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intensity and increase safety in the city.  
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Táto práca sa zaoberá návrhom obchvatu mesta Kyjov. Obchvat je preložka cesty I/54. 

Jedná sa o cestu prvej triedy, ktorá začína v Slavkove u Brna a končí na hraničnom 

priechode so Slovenskou republikou, Moravské Lieskové – Strání. Momentálna cesta 

vedie centrom mesta, kde je až príliš vysoká intenzita dopravy.  

Obchvat bude navrhnutý na južnej strane mesta. Na trase dochádza ku kríženiu 

s rôznymi pozemnými komunikáciami a železničnou traťou. Trasa sa kríži pomerne často 

s elektrickým vedením, čo pri návrhu spolu s pahorkatým terénom spôsobovalo menšie 

komplikácie. 
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Štúdia sa zaoberá návrhom obchvatu mestom Kyjov. Na úseku komunikácie I/54, ktorá 

prechádza mestom, je priemerná denná intenzita dopravy, vychádzajúca z celoštátneho 

sčítania dopravy z roku 2016, v najhorších miestach cez 13 500 vozidiel za 24 hodín a 

z toho je až cez  1 500 ťažkých motorových vozidiel.  

 

Táto spomínaná vysoká intenzita dopravy je jedným z hlavných dôvodov pre návrh 

obchvatu. V rámci štúdie sú vypracované tri varianty obchvatu mesta Kyjov a to varianty 

A, B a C. Od obchvatu sa očakáva zníženie už spomínanej vysokej intenzity dopravy 

v meste, hlavne ťažkých motorových vozidiel, zníženie hluku a zvýšenie bezpečnosti v 

meste. Z vypracovaných variant navrhujem k výstavbe variantu A, ktorá bude ďalej 

podrobnejšie rozobraná než varianty B a C. 

 

 

Všetky varianty obchvatu vychádzajú z napojenia na existujúcu komunikáciu I/54 pred 

mestom Kyjov a končia rovnako napojením na spomínanú pôvodnú cestu I/54 za mestom 

Kyjov. Každá varianta je vedená južnou časťou mesta a je riešená ako preložka cesty I/54. 

Ani jedna z variant nezasahuje do zastavaného územia obce. Varianty sa buď držia 

územného plánu alebo sa nachádzajú v nezastavenom území.  

 

Varianta A sa líši od variant B a C tým, že je celá vedená blízko zástavby na južnej strane 

mesta a je navrhnutá v súlade s územným plánom mesta Kyjov. Mimo územného plánu 

je varianta A vedená len v krížení s komunikáciami II/432 a II/422. Varianta A je najkratšia 

a smerovo aj výškovo najviac vyhovujúca. 

 

Varianta B je navrhnutá podľa územného plánu približne po km 2,2, kde sa odkláňa ďalej 

od zástavby a vedie cez lúky a polia. Táto varianta je najdlhšia a smerovo najviac 

zakrivená, obsahuje veľa ostrých oblúkov. 

 

Varianta C je podobne ako varianta B zo začiatku vedená v súlade s územným planom. 

Približne od km 1,7 sa ho už nedrží a je vedená ďalej od zástavby, cez lúky a polia 

priamejším smerom ako varianta B.  

 

Vo všetkých riešeniach dochádza na začiatku úseku ku kríženiu s cyklotrasami. Prvá bude 

zaslepená a skončená u zemného telesa obchvatu. Druhá sa preloží a napojí na novo 

vytvorenú križovatku, ktorá prepojí obchvat s komunikáciou II/432. 

 

Vo všetkých variantách dochádza na pomerne krátkom úseku ku kríženiu so železničnou 

traťou a ďalšími troma komunikáciami. Konkrétne sú to dve účelové komunikácie a cesta 

II/432.  

Vo variantách A a B sú navrhnuté dve mostné konštrukcie. Jedna ponad železnicu, cestu 

II/432 a účelovú komunikáciu a druhý most cez druhú účelovú komunikáciu.  
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Varianta C rieši kríženie so železnicou, cestou II/432 a účelovou komunikáciou rovnako 

ako varianty A a B, teda mostnou konštrukciou. Druhá účelová komunikácia je však 

zrušená, zaslepená u zemného telesa obchvatu a je navrhnutá preložka tejto komunikácie 

pozdĺž násypového telesa. Preložka sa napojí na vyššie spomenutú účelovú komunikáciu, 

ktorú prekonáva mostná konštrukcia. 

