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Anotace 

Obsahem diplomové práce byl návrh p�eložky silnice I/58 ve Frenštátu pod Radhošt�m. 
P�eložka silnice se nachází v Moravskoslezském kraji, v katastrálním území Frenštát pod 
Radhošt�m.

Cílem diplomové práce je ov��it realizovatelnost a umíst�ní trasy komunikace a �ešení 
k�ižovatek. Realizací p�eložky dojde k odklon�ní dopravy ze st�edu m�sta do mén� osídlené 
lokality. P�eložka vy�eší dopravní obslužnost území.  

Byly navrženy dv� varianty �ešení p�eložky silnice I/58 a na základ� jejich ekonomického 
hodnocení byla vybrána výhodn�jší varianta, která byla podrobn� zpracována.  

Výsledkem návrhu je optimální �ešení spolu s ekonomickým zhodnocením variant  

Diplomová práce je vypracována v rozsahu 55 stran textu a 50 stran p�íloh.

Klí�ová slova: Frenštát pod Radhošt�m, silnice I/58, studie, p�eložka silnice, okružní 
k�ižovatka,

The Annotation 

The main topic of this thesis is design of relaying of road I/58 in Frenštátu pod Radhošt�m.
The relaying of road is located in Moravskoslezský kraj (region), in cadastral area of Frenštát 
pod Radhošt�m.

The aim of thesis is to verify the feasibility and proposed new location of the route and 
engineering solution of its crossroads. After the road reconstruction process is done, the 
traffic will be diverted from downtown to less populated areas. The relaying of road will 
provide a better quality of access to area.  

Two alternatives of relaying of road I/58 were designed. Based on their economic evaluation 
was chosen better variant which was elaborated.  

The results are optimal design solution and economic based evaluation.  

This thesis is elaborated in 55 pages of text and 50 of attechments.  

Keywords: Frenštát pod Radhošt�m, road I/58, study,  relaying of road, study, roundabout 



1 Identifika�ní údaje .............................................................................................................. 3 
1.1 Stavba ......................................................................................................................... 3 
1.2 Zadavatel studie .......................................................................................................... 3 
1.3 Zhotovitel studie ......................................................................................................... 3 

2 Zd�vodn�ní studie .............................................................................................................. 4 
2.1 Vztah k programu rozvoje sít� komunikací ............................................................... 6 
2.2 Ú�el studie a sledované cíle ....................................................................................... 7 
2.3 Pot�ebnost a naléhavost stavby .................................................................................. 8 
2.4 Charakteristika sou�asného stavu ............................................................................... 9 

3 Zájmové území ................................................................................................................. 19 
3.1 Za�átek a konec stavby ............................................................................................ 19 
3.2 Vymezené území pro návrh reálných variant ........................................................... 19 
3.3 Pr�chodné koridory .................................................................................................. 19 
3.4 Požadovaná nebo vhodná pr�chozí místa ................................................................ 19 

4 Výchozí údaje pro návrh variant ...................................................................................... 20 
4.1 Kategorie, t�ída, návrhová kategorie, funk�ní skupina a typ p�í�ného uspo�ádání .. 20 
4.2 Související nebo dot�ené PK a dráhy ....................................................................... 25 
4.3 Mosty a tunely .......................................................................................................... 26
4.4 Dopravn� inženýrské údaje ...................................................................................... 26 
4.5 Technická infrastruktura .......................................................................................... 31 

5 Zájmové území ................................................................................................................. 32 
5.1 Citlivost pr�chozích koridor� z hlediska ŽP ............................................................ 32 
5.2 Sou�asné a budoucí využití území ........................................................................... 32 
5.3 Geomorfolagická a geologická charakteristika ........................................................ 32 
5.4 Reliéf terénu ............................................................................................................. 32 
5.5 Klimatické podmínky ............................................................................................... 32 
5.6 Hydrologické pom�ry ............................................................................................... 33 

6 Základní charakteristiky variant ....................................................................................... 34 
6.1 Sm�rové �ešení ......................................................................................................... 34 
6.2 Výškové �ešení varianty B ....................................................................................... 37 
6.3 K�ižovatky ................................................................................................................ 38 
6.4 Mosty ........................................................................................................................ 42 
6.5 Obslužná za�ízení ..................................................................................................... 43 
6.6 Vybavení území ........................................................................................................ 43 

7 Hodnocení variant tras ..................................................................................................... 44
7.1 Ekonomické hodnocení ............................................................................................ 44 
7.2 Hodnocení variant z hlediska dot�ení území ............................................................ 47 

8 Záv�r ................................................................................................................................. 48 
Použitá literatura ...................................................................................................................... 49 
SEZNAM OBRÁZK�: ............................................................................................................ 51 
SEZNAM TABULEK: ............................................................................................................. 52
SEZNAM GRAF�: .................................................................................................................. 52 
Seznam výkres� ........................................................................................................................ 53 



Diplomová práce 

- 1 -  

Seznam použitého zna�ení 

%   Procenta 

°C   Stupe� Celsia 

A   Parametr klotoidy 

ACL16+  Asfaltový beton hrubý   

ACO   Asfaltový beton 

ACo11  Asfaltový beton 

ACP   Obalované kamenivo 

ACp16+  Obalované kamenivo 

AKM I  Asfaltový koberec mastixový – d�ív�jší ozna�ení 

�D – Telematika �eské dráhy - Telematika 

�EZ   �eské Energetické Závody 

�SN   �eská technická norma  

DL   Dlažba 

Edef2   Modul p�etvárnosti

f´   Sou�initel p�í�ného t�ení 

gn   Normální tíhové zrychlení 

I0i   Výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel 

Ivi   Výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel 

k0i   Koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok a pro danou skupinu 

   vozidel 

K�   Koruna �eská 

km   Kilometr 

km/h   Kilometru za hodinu 

kpi   Koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel 

KÚ   Konec úseku 

kV   Kilovolt 

kvi   Koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok a pro danou 

   skupinu vozidel 

L   Lože 

LPG   Zkapaln�ný ropný plyn (Liquefied Petroleum Gas) 

m n.m.  Metr� nad mo�em 
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m   Metr 

m/s   Metr� za sekundu 

m/s2   Metr� za sekundu na druhou     

MJ   M�rná jednotka 

mm   Milimetr 

MPa   Mega Pascal 

MZ   Mechanicky zpevn�né zemina 

MZK   Mechanicky zpevn�né kamenivo 

O2   Telefonica O2

OKD   Ostravsko-karvinské doly 

ORP   Obec s rozší�enou p�sobností 

p   Základní p�í�ný sklon jízdního pásu ve sm�rovém oblouku bez  

   dost�edného sklonu 

R mat   Recyklovaný materiál 

R   Polom�r

�SD   	editelství silnic a dálnic 

SMA8+  Asfaltový koberec mastixový – nové ozna�ení    

SMP   Severomoravská plynárenská 

SOB 2   Specifická oblast republikového významu    

ŠD    Št�rkodr


TP   Technické podmínky 

ÚPN VÚC  Územní plán velkého územního celku 

Vn(s)   Návrhová rychlost 

Voz/24 hod  Vozidel za 24 hodin 

Voz/den  Vozidel za den  

Voz/h   Vozidel za hodinu 

ZÚ   Za�átek úseku 

ŽP   Životní prost�edí 



Diplomová práce 

- 3 -  

1 Identifika�ní údaje  

1.1 Stavba 

Název stavby:  P�eložka silnice I/58 ve Frenštátu pod Radhošt�m

Kraj:   Moravskoslezský 

Okres:   Nový Ji�ín

Katastrální území: Frenštát pod Radhošt�m

Rozsah:  Studie 

1.2 Zadavatel studie 

Název, adresa:  Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta stavební 

   Katedra dopravního stavitelství 

   Ludvíka Podešt� 1875/17, 

   708 33 Ostrava Poruba  

1.3 Zhotovitel studie 

Vedoucí práce: Ing. Václav Škvain 

Autor práce:  Ing. Filip Brtna 
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2 Zd�vodn�ní studie  

Požadavek na vypracování studie vychází z dokumentu Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje [9] a z Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

Moravskoslezského kraje – vyhodnocení programového dokumentu z r. 2004, koncept [10]. 

