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ÚVODNÍ SLOVO
Hamletovské dilema být či nebýt bychom mohli v úvodu prarafrázovat větou: Jezdit či nejezdit, to je, oč tu běží. A pokud jezdit, tak
kudy? – dalo by se k tomu dodat.
Územní studie s dlouhým názvem, jejíž výsledky v přehledné formě koncentruje a shrnuje následující text, prověřovala, kudy by bylo
nejlepší jezdit. Především v rámci severojižního (či jihoseverního) spojení stávajících komunikací D1 a D35. A jestli by toto spojení bylo
lepší jako dálnice, nebo kapacitní silnice první třídy.
Práce na této studii trvaly rok a půl, pracoval na ní tým odborníků z nejrůznějších oborů a podkladem byly tisíce grafů, tabulek
a analýz. Svým rozsahem, obsahem a detailností prověření je tato územní studie svého druhu ojedinělým dokumentem.
V následujících kapitolách je autory studie popsáno, s jakým cílem, na jakém základě a za použití jaké metodiky studie vznikala. A jsou
zde formulovány závěry a doporučení pro práci na aktualizaci Zásad územního rozvoje JMK, ve které by se kromě jiných podkladů měly
promítnout především výsledky této územní studie.
Vzhledem k takřka obřímu rozsahu celé studie (k dispozici je na www.zurka.cz) jsme se rozhodli, že vznikne tento materiál, který může
být úvodem pro ty, kteří se chtějí věnovat celé studii hlouběji, nebo relevantním vodítkem pro ty, kteří chtějí mít komplexní informaci
o všech ve studii prověřovaných otázkách.
Je jasné, že pokud chtějí lidé jezdit po silnicích a pokud stávající silniční síť nepostačuje, tak se každá nová komunikace dotkne většího
či menšího počtu obyvatel, více či méně ovlivní již stávající obydlená území, nebo naopak volnou krajinu. A pokud už se nějaká nová
silnice má budovat, pak by asi mělo jít ve velké míře o to, aby trasa byla navržena tak, že po ní lidé budou chtít jezdit. Byly tedy uceleně
prověřeny základní varianty a podvarianty smysl dávajících kombinací trasování, a to z hlediska dopravní účinnosti, vlivu na stávající
urbanistické celky, vlivu na zdraví obyvatel a vlivu na životní prostředí. Co se týče nejsledovanějšího bodu, otázky trasy s číslem „43“,
závěr těchto analýz je takový, že „komunikace ‚43‘ je prioritně aglomerační komunikací, druhotně plní funkci severojižního spojení
dálnic D35 a D1“. Na to pak logicky navazují doporučení, která by měla být podkladem pro aktualizaci Zásad územního rozvoje JMK.
Nedá se předpokládat, že by nedošlo ke zpochybňování studie jako takové nebo jejích dílčích částí a východisek. Předkládaná publikace
tak může sloužit i jako podklad pro orientaci v případných polemikách o kvalitě zpracování nebo kvalitě obsahu či závěrů této Územní
studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno.
Mgr. Martin Maleček
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO

