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Seznam použitého značení 

 

BP  bakalářská práce 

ČSN  České technické normy 

ČR  Česká republika 

ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 

ÚPN VÚC   Územní plán velkého územního celku  Ostrava – Karviná 

NATURA 2000  Soustava chráněných území evropského významu 

EVL  Evropsky významná lokalita 

MÚK  mimoúrovňová křižovatka 

ZÚR  základy územního rozvoje 

MD  Ministerstvo dopravy 

k.ú.  katastrální úřad 

a (a1, a2)  šířka jízdního pruhu v (m) 

b  kategorijní šířka silnice nebo dálnice v (m) 

c  šířka zpevněné krajnice v (m) 

d  šířka (nezpevněné části) středního dělícího pásu v (m) 

e šířka nezpevněné části krajnice, započítaná do volné šířky silnice 

nebo dálnice v (m) 

m výsledný sklon v (%) 

p příčný sklon v (%) 

s  podélný sklon nivelety v (%) 

S  písemný kategorijní znak silnice 

R poloměr oblouku 

A parametr přechodnice 

L délka přechodnice 

dl.  délka 

š  šířka 

tl.  tloušťka 

ul.  ulice 
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1 ÚVOD 

 

Obsahem této bakalářské práce je, v rozsahu studie proveditelnosti a účelnosti prověřit, zda je 

koridorem navrženým v ÚPD možno vést silnici I. třídy v kapacitním čtyřpruhovém směrově 

rozděleném uspořádání v kategorii S 24,5/100. 

Území, kterým je trasa vedena je silně urbanizované a proto je nutné při řešení klást důraz 

zejména na minimalizování střetů se stávající zástavbou a to konkrétně v obcích Rychvald a 

Petřvald – Větérka, Marjánka. Dalším krokem je minimalizování střetů se životním 

prostředím (zejména se systémem NATURA 2000). 

Začátek úpravy bude v mimoúrovňové křižovatce na dálnici D1 v Ostravě, Hrušově  

(MÚK Vrbice), trasa dále povede přes k.ú. Heřmanic, Rychvaldu, Petřvaldu a Dolní Suché, 

trasa má být ukončena na plánované přeložce silnice I/11 Havířov – Třanovice. 

 

 

Obr.1 Umístění silnice I/68 v území 
 

 

 

MÚK Petřvald 

MÚK Haví řov 

MÚK Vrbice 

Silnice I/68 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

2.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:  Silnice I/68 

 Studie proveditelnosti a účelnosti 

Místo stavby: kraj Moravskoslezský, 

 Okresy Ostrava Město, Karviná 

Katastrální území: Vrbice, Hrušov, Heřmanice, Rychvald, Poruba u Orlové, 

Petřvald, Lázy u Orlové, Dolní Suchá, Prostření Suchá 

Druh stavby: dopravní, novostavba 

Objednatel technické studie: Vysoká škola Báňská, technická univerzita Ostrava 

 ve spolupráci s ŘSD ČR 

 

2.2 Účel stavby 

 

Předmětem této studie je prověření technické realizovatelnosti a umístění trasy komunikace v 

dlouhodobě sledovaném koridoru s odůvodněním účelnosti realizace plánované silnice. 

Cílem studie je návrh stabilizovaného a technicky proveditelného řešení s ohledem 

na zadané návrhové parametry tj. nalezení optimální „doporučené“ varianty a prověření 

možných alternativních vedení tras. 

Práce na studii vycházejí z podkladu zakotvených ve schválených ÚPD – především 

z nadřazených ÚPD (ÚPN VÚC Ostrava – Karviná, ZÚR) a zohledňují jednak nové návrhové 

parametry (dané aktualizací ČSN), ale také plánované záměry rozvoje  

území v lokalitách, kterých se realizace této komunikace dotýká. 

Silnice I/68 je významnou trasou základního dopravního skeletu ve směru Západ – Východ. 

Napojením na již budovanou silnici I/11 dojde k propojení slovenských hranic s dálnicí D1 a 

tím dojde k napojení karvinské aglomerace na nadřazenou dopravní síť. 

 

 

 

 



Kamil Drdlíček                                                                                                                             Bakalářská práce 
 

6 
 

Ucelený tah D1 – Slovensko (bývalý hraniční přechod Mosty u Jablunkova) : 

1. fáze: Obchvat Jablunkova uveden do provozu 11/2008 

2. fáze: Jablunkov – Hrádek – Bystřice – Třanovice probíhá územní řízení 

3. fáze: Třanovice – Havířov  

4. fáze: Havířov – Ostrava Hrušov 

 

 

 

 

Obr.2. Napojení silnice I/68 na silnici I/11  
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2.3 Historie 

Silnice I/68 byla dříve uvažována jako rychlostní komunikace R 67. V prosinci roku 1998 

byla zpracována výhledová studie firmou UDIMO. Trasa měla procházet přes k.ú. Vrbice, 

Heřmanice, Rychvald, Petřvald, Horní Suchá, Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Životice, 

Třanovice.  

Etapy připravovaných staveb na rychlostní komunikaci R 67 : 

I. Etapa – komunikace byla navržena v kategorii MR 24,5/80, začátek trasy byl na MÚK 

Vrbice s tehdejší dálnicí D47 (nyní D1), dále trasa pokračovala kolem 

Heřmanického rybníku k MÚK Heřmanice se silnicí II/470, kde etapa končí. 

