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Abstrakt 
Práce ve formě studie pojednává o možnostech optimalizace napojení ostravského městského 
obvodu Krásné Pole na základní komunikační systém města Ostravy. Dále řeší napojení MOb na 
budovanou přeložku silnice I/11, která tvoří jednu z os Slezského dopravního kříže. Navržené varianty 
sledují jednak úpravu stávajících komunikací (ul. Krásnopolská a ul. Družební) a také novostavbu, 
spojující Krásné Pole s MÚK Krásně pole, budovanou na přeložce I/11, vedenou v prostoru 
vymezeném územní rezervou pro tuto stavbu určenou. Z ekonomicky-technického hlediska je 
výhodnější upřednostnit úpravy stávajících komunikací před variantou novostavby, proti které taktéž 
hovoří nutnost výstavby navazujících komunikací a velký zábor zemědělské půdy.  
  
Klíčová slova 
rozšíření silnice, přivaděč I/11, rekonstrukce křižovatky, rozhledy, územní rezerva, místní 
komunikace, přeložka, dopravní průzkum  
  
  
  
Abstract 
The thesis in the form of a study discusses the possibilities of optimisation of the connection of a 
district of the city of Ostrava called Krásné Pole to the major road network of Ostrava. Further it 
deals with the connection of the district to build relocation of the road I/11, which forms one of the 
axes of sc. Silesian transport cross (Slezský dopravní kříž). The suggested options follow both the 
adjustment of the current road (street Krásnopolská and street Družební) and also the new 
construction, which connects Krásné Pole with multi-level intersection Krásné Pole, which is build on 
the relocation of I/11, and which is going through the area of territorial reserve determined for this 
construction. From economic and technical point of view it is more favourable to adjust the current 
road in comparison with the option of new construction, which is confirmed by the necessity of the 
construction of related roads and great claim for agricultural land in the case of the latter one.  
  
Keywords 
road extension, road feeder of I/11, reconstruction of junction, outlooks, territorial reserve, urban 
road, relocation, road traffic survey  
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1. Úvod 
Silnice III. třídy č. 46615 – ul. Družební zajišťuje spojení MOb Krásné Pole se současnou silnicí I. 

třídy č. 11. – ul.Opavská, která vede z Hradce Králové na hranice ČR/SR. Přeložka I/11 v úseku 

Ostrava – Mokré Lazce je v současné době v realizaci. Současná I/11 bude po dokončení 

převedena mezi silnice II. třídy. Význam ul. Družební spočívá zejména v umožnění dopravního 

spojení severní části Krásného Pole s centrem města Ostravy a ve spojení Krásného Pole a Vřesiny 

ve směru na Opavu. V současnosti je úsek mezi Krásným Polem a ul. Opavskou veden zastavěným 

územím s bytovou zástavbou a územím mimo zástavbu. 

Stávající intenzita dopravy nedosahuje vysokých hodnot provozu motorových vozidel, avšak 

omezený profil komunikace způsobuje vznik kolizních situací a brání plynulému a bezpečnému 

pohybu motorové dopravy. Díky neexistenci doprovodné komunikace pro pěší dopravu je pohyb 

chodců na vozovce velmi nebezpečný. Napojení ul. Družební na ul. Opavskou tvoří bodovou 

závadu – velmi špatné rozhledové poměry v křižovatce. Jedná se tedy o nevyhovující komunikaci 

z hlediska bezpečnosti. 

Intenzita provozu: Na základě krátkodobého dopravního průzkumu lze očekávat intenzitu 

provozu blízkou hodnotě 1290 voz/24 hod (viz. příloha Dopravní průzkum). Každoroční sčítání, 

realizované Ostravskými komunikacemi a.s., vykazuje dlouhodobě hodnoty pohybující se kolem 

1600 voz/24 hod (pro rok 2012 cca 1670 voz./24 hod). Kromě motorové dopravy je nutno 

uvažovat taktéž pohyb chodců – obyvatel MOb Krásné Pole a zaměstnanců vodojemu společnosti 

SmVaK. Intenzita na I/11 v současnosti dosahuje v zájmové oblasti cca 17000 voz/24 hod (sčítání 

ŘSD, údaj z roku 2010). Po dobudování přeložky I/11 v roce 2015 se dá očekávat snížení intenzity 

na cca 1/4 této hodnoty. 

Stávající kategorie komunikace Družební: funkční skupina B – sběrná (MS2 6,0/40 bez chodníku) 

Stávající kategorie silnice I/11: S7,5/50 (bez nezpevněné krajnice). 

V souvislosti se stavebními úpravami ul. Družební je ve zprávě také nutná stavební úprava ul. 

Opavská pro zajištění bezkolizního odbočení a připojení vozidel. 

1.1. Identifikační údaje 

Silnice III/46615, ul. Družební – úsek hřbitov v MOb Krásné Pole až ul. Opavská. 

Silnice I/11, ul. Opavská – nezbytně dlouhý úsek v okolí křižovatky se silnicí III/46615 – ul. 

Družební. 

1.2. Zdůvodnění studie 

Ul. Družební plní v komunikačním roštu funkci propojovací sběrné komunikace, jež zabezpečuje 

dopravní napojení MOb Krásné Pole ve směru do centra Ostravy a ve směru na Opavu.  

Stávající stav komunikace Družební v úseku hřbitov – Krásné Pole až ul. Opavská je vzhledem 

k nedostačujícím technickým parametrům pro bezpečný dopravní provoz navržen k rekonstrukci 

v celém úseku (dl. 0,9 km). 

Řešená komunikace prochází částečně územím s obytnou zástavbou (0,0 – 0,5 km) a částečně bez 

zástavby (0,5 – 0,9 km). 
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Stávající komunikace Družební je bez chodníků pro chodce, což zvyšuje četnost možných kolizí 

silničních motorových vozidel s chodci a snižuje plynulost silniční dopravy. Šířka zpevnění je 

5,30 m, bez krajnic, v extravilánové úpravě se souběžnými odvodňovacími příkopy. Kryt vykazuje 

trhliny v místech lokálních oprav. 

Nový návrh řeší nevyhovující úsek komunikace Družební pro silniční motorová vozidla a zajištění 

pohybu chodců ve zjištěných vztazích. Stávající trasu bude nutno upravit na požadovanou šířku, 

včetně chodníků. Současně je řešen návrh křižovatky s ul. Opavskou. 

V souvislosti s úpravami komunikací Družební a Opavská bude provedeno ověření inženýrských 

sítí a stanovení jejich nezbytně nutných přeložek. 

1.3.  Výchozí údaje návrhu 

 Dopravně – urbanistická studie MOb Krásné Pole (2008 VS Projekt s.r.o.)  

 Územní plán města Ostravy (MMO UHA) 

 DSP, ZDS Silnice I/11, Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava (2006 Mott 

MacDonald) 

 Informace o dopravě v Ostravě (2012 Ostravské komunikace a.s.) 

1.4. Stanovení zájmové oblasti 
Silnice III/46615 – ul. Družební, spojnice mezi ul. Opavská a ul. Vodárenská. Předmětná 

komunikace se nachází v katastrálním území Krásného Pole. 

Silnice I/11 (pravděpodobně v roce 2016 dojde k převedení do kategorie II. třídy) 

v bezprostředním okolí křižovatky s III/46615 – ul. Družební. 

Mapové listy: 

 Opava 15-43-02 

 Opava 15-43-03 

 Bílovec 15-43-07 

 Bílovec 15-43-07 

Komunikace ul. Družební prochází podél bytové zástavby a od km 0,474 do konce úseku 

nezastavěným územím. 

Silnice I/11 se nachází v celém úseku navržených úprav v nezastavitelném území mezi polními 

pozemky. V současnosti se v její těsné blízkosti buduje stavba I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – 

hranice okresu Opava. 

Inženýrsko-geologické a hydrogeologické údaje nebyly zjišťovány. 

2. Cíl studie 
Studie předkládá návrh řešení komunikace ul. Družební v délce cca 0,9 km, včetně úpravy 

křižovatky s ul. Opavskou. 
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Při návrhu bylo prioritou vytvořit podmínky pro zajištění bezpečného a plynulého provozu a 

komfortní využívání komunikace všemi uživatelskými skupinami. 

Zatřídění komunikací odpovídá normám ČSN 73 6101 a ČSN 73 0110. 

Studie může zároveň sloužit jako podklad pro vymezení ochranných pásem zájmových částí 

území nutných k realizaci navrhované rekonstrukce. Tato ochranná pásma musí být vyloučena 

z případných cizích podnikatelských nebo jiných stavebních zájmů. 

3. Stávající stav 
Pro zpracování studie je k dispozici polohopis stávající komunikace ul. Družební (III/46615) a ul. 

Opavská (I/11) včetně výškopisu.  

Předmětný polohopis se nevztahuje na polohopisné a výškopisné údaje o stavebních objektech 

navazujících na komunikaci Družební. Tato měření nebyla prováděna. 

Vzhledem k nevyhovující přesnosti polohopisu a výškopisu ul. Družební a ul. Opavská v řešeném 

úseku je nutno ve vazbě na nově budované úseky provést nové zaměření jak polohopisné, tak 

výškopisné. 

Začátek upravovaného úseku ul. Družební se nachází v prostoru křižovatky s ul. Vodárenskou. 

Trasa v přímé prochází podél obytné zástavby s několika lomy podélného sklonu. V km 0,250 se 

nachází propustek. V km 0,450 končí bytová zástavba a silnice přechází do nezastavěného území. 