1

A) ÚVOD
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VYDANÝCH V ROCE 2016 JE STANOVENA
KONCEPCE DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ DOPRAVY PRO CELÉ ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. VZHLEDEM
K MĚŘÍTKU, VE KTERÉM SE ZÚR ZPRACOVÁVAJÍ, BYLO ROZHODNUTO, ŽE VYBRANÉ DOPRAVNÍ STAVBY
ZVOLENÉ KONCEPCE BUDOU PROVĚŘENY PODROBNĚJŠÍ DOKUMENTACÍ, TAK ABY BYLY NEGATIVNÍ DOPADY
PLYNOUCÍ Z JEJICH PŘÍPADNÉ REALIZACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ OBYVATEL CO NEJMENŠÍ.
V ZÚR JMK BYLO TEDY STANOVENO, ŽE V JÁDROVÉM ÚZEMÍ METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO
BUDOU PODROBNĚ PROZKOUMÁNY DOPADY PŘÍPADNÝCH STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, A TO
FORMOU ÚZEMNÍ STUDIE.
CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE
Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno (dále také
„Územní studie“) je zpracována pro naplnění těchto cílů a účelu uvedených v jejím zadání.
Prověřit potřebnost a realizovatelnost vybraných záměrů rozvoje silniční dopravy
Prověřit v územním detailu potřebnost a realizovatelnost vybraných záměrů navrhované koncepce silniční dopravy
na území Jihomoravského kraje, jež byly v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „ZÚR JMK“)
vymezeny v podobě územních rezerv.
Vytvořit sjednocený podklad vhodný pro porovnání záměrů
Vytvořit sjednocený podklad co do aktuálnosti a detailnosti řešení záměrů nadřazené dálniční a silniční sítě, jakož
i aktualizace, rozšíření a prohloubení údajů o území samotném tak, aby bylo možné posoudit vliv variant uspořádání
nadřazené dálniční a silniční sítě na dopravní zátěž dotčených dálnic a silnic v řešeném území a dále i významných
místních komunikací. To umožní posoudit vliv na životní prostředí a lidské zdraví v rozsahu, podrobnosti a míře
konkrétnosti větší, než umožňují ZÚR JMK.
Komplexně porovnat varianty, vyhodnotit a porovnat varianty z hlediska dopravně-urbanistického a vlivů na životní
prostředí a lidské zdraví.
Porovnat stávající a výsledný stav
Vyhodnotit pokles nebo nárůst dopravní zátěže na dopravní síti včetně vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, porovnat
stávající stav a výsledný stav v závislosti na jednotlivých variantách záměru výstavby nadřazené dálniční a silniční sítě.
Zohlednit vlivy na obyvatele území
Zpracovat vyhodnocení vlivu na lidské zdraví ve vztahu k počtu obyvatel.
Podklad pro aktualizaci ZÚR JMK
Účelem Územní studie je sloužit jako odborný podklad pro následnou aktualizaci Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje.
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Rozsah územní studie dle Zásad územního rozvoje JMK
Řešené území vychází z rozsahu plochy určené k prověření Územní studií nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území
OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, která byla vymezena v ZÚR JMK (na schématu zobrazena růžově čerchovaně).
Rozšíření řešeného území dle návrhu variant
Řešené území bylo v průběhu zpracování Územní studie rozšířeno tak, aby zahrnovalo území všech obcí potenciálně
dotčených některou z prověřovaných variant. Na severu bylo zvětšeno až po Lysice, kde začíná koridor územní rezervy trasy
„43“ vymezený v ZÚR JMK, další rozšíření bylo provedeno na jihovýchodě, jihu a jihozápadě o území, kde byla prověřována
na žádost města Brna trasa „velkého jižního obchvatu“. Řešené území tvoří vždy celá správní území obcí, které jsou
návrhem některé z prověřovaných tras dotčeny (a to i přesto, že řešení se dotýká pouze okraje území obce).
Sumarizace řešeného území
Řešené území ve výsledku zasahuje správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) Blansko, Boskovice, Brno, Ivančice,
Kuřim, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Vyškov a Židlochovice, zahrnuje celá správní území 111 obcí, má celkovou
rozlohu 112 443 ha a obývá ho cca 565 000 obyvatel (na schématu zobrazeno modře tečkovaně).
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PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Porovnání variant ve srovnatelné podrobnosti
Smyslem Územní studie je porovnání navržených variant dálniční a silniční sítě zpracovaných ve srovnatelné podrobnosti
a v celém rozsahu komunikačního systému, a to jak mezi sebou, tak ve vztahu k tzv. nulovým variantám (neboli nulovým
stavům) 00-2020 a 00-2035 (podrobněji viz dále).
Podrobnější zpracování, než mohou obsahovat ZÚR
Hodnocení a porovnání variant je provedeno na základě podrobnějšího prověření, než přísluší zásadám územního rozvoje,
tak aby pro aktualizaci Zásad územního rozvoje byl k dispozici podklad podrobnější, než mohou obsahovat samotné
zásady územního rozvoje nebo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 36 odst. 3 stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Měřítka hodnocení pro smysluplné porovnání
Řešení jednotlivých variant je v různých oborech hodnocení sledováno v různých měřítkách podrobnosti podle dostupných
podkladů. Vlivy jednotlivých variant na sledované jevy jsou tak rozpracovány na úroveň, která umožňuje jejich objektivní
smysluplné porovnání, nikoliv jejich prověření v celé šíři podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí. Jednotlivé části
analýzy současného stavu území (1. etapa Územní studie) a porovnání variant dálniční a silniční sítě (2. etapa Územní studie)
jsou provedeny v různých stupních podrobnosti, podle míry potřebnosti a dostupnosti zdrojových dat.
Hodnocení pro nejhorší dopravní scénář
Porovnání variant se zabývá jen silniční sítí, ostatní druhy dopravy (železniční, cyklistická), které mají jistě pozitivní vliv
na dopravní vztahy v území, jsou pominuty. Jejich zohledněním by byly předpokládané vlivy jednotlivých posuzovaných
variant pravděpodobně jiné, lze ale předpokládat, že by byly pozitivnější než hodnocení bez nich (míněno, že dopravní
zátěž území z dálniční a silniční dopravy by mohla být díky započtení dalších typů dopravy nižší). Hodnocení a porovnání
variant je tak provedeno na základě nejhoršího možného dopravního scénáře. Jinak řečeno, vstup vlivů přínosů ostatních
druhů dopravní infrastruktury by neměl na celkové porovnání variant znatelný vliv.
Parametry hodnocení
Hodnocení vychází obecně ze způsobů prostorového navrhování, kdy jsou sledovány dopravně-urbanistické parametry,
tj. dopravní efektivita (spojení bodu A a B) s přihlédnutím k topografii terénu, návaznostem na sídla a jejich funkční
a prostorovou strukturu, jejich plánovanému rozvoji a k nejvýznamnějším střetům s technickou infrastrukturou. Dále
jsou sledovány limity vlivu na samotné obyvatelstvo (hluk a znečištění ovzduší) a v neposlední řadě se přihlíží k limitům
přírodního prostředí. Zjištění a popis stavu těchto složek prostorového plánování je analyzován v 1. etapě územní studie.
Hodnocení a porovnání variant pak v 2. etapě.
Návaznost na územněplánovací legislativu
Dopravně-urbanistické porovnání spolu s ostatními dvěma porovnáními (z hlediska životního prostředí a z hlediska vlivu
na zdraví obyvatel prostřednictvím výsledků hlukové a rozptylové studie) tak tvoří hodnocení rámcově navazující na
Přílohu č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územněplánovací dokumentaci a o způsobu
evidence územněplánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a potažmo i na Vyhodnocení vlivů Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území.
Objektivní přístup modelování a hodnocení
V celém řešeném území je použit stejný stupeň poznání dané problematiky. Ke všem navrženým variantám je použit
shodný přístup a je zachována plná objektivnost v procesu vyhodnocení dopadů jednotlivých hodnocených variant. Při
tvorbě dopravních modelů komunikační sítě, které jsou východiskem pro další hodnocení, je použit jednotný přístup,
prioritou je především poměrové porovnání jednotlivých variant mezi sebou, resp. porovnání jejich dopadů do území.
Z tohoto důvodu nebyly při modelování dopravy vloženy do výpočtů omezující faktory, jako jsou odpory jednotlivých
křižovatek nebo omezování rychlosti přes sídelní aglomerace či v jejich blízkosti.
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Koordinace s dalšími záměry v ZÚR JMK
Cílem Územní studie je porovnání navržených variant dálniční a silniční sítě. Přitom se vychází z toho, že navržená řešení
je možné koordinovat s ostatními záměry obsaženými v ZÚR JMK na úrovni ÚPD nebo při podrobnější projekční přípravě.
Hlavní části (hlavní trasy) dopravního řešení využívají zejména koridory územních rezerv již v ZÚR JMK vymezené; jejich
koordinace s ostatními jevy bude probíhat v rámci aktualizace ZÚR JMK.
Vazba na podrobnější územněplánovací dokumentaci
Plánované záměry v podrobnějších dokumentech (územní plány, regulační plány) nejsou v porovnání zohledněny.
Řešení variant vychází z velké části z koridorů územních rezerv vymezených v ZÚR JMK, které jsou pro podrobnější
ÚPD závazné. Vliv variant na jednotlivé podrobnější záměry v území (např. rozvojové plochy bydlení, výroby) nemůže být
omezující ve stanovení vhodnosti té či oné varianty. Po vložení výsledného dopravního řešení do ZÚR JMK v rámci jejich
aktualizace bude toto řešení pro podrobnější územněplánovací dokumenty závazné a limitující. Lze předpokládat, že
obyvatelé na těchto nových plochách budou (zejména z hlediska hluku a imisního znečištění) ochráněni podle platných
právních předpisů.
Predikovatelné jevy nezahrnuté do vyhodnocení
V hodnocení nejsou zohledněny predikovatelné jevy, které není možné předpovědět jednoznačně. Mezi tyto jevy
patří především:
• změny ve skladbě a chování vozového parku v budoucím období, které nastanou dříve, než dojde k dokončení,
respektive kompletaci dané dopravní sítě;
• změny v chování dopravních proudů v jádru oblasti vlivem zavádění nových technologií, systému emisních zón,
parkovacích systémů apod.;
• změny v chování obyvatel, vyvolané různými novými návyky, trendy, tendencemi (např. zvyšování podílu
cyklodopravy a hromadné dopravy, zvyšování počtu elektrokol, sdílení automobilů apod.) či aspekty
(sociologickými, ekonomickými, psychosociálními apod.).
Tím, že jsou varianty porovnávány mezi sebou, nemá absence těchto jevů vliv na celkové hodnocení. Je možné navíc
předpokládat, že tyto jevy budou mít víceméně pozitivní vliv na ochranu území před negativními vlivy z automobilové dopravy.

