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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je úprava silnice II/497 v úseku mezi obcí Uherské Hradiště a 

obcí Bílovice. Důvodem úpravy jsou nevyhovující parametry stávající komunikace. Řešení zahrnuje 

úpravu stávajících autobusových zastávek a souvisejících křižovatek, které se v řešeném úseku 

nacházejí. 

 

Klí čová slova 

úprava silnice, silnice II. třídy, extravilán, autobusová zastávka, křižovatka, Uherské Hradiště, 

Bílovice, Zlínský kraj 

 
 
 
 
Abstract 

The topic of the master’s thesis is an alteration of horizontal and vertical alignment of the 

road II/497. Designed section of the road is situated between municipality of Uherské Hradiště and 

municipality of Bílovice. The reasons for this alteration are insufficient parameters of current 

condition of the road. The proposed alteration includes adjustments of related crossroads and bus 

stops, which are located in the selected area. 
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Alteration of a road, B-road, rural area, bus stop, crossroad, Uherské Hradiště, Bílovice, Zlín 
Region 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá úpravou silnice II/497. Řešený úsek se nachází 

v extravilánu mezi obcí Uherské Hradiště místní část Jarošov a obcí Bílovice. Úkolem 

navržené úpravy je zlepšení a sjednocení v současné době nevyhovujících parametrů 

stávající komunikace na parametry odpovídající dané návrhové kategorii, z čehož 

zároveň plyne i zvýšení bezpečnosti v řešeném úseku. Úprava také zahrnuje řešení 

stávajících autobusových zastávek a souvisejících křižovatek, přičemž důraz je kladen 

zejména na nehodovou křižovatku nacházející se na konci úseku před obcí Bílovice. 

Cílem práce je návrh variantního řešení této úpravy na základě dopravně 

inženýrských údajů a dalších souvisejících podkladů a následné porovnání a posouzení 

těchto variant. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1 Identifika ční údaje 

Stavba 

Název:   Úprava silnice II/497 Uherské Hradiště – Bílovice 

Místo: Uherské Hradiště - Bílovice, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský 

Katastrální území: Jarošov u Uherského Hradiště (657565), Kněžpole u Uherského 

Hradiště (667102), Mistřice I (696081), Bílovice u Uherského 

Hradiště (604518) 

Dodavatel podkladů (Zadavatel) 

Název:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Adresa:  K Majáku 5001 

   761 23 Zlín 

IČ:   709 34 860 

Zhotovitel 

Název:   Vysoké učení technické v Brně 

   Fakulta Stavební 

   Ústav pozemních komunikací 

Adresa:  Veveří 331/95 

   602 00 Brno 

Projektant:  Bc. Marek Sáček 
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2.2 Zdůvodnění studie 

Studie se zabývá úpravou stávající silnice II/497 v úseku mezi obcí Uherské 

Hradiště a obcí Bílovice. Důvodem této úpravy jsou nevyhovující parametry stávající 

komunikace. Úpravou dojde ke zlepšení parametrů stávající trasy a k jejich sjednocení 

v řešeném rozsahu na parametry kategorie silnice S9,5/80 respektive S9,5/70 a tím i 

ke zvýšení bezpečnosti. 

2.3 Zájmové území 

Začátek stavby se nachází na konci obce Uherské Hradiště místní část Jarošov a 

je vymezen křižovatkou silnice II/497 s místní komunikací ul. Louky. Do této 

křižovatky je také napojen sjezd připojující průmyslový areál. Dále je stavba vedena 

v trase stávající komunikace, případně v plochách využívaných pro zemědělskou 

činnost. Konec stavby se nachází na začátku obce Bílovice a je vymezen svislým 

dopravním značením IS12a „začátek obce“. Celkový charakter zájmového území lze 

považovat za extravilánový. 

Na stávající komunikaci II/497 se pomocí dvou stykových a jedné odsazené 

křižovatky napojují postupně místní komunikace (Ul. Za Humny) napojující místní část 

Jarošov a silnice III/49729 a III/49728, které zajišťují dopravní obslužnost obcí 

Kněžpole a Mistřice. Podél stávající komunikace se místy nacházejí průmyslové 

objekty, které jsou napojeny pomocí samostatných sjezdů. V řešeném úseku se také 

vyskytuje čerpací stanice pohonných hmot. 

Zájmovou oblastí prochází bezejmenná vodoteč (“Mistřický potok“), která se 

cca v km 1,080 přimyká ke stávající komunikaci, kterou cca v km 1,260 pod mostním 

objektem křižuje. 
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2.4 Výchozí údaje pro návrh variant 

Kategorie pozemní komunikace 

Stávající sil. II/497 se od Uherského Hradiště směrem k Bílovicím postupně 

zužuje z kategorie S9,0 až na S7,5, jde tedy o značně nehomogenní trasu. 

Návrhová kategorie S9,5/80 resp. S9,5/70 vychází z požadavku úpravy 

stávajícího stavu komunikace, homogenizace tahu a zlepšení návrhových prvků. 

Navrhované šířkové uspořádání: 

Jízdní pruh:     3,50m 

Vodící proužek:    0,25m 

Zpevněná krajnice:    0,50m 

Nezpevněná krajnice:    0,50m 

Kategorijní šířka komunikace:  9,50m 

Související nebo dotčené pozemní komunikace 

Stavební záměr vyvolává úpravu části silnice III/49729, silnice III/49728 

a místní komunikace ul. Za Humny a jejich napojení na silnici II/497. 