V km 0,6, za lomem podélného sklonu s vrcholovým obloukem cca 8000 m, začíná pravotočivý 

oblouk o poloměru 250 m, který končí v km 0,8. V km 0,770 se nachází sjezd do areálu 

společnosti JafHolz s řadícím pruhem pro pravé odbočení ve směru od Ostravy (proti staničení). 

V prostoru křižovatky s ul. Opavskou se nachází propustek v havarijním stavu, viz. příloha – 

fotodokumentace ul. Družební. V křižovatce s ul. Opavskou je vstřícně vůči ul. Družební napojena 

polní cesta. Křižovatka je v uspořádání bez řadících pruhů, pouze se zde nalézá připojovací pruh 

ve směru na Ostravu pro odbočení doprava od Krásného Pole. Ve směru na Opavu se nachází na 

hlavní silnici nepřehledný horizont, který neumožňuje dostatečný výhled, viz. příloha – 

fotodokumentace ul. Družební. V současnosti je v křižovatce na hlavní komunikaci MDR omezená 

na 50 km/h (v extravilánu). 

Celá trasa dotčeného úseku I/11 se nachází v přímé a je v těsném sousedství s probíhající stavbou 

přeložky I/11.  

4. Nový stav 
Ulice Družební v současné době plní funkci sběrné komunikace, tj. dopravní napojení MOb 

Krásné Pole. Ul. Opavská má v současné době význam vnitrostátního charakteru. Po dobudování 

přeložky její význam významně klesne. 

Studie určuje základní podmínky pro vedení trasy a její kategorii. Studie respektuje poměry 

v daném území, a to hydrogeologické, geologické, půdní a klimatické včetně ochrany 

zemědělského a lesního půdního fondu. Současně zajišťuje nejvyšší dosažitelnou bezpečnost, 
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hospodárnost a pohodlí jízdy při stanovené návrhové rychlosti, posouzení z hlediska estetického 

a správného začlenění do krajiny a ochrany složek životního prostředí. 

Při rekonstrukci komunikace ul. Družební (km 0,0 – 0,9) se navrhuje zachování dosavadních 

směrových a výškových parametrů. 

Při úpravě křižovatky ul. Družební se sil. I/11 je navržena výšková úprava nivelety I/11 tak, aby 

byl zajištěn dostatečný rozhled. 

Dle příslušné ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 mají předmětné komunikace charakter silnice 

s neomezeným přístupem v dvoupruhovém uspořádání. Kategorizace ul. Družební odpovídá 

místní komunikaci skupiny B a silnici III. tř., sil. I/11 odpovídá sil. II. třídy (studie uvažuje s 

degradací současné kategorie). 

Ve studii je navrženo vybudování chodníků pro bezpečný pohyb pěších dle ČSN 73 6110. Osa 

komunikace je polohově umístěna uprostřed průběžného jízdního pásu. 

Osa silniční komunikace je vždy vedena tak, aby trasa působila plynulým dojmem a těleso 

komunikace bylo nejlépe včleněno do krajiny a zároveň směrové prvky byly v souladu 

s výškovým řešením komunikace. 

Rekonstrukce ul. Družební a ul. Opavské jsou pro účely popisu rozčleněny následovně: 

4.1.  Ul. Družební, km 0,000 – 0,863 

Začátek úseku se nachází v Krásném Poli v prostoru křižovatky s ul. Vodárenská. Jako výchozí 

kategorie bylo zvoleno šířkové uspořádání S6,5 s návrhovou rychlostí 60 km/h dle ČSN 73 6101. 

Koncový úsek má návrhovou rychlost rovnou 30 km/h, v prostoru před křižovatkou s I/11. Dle 

výskytu chodníku podél komunikace jsou odvozeny kategorie jednotlivých subentit tohoto úseku 

(dle ČSN 73 6110). V celé délce úseku je uvažováno zachování směrového a výškového řešení. 

Rozšíření ul. Družební je navrženo vždy jednostranně, vpravo ve směru staničení. Úsek končí 

křižovatkou s I/11. 

4.1.1. km 0,000-0,474 

Úsek se nachází v intravilánu. Odvozená kategorie pro tento úsek je MS2 7,75/6,75/60. Po 

levé straně je navržen jednostranný chodník o šířce 1,5 m (odpovídá koncepci výstavby 

chodníků v rámci Krásného Pole) v km 0,078 až 0,467. Navržen jednostranný příčný sklon pro 

zajištění odvodnění vozovky do průběžného příkopu vpravo. Rozšíření komunikace je 

navrženo vpravo ve směru staničení. Na konci úseku se nachází sjezd do areálu SmVaK. 

4.1.2. km 0,474-0,863 

Úsek se nachází v extravilánu. Rozšíření navrženo vpravo. V přímé navržen jednostranný a 

střechovitý sklon s odvodněním do průběžných příkopů. Kategorie komunikace odpovídá 

S6,5/60 (vyjma koncového úseku s návrhovou rychlostí 30km/h). Na začátku a na konci úseku 

se nachází kolmá trubní propust DN 600, délky 8,5 m (km 0,487 34 a km 0,841 02). V km 

0,770 se po levé straně nachází sjezd do areálu společnosti JafHolz, který je v současné 

úpravě doplněn o řadící pruh pro pravé odbočení proti směru staničení. Nově navrhovaná 

úprava počítá se zachováním odbočovacího pruhu. 
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4.1.3. Směrové řešení 

Směrové řešení kopíruje současnou osu komunikace. Směrové oblouky vyhovují návrhové 

rychlosti 60 km/h. Pouze koncový úsek má návrhovou rychlost 30 km/h. V obloucích 

s poloměrem menším než 250m je navrženo rozšíření dle ČSN 73 6101. 

4.1.4. Výškové řešení 

Výškový průběh nivelety s drobnými odchylkami kopíruje současný stav s minimálním 

poloměrem výškového oblouku 2500 m a největším podélným sklonem 4,4 %. 

4.2. Ul. Opavská (I/11), km 0,000 – 0,440 

Řešený úsek leží v extravilánu a prochází mezi polními pozemky. Po levé straně je v přímém 

sousedství stavba přeložky I/11. Kategorie navrhované úpravy odpovídá S7,5/60 dle ČSN 73 6101 

(odpovídá přeřazení silnice do kategorie II. třídy). Trasa vede v přímé a osa se neodchyluje od 

stávající osy. Začátek úpravy je ve vzdálenosti 0,261 km od křižovatky s ul. Družební. V prostoru 

křižovatky byl nově navržen řadící pruh umožňující bezpečné levé odbočení ze směru od Ostravy 

do Krásného Pole a to na úkor připojovacího pruhu. Prostor pro vytvoření řadícího pruhu vznikne 

odsunutím pravého jízdního pruhu o 3,0 m doprava (jiné řešení není technicky možné vzhledem 

k stavbě přeložky I/11). Dále je nutno odstranit betonový památník, který je umístěn v prostoru 

navrhovaných úprav a část aleje podél silnice I/11 od km 0,300. Úpravou výškového řešení (viz 

samostatná kapitola) byl zajištěn dostatečný rozhled v křižovatce pro MDR = 90km/h (viz. příloha: 

Rozhledové trojúhelníky – křižovatka ul. Družební x ul. Opavská). V místech s náspem vyšším než 

3 m (vznikne stavbou přeložky I/11 v zářezu) bylo navrženo jednostranné svodidlo s minimální 

třídou zádržnosti H2. V celém úseku je navržen základní střechovitý sklon 2,5%. Konec úpravy se 

nachází v km 0,440. V km 0,088 12 je navržen šikmý trubní propust DN 1200, dl 25,0 m, který 

navazuje na propust v rámci stavby I/11. 

4.2.1. Směrové řešení 

Směrové se shoduje se současným stavem, kdy celá trasa leží v přímé. 

4.2.2. Výškové řešení 

Výškové řešení je dáno nutností zajistit dostatečný rozhled v křižovatce s ul. Družební a 

zároveň nutností zachovat její výšku (v křižovatce se napojuje také polní polní cesta, kterou 

převádí přes budovanou přeložku I/11 most, a která znemožňuje jakoukoli výškovou změnu 

v křižovatce). Maximální výšková úprava nepřesahuje 1,5 m ve srovnání se současným 

stavem. Krátce po začátku úpravy silnice přechází do náspu dl. 100 m, který údolnicovým 

obloukem o R=2000 m překonává dolinu. V km 0,150 přechází trasa do zářezu, v km 0,261 35 

se nachází křižovatka s ul. Družební a polní cestou. Poloměr vypuklého oblouku je roven 

minimálnímu poloměru vrcholového oblouku pro danou návrhovou rychlost. Na konci úseku 

se niveleta napojuje na současnou niveletu I/11.  

4.3.  Návrh skladby vozovky 

4.3.1. Ul. Družební 

Pro stanovení zátěže byl použit vlastní dopravní průzkum. Výchozím rokem byl stanoven rok 

2015 s výhledem min. na 25 let od doby uvedení do provozu. Na základě těchto hodnot byla 

konstrukce vozovky dle TP170 zatříděna do třídy dopravního zatížení IV, podloží typu P III, pro 
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návrhovou úroveň porušení vozovky D1. V souvislosti se zajištěním koordinace s ostatními 

záměry v dané lokalitě byly navrženy dvě skladby vozovek. 

