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Abstrakt 

Práce je věnována vypracování studie severního obchvatu obcí Želechovice nad Dřevnicí a 

Lípa. Důvodem vypracování studie je dosavadní nadměrná intenzita provozu a s tím 

související intenzita hluku. Cílem práce je úbytek provozu v obcích a rychlejší a plynulejší 

průjezd dopravy směřující dále po I/49. V první fázi bylo navrženo 7 směrových variant a z 

nich vybrána jedna, která je dále zpracována ve dvou variantách.  

  

Klíčová slova 

studie, směrové řešení, výškové řešení, vzorové řezy, mapový podklad, křižovatka  

  

  

  

Abstract 

The thesis is focused on the design of the northern bypass of the villages Želechovice nad 

Dřevnicí and Lipa. The reason for the study is excessive traffic intensity and with that 

associated noise intensity. The objective of study is drop of traffic in villages and faster and 

smoother passage of transit traffic continued toward the road I/49. Seven direction solutions 

were designed of which one was chosen for further solution. This solution was designed in 

two variants. 

  

Keywords 

The study, directional solution, vertical alignment, sample cuts, map basis, crossroads 
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1. Identifikační údaje 

 

1.1. Stavba  

    

Název:  Obchvat obcí Želechovice nad Dřevnicí a Lípa 

Místo:   Zlínský kraj, okres Zlín 

 

1.2. Zadavatel/objednatel 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Správa Zlín 

Fignerovo nábřeží 5476 

763 01 Zlín 

 

1.3. Zhotovitel studie 

 

Organizace:  VUT Brno 

  Veveří 331/95, 602 00 Brno  

  Tel.: +420 541 141 111  

  Fax: +420 549 245 147  

   www.fce.vutbr.cz  

 

Zhotovitel:  Bc. Jiří Škrabal 

Batalická 583 

Želechovice nad Dřevnicí 763 11 

Tel.: +420 736 134 069  

e-mail: skrabalJ@study.fce.vutbr.cz 

 

1.4. Seznam příloh 

 

A. Průvodní zpráva 

B. Výkresová dokumentace 

B.01 Situace širších dopravních vztahů  

B.02  Přehledná situace směrového řešení M1:20000  

mailto:skrabalJ@study.fce.vutbr.cz
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B.03a  Situace – Varianta 1    M1:2000  

B.03b Situace – Varianta 1     M1:2000  

B.03c  Situace – Varianta 1     M1:2000 

B.04a  Situace – Varianta 2    M1:2000  

B.04b Situace – Varianta 2     M1:2000  

B.04c  Situace – Varianta 2     M1:2000 

B.05a Podélný profil – Varianta 1   M1:2000/200  

B.05b Podélný profil – Varianta 1   M1:2000/200  

B.06a Podélný profil – Varianta 2   M1:2000/200  

B.06b Podélný profil – Varianta 2   M1:2000/200  

B.07a Vybrané charakteristické řezy  M1:200 

B.07b Vybrané charakteristické řezy  M1:200 

B.08a Vzorové příčné řezy    M1:100 

B.08b Vzorové příčné řezy    M1:100 

B.09a Situace – Detail A    M1:1000 

B.09b Situace – Detail B    M1:1000 

B.09c Situace – Detail C    M1:1000 

B.09d Situace – Detail D    M1:1000 

B.09e Situace – Detail E    M1:1000 

B.09f Situace – Detail F    M1:1000 

 

C. Fotodokumentace 

 

 

2. Zdůvodnění studie 

Při posledním sčítání dopravy v roce 2010 byl spočítán průjezd více jak 15 000 vozidel za 

24 hodin v obou směrech, což by se dalo přirovnat v některých místech naší republiky 

k provozu na dálnicích nebo rychlostních komunikacích. Bylo by tedy možné navrhnout 

komfortní čtyřproudovou směrově rozdělenou komunikaci, jenž by bez problému pohltila 

veškerý provoz. Tahle varianta by byla reálná, protože veškerý provoz od Kroměříže a 

Hulína jedoucí směrem na Vizovice, Vsetín a Slovensko nyní obcemi projíždí. Vzhledem 

k tomu, že je v brzké době v plánu výstavba rychlostní komunikace R49, jsem od tohoto 
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kroku upustil. Je totiž možné, že rychlostní komunikace R49, která se má napojovat na 

silnici I/49 mezi obcemi Lípa a Zádveřice, by svedla vozidla jedoucí od Hulína směrem na 

Slovensko a tím snížila denní intenzitu vozidel na nově navrženém obchvatu. K tomu, k jak 

velkému úbytku intenzity dopravy na obchvatu nebo v obcích by došlo, by musela být 

vyhotovena studie nebo až následně spočítán po výstavbě sčítáním dopravy. Od směrově 

rozdělené komunikace jsem tedy upustil, z toho důvodu, že by v budoucnu nemusela být 

využívána pro dopravní intenzity, pro jaké byla původně navrhována. Rozhodl jsem se 

tedy navrhnout komfortní dvoupruhovou komunikaci šířkového uspořádání 9,5m 

s návrhovou rychlostí 80km/h (S9,5/80). Hlavním důvodem k vypracování studie obchvatu 

obcí Želechovice nad Dřevnicí a Lípa je tedy odlehčit páteřní komunikaci I/49 procházející 

středem obcí od nadměrné intenzity dopravy a převést tuto intenzitu mimo obce. Mým 

cílem je dosáhnout toho, aby Želechovicemi a Lípou projížděli pouze obyvatelé okolních 

vesnic, případně zásobování a linky hromadné dopravy. Aby došlo k vyloučení tranzitní 

dopravy, která pouze projíždí. Z pohledu obyvatel obcí by došlo ke snížení intenzity 

dopravního proudu a tím i ke zvýšení bezpečnosti provozu. Došlo by také ke snížení hluku 

od projíždějící dopravy. Z pohledu projíždějící dopravy dojde ke komfortnějšímu a 

rychlejšímu projetí úseku o délce přibližně 5 km. 