Mosty a tunely 

Na trase se nachází jeden mostní objekt překonávající vodoteč v km 1,260, 

který bude v rámci úpravy silnice II/497kompletně přebudován (dnes nevyhovuje šířka 

mostu, most není navíc kapacitní na požadované průtoky). 

Požadavky na obslužné dopravní zařízení 

Stavba zahrnuje úpravu přilehlých autobusových zastávek. 
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Dopravně inženýrské údaje 

Jako podklad pro dopravně inženýrské údaje byly použity výsledky celostátního 

sčítání dopravy z r. 2010 a sčítání dopravy provedené firmou PK Ossendorf s.r.o. 

z března 2015, které bylo využito jako vstupní data pro zpracování přílohy 

C.2 Dopravně inženýrské údaje. 

Základním východiskem pro návrh variant byl původní požadavek rozšíření 

stávající komunikace na kategorii S9,5/80, což vedlo na návrh varianty S9,5/80 

s částečnou přeložkou komunikace a varianty S9,5/70 s co největší mírou využití 

stávajícího tělesa komunikace za cenu snížení návrhové rychlosti. 

2.5 Charakteristiky území 

Zájmové území se nachází v aluviální plošině řeky Moravy, jedná se tedy o 

území převážně rovinatého charakteru. Na jižní (pravé) straně komunikace začíná mírně 

zvlněný terén daný začátkem Vizovické vrchoviny. Výška nivelety stávající 

komunikace se pohybuje okolo 180 - 190 m n.m. 

Z hlediska zastavěnosti se z větší části jedná o nezastavěné území s několika 

průmyslovými areály podél stávající komunikace, zejména v úseku km 0,000 – 1,200, 

kde ke komunikaci na jižní (pravé) straně přiléhá průmyslová zástavba tvořící okraj 

obce Uherské Hradiště místní část Jarošov. 

Dle územních plánů dotčených obcí se plochy určené pro dopravu v zájmové 

oblasti vyskytují pouze v trasách stávajících komunikací. Dále se zde nacházejí plochy 

vyhrazené pro výrobu, a to především v první polovině stávající trasy na jižní (pravé) 

straně komunikace. Zbylé plochy v území jsou z větší části určeny pro zemědělskou 

výrobu. Možnost případné kompletní přeložky komunikace mimo stávající koridor trasy 

je tedy nutno prověřit z hlediska možností územních plánů a případně územní plány 

upravit. 
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V zájmovém území se nacházejí následující ochranná a bezpečnostní pásma: 

• Přírodní park – Prakšická Vrchovina 

• Prvky ÚSES (Územní systém ekologické stability) – lokální biokoridor na vodoteči 

„Mist řický potok“ 

• Chráněná oblast přirozené akumulace vod – CHOPAV Kvartér řeky Moravy č.219 

• Ochranné pásmo vodního zdroje–PHO (pásmo hygienické ochrany) II. stupně- 

vnitřní část vodního zdroje Kněžpole 

• Záplavové území pro stoletou vodu Q100 – oblast rozlivu Q100 řeky Moravy, část 

komunikace v k.ú. Jarošov 

• Pásmo hygienické ochrany – Letecká dráha Kunovice 

2.6 Základní údaje navržených variant 

Celkově byly navrženy dvě základní varianty, a to varianta As částečnou 

přeložkou komunikace a varianta B vedena v trase stávající komunikace. Ke každé 

z těchto variant bylo navrženo alternativní řešení vycházející ze směrového a výškového 

řešení dané varianty. 

2.6.1 Varianta A (S9,5/80) 

Varianta A je navržena jako silnice kategorie S9,5/80, jedná se tedy o variantu 

s výrazně komfortnějším směrovým i výškovým vedením trasy, které vychází 

z návrhové rychlosti 80km/h, respektive směrodatné rychlosti 90km/h. 

Směrové a výškové řešení 

Vedení trasy částečně vychází ze stávajícího vedení komunikace II/497, přičemž 

začátek stavby je situován na konci obce Uherské Hradiště místní část Jarošov. Na 

začátku úseku je navržena vjezdová brána s odkloněním jízdního pruhu ve směru 

Bílovice – Uherské Hradiště z důvodu zpomalení vozidel na příjezdu do obce. Dále je 

trasa vedena v přímé délky cca 995m, na kterou se napojuje levostranný oblouk o 

poloměru R=1200m se symetrickými přechodnicemi délky 180m. V tomto místě 

dochází k odklonu od stávající trasy komunikace II/497. Trasa dále pokračuje 
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protisměrným pravým obloukem o poloměru R=1000m rovněž s nesymetrickými 

přechodnicemi délky 180m a 160m, směrový motiv je na předchozí napojen inflexně. 

Na oblouk navazuje přímá délky cca 45m vedená v ose stávající komunikace až po 

konec úsek, který je vymezen svislým dopravním značením IS12a „začátek obce“. 

Výškové řešení z větší části kopíruje stávající niveletu komunikace II/497 

z důvodu připojení přilehlých objektů a nemovitostí. Podélné sklony dosahují hodnot 

minimálně 0,5% z důvodu zajištění odtoku srážkových vod z komunikace a maximálně 

2,5%, mimo úsek v km 0,100 – 0,800, kde je podélný sklon dle stávajícího stavu téměř 

nulový, odvodnění v tomto úseku je zabezpečeno příčným sklonem komunikace do 

vsakovacích příkopů. Výškové oblouky jsou navrženy vždy minimálně pro rozhled pro 

zastavení. 