PODKLADY
Při zpracování územní studie byly využity především tyto podklady:
• Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (PÚR ČR, 2015);
• Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK, 2016);
• zásady územního rozvoje okolních krajů;
• územní plány dotčených obcí;
• Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (ÚAP JMK, 2017);
• územně analytické podklady dotčených správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ÚAP SO ORP, 2016);
• množství studií i podrobnějších projekčních dokumentací majících vztah k řešené problematice, z nichž velká část se
zabývala řešením jednotlivých dálničních a silničních tras v řešeném území (část konkrétních prověřovaných řešení
ale dosud v podrobnější podobě zpracována nebyla, a proto bylo jejich řešení doplněno v rámci územní studie);
• mapové podklady (3D model terénu a budov, ortofotomapa ČÚZK, základní mapy ČÚZK, atd.).
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B) POSTUP ZPRACOVÁNÍ A VARIANTY
Cílem Územní studie je vytvořit sjednocený podklad co do aktuálnosti a detailnosti řešení záměrů nadřazené dálniční
a silniční sítě, tak aby z něj vzešlé varianty bylo možné porovnat z hlediska dopravně-urbanistického, vlivů na životní
prostředí a vlivů na lidské zdraví. Takto vytvořená dokumentace má sloužit jako odborný podklad pro následnou
aktualizaci ZÚR JMK.
Analýza stávajícího stavu a návrh variant
V první analytické části Územní studie jsme shromáždili dostupné údaje o území a vytvořili sjednocený podklad pro návrh
variant uspořádání dálniční a silniční sítě. Z velkého množství kombinací jednotlivých dílčích úseků komunikací jsme
vybrali patnáct ucelených variant dálniční a silniční sítě v řešeném území, které zastupují všechny uvažované a logicky
využitelné trasy a reprezentují tak všechna řešení potřebná pro vyhodnocení dopravní situace v řešeném území.
Úprava variant
Po připomínkách zástupců samospráv a dotčených orgánů státní správy byla jedna varianta vypuštěna a jedna nová
doplněna. Ostatní varianty byly drobně upraveny. Počet posuzovaných variant tak zůstal na čísle patnáct.
Varianty lze zjednodušeně rozdělit do tří skupin – šest dálničních variant, sedm silničních variant a dvě silniční varianty řešící
pouze nejproblematičtější lokality (název dálniční či silniční se odvíjí od kategorie komunikace „43“ v dané variantě).
Postup a hodnocení variant
V druhé části Územní studie jsme navržené varianty podrobili dopravnímu modelování a porovnali jsme je
z následujících třech hledisek: z hlediska dopravně-urbanistického, z hlediska životního prostředí a z hlediska vlivu
na lidské zdraví prostřednictvím výsledků hlukové a rozptylové studie. Při práci na druhé části Územní studie jsme
postupovali v následujících krocích.
Nulové stavy 00-2020 a 00-2035
Stanovili jsme tzv. nulové stavy, které se staly základem všech dalších variant a současně sloužily pro porovnání
s jednotlivými posuzovanými variantami. Nulový stav 00-2020 v řešeném území vznikl ze stávající dálniční a silniční
sítě přidáním několika komunikací, které jsou rozestavěné nebo mají příslušná povolení a lze očekávat, že v roce
2020 budou dokončeny (zkapacitnění D1 v úseku Brno-centrum – Brno-jih, VMO Tomkovo náměstí – Rokytova, VMO
Žabovřeská, přestavba Dornych/Plotní a obchvat Čebína a Hradčan). Při modelování takto vytvořené dopravní sítě jsme
vycházeli z celostátního sčítání dopravy z roku 2016. K tomu byl přizpůsoben i původní dopravní model Jihomoravského
kraje. Následně jsme zpracovali nulový stav 00-2035, který se od 00-2020 liší pouze navýšením intenzit dopravy podle
růstových koeficientů získaných od Ministerstva dopravy pro rok 2035.
Invariantní prvky
Základ všech variant dále tvoří tzv. invariantní prvky. Jedná se o návrhové prvky komunikační sítě, které jsou shodné pro
všechny navržené varianty, neboť jejich umístění v území je již dáno územněplánovací dokumentací, platnou projektovou
dokumentací či je na jejich umístění všeobecná shoda (např. jižní tangenta, zkapacitnění dálnic D1 a D2, obchvat Tuřan,
obchvat Bosonoh či kompletní velký městský okruh).
6
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Dopravní modelování
Jednotlivé varianty jsme technicky zpracovali do stejné podrobnosti na základě již existujících dokumentací a chybějící
úseky jsme dopracovali. Následně jsme takto vzniklé varianty podrobili modelování za použití již zmíněného dopravního
modelu s intenzitami pro rok 2035. Pro potřebu modelování jsme do variant nevložili žádná dopravní omezení ani jiné
odpory tak, abychom žádnou variantu nezvýhodnili. Tato opatření budou přesně specifikována až v rámci podrobnějších
dokumentací a přispějí k zlepšení zvoleného řešení.
Hluková a rozptylová studie
Výstupy z dopravního modelování jsme primárně využili pro zpracování detailní hlukové a rozptylové studie na celé řešené
území. Opět pro zachování rovného přístupu k jednotlivým variantám jsme pro potřebu hlukové a rozptylové studie nepočítali
s žádnými protihlukovými ani jinými opatřeními (s výjimkou tunelů, které jsou součástí samotného dopravního řešení). Tato
opatření budou samozřejmou součástí v budoucnu realizovaných staveb dle v dané době platné legislativy.
Dopravně-urbanistické porovnání
Obdobně jsme výstupy z dopravního modelování využili pro dopravně-urbanistické porovnání variant. V jeho rámci jsme
porovnávali varianty zejména s ohledem na dopravní účinnost (chování dopravního proudu, možnost ovlivnění dopravní
situace v kritických či nevhodně řešených lokalitách, schopnost „odčerpat“ dopravu z lokalit, kde nelze ochranná opatření
realizovat – tedy především ze stávající zástavby), na urbanistické vazby (radiální vazby centra aglomerace a dalších
subcenter, vazby sídel na jejich rekreační zázemí apod.), na sociodemografické parametry (obyvatelstvo a bydlení, rekreace,
hospodářské podmínky a sídelní struktura) a ve vztahu k významným trasám a objektům technické infrastruktury.
Porovnání z hlediska životního prostředí a z hlediska vlivu na zdraví obyvatel
Koridory, které jsme vymezili pro jednotlivé varianty, a výsledky studie vlivu variant na lidské zdraví, vytvořené na základě
hlukové a rozptylové studie, jsme použili pro porovnání variant z hlediska životního prostředí a lidského zdraví.
Při hodnocení variant jsme postupovali dle Metodického doporučení MŽP v následujících krocích: stanovení hodnocených
parametrů a jejich váhové ohodnocení, určení velikosti vlivů, určení významnosti (rizika vzniku) vlivů, stanovení bodového
hodnocení vlivů, stanovení celkového bodového hodnocení variant a stanovení variant nejvhodnějších z hlediska životního
prostředí a lidského zdraví.
Vlivy na zdraví obyvatel
Zařazením samostatné části zabývající se podrobně vlivy variant na obyvatele prostřednictvím vyhodnocení hluku a emisí byl
položen důraz na člověka jako zásadní entitu v území. Pro porovnání variant z hlediska lidského zdraví jsme původně počítali
s hodnocením nadlimitních hodnot ukazatelů zdravotního rizika. Závěr však neprokázal zásadní rozdíl mezi jednotlivými
variantami, vyjma nižšího přínosu variant S.9.3 a S.9.4. Proto jsme použili výsledky hlukové a rozptylové studie přepočtené
na jednotlivé obyvatele, tj. na absolutní hodnotu nárůstu či poklesu zatížení, bez ohledu na limitní hodnotu.
Průnik tří porovnání
Každé ze tří zpracovaných porovnání, tj. porovnání z hlediska dopravně-urbanistického, z hlediska životního prostředí
a lidského zdraví a z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie, je zpracováno jiným způsobem, neboť hodnotí jinou
oblast a vychází z jiných podkladů, předpisů či metodik. Závěr hodnocení je pak průnikem výsledků těchto tří porovnání.
Poučená varianta
Na základě výsledků porovnání 15 variant jsme konstatovali, že žádná z nich není ideální (tj. že v jednotlivých dílčích
oblastech neobsahuje vždy nejlépe hodnocené řešení). Přistoupili jsme tedy k návrhu další, tzv. „poučené varianty“, která
vychází z nejlépe hodnocených variant D.3 a S.1, v některých dílčích oblastech ale zahrnuje jiné, vhodnější řešení (např.
jižní obchvat Rosic). Pro poučenou variantu S.10 jsme provedli dopravní modelování a následně ji vyhodnotili stejným
postupem jako ostatní dříve zpracované varianty, tj. z hlediska dopravně-urbanistického, z hlediska životního prostředí
a lidského zdraví a z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie. Její výsledky jsme porovnali s ostatními dříve
zpracovanými variantami a zapracovali ji do celkového závěru Územní studie.
Závěr
Závěr Územní studie jsme zakončili doporučením nejlépe hodnocených variant pro aktualizaci Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje.
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ŠIRŠÍ VZTAHY SILNIČNÍ SÍTĚ
Kalisz

