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Obsahem mé diplomové práce je vypracovat technickou studii přeložky silnice I/67 

v úseku Bohumín – Dětmarovice.  Cílem je ověřit realizovatelnost a umístění trasy 

komunikace, řešení křižovatek s průkazem podélného řešení ramp.  

Diplomová práce je vypracována na podkladech vyhledávací studie Silnice I/67 

v úseku Bohumín – Karviná. Tuto studii vypracovala firma DOPRAVOPROJEKT Ostrava. 

Přeložka silnice se nachází v Moravskoslezském kraji, na katastrálních územích Nový 

Bohumín, Skřečoň, Dolní Lutyně, Dětmarovice. 

Realizací celé přeložky dojde k odklonění dopravy z intravilánu do extravilánu, zlepší 

se napojení Karviné na dálnici. Dojde k navýšení cestovní rychlosti a zkrácení cestovní doby 

v tomto úseku. Realizací přeložky by byla vyřešena dopravní obslužnost zamýšlené 

průmyslové zóny.  

Na základě základních výměr byl proveden odhad stavebních nákladů 

Diplomová práce je vypracována v rozsahu 51 stran textu a 26 příloh.   

Annotation (English): 
 

The content of my thesis is to develop a technical study of shifting of Road I/67 in the 

part Bohumín - Dětmarovice. The aim is to verify the feasibility and location of routes, 

intersections solutions with evidence of elongated ramps solutions. 

This diploma thesis is developed on the base of  the search study of road I/67 

Bohumín- Karviná. This study developed the company DOPRAVOPROJEKT Ostrava. 

Shifting of road is located in the Moravian – Silesian Region, on teh cadastral Nový Bohumín 

Skřečoň, Dolní Lutyně, Dětmarovice. 

Implementing a shifting of road will divert traffic from the intravilan to extravilan and 

will improve connections Karviná to highway. This will increase travel speeds and reduce 

travel times in this part. By making a lifting of road would be resolved transport links in 

planned industrial zone.  

Based on the basic acreage were estimated construction cost. 

This thesis is elaborated in the range of 51 pages of text and 26 annexs. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1. Stavba 
 

Název stavby:   Přeložka silnice I/67 Dolní Lutyně 

 

Místo stavby:   kraj Moravskoslezský 

    okres  Karviná 

 

Katastrální území:  Nový Bohumín, Skřečoň, Dolní Lutyně, Dětmarovice 

 

Druh stavby:   dopravní - přeložka, novostavba 

 

1.2. Objednatel studie 
 

Název, adresa:  DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s.r.o. 

    Masarykovo nám. 5/5 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

 

Zakázku zajišťuje:  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

    Fakulta stavební 

    Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba 

     

1.3. Zhotovitel studie 
 

Zhotovitel studie:  Bc. Jan Skupník 
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2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 
 

2.1. Problematika tahu I/67 v úseku Karviná – Bohumín 
 

Přeložka silnice I/67 v úseku Bohumín – Dětmarovice je součástí plánované 

rekonstrukce dopravního propojení Bohumín – Karviná – Český Těšín páteřních rychlostních 

silnic, a to dálnice D1 a R48, kterou má být realizováno napojení karvinské aglomerace                    

na nadřazenou dopravní síť. 

 

Koncepce dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje schválená usnesením  

zastupitelstva kraje č. 24/979 ze dne 10.6.2004 hovoří o silnici a její přeložce takto: „Silnice 

I/67 je vedena bezprostředně podél státní hranice a spojuje velká města na severu aglomerace 

- Bohumín, Karviná a Česky Těšín. Pouze v průchodu přes Karvinou má profil čtyřpruhové 

směrově nedělené a dělené komunikace. Na trase jsou plánovány obchvaty v Bohumíně, 

Dětmarovicích, Karviné a v Loukách. Návrh řešení vychází ze zpracované vyhledávací studie. 

Komunikace je plánována v šířkové kategorii S 11,5/80. Intenzita na této komunikaci                       

v současné době dosahuje 6000 – 9000 voz/24 hod, na území Karviné dosahuje v oblasti 

centra až 16000 voz/24hod (poblíž obchodního domu – mimo řešený úsek). Ve výhledu by 

měla základní potřeby silniční dopravy zajišťovat v širším území rychlostní komunikace R67 

trasována od Mostů u Jablunkova přes Hnojník, Havířov a Orlovou do oblasti Bohumín, 

Vrbice, kde by měla byt napojena na dálnici D1. Ve vazbě na výstavbu této rychlostní 

komunikace je třeba zajistit odpovídající napojení Karviné a Českého Těšína. Z rozboru 

dostupných podkladů lze odhadnout, že po zprovozněni dálnice lze očekávat na silnici I/67 

pro objemy r.2000 toto zatíženi: 

 

 zatížení na sil. I/67 na vjezdu do Bohumína cca 10 000 – 11 000 voz/24 hod. 

 zatížení v území mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi cca 13 000 voz/24 hod. 

 zatížení na sil. I/67 na vjezdu na vstupu do Karviné cca 14 000 voz/24 hod, v úseku 

podél nádraží cca 12 000 voz/24 hod.“ [9]  
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Dle tohoto dokumentu se přeložka měla řešit v 5–ti základních částech: 

 

 „sil.I/67, Bohumín, průtah - řešeni úprav na sil.I/67 dle projektové dokumentace 

HBH Projekt spol. s r.o. a zohlednění návrhu okružní křižovatky sil.I/67 x 

sil.III/4711, 

 sil.I/67, Dolní Lutyně - modernizace stávající sil.I/67 (redukce počtu křižovatek, 

dobudování přístupů na zastávky, zlepšení podmínek pro „levá“ odbočení, 

rekonstrukce křižovatek) v úseku Bohumín sil.I/67 x sil.III/4711 – Dolní Lutyně, 

východ (hranice katastru Dolní Lutyně a Dětmarovice), 

 sil.I/67, Dětmarovice - přeložka sil.I/67 mimo zastavěné území Dětmarovic – 

výběr varianty severní trasy přeložky. Po dohodě s ŘSD ČR byl návrh řešení           

v severním koridoru v oblasti EDĚ dopracován o průkaz reálnosti variantního 

směrování přeložky silnice I/67 do trasy „obslužné“ komunikace původně 

sledované průmyslové zóny Dolní Lutyně, vč. zohlednění připravované výstavby 

areálu Baumit, 

 sil.I/67, Karviná, západ (rybníky) - přeložka sil.I/67 mimo zastavěné území 

Karviné, kde bylo rozhodnuto o sledování varianty řešení s přeložkou v oblasti 

rybníků. Navržené řešení předpokládá zlepšení ochrany obytného území před 

povodněmi, vyloučení zásahu do břehové partie rybníků a využití území mezi řekou 

Olší a přeložkou pro přírodní partii (kompenzace v území za dopady budování 

trasy přeložky), 

 sil.I/67, Karviná, průtah - modernizace stávající silnice I/67 v úseku Karviná, 

průmyslová zóna – Karviná MUK silnice I/67 x I/59. Po jednání s městem Karviná 

bylo dopracováno výsledné invariantní řešení s okružními křižovatkami                       

v křižovatce ul. Nádražní s ul. Havířskou a ul. Nádražní s rampou MUK se silnicí 

I/59, které v oblasti severního konce v oblasti průmyslové zóny nevylučuje různé 

varianty řešení a obsluhy území.“ [9]  
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Obr. 1: Problematika vedení trasy I/67 dle VÚC 

 

Dokument Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje z roku 2008 se k silnici 

a její přeložce vyjadřuje takto: „Koridor dvoupruhové, směrově nedělené silnice I. třídy je 

veden od dálnice D47/D1 (MÚK Bohumín) z prostoru místní části Nová Ves ve směru                     

na Dětmarovice a Karvinou. Od počátečního bodu koridor pokračuje severovýchodním 

směrem v souběhu s dálnicí D47/D1 do prostoru Martinova, který míjí severozápadním 

obchvatem a směřuje jihovýchodním směrem do okrajového prostoru Dolní Lutyně. Severně 

od železniční zastávky Dolní Lutyně, v souběhu s železniční tratí č. 320, pokračuje                       

do prostoru mezi železniční tratí a areálem elektrárny Dětmarovice (EDĚ). Od areálu EDĚ     

ve směru na Karvinou koridor pokračuje v severním souběhu s železniční tratí až do blízkosti 

řeky Olše. Zde se pravostranným obloukem stáčí do severojižního směru, přechází tok Olše, 

kříží železniční trať a dále vede mezi stávající silnicí I/67 a řekou do severovýchodní okrajové 

části Karviné, kde se napojuje na stávající trasu silnice I/67.  

 

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území  

  Vytvořit územní podmínky pro vedení dílčího úseku nadřazené obvodové 

komunikace v parametrech směrově nedělené silnice I. třídy spojující významná 

centra osídlení a rozvojová území podél hranice s Polskem v ose Bohumín 

(D47/D1) – Karviná - Český Těšín (R48), s přímou návazností na páteřní koridor 

silnice I/11 ve směru na Slovensko (Žilina).  
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  Zajištění dopravní dostupnosti a zpřístupnění přilehlého území v souladu                       

s normovými parametry dané komunikace.  

  Minimalizace vlivů na obytnou funkci a kvalitu obytného prostředí zástavby podél 

stávající I/67 (Bohumín-Skřečoň, Dolní Lutyně, Dětmarovice).  

  Minimalizace vlivů na přírodní hodnoty dotčeného území v úseku Dětmarovice 

(EVL Karviná–rybníky, Ptačí oblast Heřmanský stav–Odra–Poolší, ÚSES).“ [10]

  

V roce 2009 byla vypracována studie na variantní řešení vedení trasy přeložky silnice 

I/67 společností Dopravoprojekt Ostrava. Byly vypracovány 3 varianty. Jako nejlepší varianta 

z hlediska průchodnosti územím byla vybrána varianta A – Severní, která je předmětem této 

technické studie. VÚC počítá s vedením trasy ve stávající trase I/67, s napojením silnice                    

na D1 přes obchvat ve Skřečoni (v realizaci) a přeložením trasy silnice v Dětmarovicích. Dále 

se počítá v tomto území s výstavbou významné účelové komunikaxe III. třídy. Vybraná 

varianta je trasována do návrhu této účelové komunikace. Jedna ze tří navržených variant byla 

trasována do přeložky původní silnice I/67, ale tato varianta byla označená jako nevhodná. 

Poslední varianta byla podvarianta vybrané trasy. 

 

Dokument Koncept rozvoje dopravní infrastruktury  Moravskoslezského kraje počítá 

v návrhu výstavby dopravní infrastruktury v r. 2014 – 2018 s vedením trasy v koridoru, 

ve kterém vede vybraná varianta ze studie vypracované DOPRAVOPROJEKTEM Ostrava. 

S přeložkou komunikace v Dětmarovicích se již v tomto dokumentu nepočítá. 

 

Obr. 2: Vedení trasy dle konceptu rozvoje dopravní infrastruktury 
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Obr. 3: Situace variant přeložky I/67 
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3. STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 
 
3.1. Začátek a konec stavby 
 

Začátek úpravy je situován do přeložky silnice III/46813. Tato přeložka vznikla při 

výstavbě silnice D47 (D1). Konec celkové úpravy přeložky silnice I/67  je v km 14,30656,          

km 15,774 uzlového staničení  uzlu 1544A 038 – 1544A006, na křižovatce ulic Havířská, 

Nádražní, Svatopluka Čecha a Bohumínská v Karviné. Úprava bude ukončena okružní 

křižovatkou. Diplomová práce neřeší celou délku úpravy, ale úprava je pouze řešena                      

do km 7,20000. 

 

3.2. Vymezení území pro hledání reálných variant 
 

Území pro hledání reálných variant bylo vymezeno vybranou variantou z předchozí 

studie přeložky trasy silnice I/67. Řešený úsek se nachází v katastrálních území Nový 

Bohumín, Skřečoň, Dolní Lutyně a Dětmarovice. 

 

3.3. Vhodná nebo požadovaná průchozí místa 
 

Požadavky na vhodná nebo požadovaná místa nejsou  známa. Je nutné zabezpečit , 

aby dopad na stávající zástavbu a přírodní hodnoty byl co nejmenší. Návrh trasy se drží 

koridoru vymezeného v územních plánech. 

 

3.4. Průchodné koridory 
 

Řešená trasa kříží několik biokoridorů jak lokálního, tak i nadregionálního významu. 