Křižovatky a sjezdy 

V  úseku se vyskytují celkem tři křižovatky. V km 1,082 se na silnici II/497 

připojuje z pravé strany pomocí stykové křižovatky místní komunikace ul. Za Humny. 

V tomto místě dochází k rozšíření jízdního pruhu ve směru Bílovice – Uherské Hradiště 

na 5,50m pro umožnění objetí odbočujícího vozidla vlevo. Křižovatka je situována ve 

stávající poloze, dochází pouze k úpravě jejich parametrů. 

Další křižovatka se nachází v km 1,491, jedná se o stykovou křižovatku vlevo, 

která připojuje silnici III/49729 zajišťující dopravní obslužnost obce Kněžpole. 

Z důvodu vyšších intenzit odbočujících vozidel a odbočujících autobusů ve směru 

Uherské Hradiště – Kněžpole je pro tento směr navržen přídatný pruh pro odbočení 

vlevo. Křižovatka se již nachází v místě přeložky komunikace II/497 a je tedy odsunuta 

vzhledem k stávající poloze, což vyvolává i úpravu silnice III/49729 v délce cca 120m. 

Poslední křižovatka se nachází před obcí Bílovice a jedná se o odsazenou 

křižovatku, která je tvořena připojením komunikace III/49729 směr Kněžpole z levé 

(severní) strany a připojením komunikace III/49728 směr Mistřice z pravé (jižní) strany. 

V jihozápadním nároží křižovatky se nachází objekt pro bydlení a podnikání, který 

značně omezuje rozhledové poměry. Vzhledem k vysoké nehodovosti v této křižovatce 

je navržena úprava stávajícího odsazeného uspořádání na uspořádání průsečné 
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odsunutím jižní větve (silnice III/49728 směr Mistřice) od stávající zástavby, což 

zároveň vede ke zlepšení rozhledových poměrů. Vzhledem k počtu odbočujících 

vozidel ve směru Bílovice – Mistřice je v tomto směru navržen přídatný pruh pro 

odbočení vlevo. Od návrhu přídatného pruhu pro odbočení vlevo ve směru Uherské 

Hradiště – Kněžpole bylo upuštěno z důvodu nulových intenzit odbočujících vozidel 

v tomto směru, což lze vysvětlit možností dřívějšího odbočení ve směru Uherské 

Hradiště – Kněžpole na předcházející stykové křižovatce. Úprava této křižovatky 

vyvolává úpravu silnic III/49729 a III/49728 v celkové délce cca 280m a nové napojení 

přilehlé nemovitosti na silnici III/49728. 

Na celém úseku nově navržené komunikace II/497 se nachází několik 

samostatných sjezdů připojující přilehlé nemovitosti, příp. polní cesty. 

Napojení polní cesty do stávající stykové křižovatky s komunikací III/49729 

směr Kněžpole bylo zrušeno a to z důvodu možnosti dopravní obslužnosti přes blízký 

sjezd napojující areál úpravny vod. 

Přeložka komunikace II/497 vyvolává zřízení nového sjezdu v km 1,737 délky 

cca 120m. Sjezd zajišťuje připojení dvou stávajících areálů. V místě připojení dochází 

k rozšíření jízdního pruhu ve směru Bílovice – Uherské Hradiště na 5,50m pro 

umožnění objetí odbočujícího vozidla vlevo, a to z důvodu charakteru přilehlého areálu, 

kde se očekává provoz nákladních vozidel. 

Mostní objekty 

V navržené trase se nachází jeden mostní objekt v místě křížení silnice II/497 

s Mistřickým potokem v km 1,266. Jedná se o jednopolovýmost, který bude přebudován 

na kapacitní mostní objekt. Poloha nového mostu je mírně odsunuta od stávající polohy. 

Obslužná zařízení komunikace 

Cca v km 0,780 se nachází čerpací stanice pohonných hmot, která je na silnici 

II/497 napojená pomocí přídatných pruhů pro odbočení vpravo a vlevo a pomocí 

připojovacího pruhu. 



Diplomová práce 
Úprava silnice II/497 Uherské Hradiště - Bílovice  

 

17 

Stávající tři dvojice zastávek autobusové dopravy na trase budou přebudovány, 

úpravy vycházejí z umístění stávajících autobusových zastávek, rozhledových poměrů a 

docházkových cílů cestujících. Řešené zastávky jsou situovány v km 0,400 u přilehlého 

průmyslového areálu, dále cca v km 1,400 v blízkosti areálu úpravny vod a stykové 

křižovatky se silnicí III/49729 směr Kněžpole a na konci úseku mezi průsečnou 

křižovatkou Kněžpole – Mistřice a začátkem obce Bílovice. Všechny autobusové zálivy 

jsou vzhledem k druhu komunikace, intenzitám dopravy a používaným vozidlům (délka 

15m) navrženy jako fyzicky oddělené s nástupní hranou délky 18,0m pro komfortnější 

příjezd k zastávkám a šířkou zastávkového pruhu 3,0m, ostatní parametry závisí na 

konkrétních prostorových možnostech dle umístění zastávky, vyřazovací úsek je 

navržen na délku 50,0m, v případě stísněných poměrů 35,0m.Délka zařazovacího úseku 

je 25,0m, v případě většího odsazení zastávkové zálivu od komunikace 35,0m. Úprava 

autobusových zastávek zahrnuje i návrh chodníků v trasách mezi zastávkou a daným 

cílem. Převedení chodců přes silnici II/497 je zajištěno pomocí míst pro přecházení s 

vloženým ochranným ostrůvkem minimální šířky 2,50m. V místě ochranného ostrůvku 

dochází k rozšíření komunikace, v případě umístění autobusových zálivů v blízkosti 

křižovatek je ochranný ostrůvek vložen do vyřazovacího úseku přídatného pruhu pro 

odbočení vlevo na úkor délky tohoto vyřazovacího úseku. Návrhem míst pro přecházení 

vzniká nesoulad s vyhláškou 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), která nařizuje zajištění 

přístupu k nástupišti veřejné dopravy přes vozovku pomocí přechodu pro chodce, což 

by dle ČSN 73 6110 vedlo ke snížení dovolené rychlosti v místě přechodů na 50km/h, 

