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ANOTACE 

 

Obsahem této práce je ověřit proveditelnost stavebního záměru prodloužit 

Dlouhou třidu z Havířova do Životic vymezeným koridorem, popřípadě navrhnout jinou 

možnost vedení trasy. Výsledné řešení by mělo splňovat požadavky na technické 

provedení dané příslušnými normami, účelnost, bezpečnost, komfort, obslužnost 

příslušnými druhy dopravy, při vynaložení množství finančních nákladů odpovídajících 

druhu a povaze komunikace. Práce je provedena formou studie, která stanoví základní 

rámec technického řešení a odhalí kritická místa či možné problémy projektu a navrhne 

možnosti jejich řešení.  

 

 

ANNOTATION: 

 

The content of this thesis is to verify the feasibility of the construction project to 

extend the Dlouhá třida from Havířov to Životice designated corridor, or propose 

alternative route. The resulting solution should meet the requirements for technical 

execution of the relevant standards, effectiveness, safety, comfort, accessibility of the 

relevant modes of transport, with the amount of financial expenses expending for the type 

and nature of the communication. The thesis is carried out form of a study, which 

establishes the basic framework of the technical solutions and reveal the critical points of 

the project or potential problems and propose a possible solutions. 
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Seznam použitého značení: 

 

ZUR MSK: zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

UP MH: územní plán města Havířov 

MÚK: mimoúrovňová křižovatka 

ÚKD úroveň kvality dopravy  

VVN  velmi vysoké napětí 

VN  vysoké napětí 

NN  nízké napětí 

TDZ  třída dopravního zatížení 

OKD  Ostravsko - Karvinské doly 

RD  rodinný dům 

OK  okružní křižovatka 

STPÚ  studie průchodnosti územím 

ČUZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

MS4  místní sběrná čtyřpruhová komunikace 

MO1  místní obslužná jednopruhová komunikace 

MS2  místní sběrná dvoupruhová komunikace 
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1. Úvod 

 

Diplomová práce je zaměřena na návrh prodloužení Hlavní třídy v Havířově do 

Životic. Práce je provedena v rozsahu studie. Textová část diplomové práce slouží jako 

průvodní zpráva této studie. 

 

 V rámci ZÚR MSK jde o záměr nadmístního významu a veřejně prospěšnou 

stavbu. Cílem navrženého řešení je zlepšení dopravního připojení města na východ a 

dořešení vazby na trasu přeložky silnice I/11 [1]. 

 

 

1.1. Cíle diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout a prověřit proveditelnost prodloužení 

Hlavní třídy do Životic v rámci zastavitelného území dané územním plánem města 

Havířov, inventarizace dotčených sítí a jejich případné přeložení a orientační odhad 

nákladů daného návrhu.  

 

  

1.2. Předmět diplomové práce 

 

 Návrh směrového a výškového řešení 

 Vyřešení křížení s dotčenými pozemními komunikacemi 

 Inventarizace a přeložky síti 

 Orientační odhad nákladů 

 

 

1.3. Podklady 

 

 ZABAGED - ČUZK 

 Katastrální mapa - ČUZK 

 Ortofotomapy - ČUZK 
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 Územní plán města Havířov – Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Statutární 

město Havířov 

 ZÚR MSK – Atelier T-Plan s.r.o, Krajský úřad moravskoslezského kraje – odbor 

územního plánování  

 Územně analytické podklady 

 Studie proveditelnosti a účelnosti Havířov – Třanovice - DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava spol. s r.o. 

 Silnice I/11 Havířov – Třanovice, model dopravy – určení intenzit, Mott 

MacDonald CZ, spol. s.r.o., 11/2012 

 Mapy (mapy.cz) – Seznam.cz 

 

 

1.4. Základní technické předpisy a normy 

 

1. ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací 

2. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

3. ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

4. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

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

6. ČSN 73 6114 VOZOVKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Základní ustanovení 

pro navrhování  

7. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

8. TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi 

9. TP 165 Navrhování okružních křižovatek 

10. TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 

11. TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

12. TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. Vydání) 

13. TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty 

14. TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích 
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2. Identifikační údaje 

 

Stavba je dle ZÚR MSK označována D202. Názvem Havířov, prodloužená 

Dlouhá, a charakteristikou dvoupruhová směrově nedělená silnice II. Třídy. Dotčená obec 

Havířov, katastrální území Bludovice. 

 

 

3. Zdůvodnění studie 

 

Cílem studie je navrhnout ekonomicky přijatelné řešení a tím prověřit 

proveditelnost této stavby v rámci územní rezervy dané ZÚR MSK, popřípadě navrhnout 

jinou polohu trasy. 

 

Stavba D 202 je stavbou nadmístního a veřejně prospěšného významu. 

V lokálním měřítku stavba zlepší dopravní připojení obce Životice ze severní strany, 

v regionálním měřítku, společně se stavbou přeložky I/11 a stavbou I/68 (MÚK Vrbice 

D1 – Havířov – Třanovice – Jablunkov - státní hranice ČR/SR), zjednoduší napojení 

východní části Havířova na dálniční (D1) a rychlostní (R48) síť komunikací. Spolu se 

stavbou označovanou dle ZÚR MSK D32 Životice – Český Těšín zrychlí a zjednoduší 

dopravu mezí Havířovem a Českým Těšínem viz obr. 1.  

 

 

 

Obr. 1. Zásady územního rozvoje MSK [2] 
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Stavba D202 společně s dalšími záměry na silnicích nižších tříd posilují a 

zkvalitňují krajskou síť silnic pro zajištění obsluhy území, propojení sídelních center a 

jejich vazeb na nadřazenou silniční síť. V rámci vymezených specifických oblastí tyto 

záměry naplňují požadavek na podporu obytné a rekreační funkce sídel v periferních 

prostorech přirozených spádových obvodů hlavních sídelních center [2].  

 

 

4. Stanovení zájmové oblasti 

 

Trasa stavby prochází plochou katastrálního území Bludovice – Životice, 

vymezenou ÚP MH v minimální šířce 50,00 m viz obr. 2. Nová komunikace navazuje na 

koncový úsek Dlouhé třídy u Merkuru, kde je navržena nová okružní křižovatka, do které 

bude zapojena i ulice Přátelství.[1]  

 

 

 

Obr. 2. Výřez z územního plánu města Havířov [1] 

 

Od Merkuru trasa pokračuje mírným severovýchodním směrem, na sever od 

domu č. p. 229 překonává trasa zalesněnou rokli, dále prochází mezi domy na parcelách 

2732/1 a 2709/2, za nimiž překonává další zalesněnou rokli s Životickým potokem. Ve 
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stejném směru trasa dále pokračuje současnou sadovou oblastí, křižuje obslužnou 

obousměrnou jednopruhovou komunikaci na ulici Zelená, za níž se trasa prudce stáčí 

k jihu kolem zemědělského areálu Sadů Životice a po levé straně míjí značenou 

cyklotrasu č. 6098 vedenou po komunikaci pro pěší Na Polanech. 

 

Na jihovýchod od areálu se trasa napojuje na přeložku silnice III/4742 Padlých 

Hrdinů prostřednictvím okružní křižovatky, která je součástí MÚK Havířov – východ na 

trase plánované sinice I/68 a přeložky I/11.  

Seznam dotčených parcel je uveden níže v tab. 1. 

 

Parcelní 
číslo Výměra Druh Využití vlastník BPEJ VB 

2620/3 4960 Orná půda ZPF Króliczek Jaromír 64400 ANO 

2592 844 Ostatní plocha komunikace SM Havířov není ANO 

2592/8 493 Ostatní plocha komunikace SM Havířov není ANO 

2592/1 12465 Ostatní plocha komunikace SM Havířov není ANO 

2727/7 1605 Orná půda ZPF 
Havlas Radoslav 64410 

ANO 
Havlasová Pavla 64400 

2727/2 4959 Orná půda ZPF Króliczek Jaromír 
64410 

NE 
64400 

2725 2066 Zahrada ZPF 
Varmuža Vladislav 64410 

ANO 
Varmužová Anna 64400 

2728/2 2997 Lesní pozemek Funkce lesa Lucák Otakar není NE 

2728/3 1738 Lesní pozemek Funkce lesa Chmelková Eva není NE 

2717/5 26151 Orná půda ZPF Chavík Josef 
64742 

NE 
64410 

2738 470 Travní porost ZPF Duda Zdeňek 64410 NE 

2735 1967 Orná půda ZPF Duda Zdeňek 64410 NE 

2733 958 Zahrada ZPF Duda Zdeňek 64410 NE 

2717/4 7677 Orná půda ZPF Króliczek Jaromír 
64742 

NE 
64410 

2742/11 3082 Lesní pozemek Funkce lesa Chavík Josef není NE 

2742/1 7414 Lesní pozemek Funkce lesa Króliczek Jaromír není NE 

2744 21905 Ovocný sad ZPF Sady Životice s.r.o. 
64410 

NE 
64742 

2745 5796 Ovocný sad ZPF Česká republika 
64742 

NE 
64410 

2681/1 7533 Ostatní plocha komunikace SM Havířov není ANO 

2492 149710 Ovocný sad ZPF Sady Životice s.r.o. 
64410 

NE 
64400 

2494 1958 Ostatní plocha komunikace Česká republika není NE 

 

 

Tab. 1. Seznam dotčených pozemků (zdroj.: cuzk.cz)  
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Trasa prochází převážně rozptýlenou zástavbou obce Životice. Vymezené území 

a jeho okolí je značně členité až pahorkovité. Střídají se zde lesní porosty, louky, pole a 

sady. Jedná se o lesozemědělskou krajinu s malým množstvím povrchových vod. 

Fotodokumentace zájmové oblasti a průchozích míst je uvedena v příloze obrázků. 

 

 

4.1. Cykloturistika v zájmové oblasti 

 

Zájmovým územím prochází značená cyklotrasa č. 6098, která je severní 

alternativou značené cyklotrasy č. 56, ze které se odpojuje v Havířově Šumbarku a zpátky 

se na ní napojuje v Životicích, kde prochází kolem Ťerlické přehrady. Stavbou přeložky 

silnice I/11 dojde k přerušení cyklotrasy 6098, která vede přes silnici Zelená a Na 

Polanech. Stavbou prodloužené Dlouhé třídy dojde k přeložení cyklotrasy na přeložku 

Zelené a části prodloužené Dlouhé třídy samotné. Dále prodloužení umožní přímé 

napojení cyklostezek v Havířově na vnější síť cyklotras. 