DOPRAVA
Evropa –SILNIČNÍ
silniční síť TEN-T
Görlitz

ZÁMĚRY vztahy na evropské úrovni definuje tzv. transevropská
Dopravní
dálnice
dopravníkoridor
síť (Trans-European
Transport Network neboli TEN-T),
koridor
rychlostní
silnice
která určuje hlavní a globální síť (core and comprehensive
kapacitní silnice
network)koridor
komunikační
struktury silničních a železničních koridorů,
vodních
cest, letišť, přístavů a nákladních terminálů v Evropské
STAV
dálnice
unii. Z hlediska
hlavní sítě silniční dopravy se v oblasti Brna
rychlostni silnice
jednotlivé
koridory
kříží ve směru východ–západ (dálnice D1)
silnice
dle AGR hlavní
silnice dledo
AGR
doplňkové
s propojením
jižních
směrů na Vídeň (dálnice D52) a Bratislavu
ostatní silnice I. třídy
(dálnicehranice
D2). států
Uvažované vnitrostátní propojení města Brna
Opole
a oblasti
Hradce
hranice
krajů Králové a Pardubic je z pohledu sítě TEN-T
hranice
s rozšíř.
působ.
zařazeno
jakoobcí
trasa
nižší
úrovně.

Legnica
Wroclaw

Liberec

S11

Polska

Jelenia Gora
Walbrzych

R35
R10

S5

S8

R10

R11

hlavní evropská silnice
vodní tok/plocha

R35b

D11
Hradec Kralove

D11
OKP

S8

D1

D11

R35a
Pardubice

Česko – silniční síť PÚR ČR
Dopravní vztahy
na republikové úrovni definuje zejména Politika
D1
Ostrava
územního
rozvoje,
ve znění pozdějších aktualizací (dále také „PÚR
S6
ČR“), která navazuje v oblasti dopravní infrastruktury na evropskou
R56
D1síť, respektive upřesňuje koridory a kategorie hlavní komunikační
R48
sítěR48
uvnitř území
Comprehensive
CoreČeské republiky.