čímž by došlo ke snížení plynulosti provozu a tím k potlačení dopravní funkce, která je 

pro silnici II. třídy v extravilánu funkcí zásadní. Další možnost je převádění chodců 

mimoúrovňově, což přináší vysoké prostorové a stavební náklady, chodci navíc tyto 

křížení většinou ignorují a přecházejí přes silnici. Vzhledem k informacím získaných z 

jednotné vektorové dopravní mapy, podle které v místech stávajících zastávek během let 

2007-2015 nedošlo k jedinému střetu s chodcem, je návrh míst pro přecházení, i přes 

nesoulad s vyhláškou 398/2009 Sb., v této variantě zachován. Nejvyšší dovolená 

rychlost je v těchto místech omezena svislým dopravním značením na 70 km/h, čímž je 

dosažen kompromis mezi bezpečností chodců a plynulostí provozu. Pro lepší přehled je 

vhodné místa pro přecházení osvětlit obdobně jako přechody pro chodce. 
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Odvodnění 

Komunikace prochází rovinatým územím, v části trasy je podélný sklon nulový 

a v části minimální. Příčně je terén v části úseku rovinatý a v části svažitý k pravé straně 

komunikace, na levé straně pak opět bez výrazného sklonu. V lokalitě se nenachází 

žádná vodoteč, do které by bylo možno odvodnění komunikace směřovat (Mistřický 

potok je ohrazován a dle zaměření veden nad úrovní terénu, nelze jej tedy využít). Pro 

odvodnění jsou tedy navrženy vsakovací, kde bude docházet ke shromažďování 

srážkových vod z komunikace a jejich postupnému vsakování. Převedení vod z pravé 

strany komunikace na levou je navrženo pomocí propustku, na vyústění je navržen 

přelivný příkop s vodorovnou hranou, aby bylo možno občasně nadměrné průtoky 

rovnoměrně převádět na okolní území. Menší průtoky zůstanou v přelivném příkopu a 

budou postupně vsakovány. 

Řešení odvodnění vsakováním je možné pouze v případě vhodných 

geologických podmínek a v tomto případě pouze se souhlasem správce OP VZ II. 

stupně a souhlasem vodoprávního úřadu, vyjadřujícímu se k záležitostem zásahu do 

CHOPAV. 

Klady: 

+ Návrhová kategorie silnice S9,5/80 – významné zlepšení a sjednocení návrhových 
prvků trasy 

+ Fyzicky oddělené zastávkové zálivy – zvýšení bezpečnosti 

+ Odsun křižovatky Kněžpole – Mistřice od stávající zástavby – zlepšení 
rozhledových poměrů 

+ Místa pro přecházení – kompromis mezi bezpečností a plynulostí provozu 

Zápory: 

- Nesoulad s ÚP – zásah do ploch určených pro zemědělskou výrobu 

- Zábor velkého množství pozemků v soukromém vlastnictví 

- Místa pro přecházení – nesoulad s vyhláškou 398/2009 Sb.  
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2.6.2 Varianta A (S9,5/80) – alternativní řešení 

Tato varianta vychází ze směrového a výškového řešení varianty A její základní 

myšlenkou je odsunutí autobusových zastávek mimo silnici II/497 a odstranění potřeby 

převádět chodce přes silnici II/497.  

V prvním případě byly autobusové zastávky, nacházející se ve staničení 

km 0,400 u průmyslového areálu, zrušeny a nahrazeny zastávkou, která je nově 

umístěna v areálu nedaleké čerpací stanice pohonných hmot. Zastávka využívá točny 

ČSPH, jedná se tedy o obousměrně obsluhovanou zastávku, čímž odpadá potřeba 

převádět chodce přes komunikaci II/497. Obslužnost z obou směrů je zajištěna 

napojením ČSPH pomocí přídatných pruhů pro odbočení vpravo a vlevo 

a připojovacího pruhu. Od nástupiště je veden chodník zajištující dostupnost mezi 

zastávkou a průmyslovým areálem v docházkové vzdálenosti cca 270m. 

Následující autobusové zastávky v km 1,400, nacházející se v blízkosti stykové 

křižovatky silnice III/49729 směr Kněžpole, byly nahrazeny nově navrženou 

autobusovou točnou s obousměrně obsluhovanou zastávkou. Autobusová točna je 

situována v místě původní stykové křižovatky a na silnici II/497 je napojena přes nově 

navržený sjezd zajišťující dopravní obslužnost přilehlých areálů, který z větší části 

využívá původní zemní těleso přeložené silnice II/497, na kterou se napojuje v místě 

stykové křižovatky. Stejně jako v předchozím případě odpadá potřeba místa pro 

přecházení, čímž dochází k prodloužení přídatného pruhu pro odbočení vlevo ve směru 

Uherské Hradiště – Kněžpole.  Z důvodu usnadnění levého odbočení na autobusovou 

točnu a k areálům ze směru Bílovice je zde navržen přídatný pruh pro odbočení vlevo. 