Lokalita, kterou vede silnice I/58 prošla za posledních 50. let rozsáhlým rozvojem 

(rozvoj m�sta je patrný z obr. 1 a obr. 2), kdy došlo p�edevším k rozší�eníbytové výstavby a 

území se stalo st�edem m�sta.

Z uvedeného d�vodu je dále neudržitelné, aby lokalitou procházela silnice I/58, která 

je hlavní komunika�ní osou vedenou ve sm�ru jihozápad – sever (Rožnov p. R. - Polsko). 

Z hlediska dopravní obslužnosti se jedná o nejvýznamn�jší dopravní p�í�ku v �ešeném území, 

která p�evádí nejvyšší objemy dopravy (dle s�ítání dopravy z roku 2010 až 8 800 vozidel/ 24 

hod). Význam silni�ní komunikace z hlediska širších dopravních vazeb je nadregionální. 

Problematika p�eložení silnice I/58 je �ešena i v rámci územního plánu VÚC Beskydy na 

území Moravskoslezského kraje [11], odkud Územní plán Frenštát pod Radhošt�m [12] tento 

návrh p�ebírá a dále up�es�uje a stabilizuje koridor v celkové ší�ce od cca 25 do 70m. 

P�evzatá citace z Územního plánu Frenštátu pod Radhošt�m:

„V rámci vymezené plochy koridoru je vyzna�en orienta�ní návrh p�eložky silnice I/58, která 

je vedena p�ibližn� v trasách ul. P�í�nice a Školská �tvr�. S mimoúrov�ovým k�ížením 

celostátní železni�ní trati �. 323 a orienta�ní návrhy úprav dot�ené okolní komunika�ní sít�

(p�eložky místních komunikací, p�eložky cyklistických tras, stezky pro cyklisty a návrhy nebo 

úpravy k�ižovatek). Z hlediska technického je trasa p�eložky silnice I/58 navržena ve 

dvoupruhové sm�rov� nerozd�lené kategorii. Koridor vymezený v platném ÚPN VÚC Beskydy 

v ší�ce 200 m od osy vymezeného návrhu na ob� strany bude respektován pouze v nezbytn�

nutném rozsahu. Nové stavby a objekty v n�m se nacházející budou posuzovány individuáln� s 

tím, že nebudou povolovány nové stavby a provoz objekt� znemož�ující realizaci p�eložky 

silnice I/58. P�ípadné p�evedení p�ekládaného úseku silnice I/58 do sít� silnic nižší t�ídy po 

realizaci p�eložky není p�edm�tem dopravního �ešení územního plánu. 

Ostatní úpravy silnice I/58 navržené územním plánem jsou zam��eny p�edevším na zvýšení 

plynulosti a bezpe�nosti dopravy. Navrženy jsou p�edevším p�estavby stávajících k�ižovatek 
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na okružní, a to s p�eložkou silnice II/483, s p�eložkou silnice I/58 v jejím severním a jižním 

úseku a k�ižovatku s ul. Dolní. K�ižovatka s ul. Papratná a navrženou obslužnou komunikací 

pro pr�myslové zóny v Martinské �tvrti bude p�eložena do nové polohy. Pro tyto úpravy jsou 

v grafické �ásti územního plánu vymezeny p�íslušné plochy umož�ující jejich realizaci s 

orienta�ním vymezením navržených zám�r�.“ [4] 

Obr. 1 Trasa p�eložky silnice I/58 na podkladu ortofotomapy z roku 2007 [19] 

SSiillnniiccee II//5588
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Obr. 2: Trasa silnice I/58 na podkladu ortofotomapy z 50. let 20. století [20] 

P�edm�tem studie p�eložky silnice I. t�ídy  I/58 ve Frenštátu pod Radhošt�m (obr. 1) je 

prov��it technickou realizovatelnost a umíst�ní trasy v navržené lokalit�, tak aby navržená 

trasa a parametry komunikace zajiš
ovaly ochranu chodc�, cyklist� a obslužnost území.  

2.1 Vztah k programu rozvoje sít� komunikací 

P�eložka silnice I/58 je požadována Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury 

Moravskoslezského kraje – vyhodnocení programového dokumentu z r. 2004. 

P�eložka silnice bude mít p�ímý dopad na tuto dopravní infrastrukturu: 

Silnice I/58 (Rožnov p.R. - Frenštát p.R. - P�íbor - Ostrava - Bohumín - Polsko) 

Silnice I/58 je komunikací nadregionálního významu. Je vedena jako dvoupruhová sm�rov�

nerozd�lená komunikace. Dopravní zatížení dle Výsledk� celostátního s�ítání dopravy na 

silni�ní a dálni�ní síti �R v roce 2010 (	SD) se pohybuje okolo 8 800 motorových vozidel za 

24 hod. 

Trasa silnice I/58 
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Silnice II/483 (Hodslavice - Mo�kov - Frenštát pod Radhošt�m - �eladná - Frýdlant 

nad Ostravicí) 

Jedná se o významnou krajskou komunikaci, ur�enou p�edevším pro rekrea�ní dopravu 

vedenou podél severního úpatí hlavního h�ebenu Beskyd. Komunikace je dvoupruhovou 

sm�rov� nerozd�lenou komunikací s dopravním zatížením od 2,5 do 4 tis. motorových 

vozidel za 24 hod. 

Silnice III/4835 (Frenštát pod Radhošt�m - Trojanovice) 

Komunikace je pouze lokálního (místního) významu, slouží p�edevším rekrea�ní doprav�

vedené na Pustevny. Jedná se o dvoupruhovou sm�rov� nerozd�lenou komunikaci s 

dopravním zatížením cca 1,9 tis. motorových vozidel za 24 hod.

Silnice III/4848 (Frýdek - Místek - Frenštát pod Radhošt�m) 

Z hlediska širších vazeb se jedná o komunikaci krajského významu s významným podílem 

rekrea�ní dopravy realizovanou ve dvoupruhové sm�rov� nerozd�lené komunikaci. 

Dopravní zatížení se pohybuje v rozmezí 2,2 – 3,1 tis. motorových vozidel za 24 hod. 

Železni�ní tra� �. 323 (Ostrava hlavní nádraží – Valašské Mezi�í�í)  

Tra
 je nadregionálního významu a v lokalit� p�eložky silnice I/58 vedena po 

navýšeném náspu. 

2.2 Ú�el studie a sledované cíle 

Cílem studie je návrh technicky proveditelného �ešení s ohledem na zadané návrhové 

parametry, tj. nalezení a vy�ešení optimální varianty, tak, aby došlo k odklonu tranzitní 

dopravy ze st�edu m�sta. Hlavními požadavky je dopravní ú�innost, ekonomická návratnost, 

bezpe�nost a minimalizace vliv� na p�írodní hodnoty dot�eného území. 

D�vodem vymezení je: 

a) Jedná se o strukturáln� postiženou oblast, kde došlo ke stagnaci v d�ležitých 

ekonomických odv�tvích (zbrojní a elektrochemický pr�mysl).  

b) V oblasti není rovnom�rn� využíván rekrea�ní potenciál. Oblastí prochází jeden 

z hlavních dopravních tah� na Slovensko. Oblast se vyzna�uje vysokou estetickou 
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hodnotou krajiny a osídlení a kulturními národopisnými tradicemi se silnou 

vazbou obyvatel na místo. 

c) V p�írodn� vysoce hodnotném území se nacházejí významné zdroje energetických 

nerostných surovin nadnárodního významu. 