Trasa je vedena v koridoru definovaném v zásadách územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje.  Problematická místa vedení koridoru jsou v okolí železniční zastávky Dolní Lutyně                  

a v okolí areálu EDĚ, kde se nachází množství průmyslových areálů. 
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Obr. 4: Začátek a konec stavby 
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4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 
 
4.1 Kategorie, třída, návrhová kategorie, funkční skupina a typ 
příčného uspořádání 
 

Přeložka silnice bude první třídy s označením I/67. Návrhová kategorie komunikace je 

S11,5/80. Komunikace bude dvoupruhová s šířkou pruhu 3,5 m, vodícími proužky širokými 

0,25m, zpevněnými krajnicemi širokými 1,5 m nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5 m. 

 

Návrh konstrukce vozovky vychází z inženýrských údajů popsaných v bodě 4.4 této 

DP. Konstrukce je navržena dle TP 170, přílohy A. Konstrukce je označena jako                        

D0 – N – 1 – II – PII a její skladba je: 

 

Dle nového značení: 

SMA 8 + (asfaltový koberec mastixový)  40 mm 

ACL16 + ( asfaltový beton hrubý)   70 mm   

ACP (obalované kamenivo)    90 mm, Edef2 = 150 Mpa 

MZK ( mechanický zpevněné kamenivo)  200 mm,  Edef2 = 90 Mpa 

ŠD (štěrkodrť)     150 mm, Edef2 = 60 Mpa 

      Celkem 550 mm 

 

4.2 Charakteristika souvisejících a dotčených PK 
 
4.2.1 Silnice III/46813 
 

Silnice III/46813 byla překládána při výstavbě D1 (D47) do kolektorového pásu 

vedeného souběžně s D1. Silnice III/46813 se bude napojovat do přeložky I/69 úrovňovou 

křižovatkou, a to v km 0,1739 přeložky I/67,  km 1,765 uzlového staničení uzlu 1542A009 – 

1542A032.  

 

Silnice III/46813 má návrhovou kategorii S 7,5. Komunikace je dvoupruhová s šířkou 

pruhu 3 m, vodícími proužky širokými 0,25 m, bez zpevněných krajnic a nezpevněnými 

krajnicemi širokými 0,5 m. 
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Konstrukce  vozovky může být zvolena stejná jako v případě přeložky silnice III/46812, 

případně by byla shodná s konstrukcí vozovky již vybudovaného úseku přeložky této silnice. 

(stavba D1) . 

 

 
Obr. 5: Silnice III/46813 v místě budoucího napojení 

 
4.2.2 Komunikace pro budoucí napojení průmyslové zóny 
  

Komunikace bude sloužit jako účelová komunikace. V případě vybudování 

průmyslové zóny by se stala silnicí. Bude napojena úrovňovým křížením v km 1,948 přeložky 

I/67.  

 

Účelová komunikace bude návrhové kategorie S 9,5/50. Komunikace bude 

dvoupruhová s šířkou pruhu 3,5 m, vodícími proužky širokými 0,25 m, zpevněnými 

krajnicemi 0,5 m a nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5 m. Konstrukce vozovky se v této 

dokumentaci neřeší. Řešila by se ve vyšším stupni projektové dokumentace. 
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4.2.3 Polní cesta při komunikaci pro budoucí napojení prům. zóny 
 

Při zřízení komunikace pro budoucí napojení průmyslové zońy bude nutné přeložit 

polní cestu, kterou by tato komunikace křížila.  

Polní cesta se bude napojovat na komunikaci pro budoucí napojení průmyslové zóny                    

ve staničení 0,029 km průsečnou křižovatkou. Jedná se o polní cestu doplňkovou návrhové 

kategorie P 3,5/30. Cesta je zpevněná, jednopruhová. Šířka pruhu je  3,5 m. Volná šířka je 

doplněna nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Konstrukce vozovky se v této dokumentaci 

neřeší. Doporučuje se konstrukce stávající polní cesty. 

 

4.2.4 Silnice III/46812 
 

Silnice III/46813 bude překládána, a to přemostěním v km 3,516. Silnice III/46813 má 

návrhovou kategorii S 7,5. Komunikace je dvoupruhová s šířkou pruhu 3 m, vodícími 

proužky širokými 0,25m, bez zpevněných krajnic a nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5m. 

 

Návrh konstrukce vozovky vychází z inženýrských údajů popsaných v bodě 4.4 této 

DP.Konstrukce je navržena dle TP 170, přílohy A. Konstrukce je navržena předběžně, v 

dalším stupni projektové dokumentace by byla upřesněna, případně by byly provedeny 

potřebné dopravně – inženýrské průzkumy. Konstrukce je označena jako  D0 – N – 1 – III – 

PII a její skladba je: 

 

Dle nového značení: 

SMA 8 + (asfaltový koberec mastixový)  40 mm 

ACL16 + ( asfaltový beton hrubý)   60 mm   

ACP (obalované kamenivo)    60 mm, Edef2 = 150 Mpa 

MZK ( mechanický zpevněné kamenivo)  200 mm,  Edef2 = 90 Mpa 

ŠD (štěrkodrť)     150 mm, Edef2 = 60 Mpa 

      Celkem 510 mm 

 

Přeložením silnice se bude muset zajistit obsluha území a zajistit napojení MK 

obslužných, funkční třídy C2 U Závor a U Pískovny. Toto napojení je velmi důležité, jelikož 

se v blízkosti nachází vlaková zastávka.  Dále bude nutné zřídit kvůli napojení zástavby 

novou MK . 
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Obr. 6: Silnice III/46812 ve směru na Věřňovice 

 
4.2.5 MK U Pískovny 
 

Přeložením silnice III/46813 bude nutné upravit MK U Pískovny. Jedná se o místní 

komunikaci obslužnou, funkční třídy C2. Její označení je MO2k -/5,5/30. Jedná se o MK 

doupruhovou o šířce pruhu 2,25 m s nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5 m. Jelikož se 

jedná převážně o výškovou úpravu, konstrukce  není v této dokumentaci řešena. 

 

4.2.6 MK u EDĚ 
  

MK u EDĚ bude přemostěna přeložkou silnice I/67 v km 6,869. MK u EDĚ má 

charakter MK obslužné, funkční třídy C2 s šířkovým uspořádáním jako silnice S9,5/50. 

 

Komunikace je dvoupruhová s šířkou pruhu 3,5 m, vodícími proužky širokými 0,25 m, 

zpevněnými krajnicemi širokými 0,5 m, nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5 m. Jelikož se 

jedná převážně o výškovou úpravu, konstrukce není v této dokumentaci řešena. 
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Jelikož přeložením I/67 je nutné přemístění výrobního areálu firmy CEMEX, je nutné 

k tomuto areálu přeložit místní komunikaci, která se bude napojovat do MK u EDĚ. Tato 

místní komunikace bude komunikace obslužná, funkční třídy C2 s šířkovým uspořádáním 

jako silnice S 7,5/50. Komunikace bude dvoupruhová s šířkou pruhu 3 m, vodícími proužky 

širokými 0,25 m, bez zpevněných krajnic a nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5 m. Z této 

komunikace bude také nutné vyřešit sjezdy na pozemky. Na tuto přeložku bude nutné napojit 

sjezdy na pozemky, výrobní areály a polní cesty. 

 

 

Obr. 7: MK u EDĚ ve směru do průmyslových závodů 

 

4.2.7 MK K Bezdínku 
 

Přeložka bude křížit mimoúrovňově MK K Bezdínku v km 5,198. Jedná se o MK 

obslužnou, funkční třídy C2. Její označení je MO2k -/5,5/30. Jedná se o MK doupruhovou              

o šířce pruhu 2,25 m s nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5 m. Nutná světlá výška mostu  

je 4,2 m. 

 

4.2.8 Polní cesta v km 5,700 
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Přeložka bude křížit mimoúrovňově polní cestu v km 5,700 kategorie P 3,5/30. Cesta 

je zpevněná, jednopruhová. Šířka pruhu je 3,5 m. Volná šířka je doplněna nezpevněnými 

krajnicemi šířky 0,5 m. Nutná světlá výška mostu je 4,2 m. 

4.2.9 Cyklostezka 
 

V km 0,077 se napojuje na přeložku silnice III/46813 cyklostezka. Pro cyklostezku je 

již předpřipraveno těleso, které bylo vybudováno při stavbě dálnice D1 (D47). Tato 

cyklostezka dále kříží mimoúrovňově přeložku silnice I/67 v km 0,256. Cyklostezka se bude 

napojovat na stávající dálkovou cyklostezku č.56. 

Cyklostezka bude dvoupruhová. Šířka pruhu bude 1 m,  dále bude zachován odstup 

0,5 m a  budou provedeny nezpevněné krajnice široké 0,5 m. 

 

 

Obr. 8: Zemní těleso cyklostezky 

 
4.3 Charakteristika dotčených drah 
 

Z návrhu VÚC vyplývá, že územím má být trasována VRT. Křížení s přeložkou je 

zamýšleno mimoúrovňově, s tím že přeložka silnice I/67 zůstane na terénu a přemostěna bude 

VRT. 
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Dále v návrhu VÚC se počítá se zavedením vlečky do výhledové průmyslové zóny. 

Křížení s přeložkou je zamýšleno rovněž mimoúrovňově,  s tím že přemostěna bude přeložka 

silnice I/67, a to v km 3,086. 

Přeložením silnice III/46812 pomocí přemostění vznikne mimoúrovňové křížení 

s elektrifikovanou dvojkolejnou regionální tratí č. 320. Od km 3,500 do km 6,100 zasahuje 

těleso komunikace do ochranného pásma této regionální trati. 

 

V km 6,619 a v km 6,659 se kříží přeložka silnice I/67 s neelektrifikovanou vlečkou 

EDĚ. Toto křížení bude mimoúrovňové. Přeložka I/67 je v tomto úseku trasována na estakádě. 

 
4.4 Dopravně inženýrské údaje 
 

Z údajů ze sčítání dopravy v roce 2005 vyplývá, že nejvyšší intenzita dopravy na 

silnici I/67 je 7218 voz/den, a to v úseku Dětmarovice – Dolní Lutyně. Výhledová intenzita                       

pro rok 2030 je 7218*1,28=9239 voz/den. Přepočtový koeficient je brán z tabulky pro výhled 

růstu počtu vozidel, průběhu a dopravních výkonů 2005 – 2040. Z důvodu zprovoznění 

dálnice lze dle koncepce dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje schváleného, 

usnesením  zastupitelstva kraje č. 24/979 ze dne 10.6.2004, očekávat nárůst intenzity                     

až na 13 000 voz/den v úseku Dětmarovice – Dolní Lutyně. 

 

Celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel byla v roce 2005 na sčítacím úseku             

7 – 1610   827 voz/den. Na sčítacím úseku 7 – 1616 byla celoroční průměrná intenzita 

těžkých vozidel 1438 voz/den. Výhledová intenzita pro rok 2030 je 1438*1,06=1524 voz/den. 

Přepočtový koeficient je brán z tabulky pro výhled růstu počtu vozidel, průběhu a dopravních 

výkonů 2005 – 2040. 

 

Z údajů ze sčítání dopravy v roce 2005 vyplývá, že nejvyšší intenzita dopravy na 

silnici III/46812 je 1183 voz/den. Výhledová intenzita pro rok 2030 je 7218*1,28=1515 

voz/den. Přepočtový koeficient je brán z tabulky pro výhled růstu počtu vozidel, průběhu a 

dopravních výkonů 2005 – 2040.  

 

Na sčítacím úseku  7 – 5330 byla celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel                       

233 voz/den. Výhledová intenzita pro rok 2030 je 233*1,06=247 voz/den. Přepočtový 

koeficient je brán z tabulky pro výhled růstu počtu vozidel, průběhu a dopravních výkonů 

2005 – 2040. 
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Obr. 9: Údaje ze sčítaní dopravy v roce  2005 

 
4.5 Výsledky podkladových studií 
 

Diplomová práce byla vypracována na základě vyhledávací studie, kterou 

vypracovávala firma DOPRAVOPROJEKT Ostrava. Ze tří navržených variant byla vybrána, 

pro další zpracování projektové dokumentace a do zanesení územních plánů, varianta 

označena jako varianta A – severní. 

 

5. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 
5.1 Členitost území 
 

„Řešené území je součástí následujících geomorfologických jednotek : 

provincie: Západní Karpaty 

subprovincie : Vněkarpatské sníženiny 

oblast : Severní Vněkarpatské sníženiny 

celek : Ostravská pánev 

podcelek : Ostravská (Orlovská) plošina 

podcelek : Ostravská nížina 
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Řešené území vykazuje relativně malou výškovou členitost. Tvary reliéfu jsou omezeně 

ovlivněny antropogenní činností. Tvary reliéfu území obecně nevytváří významnější překážky 

pro využití území“. [7]  

 
5.2 Ložiska nerostů, hornická činnost 
 

V místní části Dolní Lutyně – Nerad a Dolní Lutyně – Velké Lány  se nachází ložisko 

štěrkopísku a písku. Vlastníkem těžebního oprávnění je firma CEMEX Sand, s.r.o., Napajedla. 

