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1.

ROZBOR STÁVAJÍCÍHO STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY JMK VČETNĚ INTENZIT
Stávající komunikační síť na území Jihomoravského kraje je velmi ovlivněna dlouhodobě potlačenou
přípravou rozvoje sítě. Až na spojení na Prahu, Bratislavu a Ostravu neexistuje kapacitní dopravní
propojení do navazujících krajů či krajských měst a i směrem do Vídně. Tedy chybí tzv. nadřazená
komunikační síť, která by přenášela nadmístní dopravní vztahy a také by umožňovala optimální vedení
zdrojové, cílové ale i mnohdy místní dopravy. Tato síť není v současné době připravována a není
většinou zakotvena ani v územně-plánovacích dokumentacích. Spojení do uvedených směrů Prahy a
Ostravy po dálnici D1 je v současnosti velmi problematické. Při neexistenci R35 tvoří dálnice D1
jedinou východo-západní osu v území, a to včetně napojení na jižní směry na Rakousko (I/52 – R52) a
Slovensko (D2). Dále v brněnské aglomeraci tvoří dálnice D1 i velmi významnou roli i v problematice
místní sítě, neboť je využívání pro místní dopravu a neexistuje jiná relevantní komunikační osa
v území. Zatížení dálnice D1 je tedy na hranici své kapacity a bezpečnosti silničního provozu, a to
především v úseku Kývalka – Holubice a výhledově i Holubice – Vyškov. Ostatní komunikační síť tzv.
nadřazeného systému s celostátním nebo nadmístním významem je na území Jihomoravského kraje
dlouhodobě podhodnocena. Spojení na sever je realizováno po stávající sil. I/43, která je zcela
poddimenzovaná v brněnské aglomeraci a v severních lokalitách je zase dopravně nebezpečná, o
čemž svědčí rozbor dopravní nehodovosti. Kritický je však úsek Černá Hora – Lipůvka – Česká.
Intenzity dopravy, zcela nevhodné vedení trasy sil. I/43 a poddimenzované šířkové uspořádání
komunikace zcela degradovalo dopravní propojení směrem na sever. Pokud nebude realizována
rychlostní komunikace R43 nebo alespoň homogenizace – úprava sil. I/43 bude se daný stav neustále
prohlubovat, což povede nejen ke zhoršení bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu, ale
rovněž i pro okolí komunikace z hlediska životního prostředí. Severní spojení mimo koridor I/43 nebo
blízké výhledové R43 nemá jinou alternativu, mimo velké dopravní závleky po D1 a sil. I/38 či R35
resp. I/35. Spojení směrem na jih do sousedních metropolí Vídeň a Bratislava je zajišťováno dvěma
dopravními koridory – D2 a I/52 resp. R52. Dálnice D2 se jeví na první pohled jako dostatečně
bezpečná a kapacitní komunikace. Toto platilo v uplynulém období. V současnosti význam a tedy i
dopravní zatížení dálnice D2 roste a výhledově je nutno minimálně v brněnské aglomeraci, uvažovat o
jejím zkapacitnění. Tento stav je ovlivněn především umístěním obchodních center na území města
Brna nebo těsně za jeho hranicí podél dálnice D2. Spojení na Vídeň resp. do Rakouska je nutno
rozdělit na dva základní bloky. Jednak je chování dopravy při rozdělení dopravního proudu mezi dva
základní tahy – I(R)52 a I/53 resp. I/38. Po zprovoznění dálnice A5 po Schrick dochází k procesu
zvyšování zátěží na hraničním přechodu Mikulova – Drasenhofen, tedy na I/52 - B7 a ke snižování
zátěží na přechodu Hatě na sil. I/38-B303. Je to dáno zvyšující se atraktivitou spojení Brno – Vídeň a
dále na jih a západ Evropy přes dálnici A5. Dle očekávaného vývoje dostavby A5 s termíny 2016-17 za
Poysdorf a obchvat Drasenhofenu lze očekávat další zvýšení atraktivity trasy R52 – I/52. Dále je to
problematika tahu samotné sil. R52 – I/52. Tato je zařazena do hlavní sítě TEN-T, a proto se
předpokládá její realizace do roku 2030. Tedy reálně je uvažováno prodloužení R52 od Pohořelic po
státní hranici s napojením na dokončenou dálnici A5. Nedořešeným pak zůstane úsek D1 (MÚK Brno
Centrum) – začátek R52 u Rajhradu. Tento úsek v současnosti nesplňuje podmínky zařazení do sítě R
či D, nedojde tedy propojení sítě TEN-T v požadované normové kvalitě. Zde je možno uvažovat o třech
možných scénářích: a) zrealizovat jiné propojení sítě TEN-T R52 Rajhrad – D1 (D2), a to v podobě JZT
či JT, nebo upravit stávající sil. I/52 do podoby splňující parametry rychlostní komunikace či udělit
dlouhodobou výjimku pro tento úsek s tolerancí souběhu více druhů doprav a dopravní nebezpečnosti
daného úseku. Ostatní základní síť je tvořena sítí silnic I. tříd doplněná o systém II. a III. tříd. Základní
systém je patrný s přiloženého schématu. Samostatnou kapitolou je pak samotné město Brno, kde je
patrná dlouhodobá absence silnice I/42 – Velkého městského okruhu v jeho homogenizované podobě.
Nejkritičtější je v současnosti situace na jihu města, kde není dořešena ani základní koncepce vedení
základní sítě okruhu a radiál – v tomto případě sil. I/41 - Bratislavské radiály. Rovněž situace kolem
napojení rozvojové zóny Černovické terasy a letiště prochází v současnosti vývojem, který nelze
dopředu vyhodnotit.
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Obecně lze však konstatovat, že komunikační síť Jihomoravského kraje je dlouhodobě
poddimenzována, a to především v Brněnské aglomeraci. Neřešení dopravní problematiky je
záležitostí koncepce, a to jak na úrovni státních, krajských či městských složek. Dopravní infrastruktura
není strategickou prioritou a od toho se odvíjí i postup přípravy a realizace. Z hlediska přípravy staveb
je možno vyjmenovat pouze malou část staveb na síti silnic I. třídy R či D, které je možno realizovat
v nejbližším období, a které mají vliv na celkové chování dopravy v území:
 D1 – zkapacitnění v úseku Kývalka – Holubice – kde je reálný pouze úsek mezi MÚK Brno Jih a
MÚK Brno Centrum, připojení Černovické terasy I. etapa a výhledově pak úsek MUK Brno Jih a
MUK Brno Západ. Ostatní stavby jsou závislé buď na změně dokumentací EIA, DÚR, ÚP či
schválení ZÚR JMK
 R52 – obchvat Mikulova jako samostatná akce
 Sil. I/38 – obchvat Znojma – postupná realizace všech tří staveb
 Sil I/42 VMO – Žabovřeská I, Tomkovo náměstí a Rokytova – jiné stavby nemají ani Územní
rozhodnutí
 Sil. I/55 – obchvat Břeclavi
 Sil. I/53 – úsek Dobšice – Znojmo a obchvat Dobšic, ostatní stavby v přípravě DÚR
Jiné koncepční, ucelené tahy nejsou připravené. Je nutno se intenzivně zabývat dokončením VMO
v Brně na především řešení vztahu na sever, a to buď realizací rychlostní komunikace R43 (především
v úseku D1 – Kuřim – Boskovice) nebo homogenizací stávající sil. I/43 v úseku Lipůvka Brna a úpravou
některých úseků směrem na sever.
TEN-T NA ÚZEMÍ ČR – JMK – revize 29.3.2013
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KOMUNIKAČNÍ SÍŤ JMK