 

 

 

Obr. č. 3. Turistická mapa zájmové oblasti (zdroj: mapy.cz)  
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5. Výchozí údaje pro návrh variant 

 

Trasa silnice D202 respektuje koridor pro tuto budoucí stavbu místní sběrné 

komunikace zakotvené v nadřazené územně plánovací dokumentaci (ZÚR MSK) a také 

podklady zakotvené v ÚPD města Havířova. Studie je zpracována do map státního díla 

ZABAGED® a její směrové řešení je ověřeno na podkladech katastrální mapy a 

leteckých snímku (ortofotomapy) ze snímkování v roce 2012. Za reálný rok uvedení 

silnice do provozu považuji 2020. Stavba je navrhována na návrhové období 20 let 

(2040), vozovka na 25 let (2045). Při zpracování studie je postupováno dle platných 

předpisů a norem. 

 

 

5.1. Model dopravy – výhledové intenzity dopravy 

 

Pro potřeby studie proveditelnosti přeložky silnice I/11 byl vytvořen model 

intenzity dopravy v Havířově (Mott MacDonald CZ v roce 2012 viz C. související 

dokumentace) na základě směrových průzkumů dopravy provedených metodou položení 

dotazu řidiči na počátek a konec cesty, popřípadě část města, ulici či obchodní centrum. 

Výsledkem průzkumu je model úrovňových intenzit dopravy na hlavních dopravních 

tazích Havířova.  

 

V rámci modelu dopravy byla doplněna dopravní sít o přeložku silnice I/11 a 

prodloužení Dlouhé třídy. Aplikací WinAuto byl vytvořen model intenzit dopravy na této 

doplněné síti. Pomocí růstových koeficientů dopravy pro silnici II. a III. třídy dle TP 225 

z roku 2012, jsem provedl přepočet na úroveň roku 2040. Původní model vytvořený výše 

jmenovanou firmou používal koeficienty růstu dopravy pro silnici I. třídy dle TP 225 

z roku 2010. Padesátirázovou intenzitu jsem vypočítal přenásobením RPDI KRPDI = 0,104 

dle TP189. Výhledové intenzity dopravy jsou uvedeny v 5 ti ročních intervalech v tab. 2 

níže. 
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VOZIDLO I I50 

k Osobní k Těžká Kamiony Všechna Všechna 

Ú
ro

v
ň
o
v
á

 

 i
n
te

n
z
it
a
/2

4
 h

 

 v
 r

o
c
e

 

2010 1,00 14235 1,00 2042 74 16351 1701 

2015 1,09 15516 1,01 2062 75 17653 1836 

2020 1,24 17651 1,02 2083 75 19810 2060 

2025 1,37 19502 1,03 2103 76 21681 2255 

2030 1,46 20783 1,04 2124 77 22984 2390 

2035 1,54 21922 1,05 2144 78 24144 2511 

2040 1,62 23061 1,06 2165 78 25304 2632 

2045 1,69 24057 1,07 2185 79 26321 2737 

 

Tab. 2. Intenzita dopravy na prodloužené Dlouhé třídě 

 

 

5.2. Třída, návrhová kategorie a příčné uspořádání 

 

Trasa prodloužené Dlouhé třídy je vedené přechodovou oblastí zastavitelného 

území obce. Je navržena jako místní sběrné komunikace, jejíž parametry jsou však 

navrženy s ohledem na možné zatřídění komunikace do sítě silnic II. třídy.  

 

Na základě výše uvedené padesátirázové intenzity pro rok 2040 [1316 

voz/h/pruh], dle tabulky 39 normy 73 6110, byla jako výchozí pro návrh použita kategorii 

MS2 - /8,5/50 (a = 3.25, v = 0.50, c = 0, e = 0.50). Při ÚKD E [1500 voz/h] bylo nutno 

tuto kapacitu, vlivem podílu pomalých vozidel 10%, snížit o 10% na [1350 voz/h/pruh].  

 

Jak již bylo výše zmíněno, součásti komunikace bude cyklotrasa a je tedy nutné 

tuto kategorii modifikovat. Způsob vedení cyklistické dopravy je ve vztahu k intenzitám 

a místním podmínkám navržen ve dvou jízdních pruzích pro cyklisty souměrně vůči ose 

komunikace po obou stranách, oddělených od motorové dopravy. Bylo tak učiněno dle 

TP179, článku 4.4 kritéria A. Funkční skupiny místní komunikace, pro území zastavěné, 

nebo určené k zastavění. Oddělení od jízdního pruhu s provozem motorové dopravy e 

navrženo dle TP179, článku 6.2 a) vodicím proužkem šířky nejméně 0,25 m který se 

započítává do šířky jízdního pruhu pro cyklisty, viz obr. č. 4. [3] S ohledem na intenzitu 

dopravy je do jízdního pruhu pro cyklisty zahrnuta jen polovina vodícího proužku šíře 

0,50 m a druhou polovina vyznačena vodící čárou použita jako bezpečnostní odstup šířky 

0,25 m.  
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Výsledná kategorie MS2ak - / 10 / 50 byla zvolena po dohodě s vedoucím, k 

přihlédnutí k návrhu územního plánu a dle TP 179 v uspořádání: 

 

jízdní pruh 3,25 m 

vodící proužek 0,50 m 

jízdní pruh pro cyklisty 0,75 m 

nezpevněná krajnice 0,50 m 

celkem  5,00 m x 2 = 10,00 m 

 

 

Obr. č. 4. Způsob vedení cyklistické dopravy [3] 

 

 

5.3. Charakteristika Dlouhé třídy 

 

Dlouhá třída, spolu s Hlavní třídou, byla postavena v 60. letech minulého století 

(třída Antonína Zápotockého), jako páteřní trasa města, od které se odvíjela další síť 

obslužných komunikací. Tvoří optickou osu města, táhnoucí se od západu, přes centrum 

až na východ. Byla vybudována jako čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace se 

středním dělícím pásem v kategorii MS4d 38,0/20,5/50. S šířkou jízdního pruhu 3,50 m 

a dělícím pásem 4,00 m původně uvažovaným pro provoz tramvaje. 

 

Od centra města však hlavní dopravní úlohu přejímají ulice na trase silnice I/11 

(část Dlouhé třídy po křižovatku s ulicí 17. Listopadu, Těšínská, popřípadě Národní třída). 

Ač nejsou tak komfortní, plní vyšší funkci a plynule spojují silnice II/474 a II/475, na 

rozdíl od Dlouhé třídy, která působí opticky zaslepeně a nenavazuje na komunikaci 
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přiměřeného řádu. Kapacita Dlouhé třídy tedy není dostatečně naplněna, a vzhledem k 

nedostatku parkovacích míst v sousední zástavbě, bylo možno pravý jízdní pruh v každém 

směru, od křížení s ulicí 17. listopadu, přidělit pro potřeby statické dopravy. Vlivem 

prodloužení však dojde ke změně způsobů využívání komunikační sítě a k náhlému 

nárůstu intenzity Dlouhé třídy a parkovací pásy určené pro kolmé a šikmé parkování bude 

nutné nahradit parkovacím pruhem pro podélné parkování, aby vlivem parkovacího 

procesu nedošlo k ovlivnění dopravy na průběžném jízdním pruhu a tím i ke snížení 

kapacity komunikace samotné.  Při užití podélného parkování zůstane zachována šířka 

komunikace nutná pro nutné objetí parkujícího vozidla 5,50 m (5,75). Od hotelového 

domu Merkur je parkovací pruh ve směru do Životic nahrazen cyklistickým pásem. Ve 

směru od Životic není účel pravého jízdního pruhu blíže specifikován. Návrh prodloužení 

Dlouhé třídy na toto příčné uspořádání navazuje a plně ho respektuje. Fotodokumentace 

stávajícího stavu je uvedena v příloze obrázků. 

  

 

 

Obr. č. 5. Dobová fotografie Dlouhá třída r. 1971 [13] 

 

 

5.4. Charakteristika souvisejících a dotčených PK 

 

 Místní obslužná komunikace Přátelství (jednopruhová obousměrná komunikace 

se smíšeným provozem motorové, pěší a cyklistické dopravy) – dotčena v km 

0.000, prochází přes stávající okružní křižovatku na konci Dlouhé třídy u 

Merkuru, která bude odsunuta o 60 m východním směrem, stávající směrové 

uspořádání jižní části silnice Přátelství nevyžaduje zásadní přeložení, dojde 
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pouze k odstranění části komunikace a provedení nového napojení na odsunutou 

okružní křižovatku. Severní část bude od ulice Na Dolanech přesunuta o 90 m 

východně v celé své délce, která bude sloužit jako obslužná komunikace nově 

plánované obytné zástavby, kategorie MO2 10/6,5/30. 

 

 Místní obslužná komunikace Zelená – (dotčení v km 0,704060) jedná se o 

jednopruhovou obousměrnou komunikaci nižší třídy, spojující Životice s Horní 

Suchou, nízkou intenzitou provozu, s převážným pohybem chodců a cyklistů, 

s šířkou jízdního pásu 3,00 m, křížení s D202 bude řešeno zaslepením jižní části 

komunikace a opatřením obratištěm, severní část komunikace bude přeložena 

v délce 280 m jihovýchodním směrem od stávající polohy z důvodu nevhodného 

technického umístění křížení ve stávající poloze, napojení přeložky na stávající 

trasu bude řešeno na přeložku silnice Na Polanech v místě stávajícího křížení 

silnic Zelené a Na Polanech, kategorie přeložky bude MO2 - /6,5/30. 

 

 Silnice III/4742 Padlých hrdinů – tato silnice je dotčena v koncovém místě trasy, 

je uvažováno s úpravou této komunikace v celkové délce cca 540 m (kategorie 

S 7,5/50), včetně dvou okružních křižovatek v místě napojení ramen deltovité 

mimoúrovňové křižovatky Havířov – Východ na přeložce S I/11 [4] 

 

Fotodokumentace všech souvisejících a dotčených pozemní komunikací je uvedena 

v příloze obrázků 

 

 

5.5. Mosty a tunely 

 

Předběžný orientační návrh je v souladu s ČSN 73 6201. Silniční mostní objekt 

je navržen pro zatížení podle ČSN EN 1991-2. Šířkové uspořádání mostního objektu 

odpovídá příčnému uspořádání převáděné komunikace, výškové uspořádání odpovídá 

významu překračované překážky. Návrh samotné mostní konstrukce není předmětem této 

diplomové práce, a tudíž je dále řešeno jen jeho základní uspořádaní. Na trase se 

nevyskytují žádné tunely ani podzemní stavby. 
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5.6. Požadavky na křižovatky a obslužná zařízení 

 

Stavba silnice D202 je navržena jako komfortní místní sběrná komunikace, 

s možností pozdějšího zařazení do řádu silnic II. třídy, s funkcí svádět dopravu 

z přilehlých obslužných komunikací na síť rychlostních komunikací mimo rámec města, 

proto jsou všechny křížená navržené jako úrovňové.  