Varianty sa krížia pomerne často s veľmi vysokým a vysokým elektrickým vedením. 

V niektorých prípadoch bude potrebné preloženie vedenia.  

 

Každá varianta prechádza cez rieku Kyjovka, pozdĺž ktorej vedie cyklotrasa. V danom 

mieste je navrhnutá mostná konštrukcia, ktorá prekoná rieku. Cyklotrasa bude preložená 

nižšie popod most, výškovo približne na úrovni toku rieku a následne po prekonaní mostu 

napojená na svoj existujúci smerový aj výškový stav. V miestach kde sa varianty krížia 

s potokmi bude zriadená trubná priepusť. 

 

Všetky tri varianty krížia cestu II/422. Kríženie týchto komunikácií je riešené úrovňovo ako 

priesečná križovatka.  

 

 

Mapové podklady pre návrh obchvatu boli zapožičané z Českého úřadu zeměměřického 

a katasrálního. 

 

Český úřad zeměměřický a katasrální 

Pod sídlištěm 1800/9 

182 11 Praha 8 

e-mail: cuzk@cuzk.cz 

 

− Polohopis   M1:10 000 

− Výškopis  M1:10 000 

− Ortofotomapa  M1:5000

 

Územný plán bol zapožičaný z mestských webových stránok www.mestokyjov.cz. 

 

 

Kategória pozemnej komunikácie vo variantách A, B, C je navrhnutá S9,5. Návrhová 

rýchlosť bola stanovená 90km/hod. Podľa ČSN 73 6101 boli na základe hodnoty návrhovej 

rýchlosti navrhnuté tomu odpovedajúce prvky smerového a výškového riešenia. 

 

Vo vybranej variante A bola vetva križovatky, ktorá spája obchvat s komunikáciou II/432, 

navrhnutá na rovnakú kategóriu pozemnej komunikácie. Návrhová rýchlosť bola znížená 

na rýchlosť 50 km/h. Podľa ČSN 73 6101 boli na základe zmenenej hodnoty návrhovej 

rýchlosti navrhnuté tomu odpovedajúce prvky smerového a výškového riešenia.  

 

mailto:cuzk@cuzk.cz
http://www.mestokyjov.cz/
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Terén je v danom území pahorkatého charakteru so zrejmými výškovými rozdielmi. 

Začiatok úseku je v nadmorskej výške 236 m.n.m a koniec úseku sa nachádza 

v nadmorskej výške okolo 201 m.n.m. Nachádzajú sa tu najmä lúky a poľnohospodárske 

pozemky. 

 

Komunikácie: 

− Cesta II. Triedy 15 m od osy komunikácie  

− Železničná trať 60 m od osy krajnej koľaje pri celoštátnej a 

regionálnej dráhe, najmenej však vo vzdialenosti 30 m od hraníc 

obvodu dráhy 

Vodné zdroje: 

− Ochranné pásmo vodných tokov je 15 m od krajov brehov 

 

Nadzemné vedenie: 

− Ochranné pásmo veľmi vysokého napätia 110 kV je 15 m od krajného 

vodiča 

−  Ochranné pásmo vysokého napätia je 12 m od krajného vodiča

 

Záujmove územie sa z geologického hľadiska radí do obdobia kenozoikum. Jedná sa 

o oblasť kvartéru a viedenskej panvy. Geologickú sústavu tvorí Český masív a Karpaty. 

Geologické podložie sa skladá z nespevnených sedimentov. Sú to najmä spraš, hlina, 

íly, piesky a nivné sedimenty  

 

V záujmovom území preteká Sobůlský potok, ktorý sa následne vlieva do rieky Kyjovka, 

ktorá preteká celým mestom a aj riešeným územím obchvatu.  

 

 

 

Varianta A 

Varianta A vychádza zo smerovo priamej dĺžky 244,21 m. Na priamy úsek nadväzuje 

ľavotočivý smerový oblúk s polomerom R=1200,00 m nasledovaný priamou o dĺžke 392,72 

m. Ďalej návrh trasy pokračuje pravotočivým smerovým oblúkom o polomere R=500,00 

m, na ktorý nadväzuje smerovo priama dĺžky 104,73 m. Priama prechádza v ľavotočivý 



15 

 

smerový oblúk s polomerom R=1000,00 m, ktorý sa následne v inflexnom bode napája na 

pravotočivý smerový oblúk o rovnakom polomere R=1000,00 m. Nasleduje priamy úsek 

dlhý 137,29 m, na ktorý nadväzuje ľavotočivý smerový oblúk s polomerom R=700,00 m. 