Z hlediska intenzit dopravy je nutno vycházet z celostátního sčítání dopravy v roce 2010. Jedná se o
poslední aktuální stav, který již reaguje částečně na změny v dopravě vlivem ekonomické krize. Pro
část Jihomoravského kraje však platí velké ovlivnění uzavírky sil. I/52 v úseku D (MÚK Brno Centrum)
– Rajhrad. Tato část komunikační sítě přenáší cca ½ vztahu z jižních oblastí do města Brna a vlastně
znamená přemístění cca 30 tis vozidel/den na jinou komunikační sít mimo běžný provoz – tedy reálné
chování dopravy. Proto není možné pro modelování dopravy vycházet z tohoto sčítání. Na základě
uvedeného byla zpracovaná dokumentace firmou HBH s.r.o pro ŘSD ZB, která za pomoci aktuálních
podkladů z automatických sčítačů let 2011, 2012 a 2013 zpracovala aktualizaci modelu – kalibraci
vycházející ze sčítání roku 2010 a upraveno z aktuálních dat 2013 s přepočtem zpět na rok 2010.
Tento model bude výchozím stavem pro všechny další kroky v oblasti modelování dopravy jak pro ŘSD
ČR, KrÚ JmK i město Brno. Dalším problémem odsouhlasení jednotného postupu při růstových
koeficientech pro stanovený rok 2035. Tento bod bude projednán na společném jednání na MD ČR a
výsledek – zápis, či dohoda z jednání bude nedílnou součástí zadání dalších prací. Pro ukázku
následující schéma ukazuje výchozí stav intenzit, ze kterého budou veškeré následující práce
vycházet.
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JMK, STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ SÍŤ ROK 2010, INTENZITY DOPRAVY (RPDI)