Autobusová točna je navržena o vnějším průměru 35,0m s okružním pásem šířky 5,0m a 

zcela pojížděným středovým ostrovem průměru 20,0m z kamenné dlažby. Průjezd 

autobusu délky 15m byl prověřen obalovou křivkou (program Autoturn). Přes 

autobusovou točnu je umožněn přístup na přilehlou polní cestu. Dostupnost mezi 

zastávkou a blízkým areálem úpravny vod, pro který je zastávka primárně určena, je 

zajištěna nově navrženým chodníkem v docházkové vzdálenosti cca 140m. 

Autobusové zastávky na konci úseku zůstávají řešeny jako fyzicky oddělené 

autobusové zálivy, stejně jako ve variantě A. Změna nastává u místa pro přecházení, 
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od jehož návrhu bylo upuštěno z důvodu zajištění souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

Převedení chodců přes silnici II/497 je uskutečněno pomocí stávajícího přechodu pro 

chodce v obci Bílovice. Přístup mezi nástupišti je zajištěn prodloužením chodníků po 

obou stranách komunikace až do obce k danému přechodu. Z důvodu velké docházkové 

vzdálenosti, která činí cca 200m na každé straně komunikace, je mezi oběma nástupišti 

a začátkem obce navrženo místo, kde se chodník přibližuje k nezpevněné krajnici 

komunikace a umožňuje tak bezpečnější přejití neukázněných chodců, nicméně se 

nejedná o místo pro přecházení jako takové. 

Odstraněním míst pro přecházení s ochrannými ostrůvky na celé trase nedochází 

k lokálnímu snižovaní dovolené rychlosti, a proto byl i v průsečné křižovatce silnice 

II/497 se silnicemi III/49729 a III/49728, navzdory nulovým intenzitám odbočujících 

vozidel, navržen přídatný pruh pro odbočení vlevo ve směru Uherské Hradiště – 

Kněžpole, a to z důvodu odstranění rizika neočekávané překážky v podobě ojediněle 

odbočujícího vozidla. 

Klady: 

+ Autobusové zastávky v km 0,400 a km 1,400 mimo silnici II/497 

+ Vyloučení potřeby převádět chodce přes silnici II/497 v extravilánu 

+ Eliminace lokálního snižování dovolené rychlosti – plynulost provozu 

+ Soulad s vyhláškou 398/2009 Sb. 

Zápory: 

- Prodloužení docházkových vzdáleností mezi zastávkou a cílem 

- Umístění zastávky v soukromém areálu – zastávka na ČSPH 

- Komplikace pro dopravce – obousměrně obsluhované zastávky, průjezd ČSPH, 
zajížďky mimo komunikaci 
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2.6.3 Varianta B (S9,5/70) 

Varianta B je v co největší míře vedena ve stávající  trase silnice II/497, popř. 

s mírným odsunem od stávající osy. Návrhová kategorie S9,5/70 vychází ze směrového 

vedení stávající komunikace. Směrové i výškové prvky varianty B jsou navrženy 

na návrhovou respektive směrodatnou rychlost 70km/h. Směrodatná rychlost byla 

snížena o 10 km/h z původních 80km/h, což je dle ČSN 73 6101 pro kategorie S9,5 při 

rekonstrukcích pozemních komunikací umožněno. 

Směrové a výškové řešení 

Začátek varianty B je totožný s předchozími variantami, kde začátek trasy 

vychází z konce obce Uherské Hradiště s návrhem vjezdové brány směrem do obce, 

dále trasa pokračuje přímou délky cca 1400m, na kterou navazuje levostranný oblouk o 

poloměru R=500m se symetrickými přechodnicemi délky 120m a smírným odsunem od 

stávající osy komunikace. Dále je trasa vedena v přímé délky cca 230m, po které 

následuje pravostranný oblouk poloměru R=425m se symetrickými přechodnicemi 

délky 70m. Na oblouk navazuje přímá délky cca 95m končící na začátku obce Bílovice. 

Výškové řešení z větší části kopíruje stávající niveletu komunikace II/497 

z důvodu připojení přilehlých objektů a nemovitostí. Podélné sklony dosahují hodnot 

minimálně 0,5% z důvodu zajištění odtoku srážkových vod z komunikace a maximálně 

2,5%, mimo úsek v km 0,100 – 0,800, kde je podélný sklon dle stávajícího stavu téměř 

nulový, odvodnění v tomto úseku je zabezpečeno příčným sklonem komunikace do 

vsakovacích příkopů. Výškové oblouky jsou navrženy vždy minimálně pro rozhled pro 

zastavení. 
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Křižovatky a sjezdy  

Ve variantě B se taktéž vyskytují tři stávající úrovňové křižovatky, z nichž jsou 

dvě stykové a jedna odsazená. První styková křižovatka se nachází v km 1,082 

a napojuje místní komunikaci ul. Za Humny na silnici II/497 z pravé (jižní) strany. 

Křižovatka zůstává ve stávající poloze a dochází pouze k úpravě jejich parametrů. 

V místě křižovatky je jízdní pruh na silnici II/497 ve směru Bílovice- Uherské Hradiště 

rozšířen na 5,50m pro umožnění objetí odbočujícího vozidla. 