2.3 Pot�ebnost a naléhavost stavby 

Se stavbou p�eložky silnice I/58 se dle [10] po�ítá po roce 2018. 

Moravskoslezský kraj je svojí polohou na k�ižovatce dopravních tah� (motiv tzv. 

„slezského k�íže“), charakterem území s intenzivní urbanizací, polycentrickým uspo�ádáním 

sídelní aglomerace s intenzivní prvovýrobou a zpracovatelským pr�myslem, p�edur�en pro 

tranzitní dopravu i cílovou zdrojovou dopravu. [10]

Lokalita byla podle [10] za�azena do specifické oblasti Moravskoslezského kraje. 

Specifické oblasti jsou vymezeny správními obvody ORP, ve kterých se v jejich vzájemném 

porovnání dlouhodob� projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území. Ú�elem 

vymezení specifických oblastí je, aby v nich kraje, ministerstva a jiné úst�ední správní ú�ady 

v rámci svých p�sobností vytvá�ely podmínky pro odstran�ní problém� s cílem umožnit 

udržitelný rozvoj území t�chto oblastí. [10] 

Silnice I/58 (obr. 3) spadá do Specifické oblasti Beskydy (SOB 2).  

Naléhavost stavby dokumentuje s�ítání dopravy provedené v roce 2010 v �ešeném 

úseku, kdy bylo zaznamenáno až 8 800 projížd�jících voz� za den.  



Diplomová práce 

- 9 -  

Obr. 3: Trasa silnice 1/58 [13]  

2.4 Charakteristika sou�asného stavu 

Stávající trasa p�ekládané �ásti silnice I/58 vede centrem m�sta Frenštát pod 

Radhošt�m. 	ešený úsek za�íná v míst� k�ížení ulic Dolní a P�í�nice (obr. 4), po ulici Dolní 

(obr. 5) vede po sídlišt� (obr. 6), kde se odpojuje a dále pokra�uje podél sídlišt� po ulici 

Záhuní (obr. 7) až po k�ížení s ulicí Rožnovskou, na kterou se na kruhovém objezdu napojuje 

(obr. 8). Po ulici Rožnovské (obr. 9) vede až po plánované napojení v míst� k�ížení s ulicí 

Školská �tvr
 (obr. 10). 
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Obr. 4: K�ížení ulic Dolní a P�í�nice 

Obr. 5: Ulice Dolní (I/58) 
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Obr. 6: Za�átek sídlišt� na ulici Záhuní 

Obr. 7: Ulice Záhuní (I/58) 
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Obr. 8: Okružní k�ižovatka, k�ížení ulic Rožnovská (II/483) a Záhuní (I/58) 

Obr. 9: Ulice Rožnovská (II/483) 
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Obr. 10: Konec p�ekládaného úseku, k�ížení ulic Rožnovská (II/483) a Školská �tvr


Posouzení stávající trasy 

Sou�asná trasa silnice I/58 vykazuje v celé své délce závažné nedostatky. Prochází 

hust� osídlenou �ástí m�sta kde hluk, vibrace a zvýšené emise nep�ispívají ke komfortním 

životním podmínkám. Na trase silnice I/58 zcela chybí p�echod pro chodce k areálu 

plaveckého bazénu na ulici Dolní (obr. 11) a vzhledem k tomu, že se jedná o p�evážn�

tranzitní komunikaci, nevyhovují ani podélná parkovací stání podél trasy silnice na ulici 

Záhuní (obr. 12). Na Rožnovské ulici nevyhovuje úrov�ové k�ížení silnice I/58 s železni�ní 

tratí 323 (obr. 13) a délka stávajících p�echod� pro chodce, která je p�ibližn� 14 metr� (obr. 

14).
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Obr. 11: Chyb�jící p�echod pro chodce na ulici Dolní 

Obr. 12: Podélné parkování na ulici Záhuní 
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Obr. 13: Úrov�ové k�ížení silnice I/58 a železni�ní trati �. 323

Obr. 14: Délka p�echodu 
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Posouzení technického stavu �ešeného úseku 

Silnice I/58 je komunikací nadregionálního významu a �eší dopravní spojení na trase 

Rožnov p.R. - Frenštát p.R. - P�íbor - Ostrava - Bohumín – Polsko. 

Kryt vozovky tvo�í asfaltový povrch, chodníky jsou �áste�n� s asfaltovým povrchem, 

�áste�n� dlážd�né. V úseku ulic Dolní a Záhuní je vozovka dvoupruhová sm�rov�

nerozd�lená o ší�ce p�ibližn� 7.50 m ulici Rožnovské se jedná o vozovku �ty�pruhovou 

sm�rov� nerozd�lenou o ší�ce asi 14.00 m. 

K�ižovatka silnic I/58 a II/483 je úrov�ová okružní (obr. 8). Dále se na úseku nachází 

stykové k�ižovatky s místními komunikacemi a sjezdy k drobným provozovnám a rodinným 

domk�m.

Na technickém stavu vozovky byly zjišt�ny tyto závady: 

• Špatná viditelnost vodorovného zna�ení na ulici Dolní (obr. 15) 

• Povrch chodníku na ulici Záhuní a Rožnovské - špatný technický stav (obr. 16), není 

�ešen bezbariérový p�ístup (obr. 17) 
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Obr. 15: Nedostate�né vodorovné zna�ení na ulici Dolní 

Obr. 16: Špatný technický stav chodníku na ulici Záhuní 
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Obr. 17: Chodník vytvá�ející bariéru na ulici Záhuní 



Diplomová práce 

- 19 -  

3 Zájmové území 

3.1 Za�átek a konec stavby 

Za�átek stani�ení obchvatu silnice I/58 je umíst�n v k�ižovatce ulic Dolní a P�í�nice. 

Dále je p�eložka vedena jižním sm�rem, dochází k mimoúrov�ovému k�ížení železni�ní trat�

Ostrava hlavní nádraží – Valašské Mezi�í�í (�íslo tra
ového úseku 323). Za železni�ní tratí je 

trasa p�eložky vedena ve sm�ru ulice Školská �tvr
 a kon�í v míst� napojení na ulici 

Rožnovská. 

3.2 Vymezené území pro návrh reálných variant 

Území pro hledání reálných variant vymezuje Územní plán Frenštát pod Radhošt�m

s nabytím ú�innosti ke dni 24. 2. 2011, který stanovuje koridor pro p�eložku silnice I/58 

v ší�ce p�ibližn� od 25 do 70 m. 

3.3 Pr�chodné koridory 

	ešená lokalita je vedena jako chrán�né ložiskové území a leží v t�sné blízkosti 

chrán�né krajinné oblasti Beskydy a p�írodního parku Podbeskydí. Trasa je vedena v koridoru 

definovaném v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje a v Územním plánu 

Frenštátu pod Radhošt�m a podél nefunk�ního lokálního biokoridoru a biocentra. 

3.4 Požadovaná nebo vhodná pr�chozí místa 

Trasa p�eložky silnice I/58 je navržena tak, aby dopad na stávající výstavbu a p�írodní

hodnoty byl co nejmenší. Návrh trasy se drží koridoru vymezeném v územních plánech. 
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4 Výchozí údaje pro návrh variant 

4.1 Kategorie, t�ída, návrhová kategorie, funk�ní skupina a typ 

p�í�ného uspo�ádání 

P�ekládaná silnice z�stane silnicí první t�ídy s ozna�ením I/58. Komunikace se 

p�ekládá z hust� obydlené �ásti m�sta do �ásti m�sta s nižší úrovní zástavby. 

