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AKCE:   I/11 Havířov - Třanovice 
 
ČÍS. ZAK.:  190139   TES vč. HDM-4 
 

MÍSTO JEDNÁNÍ:  Magistrát města Havířova 

DATUM JEDNÁNÍ:  2.9.2019  

HODINA:   12:30 

PŘÍTOMNÍ:  viz prezenční listina 
 

Záznam z jednání  
 

OBSAH JEDNÁNÍ: 

Předmětem jednání bylo potvrzení koncepce technického řešení stavby a projednání případných nových podnětů 
ke změně technického řešení. 

 
BYLO PROJEDNÁNO A DOHODNUTO: 

1) Rekapitulace podkladů ke studií a dosud provedených prací: 

Projektant seznámil přítomné s aktuální stavem přípravy – byly pořízeny nezbytné podklady – mapové + bylo 
pořízeno změření vybraných kritických míst trasy. 

Projektant připravil na základě získaných podkladů (předchozí studie a návrh záměru projektu (ZP) z roku 
2018) a závěrů z jednání, které se 31.10.2018 uskutečnilo na Ministerstvu dopravy ČR situační podklad 
k projednání koncepce řešení stavby včetně podkladu k projednání možnosti vedení části trasy ve stopě 
stávající silnice II/475. 

 

2) Koncepce řešení stavby 

2.1. Poloha trasy na průchodu Havířovem - Životicemi 

Diskuze ke koncepci technického řešení stavby byla zahájena otevřením problematiky vedení stavby 
v prostoru Havířova – Životic. Zástupci Statutárního města Havířov potvrdili mediálně prezentované informace, 
že stavba budí mezi občany Havířova Životic velké negativní emoce, které se promítají do činnosti občanského 
sdružení „Životice sobě“ včetně podepisování petice proti obchvatu a diskuzí k případnému odtržení městské 
části. 

Projektant k tomuto tématu připravil situační podklad, na kterém byly prezentovány 3 varianty řešení: 

–  červená  trasa  - cca v ose koridoru ZÚR dle předchozích studií a ZP 

- Modrá trasa – odkloněna do prostoru mezi zástavbu Životic a Pacalůvky – upravená varianta dle 
alternativní trasy „B“ dle studie SHB a.s. z roku 2009 – trasa výrazně zasahuje mimo koridor vymezeny 
v ZÚR MSK (dále jen ZÚR) 

- Oranžová varianta – návrh úpravy trasy a tvaru mimoúrovňové křižovatky v koridoru ZÚR tak, aby došlo 
k oddálení trasy od zástavby Životic v prostoru lokality Osiny + úspornější řešení MÚK z důvodu zmenšení 
záborů stavby a šetrnějšímu zásahu do prostoru životických sadů 
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Problematika byla rozsáhle diskutována se závěrem, že varianta s opuštěním koridoru dle ZÚR by si vyžádala 
zastavení prací na přípravě stavby do doby, než by došlo k promítnutí nové trasy do ZÚR. Lze předpokládat, 
že toto promítnutí by bylo složité, popř. není jisté, zda by vůbec bylo prosaditelné – trasa by jednak protínala 
rozsáhlejší lesní porost „Velký Les“ s lokálním biocentrem a biokoridorem na rozhraní Havířova a Horní Suché, 
jednak by okrajově zasáhla do zástavby v lokalitě “Pacalůvka“. Toto řešení již bylo odmítnuto v rámci 
projednání původní studie SHB a.s. v roce 2009. 

Přítomní se shodli, že pokud má příprava stavby dále pokračovat, je nutné hledat řešení v koridoru dle platných 
ZÚR. Projektantem předložená varianta upravené trasy s úspornějším řešením MÚK (oranžová) byla vybrána 
k dalšímu rozpracování s tím, že projektant na další jednání připraví k projednání další možné alternativy takto 
odsunuté trasy tak, aby respektovaly koridor ZÚR.  

Dopadem změny polohy trasy a tvaru MÚK dle oranžové varianty by bylo také faktické technické odtržení 
stavby „Prodloužení Dlouhé třídy“ od stavby obchvatu – k napojení prodloužené Dlouhé třídy na ul. Padlých 
hrdinů by došlo mimo obchvat. I tak ale zůstává stavba „Prodloužení Dlouhé třídy“ úzce související investicí, 
k jejímuž financování se Statutární město Havířov zavázalo Usnesením Zastupitelstva města Havířova ze dne 
23.4.2018. Stavba je nezbytná z hlediska připojení východní části Havířova na obchvat – v předchozí variantě 
ekonomického hodnocení (návrh ZP 2018) bylo propojení/nepropojení Dlouhé třídy rozhodujícím prvkem 
z hlediska dosažení ekonomické rentability stavby při definovaném šířkovém uspořádání.  