Další křižovatka v km 1,455 je taktéž styková a připojuje z levé (severní) strany 

silnici III/49729 směřující do obce Kněžpole. Vzhledem k intenzitám odbočujících 

vozidel a vzhledem k odbočujícím autobusům ve směru Uherské Hradiště – Kněžpole je 

v tomto směru navržen přídatný pruh pro odbočení vlevo. Křižovatka se nachází ve 

stávající poloze, dochází pouze k mírnému zlepšení úhlu křížení osy připojované 

komunikace a k úpravě parametrů křižovatky. Součástí úpravy křižovatky je i úprava 

připojované silnice III/49729 v délce cca 30m. 

Třetí, odsazená křižovatka, se nachází před koncem úseku v km 2,421 a je 

tvořena připojením silnice III/49729 z levé (severní) strany ze směru Kněžpole a silnice 

III/49728 z pravé (jižní) strany ze směru Mistřice. V jihozápadním nároží křižovatky se 

nachází objekt pro bydlení a podnikání, který značně omezuje rozhledové poměry. 

Z důvodu využití stávajícího stavu křižovatky v co největší míře je tato křižovatka 

upravena na průsečnou křižovatku odsunutím a narovnáním severní (levé) větvě, 

tvořené silnicí III/49729 směr Kněžpole, od stávající polohy. Zlepšení rozhledových 

poměrů omezených stávající zástavbou je dosaženo mírným odsunutím hlavní silnice 

II/497 od této zástavby. V křižovatce je navržen přídatný pruh pro odbočení vlevo 

pouze ve směru Bílovice – Mistřice. Ve směru Uherské Hradiště – Kněžpole přídatný 

pruh pro odbočení vlevo, vzhledem k nulovým intenzitám odbočujících vozidel, 

navržen není. Úprava této křižovatky vyvolává úpravu silnic III/49729 a III/49728 

v celkové délce cca 145m. 

V délce řešeného úseku se nachází několik samostatných sjezdů připojující 

přilehlé nemovitosti, příp. polní cesty.  
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Napojení polní cesty, která se připojovala do stávající stykové křižovatky 

ve staničení km 1,455, vzhledem k možnosti dopravní obslužnosti přes blízky sjezd 

napojující areál úpravny vod, bylo zrušeno. 

V místě samostatného sjezdu v km 1,760, který připojuje přilehlé areály, je na 

silnici II/497 ve směru Bílovice – Uherské Hradiště navrženo rozšíření jízdního pruhu 

na 5,50m pro umožnění objetí odbočujícího vozidla, a to z důvodu charakteru přilehlého 

areálu, kde lze očekává provoz nákladních vozidel. 

Mostní objekty 

V navržené variantě se nachází jeden mostní objekt, a to v místě křížení silnice 

II/497 s „Mistřickým potokem“, k němuž dochází v km 1,2668. Jedná se o jednopolový 

most, který bude přebudován na kapacitní mostní objekt. Nově navržený mostní objekt 

se nachází ve stávající poloze. 

Obslužná zařízení komunikace 

Cca v km 0,780 se nachází čerpací stanice pohonných hmot, která je na silnici 

II/497 napojená pomocí přídatných pruhů pro odbočení vpravo a vlevo a pomocí 

připojovacího pruhu. 

V celé trase jsou dnes tři dvojice autobusových zastávek, jedná se většinou o 

zastávky s nezpevněným zálivem nebo se zastavením v jízdním pruhu, bez nástupišť a 

přístupových chodníků. Tyto zastávky se nachází cca v km 0,400 v blízkosti 

průmyslového areálů, dále cca v km 1,400 mezi areálem úpravny vod a stykovou 

křižovatkou se silnicí III/49729 směr Kněžpole ana konci úseku mezi průsečnou 

křižovatkou Kněžpole – Mistřice a začátkem obce Bílovice. Úprava všech 

autobusových zastávek je navržena obdobně jako u varianty A, vychází tedy ze 

stávajícího umístění, rozhledových poměrů přilehlých křižovatek a docházkových cílů. 

Zastávky budovu vybudovány jako zastávkové zálivy s nástupní hranou délky 18,0m, 

zastávkovým pruhem šířky 3,5m, vyřazovacím a zařazovacím úsekem délky 25m. 

Úprava autobusových zastávek zahrnuje i návrh chodníků v trasách mezi zastávkou a 

daným cílem. Převedení chodců přes silnici II/497 je zajištěno pomocí míst pro 
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přecházení s vloženým ochranným ostrůvkem minimální šířky 2,50m. V místě 

ochranného ostrůvku dochází k rozšíření komunikace, v případě umístění autobusových 

zálivů v blízkosti křižovatek je ochranný ostrůvek vložen do vyřazovacího úseku 

přídatného pruhu pro odbočení vlevo na úkor délky tohoto vyřazovacího úseku. 

Návrhem míst pro přecházení vzniká nesoulad s vyhláškou 398/2009 Sb. (Vyhláška o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), která 

nařizuje zajištění přístupu k nástupišti veřejné dopravy přes vozovku pomocí přechodu 

pro chodce, což by dle ČSN 73 6110 vedlo ke snížení dovolené rychlosti v místě 

přechodů na 50km/h, čímž by došlo ke snížení plynulosti provozu a tím k potlačení 

dopravní funkce, která je pro silnici II. třídy v extravilánu funkcí zásadní. Vzhledem 

k informacím získaných z jednotné vektorové dopravní mapy, podle které v místech 

stávajících zastávek během let 2007-2015 nedošlo k jedinému střetu s chodcem, je 

návrh míst pro přecházení, i přes nesoulad s vyhláškou 398/2009 Sb., v této variantě 

zachován. Nejvyšší dovolená rychlost je v těchto místech omezena svislým dopravním 

značením na 70 km/h, čímž je dosažen kompromis mezi bezpečností chodců a 

plynulostí provozu. Pro lepší přehled je vhodné místa pro přecházení osvětlit obdobně 

jako přechody pro chodce.  