R35a

D1

R43

S8

R35

S13
Jihlava

Comprehensive

S8

Core

Olomouc

Comprehensive

R46

R55

Road / To be upgraded
Road / Planned

Brno R43

R52

S8

Österreich

D1

D2

R52

D1

RRT

Airports

R49

R55
R55

R55

S6

PortsD1

Road / Completed

D1

R35

Core

Z hlediska zajištění širších vazeb jsou pro řešené území rozhodující
tyto rozvojové koridory PÚR ČR označené jako:
Zilina
R49•
R43: Brno – Moravská Třebová (E461);
• R52: Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko (E461).
S2

Zlin

Slovenská republika
Trencin

D2
Banska Bystrica

Jihomoravský kraj – silniční síť ZÚR JMK
Dopravní vztahy na krajské úrovni definují zejména Zásady územního
rozvoje Jihomoravského kraje, které navazují na PÚR ČR.
Z hlediska zajištění širších vazeb silniční dopravy jsou pro řešené
území rozhodující zejména rozvojové koridory dálnic a rovněž koridory
územních rezerv pro dálnice:
• DS02 (D43 Lysice–Sebranice);
• DS03 (D43 Sebranice – Velké Opatovice – hranice kraje);
• DS10 (D1 Kývalka–Slatina, zkapacitnění);
• DS12 (D2 Chrlice II – Brno-jih, zkapacitnění);
• DS14 (D52/JT Rajhrad – Chrlice II D2);
• RDS01 (D43 Troubsko/Ostrovačice, D1 – Kuřim);
• RDS34 (D43 Kuřim–Lysice);
• RDS04 (D1 Kývalka – hranice kraje, rozšíření na šestipruh);
• RDS05 (D1 Slatina–Holubice, zkapacitnění);
• RDS08 (Jihozápadní tangenta Troubsko D1 – Modřice D52/JT)
ve variantách.
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NULOVÉ STAVY
V rámci Územní studie jsou porovnávány navržené varianty dálniční a silniční sítě, a to jak mezi sebou, tak ve vztahu
k tzv. nulovým stavům, které slouží jako základní srovnávací rovina. Definovány byly dva nulové stavy.
Nulový stav 00-2020
Jedná se o stav vycházející ze současného stavu komunikační sítě, zahrnuty jsou všechny existující úseky dálnic, silnic
I., II. a III. třídy a základní komunikační síť města Brna. Navíc je komunikační síť doplněna o dopravní stavby, u kterých
se předpokládá realizace do roku 2020 – jedná se o stavby, které mají platné územní rozhodnutí či stavební povolení
nebo jsou v realizaci či těsně před jejím začátkem, a lze tedy předpokládat, že budou do roku 2020 uvedeny do provozu.
Seznam těchto staveb byl v průběhu zpracování Územní studie odsouhlasen Ministerstvem dopravy (potažmo ŘSD ČR),
Jihomoravským krajem a městem Brnem jako hlavními investory rozvoje dálniční a silniční sítě.
Nulový stav 00-2035
Tento stav je co do rozsahu dálniční a silniční sítě shodný s nulovým stavem 00-2020. Rozdíl je v navýšení intenzit
dopravy podle růstových koeficientů získaných od Ministerstva dopravy (TP 225 Prognóza intenzit automobilové
dopravy). Tento stav tedy charakterizuje situaci, kdy by sice došlo k predikovanému nárůstu intenzit dopravy, ale
zároveň by nedošlo k realizaci žádných dopravních staveb.
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KOMBINACE PROVĚŘOVANÝCH TRAS VE VARIANTÁCH
Princip vzniku variant
Navržená řešení uspořádání dálniční a silniční sítě se skládají z těchto součástí:
• prvky (tj. trasy a křižovatky) dálniční a silniční sítě nulových stavů 00-2020 a 00-2035;
• invariantní návrhové prvky komunikační sítě, tj. prvky shodné pro všechny varianty;
• kombinace variantních návrhových prvků komunikační sítě.
Jejich spojením vznikly ucelené soubory dopravních řešení – tzv. varianty uspořádání dálniční a silniční sítě. Vzhledem
k množství variantních návrhových prvků existuje velké množství jejich kombinací, které byly v průběhu zpracování
Územní studie v několika krocích redukovány na výsledných 15 variant. Ty zastupují všechny uvažované a logicky využitelné
trasy a reprezentují tak všechna řešení potřebná pro vyhodnocení dopravní situace v řešeném území.
Zpracování variant
Varianty byly zpracovány ve shodné podrobnosti, aby je bylo možné vzájemně porovnat. Většina uvažovaných prvků
komunikační sítě již byla dříve prověřena v různých stupních projektové přípravy, některé z těchto podkladů však bylo nutné
upravit do souladu s platnými předpisy, doplněna byla také některá dosud neprověřovaná řešení. Řešení variant splňuje
současně platné technické předpisy, při návrhu variant nebyl brán zásadní ohled na finanční náročnost uvažovaných řešení,
budoucí možné zakategorizování komunikací či na otázku, kdo by mohl být jejich investorem.
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Kombinace variantních tras
Tabulka zobrazuje kombinování variantních tras (či jejich dílčích částí) v jednotlivých navržených variantách. Všechny variantní
trasy jsou společně s trasami invariantními zobrazeny na přiloženém schématu. Barevné zobrazení odpovídá barvám v tabulce,
u invariantních tras (neoznačených kódem) jsou barevně odlišeny trasy již obsažené v ZÚR JMK (tmavě modrofialově) a trasy
navržené v rámci Územní studie (světle modrofialově). Černě jsou zobrazeny existující komunikace.
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INVARIANTNÍ PRVKY
Jedná se o návrhové prvky komunikační sítě, které jsou shodné pro všechny navržené varianty, neboť na jejich umístění
v daném území „panuje shoda“ vyjádřená konkrétně následujícími způsoby:
•
•
•