Varianta A 

P�í�né uspo�ádání (viz tab. 1, obr. 18) je dle územního plánu Frenštátu pod Radhošt�m

navrženo tak, aby odpovídalo kategorii silnice S11.5/80 dle �SN 73 6101 [1]. 

Ší�kové parametry vozovky byly navrženy na základ� p�evzatých vypo�ítaných údaj�

prognózy intenzity dopravy pro návrhový rok 2040. Tyto údaje jsou uvedeny v tab. 6. 

Tab. 1: P�í�né uspo�ádání silnice S11.5 (varianta A)  

Komunikace sm�rov� nerozd�lená   

Dopravní pruh 2 x 3.5 [m] 

Vodící proužek 2 x 0.25 [m] 

Zpevn�ná krajnice 2 x 1.5 [m] 

Vegeta�ní pás 2.0 [m] 

Chodník 1.5 [m] 

Hmatný pás  0.4 [m] 

Cyklostezka 1.5 [m] 

Obr. 18: P�í�né uspo�ádání silnice S11.5/80 – v p�ímé (varianta A)  
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Vzhledem k požadované návrhové rychlosti (80 km/hod) nebyl brán z�etel na bod 11.3 

normy �SN 73 601 [1], který uvádí: „v pr�jezdních úsecích silnic sídelními útvary se 

vzájemná vzdálenost k�ižovatek �ídí ustanoveními �SN 73 6110“ [3]. Aby byla zachována 

dopravní obslužnost území, je tedy navržena po levé stran� silnice (ve sm�ru stani�ení) 

obslužná místní komunikace kategorie MO2 8/6,5/30 (p�í�né uspo�ádání viz tab. 2, obr. 19).  

Tab. 2: P�í�né uspo�ádání silnice MO2 8/6,5/30 (varianta A)  

Komunikace sm�rov� nerozd�lená   

Dopravní pruh 2 x 2.75 [m] 

Vodící proužek 2 x 0.25 [m] 

Bezpe�nostní odstup 0.5 [m] 

Chodník 1.5 [m] 

Obr. 19: P�í�né uspo�ádání místní komunikace MO2/8/6,5/30 – v p�ímé (varianta A)  

Návrh konstrukce vozovky vychází z inženýrských údaj� popsaných v bod� 4.4 

Inženýrské údaje. Konstrukce je p�edb�žn� navržena dle TP 170 [5], p�ílohy A a bude 

up�esn�na v dalším stupni projektové dokumentace na základ� hydrogeologického a 

inženýrsko-geologického pr�zkumu. 

Pro silnici S11.5/80 je ozna�ení konstrukce: D0 – N – 1 – III – PII a je složeno 

z vrstev uvedených v tab. 3: 
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Tab. 3: Konstrukce silnice S11.5/80 (Varianta A)  

SMA 8 + (asfaltový koberec 

mastixový- AKM I) 

40  [mm] 

ACL16 + (asfaltový beton hrubý) 60  [mm] 

ACP (obalované kamenivo) 60, Edef2 = 150   [mm, MPa] 

MZK (mechanicky zpevn�né

kamenivo) 

200, Edef2 =  90  [mm] 

ŠD (št�rkodr
) 150, Edef2 =  60 [mm, MPa] 

Celkem 510 [mm] 

Pro chodník je ozna�ení konstrukce: D2 – D – 2 – CH – PII a je složen z vrstev 

uvedených v tab. 4: 

Tab. 4: Konstrukce chodníku  

DL (dlažba) 60  [mm] 

L (lože) 40    [mm] 

MZ (mechanicky zpevn�ná zemina) 150 [mm] 

Celkem 250 [mm] 

Pro cyklostezku je ozna�ení konstrukce: D2 – N – 3 – CH – PII a je složena z vrstev 

uvedených v tab. 5: 

Tab. 5: Konstrukce cyklostezky 

ACO 8 CH 40  [mm] 

R mat (recyklovaný materiál) 60    [mm] 

MZ (mechanicky zpevn�ná zemina) 150 [mm] 

Celkem 250 [mm] 

Pro komunikaci MO2 8/6,5/30 je ozna�ení konstrukce: D1 – N – 2 – V – PII a je 

složeno z vrstev uvedených v tab. 6: 
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Tab. 6: Konstrukce komunikace MO2 8/6,5/30 (Varianta A)  

ACo11 (asfaltový beton) 40  [mm] 

ACp16 + (obalované kamenivo) 70, Edef2 = 100    [mm, MPa] 

ŠD (podklad ze št�rkodrti) 200, Edef2 = 70 [mm, MPa] 

Celkem 310 [mm] 

Varianta B 

Vzhledem k �SN 73 6101/Z1 [2] tabulka 5 s názvem Orienta�ní rozp�tí úrov�ových 

intenzit k p�edb�žnému stanovení návrhové kategorie silnic, rychlostních silnic a dálnic a 

P�edm�tu normy �SN 736110 [3], kde je uvedeno, že norma platí i pro pr�jezdní úseky silnic 

v zastav�ném území obcí je navržena varianta B jako místní komunikace funk�ní skupiny B. 

D�vodem pro návrh této varianty je snaha o ekonomi�t�jší z�ízení dopravní obslužnosti 

v daném úseku a zajišt�ní možnosti napojení stávající zástavby na p�eložku silnice I/58. 

P�í�né uspo�ádání (viz tab. 7, obr. 20) je navrženo tak, aby odpovídalo kategorii 

silnice MS2 18/7.0/50 dle 73 6110 [3].  

Tab. 7: P�í�né uspo�ádání místní komunikace MS2 18/7.0/50 (varianta B) 

Komunikace sm�rov� nerozd�lená   

Dopravní pruh 2 x 3.25 [m] 

Vodící proužek 2 x 0.25 [m] 

Vegeta�ní pás 2 x 2.0 [m] 

Chodník 2 x 1.5 [m] 

Hmatný pás  2 x 0.4 [m] 

Cyklostezka 2 x 1.5 [m] 
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Obr. 20: P�í�né uspo�ádání místní komunikace MS2 18/7,0/50 – v p�ímé (varianta B)  

Pro zajišt�ní dopravní obslužnosti hotelu B�ezina, sportovního areálu a ulice Školská 

�tvr
 je navržena místní komunikace funk�ní skupiny C – MO2k 6,5/6,5/30 (obr. 21). Její 

p�í�né upo�ádání je uvedeno v tab. 8. Ulice Lubina bude zobslužn�na pomocí místní 

komunikace MO2 8/6,5/30 (viz tab. 2, obr. 19). 

Tab. 8: P�í�né uspo�ádání místní komunikace MO2k 6,5/6,5/30 

Komunikace sm�rov� nerozd�lená   

Dopravní pruh 2 x 2.75 [m] 

Nezpevn�ní krajnice 2 x 0.50 [m] 

Obr. 21: P�í�né uspo�ádání místní komunikace MO2k 6,5/6,5/30 – v p�ímé  

Návrh konstrukce vozovky místní komunikace je stejný jako u varianty A silnice 

S 11.5/80 (viz tab. 3), konstrukce chodníku a cyklostezky viz tab. 4 respektive tab. 5. 
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4.2 Související nebo dot�ené PK a dráhy  

Varianta A 

Silnice I/58 (Rožnov p.R. - Frenštát p.R. - P�íbor - Ostrava - Bohumín - Polsko) 

Silnice I/58 bude p�eložena do nové trasy, povede od nov� zbudované okružní 

k�ižovatky s ulicí Dolní po nov� vybudovanou okružní k�ižovatku s ulicí Rožnovská. 

Návrhová kategorie p�eložky je S11.5/80. 