Hodnoty jsou získané z dopravního modelu jihomoravského kraje. Aktualizované jsou v roce 2013 a posléze
zkalibrované na hodnoty sčítání ŘSD 2010, respektive na hodnoty RPDI získané z ASD nebo z vlastních průzkumů.
Autor: HBH Projekt (atelier ADIAS) Únor 2014
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2.

SEZNAM A ROZBOR VŠECH ZNÁMÝCH RELEVANTNÍCH ZÁMĚRŮ SILNIČNÍ SÍTĚ V JMK
Z hlediska koncepčních – schválených dokumentací je možné se v současné době opřít pouze o
materiál Ministerstva dopravy České republiky – Dopravní sektorovou strategii II. fáze (SESTRA II) –
souhrnný dokument 10/06/2013. Tento materiál hovoří o seznamu staveb, které mají být realizovány
v určitých časových úsecích. Dále jsou uvedeny ty stavby či úseky komunikací, které mohou svým
významem ovlivňovat dopravní režim v Jihomoravském kraji. Tento postup - přístup v současnosti
využívá i Ředitelství silnic a dálnic České republiky v koncepčních materiálech.
Předpokládané stavby pro rok 2015 dle hmg MD
D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec (2013 – 2015)

na území JmK
1
2

I/38 Znojmo obchvat II (2013 – 2016)
I/38 Znojmo obchvat I (2013 – 2016)
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Předpokládané stavby pro rok 2020 dle hmg MD
(A5 realizováno po Poysdorf + obchvat Drasenhofenu)
D3 Bošilec – Ševětín (2014 – 2017)
D3 Ševětín - Borek (2015 – 2017)
D3 Úsilné – Hodějovice (2016 – 2021)
D3 Hodějovice - Třebonín (2016 – 2021)
R35 Opatovice – Časy (2015-2018)
R35 Časy - Ostrov (2015-2018)
R35 Ostrov – Vysoké Mýto (2017 – 2020)
R35 Vysoké Mýto – Džbánov (2017 – 2020)
R35 Džbánov – Litomyšl (2017 – 2020)
R35 Litomyšl - Janov (2017 – 2020)
R35 Janov - Opatovec (2017 – 2020)
R55 Otrokovice, obchvat JV (2016 – 2019)

na území JmK
3
4

I/42 Brno VMO Žabovřeská I. (2015 - 2018)
I/42 Tomkovo náměstí (2017)
III/15286 Slatina obchvat [II/417??]

5

III/4171 Šlapanice obchvat
II/380 – Tuřany obchvat – D1
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Předpokládané stavby pro rok 2020-35 dle hmg MD
(Kompletní síť TEN-T – tedy D3, R35, R11, R49, R52)

na území JmK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D1 - Prioritní úsek Zkapacitnění D1
I/41 – Bratislavská radiála
I/42 VMO Rokytova
I/38 – Obchvat Znojma
I/55 – Obchvat Břeclavi
I/43 – Úprava tahu Brno – konec JMK
I/53 – Pohořelice - Znojmo
II/602 Obchvat Bosonoh
MÚK Moravanská + DI
Silnice II/380 úsek MÚK Černovická - MÚK Průmyslová (VMO Brno)
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3.

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY

3.1

DEFINICE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ, KTERÉ MOHOU MÍT VÝZNAMNÝ VLIV NA
ZATÍŽENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ V JMK

Z hlediska širších vztahů komunikační sítě je nutno se zmínit o těch komunikacích resp. dopravních
vztazích, které mohou výrazně ovlivnit – změnit rozdělení dopravního proudu v oblasti dotčené sítě
Jihomoravského kraje. Z hlediska severojižního propojení se jedná o propojení dálnice D3, a to
etapově v blocích do r. 2015, 2020 a 2035. Do tohoto data by měla být realizována kompletní hlavní síť
TEN-T. Realizace této trasy může pozitivně, byť nepodstatně zapůsobit snížením části intenzit z Čech
směrem do Rakouska přes území Jihomoravského kraje.
Asi nejvýznamnější dopad na komunikační síť Jihomoravského kraje má realizace dvou silničních
tahů:
- Kompletace R35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice - Olomouc - tedy druhé republikové kapacitní
propojení východ – západ
- Dostavba A5 v úseku Schrick – Poysdorf – Drasenhofen – kapacitní propojení ČR-A, respektive
kapacitní propojení do jihoevropské komunikační sítě
Z detailního rozboru jsou vyjmenovány ty stavby, které významně ovlivňují dopravní chování
v Jihomoravském kraji na vybrané komunikační síti:
realizace do r. 2015
D3
Veselí nad Lužnicí – Bošilec
realizace do r. 2020
A5