 

2.1. Přípravné práce 

O mapové a digitální podklady bylo zažádáno na Českém úřadě zeměměřičském a 

katastrálním. V první fázi přípravy této práce jsem navrhnul 7 možných směrových variant 

a k nim odpovídajících 7 výškových variant (A až G). Na základě odborných konzultací 

jsem pod dohledem vedoucího diplomové práce vybral jednu variantu a to variantu G. 

Rozhodujícími faktory pro konečný výběr byla hustota zástavby a tedy pokud možno 

vyhnutí se nutným demolicím. U varianty F by muselo dojít k demolicím desítky rodinných 

domů nacházejících se po levé straně od původní komunikace, ve směru příjezdu od Zlína 

na začátku obce Želechovice. U varianty B a E by došlo k velkému zásahu do chodu 

kontejnerového překladiště, které je jedním z největších ve střední Evropě. Vzhledem 

k tomu, že v nejbližší době není v plánu žádné přemístění překladiště na jiné místo, tyto 

varianty nejsou vhodné. Varianty A a C se oproti výsledné variantě G vyznačují větším 

počtem mostních objektů, a tím by vzrostla i cena budoucí možné výstavby. Varianta D je 

velice podobná variantě G, ale není vhodně vyřešeno odklonění a napojení této varianty 
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zpět na silnici I/49. Topologická skladba reliéfu neměla na volbu varianty významnou roli. 

Obce Želechovice nad Dřevnicí a Lípa se totiž nacházejí v údolí a rozléhají se v povodí 

řeky Dřevnice. Vykreslení výškového řešení bylo tedy u všech variant velice podobné. Při 

výškovém řešení bylo dbáno na to, že se se nově navržená trasa nachází v povodňovém 

pásmu řeky Dřevnice, a proto je takřka celá komunikace vedena v násypu.  

Vybraná varianta G je v rámci studie zpracována ve dvou variantách. Dané varianty se od 

sebe liší způsobem řešení napojení infrastruktury obcí Želechovice a Lípa a městské části 

Lůžkovice na nově budovaný obchvat. Jedná se zejména o napojení původní silnice I/49 

na obchvat před obcí Želechovice a o napojení silnice III/4913. 

 

3. Zájmové území 

 

3.1. Varianta 1 

Varianta 1, stejně jako varianta 2, je trasována od světelné křižovatky na pokraji městské 

části Zlín – Příluky. Komunikace je trasována ze západu směrem na východ. V prvních 

přibližně 900 metrech nový návrh trasy kopíruje směrově i výškově trasu stávající silnice 

I/49. V Této části trasy je tedy úkolem ověření návrhových parametrů stávající silnice I/49. 

Od světelné křižovatky silnice mírně stoupá a až po staničení 0,341290 km se komunikace 

nachází v mírném pravém oblouku. Poté je zhruba 60 metrový rovný úsek. Ve staničení 

0,39961km se silnice stáčí doleva do mírného táhlého oblouku až po staničení 0,87179km 

kde se silnice překlápí na pravou stranu. V km 0,905000km se nachází propustek pro 

odvodnění příkopů. Vzhledem k tomu, že se niveleta komunikace nachází pouze v mírném 

násypu, navrhuji na pravé straně v příkopu vybudovat horskou vpust. Propustek tedy 

můžeme umístit níž pod konstrukci vozovky. Na levé straně bude propustek vyveden na 

louku, odkud bude vystavěno odvodňovací koryto směrem k řece Dřevnici. Přibližně ve 

staničení 0,90000km se návrh nové trasy začíná oddělovat směrem doprava od trasy 

původní.  Niveleta návrhu trasy se neustále nachází na původním terénu. Ve staničení 

1,17469km trasa se překlápí do levého oblouku. Zde se niveleta dostává do mírného 

násypu a stoupá. Vjezd do obce Želechovice nad Dřevnicí je vyřešen pomocí úrovňové 

stykové křižovatky ve staničení 1,1343300km. Pro rychlé a plynulé odbočení směrem do 
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obce je navrhnut odbočovací pruh pro odbočení doprava. Křižovatka neumožňuje 

odbočení doleva z hlavní komunikace z toho důvodu, že řidič by projel okolo celé obce a 

pak by se do ní opět vracel. Odbočení do obce je v tomto místě zbytečné. Je umožněno 

na další křižovatce. Od křižovatky až po staničení 1,70000km jsou oboustranná svodidla. 

Od tohoto staničení dále jen levostranná. Niveleta tratě se postupně zvedá na násyp 

směrem k železničnímu mostu. Ten začíná staničením 1,485300km a je dlouhý 88 m. 

Převýšení mezi niveletou kolejnice a niveletou trasy je 8,50m a úhel křížení s železniční 

tratí je 22o. Na mostě dochází ke klopení z levého oblouku do pravého. Pod vysokým 

násypem je v km 1,608000 vybudován propustek z důvodu odvodnění příkopů. Voda bude 

odvedena do řeky Dřevnice příkopem, jenž je zde vybudován původně pro odvodnění 

železnice. V km 1,620000 se návrh tratě kříží s nadzemním vedením vysokého napětí. 