Úsek je zakončený smerovo priamou dĺžky 134,56 m.  

 

Prehľad smerového riešenia: (viz. príloha B.03 Situácia – Varianta A) 

Označenie Staničenie [km] Smerový prvok Dĺžka [m] 

ZÚ 0,000 00 priama 244,21 

TP 0,244 21 A=464,76 180,00 

PK 0,424 21 R=1200,00 m 113,07 

KP 0,537 27 A=464,76 180,00 

PT 0,717 27 priama 392,72 

TP 1,100 00 A=244,95 120,00 

PK 1,230 00 R=500,00 m 682,86 

KP 1,912 86 A=244,95 120,00 

PT 2,032 86 priama 104,73 

TP 2,137 59 A=400,00 160,00 

PK 2,297 59 R=1000,00 m 229,63 

KP 2,527 22 A=400,00 160,00 

PP 2,687 22 A=400,00 160,00 

PK 2,847 22 R=1000,00 m 11,53 

KP 2,858 75 A=400,00 160,00 

PT 3,018 75 priama 137,29 

TP 3,156 04 A=313,05 140,00 

PK 3,296 04 R=700,00 m 241,39 

KP 3,537 43 A=313,05 140,00 

PT 3,677 43 priama 134,56 

KÚ 3,812 00   

 

Križovatka s komunikáciou II/432 

Vychádza zo smerovo priamej dĺžky 8,91m, na ktorú nadväzuje ľavotočivý smerový oblúk 

o polomere R=150,00 m, ktorý sa napája cez inflexný bod na pravotočivý oblúk 

s polomerom 130,00 m. Úsek je zakončený smerovo priamou o dĺžke 52,72 m. 

 

Prehľad smerového riešenia: (viz. príloha B.03 Situácia – Varianta A) 

Označenie Staničenie [km] Smerový prvok Dĺžka [m] 

ZÚ 0,000 00 priama 8,91 

TP 0,008 91 A=77,46 40,00 

PK 0,048 91 R=150,00 m 27,68 

KP 0,076 60 A=80,60 50,00 

PP 0,126 60 A=80,62 50,00 

PK 0,176 60 R=150,00 m 4,56 

KP 0,181 16 A=80,62 50,00 

PT 0,231 16 priama 52,72 

KÚ 0,283 88   
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Varianta B 

Varianta  vychádza zo smerovo priamej dĺžky 355,42 m. Na ňu nadväzuje ľavotočivý 

smerový oblúk polomeru R=1200,00 m nasledovaný priamou o dĺžke 143,98 m. Ďalej 

varianta B pokračuje pravotočivým smerovým oblúkom o polomere R=500,00 m, na ktorý 

nadväzuje smerovo priama dĺžky 267,11 m. Priama prechádza v ľavotočivý smerový oblúk 

s polomerom R=355,00 m, ktorý pokračuje cez inflexný bod v pravotočivý smerový oblúk 

o rovnakom polomere R=355,00 m. Nasleduje priamy úsek o dĺžke 219,50 m, na ktorý 

nadväzuje ľavotočivý smerový oblúk s polomerom R=355,00 m. Úsek je zakončený 

smerovo priamou o dĺžke 118,06 m.  

 

Varianta C 

Varianta C vychádza zo smerovo priamej dĺžky 397,65 m. Na smerovo priamu nadväzuje 

ľavotočivý smerový oblúk polomeru R=1200,00 m, ktorý sa následne v inflexnom bode 

napája na pravotočivý smerový oblúk o polomere R=700,00 m. Ďalej návrh trasy 

pokračuje priamym úsekom, ktorého dĺžka je 171,46 m. Priama prechádza v pravotočivý 

smerový oblúk s polomerom R=1100,00 m, ktorý pokračuje cez inflexný bod v ľavotočivý 

smerový oblúk o polomere R=700,00 m. Úsek je zakončený smerovo priamou s dĺžkou 

134,56 m.  