II.  Etapa – kategorie silnice se měla změnit na R 24,5/100, realizovat se ale měla z počátku 

pouze v polovičním profilu a to v kategorii R 11,5/100.  Začátek etapy na MÚK 

Heřmanice ( II/470), odtud byla vedena podél silnice II/470, dále přes MÚK 

Východní Obvodová, která se ovšem měla realizovat až po výstavbě R 67. Trasa 

dále kopírovala železniční trať a u rybníku Kališť se stáčela směrem na jih. Konec 

trasy byl navržen v obci Petřvald, kde byla navržena MÚK se silnicí I/59. 

III.   Etapa – kategorie silnici měla být zachována a z MÚK Petřvald, měla trasa pokračovat 

dále směrem na jih. Následoval tunel, za kterým se trasa stáčela na východ přes 

MÚK Dolní Suchá se silnicí III/47210. Konec trasy byl navržen na plánované 

přeložce I/11. 

IV.   Etapa – silnice neměla opět změnit svou kategorii, ale opět byla plánovaná výstavba 

pouze poloviny profilu tj. R 11,5/100. Trasa se napojovala na přeložku I/11 a dále 

pokračovala přes k.ú. obcí Havířov a Horní Suchá. V obci Horní Suchá byla 

navržena MÚK se silnicí II/475. Trasa dále pokračovala na jih, východně od obce 

Prostřední Suchá a křížila se silnicí III/4744 a železniční tratí Ostrava – Český 

Těšín, dále následovala MÚK Životice se silnicí I/11, silnicemi II/474, III/4742 a 

prodlouženou Dlouhou třídou, na které měla trasa končit. 

V.  Etapa – kategorie silnice se měla změnit na R 25,5/100. Trasa začínala na MÚK Životice 

procházela Bludovicemi a Těrlickem. V průchodu obcí Těrlicko byl navržen tunel. 

Dále trasa pokračovala přes estakádu Stonava. Konec trasy je MÚK Třanovice 

s rychlostní silnicí R 48.  
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Celá komunikace byla navržena na tyto výhledové intenzity dopravy: 

R67 se v úseku dálnice D47 - Orlová je nejvyšší zatížení 14520 - 22200 voz/24hod,  

v úseku Orlová - Havířov jsou předpokládány intenzity 9830 - 14370 voz/24hod 

 a v posledním úseku Havířov - R48 se pohybuje v rozpětí 6850 – 7350 voz/24hod. 

 

 

3 ZÁJMOVÁ OBLAST 

 

Jako prioritní území pro umístění trasy je koridor trasy komunikace rychlostního typu 

zapracovaný do ÚPN VÚC resp. ZÚR. 

Trasa silnice I/68 začíná na MÚK Vrbice napojením na dálnici D1, křižuje několik silnic I. a 

II. třídy, prochází přes zastavěné území obcí Rychvald a Petřvald, dále je vedena přes vodní 

plochy v k.ú. Rychvlad, konec trasy je navržen na MÚK Havířov se silnicí I/11. 

Celková délka trasy je cca 14 km. 

Lokální územní omezení v zájmové oblasti:  

� napojení na MÚK Vrbice s dálnicí D1 

� železniční vlečkou OKD DOPRAVA (Ostravsko-karvinské doly) 

� zastavěným územím obce Rychvald 

� zastavěným územím obce Petřvald 

� napojením na MÚK Petřvald se silnicí I/59 

� vodními plochami v celé délce trasy 

� biocentry a biokoridory v celé délce trasy 

� napojením na MÚK Havířov se silnicí I/11 Havířov - Třanovice 

 

 

4  VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

 

4.1 Přehled výchozích podkladů 

4.1.1 Předchozí projektové dokumentace  

� Studie proveditelnosti a účelnosti silnice I/11 Havířov – Třanovice, SHB a.s., 

V/2009  

� Studie výhledového vedení silnice I/11v úseku D47 – Třinec, UDIMO, XII/1998 
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� Uzemní plán města Petřvald, řešení průtahu silnice R 67, URBANISTICKÉ 

STŘEDISKO OSTRAVA s.r.o., II/2005 

� Projektová dokumentace dálnice D 47, stavba  47091/1 Hrušov – Bohumín, 

HBH Projekt spol. s.r.o., VI/2004 

 

4.1.2 Schválená územně plánovací dokumentace  

� Územní plán VÚC Ostrava – Karviná  

� Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje – návrh 

� Územní plán města Petřvald 

�  Územní plán města Rychvald 

 

4.1.3 Mapové podklady 

�  Mapový podklad ZABAGED 

�  Digitální mapa města Petřvald 

�  Digitální mapa města Rychvald 

�  Geologické digitální mapy 

�  Základní mapa ČR 

 

4.2 Charakteristiky silnice I/68 

Návrh trasy silnice I/68 je proveden v souladu s platnými předpisy, zejména 

Technickými podmínkami schválenými MD ČR, českými normami ČSN 73 6101, 

ČSN 73 6102, parametry místních komunikací odpovídají ČSN 73 6110. 

Silnice I/68 je navržena dle ČSN 73 6101 v kategorii S 24,5/100 jako směrově rozdělená 

čtyřpruhová silnice. 

 

4.3 Charakteristiky souvisejících a dotčených pozemních komunikací 

� silnice I/59, Ostrava – Orlová, dotčena v úseku MÚK Petřvald 

� silnice II/470, ul. Orlovská, dotčená v úseku Heřmanice – Rychvald, dojde 

k několika přeložkám.  

� Místní komunikace Výhonkovec v Rychvaldu, navrženo přemostění. 

� Místní komunikace Rychvaldská v Petřvaldu, navrženo přemostění. 