•
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platnými projektovými dokumentacemi (zkapacitnění dálnice D1 v úseku MÚK Kývalka – MÚK Černovická
terasa včetně úpravy MÚK Černovická terasa);
legislativním povolením jednotlivých staveb (obchvat Tuřan jako silnice II. třídy);
platnou územněplánovací dokumentací (komunikace „43“ v úseku MÚK Lysice – MÚK Svitávka; dálnice D52
v úseku Rajhrad – MÚK Chrlice II, MÚK Moravanská na I/52 včetně obchvatu Modřic, obchvat Bosonoh, obchvat
Blučiny s navazujícím propojením do Hrušovan, místní komunikace Kuřim-Záhoří);
shodou na technickém řešení v předmětném území, tedy především zájmem investora a případně místní
samosprávy na jejich realizaci v dané poloze (zkapacitnění dálnice D2 v úseku MÚK Chrlice II – MÚK Brno-jih,
dostavba silnice I/42 VMO dle aktuální koncepce včetně řešení silnice I/41 Bratislavské radiály, úpravy silnice I/43
na trase Brno–Svitávka, zkapacitnění dálnice D1 v úseku MÚK Černovická terasa – MÚK Holubice, atd.).
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VARIANTA D.1
SZ oblast (Svitávka–Kuřim): německá stopa D43 + kapacitní dvoupruhová I/43 v úseku Česká–Lipůvka (úprava)
SZ oblast (Kuřim–D1): 		

bystrcká stopa D43 + jižní obchvat Kuřimi (dále také „JOK“)

JZ oblast:			
				
				

jihozápadní tangenta (dále také „JZT“) vedená severně od Želešic (tzv. modřickou 		
stopou) + jižní tangenta (dále také „JT“) + severní obchvat Rosic + obchvaty Tetčic
a Neslovic + obchvaty Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Moravan + obchvat Modřic

JV oblast:			
přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení
				
na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná
				
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 + obchvaty 		
				Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic
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VARIANTA D.2
SZ oblast (Svitávka–Kuřim):

německá stopa D43 + dvoupruhová I/43 v úseku Česká–Lipůvka (úprava)

SZ oblast (Kuřim–D1):		
bítýšská stopa D43 vedená východně od Veverské Bítýšky včetně nové MÚK Ostrovačice
				+ jižní obchvat Kuřimi (JOK)
JZ oblast:			
				
				

jihozápadní tangenta (JZT) vedená jižně od Želešic (tzv. želešickou stopou) + jižní
tangenta (JT) + severní obchvat Rosic + obchvaty Tetčic a Neslovic + obchvaty 		
Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Moravan + obchvat Modřic

JV oblast:			
přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení
				
na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná
				
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 + obchvaty 		
				Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic
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ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO

VARIANTA D.3
SZ oblast (Svitávka–Kuřim): německá stopa D43 + dvoupruhová I/43 v úseku Česká–Lipůvka (úprava)
SZ oblast (Kuřim–D1):		

bystrcká stopa D43 + jižní obchvat Kuřimi (JOK)

JZ oblast:			
				

jižní tangenta (JT) + severní obchvat Rosic + obchvaty Tetčic a Neslovic + obchvaty
Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Modřic

JV oblast:			
				
				

přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „jižní“ propojení
na II/430 a Ostravskou radiálu + nová MÚK Rohlenka + obchvat Tuřan + silniční 		
propojení D2–II/380 + obchvaty Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic
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VARIANTA D.4
SZ oblast (Svitávka–Kuřim):

německá stopa D43 + dvoupruhová I/43 v úseku Česká–Lipůvka (úprava)

SZ oblast (Kuřim–D1):		
				

bítýšská stopa D43 vedená východně od Veverské Bítýšky včetně nové MÚK Ostrovačice
+ jižní obchvat Kuřimi (JOK)

JZ oblast:			
				

jižní tangenta (JT) + severní obchvat Rosic + obchvaty Tetčic a Neslovic + obchvaty 		
Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Modřic

JV oblast:			
				
				

přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „jižní“ propojení
na II/430 a Ostravskou radiálu + nová MÚK Rohlenka + obchvat Tuřan + silniční
propojení D2–II/380 + obchvaty Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic
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VARIANTA D.5
SZ oblast (Svitávka–Kuřim):
				

optimalizovaná stopa D43 + čtyřpruhová I/43 Česká – MÚK Zlobice (zkapacitnění)
+ dvoupruhová silnice v úseku MÚK Kuřim-sever – Lipůvka (úprava)

SZ oblast (Kuřim–D1):		

bystrcká stopa D43 + severní obchvat Kuřimi (dále také „SOK“)

JZ oblast:			
				

jižní tangenta (JT) + severní obchvat Rosic + obchvaty Tetčic a Neslovic + obchvaty 		
Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Modřic

JV oblast:			
přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení
				
na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná
				
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 + obchvaty 		
				Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic
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VARIANTA D.6
SZ oblast (Svitávka–Kuřim): optimalizovaná stopa D43 + čtyřpruhová I/43 Česká – MÚK Zlobice (zkapacitnění)
				+ dvoupruhová silnice v úseku MÚK Kuřim-sever – Lipůvka (úprava)
SZ oblast (Kuřim–D1):		
				

bítýšská stopa D43 vedená východně od Veverské Bítýšky včetně nové MÚK Ostrovačice
+ severní obchvat Kuřimi (SOK)

JZ oblast:			
				

jižní tangenta (JT) + severní obchvat Rosic + obchvaty Tetčic a Neslovic + obchvaty 		
Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Modřic

JV oblast:			
přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení
				
na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná
				
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 + obchvaty 		
				Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic
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VARIANTA S.1
SZ oblast (Svitávka–Kuřim): německá stopa čtyřpruhové silnice I/43 + dvoupruhová silnice v úseku
				Česká–Lipůvka (úprava)
SZ oblast (Kuřim–D1):		
bystrcká stopa I/43 (čtyřpruhová silnice I. třídy v úseku MÚK Kuřim-západ – MÚK 		
				Troubsko) + jižní obchvat Kuřimi (JOK)
JZ oblast:			
				

jihozápadní tangenta (JZT) + jižní tangenta (JT) + severní obchvat Rosic + obchvaty
Tetčic a Neslovic + obchvaty Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Modřic

JV oblast:			
				