 

Rámcově byla místa křižovatek navržena ve schválených ÚPD a v rámci této 

studie je cílem tyto křižovatky technicky, prostorově, organizačně, s ohledem na zábor 

pozemků a ekonomickou náročnost blíže vyřešit. Jedná se o následující křížení 

prodloužené Dlouhé třídy s ulicemi: 

 

 Přátelství - místní obslužná jednopruhová se smíšeným provozem 

 Zelená - místní obslužná jedn-pruhová se smíšeným provozem 

 Padlých hrdinů - silnice III/4742-S7,5/50, jako součást MÚK Havířov – východ 

 

 

6. Charakteristiky území 

 

6.1. Členitost území, geotechnické a inženýrskogeologické údaje 

 

Trasa projektované prodloužené Dlouhé třídy Havířov – Životice prochází 

územím, které dle mapového serveru www.geoportal.gov.cz a www.geology.cz, v rámci 

geomorfologického členění náleží Alpsko – Himalájskému systému, konkrétně: 

 

 provincii Západní Karpaty 

 subprovincii vnější Západní Karpaty 

 oblasti Západobeskydské podhůří 

 celku Podbeskydská pahorkatina 

 podcelku Těšínská pahorkatina 

 okrsku Hornotěrlická pahorkatina 

 



Bc. Jiří Svoboda                                                                             DIPLOMOVÁ PRÁCE  

 

   

14 

Hornotěrlicá pahorkatina: 

 

Hornotěrlická pahorkatina leží ve střední části Těšínské pahorkatiny. Převažuje 

erozně – denudační reliéf se strukturně podmíněným uspořádáním hřbetů a údolí se 

zbytky zarovnaných povrchů. [5] 

 

Hornotěrlická pahorkatina je plochá pahorkatina budovaná flyšovými 

sedimenty slezské jednotky vnější skupiny příkrovů s výchozy horniny vulkanické 

těšínitové asociace (těšínit, pikrit, diabas). V podloží se střídají svrchní těšínské 

vrstvy a hradišťské vrstvy těšínsko – hradišťského souvrství s výchozy těšínských 

vápenců. [5] 

 

Tyto platformní horniny jsou z velké části překryty kvartérními sedimenty. 

Četné jsou překryvy sprašových hlín, hlinitých až jílovitohlinitých eluvií a deluviálních 

sedimentů. V pleistocénu bylo území zasaženo severským sálským zaledněním, 

zachovány jsou písčité a štěrkovité glacigenní a jílovité glacilakustrinní sedimenty a 

ojediněle i souvkové hlíny (tilly) bazální morény elsterského zalednění. [5]. 

 

Území v rámci fytogeografického členění leží v okrsku Ostravské pánve, která 

je součástí obvodu Karpatského mezofitika. 

 

Ostravská pánev:  

 

Geomorfologický celek Ostravská pánev je součástí geomorfologické 

oblasti Západní vněkarpatské sníženiny. Leží na severní Moravě a ve Slezsku. Tvoří jej 

rovina až plochá pahorkatina o rozloze 486 km2, střední výšce 244 m a středním sklonu 

1°38´. Ostravská pánev je ze sevrozápadu vymezena Slezskou nížinou, ze západu Nízkým 

Jeseníkem a Moravskou bránou. Z jihu a východu strany hraničí s Příborskou 

pahorkatinou, Třineckou brázdou a Těšínskou pahorkatinou (všechny jsou 

součástí Podbeskydské pahorkatiny). [6] 

 

Podloží pánve tvoří brunovistulikum s pokryvem hlavně devonských a 

spodnokarbonských uloženin. Pro Ostravskou pánev je velmi důležitý geologický vývoj 

http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/kvarter.htm#sprasove_hliny
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/kvarter.htm#deluviofluvialni_sedimenty
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/kvarter.htm#deluviofluvialni_sedimenty
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od paleozoika, konkrétně v karbonu, kdy zde docházelo k sedimentaci a vzniku 

černouhelných slojí. [6] 

 

Území je silně porušené třetihorní radiální tektonikou, která ještě doposud 

doznívá. Tvoří jej kvartérní akumulační sníženina s rozsáhlými říčními terasami a 

rozčleněnou akumulační plošinou Ostravské glacigenní oblasti. Reliéf má charakter 

ploché pahorkatiny s oblými hřbety. V širokých nivách řek převládají rovinné úseky 

lemované strmými, nepříliš vysokými terasami s četnými prameništi a podmáčenými 

stanovišti. Roztroušené jsou zbytky destrukční zbytky náporové morény z velké části 

zastřené překryvy eolických sedimentů. Nejvyšším bodem jsou Kouty (333 m) v 

Havířovské plošině. [6] 

 

V lokálním měřítku trasy jsou především zastoupeny kvarterní nezpevněné 

sedimentární horniny (sprašové hlíny tvořené křemenem + příměsemi, písky, štěrky), a 

mezoické horniny dotčené alpinským vrásněním (pískovce, břidlice). V oblasti flyšového 

pásma Životického potoka jsou zastoupeny vulkanity (tešinit, pikrit, tuf, tufit). 

 

 

 

Obr. č. 6. Geologická mapa zájmové oblasti (zdroj: http://geoportal.gov.cz) 

 

 

 



Bc. Jiří Svoboda                                                                             DIPLOMOVÁ PRÁCE  

 

   

16 

6.2. Hydrogeologické charakteristiky 

 

Dotčené území okrajově spadá do hydrologického rajónu 3212 Flyš v povodí 

Ostravice, který je součástí povodí horní Odry. Střídání vrstev různých usazených hornin 

- flyš, je typický pro Vnější západní Karpaty. Jedná se většinou o horniny měkké, snadno 

zvětrávající. Jsou většinou překryty zvětralinami a mladšími usazeninami. V usazených 

vrstvách převažují turbidity (způsob usazování, který lze přirovnat k usazování 

obrovských podmořských kamenných a bahnitých lavin, které sklouzly s oblasti mělkého 

šelfu do hlubokomořské pánve). V různém stupni jsou vyvinuty Boumovy sekvence 

(jednotlivé epizody usazování jsou zvrstveny podle velikosti částic a lze je tedy odlišit). 

[8] 

 

Na celou oblast povodí dopadá ročně přes 5,1 mld. m3 srážek, roční srážkový 

úhrn, vztažený na průměrnou plochu, dosahuje cca 820 mm, z čehož v průměru odteče 

přibližně asi 300 mm. Průměrný odtokový součinitel tak činí 0,35. Vztáhneme-li 

součinitel odtoku i k hlavním přítokům, tak nejnižší jej má řeka Opava - 0.3, mnohem 

vyšší je na beskydské straně - u Ostravice 0,5 a u Olše 0,4. [7] Hloubka hladina podzemní 

vody v nejnižším místě trasy dosahuje 4,50 m.  

 

 

6.3. Potencionálně přirozená vegetace 

 

Hornotěrlická pahorkatina leží ve 3. vegetačním stupni. Ve vyšších polohách je 

středně zalesněná smrkovými porosty, místy s bukem. V nižších polohách se vyskytují 

lužní porosty s dubem a jasanem. [5] Hlavní přirozená vegetace, dle 

www.geoportal.gov.cz, v místě trasy je zastoupena podmáčenou dubovou bučinou, 

okrajově lipovou dubohabřinou. 

 

 

6.4. Klimatické poměry 

 

Zájmové území náleží dle Quittovy klasifikace klimatických oblastí do teplé 

oblasti W2 (zdroj: Atlas podnebí Česka, 2007 a www.geoportal.gov.cz), pro kterou jsou 
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charakteristická dlouhá, teplá a mírně suchá léta. Obecně bývá zima krátká, s krátkou 

dobou trvání sněhové pokrývky, mírně teplá a velmi suchá. Základní charakteristiky teplé 

oblasti W2 jsou obsahem tabulky č. 3. 

 

 

Obr. č. 7. Klimatická mapa zájmové oblasti (zdroj: http://geoportal.gov.cz) 

 

 

Klimatická oblast W2 

Počet letních dnů 50-60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 160-170 

Počet mrazových dnů  100-110 

Počet ledových dnů  30-40 

Průměrná teplota v lednu [-] 2°C až 3°C 

Průměrná teplota v červenci 18-19°C 

Průměrná teplota v dubnu 8-9°C 

Průměrná teplota v říjnu 7-9°C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200-300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 

 

Tab. 3. Popis klimatické oblasti W2 

 

 

6.5. Ložiska nerostů a hornická činnost 

 

Řešená oblast leží v chráněném ložiskovém území Čs. části Hornoslezské pánve. 

Jedná se o ložiska černého uhlí. V rámci ložiskového území spadá do pásma C2 – plocha 

bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování. 
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Zájmové území samotné není hlubinnou ani povrchovou těžbou nijak dotčené a 

nevyskytují se zde žádné poruchy s těžbou spojené. Nejbližší území dotčené hlubinou 

těžbou se nachází severně od navrhované trasy – viz níže. 

 

 Horní Suchá (surovina: černé uhlí, zemní plyn, IČ.: 26863154, organizace OKD, 

a.s. Ostrava 

 

 

6.6. Technická infrastruktura 

 

V prostoru stavby byla z ÚPD MH zjištěna přítomnost těchto inženýrských sítí. 

 

 km 0,627 960 středotlaký plynovod do 0,40 MPa 

 km 0,477 380 vysokotlaký plynovod DN 100, PN 40, do 4,00 MPa – 

s bezpečnostním pásmem 20 m 

 km 0,289 580 vedení VVN 611 – 612, 110 kV nadzemní s bezpečnostním 

pásmem 

 km 1,066 540 vedení VN 22 kV, nadzemní s ochranným pásmem (vodiče bez 

izolace) 

 km 0,275 260 vedení NN do 1000 V, nadzemní 

 km 0,637 460 řady pitné vody  

 telekomunikace (sdělovací vedení) 

 

 

6.7. Ochranná pásma 

 

V dotčeném území se nachází ochranná pásma inženýrských sítí, která je nutné 

respektovat. Nové stavby, případné přeložky jsem navrhl s ohledem na polohu 

inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Provádění dopravních staveb v ochranných 

pásmech stanovují příslušné zákony a předpisy. 
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6.7.1. Ochranné pásmo komunikací: 

 

Ochranná pásma pozemních komunikací stanovuje zákon č. 13/1997 sb. ,§ 30. 

 ochranné pásmo sil. II. a III. třídy je 15 m od osy vozovky, nebo osy přilehlého 

jízdního pásu sil. II. třídy, nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy [9] 

 

 

6.7.2. Ochranné pásmo elektrických venkovních vedení: 

 

Ochranná pásma elektrických venkovních vedení, podzemních vedení a 

elektrických stanic jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., § 46.  

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 

rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 

vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: [10] 

 

 u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7,00 m 

 u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně pro vodiče bez izolace 12,00 m 

 

Případné křížení a souběh nadzemního elektrického vedení s pozemní 

komunikací, kdy jedno zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného, 

případně bezpečnostního pásma druhého zařízení, řeší ČSN EN 50423-1, ČSN EN 

50341-1, PNE 33 3302-2012. V normách jsou ustanoveny minimální požadavky na 

vzdálenost vedení od dotčené pozemní komunikace. Hodnoty uvedené v tabulce č. 4 byly 

převzaty z výše uvedených norem. 

