svodidly na nezpevněné krajnici 

o šířce 1,50m ve vzdálenosti 0,50m od hrany zpevněné krajnice. 

Průjezdní prostor podjezdu je horní hranou rovnoběžný s povrchem jízdního pásu 

komunikace, boční svislou hranou je omezen volnou šířkou návrhové komunikace dle [2] 

(viz. obr.11). 

 

Obr. 11 – Schéma průjezdného prostoru v podjezdech 

Horní hranu průjezdního prostoru od povrchu komunikace jsem navrhnul vzhledem ke 

kategorii silnice a uvažovaného složení dopravního proudu přemosťující komunikace 

v minimální výšce 4,80m s přičtením bezpečnostní přirážky 0,15m pro případný průhyb 

mostní konstrukce, případně pro navýšení nivelety S 9,5 při rekonstrukci komunikace. 

Nejmenší vzdálenost nivelety od spodní hrany mostu byla stanovena na hp = 5,05m na 

západní straně konstrukce. Celková volná šířka průjezdního prostoru silnice bude bp=9,50m 

mezi svislicemi lícových hran bezpečnostních ocelových svodidel v podjezdu. Svodidla 

budou svou lícovou hranou osazena od hrany pevné překážky mostních opěr minimálně v 

bezpečnostní vzdálenosti 2,25m dle [5]. 
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Obr. 12 – Schéma výpočtu nejmenšího vydutého výškového oblouku v podjezdech 

Výpočet nejmenšího vydutého výškového oblouku pro zajištění délky rozhledu pro 

zastavení pod podjezdem dle obr.12 v souladu s [2]: 

mDz 00,40 ...délka bezpečného zastavení pro Vn=40,0 km/h dle [2]. 

    mhhEF 25,10,05,25,05,0 21    , kde 

h1........je 2,50m pro nákladní automobily 

h2........je 0,00m pro Vn=40,00km/h 
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Třípólový most „B“ o celkové délce 88,60m v jižní části zájmového území bude 

přemosťovat ve druhém poli obousměrnou dvoupruhovou komunikaci S I/46 v přímé, 

směrově nerozdělenou s návrhovou rychlostí 50,00 km/h. Ve třetím poli místní účelovou 

dvoupruhovou komunikaci MK 7,5 v přímé, obousměrnou směrově nerozdělenou, 

s návrhovou rychlostí 30,00km/h. Křížení osy mostní konstrukce s osou komunikace S I/46 je 

pod úhlem 90°. Křížení osy mostní konstrukce s osou komunikace MK 7,5/30 je pod úhlem 

95°. Komunikace v podjezdu se nachází v příčném střechovitém sklonu 2,50% a 

v minimálním celkovém sklonu 0,50%. Most bude ve svém středním poli po obou stranách 

osově podepřen železobetonovými mostními pilíři. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti 

mostních opěr a nosných pilířů od hrany volného průjezdního prostoru obou komunikací, není 

třeba osazení bezpečnostních svodidel podél komunikací. Bezpečný průjezd podjezdem bude 

zajištěn díky osazení zvýšených obrub podél obou komunikací, lemujících svislé hrany 

volného průjezdního prostoru, minimálně ve výšce horní hrany obruby 0,15m od přilehlého 

povrchu komunikace.  

Horní hrana průjezdního prostoru je navržena ve výšce 4,80m dle [5] s bezpečnostní 

přirážkou 0,15m. Minimální vzdálenost spodní hrany mostní konstrukce od nivelety S I/46 je 

5,20m, od nivelety MK 7,5 5,25m. Hranice průjezdního prostoru v podjezdu jsou schématicky 

zobrazeny na obr. 11 a ve výkresové části – Příčné řezy. 

7.27  Dopravní značení 
Návrh vodorovného a svislého doporavního značení mimoúrovňové křižovatky a 

dotčených komunikací není součástí této studie. Návrh bude podrobně proveden v dalších 

fázích projektové dokumentace stavby. 

7.28  Etapizace výstavby  
Rozsáhlý projekt výstavby JZ obchvatu a mimoúrovňové křižovatky bude rozdělen do 

dílčích částí na jednotlivé etapy. Etapizace výstavby bude navržena a posouzena vzhledem k 

ekonomickým nákladům v další části PD. Během jednotlivých částí musí být bezpodmínečně 

zachována bezpečnost a plynulost silničního provozu  a bezpečnost obyvatel v dotčené 

lokalitě. 
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8. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Vypracováním jednotlivých variantních návrhů mimoúrovňové křižovatky 

jihozápadního obchvatu Opavy, v rámci omezených prostorových a ekonomických možností 

př dodržení kvalitativních technologických podmínek, a za předpokladu dodržení bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích během výstavby a užívání, byly nalezeny 

jednotlivé alternativy řešení stavby. Pro zájmovou oblast výstavby MÚK jsem dále stanovil 

dílčí kritéria hodnocení, vzhledem k vlivu stavby na okolní prostředí, stávající zástavbu a 

řešení dopravních poměrů z hlediska bezpečnosti. Na základě vyhodnocení návrhů byla 

vybrána nejpříznivější optimální varianta, konkrétně řešení vzorově trubkovité MÚK s 

napojením větví v severní části od S I/46. 

Vybraná varianta MÚK, spolu s návrhem napojení na místní komunikace pomocí 

navržené okružní křižovatky, je kapacitně zcela vyhovující ve všech částech pro stanovenou 

intenzitu dopravy pro návrhový rok 2040. Návrh odbočovacích a připojovacích pruhů, spolu 

s úrovňovou okružní křižovatkou na místě stávající průsečné křižovatky, z velké části snižuje 

počet kolizních bodů v oblasti a tím velmi přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti 

dopravy. Projekt MÚK je proveden v souladu s dotčenými ČSN, TP a právními předpisy, 

v platném znění. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.  

Pro podrobné řešení projektu budou vypracovány jednotlivé další fáze projektové 

dokumentace. Statické výpočty při posouzení mostních konstrukcí budou podloženy 

geotechnickým průzkumem a skladbou jednotlivých vrstev podloží. Součástí následující fáze 

dokumentace bude také vypracování ekonomického vyhodnocení projektu, stavebních prací a 

užitých materiálů, včetně řešení přeložek komunikací a inženýrských sítí. 

Návrh vzorově trubkovité mimoúrovňové křižovatky dle IV. varianty je optimálním 

řešením plně uspokojujícím vstupní projektové požadavky na stavbu, v rámci ztížených 

podmínek prostorového řešení. 
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