Schrick - Poysdorf + obchvat Drasenhofenu

D3

Bošilec – Třebonín

R35

Opatovice - Opatovec

R55
Otrokovice - JV obchvat
realizace do r. 2035
kompletní síť TEN-T – D1, D3, R11, R35, R49, R52
SCHÉMA KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ČR DLE PÚR 2008 – PROPOJENÍ R35
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SCHÉMA AKTUÁLNÍHO PŘÍSTUPU K REALIZACI DÁLNICE A5
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3.2

SEZNAM A ROZBOR VŠECH ZNÁMÝCH RELEVANTNÍCH ZÁMĚRŮ SILNIČNÍ SÍTĚ V ŠIRŠÍCH
VZTAZÍCH

Z hlediska širších vztahů komunikační sítě je nutno se zmínit o těch komunikacích resp. stavbách,
které mohou v případě realizace určitým způsobem ovlivnit chování dopravy v Jihomoravském kraji.
Jedná se především to tyto stavební celky:
D1

Přerov – Lipník – stavba nemá zásadní vliv na chování dopravy v Jihomoravském kraji

R55
Přerov – Břeclav – vydanéno (nepravomocné ÚR) na úsek Mor. Písek – Bzenec, není znám
čas čas realizace
S3

Hollabrunn – Guntersdorf – aktuální stav přípravy – viz text a výkres – realizace může mírně
ovlivnit rozdělení dopravy mezi R52 a I/38, avšak vzhledem k charakteru spojení A5-R52modernizovaná D1 a S3- I/38 nelze předpokládat výrazné ovlivnění nad 10%.
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SCHÉMA AKTUÁLNÍHO PŘÍSTUPU K PŘÍPRAVĚ S3

Charakter komunikace S3:
Souběžně k B303 bude vybudována S 3 Weinviertler Schnellstrasse Hollabrunn – Guntersdorf.
Probíhá EIA, do léta 2014 mají být dokončeny geologický a archeologický průzkum. Časový plán ale
bude muset být (zpráva z 01/2014) nově upraven v souvislosti se změnami v rakouském správním řádu
– k dnešku není možný žádný odhad dopadů a proto oficiální harmonogram neexistuje.
Stávající obchvat Hollabrunnu – označení B303, takže „Landesstrasse“, bude při zprovoznění S3
Asfinagem převzat a zařazen do zpoplatněných silnic (k dnešku to jsou třídy A a S). Předpokládá se,
že S3 přebere až 90% dnešní dopravní zátěže (cca 15.000/den) a B303 bude sloužit pouze lokální
dopravě (cca 1-2 tis/den) a jako přivaděč k S3.
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D4-S8
Bratislava - Vídeň – realizací dojde k novému kapacitnímu propojení mezi dálnicí D2 a
dálničním systémem v Rakousku. Jelikož dané propojení je pouze v koncepční rovině bez udání času
realizace, nelze předpokládat dokončení do roku 2035. Tudíž nebude mít vliv na charakter dopravního
proudu v Jihomoravském kraji.
SCHÉMA PROPOJENÍ D4 (BRATISLAVA) – S8 (S1 VÍDEŇ)

NÁVRH SCÉNÁŘŮ SILNIČNÍ SÍTĚ V JMK

4.

Na základě dohodnutého postupu prací bylo zpracováno 16 základních scénářů, které byly
představeny včetně krátké charakteristiky na výrobních výborech. Z těchto se pak dopracovaly čtyři
základní varianty, které budou předmětem vlastních modelových scénářů. Na uvedených čtyřech
scénářích lze objasnit – dokladovat všechny základní koncepční úvahy a charakterizovat jejich dopady
do území.