Odvodnění 

Komunikace prochází rovinatým územím, v části trasy je podélný sklon nulový 

a v části minimální. Příčně je terén v části úseku rovinatý a v části svažitý k pravé straně 

komunikace, na levé straně pak opět bez výrazného sklonu. V lokalitě se nenachází 

žádná vodoteč, do které by bylo možno odvodnění komunikace směřovat (Mistřický 

potok je ohrázován a dle zaměření veden nad úrovní terénu, nelze jej tedy využít). Pro 

odvodnění jsou tedy navrženy vsakovací, kde bude docházet ke shromažďování 

srážkových vod z komunikace a jejich postupnému vsakování. Převedení vod z pravé 

strany komunikace na levou je navrženo pomocí propustku, na vyústění je navržen 

přelivný příkop s vodorovnou hranou, aby bylo možno občasně nadměrné průtoky 

rovnoměrně převádět na okolní území. Menší průtoky zůstanou v přelivném příkopu a 

budou postupně vsakovány. 
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Řešení odvodnění vsakováním je možné pouze v případě vhodných 

geologických podmínek a v tomto případě pouze se souhlasem správce OP VZ II. 

stupně a souhlasem vodoprávního úřadu, vyjadřujícímu se k záležitostem zásahu do 

CHOPAV. 

Klady: 

+ Využití stávajícího tělesa vozovky 

+ Minimální zábor pozemků v soukromém vlastnictví 

+ Soulad s ÚP 

+ Místa pro přecházení – kompromis mezi bezpečností a plynulostí provozu 

Zápory: 

- Snížení návrhové rychlosti na 70km/h – méně komfortní návrhové prvky trasy 

- Průsečná křižovatka v blízkosti zástavby – omezení rozhledových poměrů 

- Místa pro přecházení – nesoulad s vyhláškou 398/2009 Sb. 

2.6.4 Varianta B (S9,5/70) – alternativní řešení 

Varianta řeší úpravu stávající odsazené křižovatky, která se nachází na konci 

úseku před obcí Bílovice, na křižovatku okružní. Dále řeší úpravu míst pro přecházení 

na přechody pro chodce. Podmětem k této variantě byly připomínky obce Mistřice, 

jejíž vedení vybudování okružní křižovatky prosazovalo. 

Směrové i výškové řešení je totožné s variantou B, ze které vychází. Okružní 

křižovatka je vzhledem k intenzitám provozu navržena jako malá jednopruhová o 

vnějším průměru 35,0m s šířkou okružního jízdního pásu 5,0 m a pojížděným 

prstencem šířky 3,0m. 

Východní a západní větvě (větvě tvořené silnicí II/497) jsou směrově rozděleny 

dělícím ostrůvkem, a proto jsou vjezdy a výjezdy na těchto větvích navrženy shodně 

v šířce 5,0m, respektive 5,75m včetně vodícího proužku a zpevněné krajnice, kvůli 
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umožnění objetí nepojízdného vozidla. Poloměry na vjezdech jsou navrženy v hodnotě 

15,0m, na výjezdech potom 18,0m. Na východní větvi je umístěn přechod pro chodce, 

rozdělený dělícím ostrůvkem, umožňující převedení chodců mezi autobusovými 

zastávkami, které jsou na této větvi navrženy. 

Vjezdy a výjezdy na severní a jižní větvi, které jsou tvořeny silnicí III/49729 a 

silnicí III/49728, jsou navrženy v šířkách 4,0m a 5,0m o poloměrech 12,0m a 15,0m. Na 

jižní větvi se nachází sjezd připojující přilehlou nemovitost. Návrh okružní křižovatky 

vyvolává úpravu vedlejších silnic III/49729 a III/49728 v celkové délce cca 160m. 

Mimo návrh okružní křižovatky tato varianta také řeší zřízení přechodů pro 

chodce, a to v místech pro přecházení navržených z varianty B. Místa pro přecházení 

jsou doplněna o vodorovné dopravní značení V7a a osvětlení přechodu. Dovolená 

rychlost je v těchto místech lokálně omezena na 50 km/h. Přechody pro chodce jsou 

v této variantě navrženy ze dvou důvodů. Prvním důvodem je soulad s vyhláškou 

398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb). Dalším důvodem je samotný návrh okružní křižovatky 

v extravilánu, který vytváří poměrně nebezpečnou překážku na trase silnice II/497 a 

vyvolává snížení dovolené rychlosti na 50 km/h, přičemž lokální omezení dovolené 

rychlosti v úsecích před okružní křižovatkou je možné považovat za preventivní 

zpomalení dopravy, před dosažením vlastní okružní křižovatky. 

Klady: 

+ Eliminace problematických rozhledových poměrů omezených stávající zástavbou 
v křižovatce 

+ Bezpečnější převedení chodců v místě okružní křižovatky 

+ Zpomalení dopravy na vjezdu do obce Bílovice 

+ Soulad s vyhláškou 398/2009 Sb. 
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Zápory: 

- Vzhledem k nevyrovnaným intenzitám na jednotlivých větvích dochází 
k razantnímu omezení plynulosti provozu na sil. II/497 při minimálním 
nárůstu bezpečnosti vozidel na vedlejších komunikacích 

- Umístění v extravilánu – omezení rychlosti 

- Přechody v extravilánu – omezení rychlosti 

- Snížení plynulosti dopravy 

2.7 Celkové posouzení 

Do celkového posouzení jsou zahrnuty jen základní varianty A a B. Varianty 

alternativního řešení nejsou posuzovány z důvodu, že jsou zpracovány pouze jako 

podvarianty vycházející z těchto základních variant. Výjimku tvoří příloha C.1 Odhad 

nákladů, kde jsou pro porovnání uvedeny všechny varianty. 