 Od mostu přes železnici niveleta komunikace klesá k dalšímu mostu a to přes řeku 

Dřevnici. Most začíná staničním 1,790050km a je dlouhý 95m a niveleta je v převýšení 

8,10m. Poté je návrh veden po pravém břehu řeky přibližně 200m. Ve staničení 

2,01701km se vozovka překlápí na levou stranu a opět překonává řeku Dřevnici mostem 

dlouhým 100m. Převýšení nivelety je 6,50m. Pak se niveleta nachází v přibližně 2,5 

metrovém násypu až do staničení 2,353000km. Zde se nachází úrovňová křižovatka 

průsečná se silnicí III/4913 na hranici obce Želechovice a městské části Lůžkovic. 

 Křižovatka umožňuje všechny směry odbočení. Z obou stran hlavní komunikace jsou 

vybudovány odbočovací pruhy doleva. Niveleta vedlejší komunikace III/4913 musí být 

z obou stran křižovatky navýšena na úroveň nivelety hlavní komunikace. Pro bezpečný 

pohyb chodců bude v místě křižovatky vybudován podchod pro chodce. V km 2,410100 

trať kříží potok Obůrek tekoucí směrem od Želechovic na sever do řeky. Voda bude pod 

násypem propuštěna pomocí betonových tvárnic obdélníkového tvaru. V km 2,444052 se 

nachází další most přes řeku o délce 44m. Převýšení nivelety je 6,50m. Za mostem se 

návrh stáčí směrem doprava přes fotbalové hřiště a louku směrem ke skladům pivovaru 

Černé hory. Návrh se napřimuje v km 2,898892 a pokračuje přibližně 800m dlouhým 

úsekem dále směrem k východu v mírném násypu. Ve staničení 3,138km se na levé 

straně nachází betonová zárubní zeď dlouhá 95m. Zeď je vybudována na betonových 

pilotách, které jsou vyvrtány do dané hloubky. Podél zdi je vybudováno povrchové 

odvodnění CURB-KING. Po daných vzdálenostech jsou umístěny vpusti do kanalizace, 

která je umístěna pod povrchovým odvodněním v v hloubce přibližně 1,50m. Pro 

odvodnění zemní pláně u zárubní zdi je vybudován trativod, jenž je vždy zaústěn do vpustí 
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a voda tak odtéká do kanalizace. Kanalizace bude vyvedena pod komunikaci do potoka. 

V km 3,263 se nachází průsečná křižovatka. Směrem na severovýchod vede komunikace 

do obcí Klečůvka a Veselá, směrem na jih obec Želechovice nad Dřevnicí. Pro odbočení 

do leva jsou navrženy odbočovací pruhy dle ČSN 736102. Od křižovatky se do vzdálenosti 

470m nachází betonová zárubní zeď, končí ve staničení 3,755km (konstrukce viz 

předchozí zárubní zeď). Po pravé straně se za křižovatkou nachází průmyslový areál. Ve 

staničení 3,802km je vybudován propustek DN600 pro odvodnění příkopů a pro vyvedení 

kanalizace do řeky. V místě propustku se návrh trasy odklání doprava po pravém břehu 

řeky Dřevnice. Zde navrhuji snížení návrhové rychlosti na 70 km/h z důvodu nižších 

poloměrů oblouků a z důvodu blížícího se kruhového objezdu. Na sever od trasy se 

nachází rozlehlý travní porost. Od km 4,0934 se komunikace stáčí doleva s příčným 

sklonem komunikace 5%. Po levé straně se nachází rodinné domy a zahrádkářská oblast. 

Niveleta se zde dostává do mírného zářezu. V km 4,250 trasu kříží místní komunikace. Ta 

bude zrušena s možností přijetí k objektům od severu. Objížďka je přibližně do 2km. Návrh 

dále pokračuje podél koryta řeky. V km 4,40895 se vozovka překlápí na pravou stranu a 

niveleta návrhu se zvedá do násypu a v km 4,71038 přechází přes řeku Dřevnici mostem 

dlouhým 70 m.  

Na konci úseku je navrhnut kruhový objezd. Kříží se zde návrh nové komunikace se silnicí 

II/491 vedoucí na sever na Slušovice (jedná se o tzv. Gorbačovku) a se silnicí III. třídy 

směřující na východ do obce Zádveřice. Jedná se o kruhový objezd s upřednostněním 

hlavního dopravního proudu od západu směrem na jih na připojení na I/49. Rozměry 

kruhového objezdu viz DETAIL D. Pro urychlení jízdy ve směru od západu na jih je 

vybudován bypass. Bylo by možné obchvat dál protáhnout a napojit jej plynule, vzhledem 

k tomu, že jsem se snažil vymyslet levnější variantu obchvatu, byla jako jeho součást 

využita stávající 4-pruhová komunikace v délce přibližne 500 m. Pro plynulejší a rychlejší 

provoz byla změněna organizace dopravy na křižovatce I/49 a II/491. Hlavní silnice je 

značena ve směru od severu na východ místo původního směru od západu na východ. 

Vozidla budou usměrněna pomocí dopravních svislých a vodorovných značek, dopravních 

ostrůvků a ocelových svodidel. 

Pozn. Gorbačovka – silnice II. třídy, čtyřpruhová, směrově nerozdělená, vystavělo JZD 

Slušovice, nebyla zkolaudována (šířka 16m) 
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3.2. Varianta 2 

Varianta 2 je, co se směrového řešení týče, naprosto shodná s variantou 1. Liší se 

v řešení první křižovatky před obcí Želechovice ve staničení 1,300km a řešením křížení 

navrhovaného obchvatu se silnicí II/493 vedoucí na sever směrem k obci Hvozdná.  