MK na ulici P�í�nice 

 Místní komunikace na ulici P�í�nice bude zrušena, obslužnost území zajistí nov�

vybudovaná místní komunikace MO2k 6,5/6,5/30. 

MK na ulici Školská �tvr�

Místní komunikace na ulici Školská �tvr
 bude zrušena, obslužnost území zajistí nov�

vybudovaná místní komunikace MO2k 6,5/6,5/30. 

MK na ulici Martinská �tvr�

 Místní komunikace na ulici Martinská �tvr
 bude napojena na okružní k�ižovatku na 

ulici Rožnovské. 

Železni�ní tra� �. 323 (Ostrava hlavní nádraží – Valašské Mezi�í�í)  

Jedná se o tra
 nadregionálního významu. Tra
 je v lokalit� p�eložky silnice I/58 vedena 

v náspu. Je navrženo mimoúrov�ové k�ížení železni�ní trati podjezdem pod železni�ní tratí. 

Varianta B 

Silnice I/58 (Rožnov p.R. - Frenštát p.R. - P�íbor - Ostrava - Bohumín - Polsko) 

Silnice I/58 bude p�eložena do nové trasy, povede od nov� zbudované okružní 

k�ižovatky s ulicí Dolní po nov� vybudovanou okružní k�ižovatku s ulicí Rožnovská. 

Návrhová kategorie p�eložky je MS2 18/7.0/50. 

MK na ulici P�í�nice 

 Místní komunikace na ulici P�í�nice bude zrušena, obslužnost území zajistí nov�

stávající dopravní sí
.
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MK na ulici Školská �tvr�

Místní komunikace na ulici Školská �tvr
 bude zrušena, obslužnost území zajistí nov�

vybudovaná místní komunikace MO2k 6,5/6,5/30. 

MK na ulici Martinská �tvr�

 Místní komunikace na ulici Martinská �tvr
 bude napojena na okružní k�ižovatku na 

ulici Rožnovské. 

Železni�ní tra� �. 323 (Ostrava hlavní nádraží – Valašské Mezi�í�í)  

Jedná se o tra
 nadregionálního významu. Tra
 je v lokalit� p�eložky silnice I/58 vedena 

v náspu. Bude z�ízeno mimoúrov�ové k�ížení železni�ní trati podjezdem pod železni�ní tratí. 

4.3 Mosty a tunely  

Trasa p�eložky silnice I/58 k�íží železni�ní tra
 �. 323. V míst� k�ížení bude 

vybudován podjezd pod železni�ní tratí. Podjezdná výška mostu pro automobily je navržena 

min. 4,8 m.  

 V úseku k�ížení místní komunikace MO2 8/6,5/30 (varianta A i B) s �ekou Lubinou 

bude vybudován most železobetonové konstrukce. 

4.4 Dopravn� inženýrské údaje 

V rámci celostátních profilových s�ítání dopravních intenzit provád�ných v p�tiletých 

cyklech 	editelstvím silnic a dálnic Praha [17], je zjiš
ováno dopravní zatížení silni�ní sít� za 

24 hodin pr�m�rného dne v roce. V �ešeném území bylo provedeno s�ítání na silnici I/58a 

II/483 (tab. 9, obr. 22). 
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Tab. 9: Výsledky s�ítání dopravy na komunika�ní síti v �ešeném území [17] 

Stan.� Sil. � Úsek Rok

T

t�žká 

motorová 

vozidla a 

p�ív�sy

O

Osobní 

a

dodáv. 

Vozidla

M

Jednosto

pá

motorová 

vozidla

Voz./24 

hod.

sou�et

všech mot. 

Vozidel a 

p�ív�s�

Stávající 

orienta�ní 

kategorie

dle �SN 

736101 (bez 

návrhové 

rychlosti) 

7-1721 I/58 

Frenštát p. R., 

z.z. - Frenštát 

p.R.,centrum 

1995 1478 1686 95 3259 

S 9.5 
2000 439 3595 42 4076 

2005 1084 4906 43 6033 

2010 1151 7566 95 8812 

7-2491 I/58 

Frenštát p. R., 

centrum - 

Frenštát 

p.R.,k�iž. S ul. 

Dolní 

1995 648 3976 65 4689 

S 9.5 

2000 2191 4851 112 7154 

2005 870 4537 34 5441 

2010 890 6602 106 7598 

7-2492 II/483

Frenštát p. R., 

centrum - 

k�iž.s III/4835

1995 697 3502 69 4268 

S 7.5 
2000 810 4450 59 5319 

2005 700 4068 35 4803 

2010 945 6982 128 8055 
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Obr. 22: Úseky s�ítání dopravy z roku 2010 [17] 

Nejvyšší dopravní zatížení v �ešeném území vykazuje silnice I/58. Zatížení ostatních 

páte�ních silni�ních komunikací (II/483, III4848) je p�ibližn� shodné.

 Na základ� údaj� ze s�ítání dopravy v roce 2010 a prognózy intenzit automobilové 

dopravy [7] byla provedena prognóza intenzity dopravy na dot�ených silnicích I. a II. t�ídy 

pro výhledový rok 2040. 

(1) 

kde:

Ivi výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den], [voz/h]

IOi výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den], [voz/h] 

kpi koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

7-1721

7-2491

7-2492
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Koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel se ur�í podle vzorce: 

(2) 

kde:

kvi koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok a pro danou skupinu vozidel [-] 

kOi koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok a pro danou skupinu vozidel [-] 

Tab. 10: Koeficienty vývoje a prognózy intenzity dopravy  

Parametr I. t�ídy II. t�ídy Jednotka 

kO10L 1,16 1,15 [ - ] 

kO10T 1,09 1,06 [ - ] 

kV40L 1,84 1,76 [ - ] 

kV40T 1,21 1,13 [ - ] 

kP40L 1,59 1,53 [ - ] 

kP40T 1,11 1,07 [ - ] 
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Výsledné výhledové intenzity dopravy pro rok 2040 uvádí tab. 11. 

Tab. 11: Výsledky prognózy intenzity dopravy v roce 2040 

Stan.� Sil. � Úsek Rok

T

t�žká 

motorová 

vozidla a 

p�ív�sy

O

Osobní 

a

dodáv. 

Vozidla

M

Jednostopá 

motorová 

vozidla

Voz./24 

hod.

sou�et

všech 

mot. 

Vozidel 

a

p�ív�s�

Stávající 

orienta�ní 

kategorie

dle �SN 

736101 

(bez 

návrhové 

rychlosti) 

7-1721 I/58 

Frenštát p. 

R., z.z. - 

Frenštát 

p.R.,

centrum 

2040 1278 12030 95 13403 S 9.5 

7-2491 I/58 

Frenštát p. 

R., centrum 

- Frenštát 

p.R.,k�iž. S 

ul. Dolní 

2040 988 10497 106 11591 S 9.5 

7-2492 II/483 

Frenštát p. 

R., centrum 

- k�iž.s 

III/4835 

2040 1011 10682 128 11822 S 7.5 

Podle orienta�n� provedené prognózy dojde v roce 2040 (graf. 1) k p�ekro�ení 

mezních kapacitních hodnot pro stávající ší�kové uspo�ádání. Proto je nezbytné respektovat 

zám�r na p�eložku silnice I/58. P�eložka také p�isp�je k odleh�ení centra m�sta od tranzitní 

dopravy a zkvalitní životní podmínky v nejhust�ji zastav�né a obydlené �ásti m�sta.
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Graf. 1: Intenzita dopravy v �ešeném území 

4.5 Technická infrastruktura 

U trasy p�eložky silnice I/58 dochází ke styku s t�mito inženýrskými sít�mi:

• Vodovodní �ad ve správ� Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

• Kanalizace ve správ� Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

• Kanalizace ve správ� OKD a.s. 