2.7.1 Dopravně technické hledisko 

Varianta A je navržena jako silnice s návrhovou kategorií S9,5/80, z čehož 

vyplývá výrazné zlepšení parametrů stávající silnice II/497, které jsou v této variantě 

posuzovány na směrodatnou rychlost 90km/h. 

Návrhové parametry varianty B vycházejí z kategorie S9,5/70 se směrodatnou 

rychlostí 70km/h. K zlepšení parametrů stávající komunikace, v jejíž trase je varianta B 

vedena, dochází tedy v menší míře než u varianty A. Dalším nedostatkem je omezení 

rozhledových poměrů na křižovatce II/497 x III/49729 x III/49728 (křižovatka 

Mistřice). 

Závěr: 

Obě varianty vedou na zlepšení parametrů stávající silnice II/497 a k jejich 

sjednocení v celé délce úpravy na danou návrhovou kategorii. Nicméně vzhledem 

k míře zlepšení těchto parametrů je varianta A z dopravně technického hlediska 

vyhodnocena jako výhodnější oproti variantě B. 
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2.7.2 Soulad s ÚP dotčených obcí 

Varianta A je z části navržena jako přeložka stávající komunikace. V úseku této 

přeložky se trasa dostává mimo plochy určené pro dopravu a zasahuje do ploch 

vyhrazených k zemědělské činnosti. 

Vzhledem k tomu, že varianta B je vedena ve stávající trase silnice II/497 v celé 

délce řešeného úseku, nedochází k zásahu mimo plochy určené pro dopravu. 

Závěr: 

Z výše uvedeného vyplývá, že varianta B je na rozdíl od varianty A v souladu 

s ÚP dotčených obcí a nevyvolává žádné změny ve využití stávajících ploch. 

2.7.3 Majetkoprávní problematika 

V místě přeložky stávající silnice II/497 zasahuje varianta A na velké množství 

pozemků v soukromém vlastnictví, což vyvolává zábor těchto pozemků a jejich 

vykoupení. 

Varianta B kopírující stávající stav, vyvolává zábor soukromých pozemků pouze 

v těsné blízkosti stávající komunikace. 

Závěr: 

Z hlediska majetkoprávní problematiky nabízí varianta B jednodušší 

majetkoprávní vypořádání se soukromými případně právnickými osobami.  
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2.7.4 Ekonomické hledisko 

Finanční posouzení variant bylo provedeno v příloze C.1 Odhad nákladů.   

    varianta A  varianta B   

stavební náklady:  116,265   98,318  [mil. kč] 

výkup pozemků:  1,632   0,648  [mil. kč] 

CELKEM   117,897  98,966  [mil. kč] 

2.7.5 Závěrečné shrnutí 

Z jednotlivých porovnání se jeví jako výhodnější varianta B, která byla ve všech 

výše posuzovaných bodech vyhodnocena lépe než varianta A, mimo dopravně technické 

hledisko, které je pro dopravní funkci silnici II. třídy poměrně zásadní. Ale vzhledem 

k tomu, že jsou v obou variantách navrženy autobusové zastávky, vyvolávající potřebu 

převést chodce přes upravovanou silnici II/497, což je uskutečněno pomocí míst pro 

přecházení s ochrannými ostrůvky, v jejichž místech dochází z bezpečnostních důvodů 

k lokálnímu omezení dovolené rychlosti, lze považovat variantu B, která je navržena 

na návrhovou respektive směrodatnou rychlost 70km/h, za dostatečně komfortní. 

Problém přetrvává v řešení křižovatky Mistřice, kde i přes zlepšení oproti 

stávajícímu stavu, jsou rozhledové poměry omezeny stávající zástavbou, která se 

nachází v těsné blízkosti křižovatky. 

Jako ideální řešení se tedy naskýtá kombinace obou variant, která by spočívala 

ve vedení trasy dle varianty B s řešením odsunutí křižovatky od stávající zástavby dle 

varianty A. 
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3. ZÁVĚR 

Pro návrh řešení úpravy silnice II/497 byly zvoleny dva různé přístupy, 

na jejichž základě byly navrženy dvě výchozí varianty.  První přístup, z něhož vychází 

varianta A, upřednostňuje dopravně technické řešení. Jedná se o variantu s komfortními 

návrhovými prvky, která je z části navržena jako přeložka stávající silnice II/497. Druhý 

přístup klade větší důraz na využití stávajícího stavu komunikace v co největší míře, 

čímž více zohledňuje hledisko ekonomické. Na tomto přístupu je založena varianta B, 

která s mírnými odchylkami kopíruje trasu stávající silnice II/497. Na základě těchto 

variant bylo navrženo i alternativní řešení, které znázorňuje další možné řešení 

příslušných variant. V závěru práce došlo k porovnání dvou hlavních variant, 

dle několika hledisek a parametrů, z něhož vyplývá, že optimálním řešením pro návrh 

úpravy silnici II/497 v úseku Uherské Hradiště – Bílovice by byla kombinace těchto 

variant. 
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