 

  

Křížení s PK Souběh s PK 
[svislá  

vzdálenost]* 
[vodorovná 

vzdálenost]** 

 do 1 kV 6,00  

od 1 kV do 35 kV 6,60 1,50 

od 35 kV do 110 kV   

*svislá vzdálenost vedení k povrchu vozovky [m] 
** vodorovná vzdálenost vedení k okraji vozovky 

včetně zpevněné krajnice [m] 

 

Tab. 4. Křížení a souběh nadzemního el. vedení s PK 
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6.7.3. Ochranná pásma elektrických podzemních vedení: 

 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV 

včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1,00 m po obou stranách krajního 

kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3,00 m po obou stranách krajního 

kabelu. [10]  

Nejmenší dovolené krytí a křížení elektrických podzemních sítí upravuje norma 

ČSN 73 6005. Pro vedení do 1 kV je nejmenší krytí pod chodníkem 0,35 m, pod vozovkou 

1,00 m a pod volným terénem 0,35/0,75 m. 

 

 

6.7.4. Ochranná pásma plynovodů: 

 

Ochranná pásma plynárenských vedení a zařízení jsou stanovena zákonem č. 

458/2000 Sb., § 68. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý 

prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 

 

 u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 

rozvádí plyn v zastavěném území obce 1,00 m na obě strany od půdorysu, [10]  

 u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 

[10] 

 

Nejmenší dovolené krytí a křížení plynovodního potrubí upravuje norma ČSN 

73 6005. Nejmenší hodnota pod chodníkem 0,80 m, pod vozovkou 1,00 m a pod volným 

terénem 0,80 m. 

 

 

6.7.5. Ochranná pásma vodovodů a kanalizace: 

 

Ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok jsou stanovena 

zákonem č. 274/2001 sb., § 23. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední 

blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich 
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provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího 

líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

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

 u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno 

je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 

podle výše uvedených hodnot od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. [11] 

 

Nejmenší dovolené krytí a křížení vodovodních řádů upravuje norma ČSN 73 

6005. Nejmenší hodnota pod chodníkem 1,00 m – 1,60 m, pod vozovkou 1,50 m a pod 

volným terénem 1,00 m – 1,60 m. 

 

 

6.7.6. Telekomunikace (sdělovací vedení): 

 

Ochranná pásma komunikačních vedení jsou stanovena zákonem č. 274/2001 

sb., § 102. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách 

krajního vedení. [12] 

 

Nejmenší dovolené krytí a křížení sdělovacích kabelů upravuje norma ČSN 73 

6005. Nejmenší hodnota pod chodníkem 0,50 m, pod vozovkou 1,20 m a pod volným 

terénem 1,00 m. 

 

 

6.8. Chráněná území a citlivost území z hlediska životního prostředí 

 

Dotčené území neprochází velkoplošně, maloplošně chráněným územím ani 

evropsky významnou lokalitou. Nejbližší chráněné území je evropsky významná lokalita 

Mokřad u Rondelu na území mezi korytem řeky Lučiny, Sušanky a silnici I/11. Stavbu je 

třeba provádět s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčený lesní porost, 

povrchovou vodoteč (Životický potok) a zabránit kontaminaci podpovrchových vod. 
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7. Základní údaje navržených variant 

 

Prvotní návrh trasy jsem řešil ve dvou variantách, které jsem zpracoval v podobě 

přehledné situace a podélných profilů. Na základě TDZ a přihlédnutím k předpokládané 

ekonomické náročnosti jsem vybral výslednou variantu, kterou jsem dále podrobněji 

zpracoval. Všechny návrhy jsem zpracoval dle platných norem a předpisů uvedených 

v kapitole 1.4. 

 

Koridor daný územním plánem je dosti úzce a pevně vymezen a nenabízí tak 

možnost velkých směrových rozdílů jednotlivých variant. Obě varianty tak jsou z 

hlediska směrového řešení v převážné délce trasy dosti obdobné, vzájemně se kříží či jsou 

v souběhu s minimálním odsazením. Rozdílných je posledních cca 300 m, kde se trasy za 

zemědělským areálem sadů Životice stáčí k jihu a napojují se na silnici III/4742 Padlých 

hrdinů prostřednictvím OK při MÚK Havířov – východ. Varianta B je zde navržena méně 

komfortně, s menším poloměrem směrového oblouku a napojení na OK pod menším 

úhlem, na rozdíl od varianty A, která plně využívá prostoru a přibližuje se k areálu až na 

vzdálenost ochranného pásma (15,00 m), za cenu většího poloměru směrového oblouku 

a přímého napojení na OK. 

 

Hlavním hlediskem pro návrh výškového řešení je pozice křižující obslužné 

komunikace MO1 Zelená a členitý terén s velkými výškovými rozdíly. 

 

 

7.1. Popis variantního řešení 

 

Varianta A dl. 1,092 03 km, počítá se zaslepením jižní části komunikace MO1 

Zelená a napojením přeložky severní části o 72,82 m východně do výškového oblouku o 

tečnovém sklonu cca 4,00%, za podmínky dodržení rozhledu pro zastavení ve vypuklém 

oblouku. Dojde tak k možnosti použití největšího podélného sklonu pro sběrnou 

komunikaci 6,00%, dle tabulky 12 ČSN 73 6110, a tím ke zkrácení délky mostního 

objektu o 100 m. Výsledné výškové řešení tak bude méně komfortní než varianta B, za 

cenu menších zemních práci (maximální hloubka zářezů činí 1,50 m) a finančních nároků 

na stavbu. 
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Varianta B dl. 1,096 01 km, počítá se zachováním komunikace MO1 Zelená ve 

stávající poloze. Maximální doporučený podélný sklon v křižovatce 3,00% a poloha 

křižovatky ve svahu členitého terénu a nedaleká vzdálenost rokle, kterou je třeba 

přemostit, zapříčiní větší požadavky na délku přemostění (180 m), zemní práce, zárubní 

zdi a financování s tím spojené. Výsledné výškové řešení je komfortní s menšími 

podélnými sklony a většími poloměry výškových oblouků, za cenu vyšších stavebních 

nákladů. 

 

Jako výsledná byla vybrána variantu A na základě TDZ viz C., menší pracnosti 

a ceny stavby při zachování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. 

 

 

7.2. Geometrické řešení výsledné varianty 

 

Výsledná varianta (Varianta A - dále jen komunikace) bude napojena na novou 

okružní křižovatku (U Merkuru) dále OK, která bude odsunuta od té stávající o 90 m 

východně a bude se do ní napojovat i ulice Přátelství. Stávající Dlouhá třída bude do této 

OK prodloužena a to ve dvoupruhovém směrově rozděleném uspořádání, ke kterému 

dojde plynulým zúžením pravého pruhu o 3,00 m na úroveň vysazené chodníkové plochy 

před OK.  

 

 

7.2.1. Směrové řešení: 

 

Nová komunikace od OK pokračuje 84,85 m v přímé východním směrem, kde 

překonává první zalesněnou rokli. Za roklí v km 0,139 42 komunikace pokračuje mírně 

severovýchodním směrem ve směrovém oblouku o R1=1200 m se symetrickými 

přechodnicemi L1=205 m. Komunikace prochází mezi RD na parcelách č. 2732/1 a 

2709/2. Tyto RD nezasahují do ochranného pásma nové komunikace. V km 0,404 61 

komunikace překonává druhou zalesněnou rokli po mostním objektu dl. 80,00 m. Za roklí 

komunikace pokračuje výstupní přechodnicí, až do km 0,682 85 kde končí v inflexním 

bodě. V km 0,570 82 je do komunikace vložen rozšiřovací klín dl. 76,50 m pro možnost 

vložení levého odbočovacího pruhu š. 3,25 m před následující stykovou křižovatkou. 
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V km 0,631 24 komunikace kříží původní trasu přeložené komunikace MO1 Zelená, jejíž 

zemní těleso bude použito pro vedení stezky pro pěší. Stezka zde překračuje komunikaci, 

kde bude vložen přechod pro chodce š. 4,00 m a dl. 11,50 m s dělícím ostrůvkem dl. 2,50 

m. Rozhledy na přechod pro chodce jsou přiloženy v C. Související dokumentace. Za 

přechodem pro chodce začíná náběhový klín levého odbočovacího pruhu dl. 45,00 m. V 

km 0,682 85 v inflexním bodě napojuje protisměrný směrový oblouk o R2=150 m se 

symetrickými přechodnicemi L2=50 m. V km 0,704 06 leží již zmíněná styková 

křižovatka, do které se napojuje přeložka MO1 Zelená, teď již v šířkovém uspořádání 

MO2 - / 6,5 /30. V km 0,724 28 začíná dopravní stín dl. 76,50 m. Komunikace se dále 

stáčí směrovým obloukem k jihovýchodu kolem zemědělského areálu sadů Životice, 

který míjí v těsné blízkosti na vzdálenost o málo větší než je ochranné pásmo. V km 0,959 

97 leží další inflexní motiv, ve kterém se střetává předchozí směrový oblouk 

s následujícím protisměrným symetrickým přechodnicovým obloukem o L3= 43,00 m. 

Za obloukem v km 1,040 53 následuje krátká přímá dl. 23,00 m, ve které dochází 

k rozšíření jízdních pruhů a následnému napojení komunikace na silnici III/4742 Padlých 

hrdinů v kategorii S 7,5/50 prostřednictvím OK při MÚK Havířov – východ, kde 

komunikace v km 1,083 56 končí. V celé trase je dodržen rozhled pro zastavení pro 

nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h, na vzdálenost několikrát převyšující min. hodnotu 

35,00 m danou tab. 7 dle ČSN 73610. S rozhledem pro předjíždění není na trase, 

s ohledem na návrhovou rychlost 50km/h, vzdálenost křižovatek a objektů na trase, 

uvažováno. Rozhledy v kritických směrových obloucích jsou uvedeny v C. Související 

dokumentace. 

 

 

7.2.2. Výškové řešení: 

 

Komunikace od OK Merkur z výšky 321,33 m postupně klesá v podélném 

sklonu -3,20%. Zemní těleso komunikace při odpojení probíhá v mírném náspu 0,50, 

který se postupně s blížícím dnem rokle postupně zvětšuje. Zalesněnou rokli komunikace 

překonává na vysokém náspu vypuklým obloukem o R1=170000 m. Výška náspu 

v nejnižším bodě rokle činí 3,56 m. Za roklí komunikace dále klesá ve  sklonu -4,50% a 

v km 0.230 00 plynule přechází z náspu do mělkého zářezu maximální hloubky 0,84 m. 