� Místní komunikace Podlesní v Petřvaldu, navrženo přemostění. 
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4.4 Charakteristika dotčené dráhy 

Trasa silnice I/68 prochází ochranným pásmem jednokolejné neelektrifikované železniční 

vlečky OKD na k.ú. obcí Rychvald, Petřvald, Dolní Suchá. 

 

4.5 Parametry mostních objektů 

Konstrukční charakteristiky mostních objektů odpovídají současným zvyklostem stavby 

mostů v daných podmínkách a jsou v souladu s ČSN 73 6201. Silniční mostní objekty jsou 

navrženy pro zatěžovací třídu A. Šířkové uspořádání mostních objektu odpovídá příčnému 

uspořádání převáděných komunikací, výškové uspořádání odpovídá významu překračované 

překážky. 

Uvedené návrhy je  třeba brát jako orientační. Pro definitivní návrh mostních konstrukcí bude 

třeba provést další stupně geotechnického průzkumu. 

 

4.6 Požadavky na křižovatky 

Křižovatky na trase silnice I/68 je požadováno navrhnout jako mimoúrovňové. 

Rámcově jsou místa křižovatek a vzory navrženy ve schválených ÚPD. 

Mimoúrovňové křižovatky: 

� napojení na dálnicí D1 ve Vrbicích  

� se silnicí I/59 v Petřvaldě 

� napojení na přeložku silnice I/11 v Havířově 

 

 

5 CHARAKTERISTIKY DOT ČENÉHO ÚZEMÍ 

 

5.1 Geomorfologické poměry 

Trasa projektované silnice I/68 se rozprostírá v rovinatém, nebo mírně zvlněném území 

provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblast Severní 

Vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev.  

Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 200 - 300 m n.m. Bpv  
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5.2 Hydrogeologické charakteristiky 

Dle hydrogeologické rajonizace ČR spadá zájmové území do rajónu číslo 2261 – Ostravská 

pánev – ostravská část (s litologií štěrkopísku, průlinovou propustností, 

transmisivitou vysokou > 1.10-3 m2.s), 3212 – Flyš v povodí Ostravice (s litologií pískovců a 

slepenců, průlino-puklinovou propustností, transmisivitou střední 1.10-4 -1.10-3 m2.s).  

Zájmové území je řazeno k povodí Odry. 

 

5.3 Klimatické poměry 

Studované území je území řazeno k oblasti mírně teplé s označením MT10, která je 

charakterizovaná dlouhým, teplým, mírně suchým létem, přechodné období je krátké, 

s mírně teplým jarem a podzimem, krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou, s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota v lednu se dle dané klasifikace pohybuje  

mezi – 2 až – 3 ºC, v červenci pak dosahuje průměrná teplota hodnot okolo 17-18 ºC. 

Dlouhodobý srážkový úhrn se ve vegetačním období pohybuje mezi 400-450 mm, naopak 

v zimním období činí 200-250 mm. Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více je v této 

klimatické oblasti 100-120. Množství letních dnů je v průběhu roku okolo 40-50, naopak dnů 

se sněhovou pokrývkou je zde mezi 50-60. 

 

5.4 Ložiska nerostů a hornická činnost 

Ložiska výhradní: 

Číslo ložiska: 3070825 

Identifikační číslo: 307082500 

Název: Dolní Suchá, Dukla - útlum 

Surovina: černé uhlí 

Způsob těžby: dřívější hlubinná 

 

Číslo ložiska: 3070801 

Identifikační číslo: 307080100 

Název: Důl Dukla 

Surovina: zemní plyn 

Způsob těžby: dosud netěženo 
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Důlní dílo: 

Klíč: 10922 

Název: Dukla výdušná 2 

Surovina: černé uhlí 

Druh díla: šachta 

K.ú.: Prostřední Suchá 

Rok ukončení: po r. 1945 

 

 

Obr.3. Důl Dukla – Dolní Suchá  
 

5.5 Stávající ochranná pásma 

 

5.5.1 Ochranné pásmo silniční komunikace 

Silniční ochranné pásmo dle [1] je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 

50 m a ve vzdálenosti: 

� 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice, nebo rychlostní 

místní komunikace, anebo od osy větve jejich křižovatek  

� 50 m od osy vozovky, nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy 
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a ostatních místních komunikací I.  

� 15 m od osy vozovky, nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy, nebo 

III. t řídy a místní komunikace II. třídy  

Pro vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma 

platí [1]. 

 

5.5.2 Ochranné pásmo dráhy 

Ochranné pásmo dráhy dle [2] tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou 

vymezeny svislou plochou vedenou: 

� u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 

ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu  

� u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy 

krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy  

 

5.5.3 Ochranné pásmo vodohospodářských zařízení 

Ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok řeší [3]. Ochranná pásma jsou 

vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí, nebo kanalizační stoky na 

každou stranu: 

� u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500 mm, 1,5 m 

� u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

 

5.6 Současné a budoucí využití území 

Trasa navržené komunikace prochází přes i mimo zastavěná území obcí, přes pozemky 

využívané zemědělskou výrobou, lokálně kříží bez významnějšího narušení vodní toky 

a prvky územních systémů ekologické stability. 

Pro navrhovanou trasu je v nadřazené územně plánovací dokumentaci vymezen koridor 

trasy silnice rychlostního typu (R67). 

V současné době se v dotčeném území nacházejí dva sídelní útvary: obec Rychvlad a obec 

Petřvald.  

Předpokládaná trasa je uvedena v ÚPD všech dotčených obcí a výsledná varianta předkládané 

studie toto vedení respektuje. 