4.1

SEZNAM VARIANTNÍCH DOPRAVNÍCH STAVEB

Následně jsou v tabulkovém přehledu seřazeny stavby, které jsou obsahem variantních řešení.
Budou tedy různě skládány do kompaktních celků, vytvářející možné dopravní scénáře na území
Jihomoravského kraje.
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Seznam staveb pro doporučené (sledované varianty):
označení DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ZKAPACITNĚNÍ D1 KÝVALKA - HOLUBICE
RYCHLOSTNÍ SILNICE R52 - POHOŘELICE - STÁTNÍ HRANICE (VČ. MIKULOV OBCHVAT)
RYCHLOSTNÍ SLINICE R38
RYCHLOSTNÍ SILNICE R43 - KALČÍK
RYCHLOSTNÍ SILNICE - R43 BYSTRCKÁ STOPA
RYCHLOSTNÍ SILNICE R43 BÍTÝŠSKÁ STOPA
JZT (JIHOZÁPADNÍ TANGENTA)
JT (JIŽNÍ TANGENTA)
RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 PO D2
RYCHLOSTNÍ SILNICE R52 - D1 - RAJHRAD
RYCHLOSTNÍ SILNICE - R43 ČESKÁ - KUŘIM - SVITÁVKA
RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 - STAVBA 5509 - ÚSEK MORAVSKÝ PÍSEK - BZENEC
RYCHLOSTNÍ SILNICE - R43 KUŘIM - SVITÁVKA

SILNICE I. TŘÍDY
1
2
3
4
4b
5
6
7
8
9
10
11

I/38 - ZNOJMO OBCHVAT
I/53 - HOMOGENIZACE (VČ. LECHOVICE OBCHVAT)
DOKONČENÍ VMO + I/41 BRAT. PŘÍVADĚČ
I/55 - BŘECLAV OBCHVAT
BŘECLAV OBCHVAT (sil. I/40)
I/51 - HODONÍN OBCHVAT
I/23 - ROSICE OBCHVAT
I/19 - SEBRANICE OBCHVAT
I/43 - LETOVICE – ROZHRANÍ
I/43 - ČESKÁ - K: UŘIM
I/52 - MIKULOV OBCHVAT
I/43 - KUŘIM SEVERNÍ OBCHVAT

SILNICE II. TŘÍDY do roku 2020 - 23
1
2
3
4*
5
6*

II/385 - ČEBÍN A HRADČANY OBCHVAT
II/416 - BLUČINA OBCHVAT
II/602 BOSONOHY OBCHVAT
II/380 - TUŘANY OBCHVAT
III/15286 – SLATINA OBCHVAT [II/417??]
II/374 - RÁJEC PŘELOŽKA
II/374 - RÁJEC - DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
II/374 - LHOTA RAPOTINA - BOSKOVICE

EIA, ÚŘ
ROZPRACOVANÁ DÚR
(STUDIE, NENÍ V ÚPD)
EIA, ÚR, DSP
ROZPRACOVANÁ DÚR
EIA, ÚR, DSP
DÚR
STUDIE
VYVOLANÁ INVESTICE JINÉHO
INVESTORA (DÚR)

7

II/395 POHOŘELICE - MIKULOV

-

PŘELOŽKA SILNICE III/3771 TIŠNOV

-

SILNICE II/422 - LEDNICE, PŘELOŽKA SILNICE

*

SILNICE II/380 ÚSEK MÚK ČERNOVICKÁ - MÚK PRŮMYSLOVÁ
(VMO BRNO)
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SILNICE II. TŘÍDY do roku 2035
6*
8
9
10
11
12
13

4.2

STUDIE, ÚP
II/374 DOUBRAVICE – LHOTA RAPOTINA
DÚR
II/152 - ŽELEŠICE OBCHVAT
ÚP
III/4171 ŠLAPANICE OBCHVAT [II/417??]
DÚR NEAKTUÁLNÍ
II/426 STRÁŽNICE, OBCHVAT
JVT II SILNICE II. TŘ. CHRLICE D2 - KOBYLNICE - TVAROŽNÁ II/430
STUDIE
II/152 CHRLICE, OBCHVAT JAKO SOUČÁST JVT II
II/425 MODŘICE - RAJHRAD V PŘÍPADĚ PŘEVEDENÍ I/52 RAJHRAD
NENÍ ZPRACOVÁN PODKLAD
- BRNO D1 VE STÁVAJÍCÍ TRASE DO TAHU R52

KONCEPČNÍ NÁVRH SCÉNÁŘŮ

Jak již bylo uvedeno, bylo zpracováno 16 základních scénářů – viz příloha. Úvodem budou popsány
všechny s krátkou základní charakteristikou. Z těchto pak byly vybrány čtyři základní varianty, které
představují základní přístupy k problematice. Souhrnně lze uvedených 16 scénářů rozdělit na tři
základní bloky:

Varianty A –

vycházející z již koncepčně projednaných záměrů (úroveň DÚR, EIA) nebo těch,
které jsou obsahem platných územních plánů