Mezi RD na parcelách č. 2732/1 a 2709/2 tedy nevznikne žádná optická bariéra. V km 
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0.374 61 trasa zpět přechází ze zářezu do náspu, který tvoří přechod mezi mostní 

konstrukcí a přilehlým terénem. Mostní k-ce v km 0,413 03 přes zalesněnou rokli a 

Životický potok probíhá ve vydutém oblouku o R2=2300 m. Začátek mostní konstrukce 

však leží za nejnižším bodem v oblouku (i na trase), nedojde tak ke zdržování vody na 

mostní, či v mostní k-ci. Na mostě trasa plynule přechází z klesání -4,50% do 

maximálního stoupání 6,00%. Za mostem komunikace probíhá v mírném náspu max. 0,70 

m až po křižovatku v km 0,704 06. V km 0,650 65 komunikace přechází z přímkového 

sklonu -4,50% do výškového oblouku o R3=5000 , který probíhá až do konce trasy. Za 

křižovatkou komunikace plynule přechází do zářezu maximální hl. 1,90 m. Na OK 

(Padlých hrdinů) při MÚK Havířov – východ se komunikace napojuje ve výšce 324,18 

m která je dána návrhem OK jako součást stavby přeložky I/11. 

 

 

7.2.3. Klopení vozovky:  

 

Základní střechovitý sklon směrového oblouku B a C neumožňuje bezpečné 

projetí návrhovou rychlostí při daném poloměru. Provedl jsem tedy překlopení vozovky 

do požadovaného dostředného sklonu. Klopení jsem provedl kolem osy komunikace dle 

ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.  

 

 B. Kružnicový oblouk se symetrickými přechodnicemi 

 

Vstupní hodnoty pro návrh: 

 L= 50 m, R= 150 m, vn= 60 m, a= 3,25, v= 0,50 m 

 

Požadovaný příčný sklon: 

𝑝 = 3,00% 

 

Maximální a minimální sklon vzestupnice: 

𝑚𝑎𝑥∆𝑠 = 1,2% 

𝑚𝑖𝑛∆𝑠 = 0,1 . 3,75 = 0,375%                                                                                         (1) 
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Délka vzestupnice: 

𝐿𝑣𝑧 = 25,00 𝑚 

 

Navržený sklon vzestupnice: 

 ∆𝑠 = [3,75 . (2,5 + 3,0)] ∶ 25,00 = 0,825%                                                     (2) 

 

Rovná koruna: 

𝐿0 = (2,5 . 3,75): 0,825 = 11, 36̅̅̅̅  𝑚                                                                       (3) 

 

Dostředný sklon: 

𝐿2,50 = (5,00 . 3,75): 0,825 = 22, 72̅̅̅̅  𝑚                                                           (4) 

 

 C. Symetrický přechodnicový oblouk 

 

Vstupní hodnoty pro návrh: 

 L= 43 m, R= 85 m, vn= 50 m, a= 3,25, v= 0,50 m 

 

Požadovaný příčný sklon: 

𝑝 = 5,00% 

 

Maximální a minimální sklon vzestupnice: 

𝑚𝑎𝑥∆𝑠 = 1,2% 

𝑚𝑖𝑛∆𝑠 = 0,1 . 3,75 = 0,375%                                                                                         (5) 

 

Délka vzestupnice: 

𝐿𝑣𝑧 = 31,25 𝑚 

 

Navržený sklon vzestupnice: 

 ∆𝑠 = [3,75 . (2,5 + 5,0)] ∶ 31,25 = 0,90%                                                      (6) 

 

Rovná koruna: 

𝐿0 = (2,5 . 3,75): 0,90 = 10,416 𝑚                                                                        (7) 
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Dostředný sklon: 

𝐿2,50 = (5,00 . 3,75): 0,90 = 20,833 𝑚                                                             (8) 

 

 

7.2.4. Návrh skladby vozovky 

 

Návrh vozovky byl proveden dle TP 170. Skutečně provedena skladba se může 

na základě podrobného inženýrskogeologického průzkumu, prováděného jako podklad k 

vyššímu stupni projektové dokumentace, od tohoto návrhu mírně odlišovat. Vstupní 

hodnoty pro návrh byly určeny (odhadnuty) na základě dostupných materiálu a zdrojů. 

 

Zemina podloží byla odhadnuta dle inženýrskogeologických údajů v 6. 1. na 

hlínu písčitou. Hodnota indexu mrazu 424°C byla odečtena z mapy charakteristických 

hodnot indexu mrazu z ČSN 73 6114, a tabulky B1. téže normy pro nadm. výšku 300 - 

400 m B.p.v.. Průměrná roční teplota v oblasti činí 8,4°C. Hloubka podzemní vody 4,5 m 

v nejnižším místě trasy byla zjištěna z výpovědi majitele studny, v blízkosti navrhované 

trasy. Hodnota CBR a obsah zrn <0,02 byly odhadnuty s předpokladem horšího stavu. 

 

Návrhová úroveň porušení je dle typu komunikace (místní sběrná) uvažována 

D1. S ohledem na třídu dopravního zatížení TDZ II. stanovena D0. Vodní režim podloží 

je pendulární. Skladba vozovky byla vybrána, dle výše zmíněných kritérií, z katalogových 

listů TP 170: DO-N-2/II/PII. Návrh sklady vozovky je rozpracován v C. Související 

dokumentace. 

 

Katalogové označení Charakteristika použitých vrstev 

Označení 
Tloušťka 

vrstvy 
Es υ ε6 B 

AKM I SMA 11S 40 5500 0,35 160 5 

ABH I ACL 16S 70 7500 0,33 115 5 

VMT A VMT 16 70 900 0,3 135 5 

MZK MZK 200 600 0,25 0 0 

ŠD ŠD A 150 400 0,3 0 0 

Podloží     80 0,35 410 5 

 

Tab. 5. Skladba vozovky DO-N-2/II/PII dle TP 170 
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7.2.5. Návrh odvodnění komunikace 

 

Odtok vody z povrchu komunikace bude zajištěn základním příčným sklonem 

2,50% k okraji vozovky, kde voda po svahu bude stékat do příkopu. Prosákla voda, na 

povrch pláně zemního tělesa, bude odvedena sklonem 3,00% do svahu zemního tělesa. 

Nejmenší hloubka příkopu je navržena 0,20 m pod úrovní pláně zemního tělesa. Dno 

příkopu je navrženo zpevněné z příkopových tvárnic TBM - Q 100 – 600 firmy BTK 

Betonika spol. s.r.o. uložených do štěrkopískového lože tl. 100 mm. 

 

 

 

Obr. č. 8. Příkopová tvárnice TBM - Q 100 – 600 (zdroj: betonika.cz)  

 

Při užití zvýšeného obrubníku, zejména v prostoru OK Merkur, bude povrchová 

voda jímána do uličních vpůstí, odkud bude potrubím svedena do dešťové kanalizace. 

V případě užití zvýšeného obrubníku, bude komunikace opatřena trativodem hl. 400 mm, 

DN 100 mm, kterým bude odváděna voda z přilehlé pláně zemního tělesa. Trativody 

budou rovněž vyústěny do dešťové kanalizace. 

 

Nároží stykové křižovatky Zelená budou opatřeny štěrbinovým žlabem 

s obrubníkem, viz obr. 9., opatřeným trativodem. Bylo tak učiněno na z důvodu 

efektivního a rychlého odváděny vody z povrchu komunikace, stiženého překlápěním 

vozovky. Voda z trativodu a žlabu bude voda svedena do společné vtokové kalové jímky, 

odkud bude potrubím svedena do svahu zemního tělesa a dále do příkopu. 

 

 

 

Obr. č. 9. Štěrbinový žlab s obrubníkem AZD - Q 400 / 620 / 2000 (zdroj: betonika.cz) 
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V místě přechodu pro chodce km 0,631 24, komunikace pro pěší křižuje příkopy, 

jejichž průchodnost bude po obou stranách komunikace zajištěna užitím trubních 

propustků DN 500 mm. Přerušena pláň zemního tělesa bude v místě zvýšeného obrubníku 

ukončena podélným trativodem hl. 400 mm, DN 100 mm. Trativod s podélným sklonem 

1,00%  bude za přechodem napojen příčný trativod, který bude vyveden do svahu 

zemního tělesa. 

 

V km 0,923 52 a 0,982,06 kde se vyskytuje nulový příčný sklon vlivem klopení 

vozovky, bylo nutné posoudit trasu na výsledný (podélný) sklon z důvodu umístění ve 

vrcholu směrového oblouku. Norma ČSN 73 6101 předepisuje minimální podélný sklon: 

0,5% = 𝑠𝑝 𝑚𝑖𝑛 = 𝑠 − ∆𝑠 

s je podélný sklon nivelety = 1,415% a 1,458% 

∆s je sklon sestupnice = 0,825% a vzestupnice =0,9% 

0,5% = 0,59% = 1,415% − 0,825% - sklon v sestupnici vyhovuje 

0,5% = 0,558% = 1,458% − 0,9% - sklon ve vzestupnici vyhovuje 

 

V km 0,124 470 je navržen kolmý železobetonový trubní propustek DN 1000 

mm, délky 22,50 m, z trub TZH – Q 100/250. Jeho funkcí je svádět vodu z území 

v prostoru OK Merkur a ulice Přátelství, o ploše 36 5590,42 m2, a převádět na druhou 

stranu vysokého násypu v místě rokle. Propustek je navržen na návrhový průtok 1,255 

m3/s, který odpovídá množství padesátiletých srážek v daném území 85,7 mm (85 l/m2). 

Padesátiletými srážkami rozumíme množství přívalových srážek, které se na daném 

území vyskytnou jednou za 50 let. 

 

 

7.2.6. Křižovatky  

 

Na trase se vyskytují tři křižovatky. Z toho dvě okružní, které tvoří počáteční a 

koncový bod trasy, a jedna styková v km 0,704 06, přes kterou se napojuje přeložka 

severní části trasy MO2 Zelená. Všechna křížení jsou navržena dle platných norem a 
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předpisů, zvláště dle ČSN 73 6102 a TP 135. Průjezdnost křižovatek byla ověřena 

programem AutoTurn viz C. Související dokumentace.  

 

Minimální vzdálenost křižovatek je dána tab. 2 ČSN 736110, která tuto 

vzdálenost pro sběrné komunikace stanovuje na 150 m. Při vhodné organizaci dopravy 

lze tuto vzdálenost snížit na 70 m. V případě přeřazení komunikace do řádu silnic II. třídy 

je minimální normou (ČSN 73 6101) stanovená vzdálenost 250 m. Nejmenší vzdálenost 

křižovatek při navrhovaném uspořádání činí 387,97 m. 

  

 

7.2.7. OK Merkur 

 

Křižovatka se nachází na počátku trasy. Tvoří spojku mezi stávající Dlouhou 

třídou a navrhovaným prodloužením. Dále se do křižovatky napojuje jednopruhová 

obslužná komunikace Přátelství. Jižní část této silnice zůstane zachována ve stávajícím 

uspořádání. Severní část silnice táhnoucí se od Ulice Na Dolanech bude nahrazena novou 

komunikací, v kategorii MO2 10/6,5/30, vedoucí souběžně se stávající. Tato komunikace 

bude sloužit k obsluze plánované rodinné zástavby.  