 

 



Kamil Drdlíček                                                                                                                             Bakalářská práce 
 

14 
 

 

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT 

 

Návrh tras silnice I/68 je řešen ve dvou variantách rozdělených podle vedení komunikace 

obcí Rychvald, obě dvě varianty vycházející z koridoru vymezeném v ÚPN VÚC resp. ZÚR. 

Varianta „A“ je navržena v kategorii S 24,5/100, pro směrodatnou rychlost 100km/h, vedení 

trasy ve variantě ,,A“ respektuje koridor dle ÚPN VÚC (ZÚR MSK) a trasu uvedenou v ÚPN 

obcí Heřmanice, Ryhcvald, Petřvald a Dolní Suché. Varianty B je taktéž navržena v daném 

koridoru, ale liší se v dopadu na obytné území a významné krajinné prvky.  

 

6.1 Varianta ,,A“  

 

6.1.1 Dispoziční uspořádání – geometrie trasy 

Trasa silnice I/68 ve variantě ,,A“ je navržena v délce 14,1 km. Začátek trasy je na MÚK 

s dálnicí D1 v Ostravě Hrušově (MÚK Vrbice). Trasa je v začátku vedena ve 

směrové návaznosti na větve MÚK. Niveleta navazuje na vypočítanou hodnotu vycházející 

z projektu MÚK Ostrava Hrušov, který vypracovala firma HBH s.r.o. Trasa je dále vedená 

v zářezu a přímém směrovém řešení, jihozápadně míjí Evropsky významnou chráněnou 

lokalitu Heřmanský stav, pak se trasa stáčí směrem na východ obloukem o R=900 m a je 

vedena přes mostní objekt, který přemosťuje železniční vlečku OKD a silnici II/470, most 

také slouží jako přemostění nadregionálního biokoridoru (K98). Na jižní straně míjí obec 

Heřmanice a pokračuje v přímém směrovém řešení, kde dochází k přeložce silnice II/470, 

pomocí přemostění. Trasa dále křižuje další nadregionální biokoridor, který není možno 

zachovat, ale dochází k jeho přesunutí. Trasa se pozvolně stáčí v pravotočivém oblouku 

R=1000 a míjí obytnou zástavbu v obci Rychvald, kde přichází do styku s dvěma objekty, 

dále je v tomto místě nutno upravit koryto vodního toku Rychvaldská stružka. Následuje 

prodloužení stávajícího mostního objektu silnice II/470, který vede přes železniční vlečku 

OKD. Zde trasa přechází na mostní objekt, který umožňuje překonání vodní plochy rybníku 

Velký Cihelník, směrově je trasa v levotočivém oblouku R=1000 m a je vedena jižně od 

železniční vlečky OKD, dříve nazývanou Košickobohumínská dráha. Trasa nadále kopíruje 

železniční vlečku a přechází přes další vodní plochu - Podkostelní rybník. Dále prochází 

zastavěným územím, kde je nutné navrhnout několik demolicí, tyká se to rodinných domů na 

ul. Na Fojství, dále je v této oblasti nutno navrhnout přeložku silnice II/470 a upravit koryto 
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vodního toku Rychvaldská stružka. Trasa se stáčí jižním směrem ve dvou pravotočivých 

obloucích R1=800m,  R2= 800 m. Ve změně trasy směrem k jihu dochází k zaslepení 

místní komunikace ul. Porubská a přeložce ul. Výhonkovec. Niveleta trasy stoupá a dochází k 

přemostění rybníku Kališť 1, Rychvaldské stružky a silnice II/470, niveleta se dostává téměř 

do maximálního dovoleného sklonu a to 3,5% . Dále trasa východně míjí kolonii Václav a 

překračuje tzv. Báňskou dráhu. Zde se trasa nachází na území obce Petřvald, kde je vedena 

v dvou protisměrných obloucích R1=900 m, R2 = 1000 m, zde je navrhnuta MÚK Petřvald se 

silnicí I/59. V okolí plánované MÚK dochází k několika demolicím a přeložkám místních 

komunikací, tyto změny jsou již navrženy v ÚPD. Dále pokračuje trasa přes Dolské pole 

směrem na jih, prochází lesem a stáčí se na východ, v levotočivém oblouku R= 720 m. Zde je 

navržen  ekodukt v délce 75 m, který má sloužit k zachování regionální biokoridoru. Následně 

za biokoridorem je navržen mostní objekt, který umožňuje překonání údolí a silnice 

III/47210. Pokračuje v pravotočivém oblouku R=1000 m přes útlumové území dolu Dukla, 

kde jsou navrženy přemostění železniční vlečky a nákladového nádraží. Trasa končí na MÚK 

Havířov s plánovanou přeložkou silnice I/11.  

Směrové a výškové řešení (viz příloha č.1 ,resp. č. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4. Úrovňové křížení vlečky OKD se silnicí II/470,  
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6.1.2 Příčné uspořádání  

Navrhovaná přeložka silnice I/68 je navržena v kategorii S 24,5/100 dle ČSN 73 6101 

jako směrově rozdělená čtyřpruhová silnice v následujícím šířkovém uspořádání koruny: 

Jízdní pruhy     4x 3,50 m   =  14,00 m 

Vodící proužky vnitřní   2x 0,50 m  =  1,00 m 

Vodící proužky vnější   2x 0,25 m  =  0,50 m 

Zpevněná krajnice    2x 2,50 m  =  5,00 m 

Střední dělící pás    1x 3,00 m =  3,00 m 

Nezpevněná část krajnice  2x 0,50 m  =  1,00 m 

Volná šířka komunikace       24,50 m 

 

6.1.3 Návrhové prvky 

Silnice I/68 je projektována na návrhovou rychlost vn=100 km/h, které dle ČSN 73 6101 

odpovídá směrodatná rychlost vs=100 km/h, na kterou jsou navrhovány hlavní prvky trasy  

tj. poloměry směrových a výškových oblouku, příčné sklony komunikace a rozhledové 

vzdálenosti pro zastavení. 