 

4.3.1.1. Ul. Družební, km 0,000 – 0,474 

V tomto úseku je navržena kompletní výměna vrstev vozovky, jelikož případné 

stavební úpravy ul. Družební (rozšíření, výstavba chodníku) by probíhaly 

v koordinaci s výstavbou kanalizace. Došlo by tak k významnému porušení 

stávající vozovky. Proto je vhodnější vybudovat celou vozovku nově. 

 

KONSTRUKCE VOZOVKY 

_________________________________________________________________ 

Třída dopravního zatížení  IV 

Návrhová úroveň porušení  D1 

 

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D1-N-1-PIII" 

_________________________________________________________________ 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 80 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik PI 0,80 kg/m2     ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32 150 mm ČSN 73 6126 

Štěrkodrť ŠDA 0-63     200 mm ČSN 73 6126-1 

_________________________________________________________________ 

Celkem      min. 470 mm 

 

Konstrukce chodníku bude provedena dle následující skladby. 

 

KONSTRUKCE CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

____________________________________________________________ 

 

Třída dopravního zatížení  CH 

Návrhová úroveň porušení  D2 

 

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D2-D-1" 

____________________________________________________________ 

Zámková dlažba - DL 60   60 mm  ČSN 73 6131-1 

Ložní vrstva - L30 DDK 2-5   30 mm  ČSN 73 6124-7 

Šterkodrť ŠD 0-63    150 mm ČSN 73 6126-4 

____________________________________________________________ 

Celkem     min. 240 mm 
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4.3.1.2. Ul. Družební, km 0,474 – 0,863 

Tato skladba použita v části, o kterou bude vozovka rozšířena: 

KONSTRUKCE VOZOVKY 

__________________________________________________________________ 

Třída dopravního zatížení  IV 

Návrhová úroveň porušení  D1 

 

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D1-N-4-PIII" 

__________________________________________________________________ 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 70 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik PI 0,80 kg/m2     ČSN 73 6129 

R-materiál      100 mm TP 208 

Štěrkodrť ŠDA 0-63     150 mm ČSN 73 6126-1 

Mechanicky zpevněná zemina MZ 0/45  200 mm ČSN 73 6126-1 

__________________________________________________________________ 

Celkem      min. 560 mm 

 

V daném úseku je navržena souvislá oprava stávajícího krytu vozovky – vybourání 

stávajícího krytu do hloubky min. 130 mm a provedení skladby vozovky, viz. návrh.  

 

KONSTRUKCE KRYTU VOZOVKY 

___________________________________________________________________ 

Třída dopravního zatížení  IV 

Návrhová úroveň porušení  D1 

 

___________________________________________________________________ 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 70 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Kompenzační asfaltová vrstva SAL 8  20 mm  TP 147 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik PI 0,80 kg/m2     ČSN 73 6129 

___________________________________________________________________ 

Celkem      min. 130 mm 

 

V místech styku starého tělesa a rozšíření je navrženo položení výztužné geomříže 

ARMATEX RSR 100x100 v šířce min. 1,0 m mezi ložnou a obrusnou vrstvu k zamezení 

prokopírování podélné trhliny. 
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4.3.2. Ul. Opavská, I/11 

Návrh vozovky byl zvolen identický s tím, který byl použit v rámci přeložky I/11 v prostoru 

budované MÚK Krásné Pole na větve křižovatky, které tvoří současná I/11 (ul. Opavská). 

 

KONSTRUKCE VOZOVKY 

__________________________________________________________________ 

Třída dopravního zatížení  IV 

Návrhová úroveň porušení  D1 

 

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D1-N-1-PIII" 

__________________________________________________________________ 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 80 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik PI 0,80 kg/m2     ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo   150 mm ČSN 73 6126 

Štěrkodrť ŠDA 0-63     200 mm ČSN 73 6126-1 

__________________________________________________________________ 

Celkem      min. 470 mm 

 

 

 

4.4. Mostní objekty 

Mostní objekty se v trase nenacházejí. 

4.5. Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací 

Je nutno zachovat napojení na sjezd k úpravně pitné vody SmVaK a sjezd do areálu společnosti 

JafHolz. Hospodářské sjezdy na přilehlé pozemky nejsou. 

5. Požadavky na zajištění průzkumu pro následnou dokumentaci 
Jedním ze základních požadavků pro další projektování je výškopisné a polohopisné zaměření 

s tím, že je nutno důsledně konfrontovat polohopisné zaměření s aktuálním průmětem 

komunikací do katastrální mapy, aby bylo možno určit hranice výkupů dotčených pozemků. 

Déle musí být proveden: 

 Pedologický průzkum 

 Hydrogeologický a geologický průzkum 

 Pasportizace zeleně 

 Majetkoprávní projednání 

 Zajištění důsledné koordinace s ostatními záměry v dané lokalitě 
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6. Závěr 
Studie rekonstrukce ul. Družební včetně úpravy křižovatky se sil. I/11 řeší technické zlepšení ul. 

Družební změnou šířkového uspořádání a vybudováním chodníku pro pěší. Dojde jak k zajištění 

bezpečnosti chodců, tak i zvýšení plynulosti a bezpečnosti motorové dopravy. Stavebními 

úpravami nivelety ul. Opavská se vyřeší nevyhovující rozhledové poměry v křižovatce s ul. 

Družební. Změnou šířkového uspořádání v křižovatce a doplněním o pruh umožňující odbočení 

vlevo dojde k zvýšení bezpečnosti provozu v křižovatce. Realizací tohoto souboru úprav bude 

zajištěn plynulý a bezpečný provoz. 
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1. Úvod 
Na základě dopravně – urbanistické studie (2008 VS Projekt s.r.o.) byla vnesena do územního 

plánu MOb Krásné Pole územní rezerva pro novostavbu komunikace spojující MÚK Krásné Pole 

na přeložce sil. I/11 s Krásným Polem. Vymezený koridor pro komunikaci začíná na hranici 

intravilánu na ul. Krásnopolská, odkud vede směrem na sever a přibližně kopíruje hranici 

zastavěného území Krásného Pole, aby se následně stočil podél existující polní cesty. Po 

průchodu jihovýchodně kolem rybníku Lacha se napojuje na paprsek okružní křižovatky MÚK 

Krásné Pole, který vede směrem na Opavu. 

Novostavba této komunikace by zajistila nejkratší spojení MOb Krásné Pole s přeložkou I/11  

Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava. Silnice I/11 tvoří jednu z os Slezského 

dopravního kříže (spolu s dálnicí D1 a rychlostní silnicí R48). Stavba tohoto přivaděče I/11 by 

zajistila obyvatelům Krásného Pole rychlý a komfortní přístup na nadřazenou síť vnitrostátního a 

mezinárodního charakteru. Celý úsek navrženého Přivaděče I/11 je veden mezi polními pozemky, 

mimo území s bytovou zástavbou. 

Navrhovaná komunikace by převedla část intenzit, které se momentálně nacházejí na ul. 

Krásnopolská a ul. Družební. Předpokládaná hodnota denní intenzity se odhaduje na 2500-3000 

voz/24 hod. 

Současně se stavbou Přivaděče I/11 byly navrženy stavby prodloužená Předvrší a Přivaděče 

Družební, aby mohl být využit plný potenciál Přivaděče I/11 a byla zajištěna co největší dopravní 

obslužnost pro MOb Krásné Pole. Bez těchto navazujících staveb ztrácí stavba Přivaděče I/11 

význam. 

V návrhu se neuvažuje s vybudováním doprovodných komunikací pro pěší, jelikož v tomto směru 

neexistují žádné stávající vazby pro pěší dopravu. 

Šířkové uspořádání Přivaděče I/11 bylo zvoleno S7,5 a navazujících staveb S6,5 dle ČSN 73 6101. 

1.1. Identifikační údaje 
Místní komunikace Přivaděč I/11 – úsek začátek MOb Krásné Pole, křižovatka s ul. Krásnopolská 

až MÚK Krásné Pole na I/11. 

Místní komunikace Předvrší – úsek stávající ul. Předvrší až Přivaděč I/11. 

Místní komunikace Přivaděč Družební – úsek křižovatka s ul. Družební a ul. Vodárenskou až 

Přivaděč I/11 

1.2. Zdůvodnění studie 

Tato studie je první projektovou dokumentací, která stanovuje základní návrhové prvky a 

dispoziční uspořádání navrhovaných komunikací. 

Navržené komunikace plní v komunikačním roštu funkci propojovacích sběrných komunikací, 

které zajišťují dopravní napojení MOb Krásné Pole ve směru do centra Ostravy, ve směru na 

Opavu a na další dálkové cíle dosažitelné po silniční a dálniční síti nadřazeného významu.  
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Řešené komunikace prochází územím bez zástavby mezi polními pozemky určenými 

k hospodářskému využití. 

V souvislosti s další přípravou stavby navržených komunikací bude provedeno ověření 

inženýrských sítí a stanovení jejich nezbytně nutných přeložek. 

1.3.  Výchozí údaje návrhu 

 Dopravně – urbanistická studie MOb Krásné Pole (2008 VS Projekt s.r.o.)  

 Územní plán města Ostravy (MMO UHA) 

 DSP, ZDS Silnice I/11, Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava (2006 Mott 

MacDonald) 

 Informace o dopravě v Ostravě (2012 Ostravské komunikace a.s.) 

1.4. Stanovení zájmové oblasti 

Místní komunikace Přivaděč I/11, spojnice mezi MÚK Krásné Pole a ul. Krásnopolská. Předmětná 

komunikace se nachází v katastrálním území Krásného Pole. 