 

Okružní křižovatka o vnějším průměru 41,00 m je navržena jako jednopruhová 

s šířkou jízdního pásu 7,50 m. Průměr zvýšeného středového ostrova je navržen 12,000 

m a je obehnán prstencem šířky 1,00 m. Návrhová rychlost činí 30 km/h. OK je v terénu 

usazena ve výšce 320,67 m a leží částečně v zářezu i násypu. 

 

Všechny vjezdové i výjezdové větve připojujících se komunikací jsou navrženy 

jako jednopruhové vzájemně oddělené zvýšenými směrovacími ostrůvky. V případě 

stávající dlouhé třídy středním dělícím pásem. Při napojení ul. Přátelství-sever slouží 

rovněž jako ochranný ostrůvek přechodu pro chodce sdruženým s přejezdem pro cyklisty.  

Napojení ul. Přátelství-jih je provedeno jako obousměrné. Ve vzdálenosti 16,50 m od 

napojení však vjezdová a výjezdová větev splývají v jeden jízdní pruh. Ve vzdálenosti 

9,50 m od napojení, v místě dvoupruhového vedení, je vložen přejezd pro cyklisty šířky 

1,80 m, nemůže tak dojít k omylnému najetí do protisměrného jízdního pruhu, vlivem 
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nepřehlednosti, či nepředvídavosti vodorovného dopravního značení. Směrový ostrůvek 

bude dále osazen svislým dopravním značením – „Přikázaný směr objíždění vpravo‘‘.  

Jelikož jsou všechny vjezdy a výjezdy po obou stranách ohraničeny zvýšeným 

obrubníkem činí jejich šířka 5,50 m. 

 

 

7.2.8. OK Padlých hrdinů 

 

OK leží na trase přeložky silnice III/4742 Padlých hrdinů. OK je součástí 

mimoúrovňové deltovité křižovatky Havířov – východ na výhledové stavbě přeložky 

silnice I/11. Tato křižovatka není součásti návrhu prodloužení Dlouhé třídy, její návrhové 

parametry a podoba byla převzata ze STPÚ Havířov – Třanovice, kterou zpracoval 

DOPRAVOPROJETK Ostrava spol. s r.o. v roce 2013. Diplomová práce pouze řeší 

napojení Dlouhé třídy na tuto OK. 

 

Průměr OK činí 20,00 m, s šířkou jízdního pruhu 7,50 m. Šířka vjezdové a 

výjezdové větve je navržena 5,50 m. Větve jsou vzájemně odděleny zvýšeným 

směrovacím ostrůvkem, který zároveň slouží jako ochranný pro přejezd pro cyklisty. 

Výška napojení na OK byla převzata z výše uvedené dokumentace 317,33 m. 

 

 

7.2.9. Styková křižovatka Zelená 

 

Křižovatka vznikne napojením přeložky MO1 Zelená, v nové kategorii MO2 - / 

6,5 / 30, na prodlouženou Dlouho třídu. Ke křížení dochází v km 0,704 06 a ve výšce 

319,842 m. Křižovatka je situována 241,39 m před vrcholem vypuklého oblouku, bude 

tak dodržena délka strany rozhledového trojúhelníku pro případ (Stůj dej přednost v jízdě)  

Xc = 84,00 m. Rozhled v křižovatce je blíže rozkreslen v C. Související dokumentace. 

 

Křižovatka je navržena jako styková s usměrněním dopravních proudů na hlavní 

i vedlejší komunikaci. Stupeň usměrnění ÚK – SU2 byl zvolen dle tab. 4 ČSN 73 6102, 

s ohledem na předpokládanou nízkou intenzitu odbočujících vozidel a situování 

křižovatky z hlediska výškového řešení. Na vedlejší komunikaci je usměrnění 
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realizováno kapkovitým ostrůvkem. Na hlavní komunikaci je realizováno přídatným 

pruhem pro levé odbočení, který zabezpečí plynulost dopravního proudu v průběžném 

jízdním pruhu. V případě bez odbočovacího pruhu, by docházelo k jeho omezení vlivem 

pomalu se rozjíždějících vlevo odbočujících vozidel. Rychlost rozjezdu je ovlivněna 

polohou křižovatky ve vzrůstajícím vypuklém oblouku, kde tečnový sklon dosahuje 

4,00%. Pro návrh křižovatky byl jako směrodatné vozidlo použit velký nákladní 

automobil a automobil pro svoz odpadků (ŠA = 2,50; Sm = 24,5).  

 

Vedlejší komunikace: 

 

Pro usměrnění dopravy na vedlejší komunikaci byl použit kapkovitý ostrůvek 

typu A dle 5.2.5.8 - ČSN 73 6102. Parametry motivu napojení včetně konstrukce 

kapkovitého ostrůvku jsou: 

 

 šířka jízdních pruhů - a 4,70 m 

 poloměr zaoblení nároží - R 15,00 m 

 šířka kapkovitého ostrůvku - 2e 2,70 m 

 délka motivu - L 40,00 m 

 úhel napojení -  t2 80° 

 t1 100° 

 poloměr ostrůvku na výjezdu - R1 20,00 m 

 poloměr ostrůvku na vjezdu - R2 15,00 m 

 odsazení ostrůvku od jízdního pruhu - b0 0,50 m 

 

Hlavní komunikace: 

 

Stísněné místní podmínky nedovolují užití plnohodnotného odbočovacího pruhu 

pro odbočení vlevo. Místní podmínky však užití zkráceného odbočovacího pruhu, dle 

5.2.3.8.8. ČSN 73 6102, značně limitují. Místními podmínkami se rozumí poloha 

přechodu pro chodce bezprostředně před zkráceným odbočovacím pruhem. Šířka 

komunikace 9,00 m však neumožňuje užití přechodu pro chodce bez dělicího 

(ochranného) ostrůvku. Bylo tedy nutné zkrácený odbočovací pruh šířky 3,25 m 

modifikovat. Poloviční rozšiřovací klín byl prodloužen na plnou délku 76,5 m a opatřen 
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dopravním stínem pro možnost vložení dělicího (ochranného) ostrůvku šířky 2,50 m. 

Bezprostředně za ostrůvkem byl odbočovací pruh doplněn náběhovým klínem 

vyřazovacího úseku dl. 40,00 m. délka čekacího úseku činí 15,00 m. Tato modifikace 

byla navržena s ohledem na předpokládaný nízký počet vlevo odbočujících vozidel. 

 

 

7.2.10. Vedení pěší a cyklistické dopravy v prostoru křižovatek 

 

V prostoru OK Merkur je cyklistická doprava z prodloužené Dlouhé třídy 

svedena 40,00 m před křižovatkou do přidružného dopravního prostoru na jednosměrný 

cyklistický jízdní pás šířky 1,00 m. Svedení je realizováno pomocí zálivů dl. 30,00 m a 

hloubky 1,25 m. Záliv je vytvořen náběhovým klínem, konstruovaným pro návrhovou 

rychlost 30 km/h. Před křižovatkou je jízdní pás napojen na obousměrný jízdní pás pro 

cyklisty šířky 2.00 m, navrženým souběžně se stávající Dlouhou třídou v přidružném 

dopravním prostoru. 

 

V prostoru křižovatky Zelená je cyklistická doprava ve směru na Těrlicko 

vedena beze změny pruhem pro cyklisty v prostoru komunikace. Ve směru na Havířov je 

pruh pro cyklisty sveden pomocí zálivů do přidružného dopravního prostoru odděleným 

od komunikace postranním zvýšeným zeleným pásem šířky 1,00 m. Ve vzdálenosti 42,00 

m od napojení je pruh pro cyklisty převeden na druhou stranu komunikace Zelená a 

z přídružného prostoru zpět napojen na prodlouženou Dlouhou třídu. Dojde tak ke 

zvýšení bezpečnosti cyklistů, odstraněním 4 kolizních bodů při přímém vedení pruhu pro 

cyklisty přes křižovatku. Pravá odbočení budou realizována v přídružném prostoru, levá 

odbočení budou realizována společně s motorovou dopravou v jízdních pruzích tomu 

určených. Upozornění na změnu způsobu vedení cyklistické dopravu bude provedeno 

vhodným dopravněinženýrským vybavením.  

 

Vedení dopravy pro pěší je realizováno pouze v prostoru OK Merkur, kde 

komunikace pro pěší plní úlohu zachování obslužnosti ulice přátelství při vedení přes OK. 

Pás pro chodce šířky 1,75 m je navržen souběžně s pásem pro cyklisty, vedeném ve 

společném přídružném prostoru šíře 3,75. V prostoru OK rovněž dochází k napojení 

stezek pro chodce a cyklisty lesoparku v Havířově – Podlesí.  
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Všechny plochy budou provedeny jako dlážděné z dlažby betonové AS04 CSB-

CIHLA, dle skladby doporučené výrobcem použité dlažby viz obr. č. 11. 

 

 

 

Obr. č. 10. OK Merkur a způsob vedení pěší a cyklistické dopravy 

 

 

 

Obr. č. 11. Vzorová skladba dlážděných ploch (zdroj: CSBeton.cz) 
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7.3. Mostní objekty 

 

Na trase se vyskytuje jedna stavba mostního objektu v km 0,415 030 – 0,495 

030. Most zde převádí komunikaci MS2ak-/10/50, v šíři doplněné o část nezpevněné 

krajnice za svodidlem přes zalesněnou rokli a Životický potok. Most je navržen trámový 

plnostěnný spřažený s mostovkou tl. 250 mm. Železobetonová horní mostovka spočívá 

na šesti svařovaných plnostěnných nosnících. Nosníky výšky 1,75 m budou podélně 

rozmístěny v osových vzdálenostech 2,00 m. Rozpětí mostu je 80,00 m a šířka včetně 

říms 12,00 m. Světlá výška mostu v nejnižším bodě rokle činí 8,00 m.  

 

Ze statického hlediska je most navržen jako třípólový spojitý nosník, s délkami 

polí 26,50 m; 27,00 m; 26,50 m, podepřen na obou koncích ŽB podpěrami výšky 3,00 m 

a dvěma mezilehlými pilíři výšky 8,00 a 6,50 m. 