Celá oblast spadá do Hornoslezké pánve. Hornická činnost v řešeném území doposud 

neprobíhala. 

 
5.3 Geotechnické a inženýrsko geologické údaje 

 

Celé řešené území leží v území mimo vlivy důlní činnosti. V řešené oblasti se dle map 

GEOFONDU nenacházejí žádná sesuvná území. 

 

Ostravská pánev vytváří plochý, pokleslý reliéf (zejména ve vlastní Ostravské nížině), 

který je překryt sprašovými hlínami, říčními sedimenty a i sedimenty glacigenní formace. 

Řešené území leží v uhlonosném území, kde jsou na karbonském reliéfu uloženy vrstvy 

sedimentů miocenního moře v třetihorách. V nejhornějších vrstvách jsou usazeniny 

pleistocenní z dob ledových a meziledových. Geologické podmínky území obecně nevytváří 

významnější překážky pro využití území. 

 
 
5.4. Hydrologické a meteorologické charakteristiky 
 

„Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 10. Území je charakterizováno 

mírně teplou, vlhkou až velmi vlhkou, rovinatou až pahorkatinatou klimatickou podoblastí s 

mírnou zimou. 

 
Vybrané klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti MT 10: 

 Počet letních dnů: 40 - 50 

 Počet mrazivých dnů: 110 – 130 

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

 Průměrná teplota v červenci: 17 – 18°C 

 Srážkový úhrn ve vegetačním období: 400 – 450 mm 

 Srážkový úhrn v zimním období: 200 – 250 mm 
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 Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 50 – 60 

 
Typickým klimatickým znakem jsou poměrně vysoké srážky, které jsou podmíněny 

blízkostí návětrných svahů Beskyd, souvislostí se Slezskou nížinou a celkovou oceánitou území. 

Ostravský bioregion je nejvlhčí nížinnou oblastí v České republice. Srážky se zpravidla 

dostavují při přechodu front, většinou při západním proudění s vlhkým atlantským vzduchem. 

Občas prochází územím i cyklóna, která vyvolává značné srážky. Průměrný úhrn srážek ve 

vybraných lokalitách okolí řešeného území jsou podle dlouhodobého měření ČHMÚ, pobočky 

Ostrava : Albrechtice – (727,5 mm), Havířov – 744,9 mm) a Český Těšín – (811,6 mm). 

Převládající směr  větrů je severovýchodní,  jihozápadní a severní“. [7]  

 
5.5 Současné a budoucí využití a dopravní technická infrastruktura 
 

V současné době je využívána stávající silnice I/67. Na této stávající komunikaci 

právě probíhá realizace obchvatu ve Skřečoni. Přeložením silnice do extravilánu by došlo           

kodlehčení dopravy v obcích a došlo by ke zvýšení cestovní rychlosti a zkrácení cestovní 

doby mezi Karvinou a Bohumínem. Dále by byla vyřešena obslužnost zamýšlené průmyslové 

zóny v Dolní Lutyni. 

 
5.6 Ochranná pásma 
 

Stavba zasahuje do ochranného pásma železniční regionální trati č. 320. Inženýrské 

sítě nejsou v této dokumentaci řešeny (po dohodě s vedoucí práce). Ochranné pásmo silnice  I. 

třídy je stanoveno na  50 m. 

 
 
5.7 Chráněná území 
 

Trasa přímo nekříží ani přímo nesousedí se žádným chráněným územím. Na severním 

okraji Dolní Lutyně, v k. ú. Věřňovice, se nachází ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.,              

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, maloplošné zvláště chráněné území 

– přírodní památka Věřňovice. Jedná se o téměř přirozený porost lužního lesa na výrazné říční 

terase, kde se vyskytují chráněné rostliny a živočichové. 

 
 
 
 
5.8 Citlivost území z hlediska ŽP a ochrany přírody a krajiny 
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Trasa kříží nadregionální biokoridor K 98 Černý les – hranice ČR. Jedná se o smíšený 

les s převahou listnáčů a borovice. Dále trasa kříží lokální biokoridory kolem drobných 

vodních toků. V blízkosti trasy se nachází regionální biocentrum RBC 98 Lutyňský Borek. 

Jedná se o smíšený les s převahou listnáčů a borovice.  V blízkosti se také nachází významná 

ptačí oblast NATURA 2000 Heřmanský stav - Odra – Poolší. 

 

V bezprostřední blízkosti trasy se nachází nestabilizované území Dolní Lutyně – 

Letiště. Budoucí využití území není dosud ujasněno. Do doby rozhodnutí o využití tohoto 

území zde zůstávají zachovány plochy zemědělské – orné půdy a trvalých travních porostů       

a plochy lesní. Primárně se uvažuje,  že toto území bude využito jako průmyslová zóna. 

  
 
 

6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT 
 
6.1 Směrové a výškové řešení trasy 
 
6.1.1 Směrové řešení 
 
Přeložka silnice I/67 

Přeložka silnice se napojuje do přeložky silnice I/46813. Tato přeložka vznikla při 

výstavbě dálnice D1 (D47). Silnice I/67 začíná přímou délky 149,27 m. Ve staničení 0,14927 

km navazuje pravotočivá přechodnice o parametru A = 241,87 a délce L = 90 m. Na tuto 

přechodnici navazuje ve staničení 0,23927 km pravotočivý kružnicový oblouk o poloměru                 

R = 650 m a délce L = 349,19 m. Na oblouk navazuje ve staničení 0,58846 km  přechodnice                   

o parametru A = 241,87 a délce L = 90 m. Dále silnice pokračuje přímou o délce 1644,94 m. 

Ve staničení 2,32340 km začíná pravotočivá přechodnice o parametru A = 300,00 a délce                 

L = 90 m. Na tuto přechodnici dále navazuje kružnicový oblouk ve staničení 2,41340 km            

o poloměru R = 1000 m a délce L = 297,06 m. Oblouk je zakončen pravotočivou přechodnicí 

ve staničení 2,71046 km o parametru A = 300,00 a L = 90,00 m. Dále navazuje přímá délky 

262,46m. Ve staničení 3,06292 km pokračuje levotočivá přechodnice o parametru A = 300,00 

a délce L = 90,00 m. Následuje levotočivý kružnicový oblouk ve staničení 3,15292 km                      

o poloměru R = 1000 m a délce L = 502,34 m. Ve staničení  3,65526 km navazuje                       

na kružnicový oblouk levotočivá přechodnice o parametru A = 300,00 a délce L = 90,00 m. 

Po přechodnici pokračuje přímá délky 969,13 m. Ve staničení 4,71439 km začíná pravotočivá 

přechodnice o parametru A = 328,63 a délce L = 90 m. Na ní navazuje ve staničení 4,80439 

pravotočivý oblouk o poloměru R = 1200 m a délky L = 575,44 m. Ve staničení 5,37983 km 
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navazuje pravotočivá přechodnice o parametru A = 328,63 a délce L = 90,00 m. Dále 

pokračuje přímá o délce 469,27 m. Ve staničení 5,93910 m  navazuje levotočivá přechodnice 

o parametru A = 241,87 a délce L = 90,00 m. Dále pokračuje ve staničení 6,02910 km 

levotočivý oblouk o poloměru R =650 m a délce L = 82,02 m. Na levotočivý oblouk navazuje 

ve staničení 6,11112 levotočivá přechodnice o parametru A = 241,87 a délce L = 90,00 m. 

Následuje přímá o délce 190,57 m. Poté začíná ve staničení 6,39169 km pravotočivá 

přechodnice o parametru A = 241,87 a délce L = 90,00 m. Na ní navazuje ve staničení         

6,48169 km pravotočivý oblouk o poloměru R = 650 m a délce L = 178,35 m. Dále pokračuje 

ve staničení 6,6004 km pravotočivá přechodnice o parametru A = 241,87 a délce L = 90,00 m. 

Dále navazuje přímá délky 171,54 m. Na přímou navazuje ve staničení 6,92158 km 

pravotočivá přechodnice o parametru A = 300,00 a délce L = 90,00 m. Dále pokračuje                     

ve staničení 7,01158 km pravotočivý kružnicový oblouk o poloměru R = 1000 m a délce       

L = 97,04 m. Oblouk je ve staničení 7,10862 zakončen pravotočivou přechodnicí o parametru 

A = 300,00 a délce L = 90,00 m. Řešený úsek trasy je zakončena přímou délky 1,38 m. 

Koncové staničení řešeného úseku je 7,20000 km. 

 

Celá trasa je klopena kolem osy jízdního pásu. Začátek klopení je umísťován do 

začátku přechodnice. V obloucích R1, R5 a R6 je navržen dostředný sklon 3%. Ve zbylých 

obloucích je navržen dostředný sklon 2,5%. 

 

Přeložka silnice III/46813 

 Přeložka silnice III/468136 plynule navazuje na stávající směrové vedení silnice. 

Úprava začíná přímou délky 7,06 m. Následuje ve staničení 0,00706 levotočivý oblouk          

o poloměru o poloměru R = 100,00 m a délky L = 27,36 m. Pokračuje přímá délky 22,24 m. 

Na ní navazuje ve staničení 0,05666 km pravotočivý oblouk o poloměru R = 60,00 m a délky 

L = 64,43 m. Dále pokračuje přímá délky 22,44 m. Úsek je zakončen ve staničení 0,14352 km 

napojením na I/67. 

 

Napojení průmyslové zóny 

Napojení výhledové průmyslové zóny je realizováno přímou délky 92,49 m. Úsek 

začíná zaslepením a končí v napojení na silnici I/67. 

 

Přeložka účelová komunikace u výhledové průmyslové zóny 
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 Účelová komunikace je plynule směrově napojena na stávající účelovou komunikaci. 

Začíná přímou dlouhou 15,82 m. Ve staničení 0,01582 km začíná levotočivý oblouk                       

o poloměru R = 30,00 m a délky L = 27,54 m. Následuje přímá délky 9,62 m. Ve staničení 

0,05298 pokračuje pravotočivý oblouk o poloměru R = 30,00 m a délky L = 28,00 m. 

Následuje přímá délky 20,81 m. Ve staničení 0,10179 km pokračuje pravotočivý oblouk                       

o poloměru R = 30,00 m a délky L = 28,00 m. Následuje přímá délky 9,62 m. Ve staničení 

0,13940 km začíná levotočivý oblouk o poloměru R = 30,00 m a délky L = 27,54 m. Dále 

pokračuje přímá délky 15,82 m. Úsek je zakončen ve staničení 0,18277 km do stávající 

účelové komunikace. 

 

Přeložka silnice III/46812 

Začátek i konec úpravy je plynule směrově napojen na stávající vedení silnice 

III/46812. Přeložka začíná pravotočivou přechodnicí o parametru A = 86,60 a délce L = 50 m. 

Dále ve staničení 0,05001 km začíná pravotočivý oblouk o poloměru R = 150 m a délce         

L = 51,68 m. Následuje ve staničení 0,10269 km pravotočivá přechodnice o parametru          

A = 86,60 a délce L = 50 m. Přeložka silnice pokračuje přímou dlouhou 121,02 m. Na ni 

navazuje ve staničení 0,27270 km levotočivá přechodnice o parametru A = 132,29 a délce      

L = 50 m. Dále pokračuje ve staničení 0,32270 km levotočivý oblouk o poloměru R = 350 m 

a délky L = 98,79 m. Na tento oblouk navazuje ve staničení 0,42150 km levotočivá 

přechodnice o parametru A = 132,29 a délce L = 50 m.  Následuje  přímá délky 9,27 m. Ve 

staničení  0,48076 km navazuje pravotočivá přechodnice o parametru A = 158,11 a délce       

L = 158,11 m. Dále pokračuje ve staničení 0,53076 km pravotočivý oblouk o poloměru         

R = 500 m a délce L = 12,15 m. Ve staničení 0,54291 km pokračuje pravotočivá přechodnice 

o parametru A = 158,11 a délce L = 50 m. Úprava přeložka je zakončena přímou délky     

10,85 m ve staničení  0,60376 km. 

 

Větev 1 u MÚK 1 

 Větev začíná napojením do silnice III/46812 přímou délky 9,64 m. Ve staničení  

0,01251 km začíná pravotočivá přechodnice o parametru A = 45,83 a délky L = 30 m. 