Místní komunikace ul. Předvrší, prodloužení současné ul. Předvrší k navrhovanému Přivaděči 

I/11. Předmětná komunikace se nachází v katastrálním území Krásného Pole. 

Místní komunikace Přivaděč Družební, novostavba komunikace spojující ul. Družební 

a navrhovaný Přivaděč I/11. Předmětná komunikace se nachází v katastrálním území Krásného 

Pole. 

Mapové listy: 

 Opava 15-43-02 

 Opava 15-43-03 

 Bílovec 15-43-07 

 Bílovec 15-43-07 

Inženýrsko-geologické a hydrogeologické údaje nebyly zjišťovány. 

2. Cíl studie 
Studie předkládá návrh řešení komunikace Přivaděč I/11, včetně navazujících staveb pro zajištění 

funkčního dopravního systému – prodloužení ul. Předvrší a vybudování Přivaděče Družební. 

Při návrhu bylo prioritoui návrhu vytvořit podmínky pro zajištění bezpečného a plynulého 

provozu a komfortní využívání komunikace všemi uživatelskými skupinami. 

Zatřídění komunikací odpovídá normě ČSN 73 6101. 

Studie může zároveň sloužit jako podklad pro vymezení ochranných pásem zájmových částí 

území nutných k realizaci navrhované rekonstrukce. Tato ochranná pásma musí být vyloučena 

z případných cizích podnikatelských nebo jiných stavebních zájmů. 
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3. Stávající stav 
Pro zpracování studie je k dispozici výškopis zájmového území, polohopis stávajících komunikací a 

územní plán MOb Krásné Pole. Nově navrhované úseky nejsou zaměřeny. 

Předmětný polohopis se nevztahuje na polohopisné a výškopisné údaje o stavebních objektech 

navazujících na komunikace dotčené navrhovanými stavbami. Tato měření nebyla prováděna. 

Vzhledem k neexistujícímu polohopisu a nevyhovující přesnosti výškopisu v prostoru 

předmětných komunikací v řešeném úseku je nutno ve vazbě na nově budované úseky provést 

jak nové polohopisné, tak výškopisné zaměření. 

Žádná ze staveb Přivaděče I/11 a Přivaděče Družební nemá v současnosti žádné existující části. 

Ul. Předvrší končí v prostoru sousedícím s areálem společnosti Homola a.s. a hospodářskými 

objekty. Navazuje na ni polní cesta vedená částečně ve stopě, částečně podél koridoru určenému 

k výstavbě Přivaděče I/11. Na ul. Předvrší navazují také dvě účelové komunikace zajišťující 

obsluhu hospodářských objektů. 

Všechny navržené komunikace leží mimo zastavěné území. 

4. Nový stav 
Navržená komunikace Přivaděč I/11 spolu s navazujícími stavbami plní funkci propojovacích 

sběrných komunikací, tj. dopravní napojení MOb Krásné Pole. 

Studie, s ohledem na předmětné územní rezervy, určuje základní podmínky pro vedení trasy a její 

kategorii. Studie respektuje poměry v daném území, a to hydrogeologické, geologické, půdní a 

klimatické včetně ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Současně zajišťuje nejvyšší 

dosažitelnou bezpečnost, hospodárnost a pohodlí jízdy při stanovené návrhové rychlosti, 

posouzení z hlediska estetického a správného začlenění do krajiny a ochrany složek životního 

prostředí. 

Při návrhu Přivaděče I/11 bylo využito územní rezervy v ÚP, pro tento účel určené, vyjma úseku 

napojení na ul. Opavskou, kde bylo zvoleno trasování s ohledem na vytvoření stykové křižovatky 

s kolmým napojením vedlejší komunikace. 

Dle příslušné ČSN 73 6101 mají předmětné komunikace charakter silnice s neomezeným 

přístupem jako silnice III. třídy v dvoupruhovém uspořádání. Osa komunikace je polohově 

umístěna uprostřed průběžného jízdního pásu. 

Osa silniční komunikace je vždy vedena tak, aby trasa působila plynulým dojmem a těleso 

komunikace bylo nejlépe včleněno do krajiny a zároveň směrové prvky byly v souladu s výškovým 

řešením komunikace. 

Předmětné stavby jsou rozčleněny do následujících úseků: 

4.1. Přivaděč I/11, km 0,000 – 1,155 

Jako výchozí kategorie bylo zvoleno šířkové uspořádání S7,5 s návrhovou rychlostí 50km/h dle 

ČSN 73 6101. Počáteční úsek má v prostoru křižovatky s ul. Krásnopolská návrhovou rychlost 
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rovnou 40km/h. V úseku od km 0,000 do 0,950 trasa respektuje koridor vymezený územní 

rezervou. Od km 0,950 do konce úseku je zvoleno odlišné trasování s ohledem na zachování 

návrhových parametrů a kolmého napojení na přeložku ul. Opavská v prostoru MÚK Krásné Pole. 

Základní příčný sklon je střechovitý s odvodněním do průběžných příkopů. V km 0,464 14 je 

navrženo napojení prodloužené ul. Předvrší jako kolmá styková křižovatka. V km 0,633 05 je 

navrženo napojení Přivaděče Družební jako kolmá styková křižovatka. V km 0,715 je navržený 

hospodářský sjezd a na něj navazující polní cesta navržená v kategorii P4,0/20 délky cca 250 m, 

která zajišťuje obsluhu přilehlých pozemků a přístup k rybníku Lacha. V dalších stupních 

projektové dokumentace je potřebné ověřit, v závislosti na provozované zemědělské technice, 

rozšíření v obloucích vlečnými křivkami dle TP 171. Od km 0,85 do 1,4 prochází trasa vysokým 

náspem (max. výška náspu 6 m). V části náspu přesahující výšku 3 m je navrženo použití 

jednostranného svodidla s minimální třídou zádržnosti H2. V km 0,960 18 je navržen přesýpaný 

prefabrikovaný most Matière© dl. 9,8 m. Mostní otvor je navržen se světlým rozpětím 8,5 m a 

světlou výškou 5 m. Tento most umožní obsluhu rybníku Lacha, a zároveň zajistí prostupnost 

území v rámci lokálního biokoridoru. Konec úseku je v km 1,154 66 napojením do stykové 

křižovatky s přeložkou ul. Opavské (realizovaná v rámci stavby silnice I/11 Ostrava, prodloužená 

Rudná – hranice okresu Opava, SO 120 Přeložka I/11 – MÚK Krásné Pole, v realizaci 2009-2016). 

Na trase je navrhnut kolmý trubní propust v km 0,014 84, DN 600, dl. 8,5 m.  

4.1.1. Směrové řešení 

Směrové řešení je dáno koridorem vymezeným v rámci ÚP Krásného Pole. Poloměry oblouků 

a délka přechodnic vyhovuje návrhové rychlosti 50 km/h. Pouze počáteční úsek má 

návrhovou rychlost 40 km/h. Minimální poloměr oblouku činí 130 m při dostředném sklonu 

5%. V km 0,9 bylo navrženo odsunutí začátku vzestupnice ze začátku přechodnice do 

km 0,912, tak aby byl zajištěn odtok dešťové vody z vozovky. V obloucích s poloměrem 

menším než 250 m je navrženo rozšíření dle ČSN 73 6101. 

4.1.2. Výškové řešení 

Výškový průběh nivelety v km 0,000 až 0,850 kopíruje terén. V km 0,850 přechází trasa do 

vysokého náspu, kterým míjí rybník Lacha. Konec úseku vede v zářezu. Do křižovatky 

s ul. Opavskou se komunikace napojuje v úrovni terénu. Minimální parametry údolnicového 

oblouku (R=1500 m) a vrcholového oblouku (R= 3500 m) vyhovují návrhovým parametrům 

trasy. Maximální podélný sklon činí 6,60%. 

4.2. Předvrší, km 0,000 – 0,123 

Úsek se nachází na hranici zastavěného území. Návrh trasy je proveden v kategorii S6,5/30 dle 

ČSN 73 6101. Trasa se napojuje na konec stávající ul. Předvrší. Trasa přibližně kopíruje stávající 

účelovou komunikaci v prostoru bývalého zemědělského družstva. Společně s výstavbou tohoto 

úseku dojde k zrušení polní cesty severně od prodloužené ul. Předvrší, která zajišťuje obsluhu 

zemědělských pozemků a přístup k rybníku Lacha. Její funkci nahradí soubor staveb prodloužení 

ul. Předvrší a Přivaděč I/11. Konec úseku je napojen kolmo do stykové křižovatky 

s Přivaděčem I/11. 

Základní střechovitý sklon 2,5% je navržen v celém úseku pro zajištění odvodnění a jednodušší 

provedení při realizaci. Odvodnění je řešeno do průběžných příkopů. Na úseku se nachází kolmý 

trubní propust DN 600, dl. 8,5 m v km 0,107 00. 
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Napojením ul. Předvrší  na stavbu Přivaděče I/11 nelze nahradit stavbu Přivaděče Družební. 

Ul. Předvrší má velmi omezenou šířku uličního prostoru, kterou nelze měnit, jelikož jsou 

v přímém sousedství rodinné domy. Proto stavba prodloužení ul. Předvrší zajišťuje pouze 

dopravní obsluhu pro bytovou zástavbu podél ul. Předvrší. Dále dojde k napojení výrobního 

areálu společnosti Homola a.s. a odvedení nákladní dopravy mimo obec. 