				
				

přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ 		
propojení na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová 		
MÚK Tvarožná s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380
+ obchvaty Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic
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VARIANTA S.2
SZ oblast (Svitávka–Kuřim):

německá stopa čtyřpruhové silnice I/43 + dvoupruhová silnice v úseku Česká–Lipůvka (úprava)

SZ oblast (Kuřim–D1):		
				
				
				

bítýšská stopa I/43 (dvoupruhová silnice I. třídy v úseku MÚK Čebín – nová MÚK
Ostrovačice vedená východně od Veverské Bítýšky) + jižní obchvat Kuřimi (JOK)
+ dvoupruhová silnice v úseku MÚK Kuřim-jih – MÚK OBI (včetně obchvatu Kníniček)
+ čtyřpruhová kapacitní silnice v úseku MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko

JZ oblast:
		propojení dálnice D1 – silnice I/52 (MÚK Moravanská) + jižní tangenta (JT) + severní 		
				
obchvat Rosic + obchvaty Tetčic a Neslovic + obchvaty Ořechova, Hajan a Želešic
				+ obchvat Modřic
JV oblast:			 přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení
				
na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná
				
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 + obchvaty
				
Měnína, Telnice, Žatčan, Sokolnic a Újezdu u Brna + obchvaty Hostěrádek-Rešova, 		
				Šaratic, Hrušek a Křenovic
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VARIANTA S.3
SZ oblast (Svitávka–Kuřim): německá stopa čtyřpruhové silnice I/43 + dvoupruhová silnice v úseku Česká–Lipůvka
				(úprava)
SZ oblast (Kuřim–D1):		
				
				

bystrcká i bítýšská stopa „43“ (čtyřpruhová silnice v úseku MÚK Čebín – MÚK Troubsko;
dvoupruhová silnice v úseku MÚK Čebín – nová MÚK Ostrovačice vedená východně
od Veverské Bítýšky) + jižní obchvat Kuřimi (JOK)

JZ oblast:			
				

jižní tangenta (JT) + severní obchvat Rosic + obchvaty Tetčic a Neslovic + obchvaty 		
Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Modřic

JV oblast:			
				
				

přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „jižní“ propojení
na II/430 a Ostravskou radiálu + nová MÚK Rohlenka + obchvat Tuřan + silniční 		
propojení D2–II/380 + obchvaty Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic
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VARIANTA S.4
SZ oblast (Svitávka–Kuřim):

německá stopa čtyřpruhové silnice I/43 + dvoupruhová silnice v úseku Česká–Lipůvka (úprava)

SZ oblast (Kuřim–D1):		
				
				

bystrcká i bítýšská stopa „43“ (čtyřpruhová silnice v úseku MÚK Čebín – MÚK Troubsko; 		
dvoupruhová silnice v úseku MÚK Čebín – nová MÚK Ostrovačice vedená východně
od Veverské Bítýšky) + jižní obchvat Kuřimi (JOK)

JZ oblast:			 jižní tangenta (JT) + jihozápadní propojení D1–D2 dvoupruhovou silnicí v úseku nová 		
				
MÚK Ostrovačice – MÚK Blučina + jižní obchvat Rosic a Zastávky + obchvat Želešic
				+ obchvat Modřic
JV oblast:			
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přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení
na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 + obchvat Šlapanic
+ obchvaty Měnína, Telnice, Žatčan, Sokolnic a Újezdu u Brna + obchvaty
Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic
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VARIANTA S.5
SZ oblast (Svitávka–Kuřim): optimalizovaná stopa čtyřpruhové silnice I/43 + dvoupruhová silnice v úseku
				Česká–Lipůvka (úprava)
SZ oblast (Kuřim–D1):		
				
				

bystrcká i bítýšská stopa „43“ (čtyřpruhová silnice v úseku MÚK Čebín – MÚK Troubsko;
dvoupruhová silnice v úseku MÚK Čebín – nová MÚK Ostrovačice vedená západně
od Veverské Bítýšky) + jižní obchvat Kuřimi (JOK)

JZ oblast:			
jižní tangenta (JT) + jihozápadní propojení D1–D2 dvoupruhovou silnicí v úseku nová 		
				
MÚK Ostrovačice – MÚK Blučina + jižní obchvat Rosic a Zastávky + obchvat Želešic
				+ obchvat Modřic
JV oblast:			
				
				
				

přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „jižní“ propojení
na II/430 a Ostravskou radiálu + nová MÚK Rohlenka + obchvat Tuřan + silniční 		
propojení D2–II/380 a dále až po silnici II/417 v oblasti Kobylnice + obchvaty Měnína, 		
Telnice, Žatčan, Sokolnic a Újezdu u Brna

Ostatní:				

„východní“ obchvat Maloměřic a Obřan
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VARIANTA S.6
SZ oblast (Svitávka–Kuřim):
				

optimalizovaná stopa čtyřpruhové silnice I/43 + čtyřpruhová silnice Česká – MÚK
Zlobice (zkapacitnění) + dvoupruhová silnice v úseku MÚK Kuřim-sever – Lipůvka (úprava)

SZ oblast (Kuřim–D1):		
bystrcká i bítýšská stopa „43“ (čtyřpruhová silnice v úseku MÚK Čebín – MÚK Troubsko;
				dvoupruhová silnice v úseku MÚK Čebín – nová MÚK Ostrovačice vedená východně
				
od Veverské Bítýšky) + severní obchvat Kuřimi (SOK)
JZ oblast:			
jižní tangenta (JT) + jihozápadní propojení D1–D2 dvoupruhovou silnicí v úseku nová 		
				
MÚK Ostrovačice – MÚK Blučina + jižní obchvat Rosic a Zastávky + obchvat Želešic
				+ obchvat Modřic
JV oblast:			
				
				
				

přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „jižní“ propojení
na II/430 a Ostravskou radiálu + nová MÚK Rohlenka + obchvat Tuřan + silniční propojení
D2–II/380 + obchvaty Měnína, Telnice, Sokolnic a Újezdu u Brna + obchvaty 			
Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic

Ostatní: 			

„západní“ obchvat Maloměřic a Obřan
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VARIANTA S.8
SZ oblast (Svitávka–Kuřim):

německá stopa čtyřpruhové silnice I/43 + dvoupruhová silnice v úseku Česká–Lipůvka (úprava)