2.2 Prověření možnosti vedení trasy ve stopě stávající silnice II/475 mezi MÚK Havířov – Střed II a 
Havířov – sever 

Projektant nachystal v souladu se závěry z jednání z 31.10.2018 na MD ČR podklad k ověření možností 
(dočasného) vedení stavby v koridoru sil. II/475 do doby realizace pokračování výstavby silnice I/68 směrem 
na sever k dálnici D1 – viz také podrobněji grafická příloha zápisu. 
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Z technického hlediska je vedení silnice I/11 ve stopě II/475 (zeleně zobrazená trasa) možné, naráží ale na 
následující úskalí: 

- Kapacitní problém – trasa zahrnuje 3 významné křižovatky s poměrně vysokými intenzitami již dnes: 

o se sil.  III/47210 (ul. Orlovská) – č. 1 v situaci 

o se  sil. III/4746 (ul. Dělnická) – č. 2 v situaci 

o se sil. II/475 v místě, kde se v MÚK Havířov – sever obě komunikace rozdělí – č. 3 v situaci 

Po sečtení intenzit z původního modelu dopravy stáv. sil. II/475 a novou sil. I/11 vychází v úseku mezi 
křižovatkami následující intenzity: 
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Je zjevné, že bez mimoúrovňových křižovatek i při volbě maximálně kapacitních úrovňových křižovatek 
(vícepruhové turbo-okružní, světelně řízené) by byla dopravní zátěž tak velká, že by se s ohledem na 
způsobené prodloužení doby jízdy negativně promítla do počtu vozidel převedených přeložku sil. I/11 (část 
vozidel zůstane na vnitřní sítí města oproti variantě se sil. I/11 v nové trase).  

- Ekonomický problém – pravděpodobnost negativního ovlivnění výsledku ekonomického hodnocení 

Výše popsané kapacitní omezení se projeví v poklesu intenzity dopravy na obchvatu, v kombinaci 
s prodloužením doby jízdy lze v rámci ekonomického hodnocení stavby očekávat hmatatelný dopad na 
nejvýznamnější vyčíslovaný ekonomický přínos stavby – úspory času uživatelů. Lze předpokládat, že 
v kombinaci s poklesem přínosu hodnocených externalit (hluková zátěž …) nebudou tyto poklesy vyváženy 
poklesem nárůstu nákladů uživatelů a poklesem nákladů správce. 

- Legislativní omezení + vyvolané změny v území 

Svedení dopravy sil. I/11 do stopy stávající sil. II/475 nebude možné bez opatření pro zmírnění dopadu na 
okolí – lze očekávat, že s ohledem na vysoké intenzity dopravy budou nutná rozsáhlá protihluková opatření 
prakticky v celé délce trasy vedené ve stopě stávající sil. II/475. Tato skutečnost se promítne do 
nemožnosti zajištění přímé obsluhy území – toto je problematické zejména ve vztahu k napojení ul. Nový 
Svět (fa Gascontrol s.r.o. by byla napojená pouze přes obytnou zástavbu), k uslepení ul. Stará (odříznutí 
ČSPH a autosalonů od přístupu z ul. Dělnické) a ul. Na Pavlasůvce (přesměrování veškeré dopravy do 
obytných oblasti tzv. „hornického sídliště“). 

Vzhledem k nutnosti stavebních úprav trasy sil. II/475 je také nejistá otázka souladu s územně plánovací 
dokumentaci – tato část trasy vybíhá mimo koridor ZÚR. 

Po vyhodnocení a diskuzi k výše uvedenému bylo konstatováno, že svedení dopravy do stopy stávající silnice 
II/475 by bylo možné uvažovat pouze v případě, kdyby se jednalo o krátkou mezietapu před jistou a v krátkém 
odstupu následující realizací severní větve tvořící zároveň zárodek napojení sil. I/68 Vrbice – Havířov, která by 
v sobě obsahovala realizaci definitivní trasy I/11 v poloze severně od II/475. 