4.2.1. Směrové řešení 

Směrové řešení vychází z návrhové kategorie S6,5/30. Minimální hodnota poloměru 

směrového oblouku činí 50 m. První oblouk ve směru staničení je navržen jako prostě 

kružnicový, druhý s přechodnicemi nenormové délky Lp=10,00 m. Dostředný sklon není 

navržen. Ve všech obloucích bylo navrženo rozšíření dle ČSN 73 6101. 

4.2.2. Výškové řešení 

Na začátku úseku se niveleta napojuje na stávající stav ve sklonu 4,40%. V km 0,019 se 

nachází jediný výškový oblouk (R=2500 m). Dále niveleta klesá ve sklonu 5,6%, ve stejném 

sklonu je řešeno napojení do křižovatky s Přivaděčem I/11, který má v místě křížení dostředný 

příčný sklon 5%. 

4.3. Přivaděč Družební, km 0,000-0,511 
Úsek začíná v křižovatce s  ul. Družební a ul. Vodárenská. Schéma odsazené křižovatky bylo 

zvoleno s ohledem na co nejmenší zábor pozemků určeným k bytové zástavbě a napojení co 

nejblíže středu obce. V rámci minimalizace záboru pozemků v soukromém vlastnictví bylo 

navrženo využití účelové komunikace v areálu hřbitova. Nově tuto funkci přebírá navržený 

Přivaděč Družební. Kategorie komunikace je S6,5/60 dle ČSN 73 6101. Základní sklon je 

střechovitý s odvodněním do průběžných příkopů. V km 0,077 je navržen sjezd k zajištění obsluhy 

hřbitova. Rozměry zpevnění činí 17 x 7 metrů, počítá se s umístěním kontejneru na biologický 

odpad a potřebným manipulačním prostorem. V km 0,111 jsou umístěny po obou stranách 

hospodářské sjezdy k zajištění přístupu na polní pozemky. Úsek končí kolmým napojením do 

stykové křižovatky s přivaděčem I/11. V km 0,497 00 je navržen kolmý trubní propust DN 600, 

dl. 8,5m. 

4.3.1. Směrové řešení 

Směrové řešení odpovídá návrhové rychlosti 60 km/h. Na trase se nachází jediný oblouk, o 

poloměru 300 m, se symetrickými přechodnicemi délky 70 m a dostředným sklonem 4,0%. 

Rozšíření není nutno navrhovat. 

4.3.2. Výškové řešení 

Výškové řešení kopíruje průběh terénu. Přibližně od km 0,250 přechází trasa do mírného 

zářezu, který je spolu s výškovým obloukem na konci úseku (R=700 m) navržen z důvodu 

napojení na základní střechovitý sklon Přivaděče I/11. Maximální podélný sklon činí 7,00%. 

4.4. Návrh skladby vozovky 
4.4.1. Přivaděč I/11 a Přivaděč Družební 

Pro stanovení zátěže byl použit kvalifikovaný odhad. Konstrukce vozovky byla dle TP170 

zatříděna do třídy dopravního zatížení IV, podloží typu P III, pro návrhovou úroveň porušení 

vozovky D1. 
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KONSTRUKCE VOZOVKY 

___________________________________________________________________ 

Třída dopravního zatížení  IV 

Návrhová úroveň porušení  D1 

 

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D1-N-1-PIII" 

___________________________________________________________________ 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11  40 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+  80 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik PI 0,80 kg/m2      ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32  150 mm ČSN 73 6126 

Štěrkodrť ŠDA 0-63     200 mm ČSN 73 6126-1 

___________________________________________________________________ 

Celkem       min. 470 mm 

 

4.4.2. Ul. Předvrší 

Pro stanovení zátěže byl použit kvalifikovaný odhad. Konstrukce vozovky byla zatříděna dle 

TP170 do třídy dopravního zatížení V, podloží typu P III, pro návrhovou úroveň porušení 

vozovky D1.  

 

KONSTRUKCE VOZOVKY 

___________________________________________________________________ 

Třída dopravního zatížení  V 

Návrhová úroveň porušení  D1 

 

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D1-N-1-PIII" 

___________________________________________________________________ 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11  40 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+  60 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik PI 0,80 kg/m2      ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32  150 mm ČSN 73 6126 

Štěrkodrť ŠDB 0/63     200 mm ČSN 73 6126-1 

___________________________________________________________________ 

Celkem       min. 450 mm 

4.5. Mostní objekty 

Na Přivaděči I/11 se v km 0,960 18 nachází jediný most - přesýpaný prefabrikovaný most 

Matière© dl. 9,8 m. Mostní otvor je navržen se světlým rozpětím 8,5 m a světlou výškou 5 m. 

Most byl navržen pro zajištění obsluhy rybníku Lacha a pro zachování průchodnosti území. Trasa 

Přivaděče I/11 křižuje lokální biokoridor. Navržený most umožní bezkolizní migraci volně žijících 
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živočichů.  Dle hodnocení TP 180 navržený mostní otvor zajistí ideální potenciál pro migraci 

kategorie druhu zvěře C (liška) a krajní hodnotu migračního potenciálu pro kategorii druhu zvěře 

B (srnec). 

Mostní objekty se v trase Přivaděče Družební a Předvrší nenacházejí. 

4.6. Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací 

Hospodářské sjezdy na přilehlé pozemky jsou navrženy a popsány v předchozích kapitolách této 

zprávy. Realizace Přivaděče I/11, Přivaděče Družební a prodloužení ul. Předvrší nevyvolá nutné 

přeložky souvisejících pozemních komunikací. 

5. Požadavky na zajištění průzkumu pro následnou dokumentaci 
Jedním ze základních požadavků pro další projektování je výškopisné a polohopisné zaměření 

s tím, že je nutno důsledně konfrontovat polohopisné zaměření s aktuálním průmětem 

komunikací do katastrální mapy, aby bylo možno určit hranice výkupů dotčených pozemků. 

Déle musí být proveden: 

 Pedologický průzkum 

 Hydrogeologický a geologický průzkum 

 Pasportizace zeleně 

 Majetkoprávní projednání 

 Zajištění důsledné koordinace s ostatními záměry v dané lokalitě 

6. Závěr 
Studie Přivaděče I/11 a navazujících staveb – Přivaděče Družební a prodloužení ul. Předvrší řeší 

napojení MOb Krásné Pole na přeložku I/11, která má vnitrostátní význam s potenciálem k růstu 

(spolu s tím jak se budou uvádět do provozu další stavby na tomto tahu). Kromě zlepšení 

dosažitelnosti dálkových cílů přináší vybudování navržených komunikací lepší dopravní napojení 

MOb Krásné Pole ve směru do centra Ostravy. Zároveň dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti 

největšího zaměstnavatele v Krásném Poli, společnosti Homola a.s., a vytěsnění nákladní dopravy 

mimo obec. Návrh zajišťuje plynulý a bezpečný provoz motorové dopravy. Je bezpodmínečně 

nutné realizovat celý soubor staveb. Jedině takto vznikne funkční celek, který obslouží MOb 

Krásné Pole. 
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1. Úvod 
Místní komunikace Krásnopolská zabezpečuje napojení ostravského městského obvodu Krásné 

Pole ve směru do centra Ostravy. V současnosti je úsek mezi Krásným Polem a ul. Opavskou 

veden územím mimo zástavbu a územím s bytovou zástavbou.  

Stávající intenzita dopravy dosahuje vysokých hodnot provozu motorových vozidel. Omezený 

profil komunikace způsobuje vznik kolizních situací a brání plynulému a bezpečnému pohybu 

motorové dopravy. Díky neexistujícím doprovodným komunikacím pro pěší dopravu je pohyb 

chodců na vozovce velmi nebezpečný. Jedná se tedy o nevyhovující komunikaci z hlediska 

bezpečnosti. 

Intenzita provozu: Na základě krátkodobého dopravního průzkumu lze očekávat intenzitu 

provozu přibližně 4200 voz/24 hod (viz. příloha: Dopravní průzkum). Každoroční sčítání, 

realizované Ostravskými komunikacemi a.s., vykazuje dlouhodobě hodnoty pohybující se kolem 

3500 voz/24 hod. Intenzita dopravy může výhledově ještě stoupnout v případě vybudování 

Severního spoje a jeho napojení na ul. Bedřicha Nikodéma. Kromě motorové dopravy je nutno 

uvažovat taktéž pohyb chodců, kteří směřují z Krásného Pole a Pustkovce do rekreační zóny 

porubského lesa a do stávajícího objektu Hvězdárny a planetária Johanna Palisy. 

Stávající kategorie komunikace: funkční skupina B – sběrná (MS2 6,0/40 bez chodníku) 

V souvislosti s přeložením části ul. Krásnopolská je ve zprávě také popsáno související 

prodloužení ul. Technologické. 

1.1. Identifikační údaje 

Místní komunikace Krásnopolská – úsek začátek MOb Krásné Pole až ul. Opavská. 

Místní komunikace Technologická – úsek stávající ul. Krásnopolské až přeložka ul. Krásnopolské. 

1.2. Zdůvodnění studie 

Ul. Krásnopolská plní v komunikačním roštu funkci propojovací sběrné komunikace, jež 

zabezpečuje dopravní napojení MOb Krásné Pole ve směru do centra Ostravy.  