Místo stykové křižovatky je v této variantě navržena křižovatka mimoúrovňová s možným 

odbočením do obce a s možným nájezdem na obchvat z obce směrem na východ na Zlín. 

Odbočení doprava do obce je opatřeno odbočovacím pruhem pro rychlejší a plynulejší 

provoz na hlavní komunikaci. Nájezd na hlavní komunikaci je opatřen pomocí pruhu 

připojovacího. Tyto přídatné pruhy byly navrženy dle ČSN 736102. Při výjezdu z obce 

Želechovice nájezd na obchvat odbočuje směrem doprava a stáčí se pod most souběžně 

s železnicí. Za mostem se stočí doleva kolem násypu tělesa hlavní komunikace a pomocí 

připojovacího pruhu se k ní připojí. Tyto větve mimoúrovňové křižovatky jsou jednosměrné 

o šířce jízdního pruhu v přímé 3,50m(nezpevněná krajnice 0,50m). Na křižovatce jsou 

vyloučeny směry odbočení z vedlejší komunikace doprava směrem na východ na obchvat 

a z obchvatu směrem doleva do obce směrem na jihovýchod. Tyto směry jsou pro řešení 

křižovatky zbytečné a pouze by zvyšovaly cenu stavby a zvětšovaly zábor pozemků. 

Řešením křižovatky jako mimoúrovňové se díky větvi vedoucí pod mostem zvětší délka 

mostu na 100m.  

Dále silnice pokračuje stejně jako u varianty 1 až po staničení 1,78300km, kde se začíná 

více zvedat niveleta až ke staničení 2,343100, kde se obchvat kříží s komunikací III/4913.  

Ve variantě 1 se toto křížení řeší jako průsečná křižovatka. Ve variantě 2 je toto místo 

řešeno pouze jako křížení. Most má délku 30m a jeho převýšení nad niveletou původní 

komunikace je 5,30m. Toto převýšení je dostatečné, protože ve vzdálenosti cca 200 metrů 

od tohoto místa se nachází v obci Želechovice podjezd železniční trati s omezením výšky 

3,20m. Nákladní doprava je tedy donucena toto místo objíždět přes průmyslovou zónu 

Příluky, jenž se nachází severně od obchvatu a vjíždí se do ní na světelné křižovatce na 

začátku navrhovaného obchvatu. Zbývající úsek obchvatu je shodný s variantou 1. 
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4. Výchozí údaje pro návrh 

 

4.1. Mapové podklady 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Pod sídlištěm 1800/9 

182 11 Praha 8 

e-mail: cuzk@cuzk.cz 

- Polohopis  M 1:10 000 

- Výškopis  M 1:10 000 

- Ortofotomapa M 1:5000 

- ZM   M 1:10 000 

 

4.2. Kategorie komunikace 

Varianta 1, Varianta 2:  

Kategorie silnice je navržena S9,5. Návrhová rychlost byla stanovena na 80km/h. 

Dle křivolakosti komunikace je směrodatná rychlost stanovena na 80km/h. Dle 

ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic byly návrhové prvky, tzn. minimální 

hodnoty prvků směrového a výškového řešení, navrhovány na tuto rychlost. 

Kategorie křížících se komunikací: 

1. Křižovatka styková (nebo mimoúrovňová)  km 1,343 300 S9,5 

2. Křižovatka průsečná (nebo křížení)   km 2,341 000 S6,5 

3. Křižovatka průsečná     km 3,263 000 S6,5 

4. Kruhový objezd      km 4,908 380  

  - směr na sever „Gorbačovka“      16,0m 

  - směr na východ        S6,5  

 

 

mailto:cuzk@cuzk.cz
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5. Charakteristika území z hlediska jejich vlivů na návrh trasy 

Terén v daném území můžeme označit za pahorkovitý. Nedaleko za Lípou se začínají 

zvedat Vizovické vrchy, s nejvyšší horou Klášťov 753m. n. m., a z druhé strany ve Zlíně 

Tlustá hora 458 m. n. m.. Samotný návrh trasy se nachází spíše v rovinaté části. Prochází 

údolím a neustále kopíruje řeku Dřevnici po obou jejich březích. V první částí trasy silnice 

kopíruje stávající komunikaci I/49. V místech mimo původní komunikaci prochází návrh 

trasy zemědělsky využívaným územím, ale i pozemky soukromých vlastníků. V některých 

místech těleso komunikace zasahuje do prostoru zahrad a nachází se tak v blízkosti 

rodinných domů nebo průmyslových areálů. 

 

5.1. Významná ochranná pásma 

Komunikace:    

Silnice II. A III. třídy 15m od osy. 

 

Železnice: 

60m od osy krajní kolejnice. 

 

Vodní zdroje: 

Ochranné pásmo vodního toku 15m od krajů břehů. Zájmové území jinak 

neobsahuje žádné jiné vodní zdroje. 

 

Lesní porosty: 

V zájmovém okolí se vyskytují lesní porosty. 

 

Vodní plochy rybníků: 

Zájmové území v blízkém okolí neobsahuje žádné rybníky. 

 

Pro zjištění geotechnických poměrů bude proveden geotechnický průzkum určnou 

firmou na základě výběrového řízení. 

 

 



13 
 

6. Základní charakteristiky variant 

 

6.1. Geometrie trasy 

 

6.1.1. Směrové řešení 

Směrové řešení je pro obě varianty shodné. 