Závěr: 

V současné době není uvažováno s realizací severní větve silnice I/68 (Vrbice – Havířov) v bezprostřední 
návaznosti na realizaci stavby I/11 Havířov - Třanovice – mj. tato stavba není zohledněna v modelu dopravy 
tak, aby se nestala podmiňující investicí. Varianta dočasného svedení dopravy do stopy stávající sil. II/475 
proto nebude s ohledem na výše uvedená negativa ve studií dále sledována jako plnohodnotná varianta a výše 
uvedená argumentace v tomto záznamu bude pro účely studie rozvinuta v rámci odůvodnění odstoupení od 
této varianty jako varianty plnohodnotné.  

S budoucí dostavbou stavby I/68 Vrbice – Havířov však bude ve studii uvažováno – projektant bude uvažovat 
trasu sil. I/11 v poloze mimo stopu stávající sil. II/475 dle předchozích studií, avšak v prostoru spojení tras I/11 
a I/68 ověří a rozpracuje takové technické řešení, které bude v maximální možné míře reflektovat budoucí 
pokračování realizace severní větve trasy sil. I/68. Z hlediska etapizace výstavby bude tento úsek po 
vyhodnocení všech souvislostí přičleněn k některému ze sousedních úseků. 

2.3 Kategorie jednotlivých úseků, řešení mimoúrovňových křižovatek (MÚK)  

V návaznosti na závěry jednání z 31.10.2018 na MD ČR připravil projektant koncepci řešení příčného 
uspořádání trasy a křižovatek. 

V úvodu byla diskutována kategorie sil. I/11 v úseku od vjezdu do Havířova po MÚK Havířov – Sever, kde bylo 
dohodnuto, že úsek bude řešen dle ČSN 73 6110 tak, aby bylo možno řešit křižovatky bez kolektorových pásů 
s cílem minimalizace nákladů. 

Po diskuzi, zda se jedná o kategorií místní sběrné nebo místní rychlostní komunikace se přítomní shodli, že 
komunikace bude v těchto úsecích kategorijně zařazena jako místní sběrná (MS), avšak základní návrhové 
prvky trasy (směrové, výškové poměry) budou řešeny primárně pro vn = 90 km/hod. Toto řešení umožní, aby 
v budoucnu byla možná co největší variabilita řešení dopravního značení – včetně varianty označení jako 
silnice pro motorová vozidla s omezením rychlosti (řeší omezení přístupu na komunikaci) – dle sdělení 
ODaChR MSK bylo uplatněno např. na obchvatu Českého Těšína. 
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Vjezd do města od Ostravy: 

Kategorijně naváže na stávající dělený čtyřpruh s dovolenou rychlostí 110 km/h, v prostoru MÚK Havírov 
západ přechod na kategorií dle ČSN 73 6110 (předběžně cca MS4dk  -/22,5/90) a snížení rychlosti na 80-90 
km/hod. 

MÚK Havířov – západ 

Předpokládá se zachování tvaru křižovatky dle předchozích studií – deltovitá MÚK.  

Vzhledem k vysoké intenzitě dopravy na sil. I/11 v prostoru křižovatky (cca 32 tis. vozidel) bude řešena jako 
klasická MÚK s přídatnými (odbočovacími a připojovacími) pruhy a průběžnou čtyřpruhovou komunikací. 
Přídatné pruhy směr Ostrava budou řešeny pro vd=110 km/h, směr Havířov pro vd=80-90 km (bude následně 
vyhodnoceno a upřesněno v kontextu délky a kapacity průpletového úseku před MÚK Havířov – střed). 

Úsek mezi MÚK Havířov – západ a MÚK Havířov - střed 

V úseku dojde rozpletu/spojení dopravních proudů pokračujících po sil. I/11 a sjíždějících do MÚK Havířov 
střed – předběžně se délka průpletového úseku jeví možná délky cca 350 m – bude upřesněno, kapacitně 
vyhodnoceno a potenciálně může ovlivnit řešení připojení větví MÚK Havířov – Západ, popř. dovolenou 
rychlost v místě průpletu. 

MÚK Havířov – střed  

Po vynechání kolektoru uvažovaného v předchozích studií se stane plnohodnotnou MÚK – oddělením 
tranzitního směru, který bude křížit stávající velkou okružní křižovatku, se výsledně bude jednat o prstencovou 
MÚK s kosodélným uspořádáním větví. 