Stávající stav komunikace Krásnopolská v úseku začátek MOb Krásné Pole až ul. Opavská je 

vzhledem k nedostačujícím technickým parametrům pro bezpečný dopravní provoz navržen 

k rekonstrukci v celém úseku (dl. 1,7 km). 

Řešená komunikace prochází částečně územím bez zástavby (0,0 – 1,3 km) a částečně obytnou 

zástavbou (1,3 – 1,7 km). 

Stávající komunikace Krásnopolská je bez chodníků pro pěší, což zvyšuje četnost možných kolizí 

silničních motorových vozidel s chodci a snižuje plynulost silniční dopravy. Šířka zpevnění je 

5,50 m bez krajnic, v extravilánové úpravě se souběžnými odvodňovacími příkopy. Nedostatečná 

šířka vozovky se projevuje odtržením okrajů komunikace od konstrukce vozovky (viz. příloha: 

Fotodokumentace ul. Krásnopolská, obr. [4]). Kryt vykazuje trhliny v místech lokálních oprav. 
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Nový návrh řeší nevyhovující úsek komunikace Krásnopolská pro silniční motorová vozidla a 

zajištění pohybu chodců ve zjištěných vztazích. Stávající trasu bude nutno upravit na 

požadovanou šířku, včetně chodníku a autobusových zastávek. Současně je řešen návrh 

křižovatky s ul. Opavskou a ul. Bedřicha Nikodéma a prodloužení ul. Technologická. 

Autobusové zastávky jsou nově navrženy v zálivech mimo dopravní pruhy. V úseku křížení 

s bezejmennou vodotečí (km 1,2) je nutno provést úpravu nivelety, včetně rozšíření propustku. 

V souvislosti s úpravami komunikace Krásnopolská bude provedeno ověření inženýrských sítí a 

stanovení jejich nezbytně nutných přeložek. 

1.3.  Výchozí údaje návrhu 

 Studie MK ul. Krásnopolská (2002 GSP s.r.o.) 

 Studie ul. Krásnopolská (Ostravské komunikace a.s.) 

 DÚR – Rekonstrukce místní komunikace ul. Krásnopolská (2004 ViaProjekt s.r.o.) 

 Dopravně – urbanistická studie MOb Krásné Pole (2008 VS Projekt s.r.o.)  

 Územní plán města Ostravy (MMO UHA) 

 DSP, ZDS Silnice I/11, Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava (2006 Mott 

MacDonald) 

 DÚR – Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné Pole – II.. etapa (2012 ASA 

Expert a.s.) 

 Informace o dopravě v Ostravě (2012 Ostravské komunikace a.s.) 

1.4. Stanovení zájmové oblasti 
Místní komunikace ul. Krásnopolská, spojnice mezi ul. Opavskou a ul. Družební. Předmětná 

komunikace se nachází v katastrálním území Krásného Pole a Pustkovce. 

Místní komunikace ul. Technologická, spojnice mezi současnou a navrhovanou Ul. Krásnopolskou. 

Předmětná komunikace se nachází v katastrálním území Pustkovce. 

Mapové listy: 

 Opava 15-43-02 

 Opava 15-43-03 

 Bílovec 15-43-07 

 Bílovec 15-43-07 

Komunikace ul. Krásnopolská prochází mezi polními pozemky, částečně územím neudržovaného 

smíšeného lesa a územím s bytovou zástavbou (MOb Pustkovec). V nejnižším místě se 

komunikace kříží s bezejmennou vodotečí, která je vedena pod komunikací propustkem 

neznámého stáří (min 60 let, po rekonstrukci). 

Navržené prodloužení ul. Technologické prochází v celé délce (0,1 km) územím s bytovou 

zástavbou a chatovou oblastí. 

Inženýrsko-geologické a hydrogeologické údaje nebyly zjišťovány. 
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2. Cíl studie 
Studie předkládá návrh řešení komunikace ul. Krásnopolská v délce cca 1,7 km, včetně 

navazujících staveb pro zajištění funkčního dopravního systému – prodloužení ul. Technologická 

a úprava křižovatky ul. Opavská a ul. Bedřicha Nikodéma. 

Při návrhu bylo prioritou vytvořit podmínky pro zajištění bezpečného a plynulého provozu 

a komfortní využívání komunikace všemi uživatelskými skupinami. 

Zatřídění komunikací odpovídá normám ČSN 73 6101 a ČSN 73 0110. 

Studie může zároveň sloužit jako podklad pro vymezení ochranných pásem zájmových částí 

území nutných k realizaci navrhované rekonstrukce. Tato ochranná pásma musí být vyloučena 

z případných cizích podnikatelských nebo jiných stavebních zájmů. 

3. Stávající stav 
Pro zpracování studie je k dispozici polohopis stávající komunikace ul. Krásnopolská včetně 

výškopisu v úseku 0,0-1,3 km. Nově navrhované úseky ul. Krásnopolské a ul. Technologické 

nejsou zaměřeny. 

Předmětný polohopis se nevztahuje na polohopisné a výškopisné údaje o stavebních objektech 

navazujících na komunikaci Krásnopolská. Tato měření nebyla prováděna. 

Vzhledem k nevyhovující přesnosti polohopisu a výškopisu ul .Krásnopolské v řešeném úseku, je 

nutno ve vazbě na nově budované úseky provést nové zaměření jak polohopisné, tak výškopisné. 

Začátek upravovaného úseku ul. Krásnopolská se nachází na rozhraní intravilánu a extravilánu 

MOb Krásné Pole. Pravotočivým obloukem o poloměru 600 m klesá ve sklonu 5,3%. Přibližně 

v km 0,2 leží vrchol výškového polygonu, zakružovací oblouk má průměr cca 6000 m. Následuje 

prostorová přímá o sklonu 0,14%. V km 0,363 15 až 0,503 46 je komunikace dotčena stavbou 

přeložky I/11. Ul. Krásnopolská je v těchto místech v současné době (2014) přerušena a probíhá 

výstavba mostu nad přeložkou I/11 a úprava navazujících úseků. Přibližně v km 0,52 začíná 

levostranný oblouk o poloměru 400 m, v něm leží další vrchol výškového polygonu, výstupní 

tečna má sklon cca 2,6%. Následuje 900 metrů dlouhý přímý úsek, který přechází údolí vydutým 

výškovým obloukem o poloměru přibližně 1200 m s podélnými sklony přesahujícími 9,0%. Zde 

(km 1,2) se nachází nejužší místo (4,15 m mezi vodícími čarami, viz. příloha: Fotodokumentace 

ul. Krásnopolská) a nejzávažnější bodová závada. Následně komunikace prochází chatovou oblastí 

a mezi bytovou zástavbou ve sklonech blízkých 0,0%. Levostranným obloukem a následující 

přímou se ul. Krásnopolská napojuje do křižovatky s ul. Opavská. Zde má uliční prostor cca 6,5 m 

šířky mezi ploty/zdmi objektů a tvoří tak úzké hrdlo. 

Ul. Technologická v současné době končí na křižovatce s ul. Krásnopolská. Její navržené 

pokračování (dl. 0,1 km) prochází chatovou oblastí a ovocnou alejí. 
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4. Nový stav 
Ulice Krásnopolská v současné době plní funkci propojovací sběrné komunikace, tj. dopravní 

napojení MOb Krásné Pole. Ul. Technologická bude mít obslužnou funkci, která zajistí napojení 

Vědecko-technologického parku VŠB-TUO a přilehlé bytové zástavby na nadřazenou dopravní 

síť. 

Studie určuje základní podmínky pro vedení trasy a její kategorii. Studie respektuje poměry 

v daném území, a to hydrogeologické, geologické, půdní a klimatické včetně ochrany 

zemědělského a lesního půdního fondu. Současně zajišťuje nejvyšší dosažitelnou bezpečnost, 

hospodárnost a pohodlí jízdy při stanovené návrhové rychlosti, posouzení z hlediska estetického 

a správného začlenění do krajiny a ochrany složek životního prostředí. 

Při rekonstrukci komunikace Krásnopolská (km 0,0 – 1,3) se navrhuje zachování dosavadních 

směrových a výškových prvků s výjimkou výškové úpravy v místě křížení s vodotečí v km 1,2. 

V km 1,3 až 1,7 se zvolené směrové řešení drží územní rezervy v ÚP, pro tento účel určené. 

Dle příslušné ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 mají předmětné komunikace charakter silnice 

s neomezeným přístupem jako místní komunikace skupiny B/C a silnice III. třídy v 

dvoupruhovém uspořádání.  

Ve studii je navrženo vybudování chodníků pro bezpečný pohyb pěších dle ČSN 73 6110. Osa 

komunikace je polohově umístěna uprostřed průběžného jízdního pásu. 

Osa silniční komunikace je vždy vedena tak, aby trasa působila plynulým dojmem a těleso 

komunikace bylo nejlépe včleněno do krajiny a zároveň směrové prvky byly v souladu 

s výškovým řešením komunikace. 

Rekonstrukce a přeložení ul. Krásnopolská a prodloužení ul. Technologické jsou pro účely popisu 

rozčleněny následovně: 

4.1.  Ul. Krásnopolská, km 0,000 – 1,419 
Jako výchozí kategorie bylo zvoleno šířkové uspořádání S7,5 s návrhovou rychlostí 70 km/h dle 

ČSN 73 6101. Počáteční a koncový úsek mají návrhovou rychlost rovnou 50 km/h, jedná se vždy 

o přechodovou pasáž mezi extravilánem a intravilánem. Dle výskytu chodníku podél komunikace 

jsou odvozeny kategorie jednotlivých subentit tohoto úseku (dle ČSN 73 6110). V celé délce 

úseku je uvažováno zachování směrového a výškového řešení, s výjimkou úpravy nivelety úseku 

překračující údolí v km 0,9 a konce úseku. Rozšíření ul. Krásnopolská je navrženo vždy 

jednostranně.  