 

Po obou stranách mostovky budou osazeny prefabrikované mostní římsy šířky 

1,00 m opatřená zábradelním svodidlem ZS-NH4. Nezpevněná část krajnice přilehlé 

vozovky bude převedena jako zpevněná, ve formě bezpečnostního odstupu cyklistického 

pruhu od přilehlého svodidla, v plné šíři 0,50 m. Nezpevněná krajnice za svodidlem 

(včetně) bude převedena jako mostní římsa šířky 1,00 m. Příčné uspořádaní na mostě 

bude následující: 

 

jízdní pruh 3,25 m 

vodící proužek (vyznačen vodící čarou 0,25 m) 0,50 m 

jízdní pruh pro cyklisty 0,75 m 

bezpečnostní odstup (vyznačen vodící čarou 0,125 m) 0,50 m 

celkem  5,00 m x 2 = 10,00 m 

 

 

7.4. Nároky na úpravu a přeložky souvisejících pozemních 

komunikací 

 

Stavba komunikace si vyžádá přeložku místní komunikace MO1 Zelená, a 

úpravy silnic Dlouhá třída a MO1 Přátelství. Přeložka MO1 Zelená souvisí, jak již bylo 
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zmíněno v 7. 1., s možností užití většího podélného na trase a tím zkrácení délky mostního 

objektu a snížení objemu zemních prací. Úprava Dlouhé třídy a MO1 Přátelství souvisí 

s napojením na OK Merkur. 

 

Přeložka MO1 Zelená - km 0,631 24: 

 

Stavbou prodloužení Dlouhé třídy dojde k rozdělení komunikace na pomyslnou 

severní a jižní část. Jižní část komunikace bude za objektem na parcele č. 2695 zaslepena, 

popřípadě opatřena obratištěm pro možnost otáčení osobních a vozidel pro odvoz odpadu. 

Vznikne tak 150,00 m dlouhý úsek komunikace, který bude sloužit výhradně jako stezka 

pro chodce. Severní část po křížení s ulicí Na Polanech bude přeložena jihovýchodním 

směrem o 280,00 m. Přeložka se v místě křížení napojí na zrekonstruovanou silnici Na 

Polanech v kategorie MO2 - / 6,5 /30, a inflexním motivem v délce 266,44 m se v km 

0,704 06 napojí na prodlouženou Dlouho třídu. Přeložka bude provedena v kategorii 

shodné s ulicí Na Polanech MO2 - / 6,5 /30. Přeložka bude v km 0,046 00 a 0,144 50 

opatřena sjezdy pro napojení přilehlé obytné zástavby. Původní komunikace v délce 

135,00 m zůstane nadále využívána k obslužnosti stávající zástavby. Za sjezdem na 

parcele č. 2745 bude původní komunikace sloužit výhradně jako stezka pro chodce. 

 

MO1 Přátelství: 

 

Komunikace bude cca 110,00 m před napojením na stávající OK ukončena a 

opatřena dvoupruhovým napojením na novou OK Merkur v délce 56,25 m. Komunikace 

bude vedena jako ZÓNA 30. 

 

MS4d Dlouhá třída: 

 

Stávající Dlouhá třída bude mírným levotočivým obloukem o R = 120 m 

prodloužena o úsek dlouhý 125,95 m, a napojena na OK Merkur. V tomto úseku proběhne 

změna příčného uspořádání ze čtyřpruhového na dvoupruhové, ubráním pravého pruhu 

v obou směrech.  
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7.5. Přeložky technické infrastruktury 

 

Z pasportu inženýrských sítí uvedených v 6. 6. bude nutné přeložit tyto sítě: 

 

 km 1,066 54 vedení VN 22 kV, nadzemní s ochranným pásmem  

- přeloženo 12,89 m severozápadně v délce 97,10 m, ve výšce min. 6,60 m 

nad vozovkou 

 

 km -0,027 05 vedení NN do 1000 V, nadzemní 

- přeloženo do nové trasy ulice Přátelství, navrženo podzemní vedení 

v přídružném prostoru v hloubce 1,00 m 

 

 km – 0, 010 34 řád pitné vody 

- přeloženo východně od OK Merkur, vedeno mimo OK a následně navedeno 

do nové trasy ulice Přátelství, střet s komunikací v km 0,063 27, hloubka 

uložení 1,00 m pod vozovkou a okolním terénem 

 

 telekomunikace (sdělovací vedení) 

- přeloženo ze souběhu s původní trasou ulice Přátelství, mimo prostor 

pozemní komunikace v místě napojení stávající Dlouhé třídy na OK Merkur, 

hloubka uložení 0,60 m pod terénem 

 

Délky přeložek nejsou uvedeny, trasy jsou pouze orientační a mohou se po 

vyjádření dotčených majitelů a orgánu změnit. 

 

 

7.6. Bilance základních výměr 

 

Bilance zpevněných ploch a zemních prací jsou uvedeny níže, plocha mostu činí 

960,00 m2, tunely se na trase nevyskytují. 
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7.6.1. Bilance zpevněných ploch 

 

Celková bilance zpevněných ploch [m2] 

V
o
z
o
v
k
y
 

Dlouhá třída prodloužení 8932,418 

1
3
2
0

3
,4

2
1

 

Přátelství sever 297,287 

Přátelství jih 319,025 

Přeložka Zelená 1598,640 

OK Merkur 733,576 

Dlouhá třída napojení na OK 1322,475 

D
lá

ž
d
ě

n
é

 

p
lo

c
h
y
 

Stezky pro chodce 
 a cyklisty 

1490,415 

1
4
9
0

,4
1

5
 

Suma 14693,836 [m2] 

 

Tab. 6. Celková bilance zpevněných ploch 

 

 

7.6.2. Bilance zemních prací 

 

Komunikace je převážně vedena v mírném zářezu, který je místy vystřídán 

vysokým násypem. Tyto násypy značně zvyšují objem spotřebovaného zemního 

materiálu, dostáváme se tak celkové záporné bilance. Tato záporná bilance bude 

dorovnána z materiálu použitého snížením úrovně původního terénu v prostoru OK 

Padlých hrdinů. Rozepsané kubatury zemních prací včetně hmotnice, znázorňující rozvoz 

hmot v rámci staveniště, jsou součástí výkresové dokumentace. 

 

Celková bilance zemních prací 

Objem výkopů 11766 

[m3] Objem násypů 12256 

Bilance -490 

 

Tab. 7. Celková bilance zemních prací 
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7.7. Zábory půdy 

 

Celková plocha stavebního pozemku, vymezena ÚP MH v šířce 50,00 m, je 

74 289,47 m2. Tato plocha je dle ČUZK převážně tvořena pozemky ZPF o celkové 

výměře 63 256,79 m2. Menší podíl plochy je tvořen pozemky určenými k funkci lesa o 

výměře 8 415,44 m2. Minimální podíl 2 617,234 m2 tvoří ostatní plochy plnící funkci 

komunikace. Plocha vymezena ÚP MH, bude rozšířena o plochu přeložky MO1 Zelená 

která činí 6 125,15 m2. Tuto plochu tvoří ZPF s výměrou 5 202,34 m2 a ostatní plocha 

s výměrou 922,81 m2. 

 

Celkový zábor půdy [m2] 

ZPF Funkce lesa Ostatní plocha Celkem 

68459,13 8415,44 3540,04 80414,62 

 

Tab. 8. Celkový zábor půdy 

 

 

 

Obr. č. 10. Grafické zobrazení podílu půdního využití zabraného území 

 

 

7.8. Náklady 

 

Odhad stavebních nákladů, byl učiněn na základě cenových ukazatelů ve 

stavebnictví pro rok 2013, poskytovaných společnosti RTS Brno.  

ZPF
85%

Fukce lesa
11%

Ostatní plocha
4%

ZPF Fukce lesa Ostatní plocha
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Cenové ukazatele nebo také ceny podle účelových jednotek jsou základním 

prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na základě dlouhodobých 

statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních položkových 

rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových 

údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotku odpovídající 

danému druhu staveb. [14] 

 

Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO) 

 

 822 Komunikace pozemní a letiště - obor výstavby 

 2 Komunikace pozemní - skupina a podskupina jednotlivých druhů staveb 

 7 Kryt z kameniva obalovaného živicí - konstrukčně materiálová charakteristika, 

v našem případě byla užita i 3 Kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlážděných 

prvků) 

 

Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). 

Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a rovněž žádnou rezervu 

nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů 

jsou cenami bez DPH. Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových 

ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a 

technologické náročnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně 

nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka, se kterou je nutno kalkulovat je + - 15%. 

[14] 

 

Pro výpočet cenových ukazatelů byly stanoveny jako základní měrné jednotky 

hodnoty společné pro všechny druhy staveb příbuzných oborů stavebnictví bez ohledu na 

jejich účel. V našem případě tj. u oborů inženýrských staveb m2 upravované plochy (m2 

UP). 

 

Odhad cenových nákladů mostního objektu byl stanoven modifikací cenových 

údajů a přepočtem dle počtu měrných jednotek obdobné mostní k-ce uvedené 

v elektronickém katalogu staveb a objektů vydaném společností RTS Brno. V katalogu 

jsou uvedené cenové údaje od celkové stavby, rozhodujících stavebních konstrukcí, přes 
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ceny za měrnou jednotku (m3, m2 atd.), účelovou jednotku (lůžko, byt atd.) až 

do jednotlivých stavebních dílů objektů.  

 

Do odhadu stavebních nákladů byly započítaný i náklady spojené s výkupem 

pozemků. Průměrná cena pozemku za m2 byla stanovena na 150 Kč s ohledem na cenovou 

mapu a tržní ceny v zájmovém území a jeho blízkém okolí.  

 

Odhad stavebních nákladů je uveden v tab. 9. Způsob výpočtu stavebních 

nákladů je uveden v C. Související dokumentace. Uvedena cena stavebních nákladů se s 

ohledem na možnou odchylku 15% (8 622 845,00 Kč) bude pohybovat v rozmezí 

48 862 786,00 Kč – 66 108 475,00 Kč. 

 

Část stavby Cena (bez DPH) 

Dlouhá třída prodloužení   22 197 212,80 Kč  

Přátelství sever        738 758,20 Kč  

Přátelství jih        792 777,13 Kč  

Přeložka Zelená     3 972 620,40 Kč  

OK Merkur     1 822 936,36 Kč  

Dlouhá třída napojení na OK     3 286 350,38 Kč  

Most   23 506 490,00 Kč  

Stezky pro chodce 
 a cyklisty 

    1 168 485,36 Kč  

Stavební náklady      57 485 630,62 Kč  

Náklady na výkup pozemků   12 062 193,00 Kč  

Celkové náklady      69 547 823,62 Kč  

 

Tab. 9. Celkové stavební náklady 

 

 

 

Obr. č. 11. Podíl dílčích staveb na celkovém nákladu 
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Obr. č. 12. Odhadovaná struktura nákladů 

 

 

8. Celkové posouzení 

 

Výsledná varianta si brala za cíl navržení co nejoptimálnějšího řešení z hlediska 

komfortu a jízdy a přijatelnosti cenových nákladu.  

 

Komfort jízdy plynoucí ze směrového řešení je již dán vymezeným koridorem, 

který je v km 0,700 dosti omezující a je nutné užití směrového oblouku malého poloměru. 

S ohledem na návrhovou rychlost, charakter komunikace a umístění ve stávající dopravní 

síti je komfort ze směrového řešení dostačující.  