Následuje ve staničení 0,04251 km pravotočivý kružnicový oblouk o poloměru R = 70 m                   

a délce L = 102,23 m. Následně ve staničení 0,14474 km začíná pravotočivá přechodnice                    

o parametru A = 45,83 a délce L = 30 m. Úsek je zakončen přímou o délce 12,8 m                   

ve staničení 0,18754 km. 
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MK U Pískovny 

 Úprava MK  U Pískovny začíná napojením na silnici III/46812. Celá úprava je v přímé 

délky 184,83 m a končí plynulým směrovým napojením na stávající komunikaci. 

 

 

Přeložka MK u MÚK 1 

 Úprava začíná napojením MK U Pískovny. Je započata přímou délky 41,56 m.                      

Ve staničení 0,04156 km následuje levotočivý kružnicový oblouk o poloměru R = 50 m                    

a délky L = 75,91 m. Úsek je zakončen přímou délky 64,48 m ve staničení  0,18196 m.  

 

MK u EDĚ 

 Úprava MK u EDĚ plynule navazuje na stávající směrové vedení této komunikace,                  

a to jak na začátku,  tak i na konci úpravy. Úprava začíná přímou délky 132,38 m.                       

Ve staničení 0,13238 km začíná pravotočivý oblouk o poloměru R = 500 m a délky L = 51,62 

m. Úprava je zakončena přímou o délce 103,74 m ve staničení  0,28774 km. 

 

Větev 1 u MÚK 2 

 Větev začíná napojením na MK u EDĚ. Začíná přímou délky 46,24 m. Ve staničení 

0,04624 km začíná pravotočivý oblouk o poloměru R = 4 5m a délky L = 65,74 m. Větev je 

zakončena přímou délky 109,21 m ve staničení 0,22119 km. Větev je v tomto staničení 

napojena na přeložku silnice I/67. 

 

Cyklostezka 

 Cyklostezka začíná napojením na silnici III/46813 přímou délky 78,26 m. Ve staničení 

0,07626 km začíná pravotočivý oblouk o poloměru R = 70 m a délky L = 21,33 m. Úsek 

končí ve staničení 0,01435 km přímou dlouhou 6,76 m. Úsek je na konci úpravy plynule 

směrově navázán na stávající cyklostezku. 

 

Přeložka MK k areálu CEMEX 

 Přeložka MK začíná napojením na MK u EDĚ. Úprava je započata přímou délky 

216,27 m. Ve staničení 0,21627 km začíná pravotočivý oblouk o poloměru R = 100 m a délky 

L = 27,54 m. Následuje přímá délky 19,88 m. Poté ve staničení 0,26369 km začíná levotočivý 

oblouk o poloměru R = 100 m a délky L = 54,89 m. Následuje přímá délky 42,41 m. Dále 

pokračuje ve staničení 0,36098 km levotočivý kružnicový oblouk o poloměru R = 600 m                       
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a délky L = 86,04 m. Následuje přímá délky 326,83 m. Ve staničení 0,77385 km začíná 

pravotočivý oblouk o poloměru R = 400 m a délky L = 106,42 m. Pokračuje přímá délky 

206,46 m. Ve staničení 1,08673 km začíná pravotočivý oblouk o poloměru R = 65 m  a délky 

L = 124,74 m. Úsek končí ve staničení 1,22952 km přímou a je plynule směrově napojen                       

na stávající komunikaci. 

  
6.1.2 Výškové řešení 
 

Výškový systém je Bpv. 
 

Přeložka silnice I/67 

Přeložka silnice I/67 plynule výškově navazuje na přeložku silnice I/46813. Tato 

přeložka vznikla při výstavbě dálnice D1 (D47). Úsek začíná ve výšce 200,380 m.n.m 

podélným sklonem 0,43% , dlouhým 206,55 m. Ve staničení 0,206545 km začíná vypuklý 

oblouk o poloměru R = 39000 m. Tento oblouk končí ve staničení 0,612721 km. Dále 

pokračuje silnice klesáním 0,61 %. Úsek je délky 100,96 m. Ve staničení 0,713678 km začíná 

vydutý oblouk o poloměru R = 25000 m a končí ve staničení 0,941144 km. Následuje 

stoupání 0,3% a délky 43,48 m. Ve staničení  0,984620 km začíná vypuklý oblouk o 

poloměru R = 65000 m a končí ve staničení 1,374906 km. Následuje 0,3 % klesání délky 

120,44 m. Ve staničení 1,495345 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 35000 m a končí                       

ve staničení 1,705498 km. Pokračuje 0,3 % stoupání délky 916,95 m. Ve staničení                    

2,622440 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 5000 m a končí ve staničení 2,757362 km. 

Následuje 3 % stoupání délky 283,11 m. Ve staničení 3,040347 km začíná vypuklý oblouk               

o poloměru R = 4000 m a končí ve staničení 3,320165 km. Silnice pokračuje 4 % klesáním 

dlouhým 97,19 m. Ve staničení 3,417277 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 4000 m                

a končí ve staničení 3,565149 km. Následuje 0,3 % klesání délky 240,52 m. Ve staničení 

3,805664 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 5000 m a končí ve staničení 3,855422 km. 

Dále pokračuje 0,7 % stoupání délky 1032,52 m. Ve staničení 4,887922 km začíná vypuklý 

oblouk o poloměru R = 39000 m a končí ve staničení 5,276032 km. Následuje 0,3 % klesání 

dlouhé 487,96 m. Ve staničení 5,763995 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 10000 m                   

a končí ve staničení 5,923292 km. Pokračuje 1,29% stoupání  délky  801,01 m. Ve staničení 

6,724231 km začíná vypuklý oblouk o poloměru R = 7000 m a končí ve staničení                    

6,921935 km. Úsek je zakončen 1,53 % stoupáním délky 289,22 m. Úsek končí ve výšce 

217,230 m.n.m. a plynule výškově navazuje na projektovanou niveletu firmou 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava. 
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Přeložka silnice III/46813 

Přeložka se na začátku úpravy plynule výškově napojuje na stávající komunikaci                     

ve výšce 198,033 m.n.m. Úprava začíná vydutým obloukem o poloměru R = 1400 m a oblouk  

končí ve staničení 0,037109 km. Pokračuje 2,5% stoupáním dlouhým 106,45 m. Úprava končí 

ve výšce 201,129 m.n.m a napojuje se výškově do nivelety komunikace I/67. 

 

Napojení průmyslové zóny 

Úprava je v tomto místě zaslepená, takže se napojuje výškově na stávající terén. 

Úprava začíná ve výšce 198,992 m.n.m klesáním o velikosti 0,01% a délce 2,44 m.                       

Ve staničení 0,002440 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 2500 m a končí ve staničení 

0,063654 km. Úprava je zakončena 2,5 % stoupáním délky 28,84 m. Přeložka se napojuje                    

do nivelety přeložky silnice I/67 ve výšce 200,440 m.n.m. 

 

Přeložka účelová komunikace u výhledové průmyslové zóny 

Přeložka účelové komunikace plynule výškově navazuje na stávající účelovou 

komunikaci. Úprava začíná ve výšce 198,911 m.n.m, a to 0,02% klesáním délky 69,91 m.                  

Ve staničení 0,069906 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 1000 m a končí ve staničení 

0,082609 km. Následuje 2,5 % stoupání délky 8,79 m. Ve staničení 0,091422 km je lom 

nivelety bez zaoblení. Následuje 2,5 % klesání délky 6,09 m. Ve staničení 0,097507 začíná 

vydutý oblouk o poloměru R = 1000 m a končí ve staničení 0,109945 km. Následuje 0,01% 

klesání dlouhé 72,82 m. Úsek je ve výšce 198,996 m.n.m. plynule napojen na stávající 

účelovou komunikaci. 

 

Přeložka silnice III/46812 

 Přeložka silnice III/46812 plynule výškově navazuje na stávající výškové vedení 

silnice, a to ve výšce 206,187 m.n.m. Přeložka začíná vydutým obloukem o poloměru                    

R = 2000 m a končí ve staničení 0,135900 km. Dále pokračuje 6,09 % stoupáním délky                   

45,44 m. Ve staničení 0,181257 km začíná vypuklý oblouk o poloměru R = 1900 m a končí 

ve staničení 0,424389 km. Pokračuje 6,77 % klesání délky 48,57 m. Ve staničení 0,472850 

km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 1900 m a končí ve staničení 0,603760 km. 

Následuje 0,01 klesání délky 2,78 m. Úprava na konci plynule výškově navazuje na stávající 

silnici, a to ve výšce 203,988 m.n.m.  

 

Větev 1 u MÚK 1 
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Větev je na začátku napojena do nivelety přeložky silnice III/46812, a to ve výšce 

209,434 m.n.m. Začíná 2,5 % stoupáním délky 14,60 m. Ve staničení 0,014597 km začíná 

vypuklý oblouk o poloměru R = 700 m a končí ve staničení 0,080894 km. Následuje 7,99 % 

klesání délky 34,57 m. Ve staničení 0,115380 km začíná vydutý oblouk o poloměru                       

R = 700 m a končí ve staničení 0,181670 km. Následuje 2,5 % stoupání délky 5,87 m. Větev 

se na konci napojuje do nivelety přeložky silnice I/67, a to ve výšce 204,566 m.n.m. 

 

MK U Pískovny 

 MK U Pískovny se na začátku úpravy napojuje do nivelety přeložky silnice 

III/46812,a to ve výšce 209,384 m.n.m. Začíná klesáním 2,5 % délky 114,86 m. Ve staničení 

0,114826 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 2000 m a končí ve staničení                       

0,181961 km. Následuje 0,86 % stoupání délky 2,87 m. MK na konci úpravy výškově plynule 

navazuje do stávající MK,  a to ve výšce 205,992 m.n.m. 

 

Přeložka MK u MÚK 1 

 Přeložka MK se na začátku napojuje do nivelety MK U Pískovny, a to ve výšce 

206,833 m.n.m. MK začíná 2,5 % klesáním délky 49,34 m. Ve staničení 0,049329 km začíná 

vydutý oblouk o poloměru R = 3000 m a končí ve staničení 0,149132 km. Následuje 0,83% 

stoupání délky 3194 m. Konec úpravy se výškově napojuje do stávající MK U Závor, a to                 

ve výšce 205,033 m.n.m. 

 

MK u EDĚ 

 MK se na začátku úpravy plynule výškově napojuje na stávající komunikaci, a to                     

ve výšce 219,000 m.n.m. Začíná 4,21 % klesáním dlouhým 195,58 m. Ve staničení                      

0,195404 km začíná vydutý oblouk o poloměru R = 1800 m a končí ve staničení 0,284278 km. 

Následuje 0,73 % stoupání délky 3,46 m. Úprava MK se na konci výškově napojuje                        

do stávající MK. 

 

 Větev 1 u MÚK 2 

 Větev se na začátku napojuje do nivelety MK U EDĚ, a to ve výšce 209,816 m.n.m. 

Větev začíná 1,19 % stoupáním dlouhým 11,99 m. Ve staničení 0,011989 km začíná vydutý 

oblouk o poloměru R = 700 m. Následuje 6,84 % stoupání o délce 102,8 m. Ve staničení 

0,154008 km začíná vypuklý oblouk o poloměru R = 700 m a končí ve staničení                     
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0,219248 km. Následuje 2,5 % klesání délky 1,94 m. Větev se na konci napojuje do nivelety 

přeložky silnice I/67, a to ve výšce 219,922 m.n.m. 

 

Cyklostezka 

 Cyklostezka se na začátku napojuje do nivelety přeložky silnice III/46813, a to                     

ve výšce 199,471 m.n.m. Začíná 4,76 % klesáním délky 32,74 m. Ve staničení 0,032707 km 

začíná vydutý oblouk o poloměru R = 500 m a končí ve staničení 0,071893 km. Následuje 

3,08 % stoupání délky 3,81 m. Ve staničení 0,075702 začíná vypuklý oblouk o poloměru                    

R = 600 m. Následuje 0,05 % stoupání délky 10,46 m. Cyklostezka se na konci úpravy 

napojuje do již vybudovaného tělesa cyklostezky, a to v bodě 197,985 m.n.m. 

 

Přeložka MK k areálu CEMEX 

Přeložka MK se na začátku úpravy výškově napojuje do nivelety MK U EDĚ, a to                 

ve výšce 213,754 m.n.m. Začíná 1,68 % klesáním délky 146,9 m. Ve staničení 0,146876 km 

začíná vydutý oblouk o poloměru R = 2000 m a končí ve staničení 0,180522 km. Dále 

pokračuje kvůli křížení se železnicí úsek o sklonu 0,00% délky 64,35 m. Ve staničení 

0,244875 km začíná vypuklý oblouk o poloměru R = 10000 m a končí ve staničení                      

0,376859 km. Následuje 1,32 % klesání délky 177,83 m. Ve staničení 0,554677 km začíná 

vydutý oblouk o poloměru R = 20000 m a končí ve staničení 0,770389 km. Dále pokračuje 

0,24 % klesání délky 459,13. MK se na konci úseku výškově napojuje na stávající 

komunikaci, a to ve výšce 204,987 m.n.m. 