 

Varianta A  

Niveleta je napojená na existujúci stav pod sklonom -1,96% a následne zaoblená vypuklým 

svahovým oblúkom o polomere R=2000,00 m. Trasa ďalej pokračuje v sklone -6,00% 

v záreze a v násype. Nasleduje vydutý svahový oblúk o polomere R=4000,00 m, za ktorým 

sa sklon mení na -1,13% a trasa je opäť vedená zo začiatku v miernom záreze a postupne 

prechádza do násypu. Nasledujúci údolnicový oblúk o polomere R=4000,00 m meniaci 

sklon na +1,71% sa nachádza v násype a miernom záreze. Za ním niveleta prechádza do 

nasypú a je zaoblená vrcholovým oblúkom o polomere R=8000,00 m. Tento oblúk 

v násype mení sklon trasy na  

-2,97% a na tomto úseku sa tiež nachádzajú dva mostné objekty. Nasleduje údolnicový 

oblúk R=8000,00 m, v násype a v miernom záreze, meniaci sklon trasy na +0,50%. 

V údolnicovom oblúku je umiestnený mostný objekt. Trasa v násype a v sklone +0,50% 

pokračuje až po vydutý svahový oblúk o polomere R=3000,00 m, po ktorom niveleta stúpa 

v sklone +2,64%. Trasa v tomto sklone a v násype pokračuje po vrcholový oblúk 

o polomere R=5500,00 m, ktorý sa nachádza v záreze a z časti aj v miernom násype. Tento 

oblúk mení sklon nivelety na -0,65% a za ním niveleta prechádza zo zárezu do násypu. 

Údolnicový oblúk o polomere R= 2700,00 m mení sklon nivelety na +2,68% v násype. Trasa 

prechádza z násypu do zárezu a je zaoblená vrcholovým oblúkom o polomere R=5500,00 

m, ktorý v násype mení sklon nivelety na -1,94%. Pod týmto sklonom trasa pokračuje 

v násype po údolnicový oblúk o polomere R=2700,00 m, ktorý mení sklon nivelety na 

+2,09%. Tento sklon nivelety je zachovaný až do konca trasy. 
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Prehľad výškového riešenia: (viz. príloha B.04 Pozdĺžny profil – Varianta A) 

Staničenie Sklon [%] Dĺžka [m] 
Polomer – R 

[m] 

Dĺžka dotyčnice 

[m] 

0,000 000 -1,96 75,52   

0,075 524 -6,00 515,34 2000  40,430 

0,590 860 -1,13 334,43 4000 97,460 

0,925 291 +1,71 368,82 4000  56,733 

1,294 114 -2,97 718,36 8000  187,221 

2,012 478 +0,50 587,57 8000  139,048 

2,600 044 +2,64 270,53 3000  32,041 

2,870 570 -0,65 246,43 5500  90,527 

3,117 000 +2,68 369,42 2700  44,961 

3,486 418 -1,94 205,98 5500  126,848 

3,692 399 +2,09 119,60 2700  54,366 

 

Križovatka s komunikáciou II/432 

Niveleta je napojená na existujúci stav pod sklonom +1,54% a následne zaoblená 

vydutým svahovým oblúkom o polomere R=700,00 m. Trasa ďalej stúpa v miernom 

násype pod sklonom +6,00% po vypuklý svahový oblúk s polomerom R=650,00m, ktorý 

mení sklon nivelety na +2,50%. Nasleduje vrcholový oblúk o polomere R=650,00m, po 

ktorom niveleta v násype klesá v sklone -2,50%. Posledná zmena sklonu trasy je 

vykonaná údolnicovým oblúkom s polomerom R=1200,00 m, po ktorom niveleta 

kopíruje terén a stúpa v sklone +0,60%. Pod týmto sklonom sa trasa napája na pôvodný 

stav. 