4.1.1. km 0,000-0,232 

Z důvodu výstavby chodníku (v realizaci 2014) po levé straně komunikace je nutno navrhnout 

rozšíření vpravo. Odvozená kategorie pro tento úsek je MS2 8,75/7,75/70. Alej po pravé 

straně komunikace bude muset být vykácena. Navržen jednostranný příčný sklon pro zajištění 

odvodnění vozovky do průběžného příkopu vpravo. Na daném úseku se nachází šikmá trubní 

propust DN 600, délky 15,5 m v km 0,032 48. 
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4.1.2. km 0,232-1,068 

Rozšíření navrženo vpravo (do km 0,363) a vlevo (od km 0,503). Souběžně vedoucí chodník 

navržen po levé straně, na samostatném tělese oddělen průběžným příkopem (km 0,232 až 

0,489) pro bezpečný přístup chodců do prostoru porubského lesa. V km 0,363 stavba 

navazuje na SO 123.1 přeložky I/11, která převádí ul. Krásnopolskou přes nově budovanou 

silnici první třídy. Úprava ul. Krásnopolské pokračuje v km 0,503 a to rozšířením vlevo. Od 

km 0,503 zůstane alej podél komunikace zachována. V přímé je navržen základní střechovitý 

sklon. Kategorie komunikace odpovídá S7,5/70. Na konci úseku se nachází kolmá trubní 

propust DN 600, délky 9,5 m v km 1,059 75. 

4.1.3. km 1,068-1,419 

Rozšíření vozovky navrženo vlevo. Vpravo navržen souběžně vedoucí chodník šířky 1,5 m pro 

umožnění bezpečné pěší dopravy do porubského lesa. Výšková úprava nivelety v místě 

křížení propustku (km 1,180) činí cca 2,0 m. V místě křížení s vodotečí je třeba zajistit nový 

propustek délky odpovídající šířce zvýšeného náspu. Stávající příčný průřez 1,5 x 2,0 m 

vyhovuje návrhovému průtoku a zůstane zachován. Stavba propustku je navržena 

z železobetonových prefabrikovaných dílců metodou Cut ´n´ Cover. V průběhu výstavby bude 

ul. Krásnopolská uzavřená pro veškerou dopravu včetně MHD. Objízdná trasa povede po 

Ul. Opavské. V místech s výškou náspu větší než 3,0 m bude osazeno svodidlo po levé straně 

(minimální třída zádržnosti H2). Navržen jednostranný příčný sklon pro zajištění odvodnění 

vozovky do průběžného příkopu vlevo. Odvozená kategorie komunikace odpovídá 

MS2 8,75/7,75/70. Na konci úseku se osa odchyluje od současného stavu a stáčí se doleva, 

tato změna trasy vyvolává četné demolice v chatové kolonii. 

4.1.4. Směrové řešení 

Směrové řešení s minimálními odchylkami kopíruje současnou osu komunikace (kromě konce 

úseku). Směrové oblouky vyhovují návrhové rychlosti 70 km/h. Pouze počáteční a koncový 

úsek má návrhovou rychlost 50 km/h. V obloucích s poloměrem menším než 250 m je 

navrženo rozšíření dle ČSN 73 6110. 

4.1.5. Výškové řešení 

Výškový průběh nivelety s drobnými odchylkami kopíruje současný stav. Navržené změny 

jsou v prostoru křížení vodoteče (změna nivelety o cca 2,0 m, údolnicový oblouk navržen o 

poloměru 1500 m, v současnosti cca 1200 m) a na konci úseku (navržen vypuklý oblouk o 

poloměru 2500 m). Nově navržené maximální sklony nepřesahují 7,0%.  

4.2. Ul. Krásnopolská, km 1,419 – 1,719 
Úsek se nachází v intravilánu a prochází rozptýlenou bytovou zástavbou. Jako výchozí kategorie 

bylo zvoleno šířkové uspořádání MS2 10,0/8,0 s návrhovou rychlostí 50 km/h dle ČSN 73 6110. 

Trasa vede v územní rezervě, pro tento účel vyhrazené. Začátek úseku je umístěn do prostoru 

křižovatky se stávající ul. Krásnopolskou a účelovou komunikací. Následují zálivy pro MHD po 

obou stranách komunikace. Navržené zálivy mají šířku 2,75 m, délku hrany 14 m (nejdelší 

autobus provozovaný na dotčené lince č. 46 má délku 12 m) a délku vyřazovacího a zařazovacího 

úseku v minimálních parametrech 10 m, resp. 5 m. Po celé délce úseku je navržen jednostranný 

chodník vpravo o šířce 1,5 m, oddělený od hlavního dopravního prostoru ozeleněným pásem o 

šířce 1,0 m. V km 1,650 52 je projektována styková křižovatka s prodlouženou ul. Technologickou. 
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Na konci úseku se ul. Krásnopolská napojuje vstřícně vůči ul. Bedřicha Nikodéma do křižovatky 

s ul. Opavskou. V křižovatce byly na hlavní komunikaci nově navrženy řadící pruhy umožňující 

bezpečné odbočení vlevo. Průběžné pruhy byly odsunuty symetricky o 1,5 m. Návrh křižovatky 

byl vypracován s ohledem na co nejmenší dodatečné zábory. Paprsek ul. Krásnopolská má 

navržen usměrňovací dopravní ostrůvek. Zaústění ul. Krásnopolské do křižovatky s ul. Opavskou 

vyžaduje četné demolice zahradních chatek. Základní sklon je střechovitý, v obloucích dostředný. 

V místech s podélným sklonem 0,5% je vzestupnice realizována v přechodnici s maximálním 

sklonem 1,2% pro zajištění co nejlepšího odvodnění. V místech s podélným sklonem 0,8% mají 

vzestupnice doporučený sklon 0,6%. V souvislosti s výstavbou přeložky ul. Krásnopolské se 

navrhuje zaslepení stávající ul. Krásnopolské v křižovatce s ulicí Opavskou. 

4.2.1. Směrové řešení 

Směrové řešení odpovídá návrhové kategorii MS2 10,0/8,0/50. Minimální hodnota poloměru 

směrového oblouku činí 110 m. Ve všech obloucích bylo navrženo rozšíření dle ČSN 73 6110. 

4.2.2. Výškové řešení 

Minimální sklon nivelety činí 0,5%, v km je navržen lom sklonu nivelety z 0,5% na 0,8%, 

poloměr zakružovacího oblouku činí 40000 m pro zamezení vzniku nevhodného náhlého 

zlomu sklonu. 

4.3.  Ul. Technologická, km 0,000-0,112 
Úsek začíná v křižovatce s projektovanou přeložkou ul. Krásnopolská. Odvozená kategorie 

komunikace je MO2 11,0/7,0/40. Je realizován jednostranný sklon 2,5% v celé délce úseku. Před 

koncem úseku jsou navrženy autobusové zálivy. Navržené zálivy mají šířku 3,00 m, délku hrany 

14 m (nejdelší autobus provozovaný na dotčené lince č. 47 má délku 12 m) a délku vyřazovacího 

a zařazovacího úseku v minimálních parametrech 10 m, resp. 5 m. Podél celé komunikace jsou 

navrženy oboustranné chodníky o šířce 1,5 m, oddělené od hlavního dopravního prostoru 

ozeleněným pásem o šířce 1,0 m. Úsek končí v křižovatce se stávající ul. Krásnopolská napojením 

vstřícně vůči již realizovanému úseku ul. Technologická. 

4.3.1. Směrové řešení 

Směrové řešení odpovídá návrhové rychlosti 40 km/h. Na trase se nachází jediný oblouk, 

který má poloměr 120 m se symetrickými přechodnicemi délky 40 m a dostředným sklon 

2,5%. 

4.3.2. Výškové řešení 

Výškové řešení kopíruje průběh terénu. Jediný výškový oblouk byl navržen na konci úseku 

a to z důvodu plynulejšího napojení na stávající ul. Krásnopolskou. 

4.4.  Návrh skladby vozovky 

4.4.1. Ul. Krásnopolská 

Pro stanovení zátěže byl použit vlastní dopravní průzkum. Výchozím rokem byl stanoven rok 

2015 s výhledem min. na 25 let od doby uvedení do provozu. Na základě těchto hodnot byla 

konstrukce vozovky dle TP170 zatříděna do třídy dopravního zatížení IV, podloží typu P III, pro 

návrhovou úroveň porušení vozovky D1. V úseku km 0,000 až 0,950 bude tato skladba 
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použita v části, o kterou bude vozovka rozšířena, v úseku od km 0,950 do konce úseku pak 

pro celou šíři vozovky. 

 

KONSTRUKCE VOZOVKY 

__________________________________________________________________ 

Třída dopravního zatížení  IV 

Návrhová úroveň porušení  D1 

 

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D1-N-4-PIII" 

__________________________________________________________________ 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11  40 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+  70 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik PI 0,80 kg/m2      ČSN 73 6129 

R-materiál      100 mm TP 208 

Štěrkodrť ŠDA 0/63     150 mm ČSN 73 6126-1 

Mechanicky zpevněná zemina MZ 0/45   200 mm ČSN 73 6126-1 

__________________________________________________________________ 

Celkem       min. 560 mm 

 

V úseku od km 0,000 do 0,950 je navržena souvislá oprava stávajícího krytu vozovky – 

vybourání stávajícího krytu do hloubky min. 130 mm a provedení skladby vozovky viz. návrh. 