• Nadzemní a podzemní vedení elektriza�ní soustavy VN 22 kV ve správ� �EZ 

Distribuce, a.s. 

• Vedení plynovodu – nízkotlak, st�edotlak, vysokotlak, ve správ� SMP Net, s.r.o. 

• Komunika�ní vedení ve správ� O2 

• Komunika�ní vedení ve správ� �D - Telematika a.s. 
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5 Zájmové území 

5.1 Citlivost pr�chozích koridor� z hlediska ŽP 

Trasa p�eložky silnice I/58 prochází podél nefunk�ních biocenter, biokoridor�.

5.2 Sou�asné a budoucí využití území 

Dle Územního plánu Frenštátu pod Radhošt�m budou parcely podél komunikace 

sloužit p�edevším jako plochy ob�anského vybavení – sportovních za�ízení, smíšené obytné 

m�stské, ve�ejná prostranství a zem�d�lské – zahrady. 

5.3 Geomorfolagická a geologická charakteristika  

Území se nachází v oblasti Západní Beskydy, které jsou sou�ástí západních Karpat, 

kde spadá do celku Rožnovská brázda. 

V podloží se st�ídají druhohorní pískovce, jílovce a slepence. Z geologických 

pr�zkum� lze p�edpokládat v podloží až 2 000 metr� mocné vrstvy odolných godulských 

pískovc�. [14], [15] 

5.4 Reliéf terénu 

Reliéf terénu je rovinatý s pr�m�rnou nadmo�skou výškou 400 m. n. m..   

5.5 Klimatické podmínky 

Podle E. Quitta (1971) [16] �adíme �ešené území na pomezí klimatických oblastí MT9 

a MT2  (tab. 12).  
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Tab. 12: Vybrané klimatické charakteristiky daných oblastí  

Klimatická oblast MT9 MT2 

Po�et letních dn�   40-50 20-30 

Po�et mrazivých dn�   110-160 110-130 

Pr�m�rná teplota v lednu   -3 až -4 °C -3 až -4 °C 

Pr�m�rná teplota v �ervenci   17 až 18 °C 17 až 18 °C 

Srážkový úhrn ve vegata�ním období 

400 - 450 

mm 

450 - 500 

mm 

Srážkový úhrn v zimním období 

250 - 300 

mm 

250 - 300 

mm 

Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou 60 - 80 80 - 100 

Typickým znakem klimatických podmínek zájmového území jsou pom�rn� vysoké 

srážky, které jsou podmín�ny blízkostí náv�trných svah� Beskyd a celkovou oceánitou území. 

Srážky se dostavují zpravidla p�i p�echodu front, v�tšinou p�i západním proud�ní s vlhkým 

atlantským vzduchem. Ob�as bývá zasaženo cyklonou doprovázenou vydatnými srážkami. [8] 

5.6 Hydrologické pom�ry 

Oblast obce s rozší�enou p�sobností Frenštát pod Radhošt�m pat�í do základního 

hydrologického povodí �eky Odry, které sou�ástí je úmo�í Baltského mo�e. Protéká jím vodní 

tok Lubina s povodím ozna�eným �íslem hydrologického po�adí 2-01-01-131 [11].  

Lubina pramení na území obce Trojanovice a jen s menšími sm�rovými odchylkami 

protéká územím sm�rem z jihu na sever. 
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6 Základní charakteristiky variant 

6.1 Sm�rové �ešení 

Po�átek stani�ení p�eložky silnice I/58 je na výjezdu z navržené okružní k�ižovatky na 

ulici Dolní. Trasa p�eložky kon�í na navržené úrov�ové okružní k�ižovatce na ulici 

Rožnovské. Sm�rové parametry komunikace jsou: 

Varianta A 

Sm�rové �ešení silnice  S11.5/80 je uvedeno v tab.13. 

Tab. 13: Sm�rové �ešení silnice S11.5/80 

Stani�ení Geom. tvar Parametr [ m] Délka [ m] 

ZÚ 0.000 00 – 0.025 65 P�ímá  25.65  

0.025 65 – 0.090 96 Kružnicový oblouk levoto�ivý R = 350.00  65.31 

0.090 96 – 0.200 96 P�echodnice levoto�ivá A = 196.21  110.00  

0.200 96 – 0.576 20 P�ímá  375.24 

0.576 20 – 0.731 20 P�echodnice levoto�ivá A = 314,64 155.00 

0.731 20 – 0.835 16 Kružnicový oblouk levoto�ivý R = 900.00  103.96 

0.835 16 – 0.894 16 P�echodnice levoto�ivá A = 230.43  59.00 

0.894 16 – 0.955 08 P�ímá  60.92 

0.955 08 – 1.005 08 P�echodnice pravoto�ivá A = 212.13 50.00 

1.005 08 – 1.011 56 Kružnicový oblouk pravoto�ivý R = 900.00 6.47 

1.011 56 – 1.061 56 P�echodnice pravoto�ivá A = 212.13 50.00 

1.061 56 – KÚ 1.216 56 P�ímá  155.00 
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Pro klopení byl vypo�ítán dle [3] P�ílohy D - polom�r sm�rového oblouku 

nevyžadující dost�edný p�í�ný sklon. 

(3) 

kde:

vn(s) návrhová rychlost v [m/s]

gn normální tíhové zrychlení [m/s2]

f´ sou�initel p�í�ného t�ení [-] 

p základní p�í�ný sklon jízdního pásu ve sm�rovém oblouku bez dost�edného sklonu [%] 

 Vstupní hodnoty pro výpo�et klopení jsou uvedeny v tab.14. 

Tab. 14: Vstupní hodnoty  

Parametr hodnota Jednotka 

vn 22,22 [m/s] 

gn 9,81 [m/s2]

f´ 0,055 [ - ] 

p 2,5% [%] 

Pro návrhovou rychlost 80 km/hod není vyžadován dost�edný sklon pro sm�rové 

oblouky, které mají polom�r Ro > 692 m, trasa se proto klopí kolem osy jízdního pásu 

v oblouku R1, kde je navržen dost�edný sklon 5.50 %. 

Místní komunikace MO2 8/6,5/30 zajiš
ující dopravní obslužnost lokality v rámci 

varianty A má následující sm�rové �ešení (tab. 15): 

Tab. 15: Sm�rové �ešení silnice MO2 8/6,5/30 (varianta A) 

Stani�ení Geom. tvar Parametr [ m] Délka [ m] 

ZÚ  0.000 00 – 0.050 08 P�ímá  50.08  

0.050 08 – 0.065 93 Kružnicový oblouk levoto�ivý R = 10.00  15.85 

0.065 93 – 0.080 70 P�ímá  14.77  

0.080 70 – 0.094 69 Kružnicový oblouk pravoto�ivý R = 10.00 13.99 
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0.094 69 – 0.217 52 P�ímá  122.83 

0.217 52 – 0.282 11 Kružnicový oblouk levoto�ivý R = 60.00  64.59 

0.282.11 – 0.300 73 P�ímá  18.62 

0.300 73 – 0.349 29 Kružnicový oblouk pravoto�ivý R = 60.00 48.56 

0.349 29 – 0.392 73 P�ímá  43.44 

0.392 73 – 0.498 16 Kružnicový oblouk pravoto�ivý R = 300.00 105.43 

0.498 16 – 0.588 98 P�ímá  90.82 

0.588 98 – 0.616 28 Kružnicový oblouk pravoto�ivý R = 150.00 27.30 

0.616 28 – 0.624 10 P�ímá  7.82 

0.624 10 – 0.646 22 Kružnicový oblouk levoto�ivý R = 150.00 22.12 

0.646 22 – 0.839 27 P�ímá  193.05 

0.839 27 – 0.912 01 Kružnicový oblouk levoto�ivý R = 300.00 72.74 

0.912 01 – 1.162 83 P�ímá  250.82 

1.162 83 – 1.203 29 Kružnicový oblouk pravoto�ivý R = 50.00 40.46 

1.203 29 – KÚ 1.338 07 P�ímá  134.78 

Varianta B 

 Sm�rové �ešení varianty B (místní komunikace MS2 18/7,0/50) je totožné se 

sm�rovým �ešením silnice S 11.5/80 varianty A.