Přehled směrového řešení : (viz. příloha B03a, B03b, B03c, B04a, B04b, B04c) 

Označení Staničení [km] Směrový prvek Délka [m] 

ZÚ 0,000 00 přímá 9,33 

TP 0,009 33 A=419,52 160,00 

PK 0,169 33 R=1100 m 11,96 

KP 0,182 29 A=419,52 160,00 

PT 0,341 29 přímá 58,32 

TP 0,399 61 A=400,00 160,00 

PK 0,559 61 R=1000 m 152,18 

KP 0,711 79 A=400 m 160,00 

PP 0,871 79 A=340,95 150,00 

PK 1,021 79 R=775 m 2,90 

KP 1,024 69 A=340,95 150,00 

PP 1,174 69 A=400,00 160,00 

PK 1,324 69 R=1000 m 6,09 

KP 1,330 78 A=400,00 160,00 

PP 1,490 78 A=340,95 150,00 

PK 1,640 78 R=775 m 226,23 

KP 1,867 01 A=340,95 150,00 

PP 2,017 01 A=379,47 160,00 

PK 2,177 01 R=900 m 191,27 
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Označení Staničení [km] Směrový prvek Délka [m] 

KP 2,368 28 A=379,47 160,00 

PP 2,528 28 A=346,41 150,00 

PK 2,678 28 R=800 m 70,64 

KP 2,748 92 A=346,41 150,00 

PT 2,898 92 přímá 871,49 

TP 3,770 42 A=400,00 160,00 

PK 3,930 42 R=1000 m 3,03 

KP 3,933 44 A=400,00 160,00 

PP 4,093 44 A=173,21 100,00 

PK 4,193 44 R=325 m 115,50 

KP 4,308 95 A=173,21 100,00 

PP 4,408 95 A=209,76 110,00 

PK 4,518 95 R=400 m 238,06 

KP 4,751 01 A=209,76 110,00 

PT 4,867 01 přímá 41,38 

KÚ 4,908 38 

 

 

6.1.2. Výškové řešení – Varianta 1 

Přehled směrového řešení : (viz. příloha B05a, B05b) 

Staničení [km] Sklon Délka Poloměr Délka tečny 

0,000 000 0,51% 31,98 m   

0,031 979 0,51% 41,829 m 3500 m 41,829 m 

0,073 807 2,90% 41,829m 3500 m 41,829 m 

0,115 636 2,90% 254,49 m 

0,370 023 2,90% 59,703 m 5000 m 59,703 m 
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Staničení [km] Sklon Délka Poloměr Délka tečny 

0,429 727 0,51% 59,703 m 5000 m 59,703 m 

0,489 430 0,51% 190,91 m  

0,680 342 0,51% 41,504 m 6000 m 41,504 m 

0,721 846 -0,87% 41,504 m 6000 m 41,504 m 

0,763 350 -0,87% 111,38 m 

0,874 730 -0,87% 28,407 m 4000 m 28,407 m 

0,903 137 0,55% 28,407 m 4000 m 28,407 m 

0,931 544 0,55% 264,02 m 

1,195 556 0,55% 36,375 m 2800 m 36,375 m 

1,231 931 3,15% 36,375 m 2800 m 36,375 m 

1,268 305 3,15% 64,47 m 

1,332 744 3,15% 150,109 m 4000 m 150,109 m 

1,482 853 -4,36% 150,109 m 4000 m 150,109 m 

1,632 962 -4,36% 80,54 m 

1,713 428 -4,36% 70,142 m 2800 m 70,142 m 

1,783 570 0,65% 70,142 m 2800 m 70,142 m 

1,853 712 0,65% 544,49 m 

2,398 188 0,65% 78,674 m 12 000 m 78,674 m 

2,476 862 -0,66% 78,674 m 12 000 m 78,674 m 

2,555 536 -0,66% 241,22 m 

2,796 751 -0,66% 56,187 m 6000 m 56,187 m 

2,852 939 1,21% 56,187 m 6000 m 56,187 m 

2,909 126 1,21% 387,07 m 

3,296 170 1,21% 187,950 m 20 000 m 187,950 m 

3,484 120 -0,67% 187,950 m 20 000 m 187,950 m 

3,672 070 -0,67% 234,18 m 
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Staničení [km] Sklon Délka Poloměr Délka tečny 

3,906 243 -0,67% 64,208 m 6000 m 64,208 m 

3,970 451 1,47% 64,208 m 6000 m 64,208 m 

4,034 659 1,47% 169,49 m 

4,204 128 1,47% 77,040 m 18 000 m 77,040 m 

4,281 168 0,62% 77,040 m 18 000 m 77,040 m 

4,358 208 0,62% 349,17 m 

4,707 368 0,62% 62,354 m 11 000 m 62, 354 m 

4,769 721 -0,52% 62,354 m 11 000 m 62, 354 m 

4,832 075 -0,52% 76,18m 

4,908 380 -0,52% 

 

 

6.1.3. Výškové řešení – Varianta 2 

Přehled směrového řešení : (viz. příloha B06a, B06b) 