V některých případech na této trase nemohly být dodrženy nejmenší poloměry pro zastavení  

a to z důvodu technického vedení trasy a ekonomického důvodu, použitím minimálních 

dovolených poloměrů na zachování rozhledových délek pro zastavení, by docházelo k 

daleko větším střetům se zastavěným územím a proto jsou zde navrženy i menší poloměry. 

Nejmenší poloměr na této trase je R = 720 m. V těchto kritických místech trasy by bylo nutné 

navrhnout menší návrhovou rychlost (vn = 80 km/h).  

Návrh příčných sklonu odpovídá projektovaným směrodatným rychlostem tj. maximální 

příčný sklon v klopení je 4,50%, základní příčný sklon v přímé je 2,50%. 

 

6.1.4 Křižovatky 

Na trase jsou navrženy tři mimoúrovňové křižovatky. Na všechny již existují dokumentace. 

MÚK Ostrava, Hrušov je vyřešená firmou HBH Projekt spol. s.r.o., VI/2004 

MÚK Petřvald je vyřešena firmou URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA s.r.o., II/2005 

MÚK  Havířov je vyřešena firmou SHB a.s., V/2009 
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6.1.5 Vzdálenosti křižovatek 

Trasa silnice I/68  je projektována na návrhovou rychlost 100 km/h, které odpovídají 

návrhové prvky a také vzdálenosti křižovatek. Dle čl. 11.2 ČSN 73 6101, nejmenší dovolené 

vzdálenosti křižovatek stanovuje tabulka č. 21 předmětné normy. Z tabulky č. 21 vyplývá: pro 

vn=100 km/h je nejmenší dovolená vzdálenost křižovatek na silnicích s neomezeným 

přístupem směrově rozdělených 2,5 km. Dle čl. 11.2 se vzdálenost mezi křižovatkami s 

odbočovacími a připojovacími pruhy měří ve směru staničení od konce připojovacího pruhu 

první křižovatky k začátku odbočovacího pruhu druhé křižovatky.  

Tyto vzdálenosti lze v blízkosti větších sídelních útvaru, nebo rozsáhlých průmyslových 

aglomerací a při rekonstrukcích silnic snížit až o 50%. 

� vzdálenost MÚK Ostrava Hrušov/ MÚK Petřvald 8,78 km 

� vzdálenost MÚK Petřvald/ MÚK Havířov 4,49 km 

 

6.1.6 Přehled mostních objektů 

� Most přes silnici II/470 a železniční vlečku OKD a biokoridor (Heřmanice) 

 dl. 875 m 

� Most přes rybník Velký Cihelník (Rychvald)         

 dl. 580 m 

� Most přes rybník Podkostelní (Rychvald)           

dl. 420 m 

� Most přes rybník Kališťok 1, Rychvaldskou stružku, silnici II/470 (Rychvald) 

 dl. 580 m 

� Most přes železniční dráhu tzv. Báňskou (Petřvald)       

 dl. 48 m 

� Most přes silnici I/59 (Petřvald)            

 dl. 270 m 

� Most přes silnici III/47210 (Dolní Suchá)           

dl. 750 m 

� Most přes železniční vlečku a nákladní nádraží (Dolní Suchá)      

dl. 250 m 

� Most přes železniční vlečku a nákladní nádraží (Dolní Suchá)    

dl. 270 m 
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6.1.7 Ekodukt 

Navržen je z důvodu zachování regionálního biokoridoru. Jeho technické řešení nebylo 

předmětem zadání. 

 

6.1.8 Přeložky a úpravy dotčených komunikací 

� Silnice II/470 dotčená mezi druhým a třetím kilometrem silnice I/68, navrženo 

přemostění stávající komunikace. 

� Silnice II/470 dotčená mezi třetím a čtvrtým kilometrem silnice I/68, navrženo 

prodloužení přemostění stávajícího mostního objektu (viz. obrázek č. 4) 

� Demolice místní komunikace ul. Na Fojství v obci Rychvald 

� Silnice II/470 dotčená mezi pátým a šestým kilometrem silnice I/68, navrženo 

přemostění stávající komunikace. 

� Místní komunikace ul. Výhonkovec dotčená mezi šestým a sedmým kilometrem 

silnice I/68, navrženo přemostění stávající komunikace. 

� Zaslepení místní komunikace ul. Porubská.  

� Místní komunikace ul. Rychvaldská dotčená mezi osmým a devátým kilometrem 

silnice I/68, navrženo přemostění stávající komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 5, 6. Prodloužení přemostění silnice II/470  
 

6.2 Varianta ,,B“  

 

6.2.1 Dispoziční uspořádání – geometrie trasy 

Trasa silnice I/68 ve variantě ,,B“ je navržena v délce 14,2 km. Začátek trasy je na MÚK 

Ostrava, Hrušov (MÚK Vrbice) s dálnicí D1. Trasa je v začátku vedena směrově shodně jako 

Stávající mostní  objekt 
silnice II/470 

Vlečka OKD pod most. 
objektem sil. II/470 
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varianta ,,A“ mění se ovšem niveleta, která má za důsledek změnu přeložky II/470, ta oproti 

variantě ,,A“ není navržena přes mostní objekt, k další změně dochází po přemostění 

Podkostelního rybníka. Dále se trasa stáčí mimo zastavěné území a několika protisměrnými 

oblouky R1=1250, R2=750, R3=720, R4=1000 vede přes mostní estakádu, která přemosťuje 

silnici II/470, dále rybník Skučák, Rychvaldskou stružku, místní komunikace ul.Výhonkovec, 

ul. Porubská a železniční vlečku OKD. Dále již trasa pokračuje shodně jako varianta ,,A“. 