Pro klopení byl vypo�ítán dle [3] P�ílohy D - polom�r sm�rového oblouku 

nevyžadující dost�edný p�í�ný pro návrhovou rychlost 50 km/hod. Vzhledem k výsledku Ro > 

246 m není nutné provád�t klopení v celé trase. 

 Sm�rové �ešení místní komunikace MO2 8/6,5/30 zajiš
ující dopravní obslužnost 

lokality v rámci varianty B je uvedeno v tab. 16: 
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Tab. 16: Sm�rové �ešení silnice MO2 8/6,5/30 (varianta B) 

Stani�ení Geom. tvar Parametr [ m] Délka [ m] 

ZÚ 0.000 00 – 0.175 47 P�ímá  175.47  

0.175 47 – 0.217 95 Kružnicový oblouk levoto�ivý R = 350.00  42,48 

0.217.95 – 0.261 14 P�ímá  43.19  

0.261 14 – 0.283 03 Kružnicový oblouk levoto�ivý R = 350,00 21.89 

0.283 03 – 0.337 21 P�ímá  54.18 

0.337 21 – 0.360 42 Kružnicový oblouk pravoto�ivý R = 300.00  23.21 

0.360 42 – KÚ 0.393 88 P�ímá  33.46 

6.2 Výškové �ešení varianty B 

Po vyhodnocení sm�rového �ešení obou variant bylo rozhodnuto, že výhodn�jším

�ešením je varianta B, a proto bylo vypracováno výškové �ešení jen pro tuto variantu (tab. 17). 

Tab. 17: Výškové �ešení navržené trasy p�eložky silnice I/58  

Stani�ení Sm�r Sklon 

[m] 

Délka

[m] 

Typ oblouku Polom�r

[ m] 

ZÚ  0.020 00 – 0.194 90 Stoupání 3.35  174.91 Vypuklý oblouk 7 100.00  

0.194 91 – 0.452 62 Stoupání 0.53  257.72 Vydutý oblouk  1 300.00 

0.452 62 – 0.524 87 Stoupání 5.95 72.25 Vypuklý oblouk 1 600.00  

0.524 87 – 0.921 73 Stoupání 1.55 396,86 Vypuklý oblouk 6 800.00  

0.921 73 – 1.011 55 Stoupání 2.74 89.83 Vypuklý oblouk 5 900 

1.196 56 Stoupání 1.39 185.00   
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6.3 K�ižovatky 

K�ižovatky silnice I/58 s ulicí a Dolní a ulicí Školská �tvr
 byly navrženy jako 

úrov�ové okružní k�ižovatky za ú�elem zvýšení plynulosti provozu a snížení po�tu kolizních 

bod�.

Úrov�ová okružní k�ižovatka v za�átku stani�ení na ulici Dolní, pro           

variantu A i B

Okružní k�ižovatka na ulici Dolní (obr. 23) je navržena dle TP 135 Projektování 

k�ižovatek na silnicích a místních komunikacích [6] a �SN 73 6102 Projektování k�ižovatek 

na pozemních komunikacích [4]. Parametry k�ižovatky jsou uvedeny v tab. 18. 

Tab. 18: Parametry okružní k�ižovatky na ulici Dolní 

Parametr hodnota jednotky 

Po�et v�tví 4, 1x by-pass [ - ] 

Vn�jší pr�m�r okružního jízdního pásu 20,00  [m] 

Ší�ka okružního jízdního pásu 6,00  [m] 

Ší�ka prstence 3,00 [m] 

Nejmenší polom�r p�ipojovacího sm�rového 

oblouku

8,00 [m] 

Nejmenší polom�r p�ipojovacího sm�rového 

oblouku

15,00 [m] 

Nejv�tší polom�r odbo�ovacího sm�rového 

oblouku

15,00 [m] 

Nejv�tší polom�r odbo�ovacího sm�rového 

oblouku

30,00 [m] 

Nejmenší ší�ka vjezdové v�tve 3,50 [m] 

Nejmenší ší�ka výjezdové v�tve 4,00 [m] 

Vnit�ní polom�r by-passu 46,00 [m] 

Ší�ka by-passu 4,60 [m] 

Návrhová rychlost pro by-pass 40,00 [km/hod] 
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Obr. 23: Okružní k�ižovatka na ulici Dolní 

Úrov�ová k�ižovatka pr�se�ná na ulici Školská �tvr�, pro variantu B

Úrov�ová k�ižovatka na ulici Školské �tvr
 (obr. 24) je navržena podle normy �SN 73 

6102 [4]. Typ uspo�ádání B. 
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Parametry k�ižovatky jsou uvedeny v tab. 19. 

Tab. 19: Parametry pr�se�né k�ižovatky na ulici školská �tvr


Parametr hodnota jednotky 

Po�et jízdních pruh� 3 [ - ] 

Minimální ší�ka jízdních pruh� 3,25  [m] 

Ší�ka okružního jízdního pásu 6,00  [m] 

Ší�ka prstence 3,00 [m] 

Tlouš
ka st�edního d�lícího pásu 1; 2,5 [m] 

Obr. 24: Pr�se�ná k�ižovatka na ulici Školská �tvr


Okružní k�ižovatka v konci stani�ení na ulici Rožnovská pro variantu A i B

Okružní k�ižovatka na ulici Dolní (obr. 25) je navržena dle TP 135 Projektování 

k�ižovatek na silnicích a místních komunikacích [5] a �SN 73 6102 Projektování 

k�ižovatek na pozemních komunikacích [4]. 
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Parametry k�ižovatky jsou uvedeny v tab. 20. 

Tab. 20: Parametry okružní k�ižovatky na ulici Dolní 

Parametr hodnota jednotky 

Po�et v�tví 5, 1x by-pass [ - ] 

Vn�jší pr�m�r okružního jízdního pásu 20,00  [m] 

Ší�ka okružního jízdního pásu 6,00  [m] 

Ší�ka prstence 3,00 [m] 

Nejmenší polom�r p�ipojovacího sm�rového 

oblouku

8,00 [m] 

Nejv�tší polom�r p�ipojovacího sm�rového 

oblouku

15,00 [m] 

Nejmenší polom�r odbo�ovacího sm�rového 

oblouku

15,00 [m] 

Nejv�tší polom�r odbo�ovacího sm�rového 

oblouku

30,00 [m] 

Nejmenší ší�ka vjezdové v�tve 3,50 [m] 

Nejmenší ší�ka výjezdové v�tve 4,00 [m] 

Vnit�ní polom�r by-passu 20,00 [m] 

Ší�ka by-passu 5,55 [m] 

Návrhová rychlost pro by-pass 30,00 [km/hod] 
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Obr. 25: Okružní k�ižovatka na ulici Rožnovská 

6.4 Mosty 

V míst� k�ížení trasy navrhované p�eložky silnice 1/58 a železni�ní trati �. 323 je 

navrhnuto, vzhledem ke konfiguraci terénu a zvýšení bezpe�nosti dopravy, mimoúrov�ové

k�ížení.  