Vzhledem k poklesu intenzit dopravy na průběžné sil. I/11 (podstatná část intenzity sjíždí do křižovatky) a 
stísněnému prostoru pro převedení komunikace pod okružní křižovatkou, bude sil. I/11 řešena v tomto úseku 
jako směrově nedělená dvoupruhová komunikace (předběžně MS2k -/11,5/90). 

Úsek mezi MÚK Havířov – střed a MÚK Havířov – střed II 

Od místa spojení sil. I/11 s větvemi MÚK Havířov - střed bude řešeno jako směrově dělena čtyřpruhová 
komunikace v kategorii MS dle ČSN 73 6110 (předběžně cca MS4dk -/21,0/90) – s ohledem na malou 
vzdálenost ke křižovatce MÚK Havířov – střed II tak prakticky vznikne dlouhý průpletový úsek (orientační délky 
cca 600 m). 

MÚK Havířov - střed II 

Předpokládá se zachování tvaru křižovatky dle předchozích studií – deltovitá MÚK.  

S ohledem na pokles intenzit v místě MÚK bude sil. I/11 mezi odpojením větví od Ostravy a připojením větví 
směr Třanovice převedena jako dělená dvoupruhová komunikace (šířka jízdního pásu min. 5,50 m pro 
možnost objetí odstaveného vozidla). 

Úsek MÚK Havířov – střed II – MÚK Havířov - sever  

V tomto úseku navrhl projektant modifikaci řešení oproti předchozím studiím: po podrobném vyhodnocení 
modelu dopravy z předchozího Záměru projektu (2018) je zřejmé, že na přeložce sil. II/475 v souběhu s hlavní 
trasou zůstává poměrně vysoká intenzita dopravy (6,5 tis. vozidel) a naopak na východních větvích  MÚK 
Havířov – střed II je intenzita minimální. Důvodem je skutečnost, že vozidla napojující se např. z ul. Dělnické a 
Orlovské používají pro jízdu směrem na Ostravu spíše stávající sítě a přeložky sil. II/475 (využití MÚK Havířov 
– sever je pro ně již příliš velkým závlekem). 

Projektant proto navrhuje realizovat neúplnou MÚK sil. I/11 se sil. III/47210 (ul. Orlovská) náhradou za původní 
přeložku sil. II/475 mezi MÚK Havířov – střed II a ul. Orlovskou. Toto řešení přirozeněji podchytí dopravní 
proudy na obchvatovou komunikací a v součtu nákladů bude levnější než původní řešení. 

Výše uvedené bylo přítomnými akceptováno a bude zahrnuto do studie. 
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Dále byla vedena diskuze o řešení stavby v místě styku s budoucím pokračováním sil. I/68 severním směrem 
(stavba I/68 Vrbice – Havířov). Bylo dohodnuto, že v rámci studie bude uvažováno s tím, že stavba I/68 a 
stavba sil. I/11 se napojí pomocí dvojice rozštěpových křižovatek.  

Dohodnuté řešení bude následovné: 

Do místa rozštěpu k větvím směřujícím do budoucí MÚK na I/68 bude I/11 řešena jako dělená čtyřpruhová 
v kategorií dle ČSN 73 6110, v tomto úseku bude také realizována neúplná MÚK s ul. Orlovskou, která bude 
napojena k čtyřpruhové komunikaci přídatnými pruhy (nikoli odpojením průpletových pruhů jako u předchozích 
křižovatek Havířov Střed a Havířov Střed II). Od místa odštěpení větví budoucí MÚK S I/68 za křížením ulice 
Orlovské bude řešena jako popř. dvojice jednosměrných větví (případně lokálně spojených do obousměrné 
větve), která se v prostoru styku s budoucí sil. I/68 přizpůsobí jejímu budoucímu směrovému a výškovému 
vedení a připojí se do trasy I/68 v poloze vnějších jízdních pruhů (vnitřní jízdní pruhy budou výhledově sloužit 
jako průběžná trasa I/68). Cílem tohoto řešení je realizovat stavbu tak, aby při dostavbě severní větve sil. I/68 
nebylo nutné zásadních stavebních úprav. 

Na další jednání projektant připraví návrh možných technických řešení tohoto úseku stavby k dalšímu 
projednání.  

 MÚK Havířov - sever  

 S ohledem na výše dohodnuté je pravděpodobné, že bez kolektorových komunikací nebude možné realizovat 
severní větve z MÚK – v tomto případě by vznikla neúplná křižovatka umožňující připojení ze sil. II/475 pouze 
jižními větvemi. Doprava z II/475 z Horní Suché směrem na Ostravu by zůstala na stávající sil. II/475 a byla by 
napojena pomocí nové poloviční MÚK s ul. Orlovskou. 