 
6.2 Křižovatky 
 
6.2.1 ÚK1 v km 0,1739 na I/67 
 
Popis 

ÚK kříží přeložku silnice I/67 a silnici III/46813. ÚK se nachází v km 0,1739 přeložky 

silnice I/67 nebo v km 1,765 uzlového staničení uzlu 1542A009 – 1542A032. Jedná se              

o křižovatku stykovou s usměrněnými dopravními proudy pomocí fyzických ostrůvku.                    

Na přeložce silnice I/67 budou zřízeny přidatné pruhy, a to odbočovací pruh vlevo, 

odbočovací pruh vpravo a připojovací pruh. Úhel křížení je  90°. 

 

Odbočovací pruh vpravo 

Šířka odbočovacího pruhu je 3,25 m. Celková délka odbočovacího pruhu je 145 m. 

Délka se skládá z vyřazovacího a zpomalovacího úseku. Délka vyřazovacího úseku je volena                      
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na základě návrhové rychlosti přeložky silnice I/67 a šířky odbočovacího pruhu,                       

a to Lv = 60m. Délka zpomalovacího úseku je volena na základě podélného sklonu silnice 

I/67, návrhové rychlosti přeložky silnice I/67 a rychlosti na konci zpomalovacího úseku. 

Délka zpomalovacího úseku Ld je navržena 85 m. 

 

Připojovací pruh 

Šířka připojovacího pruhu je 3,25 m. Celková délka odbočovacího pruhu je 250 m. 

Délka se skládá ze zrychlovacího, manévrovacího a zařazovacího úseku. Délka zrychlovacího 

úseku je volena na základě podélného sklonu silnice I/67, návrhové rychlosti silnice I/67 a 

rychlosti na konci zrychlovacího úseku. Délka zrychlovacího úseku La je navržena 85 m. 

Délka manévrovacího pruhu je závislá na návrhové rychlosti silnice I/67. Délka 

manévrovacího úseku Lm je navržena 115 m. Délka zařazovacího úseku je závislá na šířce 

připojovacího pruhu a návrhové rychlosti silnice I/67. Délka zařazovacího úseku Lz je 

navržena 50 m. 

 

Odbočovací pruh vlevo 

Šířka odbočovacího pruhu je 3,25 m. Celková délka odbočovacího pruhu je 215 m. 

Délka se skládá z vyřazovacího úseku, zpomalovacího a čekacího úseku. Délka vyřazovacího 

úseku je volena na základě šířky odbočovacího pruhu a návrhové rychlosti silnice I/67. Délka 

vyřazovacího úseku Lv je navržena 60 m Délka zpomalovacího úseku je volena na základě 

podélného sklonu silnice I/67, návrhové rychlosti silnice I/67 a rychlosti na konci 

zpomalovacího úseku. Délka zpomalovacího úseku Ld je navržena 110 m. Délka čekacího 

úseku je navržena pro čekání dvou přívěsových soustav. Délka čekacího úseku Lc je navržena 

45 m. Rozšíření odbočovacího pruhu není provedeno symetricky, ale do přilehlého pruhu 

z důvodu minimalizace dopadu zemního tělesa na zástavbu a plynulejšího směrového vedení.  

 

Větve úrovňové křižovatky 

 Ve větvi se uvažuje návrhová rychlost 30 km/h a příčný sklon 2,5%. Šířka větve bude 

4,80 m (návrhová rychlost 30 km/h, všechny druhy vozidla), dále bude větev rozšířena                       

o bezpečnostní odstup od fyzických ostrůvků 0,5 m. Poloměr směrového kružnicového 

oblouku větve je navržen 25 m. 
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Směrovací ostrůvky 

Směrovací kapkovitý ostrůvek bude délky 30 m a rozšířený o 1,5 m na každou stranu. 

Zaoblený bude poloměrem 13 m. Jelikož ostrůvek bude fyzického charakteru, musí být od něj 

dodržen bezpečnostní odstup 0,5 m. Pruhy v oblasti ostrůvku jsou rozšířeny na hodnotu 4,8 m. 

 

Směrovací ostrůvky trojúhelníkového tvaru splňují požadavek, že hrana přilehlá                      

k vedlejší komunikaci musí být minimálně 3 m. Jelikož ostrůvek bude fyzického charakteru, 

musí být od něj dodržen bezpečnostní odstup 0,5 m. 

 

Dopravní stíny Lr jsou navrženy v délce 145 m. 

 

 

Rozhledové poměry 

 Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní uspořádání A (křižovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, 

umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“, umístěnou 

na vedlejší komunikaci. Dále se  uvažuje s vozidly ve skupině 2 (vozidlo pro odvoz odpadu, 

nákladní automobil, autobus). Příčné uspřádání je v tomto případě uspořádání b (třípruhová 

komunikace – dvoupruhová komunikace s přidatným pruhem pro odbočení vlevo, silnice 

2+1). Návrhová rychlost se uvažuje 80 km/h. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, 

dej přednost v jízdě“  pro odbočení vlevo jsou  Xb = 153 m a  Yb = 12 m. Délky stran 

rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost v jízdě“  pro odbočení vpravo jsou  Xc = 160 m 

a  Yc = 5 m 

 

6.2.2 ÚK2 v km 1,948 na I/67 
 
Popis 

 ÚK kříží přeložku silnice I/67 a napojení pro výhledovou průmyslovou zónu. ÚK se 

nachází v km 1,948 přeložky silnice I/67. Jedná se o křižovatku stykovou s usměrněnými 

dopravními proudy pomocí fyzických ostrůvků. Na přeložce silnice I/67 budou zřízeny 

přidatné pruhy, a to odbočovací pruh vlevo, odbočovací pruh vpravo a připojovací pruh. Úhel 

křížení je  90°. 
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Odbočovací pruh vpravo 

Šířka odbočovacího pruhu je 3,25 m. Celková délka odbočovacího pruhu je 145 m. 

Délka se skládá z vyřazovacího a zpomalovacího úseku. Délka vyřazovacího úseku je volena                       

na základě návrhové rychlosti přeložky silnice I/67 a šířky odbočovacího pruhu, a to                        

Lv = 60m. Délka zpomalovacího úseku je volena na základě podélného sklonu silnice I/67, 

návrhové rychlosti přeložky silnice I/67 a rychlosti na konci zpomalovacího úseku. Délka 

zpomalovacího úseku Ld je navržena 85 m. 

 

Připojovací pruh 

Šířka připojovacího pruhu je 3,25 m. Celková délka připojovacího pruhu je 250 m. 

Délka se skládá ze zrychlovacího, manévrovacího a zařazovacího úseku. Délka zrychlovacího 

úseku je volena na základě podélného sklonu silnice I/67, návrhové rychlosti silnice I/67 a 

rychlosti na konci zrychlovacího úseku. Délka zrychlovacího úseku La je navržena 85 m. 

Délka manévrovacího pruhu je závislá na návrhové rychlosti silnice I/67. Délka 

manévrovacího úseku Lm je navržena 115 m. Délka zařazovacího úseku je závislá na šířce 

připojovacího pruhu  a  návrhové rychlosti silnice I/67. Délka zařazovacího úseku Lz je 

navržena 50 m. 

 

Odbočovací pruh vlevo 

Šířka odbočovacího pruhu je 3,25m. Celková délka odbočovacího pruhu je 210 m. 

Délka se skládá z vyřazovacího úseku, zpomalovacího a čekacího úseku. Délka vyřazovacího 

úseku je volena na základě šířky odbočovacího pruhu a návrhové rychlosti silnice I/67. Délka 

vyřazovacího úseku Lv je navržena 60 m. Délka zpomalovacího úseku je volena na základě 

podélného sklonu silnice I/67, návrhové rychlosti silnice I/67 a rychlosti na konci 

zpomalovacího úseku. Délka zpomalovacího úseku Ld je navržena 105 m. Délka čekacího 

úseku je navržena pro čekání dvou přívěsových soustav. Délka čekacího úseku Lc je navržena 

45 m. Rozšíření odbočovacího pruhu není provedeno symetricky, ale do přilehlého pruhu. 

 

Větve úrovňové křižovatky 

 Ve větvi se uvažuje návrhová rychlost 30 km/h a příčný sklon 2,5%. Šířka větve bude 

4,80 m (návrhová rychlost 30 km/h, všechny druhy vozidel), dále bude větev rozšířena                    

o bezpečnostní odstup od fyzických ostrůvků 0,5 m. Poloměr směrového kružnicového 

oblouku větve je navržen 25 m. 
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Směrovací ostrůvky 

Směrovací kapkovitý ostrůvek bude délky 40 m a rozšířený o 1,5 m na každou stranu. 

Zaoblený bude poloměrem 13 m. Jelikož ostrůvek bude fyzického charakteru, musí být od něj 

dodržen bezpečnostní odstup 0,5 m. Pruhy v oblasti ostrůvku jsou rozšířeny na hodnotu 4,8 m. 

 

Směrovací ostrůvky trojúhelníkového tvaru splňují požadavek, že hrana přilehlá 

vedlejší komunikaci musí být minimálně 3 m. Jelikož ostrůvek bude fyzického charakteru, 

musí být od něj dodržen  bezpečnostní odstup  0,5 m. 

 

Dopravní stíny Lr jsou navrženy v délce 145 m. 

 

Rozhledové poměry 

 Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní uspořádání B (křižovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, 

umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“, umístěnou                     

na vedlejší komunikaci. Dále se uvažuje s vozidly ve skupině 4 (nejdelší vozidlo podle 

zvláštního předpisu). Příčné uspřádání je v tomto případě uspořádání b (třípruhová 

komunikace – dvoupruhová komunikace s přidatným pruhem pro odbočení vlevo, silnice 

2+1). Délky stran rozhledových trojúhelníků „Dej přednost v jízdě“ pro odbočení vlevo jsou  

Xb1 = 116 m a Yb1 = 41 m. Návrhová rychlost se uvažuje 80 km/h. Délky stran rozhledových 

trojúhelníků „Dej přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc1 = 116 m a Yc1 = 41 m. 

Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost v jízdě“ pro odbočení vlevo jsou  

Xb = 211m a  Yb = 12 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost 

v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc = 218m a  Yc = 5 m. 

 

6.2.3 Sjezd na účelovou komunikaci v km 0,029 na napojení prům. zóny 
 
Popis 

Sjezd napojuje účelovou komunikaci na napojení pro výhledovou průmyslovou. Sjezd 

se nachází v km 0,029 napojení průmyslové zóny. Úhel křížení je  90°. Vnitřní okraj nároží 

křižovatky tvoří kružnicový oblouk o poloměru  R = 8 m. 

 

Rozhledové poměry 

Rozhledové poměry jsou řešeny jako na sjezdu na Dz pro Vn = 50 km/h. Délka  

Dz = 35 m. 
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6.2.4 MÚK 1 v km 3,617 na I/67 
 

Popis 
 Jedná se sice o mimoúrovňové křížení, ale části MÚK mají charakter ÚK. Toto ÚK 

kříží přeložku silnice I/67 a větev MÚK. ÚK se nachází v km 3,617 přeložky silnice I/67. 

Jedná se o křižovatku stykovou s usměrněnými dopravními proudy pomocí fyzických 

ostrůvků. Na přeložce silnice I/67 budou zřízeny přidatné pruhy, a to odbočovací pruh vlevo, 

odbočovací pruh vpravo a připojovací pruh. Úhel křížení je  90°. 

 

Odbočovací pruh vpravo 

Šířka odbočovacího pruhu je 3,25 m. Celková délka odbočovacího pruhu je 145 m. 

Délka se skládá z vyřazovacího a zpomalovacího úseku. Délka vyřazovacího úseku je volena               

na základě návrhové rychlosti přeložky silnice I/67 a šířky odbočovacího pruhu, a to                       

Lv = 60m. Délka zpomalovacího úseku je volena na základě podélného sklonu silnice I/67, 

návrhové rychlosti přeložky silnice I/67 a rychlosti na konci zpomalovacího úseku. Délka 

zpomalovacího úseku Ld je navržena 85 m. 

 

Připojovací pruh 

Šířka připojovacího pruhu je 3,25 m. Celková délka připojovacího pruhu je 252 m. 

Délka se skládá ze zrychlovacího, manévrovacího a zařazovacího úseku. Délka zrychlovacího 

úseku je volena na základě podélného sklonu silnice I/67, návrhové rychlosti silnice I/67 a 

rychlosti na konci zrychlovacího úseku. Délka zrychlovacího úseku La je navržena 87 m. 