Varianta B –

koncepce vychází ze studií Strnad (200? - 2012)

Varianty C, D –

možné koncepční scénáře vycházejí z Generelu dopravy JMK (2006) a uvádějí
doplnění sítě kapacitních komunikací v JMK
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Varianta se dá charakterizovat jako „0 stav“ – tedy bez zásadního rozvoje komunikační sítě. Mimo
základní stavby, jako dobudování městského systému v Brně (VMO, radiály…), zkapacitnění D1,
homogenizace sil. I/53 včetně obchvatu Znojma, obchvatů Břeclavi a Hodonína, úprav na stávající sil.
I/43 řešení nezahrnuje výhledové řešení nadřazené sítě, tedy ani tu komunikační síť, která je součástí
sítě TEN-T. Varianta tedy představuje ty komunikační úpravy, které mají již započatou projekční či
stavební přípravu, nebo budou nevyhnutelná z hlediska reálné kapacity tahů a bezpečnosti provozu.
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Varianta A.1 vychází z předchozího tzv. „0 stavu“ a je doplněna o stavbu na I/52 – obchvat
Mikulova dle souladu s platným ÚP města Mikulov. Ostatní síť je shodná s předchozím návrhem, tedy
bez realizace základní – nadřazené sítě R a D na území JMK.

Varianta A.2 navazuje na předchozí řešení – s doplněním rychlostní komunikace R52 v úseku
Pohořelice – Mikulov – st. hranice. Tímto dojde k naplňování podmínky propojení sítě TEN-T kapacitní
komunikací v návaznosti na realizovaný úsek dálnice A5 Schrick – Poysbrunn – Drasenhofen. Ostatní
síť je shodná s předchozím stavem.
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Navazující varianta A.3 doplňuje síť rychlostních komunikací o ty úseky – stavby, které již mají
určitou část dokumentace či přípravy projednanou – fáze DÚR či EIA. Jedná se o stavby na R43
Kuřim- Svitávka a R55 Moravský Písek – Bzenec.
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Varianta B.1 představuje koncepci, která má za cíl eliminovat napojení Brněnské aglomerace. Je
založen systém kapacitních tangenciálních komunikací na jižním (východním i západním) okraji kraje
v podobě R55 a I/(R)38 a vedením R43 v tzv. Bítešské stopě. R43 je navržena v úseku D1 – Kuřim –
Boskovice, kde je ukončena na stávající sil. I/43. Sil. I/38 je navržena v nové kategorii – rychlostní
komunikace i v nové trase. A to ve vzdálenější poloze než je současná podoba staveb obchvatu
Znojma, která je jak projekčně tak již stavebně připravována či realizována. Trasa R55 je trasou přes
Ptačí oblast Bzenecká doubrava a pokračuje obchvatem Břeclavi, kde se napojuje na B47 v Rakousku.
Komunikace R52 není v záměru zahrnuta, vypadává tedy ze soustavy sítě TEN-T, což je v rozporu
s přijatými mezinárodními dokumenty. V trase zůstává pouze stávající sil. I/52. Koncepce je rozdílná od
územně plánovacího podkladu Generelu dopravy a je zapracována na základě požadavku obce
Ostopovice. Koncepce však nevychází vždy ze zpracovaných studií, takže některé trasy musely být pro
potřeby scénářů a modelování dofabulovány (R38, pokračování R55 v Rakousku, řešení R43 severně
Sebranic).

Varianta C1.1 obsahuje většinu komunikační sítě dle doposud sledovaných koncepcí, tedy
s kompletní sítí dálnic a rychlostních komunikací mimo JVT – Jihovýchodní tangenty. Tedy s R43
v Bystrcké stopě s pokračováním JZT a JT až po dálnici D2, R52 v úseku Pohořelice – st. hranice, R55
po D2 včetně průchodu přes Ptačí oblast Bzenecká doubrava a obchvat Břeclavi jako obchvat sil. I/55.
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Varianta C 1.2 vychází z předchozího navrženého stavu s tím, že je doplněna JVT v podobě silnice
II. třídy.
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Varianta C 1.3 vychází z řešení varianty C 1.1 – tedy s řešením R43, R52 a R55. Ale bez systému
v jižním sektoru města Brna – tedy bez JZT, JT a JVT. Rychlostní komunikace R52 v prostoru Rajhradu je
napojena na I/52 – tedy zachování stávajícího stavu. Síť rychlostních komunikací systému TEN-T bude
tedy v Brně přerušena.