Mimoúrov�ové k�ížení bude zajišt�no podjezdem pod železni�ní tratí (obr. 26) s 

minimální sv�tlosti 4.80 m. Délka podjezdu je navržena na 50 m. 
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Obr. 26: Podjezd pod železni�ní drahou �. 323 

6.5 Obslužná za�ízení 

Obslužná za�ízení nejsou v této fázi navrhována. 

6.6 Vybavení území 

V rámci realizace p�eložky silnice I/58 dojde k dot�ení ochranných pásem níže 

uvedených inženýrských sítí: 

• Vodovodní �ad ve správ� Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

• Kanalizace ve správ� Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

• Kanalizace ve správ� OKD a.s. 

• Nadzemní a podzemní vedení elektriza�ní soustavy VN 22 kV ve správ� �EZ 

Distribuce, a.s. 

• Vedení plynovodu – nízkotlak, st�edotlak, vysokotlak, ve správ� SMP Net, s.r.o. 

• Komunika�ní vedení ve správ� O2 

• Komunika�ní vedení ve správ� �D - Telematika a.s. 

Demolovány budou garáže v km 0.450 – 0.500 a �erpací stanice LPG v km 1.200.  
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7 Hodnocení variant tras 

7.1 Ekonomické hodnocení 

 Ekonomické zhodnocení varianty A (tab. 21) a varianty B (tab. 22) bylo provedeno 

na základ� cenových normativ� pro ocen�ní staveb pozemních komunikací v cenové úrovni 

roku 2010. 

Tab. 21: Ekonomické hodnocení varianty A 

Varianta A 

Typ objektu - komunikace 

Zna�ka Položky souboru normativ� MJ Cena dle CN 2010 
Délka 

[km] 
Výsledná cena 

A.1.22 silnice I. t�ídy. (S 11.5) intravilán, 

novostavba, rovinaté a pahorkovité 

území km 57 900 000.00 K� 1.2 69 480 000.00 K�

A.1.42 silnice III. t�ídy (S6.5) intravilán, 

novostavba, rovinaté a pahorkovité 

území (ekvivalent pro MO2 

8/6.5/30) km   1.37 22 300 000.00 K�

A.1.55 stezky pro p�ší a cyklisty, 

novostavba (ší�e 3,0m) km 6 300 000.00 K� 1.2 7 560 000.00 K�

A.1.55 stezky pro p�ší a cyklisty, 

novostavba (ší�e 3,0m), p�epo�et 

na ší�ku 1.5 m km 3 650 000.00 K� 1.37 5 000 500.00 K�

Typ objektu - mosty 

Zna�ka Položky souboru normativ� MJ Cena dle CN 2010 
Délka 

[km] 
Výsledná cena 

A.2.16

železni�ní, jednokolejné, 

novostavba km 775 900 000.00 K� 0.05 38 795 000.00 K�

A.2.11

silni�ní S 6,5, novostavba 

(ekvivalent pro MO2 8/6.5/30) km 330 700 000.00 K� 0.04 13 228 000.00 K�

A.2.11

silni�ní S 6,5, novostavba 

(ekvivalent pro MO2 8/6.5/30) km 330 700 000.00 K� 0.04 13 228 000.00 K�
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Typ objektu - ostatní 

Zna�ka Položky souboru normativ� MJ Cena dle CN 2010 Výsledná cena 

B.1.2 všeobecné položky - intravilán % 6.00% 10 175 490.00 K�

B.4.2 inženýrské sít� - intravilán % 10.00% 16 959 150.00 K�

B.5.2.

zabezpe�ovací a ochranná opat�ení 

- intravilán % 10.00% 16 959 150.00 K�

B.6.2 technologická za�ízení - intravilán % 1.20% 2 035 098.00 K�

B.7.2. úpravy ploch - intravilán % 4.60% 7 801 209.00 K�

Celkem 223 521 597.00 K�
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Tab. 22: Ekonomické hodnocení varianty B 

Varianta B 

Typ objektu - komunikace 

Zna�ka Položky souboru normativ� MJ Cena dle CN 2010 
Délka 

[km] 
Výsledná cena 

A.1.48 místní komunikace (M 7,5/7,5), 

extravilán, novostavba, rovinaté a 

pahorkovité území km 19 200 000.00 K� 1.2 23 040 000.00 K�

A.1.42 silnice III. t�ídy (S6.5) intravilán, 

novostavba, rovinaté a pahorkovité 

území (ekvivalent pro MO2 

8/6.5/30) km   0.5 22 300 000.00 K�

A.1.55 stezky pro p�ší a cyklisty, 

novostavba (ší�e 3,0m) km 6 300 000.00 K� 2.4 15 120 000.00 K�

Typ objektu - mosty 

Zna�ka Položky souboru normativ� MJ Cena dle CN 2010 
Délka 

[km] 
Výsledná cena 

A.2.16

železni�ní, jednokolejné, 

novostavba km 775 900 000.00 K� 0.05 38 795 000.00 K�

A.2.11

silni�ní S 6,5, novostavba 

(ekvivalent pro MO2 8/6.5/30) km 330 700 000.00 K� 0.04 13 228 000.00 K�

Typ objektu - ostatní 

Zna�ka Položky souboru normativ� MJ Cena dle CN 2010 Výsledná cena 

B.1.2 všeobecné položky - intravilán % 6.00% 6 748 980.00 K�

B.4.2 inženýrské sít� - intravilán % 10.00% 11 248 300.00 K�

B.5.2.

zabezpe�ovací a ochranná opat�ení 

- intravilán % 10.00% 11 248 300.00 K�

B.6.2 technologická za�ízení - intravilán % 1.20% 1 349 796.00 K�

B.7.2. úpravy ploch - intravilán % 4.60% 5 174 218.00 K�

Celkem 148 252 594.00 K�
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P�i porovnání ekonomických aspekt� vychází ekonomi�t�ji varianta B.

Snížení ceny varianty B je zp�sobeno odstran�ním zpevn�né krajnice ší�ky 1,5 m 

z návrhu. Krajnice vzhledem k navrženému chodníku a cyklostezce není nutná 

7.2 Hodnocení variant z hlediska dot�ení území 

Varianta A vzhledem ke svým ší�kovým parametr�m a nemožnosti samostatn� zajistit 

obslužnost dané lokality, což by vyžadovalo z�ízení nové místní komunikace podél celé trasy 

p�eložky, je významn�jším rušivým zásahem do území, než je varianta �ešení ozna�ená 

písmenem „B“.
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8 Záv�r

Obsahem diplomové práce bylo zpracování studie p�eložky silnice I/58 ve Frenštátu 

pod Radhošt�m. Byly vypracovány dv� varianty �ešení p�eložky komunikace, pro které bylo 

vypracováno sm�rové �ešení trasy p�eložky. Pro ekonomicky výhodn�jší variantu B bylo dále 

provedeno i výškové �ešení. Ob� varianty byly projektovány se snahou o co nejmenší 

negativní dopad na životní prost�edí. 

V rámci diplomové práce byly na za�átku a konci úpravy navrženy k p�estavb�

stávající k�ižovatky. Jedná se o pr�se�nou k�ižovatku silnice I/58 s ulicí Dolní a k�ižovatku 

silnice I/58 s ulicí Rožnovskou.  

Ob� k�ižovatky budou v rámci realizace p�eložky zm�n�ny na okružní k�ižovatky. 

V rámci varianty B je na ulici Školská �tvr
 navržena pr�se�ná k�ižovatka. 

Realizací p�eložky dojde k vy�ešení dopravní obslužnosti území a zkrácení cestovní 

doby v daném úseku.  

Odhadovaná cena díla je 148 252 594.00 K�.

Diplomová práce byla vypracována na základ� platných �eských norem a p�edpis�.

Pro další stupe� projektové dokumentace doporu�uji provést podrobný výškopis a 

polohopis, inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr�zkum. 
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