Délka manévrovacího pruhu je závislá na návrhové rychlosti silnice I/67. Délka 

manévrovacího úseku Lm je navržena 115 m. Délka zařazovacího úseku je závislá na šířce 

připojovacího pruhu a návrhové rychlosti silnice I/67. Délka zařazovacího úseku Lz je 

navržena 50 m. 

 

Odbočovací pruh vlevo 

Šířka odbočovacího pruhu je 3,25 m. Celková délka odbočovacího pruhu je 215 m. 

Délka se skládá z vyřazovacího úseku, zpomalovacího a čekacího úseku. Délka vyřazovacího 

úseku je volena na základě šířky odbočovacího pruhu a návrhové rychlosti silnice I/67. Délka 

vyřazovacího úseku Lv je navržena 60 m.  Délka zpomalovacího úseku je volena na základě 

podélného sklonu silnice I/67, návrhové rychlosti silnice I/67 a rychlosti na konci 

zpomalovacího úseku. Délka zpomalovacího úseku Ld je navržena 110 m. Délka čekacího 
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úseku je navržena pro čekání dvou přívěsových soustav. Délka čekacího úseku Lc je navržena 

45 m. Rozšíření odbočovacího pruhu není provedeno symetricky, ale do přilehlého pruhu. 

 

Větve úrovňové křižovatky 

 Ve větvi se uvažuje návrhová rychlost 30 km/h a příčný sklon 2,5%. Šířka větve bude 

4,8 m (návrhová rychlost 30 km/h, všechny druhy vozidla), dále bude větev rozšířena                       

o bezpečnostní odstup od fyzických ostrůvků 0,5 m. Poloměr směrového kružnicového 

oblouku větve je navržen 25 m. 

 

Větev mimoúrovňové křižovatky 

 Větev je navržena jako dvoupruhová. Základní šířka pruhu je 3,5 m. Vodící proužek je 

navržen 0,25 m široký, zpevněná krajnice je navržena 0,25 m. Nezpevněná krajnice je šířky 

0,75 m v místech, kde je osazen směrový sloupek, v místech, kde je osazeno svodidlo, je šířky 

1,5 m.  Příčný sklon je uvažován 2,5 %. Ve směrovém oblouku o poloměru R = 70 m dochází 

k rozšíření vnitřního pruhu o 0,55 m a vnějšího o 0,5 m. Konstrukce vozovky je předběžně 

navržena stejná jako konstrukce přeložky I/67. Ve vyšším stupni projektové dokumentace by 

byla případně upřesněna. Konstrukce je označena jako D0 – N – 1 – II – PII a její skladba je: 

Dle nového značení: 

SMA 8 + (asfaltový koberec mastixový)  40 mm 

ACL16 + ( asfaltový beton hrubý)   70 mm   

ACP (obalované kamenivo)    90 mm, Edef2 = 150 Mpa 

MZK ( mechanický zpevněné kamenivo)  200 mm,  Edef2 = 90 Mpa 

ŠD (štěrkodrť)     150 mm, Edef2 = 60 Mpa 

      Celkem 550 mm 

 

Směrovací ostrůvky 

Směrovací kapkovitý ostrůvek bude délky 40 m a rozšířený o 1,5 m na každou stranu. 

Zaoblený bude poloměrem 13 m. Jelikož ostrůvek bude fyzického charakteru, musí být od něj 

dodržen bezpečnostní odstup 0,5m. Pruhy v oblasti ostrůvku jsou rozšířeny na hodnotu 4,8 m. 

 

Směrovací ostrůvky trojúhelníkového tvaru splňují požadavek, že hrana přilehlá 

vedlejší komunikaci musí být minimálně 3 m. Jelikož ostrůvek bude fyzického charakteru, 

musí být od něj dodržen  bezpečnostní odstup 0,5 m. 
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Dopravní stíny Lr jsou navrženy v délce 145 m. 

 

Rozhledové poměry 

 Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní uspořádání B (křižovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, 

umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“, umístěnou              

na vedlejší komunikaci. Dále se  uvažuje s vozidly ve skupině 4 (nejdelší vozidlo podle 

zvláštního předpisu). Příčné uspřádání je v tomto případě uspořádání b (třípruhová 

komunikace – dvoupruhová komunikace s přidatným pruhem pro odbočení vlevo, silnice 

2+1). Návrhová rychlost se uvažuje 80 km/h. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Dej 

přednost v jízdě“ pro odbočení vlevo jsou  Xb1 = 116 m a Yb1 = 41 m. Délky stran 

rozhledových trojúhelníků „Dej přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc1 = 116 m                     

a Yc1 = 41 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost v jízdě“ pro odbočení 

vlevo jsou  Xb = 211m a  Yb = 12 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej 

přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc = 218m a  Yc = 5 m. 

 

 
6.2.5 ÚK v km 0,455 na III/46812 
 
Popis 

 Další části MÚK1 je ÚK, které kříží přeložku silnice III/46812 a větev MUK1. ÚK se 

nachází v km 0,455 přeložky silnice III/46812. Jedná se o křižovatku stykovou 

s usměrněnými dopravními proudy pomocí fyzických ostrůvků. Úhel křížení je  90°. Vnitřní 

okraj nároží křižovatky tvoří kružnicový oblouk o poloměru R = 15 m. 

 

Směrovací ostrůvky 

Směrovací kapkovitý ostrůvek bude délky 20 m a rozšířený o 1,5 m na každou stranu. 

Zaoblený bude poloměrem 10m. Jelikož ostrůvek bude fyzického charakteru, musí být od něj 

dodržen bezpečnostní odstup 0,5 m. Pruhy v oblasti ostrůvku jsou rozšířeny na hodnotu 4,8 m. 

 

Rozhledové poměry 

 Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní uspořádání B (křižovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, 

umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“, umístěnou                       

na vedlejší komunikaci. Dále se  uvažuje s vozidly ve skupině 4 (nejdelší vozidlo podle 
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zvláštního předpisu). Příčné uspřádání je v tomto případě uspořádání a (dvoupruhová 

komunikace). Návrhová rychlost se uvažuje 50 km/h. Délky stran rozhledových trojúhelníku 

„Dej přednost v jízdě“ pro odbočení vlevo jsou  Xb1 = 70 m a Yb1 = 41 m. Délky stran 

rozhledových trojúhelníků „Dej přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc1 = 70 m a Yc1 

= 41 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost v jízdě“ pro odbočení 

vlevo jsou  Xb = 103 m a  Yb = 8,5 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej 

přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc = 114m a  Yc = 5 m. 

 

6.2.6 ÚK v km 0,128 na III/46812 
 
Popis 

 Jedná se o ÚK, které kříží přeložku silnice III/46812 a MK U Pískovny. ÚK se 

nachází v km 0,128 přeložky silnice III/46812. Jedná se o křižovatku stykovou. Úhel křížení 

je  78°. Vnitřní okraj nároží křižovatky tvoří kružnicový oblouk o poloměru R = 15 m. 

 
Rozhledové poměry 

 Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní uspořádání B (křižovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, 

umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“, umístěnou na 

vedlejší komunikaci. Dále se uvažuje se vozidly ve skupině 3 (kloubový autobus, jízdní 

souprava). Příčné uspřádání je v tomto případě uspořádání a (dvoupruhová komunikace). 

Návrhová rychlost se uvažuje 50 km/h. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Dej přednost 

v jízdě“ pro odbočení vlevo jsou  Xb1 = 70 m a Yb1 = 41 m. Délky stran rozhledových 

trojúhelníků „Dej přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc1 = 70 m a Yc1 = 41 m. 

Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost v jízdě“ pro odbočení vlevo jsou  

Xb = 94 m a  Yb = 8,5 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost 

v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc = 104 m a  Yc = 5 m. 

 

6.2.7 ÚK v km 0,102 na MK U Pískovny 
 
Popis 

 Jedná se o ÚK, které kříží přeložku MK U Pískovny a přeložku MK. ÚK se nachází 

v km 0,102 přeložky MK U Pískovny. Jedná se o křižovatku stykovou. Úhel křížení je  90°. 

Vnitřní okraj nároží křižovatky tvoří kružnicový oblouk o poloměru R = 10 m. 

 
 
 



Bc. Jan Skupník  Diplomová práce 
 

 35

Rozhledové poměry 

 Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní uspořádání B (křižovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, 

umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“, umístěnou                     

na vedlejší komunikaci. Dále se uvažuje s vozidly ve skupině 2 (vozidlo pro odvoz odpadu, 

nákladní automobil, autobus). Příčné uspřádání je v tomto případě uspořádání a (dvoupruhová 

komunikace). Návrhová rychlost se uvažuje 50 km/h. Délky stran rozhledových trojúhelníků 

„Dej přednost v jízdě“ pro odbočení vlevo jsou  Xb1 = 70 m a Yb1 = 41 m. Délky stran 

rozhledových trojúhelníků „Dej přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc1 = 70 m                   

a  Yc1 = 41 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost v jízdě“ pro 

odbočení vlevo jsou  Xb = 73 m a  Yb = 8,5 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, 

dej přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc = 84 m a  Yc = 5 m. 

 

6.2.8 ÚK v km 0,181 na MK U Pískovny 
 
Popis 

 Jedná se o ÚK, které kříží přeložku MK U a MK U Závor. ÚK se nachází v km 0,181 

přeložky MK. Jedná se o křižovatku stykovou. Úhel křížení je 75°. Vnitřní okraj nároží 

křižovatky tvoří kružnicový oblouk o poloměru R = 10 m a R = 12 m. 

 

Rozhledové poměry 

 Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní uspořádání A (křižovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, 

umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“, umístěnou 

na vedlejší komunikaci. Dále se uvažuje s vozidly ve skupině 2 (vozidlo pro odvoz odpadu, 

nákladní automobil, autobus). Příčné uspřádání je v tomto případě uspořádání a (dvoupruhová 

komunikace). Návrhová rychlost se uvažuje 50 km/h. Délky stran rozhledových trojúhelníků 

„Stůj, dej přednost v jízdě“ pro odbočení vlevo jsou  Xb = 73 m a  Yb = 8,5 m. Délky stran 

rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc = 84 m                      

3a  Yc = 5 m. 

 

6.2.9 MÚK 2 v km 7,011 na I/67 
 

Popis 
 Jedná se sice o mimoúrovňové křížení, ale části MÚK mají charakter ÚK. Toto ÚK 

kříží přeložku silnice I/67 a větev MÚK. ÚK se nachází v km 7,011 přeložky silnice I/67. 
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Jedná se o křižovatku stykovou s usměrněnými dopravními proudy pomocí fyzických 

ostrůvků.  Na přeložce silnice I/67 budou zřízeny přidatné pruhy, a to odbočovací pruh vlevo, 

odbočovací pruh vpravo a připojovací pruh. Úhel křížení je  90°. 

 

Odbočovací pruh vpravo 

Šířka odbočovacího pruhu je 3,25 m. Celková délka odbočovacího pruhu je 135 m. 

Délka se skládá z vyřazovacího a zpomalovacího úseku. Délka vyřazovacího úseku je volena                

na základě návrhové rychlosti přeložky silnice I/67 a šířky odbočovacího pruhu, a to                    

Lv = 60m. Délka zpomalovacího úseku je volena na základě podélného sklonu silnice I/67, 

návrhové rychlosti přeložky silnice I/67 a rychlosti na konci zpomalovacího úseku. Délka 

zpomalovacího úseku Ld je navržena 75 m. 

 

Připojovací pruh 

Šířka připojovacího pruhu je 3,25 m. Celková délka připojovacího pruhu je 262 m. Délka 

se skládá ze zrychlovacího, manévrovacího a zařazovacího úseku. Délka zrychlovacího úseku 

je volena na základě podélného sklonu silnice I/67, návrhové rychlosti silnice I/67 a rychlosti 

na konci zrychlovacího úseku. Délka zrychlovacího úseku La je navržena 97 m. Délka 

manévrovacího pruhu je závislá na návrhové rychlosti silnice I/67. Délka manévrovacího 

úseku Lm je navržena 115 m. Délka zařazovacího úseku je závislá na šířce připojovacího 

pruhu a návrhové rychlosti silnice I/67. Délka zařazovacího úseku Lz je navržena 50 m. 

 

Odbočovací pruh vlevo 

Šířka odbočovacího pruhu je 3,25 m. Celková délka odbočovacího pruhu je 220 m. 