Varianta C 1.4 navazuje na předchozí stav s tím, že ukončení sítě TEN-T v R52 není na stávajícím
stavu sil. I/52 u Rajhradu, ale pomocí JT mezi R52 a D2 na dálnici D2. Dojde tedy ke kompletaci sítě
TEN-T v podobě komunikací R nebo D.
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Aby bylo možno objektivně posoudit problematiku R43 je navržena varianta C 2.1 a to vedení tzv.
Bítyšskou trasou. Dále varianta obsahuje JZT a JT, R52 v úseku Pohořelice – st. hranice a R55 po
dálnici D2.
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Varianta C 2.2 - aby bylo porovnání variant komplexní, je předchozí varianta s Bítýškou stopou
doplněná o systém JZT a JT v podobě rychlostní komunikace a JVT v podobě silnice II. třídy. R55 je
řešena alternativní stopou – tzv. jižní stopa mimo Ptačí oblast Bzenecká doubrava – Strážnické
Pomoraví (ing. Jiří Kalčík – duben 2007).

Varianta C 2.3 představuje řešení R43 v Bítyšské stopě, bez navazující sítě na jihu města Brna –
tangenty a řešení sil. I/52. R55 v trase přes Ptačí oblast Bzenecké doubravy.
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Varianta C 2.4 představuje řešení R43 v Bítyšské stopě s navazující sítí na jihu města Brna
v podobě jižní tangenty mezi R52 a D2. R55 v trase přes Ptačí oblast Bzenecké doubravy.
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Pro komplexní vyhodnocení je představena varianta D, která z problematiky R43 navrhuje pouze
část stavby, která prošla hodnocením EIA – tedy úsek Kuřim – Svitávka s ukončením na stávající sil.
I/43 u Boskovic. Dále je R43 dotažena až ke stávající kapacitní komunikaci I/43 v prostoru České. R52
je řešena jako komplexní trasa od D1 po státní hranici. Dojde tedy k propojení sítě rychlostních
komunikací přes systém VMO v Brně. R55 je řešena trasou přes Ptačí oblast Bzenecké Doubravy.
4.3

DOPORUČENÉ VARIANTY PRO MODELOVÉ STAVY

Na základě navržených scénářů byly vybrány čtyři nosné varianty, které v sobě obsahují základní
prvky všech scénářů. Z vybraných scénářů lze vyhodnotit dopady ucelených variant, ale také
jednotlivých vybraných celků – problematik. Bude možno stanovit přínosy, rizika a dopady variant a
dopravních tahů pro další rozhodovací proces.