Prehľad výškového riešenia: (viz. príloha B.04 Pozdĺžny profil – Varianta A) 

Staničenie Sklon [%] Dĺžka [m] 
Polomer – R 

[m] 

Dĺžka dotyčnice 

[m] 

0,000 000 +1,96 26,17   

0,026 165 +6,00 51,45 700 15,607 

0,077 611 +2,50 51,11 650 11,386 

0,128 720 -2,50 52,82 650 16,241 

0,181 541 +0,60 102,34 1200 18,561 

Varianta B  

Niveleta je napojená na existujúci stav pod sklonom -1,87% a následne zaoblená vypuklým 

svahovým oblúkom o polomere R=2000,00 m. Trasa ďalej pokračuje v sklone -6,00% 

prechádzajúca zo zárezu do násypu. Nasleduje vydutý svahový oblúk o polomere 

R=3000,00 m, za ktorým sa sklon mení na -1,84% a trasa je opäť vedená zo začiatku 

v miernom záreze a postupne prechádza do násypu. Nasledujúci údolnicový oblúk, 

o polomere R=3000,00 m meniaci sklon na +2,09%, sa nachádza v násype a miernom 

záreze. Za ním niveleta prechádza do nasypú a je zaoblená vrcholovým oblúkom 

o polomere R=8000,00 m. Tento oblúk v násype mení sklon trasy na -3,30% a na tomto 

úseku sa tiež nachádzajú dva mostné objekty. Nasleduje údolnicový oblúk R=8000,00 m 

meniaci sklon nivelety na -0,50%. Trasa prechádza z mierneho zárezu do násypu. 

Za údolnicovým oblúkom je na nivelete umiestnený mostný objekt. Trasa je ďalej 
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zaoblená v násype údolnicovým oblúkom o polomere R=3000,00 m, ktorý mení sklon 

nivelety na +1,01%. Nasleduje vydutý svahový oblúk o polomere R=15000,00 m, po ktorom 

niveleta v násype stúpa v sklone +2,50%. Trasa v tomto sklone prechádza z násypu do 

zárezu a je zaoblená vrcholovým oblúkom o polomere R=7000,00 m, ktorý sa nachádza 

v záreze a z časti aj v násype. Tento oblúk mení sklon nivelety na -1,77% a za ním sa 

niveleta nachádza už len v násype. Posledná zmena sklonu nivelety je uskutočnená 

údolnicovým oblúkom o polomere R= 3000,00 m ktorý mení sklon nivelety na +2,15%. Pod 

týmto sklonom sa trasa napája na už existujúci stav. 

Varianta C  

Niveleta je napojená na existujúci stav pod sklonom -1,93% a následne zaoblená vypuklým 

svahovým oblúkom o polomere R=2000,00 m. Trasa ďalej klesá v sklone -6,00% a 

prechádza zo zárezu do násypu. Nasleduje vydutý svahový oblúk o polomere R=3000,00 

m, za ktorým sa sklon mení na -1,96% a trasa je opäť vedená zo začiatku v miernom záreze 

a postupne prechádza do násypu. Nasledujúci údolnicový oblúk o polomere R=5000,00 m 

meniaci sklon na +2,51% sa nachádza v násype a miernom záreze. Za ním niveleta 

pokračuje v násype a je zaoblená vrcholovým oblúkom o polomere R=9000,00 m. Tento 

oblúk v násype mení sklon trasy na  -2,26% a nachádza sa na ňom mostný objekt. 

Nasleduje údolnicový oblúk s polomerom R=10000,00 m po ktorom trasa v násype a v 

miernom záreze stúpa v sklone +0,67%. V údolnicovom oblúku je umiestnený mostný 

objekt. Nasleduje vydutý svahový oblúk o polomere R=3000,00 m, ktorý sa nachádza 

v záreze a mení sklon nivelety na +3,01%. Trasa v tomto sklone a v násype je zaoblená 

vrcholovým oblúkom o polomere R=5500,00 m, ktorý sa nachádza v záreze a z časti aj v 

násype. Tento oblúk mení sklon nivelety na -1,49% a za ním sa niveleta nachádza už len v 

násype. K poslednej zmene sklonu nivelety dochádza údolnicovým oblúkom o polomere 

R=2700,00 m, ktorý mení sklon nivelety na +2,18%. Pod týmto sklonom sa trasa napája na 

pôvodný stav. 

 

Základné šírkové riešenie odpovedá smerovo nerozdelenej obojsmernej komunikácii 

S9,5/9,5 podľa ČSN 73 6101. Voľná šírka v korune komunikácie je 9,5 m. 