Směrové a výškové řešení (viz příloha č. 2, resp. č. 4) 

 

6.2.2 Příčné uspořádání  

Navrhovaná přeložka silnice I/68 je navržena v kategorii S 24,5/100 dle ČSN 73 6101 

jako směrově rozdělená čtyřpruhová silnice v následujícím šířkovém uspořádání koruny: 

Jízdní pruhy     4x 3,50 m   =  14,00 m 

Vodící proužky vnitřní   2x 0,50 m  =  1,00 m 

Vodící proužky vnější   2x 0,25 m  =  0,50 m 

Zpevněná krajnice    2x 2,50 m  =  5,00 m 

Střední dělící pás    1x 3,00 m =  3,00 m 

Nezpevněná část krajnice  2x 0,50 m  =  1,00 m 

Volná šířka komunikace       24,50 m 

 

6.2.3 Návrhové prvky 

Silnice I/68 je projektována na návrhovou rychlost vn=100 km/h, které dle ČSN 73 6101 

odpovídá směrodatná rychlost vs=100 km/h, na kterou jsou navrhovány hlavní prvky trasy  

tj. poloměry směrových a výškových oblouku, příčné sklony komunikace a rozhledové 

vzdálenosti pro zastavení. 

V některých případech na této trase nemohly být dodrženy nejmenší poloměry pro zastavení  

a to z důvodu technického vedení trasy a ekonomického důvodu, použitím minimálních 

dovolených poloměrů na zachování rozhledových délek pro zastavení by docházelo k 

daleko větším střetům se zastavěným územím a proto jsou zde navrženy i menší poloměry. 

Nejmenší poloměr na této trase je R = 720 m. V těchto kritických místech trasy by bylo nutné 

navrhnout menší návrhovou rychlost (vn = 80 km/h). 

Návrh příčných sklonu odpovídá projektovaným směrodatným rychlostem tj. maximální 

příčný sklon v klopení je 4,50%, základní příčný sklon v přímé je 2,50%. 
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6.2.4 Křižovatky 

Na trase jsou navrženy tři mimoúrovňové křižovatky. Na všechny již existují dokumentace. 

MÚK Ostrava, Hrušov je vyřešená firmou HBH Projekt spol. s.r.o., VI/2004 

MÚK Petřvald je vyřešena firmou URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA s.r.o., II/2005 

MÚK  Havířov je vyřešena firmou SHB a.s., V/2009 

 

6.2.5 Vzdálenosti křižovatek 

Trasa silnice I/68  je projektována na návrhovou rychlost 100 km/h, které odpovídají 

návrhové prvky a také vzdálenosti křižovatek. Dle čl. 11.2 ČSN 73 6101 nejmenší dovolené 

vzdálenosti křižovatek stanovuje tabulka č. 21 předmětné normy. Z tabulky č. 21 vyplývá: pro 

vn=100 km/h je nejmenší dovolená vzdálenost křižovatek na silnicích s neomezeným 

přístupem směrově rozdělených 2,5 km. Dle čl. 11.2 se vzdálenost mezi křižovatkami s 

odbočovacími a připojovacími pruhy měří ve směru staničení od konce připojovacího pruhu 

první křižovatky k začátku odbočovacího pruhu druhé křižovatky.  

Tyto vzdálenosti lze v blízkosti větších sídelních útvaru, nebo rozsáhlých průmyslových 

aglomerací a při rekonstrukcích silnic snížit až o 50%. 

� vzdálenost MÚK Ostrava Hrušov/ MÚK Petřvald 8,85 km 

� vzdálenost MÚK Petřvald/ MÚK Havířov 4,49 km 

 

6.2.6 Přehled mostních objektů 

� Most přes silnici II/470 a železniční vlečku OKD a biokoridor (Heřmanice) 

 dl. 875 m 

� Most přes silnici II/470  

 dl. 35 m 

� Most přes rybník Velký Cihelník (Rychvald)         

 dl. 580 m 

� Mostní estakáda přes rybník Podkostelní, rybník Skučák, rybník Kališťok 1, 

Rychvaldskou stružku, silnici II/470, železniční vlečku  (Rychvald)   

 dl. 2490 m 

� Most přes železniční dráhu tzv. Báňskou (Petřvald)       

 dl. 48 m 

� Most přes silnici I/59 (Petřvald)            

 dl. 270 m 

� Most přes silnici III/47210 (Dolní Suchá)           
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dl. 750 m 

� Most přes železniční vlečku a nákladní nádraží  (Dolní Suchá)      

dl. 250 m 

� Most přes železniční vlečku a nákladní nádraží  (Dolní Suchá)      

dl. 270 m 

 

6.2.7 Ekodukt 

Navržen je z důvodu zachování regionálního biokoridoru. Jeho technické řešení nebylo 

předmětem zadání. 

 

6.2.8 Přeložky a úpravy dotčených komunikací 

� Silnice II/470 dotčená mezi druhým a třetím kilometrem silnice I/68, změna trasy. 

� Silnice II/470 dotčená mezi třetím a čtvrtým kilometrem silnice I/68, navrženo 

prodloužení přemostění stávajícího mostního objektu. 