Varianta A vychází ze stávajícího stavu komunikační sítě a tato je doplněna o ty komunikace, či
tahy, které jsou v současné době projednané, v projektové či stavební přípravě či v územních plánech
dotčených. Jedná se především o stavby v Brněnské aglomeraci jako zkapacitnění D1 v úseku Kývalka
– Holubice, dokončení sil. I/42 Velkého městského okruhu či řešení sil. I/41 Bratislavské radiály. Tedy
stavby, na kterých je založena udržitelnost rozvoje města Brna a přilehlé aglomerace. Dále je
realizováno zkapacitnění tahu silnice I/43 v úseku Česká – Kuřim. Toto zkapacitnění nepředstavuje
žádné předjímání některé z variant řešení R43, ale je nutné z kapacitních údajů ve všech doposud
známých variantách R43 či řešení bez R43. Dále je navržena připravovaná homogenizace tahu sil. I/53
Pohořelice – Znojmo a komplex staveb sil. I/38 Obchvatu Znojma po státní hranici, Obchvat Břeclavi na
sil. I/55 a Obchvat Mikulova na sil. I/52 dle platného Územního plánu města Mikulov. Varianta ukáže
výchozí stav sítě bez realizace kapacitních rychlostních komunikací. Nutno se zmínit, že varianta
neobsahuje propojení sítě TEN-T na území České republiky v podobě sítě dálnic či rychlostních
komunikací, a to v tahu Brno – Vídeň, kdy úsek D1 – Rajhrad a Pohořelice – státní hranice zůstává
jako silnice I. třídy.
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Varianta B představuje koncepci, která vychází ze snahy o potlačení dopravy v Brněnské
aglomeraci. Vedení nadregionální dopravy v Jihomoravském kraji je navrženo v tangenciálních trasách
R55 a nové R38, a to v obou případech od napojení na okolní kraje až na hranice s Rakouskem.
Omezeny jsou komunikace pro cílovou/zdrojovou dopravu aglomerace. Rychlostní komunikace R55 je
vedena přes Ptačí oblast Bzenecké doubravy a pokračuje přes Obchvat Břeclavi až ke státní hranici na
sil. B47. Zde hypoteticky pokračuje rychlostní charakter této komunikace s napojením na dálnici A5 u
Wilfersdorfu. Zcela odlišné je, od současného pojetí sil. I/38 řešení tahu D1 – Znojmo – Vídeň
v podobě rychlostní komunikace R38. Tento tah nefiguruje v žádné strategii jako komunikace
charakteru D či R, a to ani v navazujícím kraji Vysočina ani v Rakousku. Jedná se o zcela nový přístup,
který nově řeší i obchvat Znojma v nové – vzdálenější poloze. Změna podoby sil. I/38 na R38 by
musela být ukotvena i v kraji Vysočina i v Rakousku, kde je sledována tzv. Schnellstrase S3 a B303.
Vztah ze severu České republiky k Brnu a dálnici D1 je doplněn realizací rychlostní komunikace R43
od Boskovic (kde se odpojuje od stávající sinice I/43) po D1 v Bítyšské stopě s ukončením na dálnici
D1, kde se předpokládá její zkapacitnění v úseku Kývalka – Holubice. Dále je zrealizován městský
komunikační systém v podobě dokončení sil. I/42 VMO a sil. I/41 Bratislavské radiály. Dále se
předpokládá homogenizace tahu sil. I/53, dokončení Obchvatu Břeclavi a Hodonína a dále systém
nových úprav na krajské komunikační síti.
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V rámci této varianty bude zmodelována dlouhodobě sledovaná koncepce Generelu dopravy s
realizací komunikačního systému v Brněnské aglomeraci a navazující sítí rychlostních komunikací tedy
varianta C. Je navržen systém s řešením silnice R43 od R35 po D1 v Bystrcké stopě a pokračováním
v podobě Jihozápadní tangenty (JZT) a Jižní tangenty (JT) na R52 a D2. Jihovýchodní tangenta je
řešena jako silnice II. třídy s napojení na systém D1 - D2 v podobě MÚK Rohlenka a MÚK Chrlice II.
Navržena je i MÚK se sil. II/380. Dále je navrženo propojení sítě TEN-T v podobě R52 v úseku
Pohořelice – státní hranice. R55 je navržena ve stopě přes Ptačí oblast Bzenecké Doubravy po D2.
Obchvat Břeclavi je realizován jako sil. I/55. Dále je v duchu výchozích řešení realizováno zkapacitnění
dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice a realizace staveb ve městě Brně – sil. I/41 a 42. Sil. I/53 je
homogenizovaná dle připravovaného projektu a stejně tak i řešení Obchvatu Znojma na sil. I/38.
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Varianta D ja variantou s kompletním řešením komunikační sítě dle Generelu dopravy
s navazujícími úseky rychlostních silnic a dálnic. Je navržen systém ovšem s řešením R43 od R35 po
D1 v Bítyšské stopě a pokračováním v podobě Jihozápadní tangenty (JZT) a Jižní tangenty (JT) na
R52 a D2. Jihovýchodní tangenta je řešena jako silnice II. třídy s napojení na systém D1 - D2 v podobě
MUK Rohlenka a MUK Chrlice II. Navržena je i MUK s II/380. Dále je navrženo propojení sítě TEN-T
v podobě R52 v úseku Pohořelice – státní hranice. R55 je navržena v alternativní stopě mimo Ptačí
oblast Bzenecké Doubravy po D2. Obchvat Břeclavi je realizován jako sil. I/55. Dále je v duchu
výchozích řešení realizováno zkapacitnění dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice a realizace staveb
ve městě Brně – sil. I/41 a 42. Sil. I/53 je homogenizovaná dle připravovaného projektu a stejně tak i
řešení Obchvatu Znojma na sil. I/38.
5.

PROBLEMATIKA RŮSTOVÝCH KOEFICIENTŮ
Pro vlastní modelové práce je nutno z hlediska dopravní problematiky znát rozvojový potenciál
v území, tak i rozhodnutí o růstových koeficientech pro zatížení komunikační sítě. Zde je nutno
vycházet z přístupu, kdy jednotlivé složky, které se podílejí na přípravě dopravní infrastruktury, mají
stejný přístup k dané problematice. Daná problematika byla řešena samostatnou prací ŘSD ZB a její
konečné vyhodnocení není v době dokončení této práce známo. Předpokládaný termín závěrečného
projednání včetně stanoviska MD ČR, ŘSD ČR, a KrÚ JMK je 3.4.2014 a záznam z tohoto jednání
bude nedílnou součástí zadání vlastních modelových prací.
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