  Jazdný pruh   2 x 3,50 m  =7,00 m 

  Spevnená krajnica  2 x 0,75 m  =1,50 m 

  Nespevnená krajnica  2 x 0,50 m  =1,00 m 

  Celkom      =9,50 m 

V miestach križovatky s komunikáciami II/432, II/422 a pri napojení obchvatu na pôvodný 

prieťah mestom je navrhnuté rozšírenie o odbočovací pruh pre odbočenie doľava. Pridaný 

odbočovací pruh má šírku 3,25 m. Odbočovací pruh je dlhý 200 m a rozšírenie prebieha 

na nábehu dlhom 100 m. Vetva križovatky obchvatu s komunikáciou II/432 je rozšírená na 

celej dĺžke o odbočovací pruh vľavo o šírke 3,25 m (viz. príloha B.11 Vzorový priečny rez – 

Vetva križovatky s II/432 ). 

Základný priečny sklon vozovky je navrhnutý ako strechovitý 2,50%, v smerových 

oblúkoch ako dostredné klopenie v súlade s ČSN 73 6101. V oblúkoch sa vykonáva 

klopenie okolo osy komunikácie. Sklon zemnej pláne je základný strechovitý sklon 3,00%. 

Krajnica je v sklone 8,00%. 
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Konštrukcia vozovky je navrhnutá podľa TP170. Z údajov získaných zo sčítania dopravy 

v roku 2016 bola zistená hodnota TNV 818 voz/deň. Jedná sa teda o triedu dopravného 

zaťaženia III. Návrhová úroveň porušenia vozovky je pre cestu I. triedy stanovená na D0. 

Na základe týchto hodnôt bola navrhnutá konštrukcia vozovky D0-N-3-III-PIII. 

  Asfaltový koberec mastixový   SMA 11+  50/70 40 mm 

 Spojovací postrek     PS-C   0,25 kg/m2 

 Asfaltový betón pre ložnú vrstvu  ACL 16+   50/70 60 mm 
 Spojovací postrek     PS-C   0,25 kg/m2 

 Asfaltový betón pre podkladnú vrstvu ACP 16+ 50/70 50 mm 

 Infiltračný postrek     PI-C   1,00 kg/m2 

 Cementová stabilizácia    SC C8/10  150 mm 

 Štrkodrvina     ŠDA   250 mm 

 Zhutnená zemná pláň    Edef,2= 45 Mpa   ____ 

 Celkom        min 550 mm 

 

Varianta A 

Trasa varianty A kríži dve existujúce komunikácie II. triedy. Bude teda potreba zhotoviť dve 

nové križovatky s týmito komunikáciami. Obidve križovatky budú úrovňové priesečné 

križovatky.  

 km 1,056 08  priesečná križovatka s komunikáciou II/432 

 km 2,833 24  priesečná križovatka s komunikáciou II/422  

Napojenie na existujúci prieťah mestom je navrhnuté aj na začiatku aj na konci úseku 

ako úrovňová styková križovatka. 

km 0,180 37  napojenie na existujúci stav 

 km 3,500 00  napojenie na existujúci stav 

Vo vedení trasy dochádza ďalej aj ku kríženiu s účelovými komunikáciami, cyklotrasami, 

elektrickým vedením a vodnými tokmi. 

 km 0,214 77  kríženie s VN 

km 0,403 67  kríženie s VN 

km 0,488 24  kríženie s VN – preložené 

km 0,505 49  kríženie s VN 

 km 0,574 07  kríženie s cyklotrasou – zaslepené 

 km 1,091 32  kríženie s cyklotrasou – preložené do križovatky s kom. II/432 

km 1,254 97  kríženie s komunikáciou II/432 – most 

km 1,255 60  kríženie s VVN – preložené 

 km 1,295 19  kríženie so železnicou traťou – most 

km 1,308 32  kríženie s VN – preložené 

 km 1,341 91  kríženie s účelovou komunikáciou – most 
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km 1,367 48  kríženie s VVN – preložené 

km 1,540 25  kríženie s účelovou komunikáciou – most 

km 1,746 10  kríženie s VN 

km 1,802 32  kríženie s VVN 

km 2,044 92  kríženie s VN 

km 2,090 20  kríženie s cyklotrasou – preložené 

 km 2,102 43  kríženie s vodným tokom 

km 2,774 95  kríženie s VN 

 km 3,117 63  kríženie s vodným tokom 

 km 3,138 98  kríženie s poľnou cestou – zrušené 

 km 3,541 03  kríženie s vodným tokom 

Križovatka s komunikáciou II/432 

Novovzniknuté vetvy na križovatke obchvatu s komunikáciou II/432 krížia variantu 

A a elektrické vedenie. 