Délka se skládá z vyřazovacího úseku, zpomalovacího a čekacího úseku. Délka vyřazovacího 

úseku je volena na základě šířky odbočovacího pruhu a návrhové rychlosti silnice I/67. Délka 

vyřazovacího úseku Lv je navržena 60 m Délka zpomalovacího úseku je volena na základě 

podélného sklonu silnice I/67, návrhové rychlosti silnice I/67 a rychlosti na konci 

zpomalovacího úseku. Délka zpomalovacího úseku Ld je navržena 115 m. Délka čekacího 

úseku je navržena pro čekání dvou přívěsových soustav. Délka čekacího úseku Lc je navržena 

45 m. Rozšíření odbočovacího pruhu není provedeno symetricky, ale do přilehlého pruhu. 

 

Větve úrovňové křižovatky 

 Ve větvi se uvažuje návrhová rychlost 30 km/h a příčný sklon 2,5%. Šířka větve bude 

4,80 m (návrhová rychlost 30 km/h, všechny druhy vozidla), dále bude větev rozšířena                       
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o bezpečnostní odstup od fyzických ostrůvků 0,5 m. Poloměr směrového kružnicového 

oblouku větve je navržen 25 m. 

 

Větev mimoúrovňové křižovatky 

 Větev je navržena jako dvoupruhová. Základní šířka pruhu je 3,5 m. Vodící proužek je 

navržen 0,25 m široký, zpevněná krajnice je navržena 0,25 m. Nezpevněná krajnice je šířky 

0,75 m v místech, kde je osazen směrový sloupek, v místech kde je osazeno svodidlo, je šířky 

1,5 m.  Příčný sklon je uvažován 2,5 %. Ve směrovém oblouku o poloměru R = 45 m dochází 

k rozšíření vnitřního pruhu o 0,9 m a vnějšího o 0,8 m. Konstrukce vozovky je předběžně 

navržena stejná jako konstrukce přeložky I/67. Ve vyšším stupni projektové dokumentace by 

byla případně upřesněna. Konstrukce je označena jako D0 – N – 1 – II – PII a její skladba je: 

 

Dle nového značení: 

SMA 8 + (asfaltový koberec mastixový)  40 mm 

ACL16 + ( asfaltový beton hrubý)   70 mm   

ACP (obalované kamenivo)    90 mm, Edef2 = 150 Mpa 

MZK ( mechanický zpevněné kamenivo)  200 mm,  Edef2 = 90 Mpa 

ŠD (štěrkodrť)     150 mm, Edef2 = 60 Mpa 

      Celkem 550 mm 

Směrovací ostrůvky 

Směrovací kapkovitý ostrůvek bude délky 40 m a rozšířený o 1,5 m na každou stranu. 

Zaoblený bude poloměrem 13 m. Jelikož ostrůvek bude fyzického charakteru, musí být od něj 

dodržen bezpečnostní odstup 0,5 m. Pruhy v oblasti ostrůvku jsou rozšířeny na hodnotu 4,8 m. 

 

Směrovací ostrůvky trojúhelníkového tvaru splňují požadavek, že hrana přilehlá 

vedlejší komunikaci musí být minimálně 3 m. Jelikož ostrůvek bude fyzického charakteru, 

musí být od něj dodržen bezpečnostní odstup 0,5 m. 

 

Dopravní stíny Lr jsou navrženy v délce 145 m. 

 

Rozhledové poměry 

 Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní uspořádání B (křižovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, 

umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“, umístěnou                       
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na vedlejší komunikaci. Dále se uvažuje s vozidly ve skupině 4 (nejdelší vozidlo podle 

zvláštního předpisu). Příčné uspřádání je v tomto případě uspořádání b (třípruhová 

komunikace – dvoupruhová komunikace s přidatným pruhem pro odbočení vlevo, silnice 

2+1). Návrhová rychlost se uvažuje 80 km/h. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Dej 

přednost v jízdě“ pro odbočení vlevo jsou  Xb1 = 116 m a Yb1 = 41 m. Délky stran 

rozhledových trojúhelníků „Dej přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc1 = 116 m                      

a Yc1 = 41 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost v jízdě“ pro odbočení 

vlevo jsou  Xb = 211m a  Yb = 12 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej 

přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc = 218m a  Yc = 5 m. 

 
6.2.10 ÚK v km 0,223 na MK u EDĚ 
 
Popis 

 Jedná se o ÚK, které kříží úpravu MK u EDĚ a větev MKÚ2. ÚK se nachází                       

v km 0,223 úpravy MK u EDĚ. Jedná se o křižovatku stykovou. Úhel křížení je 91°. Vnitřní 

okraj nároží křižovatky tvoří kružnicový oblouk o poloměru  R = 16 m. 

 

Rozhledové poměry 

 Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní uspořádání B (křižovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, 

umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“, umístěnou                    

na vedlejší komunikaci. Dále se uvažuje s vozidly ve skupině 4 (nejdelší vozidlo podle 

zvláštního předpisu). Příčné uspřádání je v tomto případě uspořádání a (dvoupruhová 

komunikace). Návrhová rychlost se uvažuje 50 km/h. Délky stran rozhledových trojúhelníků 

„Dej přednost v jízdě“ pro odbočení vlevo jsou  Xb1 = 70 m a Yb1 = 41 m. Délky stran 

rozhledových trojúhelníků „Dej přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc1 = 70 m         

a   Yc1 = 41 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost v jízdě“ pro 

odbočení vlevo jsou  Xb = 103 m a  Yb = 8,5 m. Délky stran rozhledových trojúhelníků „Stůj, 

dej přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc = 114 m a  Yc = 5 m. 

 

6.2.11 ÚK v km 0,124 na MK u EDĚ 
 

Popis 
 Jedná se o ÚK, které kříží úpravu MK u EDĚ a přeložku MK. ÚK se nachází                  

v km 0,124 úpravy MK u EDĚ. Jedná se o křižovatku stykovou. Úhel křížení je 90°. Vnitřní 

okraj nároží křižovatky tvoří kružnicový oblouk o poloměru  R = 15 m. 
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Rozhledové poměry 

 Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní uspořádání A (křižovatka s předností 

v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, 

umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“, umístěnou 

na vedlejší komunikaci. Dále se uvažuje s vozidly ve skupině 4 (vozidlo pro odvoz odpadu, 

nákladní automobil, autobus). Příčné uspřádání je v tomto případě uspořádání a (dvoupruhová 

komunikace). Návrhová rychlost se uvažuje 50 km/h. Délky stran rozhledových trojúhelníků 

„Stůj, dej přednost v jízdě“ pro odbočení vlevo jsou  Xb = 103 m a  Yb = 8,5 m. Délky stran 

rozhledových trojúhelníků „Stůj, dej přednost v jízdě“ pro odbočení vpravo jsou  Xc = 114 m 

a  Yc = 5 m. 

 
6.3 Mostní objekty 
 
6.3.1 Most v km 0,256  na I/67 
 

Jedná se o přemostění cyklostezky a potoka. Jelikož v blízkosti se nachází podobný 

most, v zachování jednotné architektury, vychází návrh mostu právě z tohoto objektu. Je 

předběžně navržen jako železobetonový rám o dvou polích. Celková délka mostu je 36 m. 

Délka polí je 18 m. Světlá výška pod mostem je navržena kvůli cyklostezky min. 2,5 m. 

Návrh nivelety počítá s tloušťkou konstrukce až 1 m. 
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Obr. 10: Stávající 3 pólový rámový most na D1 

 
 
6.3.2 Most v km 0,530 na I/67 
  

Tento most je navržen z důvodu průchodnosti lesní remízy pro drobnou zvěř. Je 

předběžně navržen jako železobetonový rám o jednom poli. Celková délka mostu je 10 m. 

Světlá výška pod mostem je navržena 1 m. Z tohoto důvodu by se dalo hovořit o mostě jako                 

o propustku.  Návrh nivelety počítá s tloušťkou konstrukce až 1 m. 

 
 
 
 
6.3.3 Most v km 0,960 na I/67 
 

 Tento most je navržen z důvodu zachování biokoridoru vedeného v územním plánu 

jako biokoridor lokálního významu. Jedná se o biokoridor kolem občasného toku, tudíž most 

bude plnit funkci propustku. Je předběžně navržen jako železobetonový rám o jednom poli. 

Celková délka mostu je 10 m. Světlá výška pod mostem je navržena 3 m. Návrh nivelety 

počítá s tloušťkou konstrukce až 1,2 m. 

 
 



Bc. Jan Skupník  Diplomová práce 
 

 41

6.3.4 Most v km 2,832 na I/67 
 

Tento most je navržen z důvodu zachování biokoridoru vedeného v územním plánu 

jako biokoridor nadregionálního významu Černý les – hranice ČR. Jedná se o smíšený les 

s převahou listnáčů a borovice. Je předběžně navržen jako železobetonový rám o jednom poli. 

Celková délka mostu je 10 m. Světlá výška pod mostem je navržena 3 m, může být až 4,6 m. 

Tyto navržené parametry jsou krajní parametry pro průchod srnce. Návrh nivelety počítá 

s tloušťkou konstrukce až 1,5 m. 

 
 
6.3.5 Most v km 3,086 na I/67 
 

 Tento most je navržen z důvodů mimoúrovňového křížení přeložky I/67 a výhledové 

vlečky do průmyslové zóny. Konstrukce je předběžně navržena z tyčových prefabrikátů                

o jednom poli. Celková délka mostu je 30 m. Nutná světlá pod mostem je navržena 7,2 m. 

Tato výška umožňuje pozdější elektrifikaci.  Návrh nivelety počítá s tloušťkou konstrukce               

až 2 m. 

 
6.3.6 Most v km 3,516 přes I/67 
 

Tento most je navržen z důvodů mimoúrovňového křížení přeložky III/46812                       

a elektrifikované dvoukolejné regionální trati č. 320, mimoúrovńové křižovatky mezi 

přeložkou I/67  a přeložkou III/46812 a mimoúrovňového křížení přeložky III/4618                       

s přeložkou MK . Konstrukce je předběžně navržena jako železobetonová jednotrámová 

konstrukce o šesti polích. Krajní pole jsou navrženy 24,5 m dlouhá, střední pole jsou 

navrženy 31 m dlouhá. Celková délka mostu je 173 m. Nutná světlá výška pod mostem je 

navržena 7,2 m v místě křížení s tratí, 4,8 m v místě křížení s I/67 a 4,2 m v místě křížení                 

s přeložkou MK. Návrh nivelety počítá s tloušťkou konstrukce až 2 m. 

 
6.3.7 Propustek v km 4.326 na I/67 
 

Tento propustek je navržen z důvodu křížení potoka a přeložky I/67. Je předběžně 

navržen jako železobetonový rám o jednom poli. Celková délka propustku je 12 m. Světlá 

výška propustku je navržena 1,5 m.  Návrh nivelety počítá s tloušťkou konstrukce až 1 m. 
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6.3.8 Most v km 5,198 na I/67 
 

Tento most je navržen z důvodu křížení MK U Bezdínku a přeložky I/67. Je předběžně 

navržen jako deskový most z prostého betonu případně železobetonu o jednom poli. Celková 

délka mostu je 18 m. Nutná světlá výška pod mostem je navržena 4,2 m.  Návrh nivelety 

počítá s tloušťkou konstrukce až 1,5 m. 

 
6.3.9 Most v km 5,700 na I/67 
 

Tento most je navržen z důvodu křížení polní cesty a přeložky I/67. Je předběžně 

navržen jako deskový most z prostého betonu případně železobetonu o jednom poli. Celková 

délka mostu je 18 m. Nutná světlá výška pod mostem je navržena 4,2 m. Návrh nivelety 

počítá s tloušťkou konstrukce až 1,5 m. 

 
 
6.3.10 Propustek v km 6,376 na I/67 
 

 Tento propustek je navržen z důvodu prostupu občasného vodního toku zemním 

tělesem přeložky silnice I/67. Je navržen jako trubní, DN 1200. 

 
6.3.11 Most v km 6,700 na I/67 
 

 Tento most je navržen z důvodů mimoúrovňového křížení přeložky silnice I/67                   

s vlečkou EDĚ, napojením areálu COAL MILL, MK u EDĚ a sjezdem na pozemek. Most je 

předběžně navržen jako železobetonový dvoutrámový most o deseti polích. Pole jsou délky 

28 m, 7x40 m, 32 m a 22m. Celková délka je 362 m. Nutná světlá výška pod mostem je 

navržena 7,2 m v místě křížení s tratí, 4,2 m v místě křížení se sjezdem k areálu COAL MILL 

a sjezdu na pozemek a 4,5 m v místě křížení s MK u EDĚ.. Návrh nivelety počítá s tloušťkou 

konstrukce až 2,5 m. 