Sil. I/11+68 bude v prostoru MÚK řešena již jako čtyřpruhová v kategorií S 21,5, kdy tento čtyřpruh vzniká 
spojením trasy I/11 a I/68 rozštěpem těsně před touto MÚK. 

Na příští jednání projektant připraví podrobnější technické řešení této MÚK včetně ověření dopadů případné 
realizace neúplné křižovatky.  

Úsek MÚK Havířov – sever – MÚK Havířov – východ 

Bude řešen v kategorii S 21,5/110 až do prostoru MÚK Havířov východ, kde dojde k odštěpení vnějších pruhů 
jako větví MÚK. 

MÚK Havířov - východ  

Křižovatka bude řešena v prostorově úsporném provedení jako prstencová s kosodélným uspořádáním větví 
(viz bod 2.1).  

V prostoru MÚK (po odštěpení vnějších pruhů děleného čtyřpruhu jako větví MÚK) dojde k přechodu na 
kategorií S 11,5/90. 

Záměr „Prodloužená Dlouhá třída“ bude stavebně buďto přímo součástí stavby (společná investice ŘSD a 
města Havířova), popř. bude řešen jako koordinovaná související stavba – v obou variantách ale nemůže být 
financován ze zdrojů ŘSD ČR – nejedná se o vyvolanou investicí stavby.  

Úsek MÚK Havířov – východ – MÚK Třanovice 

Bude řešen v kategorií S 11,5/90. V souladu se závěry z jednání na MD ČR v 10/2018 bude řešení tunelu 
směřováno k jednotubusovému tunelu délky do 500 m. 

Úsek bude po stabilizaci výškového řešení vyhodnocen z hlediska možností předjíždění – v případě deficitu 
možností předjíždění bude řešeno lokální zvětšení počtu jízdních pruhů pro umožnění předjíždění, které bude 
v maximální míře situováno mimo dlouhé mostní objekty. 

Byla diskutována také otázka případné další křižovatky pro napojení území podél sil. II/474 – Těrlicko, 
Hradiště, Třanovice. Projektant připomněl, že dříve tato problematika byla řešena tzv. MÚK Třanovice II – ta 
byla součástí stavby pouze v rámci studie z roku 2013, kdy byla doplněna na výslovný požadavek obce 
Třanovice. Křižovatka vycházela vstříc skutečnosti, že obec nemá přímý přístup k nadřazené silniční sítí i přes 
skutečnost, že jí bude protínat nejen dálnice D48, ale i silnice I/11 a I/68 včetně umístění rozsáhlé křižovatky 
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těchto komunikací. Argumentem pro doplnění křižovatky v roce 2013 byla také tehdy zamýšlená realizace 
rozsáhlé průmyslové/logistické zóny mezi Třanovicemi a Hnojníkem (v současné době není o její přípravě nic 
známo). Bylo dohodnuto, že křižovatka MÚK Třanovice II nebude doplněna jako součást stavby (nebude 
uvažována ani v modelu dopravy), avšak její možné technické řešení bude ve studií zobrazeno jako stavba 
s případným výhledovým horizontem realizace. I přes malou vzdálenost K MÚK Třanovice nebude uvažován 
kolektor – křižovatky budou buď v nenormové vzdálenosti, popř. budou jejich přídatné pruhy umožňovat 
propojení do průpletového úseku.  

  

 

3) Závěr, ostatní: 

 

Přílohou záznamu z jednání budou grafické přílohy tak, jak byly prezentovány na jednání. 

Jako podklad pro další jednání a pro zpracování modelu dopravy připraví projektant situaci koncepce 
dopravního řešení stavby, do které budou promítnuty závěry z tohoto jednání. 

Další jednání se uskuteční v horizontu cca 3 týdnů (předpoklad poslední týden září). 

Závěry z tohoto jednání budou s žádosti o stanovisko zaslány také zástupcům SFDI, kteří se jednání 
nezúčastnili. 

 

 

Na základě poznámek zaznamenal: R. Kotas 

 

Přílohy:  

Prezenční listina 

01, 02 Situace stavby M 1 : 10 000 v ortofotomapě – 1. díl. 2. díl 

03 Výřez alternativního vedení trasy ve stopě stávající sil. II/475 
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