 

Komfort jízdy plynoucí z výškového řešení trasy, je do značné míry dán 

členitostí území. Při nerespektování terénního profilu trasy by došlo k velice komfortnímu 

návrhu, který by byl zatížen vysokými finančními náklady. Náklady spojené se stavbou 

delší mostní k-ce (180 m) a doplňkových staveb s tímto řešením spojených, o 76% 

převyšují náklady spojené se stavbou veškerých komunikací. Při užití výsledné varianty 

A, s ohledem na snížení komfortu vlivem použití limitních hodnot podélných sklonů dle 

ČSN 73 6110, tak dojde k úspoře nákladů ve výši 31%, oproti variantě B se stavebními 
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náklady ve výši 82 896 123,00 Kč. Úspora stavebních nákladu tak může být užita na 

pokrytí nákladů spojených s výkupem pozemků. 

 

  Cena (bez DPH) 

Varianta A   57 485 630,62 Kč  

Varianta B   82 896 122,72 Kč  

Rozdíl   25 410 492,10 Kč  

Úspora 30,65% 

 

Tab. 10. Ekonomické porovnání variant 

 

S ohledem na dostupné podklady předpokládaných intenzit dopravy, bude 

kapacita komunikace na koci návrhového období téměř naplněna. S přihlédnutím k spíše 

nadhodnoceným výsledkům vývoje intenzity dopravy a s ohledem na možné anomálie a 

odchylky od předpokládaného využití komunikační sítě a růstu motorizace, způsobené 

například postupným vývojem okolní komunikační sítě či změnou mezioblastních 

vztahů, lze předpokládat naplnění kapacity komunikace spíše v delším časovém horizontu 

než 20 let. 

 

Trasa byla navržena s ohledem na vysoký stupeň bezpečnosti silničního 

provozu, zejména bezpečnost cyklistů. Vedení cyklistické dopravy bylo navrženo tak aby 

ovlivňování motorovou dopravou bylo v co nejmenší přípustné míře. Možné ojedinělé 

střety způsobené neočekávaným či nepředpisovým chováním účastníků silničního 

provozu vyloučit nelze, ale lze je do značné míry omezit vhodným návrhem 

dopravněinženýrského vybavení komunikace. V celé délce trasy se nevyskytují místa se 

sníženými či hraničními rozhledy pro zastavení. Předjíždění na trase bude zakázáno. 

 

Proveditelnost stavby z hlediska průchodnosti územím, technické a 

technologické náročnosti či předpokladu výskytu komplikací lze hodnotit jako mírně 

složitou. 

 

  Komfort Kapacita Bezpečnost Proveditelnost Náklady 

Varianta A dostatečný dostatečná výborná mírně složitá 57 485 630,62 Kč 

Varianta B lepší dostatečná výborná složitá 82 896 122,72 Kč 

 

Tab. 11. Celkové posouzení 
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9. Závěr  

 

Práce prověřila proveditelnost prodloužení Dlouhé třídy z Havířova do Životic 

vymezeným koridorem daným UP MH. Proveditelnost byla ověřena variantně s vybráním 

výsledné varianty, která byla detailněji rozpracována. Výsledná trasa je zhodnocena jako 

proveditelná. Práce odhalili kritická místa vedení trasy v rámci daného koridoru, a 

stanovila podmínky a možnosti řešení průchodnosti těmito místy při zachování 

bezpečnosti a vynaložení co nejmenšího množství finančních prostředků. V rámci práce 

byl dále stanoven finanční rozsah nákladu pro provedení stavby.  

 

Stavba prodloužené Dlouhé třídy je proveditelná a účelná i jako samostatná 

komunikace, bez nutnosti dostavby dalších komunikací na ní navazujících, vymezenými 

územně plánovací dokumentací. Za reálný rok uvedení stavby do provozu je považován 

rok 2020. 
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10.4. Seznam použitých vzorců 

 

(1) Maximální a minimální sklon vzestupnice: ...................................................... 25 

(2) Navržený sklon vzestupnice: ............................................................................ 26 

(3) Rovná koruna: ................................................................................................... 26 

(4) Dostředný sklon: ............................................................................................... 26 

(5) Maximální a minimální sklon vzestupnice: ...................................................... 26 

(6) Navržený sklon vzestupnice: ............................................................................ 26 

(7) Rovná koruna: ................................................................................................... 26 

(8) Dostředný sklon: ............................................................................................... 27 

 

 

10.5. Seznam výkresů 

 

1. Širší vztahy  

2. Přehledná situace 1:2000 

3. Přehledné podélné profily 1:2000/200 

4. Podrobná situace 1:1000 

5. Podrobný podélný profil 1:1000/100 

6.  Vzorový příčný řez 1:100 

7. Charakteristický příčný řez – přechod pro chodce 1:100 

8. Charakteristický příčný řez – styková křižovatka 1:100 

9. Charakteristický příčný řez – napojení na OK Merkur 1:100 

10. Charakteristický příčný řez – propustek hlavní 1:100 

11. Charakteristický příčný řez – propustek vedlejší 1:100 
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12. Pracovní příčné řezy 

13. Hmotnice 1:5000/100 

 

11. Přílohy 

 

11.1. Fotodokumentace 

 

 

Dlouhá třída směr Havířov - Město 

 

 

Dlouhá třída směr Životice 
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OK Merkur 

 

 

 

OK Merkur napojení Dlouhé třídy 
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Napojení Přátelství jih 

 

 

 

Přátelství sever 
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Napojení stezky pro chodce a cyklisty 

 

 

 

Stezka pro chodce lesopark na Podlesí 
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km 0,000 00 Poloha nové OK Merkur 

 

 

 

km 0,124 47 Rokle – násyp s propustkem 
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km 0,250 00 Průchod mezi RD na parcele č. 2732/1 a 2709/2 

 

 

 

km 0,415 03 Začátek mostní k-ce 
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km 0,430 00 Přemostění rokle s Životickým potokem 

 

 

 

Pohled na údolí Životického potoku 
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km 0,631 24 MO1 Zelená 

 

 

 

km 1,083 56 Poloha OK Padlých hrdinů 
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III/4742 Padlých hrdinů 
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C. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 
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TECHNICKO DOPRAVNÍ ZHODNOCENÍ VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ TRASY 

 

Poř. 
Ukazatel 

Údaj Zhodnocení 

č. (rozměr) A B A B 

1.  Délka trasy m 1083

,56 

1096

,01 

1 2 

2.  Poměr délek oblouků a přímek 
O

P













  - 

7,26 3,96 1 2 

3.  Průměr. hodnota středového úhlu směrových 

oblouků (s) 

o; g 90,7

04 

95,3

39 

1 2 

4.  Průměr. délka směrových oblouků m 603,

310 

525,

888 

1 2 

5.  Min. hodnota poloměru směrového oblouku 

(Rmin) 
m 150 130 1 2 

6.  Délka úseku s max. stoupáním  

(smax  %) 
m 433,

03 

262,

73 

2 1 

7.  Součet rozdílů překonaných výšek (h) m 43,8 33,3 2 1 

8.  Délky úseků se škodlivým ztraceným spádem m 0 0 - - 

9.  Min. hodnota poloměru zakružovacích 

oblouků (Rmin) 
m 2300 3600 2 1 

10.  Délky úseků v obcích (průjezdy) m 1083

,56 

1096

,01 

1 2 

11.  Délky úseků se sníženou návrhovou rychlosti 

(Vn) 
m 0 0 - - 

12.  Počet úrovňových křížení ks 1 1 - - 

13.  Délky úseků s minimální rozhledovou 

vzdáleností 
m 0 0 - - 

14.  Délky přídatných stoupacích pruhů m 0 0 - - 

15.  Počet přídatných pruhů ks 0 0 - - 

16.  Délky mostů m 80 180 1 2 

17.  Počet mostů ks 1 1 - - 

 CELKEM    13 17 
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PRŮJEZD OK MERKUR NÁVĚSNÍ SOUPRAVOU 
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PRŮJEZD OK MERKUR VOZIDLEM NA SVOZ ODPADU 
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PRŮJEZD OK PADLÝCH HRDIBŮ NÁVĚSNÍ SOUPRAVOU 
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PRŮJEZD STYKOVOU KŘIŽOVATKOU VOZIDLEM NA SVOZ ODPADU 
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ROZHLED NA PŘECHOD 
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ROZHLED VE SMĚROVÉM OBLOUKU 
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ROZHLED V KŘIŽOVATCE 
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NÁVRH SKLADBY VOZOVKY 

Zadané hodboty:         

          

Typ komunikace:  II. Třída       

Počet pruhů:  2       

Intenzita TNV0:  2158 voz/den      

δz:  1,02       

δk:  1,07       

Zemina podloží: Mírně namrzavá až namrzavá (hlína písčitá)    

CBR opt.  10 %      

Imk.:  424  0,34     

Teplota:  8,4 °C      

Hpv.:  4,5 m      

Obsah < 0,02  50 %      

          

Návrh:          

          

1. Výpočet charakteristické hodnoty denní intenzity TNVk.     

 

 
 

         

    2255,11 pvoz/den     

          

2. Návrhová úroveň porušení tab. 1:       

          

NÚP >> Místní sběrná D1 (Podle TDZ navrhuji D0)    

TDZ >> 1501 - 3500 TNVk II.       

          

3. Únosnost podloží:        

 

 
 

         

   76,82679       

          

4. Stanovení typu podloží:        

          

Typ podloží: Tab. A3: PII       

          

5. Hloubka promrzání vozovky:       

 

 
 

         

   1,029563  (pro netuhou vozovku)   

          

   1,202011  (pro tuhé vozovky)    

          

 
 
  

 
        

𝑇𝑁𝑉𝑘 = 0,5(𝛿𝑧 + 𝛿𝑘)𝑇𝑁𝑉0 = 

𝐸𝑝𝑑 = 17,6(𝛾. 𝐶𝐵𝑅)0,64 = 

ℎ𝑝𝑟 = 0,05 𝐼𝑚𝑑 = 

ℎ𝑝𝑟 = 0,16 𝐼𝑚𝑑
3

= 
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6. Stanovení kapilární vzlínavosti:       

          

Dle obr. 3. hs= 3 m      

          

7. Stanovení vodního režimu podloží:       

          

Pendulární: hpr+hs < hpv < hpr+2hs  

  4,029563 < 4,5 < 7,029563    

          

          

8. Skladba vozovky podle katalogu v TP 170: D0-N-2/II/PII    

          

Katalogové označení Charakteristika použitých vrstev   

Označení 
Tloušťka 

vrstvy 
Es υ ε6 B 

  

  

AKM I SMA 11S 40 5500 0,35 160 5   

ABH I ACL 16S 70 7500 0,33 115 5   

VMT A VMT 16 70 900 0,3 135 5   

MZK MZK 200 600 0,25 0 0   

ŠD ŠD A 150 400 0,3 0 0   

Podloží     80 0,35 410 5   

 

 