 

6.3.12 Propustek v km 0,062 na přeložce III/46813 
 

Tento propustek je navržen z důvodu křížení potoka a přeložky III/46813. Je předběžně 

navržen jako železobetonový rám o jednom poli. Celková délka propustku je 10 m. Světlá 

výška propustku je navržena 1 m.  Návrh nivelety počítá s tloušťkou konstrukce až 1 m. 
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6.3.13 Propustek v km 0,068 na napojení prům. zóny 
 

 Tento propustek je navržen z důvodu prostupu občasného vodního toku zemním 

tělesem napojení průmyslové zóny. Je navržen jako trubní, DN 1200. 

 
6.4 Obslužná zařízení 
 

Z důvodu ochrany zástavby před hlukem je na přeložce silnice I/67 v km 0,200          

až 0,400 navržena protihluková stěna. Stěna je navržena mimo rozhledové poměry přilehlé 

křižovatky. Podrobný návrh stěny bude řešen ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

 
6.5 Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních 
komunikací 
 
6.5.1 Přeložka III/46813 
 

Z důvodu napojení silnice III/46813 je nutné provést přeložku této komunikace délky 

0,1435 km. Přeložka silnice III/46813 má návrhovou kategorii S 7,5. Komunikace bude 

dvoupruhová s šířkou pruhu 3 m, vodícími proužky širokými 0,25 m, bez zpevněných krajnic 

a nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5m. V obloucích bude pruh rozšířen na hodnotu                 

3,65 m. 

 

Směrové a výškové řešení je popsáno v bodě 6.1.1 a 6.1.2. Skladba vozovky je 

popsána v bodě 4.2.1. 

 

V km 0,062 se nachází propustek, v km 0,077 napojení na cyklostezku a v km 0,143                      

se nachází styková křižovatka. Na začátku úseku přeložka navazuje na stávající vedení. 

 
6.5.2 Přeložka III/46812 
 

 Tato přeložka je realizována z důvodu vytvoření mimoúrovňové křižovatky s I/67                    

a mimoúrovňového křížení s regionální dráhou č.320. Bylo vytvořeno přemostění popsané                  

v bodě 6.3.5. Přeložka se nachází v km 3,516 přeložky silnice I/67. Přeložka silnice III/46813 

má návrhovou kategorii S 7,5. Komunikace je dvoupruhová s šířkou pruhu 3 m, vodícími 

proužky širokými 0,25 m, bez zpevněných krajnic a nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5 m. 

Silnice je na v prvním směrovém oblouku rozšířena na hodnotu 3,40 m. 
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Směrové a výškové řešení je popsáno v bodě 6.1.1 a 6.1.2. Skladba vozovky je 

popsána  v bodě 4.2.4. 

 

Přeložka silnice III/46812 se v km 0,128 se úrovňově  kříží s úpravou MK U Pískovny,                

v km 0,223 se mimoúrovňově kříží s přeložkou MK, v km 0,370 se mimoúrovňově kříží 

přeložkou I/67 a v km 0,455 se úrovňově kříží s větví MÚK 1.  

 
6.5.3 Přeložka MK u MÚK 1 
 

 Tato přeložka je realizována z důvodu napojení obytné zástavby na dopravní 

infrastrukturu. MK bude obslužná, funkční skupiny C2, označena jako MO2k -/6,5/30. 

Komunikace bude dvoupruhová, šířka pruhu 2,75 m, šířka nezpevněných krajnic bude 0,5 m. 

V oblouku bude komunikace rozšířena na 3,65 m.  

 

Směrové a výškové řešení je popsáno v bodě 6.1.1 a 6.1.2. Skladba vozovky stejná 

jako u přeložky komunikace III/46812. Bude upřesněna ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 

 

Na začátku přeložky se přeložka MK napojuje do úpravy MK U Pískovny. Na konci               

se napojuje do MK U Závor. Na konci úseku bude výškově upravena křižovatka. 

 
6.5.4 Úprava MK U Pískovny 
 

Z důvodu přeložení silnice III/46812 bude muset být výškově upravena MK U 

Pískovny. Jedná se o místní komunikaci obslužnou, funkční třídy C2. Její označení je MO2k -

/5,5/30. Jedná se o MK doupruhovou o šířce pruhu 2,25 m s nezpevněnými krajnicemi 

širokými 0,5 m. Jelikož se jedná převážně o výškovou úpravu,  konstrukce  není v této 

dokumentaci řešena. 

 

Směrové a výškové řešení je popsáno v bodě 6.1.1 a 6.1.2. 

 

Na začátku úpravy se MK napojuje do stávající MK. Na konci úpravy se MK napojuje                  

do přeložky  silnice III/46812. 
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6.5.5 Úprava MK U EDĚ 
 

Z důvodu realizace MÚK 2 je nutná především výšková změna vedení MK. MK u 

EDĚ má charakter MK obslužné,  funkční třídy C2 se šířkovým uspořádáním jako silnice 

S9,5/50. 

 

Komunikace je dvoupruhová s šířkou pruhu 3,5 m, vodícími proužky širokými 0,25m, 

zpevněnými krajnicemi širokými 0,5 m, nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5m. Jelikož se 

jedná převážně o výškovou úpravu, konstrukce  není v této dokumentaci řešena. 

 

Směrové a výškové řešení je popsáno v bodě 6.1.1 a 6.1.2. 

 

Úprava se na konci i na začátku napojuje do stávající komunikace. V km 0,111 podjíždí 

pod přeložkou silnice I/67. V km 0,124 se nachází průsečná křižovatka a v km 0,223                        

se nachází křižovatka s větví MÚK 2. 

 
6.5.6 Přeložka MK k areálu CEMEX 
 

Z důvodu přeložení areálu CEMEX, bude nutné k tomuto areálu přeložit MK. Bude se 

jednat o MK obslužnou, funkční skupiny C2 s šířkovým uspořádáním jako S S 7,5. 

Komunikace je dvoupruhová s šířkou pruhu 3 m, vodícími proužky širokými 0,25 m, bez 

zpevněných krajnic a nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5 m. MK je v prvním a druhém 

směrovém oblouku rozšířena na hodnotu 3,50 m. V pátém na hodnotu 3,6 m Konstrukce 

vozovky je předběžně navržena jako  D0 – N – 1 – III – PII a její skladba je: 

 

Dle nového značení: 

SMA 8 + (asfaltový koberec mastixový)  40 mm 

ACL16 + ( asfaltový beton hrubý)   60 mm   

ACP (obalované kamenivo)    60 mm, Edef2 = 150 Mpa 

MZK ( mechanický zpevněné kamenivo)  200 mm,  Edef2 = 90 Mpa 

ŠD (štěrkodrť)     150 mm, Edef2 = 60 Mpa 

      Celkem 510 mm 

 
Konstrukce bude upřesněna ve vyšším stupni projektové dokumentace. Směrové                       

a výškové řešení je popsáno v bodě 6.1.1 a 6.1.2. 



Bc. Jan Skupník  Diplomová práce 
 

 46

Přeložka se na začátku úseku napojuje přes průsečnou křižovatku do MK U EDĚ.                      

V km 0,051 se napojuje sjezd k areálu COAL MILL, v km 0,209 a 0,215 se MK kříží 

úrovňově s vlečkou EDĚ, v km 0,349 se napojuje na MK polní cesta a v km 1,147 se na MK 

napojuje polní cesta. Na konci úseku se napojuje do stávající polní cesty. 

 
6.5.7 Přeložka polní cesty 
 

Při zřízení komunikace pro budoucí napojení průmyslové zóny bude nutné přeložit 

polní cestu, kterou by tato komunikace křížila.  

 

Polní cesta se bude napojovat na komunikaci pro budoucí napojení průmyslové zóny                     

ve staničení 0,029 km průsečnou křižovatkou. Jedná se o polní cestu doplňkovou návrhové 

kategorie P 3,5/30. Cesta je zpevněná, jednopruhová. Šířka pruhu je  3,5 m. Volná šířka je 

doplněna nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Konstrukce vozovky se v této dokumentaci 

neřeší. Doporučuje se konstrukce stávající polní cesty. 

 
6.6 Podmiňující předpoklady 
 

Po dohodě s vedoucí DP se neřeší přeložky inženýrských sítí. 
 
6.6.1 Přeložka potoka Lutyňka 
 

V km 3,250 až 3,550 přeložky silnice I/67 je přeložen vodní tok Lutyňka. Bude 

provedeno lichoběžníkové koryto toku zpevněné do výšky 1,5 m např. lomovým kamenem. 

  
6.6.2 Přeložka areálu CEMEX 
 

 V km 6,400 až 6,500 se nachází výrobní areál firmy CEMEX. Tento areál bude 

přeložen mimo vedení přeložky zhruba do km 5,800. 
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Obr. 11: Areál CEMEX 

 
6.6.3 Demolice 
 V km 7,100 až 7,200 se nachází objekty určeny k demolici. Jedná se o sklady a garáže. 

 
Obr. 12: Objekty určeny k demolici 
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6.7 Bilance základních výměr, odhad stavebních nákladů 

I/67 Bohumín -Dolní Lutyně S 11,5/80   SEVERNÍ VARIANTA 

Objekt, provozní soubor 
měrné 

jednotky 
jednotková 

cena Kč 
počet 

cena za 
položku Kč 

cena        
Kč 

Vozovky         272 215 673

            

přeložka I/68 Bohumín - Dolní Lutyně m2 3 000 70 287 210 861 000   

Přeložka III/46813   3 000 1 001 3 004 200   

Napojení prům zóny   3 000 786 2 358 495   

Přeložka polní cesty   1 500 640 959 543   

Přeložka III/46182   3 000 2 800 8 399 820   

Úprava MK U Pískovny   1 500 832 1 247 603   

Přeložka MK   2 000 1 001 2 001 560   

Větev MUK1   3 000 1 819 5 457 414   

Úprava MK U u EDĚ   1 500 2 446 3 668 685   

Větev MUK2   3 000 2 146 6 436 629   

Přeložka MK k areálu CEMEX   3 000 9 221 27 664 200   

Cyklostezka   1 500 104 156 525   

Zemní práce         313 548 000

            

Výkopy m3 600       

CELÉ STAVBY     518 080 310 848 000   

            

Násypy m3 600       

CELÉ STAVBY     4 500 2 700 000   

Související objekty         50 500 000

            

Protihlukové stěny bm 5 000 200 1 000 000   

            

Úprava území           

Příprava území       30 000 000   

Vegetační úpravy       8 000 000   

Rekultivace       5 000 000   

Přeložka potoka       1 500 000   

Přeložka výrobního areálu       5 000 000   

Mosty (vč. vozovky na mostech)         289 894 876

  m2         

propustek na III/46813   30 000 65 1 950 000   

most přes potok v km 0,256   35 000 378 13 230 000   

most přes biokoridor v km 0,530   30 000 105 3 150 000   

most přes biokoridor v km 0,960   30 000 105 3 150 000   

most přes biokoridor v km 2,832   30 000 105 3 150 000   

most přes vlečku v km 3,086   35 000 315 11 025 000   

propustek přes potok v km 4,326   30 000 126 3 780 000   

most přes mk v km 5,198   30 000 189 5 670 000   

most přes polní cestu v km 5,700   30 000 189 5 670 000   

most na III/46812   40 000 1 125 44 980 000   

most v km 6,700   51 076 3 801 194 139 876   

Stavební náklady celkem - cenová úroveň roku 2010       926 158 549

+rezerva 
5% 5% 972 500 000
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6.8 Zábory půdy 
 

Po dohodě s vedoucí DP se neřeší. 
 
6.9 ŽP, příroda a krajina 
 

Trasa přeložky je navrhována s ohledem na životní prostředí. Návrh se snaží 

maximálně respektovat stávající biokoridory. 

 
6.10 Organizace výstavby 
 

Organizace výstavby bude řešena ve vyšším stupni projektové dokumentace. Pro 

použití zařízení staveniště se nabízí objekty, které jsou určeny k demolici. 

 
6.11 Průzkumy 
 

 Ve vyšších stupních projektové dokumentace se doporučuje provést geotechnický                      

a hydrogeologický průzkum. 

 

7. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 
 

Vypracování DP je provedeno dle platných českých norem a předpisů. Trasa je 

v úseku Bohumín – Dolní Lutyně realizovatelná, včetně úrovňových i mimoúrovňových 

křižovatek. Návrh trasy je proveden s co možná nejmenším dopadem na životní prostředí. 

Realizací celé přeložky dojde k odklonění dopravy z intravilánu do extravilánu, zlepší se 

napojení Karviné na dálnici. Dojde k navýšení cestovní rychlosti a zkrácení cestovní doby 

v tomto úseku. Realizací přeložky by byla vyřešena dopravní obslužnost zamýšlené 

průmyslové zóny. Realizací by nedošlo výrazně k znehodnocení investice přeložky I/67                     

ve Skřečoni. Odhadovaná cena díla s 5% rezervou je 972 500 00 Kč. 
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