Staničení [km] Sklon Délka Poloměr Délka tečny 

0,000 000 0,51% 31,98 m   

0,031 979 0,51% 41,829 m 3500 m 41,829 m 

0,073 807 2,90% 41,829m 3500 m 41,829 m 

0,115 636 2,90% 254,49 m 

0,370 023 2,90% 59,703 m 5000 m 59,703 m 

0,429 727 0,51% 59,703 m 5000 m 59,703 m 

0,489 430 0,51% 190,91 m  

0,680 342 0,51% 41,504 m 6000 m 41,504 m 

0,721 846 -0,87% 41,504 m 6000 m 41,504 m 

0,763 350 -0,87% 111,38 m 



17 
 

Staničení [km] Sklon Délka Poloměr Délka tečny 

0,874 730 -0,87% 28,407 m 4000 m 28,407 m 

0,903 137 0,55% 28,407 m 4000 m 28,407 m 

0,931 544 0,55% 264,02 m 

1,195 556 0,55% 36,375 m 2800 m 36,375 m 

1,231 931 3,15% 36,375 m 2800 m 36,375 m 

1,268 305 3,15% 64,47 m 

1,332 744 3,15% 150,109 m 4000 m 150,109 m 

1,482 853 -4,36% 150,109 m 4000 m 150,109 m 

1,632 962 -4,36% 73,95 m 

1,706 838 -4,36% 76,732 m 2800 m 76,732 m 

1,783 570 1,12% 76,732 m 2800 m 76,732 m 

1,860 302 1,12% 411,86 m 

2,272 137 1,12% 79,510 m 8000 m 79,510 m 

2,351 647 -0,87% 79,510 m 8000 m 79,510 m 

2,431 157 -0,87% 359,43 m 

2,790 576 -0,87% 62,363 m 6000 m 62,363 m 

2,852 939 1,21% 62,363 m 6000 m 62,363 m 

2,915 301 1,21% 380,90 m 

3,296 170 1,21% 187,950 m 20 000 m 187,950 m 

3,484 120 -0,67% 187,950 m 20 000 m 187,950 m 

3,672 070 -0,67% 234,18 m 

3,906 243 -0,67% 64,208 m 6000 m 64,208 m 

3,970 451 1,47% 64,208 m 6000 m 64,208 m 

4,034 659 1,47% 169,49 m 

4,204 128 1,47% 77,040 m 18 000 m 77,040 m 

4,281 168 0,62% 77,040 m 18 000 m 77,040 m 
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Staničení [km] Sklon Délka Poloměr Délka tečny 

4,358 208 0,62% 349,17 m 

4,707 368 0,62% 62,354 m 11 000 m 62, 354 m 

4,769 721 -0,52% 62,354 m 11 000 m 62, 354 m 

4,832 075 -0,52% 76,18m 

4,908 380 -0,52% 

 

 

6.1.4. Šířkové uspořádání 

Základní šířkové uspořádání odpovídá směrově nerozdělené obousměrné komunikaci 

kategorie S9,5/80 dle ČSN 73 6101, tj. volná šířka v koruně komunikace je 9,5 m. 

 

Jízdní pruh  2 x 3,50 m  = 7,00 m 

Vodicí proužek 2 x 0,25 m  = 0,50 m 

Zpevněná krajnice 2 x 0,50 m  = 1,00 m 

Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m  = 1,00 m 

Celkem     = 9,50 m 

 

Základní příčný sklon vozovky je navržen jako střechovitý 2,5%, ve směrových obloucích 

je dostředné klopení navrženo v souladu s ČSN 73 6101 na návrhovou rychlost 80km/h. 

Poslední dva směrové oblouky jsou navrženy na návrhovou rychlost 70km/h kvůli snížení 

rychlosti před kruhovým objezdem. V obloucích se klopení provádí kolem osy. Výsledný 

sklon 0,50% byl ve všech místech ověřen a dodržen. Sklon zemní pláně je základní 

střechovitý o hodnotě 3%. V obloucích se klopí s krytem vozovky. Sklon krajnice je 

navržen na 8,00%. 
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6.2. Křižovatky, křížení 

 

6.2.1. Varianta 1 

V dané variantě je potřeba navrhnout 4 nové úrovňové křižovatky z důvodu napojení na 

stávající komunikace:  

 1. Staničení – km 1,343 300 

 Styková křižovatka sloužící pro napojení stávající komunikace I/49 na obchvat 

 2. Staničení – km 2,353 000 

  Průsečná křižovatka sloužící pro napojení silnice III/4913 na obchvat 

 3. Staničení – km 3,263 000 

  Průsečná křižovatka sloužící pro napojení silnice III/4918 na obchvat 

 4.  Staničení – km 4,908 380 

Okružní křižovatka sloužící pro napojení obchvatu na stávající komunikaci 

II/491 a dále pak zpět na I/49 

 

Ve vedení trasy dochází ke křížení: 

 1. Staničení – km 1,529 300 – křížení s železniční tratí 

 2. Staničení – km 1,608 000 – křížení s nadzemním vedením VN 

 3. Staničení – km 1,820 000 – křížení s vodním tokem 

 4. Staničení – km 2,130 000 – křížení s vodním tokem 

 5. Staničení – km 2,360 000 – křížení s nadzemním vedením VN 

 6. Staničení – km 2,460 000 – křížení s vodním tokem 

 7. Staničení – km 4,210 000 – křížení s místní komunikací – zrušena 

 8. Staničení – km 4,250 000 – křížení s nadzemním vedením VN 

 9. Staničení – km 4,750 000 – křížení s vodním tokem 

 

6.2.2. Varianta 2 

V dané variantě je potřeba navrhnout 2 nové úrovňové křižovatky z důvodu napojení na 

stávající komunikace a jednu křižovatku mimoúrovňovou: 
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 1. Staničení – km 1,343 300 

Mimoúrovňová křižovatka sloužící pro napojení stávající komunikace I/49 na 

obchvat 

 2. Staničení – km 3,263 000 

  Průsečná křižovatka sloužící pro napojení silnice III/4918 na obchvat 

 3.  Staničení – km 4,908 380 

Okružní křižovatka sloužící pro napojení obchvatu na stávající komunikaci 

II/491 a dále pak zpět na I/49 

 

Ve vedení trasy dochází ke křížení : 