� Místní komunikace ul. Rychvaldská dotčená mezi osmým a devátým kilometrem 

silnice I/68, navrženo přemostění stávající komunikace. 

 

 

7 DEMOLICE OBJEKT Ů 

 

7.1 Demolice objektů varianta ,,A“ 

Trasa je vedena přes hustě zastavěné území, proto dochází ke střetům se stávající zástavbou.  

Konkrétně se to týká obcí Rychvald a Petřvald. V Obci Rychvald je nutno provést demolici 

10-ti objektů, jedná se především o rodinné domy starší zástavby, ovšem všechny jsou dodnes 

využívané. V obci Petřvald dojde ke 13-ti demolicím objektů, jedná se především o rodinné 

domy, ale i o dvě průmyslové budovy a dvě restaurační zařízení. 

Schématický nákres dotčených objektů (viz. příloha č. 5 resp. č. 6) 

 

7.2 Demolice objektů varianta ,,B“ 

Trasa je vedena  hustě zastavěné území, ale oproti variantě ,,A“ se trasa v obci Rychvald stáčí 

jižně od místní komunikace, ul. Na Fojství a tím je zmenšen počet demolicí. V obci Rychvald 

dojde ke dvěma demolicím a v obci Petřvald ke 13-ti demolicím. 

Schématický nákres dotčených objektů (viz. příloha č. 5 resp. č. 6) 
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7.3 Kompletní výpis demolice objektů 

 

Tab. 1 dotčené objekty v obci Rychvald 
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Tab. 2 dotčené objekty v obci Petřvald 
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8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

8.1 Úvod 

Základními prioritami trvale udržitelného využívání je zachování přírodní charakteristiky 

území a zabezpečení průchodnosti územních systému ekologické stability. 

Ochrana přírody je v České republice řešena zejména dvěma právními předpisy a to zákonem 

ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou MŽP ČR č. 190/2000 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto 

zákona.   

Účelem zákona je ochrana přírodní rovnováhy v krajině, rozmanitosti forem života, 

přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními zdroji. Pro územní plány velkých 
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územních celků jsou z hlediska ochrany přírody a krajiny významné regionální a nadreginální 

územní systémy ekologické stability a zvláště chráněná území, včetně ochrany vybraných 

neživých částí přírody (naleziště nerostu, zkamenělin, geologických a geomorfologických 

jevu). 

 

8.2 Přehled chráněných oblastí 

V řešeném území se nachází Evropsky významná lokalita, přírodní rezervace, dva 

nadregionální biokoridory a jeden regionální biokoridor.  

 

8.2.1 Evropsky významná lokalita – Ptačí oblast (Heřmanský stav – Odra – Poolší ) 

V roce 2000 zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolupráci s Českou společností 

ornitologickou na přípravě návrhu ptačích oblastí pro Českou republiku. Během tří let bylo 

nasbíráno dostatek údajů k tomu, aby bylo možno navrhnout ptačí oblasti.  

V průběhu roku 2003 byla spuštěna druhá fáze vytváření soustavy ptačích oblastí - příprava 

podkladu pro jejich vyhlášení, které umožnila novela zákona o ochraně přírody a krajiny  

(v podobě samostatného zákona c.218/2004 Sb.), která je platná od roku 2004. 

 Zákon vytvořil ptačí oblast jako novou kategorii chráněného území a stanovil, že ptačí oblasti 

budou zřizovány nařízeními vlády. V roce 2005 předal resort na ochranu životního prostředí 

veškeré podklady pro všechny ptačí oblasti zahrnuté do systému Natura 2000 Evropské 

komise. 

 
Do řešeného území částečně zasahuje ptačí oblast (Heřmanský stav – Odra – Poolší),  

kód lokality: CZ0811020, která byla vymezena nařízením vlády č. 25/2005 Sb. 

Tato oblast se rozkládá na území 5041,39 ha, charakteristickými biotopy jsou různé typy 

mokřad, vodní toky, rybníky, na které jsou vázány četné ptačí druhy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7, 8. Heřmanický rybník 
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V této oblasti bylo zjištěno na 120 pravidelně hnízdících druhů ptáků, několik z nich tu nalézá 

jediná optimální hnízdiště v rámci severní Moravy. V oblasti se také nacházejí 

nejvýznamnější zimoviště vodních ptáku. Hlavními vodními toky celé oblasti jsou řeky Odra 

a Olše, které poskytují prostor pro tyto významné druhy ptáku. 

 

Tab. 3 druhy ptáků hnízdících v EVL 
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8.2.2 Přírodní rezervace Skučák 

Rozkládá se na katastrálním území obce Rychvald, o rozloze 30,08 ha, Tato chráněná oblast 

je vyhlášená z důvodu ochrany společenstev vodních rostlin s plavínem štítnatým a vodní 

ornitofauny (ptactva). V osmdesátých letech byl však v rybníku proveden radikální zásah – 

bylo vyhrnuto rybniční dno. Silná obsádka ryb a opakované kontaminace dusíkatými látkami 

byly příčinou zhoršení kvality vody a narušení přírodní rovnováhy.  

Plavín štítnatý se již v rybníku pravděpodobně nevyskytuje. V rezervaci jsou však jiné cenné 

porosty rákosin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 9. Rybník Skučák  
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8.2.3 Nadregionální biokoridor (K98) 

Umožňuje migraci živočichů z RBC Heřmanický rybník – RBC Bučina, jeho trasa vede přes 

RBC Gruňák. Výskyt skokana hnědého, ondatry pižmové a srnce obecného. 