km 0,096 59  kríženie s VN 

km 0,129 58  priesečná križovatka s komunikáciou I/54 

km 0,150 97  kríženie s VN 

 

Odvodnenie povrchu vozovky je zaistené základným priečnym sklonom 2,5% 

a dostredným sklonom príslušným v smerových oblúkoch. Vo všetkých miestach bol 

splnený a overený minimálny výsledný sklon 1,00%. Odvodnenie zemnej pláne je 

v smerovo priamej zaistené strechovitým sklonom 3,0% a v smerových oblúkoch 

dostredným sklonom. Povrchové vody sú odvodnené trojuholníkovými priekopami do 

pozdĺžneho sklonu nivelety 3,0%. Ak sklon prekročil 3,0%, tak sa navrhujú priekopy 

spevnené priekopovými tvárnicami TBM 51- 30. Priekopy sú vyústené do trubných 

priepustí, odkiaľ je voda odvedená na priľahlí terén alebo do priľahlých vodných tokov. 

V miestach pred mostami na km 1,230 00 a km 1,530 15 sa nedá voda odviesť na priľahlí 

terén a tak je v týchto miestach na konci priekop navrhnutý vsakovací objekt. Vsakovacia 

jama bude nadimenzovaná v ďalšom stupni projektovej dokumentácie podľa 

hydromechanického výpočtu. 

Spevnené priekopy: 

 Varianta A 

Pravá:  km 0,050 00  na dĺžke 450,00 m 

km 0,750 00  na dĺžke 200,00 m 

km 1,100 00  na dĺžke 50,00 m 

km 1,400 00  na dĺžke 50,00 m 

km 1,750 00  na dĺžke 150,00 m 

km 2,050 00  na dĺžke 40,00 m 

km 2,110 00  na dĺžke 30,00 m 

km 2,750 00  na dĺžke 50,00 m 

km 2,750 00  na dĺžke 50,00 m 

km 3,273 25  na dĺžke 77,00 m 

km 3,450 00  na dĺžke 62,00 m 
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Ľavá:  km 0,050 00  na dĺžke 450,00 m 

km 0,750 00  na dĺžke 200,00 m 

km 1,100 00  na dĺžke 50,00 m 

km 1,400 00  na dĺžke 50,00 m 

km 1,600 00  na dĺžke 50,00 m 

km 1,850 00  na dĺžke 50,00 m 

km 2,050 00  na dĺžke 40,00 m 

km 2,110 00  na dĺžke 30,00 m 

km 2,750 00  na dĺžke 100,00 m 

km 3,150 00  na dĺžke 157,00 m 

km 3,447 03  na dĺžke 153,00 m 

km 3,700 00  na dĺžke 50,00 m 

 

Križovatka s komunikáciou II/432 

km 0,022 36  na dĺžke 50,00 m 

 

Priepuste: 

  km 0,869 38  trubná priepusť DN 1200 mm 

km 1,043 53  trubná priepusť DN 1200 mm 

km 1,061 28  trubná priepusť DN 1200 mm 

km 2,820 66  trubná priepusť DN 1200 mm 

km 2,845 33  trubná priepusť DN 1200 mm 

  km 3,117 93  trubná priepusť DN 1200 mm 

  km 3,450 94  trubná priepusť DN 800 mm 

  km 3,574 92  trubná priepusť DN 1200 mm 

 

Vsakovacie objekty: 

  km 1,230 00  vsakovacia jama 

km 1,530 15  vsakovacia jama 

 

Varianta A 

Mosty: 

 km 1,230 00 dĺžky 121,60 m cez železničnú trať, cestu II. triedy a účelovú 

komunikáciu 

 km 1,530 15 dĺžky 21,00 m cez účelovú komunikáciu 

km 2,090 00 dĺžky 20,00 m cez vodný tok 

 

Tunely, galérie a oporné múry neboli v tejto variante riešené. 
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Smerové stĺpiky bielej farby sú osadené po celej trase vo vzdialenostiach 50 m, 

v smerových oblúkoch zhustené. Smerové stĺpiky modrej farby sa umiestnia do miest, kde 

hrozí riziko námrazy. 

 

Z dôvodu vysokého nasypú väčšieho ako 3 m, je v týchto miestach potrebne osadenie 

zvodidiel typu JSNH4/N2. Zvodidlá sú taktiež umiestnené v miestach kde sa nachádzajú 

priepuste. Na mostných konštrukciách bude použité zvodidlo s úrovňou zadržania H2.  