 1. Staničení – km 1,529 300 – křížení s železniční tratí 

 2. Staničení – km 1,608 000 – křížení s nadzemním vedením VN 

 3. Staničení – km 1,820 000 – křížení s vodním tokem 

 4. Staničení – km 2,130 000 – křížení s vodním tokem 

 5. Staničení – km 2,340 000 – křížení se silnicí III/4913 

 6. Staničení – km 2,460 000 – křížení s nadzemním vedením VN 

 7. Staničení – km 2,460 000 – křížení s vodním tokem 

 8. Staničení – km 4,210 000 – křížení s místní komunikací – zrušena 

 9. Staničení – km 4,250 000 – křížení s nadzemním vedením VN 

 10. Staničení – km 4,750 000 – křížení s vodním tokem 

 

6.3. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navrhována dle TP 170 v tomto složení: 

 

 Asfaltový koberec mastixový  SMA 11S  40 mm 

 Spojovací postřik asf. emulzí 0,4 kg/m2  PS 

 Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16S  70 mm 

 Spojovací postřik asf. emulzí 0,4 kg/m2 PS 

 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22S  80 mm 

 Spojovací postřik asf. emulzí 1,0 kg/m2 PS 

 Směs stmelená cementem C8/10 SC   180 mm 

 Stěrkodrť frakce 0/32 ŠD  min 150 mm 

 Celkem   min 520 mm 
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U této konstrukce se předpokládá vznik malých trhlin na povrchu, které se zalijí a 

konstrukce bude dál splňovat svůj účel bez mechanického poškození. 

 

6.4. Odvodnění 

Příčným a podélným spádem vozovky je do příkopů, popř. kanalizace, souběžně s trasou 

odváděna srážková voda. Ve všech místech je splněn a ověřen minimální výsledný sklon 

0,50%. V místě propustků byla použita kamenná dlažba do dna pro rychlejší odvod vody. 

V místech dostatečného sklonu okolního terénu příkopy nejsou použity. Voda je propustky, 

popř. přerušením příkupů v dostatečných intervalech odváděna zejména do řeky. 

V km 3,138 až po km 3,755 je vybudován kanalizační systém pro odvod vody 

z povrchového odvodnění CURB-KING a pro odvodnění trativodu, jenž je umístěn pod 

CURB-KINGEM pro odvodnění zemní pláně. Kanalizace je vypuštěna do potoka v  

km 3,130 na straně jedné a na straně druhu je využito propustku v km 3,802. 

 

Propustky: 

 1. Staničení – km 0,905 000 – trubní propustek DN600 

 2. Staničení – km 1,620 000 – trubní propustek DN600 

 3. Staničení – km 2,410 100 – betonový prefa propustek šířky 2m 

 4 Staničení – km 3,138 000 – kanalizační výpust DN300 

 5. Staničení – km 3,802 000 – trubní propustek DN600 

 

6.5. Mosty, tunely, galerie, opěrné a zárubní zdi 

Mosty: 

1, Staničení – km 1,485 300 – km 1,573 300 délka 88m přes železnici 

2. Staničení – km 1,790 050 – km 1,885 050 délka 95m přes vodní tok 

3. Staničení – km 2,060 100 – km 2,160 100 délka 100m přes vodní tok 

 4. Staničení – km 2,440 520 – km 2,488 520 délka 48m přes vodní tok 

 5. Staničení – km 4,710 380 – km 4,780 380 délka 70m přes vodní tok 
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Zárubní zdi: 

Zárubní zdi jsou vystavěny technologií vrtaných betonových pilotů do požadované 

hloubky. Na hlavě piloty je vyvedena výztuž, na kterou se naváže výztuž nadezdívky 

a chybějící výška zárubní zdi bude dobetonována v další fázi. Po vybudování celé zdi se 

ze zadní části přisype nenamrzavý materiál pro odvodnění terénu nad zárubní zdí. 

 

 1. Staničení – km 3,138 000 – 3,233 000 délka 95 m 

 2. Staničení – km 3,285 000 – 3,755 000 délka 470 m 

 

 

6.6. Bezpečnostní opatření 

 

6.6.1. Směrové sloupky 

Sloupky jsou osazeny po celé délce trati ve vzdálenostech 25m. 

 

6.6.2. Svodidla 

Staničení – km 1,330 000 – 1,900 000 – levostranné svodidlo – délka 570m 

Staničení – km 1,370 000 – 1,700 000 – pravostranné svodidlo – délka 330 m 

Staničení – km 2,390 000 – 2,550 000 – oboustranné svodidlo – délka160 m 

 

 

6.7. Bezpečnostní opatření 

 

6.7.1. Čerpací stanice pohonných hmot, autoservisy, motely a motoresty 

Výstavba těchto objektů není nutná a není na tomto úseku ekonomická. 

 

6.7.2. Odpočívky 

Výstavba těchto objektů není nutná a není na tomto úseku ekonomická. 
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6.8. Demolice 

Na úseku obchvatu dochází k několika demolicím stávajících komunikací. Zejména 

se jedná o odstranění původní vozovky u křižovatky před obcí Želechovice v km 

1,000 000 – 1,500 000.  

Dále se jedná o demoliční práce ve staničení 4,210 000, kde se ruší místní 

komunikace a za zvážení stojí i odstranění mostního objektu. 

K demolicím rodinných domů nedochází. Jedná se pouze o demolice 2 garáží, které 

přiléhají přímo k násypu tělesa a bude zapotřebí demolice části průmyslové 

jednopodlažní haly na pravém břehu řeky Dřevnice v Lužkovicích. Dojde také 

k demolici částí zahrad některých rodinných domů 

 

6.9. Realizace stavby 

Stavba bude realizována za dočasného snížení provozu v místech křížení. Provoz 

na stávajících komunikacích bude zachován. Při výstavbě úrovňových křižovatek se 

silnicemi III/4913 a III/4918 budou stanoveny objízdné trasy přes průmyslovou zónu 

na Příluku nebo v také v případě obcí Klečůvka a Veselá přes Slušovice. Při 

výstavbě kruhového objezdu bude částečně provoz zachován. 