 

8.2.4 Regionální biokoridor  

Umožňuje migraci živočichů z RBC Gruňák – RBC U Křístkovy kolonie. Výskyt čolka 

velkého. 

 

 
Obr. 10. Čolek velký 

 

 

9 HODNOCENÍ VARIANT 

 

Trasa silnice I/68 v kategorii S24,5/100 je navržena ve dvou variantách. Podkladem pro návrh 

řešení byl dlouhodobě v území sledovaný koridor, který je součástí nadřazené územně 

plánovací dokumentace. Trasa vede přes silně urbanizované území a dostává se do střetů  

s životním prostředím, cílem bylo tedy navrhnout trasu, která bude co nejvíce minimalizovat 

jak střety s okolní zástavbou, tak se životním prostředím. 

 

9.1 Technicko-dopravní zhodnocení 

Dopravně technické parametry obou variant jsou téměř shodné, hlavní odlišnost jsou ve 

směrovém řešení, parametrech mostních objektů, objemech zemních prací. Varianta ,,B“ je 

dle tohoto hodnocení lepší než varianta ,,A“. 
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Tab. 4 technicko-dopravní zhodnocení 
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9.2 Varianta ,,A“ 

Vychází z koridoru daného ÚPN VÚC (ZÚR), trasa je navržena dle požadavků 

platných ČSN a splňuje jeden ze základních cílu tj. umožnit napojení pokračování 

trasy ve směru od dálnice D1. Jelikož trasa prochází rozmanitými druhy území  

od městské aglomerace, přes území zasažená v minulosti průmyslovou činností, územím 

s rozptýlenou zástavbou, chráněnými krajinnými oblastmi, zemědělsky a rekreačně 

využívaným územím jsou navrženy nadstandardní technická řešení. Součástí stavby je  

9 mostních objektů dl. 48-750 m, nejdelší z nich je přes údolí a místní komunikace na území 

obce Dolní Suchá, dále je v této variantě navržen ekodukt „Dolní Suchá“ dl. 75m . 

Součástí stavby je mimoúrovňová křižovatka v obci Petřvald se silnicí I/59, která umožní 

rychlejší napojení karvinské aglomerace na dálnici D1. 

Střety se životním prostředím se podařilo omezit na minimum, střety se zástavbou v obcích 

Rychvald a Petřvald jsou ovšem nevyhnutelné. Navrženo je celkem 23 demolicí objektů 

z toho se týká 10 demolicí obce Rychvald a zbylých 13 demolicí obce Petřvald.  

Odhad nákladů na zhotovení stavby dle varianty ,,A“ vychází na cca 6 mld. Kč. 

Přes technickou náročnost varianta splňuje cíl zadání převedení dopravních vztahu na 

kapacitní komunikaci. Varianta je příznivější ve vztahu ke střetům se životním prostředím, 

než varianty ,,B“ 

Silnice I/68 je ve variante A územně průchodná a v požadované kategorii technicky 

realizovatelná. 
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tab. 5 ekonomická rozvaha varianta ,,A“ 
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9.3 Varianta ,,B“ 

Vychází z koridoru daného ÚPN VÚC (ZÚR), trasa je navržena dle požadavku 

platných ČSN a splňuje jeden ze základních cílu tj. umožnit napojení pokračování 

trasy ve směru od dálnice D1. Jelikož trasa prochází rozmanitými druhy území  

od městské aglomerace, přes území zasažená v minulosti průmyslovou činností, územím 

s rozptýlenou zástavbou, chráněnými krajinnými oblastmi, zemědělsky a rekreačně 

využívaným územím jsou navrženy nadstandardní technická řešení. Součástí stavby je  

9 mostních objektů dl. 35-2490 m, nejdelší z nich je mostní estakáda na území obce 

Rychvald, dále je v této variantě navržen ekodukt „Dolní Suchá“ dl. 75m . 

Součástí stavby je mimoúrovňová křižovatka v obci Petřvald se silnicí I/59, která umožní 

rychlejší napojení karvinské aglomerace na dálnici D1. 

Odhad nákladů na zhotovení stavby dle varianty ,,B“ vychází na cca 7,8 mld. Kč. 

Přes technickou náročnost varianta splňuje cíl zadání převedení dopravních vztahů na 

kapacitní komunikaci. Varianta je příznivější ve vztahu ke střetům s okolní zástavbou, než 

varianty ,,A“ 

Silnice I/68 je ve variantě ,,B“ územně průchodná a v požadované kategorii technicky 

realizovatelná. 
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tab. 6 ekonomická rozvaha varianta ,,B“ 
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10 ZÁVĚR 

Hlavní cíl studie proveditelnosti a účelnosti – nalézt územně průchodnou a technicky 

realizovatelnou trasu silnice I/68 Ostrava, Hrušov-Havířov v parametrech směrově rozdělené 

čtyřpruhové silnice s návrhovou rychlostí 100 km/h byl splněn. Bylo navrženo směrové i 

výškové vedení trasy dle dnes platných technických norem, prověřeno bylo umístění a 

technická realizovatelnost mimoúrovňových křižovatek. Z předložených variant splňují 

kriteria obě varianty.  Výhoda varianty B je v menších střetech se zastavěným územím, ovšem 

za celkově vhodnější řešení v rámci zadaných okrajových podmínek považuji variantu A. Její 

výhody spočívají především v lepší technické realizovatelnosti a menší finanční náročnosti. 

Dopady na životní prostředí jsou významně menší než u navržené varianty B, tento faktor byl 

při hodnocení variant nejdůležitější.  
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