 

  km 0,285 00   ľavostranné zvodidlo dĺžky 240 m  

  km 0,300 00    pravostranné zvodidlo dĺžky 225 m  

  km 0,805 00   ľavostranné zvodidlo dĺžky 100 m 

km 0,815 00    pravostranné zvodidlo dĺžky 95 m 

km 1,030 00   ľavostranné zvodidlo dĺžky 45 m 

km 1,030 00   pravostranné zvodidlo dĺžky 45 m 

km 1,106 90   ľavostranné zvodidlo dĺžky 589 m 

km 1,106 90    pravostranné zvodidlo dĺžky 564 m 

km 2,080 00   ľavostranné zvodidlo dĺžky 40 m 

km 2,080 00    pravostranné zvodidlo dĺžky 40 m 

km 2,810 00   ľavostranné zvodidlo dĺžky 50 m 

km 2,810 00   pravostranné zvodidlo dĺžky 50 m 

km 3,425 00   ľavostranné zvodidlo dĺžky 210 m 

km 3,425 00    pravostranné zvodidlo dĺžky 205 m 

 

Na navrhnutej trase – Varianta A nie je plánovaná výstavba obslužných dopravných 

zariadení. 

 

Z navrhnutých variant sa javí ako najvýhodnejšia varianta A. Je z veľkej časti v súlade 

s územným plánom a nachádza sa blízko zástavby. Terén je pomerne vlnitý, takže väčším 

zárezom/násypom sa niekedy vyhnúť nedalo. Kubatúry sú teda vo všetkých variantách 

podobné. Z hľadiska komfortu jazdy pôsobí najpriaznivejšie varianta A. Každá varianta 

splňuje minimálne polomery výškových aj smerových oblúkov podľa ČSN 73 6101. 

Vybraná varianta A je najkratšia naopak varianta B je najdlhšia a smerovo najviac 

zakrivená, preto túto variantu hodnotím ako najmenej vhodnú. 
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Zaviesť do územného plánu časti varianty A, vrátane úrovňových krížení so súčasnými 

komunikáciami, ktoré sa odlišujú od existujúceho územného plánu. 

 

Zhromaždiť podklady pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie: 

− Doplňujúci dopravno-inžiniersky prieskum 

− Predbežný inžiniersko-geologický prieskum 

− Hydrogeologický prieskum 

− Pedologický prieskum 

− Archeologický prieskum 

− Hluková a exhalačná štúdia 

 

Výsledkom bakalárskej práce je vyhľadávacia štúdia obchvatu mesta Kyjov. Celkovo boli 

navrhnuté tri varianty, z ktorých sa ako najlepšia javila varianta A. Tá bola následne 

zapracovaná podrobnejšie než ostatné. V porovnaní s pôvodným stavom komunikácie 

I/54, je môj návrh, ktorý vedie mimo mesta, bezpečnejší, plynulejší a rýchlejší. Vodič bude 

taktiež na novo navrhnutej komunikácii pociťovať väčší komfort z jazdy. 

 

 

5/2020         Šimon Marušinec 
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Normy: 

 ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic, 2018 

ČSN 73 6102 ed.2 Projektování křižovatek na pozemních komunikaích, 2012 

Technické podmínky: 

 TP 170 – dodatek č.1  Navrhování vozovek pozemních komunikací, 2010 

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 

komunikacích, 2013 

TP 83    Odvodnění pozemních komunikací, 2014

TP 114   Svodidla na pozemních komunikacích, 2015

Mapové podklady: 

 Data od CÚZK: 

   ZABAGED® - výškopis 3D vrstevnice  

   ZABAGED® - polohopis 

   Ortofoto ČR 

 Internetový portál, www.mestokyjov.cz : 

   Územný plán mesta Kyjov 

Vzorové listy: 

 VL 1    Vozovky a krajnice 

 VL 2.2   Odvodnění 

Zdrojové dáta: 

  Ředitelství silnic a dálnic, www.rsd.cz 

  Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 

  Internetový portál, www.mapy.cz 

  Politik jakosti pozemních komunikací, www.pjpk.cz  

  Česká geologická služba, www.geology.cz  

   

http://www.mestokyjov.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.geology.cz/