 

6.10. Objekty 

 

Mosty: 

Číslo objektu Staničení délka 

201 1,485 300 – 1,573 300 88 m 

202 1,790 050 – 1,885 050 95 m 

203 2,060 100 – 2,160 100 100 m 

204 2,440 520 – 2,488 520 48 m 

205 4,710 380 – 4,780 380 70 m 
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Propustky: 

Číslo objektu Staničení průměr/výška 

101 km 0,905 000 DN 600 mm 

102 km 1,620 000 DN 600 mm 

103 km 2,410 100 1000x2000 

104 km 3,138 000 DN 300 mm 

105 km 3,802 000 DN 600 mm 

 

7. Zhodnocení variant 

 

Výběr směrového řešení byl odůvodněn co nejmenšími zásahy do stávající zástavby. 

Vyhnout se pokud možno demolicím rodinných domů a nijak zásadně nenarušovat chod 

obcí. Skladba reliéfu neměla na výběr směrového řešení zásadní vliv, protože byla u 

všech sedmi navržených variant takřka podobná. 

Vybrané směrové řešení bylo dále zpracováno ve 2 variantách. Tyto varianty se od sebe 

lišily zpracováním napojení stávajících komunikací na nově navržený obchvat. Obě 

varianty skýtají své klady i zápory. Varianta 1 je výhodnější z hlediska záborů na pozemky 

a na finanční náročnost. Obsahuje dvě úrovňové křižovatky a s tím souvisí vyšší možný 

počet kolizních bodů a tedy nižší bezpečnost. Varianta 2 je zase více komfortní z hlediska 

jízdy po obchvatu. Méně kolizních bodů, vyšší bezpečnost a plynulejší jízda. Její 

nevýhodou jsou však vyšší náklady na vybudování mimoúrovňové křižovatky a na křížení 

se silnicí III/4913. 

Jako výhodnější řešení z hlediska výstavby a ekonomické náročnosti považuji variantu 1. 

Oproti variantě 2 se na ní sice nachází více možných kolizních bodů, ale je míň náročná 

z hlediska záborů pozemků. Nemusí se v ní prodlužovat most přes železnici z důvodu 

vedoucí větve mimoúrovňové křižovatky a neobsahuje tak objemné zemní práce, jaké jsou 

potřeba při zdvihání nivelety pro zajištění dostatečné výšky při křížení s komunikací 

III/4913. 
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8. Závěrečná doporučení 

 

Shromáždit nutné průzkumy a podklady pro podrobnější rozpracování studie: 

- Hydrogeologické údaje a výpočty 

- Dendrologický průzkum 

- Přírodovědecký průzkum 

- Pedologický průzkum 

- Předběžný inženýrsko – geologický průzkum včetně zajištění materiálových 

zdrojů 

- Archeologický průzkum 

- Doplňující dopravně inženýrský průzkum 

- Hluková a exhalační studie 

9. Bezpečnost práce 

 

Při bezpečnosti je nutno dodržovat Vyhlášku českého úřadu bezpečnosti práce a Drážního 

úřadu. 

Při provádění prací musí být dodrženy veškeré zákony a předpisy, zejména zákon, kterým 

se upravují další požadavky, bezpečnosti a ochrany při práci 309/2006/Sb. a s ním 

související předpisy 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a 378/2006 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činnost podle nařízení vlády č. 

176/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci ve znění 

nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 

 

 

V Brně dne 17.1.2014    

    Bc. Jiří Škrabal 



Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební 

Ústav pozemních komunikací 

 

  

  

  

OBCHVAT OBCÍ ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ A LÍPA 

  

B VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

  

 

 

 

Vedoucí: Ing. Michal Kosňovský  

Zpracoval: Bc. Jiří Škrabal  

  

VUT Brno  

Fakulta Stavební  

Ústav pozemních komunikací 
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Vedoucí: Ing. Michal Kosňovský  

Zpracoval: Bc. Jiří Škrabal  

  

VUT Brno  
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Ústav pozemních komunikací 
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1. Pohled na začátek navrhovaného úseku 

 

 

 

2. Pohled na východ, světelná křižovatka Zlín - Příluky 
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3. Pohled na západ, stávající komunikace 

 

 

 

4. Pohled na východ, stávající komunikace 
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5. Pohled na sever, křižovatka před obcí Želechovice 

 

 

 

6. Pohled na západ od Želechovic, křižovatka 

 

 



6 
 

7. Pohled na přemostění železniční tratě 

 

 

 

8. Pohled na západ, pravý břeh řeky Dřevnice, Lužkovice 
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9. Pohled na východ, přemostění řeky Dřevnice 

 

 

 

10. Pohled na jih, křižovatka se silnicí III/4913 
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11. Pohled na východ, křižovatka se silnicí III/4913 

 

 

 

12. Pohled na západ,  zemědělsky využívané pozemky 
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13. Pohled na sever, křižovatka se silnicí III/4918 

 

 

 

14. Pohled z křižovatky se silnicí III/4918 směrem na západ 
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15. Pohled z místní komunikace směrem na západ 

 

 

 

16. Pohled na severozápad, zrušená místní komunikace 
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17. Pohled na východ, zemědělské pozemky 

 

 

 

18. Pohled na západ, příjezd ke kruhovému objezdu 
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19. Pohled na jih, křižovatka s navrženým kruhovým objezdem 

 