V místech styku starého tělesa a rozšíření je navrženo položení výztužné geomříže ARMATEX 

RSR 100 x 100 v šířce min. 1,0 m mezi ložnou a obrusnou vrstvou k zamezení prokopírování 

podélné trhliny. 

 

 

KONSTRUKCE KRYTU VOZOVKY 

___________________________________________________________________ 

Třída dopravního zatížení  IV 

Návrhová úroveň porušení  D1 

 

___________________________________________________________________ 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11  40 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+  70 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Kompenzační asfaltová vrstva SAL 8   20 mm  TP 147 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik PI 0,80 kg/m2      ČSN 73 6129 

___________________________________________________________________ 

Celkem       min. 130 mm 
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4.4.2. Ul. Technologická 

Pro stanovení zátěže byl použit kvalifikovaný odhad. Konstrukce vozovky byla zatříděna dle 

TP170 do třídy dopravního zatížení IV, podloží typu P III, pro návrhovou úroveň porušení 

vozovky D1.  

 

KONSTRUKCE VOZOVKY 

___________________________________________________________________ 

Třída dopravního zatížení  IV 

Návrhová úroveň porušení  D1 

 

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D1-N-1-PIII" 

___________________________________________________________________ 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11  40 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+  80 mm  ČSN EN 13108 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m2    ČSN 73 6129 

Infiltrační postřik PI 0,80 kg/m2      ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32  150 mm ČSN 73 6126 

Štěrkodrť ŠDA 0/63     200 mm ČSN 73 6126-1 

___________________________________________________________________ 

Celkem       min. 470 mm 

4.4.3. Návrh konstrukce autobusového zálivu 

Superplastifikovaný beton CBIII    180 mm ČSN 73 6123 

Betonová deska s 2x Kari síť 100*1000*6,3  200 mm ČSN 73 6123 

Štěrkodrť ŠDA 0/32     250 mm ČSN 73 6126-1 

___________________________________________________________________ 

Celkem       min. 630 mm 

4.4.4. Návrh konstrukce chodníku 

Návrh proveden dle TP 170. 

KONSTUKCE CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

___________________________________________________________________ 

 

Třída dopravního zatížení   CH 

Návrhová úroveň porušení   D2 

 

ČÍSLO KATALOGOVÉHO LISTU DLE TP 170 "D2-D-1" 

___________________________________________________________________ 

Zámková dlažba - DL 60    60 mm  ČSN 73 6131-1 

Ložní vrstva - L30 DDK 2-5   30 mm  ČSN 73 6124-7 

Šterkodrť ŠDB 0/63    150 mm ČSN 73 6126-4 

___________________________________________________________________ 

Celkem      min. 240 mm 
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4.5. Mostní objekty 

Mostní objekty se v trase nenacházejí. 

4.6. Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací 

Je nutno zachovat napojení na sběrný dvůr OZO, čerpací stanici PHM a parkoviště areálu 

Hvězdárny a planetária Johanna Palisy. Hospodářské sjezdy na přilehlé pozemky nejsou. 

5. Požadavky na zajištění průzkumu pro následnou dokumentaci 
Jedním ze základních požadavků pro další projektování je výškopisné a polohopisné zaměření 

s tím, že je nutno důsledně konfrontovat polohopisné zaměření s aktuálním průmětem 

komunikací do katastrální mapy, aby bylo možno určit hranice výkupů dotčených pozemků. 

Déle musí být proveden: 

 Pedologický průzkum 

 Hydrogeologický a geologický průzkum 

 Pasportizace zeleně 

 Majetkoprávní projednání 

 Zajištění důsledné koordinace s ostatními záměry v dané lokalitě 

6. Závěr 
Studie rekonstrukce ul. Krásnopolské včetně napojení na ul. Bedřicha Nikodéma a prodloužené 

ul. Technologické řeší technické zlepšení ul. Krásnopolské změnou šířkového uspořádání a 

vybudováním chodníku pro pěší. Dojde tak k zajištění bezpečnosti chodců a také i ke zvýšení 

plynulosti a bezpečnosti motorové dopravy. Stavbou ul. Technologické dojde k zlepšení dopravní 

obslužnosti areálu Vědecko-technologického parku VŠB-TUO a stávající bytové zástavby. 

V souvislosti propojení ul. Technologická s přeložkou ul. Krásnopolská stavbou prodloužené 

ul. Technologické je nutno provést stavební úpravy k zrušení současné křižovatky ul. Opavské 

a stávající ul. Krásnopolské. Soubor těchto staveb umožní další rozvoj bytové zástavby 

severozápadně od přeložky ul. Krásnopolská v katastrálním území MOb Pustkovec. 
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Závěr a doporučení 

 V rámci studie byla navržena optimalizace dopravního spojení Krásného Pole s ostravským 

základním komunikačním systémem včetně návaznosti na budovanou přeložku I/11. Realizace všech 

tří souborů staveb by přinesla ideální stav. Pokud však zasadíme navržené stavby do reálného 

ekonomického rámce, tak lze jednoznačně konstatovat, že v dohledné době nebudou provedeny 

v plném rozsahu. Proto je nutné určit prioritu jednotlivým stavbám a pokračovat v přípravě 

nepotřebnějších úprav pro odstranění dnešního nevyhovujícího stavu. 

 Největší přínos má, již v minulosti připravovaná, rekonstrukce ul. Krásnopolské, kde se dnes 

pohybuje největší podíl intenzity dopravy. Úsek km 0,0 až 1,3 je s výjimkou úpravy nivelety a 

přebudováním propustku v km 1,2 velmi jednoduchý na provedení s minimálním záborem pozemků 

ležících mimo hranice současného tělesa. V případě realizace stavby se nepředpokládají problémy 

s výkupy. Již v minulosti byly připraveny návrhy smluv pro vykoupení dotčených pozemků, avšak 

nepodařilo se alokovat dostatečnou finanční částku z kapitoly rozpočtu města Ostravy pro tyto účely 

určenou. Navržené úpravy v této studii mají ovšem jiné parametry ve srovnání s předchozími návrhy, 

zejména s ohledem na realizaci nadjezdu nad I/11 a také výstavbu chodníku v km 0,000 – 0,220. 

Komplikace mohou nastat zejména na úseku km 1,3 až 1,7, kde se osa komunikace odchyluje od 

současného stavu a prochází dvěma chatovými koloniemi, ve kterých přeložka ul. Krásnopolská 

vyžaduje četné demolice současných objektů. V případě etapizace výstavby a upřednostnění úseku 

km 0,0 – 1,3 je nutno dobře prověřit možnost prosadit stavbu navazující části tak, aby trvalou blokací 

stavby majiteli pozemků pod navrženou trasou nebyla tato investice zmařena. 

 Soubor úprav ul. Družební a ul. Opavské zajistí bezpečnější provoz zejména s ohledem na 

přestavbu křižovatky ul. Družební a ul. Opavské a vybudování chodníku v intravilánu Krásného Pole. 

Nelze však předpokládat, že by v případě realizace navržených stavebních úprav došlo k přesunutí 

významnější části dopravy na tuto komunikaci. Pro její nižší dopravní význam má smysl uvažovat o 

provedení dílčích úprav. Zejména se jedná o přestavbu křižovatky ul. Opavská s ul. Družební a 

rekonstrukci ul. Družební v zastavěném území. Vzhledem k postupné výstavbě kanalizace od jihu 

obce na sever by bylo vhodné provést stavební úpravy současně s touto stavbou. Kromě výstavby 

chodníku pro obyvatele současné zástavby a rozšíření komunikace by měla případná rekonstrukce 

sledovat vytvoření vhodných podmínek pro realizaci bytové zástavby po pravé straně ve směru ven z 

obce. 

 Třetí navržená varianta kolem Přivaděče I/11 zajišťuje velmi komfortní napojení do MÚK 

Krásné Pole na silnici I/11. Vzhledem k existenci současných komunikací se však jeví takto náročný 

soubor staveb jako zbytečný. MÚK Krásné Pole je s minimálním časovým zdržením dostupná 

s využitím ul. Družební, naopak pro spojení Krásného Pole s centrem Ostravy je pro většinu obyvatel 

výhodnější využít stávající ul. Krásnopolskou. Kromě předpokládané velké finanční náročnosti stavby 

nelze zanedbat ani objemný zábor zemědělské půdy a z ekologického hlediska ani narušení lokálního 

biokoridoru. Pokud by i přes zmíněná fakta mělo v budoucnu dojít na realizaci, je doporučení vhodné 

zvážit předefinování koridoru komunikace do prostorového řešení, které umožní vhodnější trasování 

a zlepšení hodnot návrhových parametrů. 
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 Závěrem je nutno dodat, že vzhledem k velmi omezeným možnostem financování případných 

staveb je nutno postupovat velmi rozvážně, co se plánování úprav infrastruktury týče. Nejvyšší 

priorita by měla být přidělena odstranění nejzávažnějších nedostatků stávajících komunikací. Další 

příprava souboru staveb kolem Přivaděče I/11 v současné době není opodstatněná. 
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