SZ oblast:			
bystrcká i bítýšská stopa „43“ (čtyřpruhová silnice v úseku MÚK Čebín – MÚK Troubsko; 		
				dvoupruhová silnice v úseku MÚK Čebín – nová MÚK Ostrovačice vedená východně
				
od Veverské Bítýšky) + jižní obchvat Kuřimi (JOK)
JZ oblast:			
				
				

jižní tangenta (JT) + jihozápadní propojení D1–D2 dvoupruhovou silnicí v úseku MÚK 		
Ostrovačice – MÚK Blučina + jižní obchvat Rosic a Zastávky + severní obchvat Rosic
+ obchvat Želešic + obchvat Modřic

JV oblast:			
				
				
				
				

přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „jižní“ propojení
na II/430 a Ostravskou radiálu + nová MÚK Rohlenka + obchvat Tuřan + silniční 		
propojení D2–II/380 + jihovýchodní propojení D2–D1 dvoupruhovou silnicí v úseku
MÚK Blučina – MÚK Rousínov (obchvaty Měnína, Žatčan, Újezdu u Brna, Hostěrádek-		
Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic a Slavkova u Brna)

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO

25

VARIANTA S.9.3
SZ oblast (Svitávka–Kuřim): německá stopa čtyřpruhové silnice I/43 + dvoupruhová silnice v úseku Česká–Lipůvka
				(úprava)
SZ oblast (Kuřim–D1):		

jižní obchvat Kuřimi (JOK) + čtyřpruhová silnice MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko

JZ oblast:			

jižní tangenta (JT) + obchvat Blučiny + obchvat Modřic

JV oblast:			
				
				

přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení
na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380
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VARIANTA S.9.4
SZ oblast (Svitávka–Kuřim): optimalizovaná stopa čtyřpruhové silnice I/43 + čtyřpruhová silnice Česká – MÚK 		
				
Zlobice (zkapacitnění) + dvoupruhová silnice v úseku MÚK Kuřim-sever – Lipůvka (úprava)
SZ oblast (Kuřim–D1):

severní obchvat Kuřimi (SOK) + čtyřpruhová silnice MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko

JZ oblast:			

jižní tangenta (JT) + obchvat Blučiny + obchvat Modřic

JV oblast:			
				
				

přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení
na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380
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C) POROVNÁNÍ VARIANT
Tři součásti porovnání zastupují nejdůležitější obory prostorového plánování
Celkové porovnání variant uspořádání dálniční a silniční sítě vychází ze tří hlavních porovnání, která zastupují nejdůležitější
obory prostorového plánování a dohromady vytvářejí ucelený obraz o vlivu variant na řešené území.
Porovnání variant z hlediska dopravně-urbanistického
Dopravně-urbanistické porovnání má za cíl porovnat varianty dálniční a silniční sítě vzhledem k dopravní účinnosti, vlivu
na urbanistické vazby, vlivu na sociodemografické parametry a vlivu na systém technické infrastruktury. V jednotlivých
částech se tedy porovnávají varianty z hlediska dopravněinženýrského, urbanistického, sociodemografického a z hlediska
technické infrastruktury.
Porovnání variant z hlediska životního prostředí a lidského zdraví
Postup porovnání variant je dán Metodickým doporučením MŽP pro vyhodnocení vlivů na PÚR ČR a ZÚR na životní prostředí.
Tento postup byl použit při hodnocení variant v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje, a proto je zachován
i zde. Hodnocení jsou provedena na základě potenciálních střetů hodnocených koridorů s vybranými parametry životního
prostředí a na základě vlivů na zdraví obyvatel vycházejících z výsledků hlukové a rozptylové studie.
Porovnání variant z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie
Hluková a rozptylová studie byla zpracována pro celé řešené území. Jejich výsledky jsou vztaženy k počtu obyvatel
obývajících dotčené území – jsou zde sumarizovány počty lidí, u kterých dojde k nárůstu či poklesu ekvivalentních hladin
akustického tlaku a nárůstu či poklesu imisní zátěže (vždy oproti nulovému stavu 00-2035). Tato část tak klade důraz na
člověka jako zásadní entitu v území.
Různé způsoby zpracování
Každé z těchto tří porovnání je zpracováno jiným způsobem, neboť hodnotí jinou kategorii či oblast a vychází z jiných
podkladů, předpisů či metodik. Porovnání se od sebe odlišují také základním principem vyhodnocení, kde vedle sebe stojí
přesné číselné hodnocení části zabývající se životním prostředím a vlivem na obyvatele a slovní hodnocení dopravně-urbanistické, které nemá stanovené hodnoticí parametry.
Kvantitativní × kvalitativní hodnocení
Z pohledu životního prostředí a z pohledu hlukové a rozptylové studie jsou tedy varianty hodnoceny kvantitativním
způsobem, zatímco z pohledu dopravně-urbanistického jsou hodnoceny kvalitativním způsobem. Dopravně-urbanistické
hodnocení zahrnuje popis a interpretaci komplexnější a informačně méně uzavřené reality, než je tomu v případě hodnocení
environmentalistického. Užití kvalitativní metodologie je zde proto oprávněné a v rámci pragmatického rámce informačně
užitečnější. Celkové hodnocení, tj. sloučení dopravně-geografického, zdravotního a environmentalistického hodnocení, je
primárně kvalitativní (s především slovně formulovanými argumenty) – důvodem je logicky vzrůstající složitost popisované
reality, a tedy i nižší pragmatická užitečnost výhradně kvantitativní informace.
Rozdělení území
V rámci dopravně-urbanistického porovnání variant je řešené
území rozděleno na samostatně hodnocené části. Pro
potřeby urbanistického a sociodemografického hodnocení
je rozděleno do čtyř segmentů (SZ, SV, JZ, JV); pro potřeby
dopravního hodnocení pak do jedenácti dílčích oblastí –
Kuřim (1), Severozápad (2), Bystrc (3), D1-západ (4),
Rosice (5), Jihozápad (6), Jih (7), Jihovýchod (8),
D1-východ (9), Slatina–Šlapanice–Tuřany (10),
vnitřní město Brno (11).
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C1) POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA
DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO
Východisko pro dopravně-urbanistické porovnání
Hodnocení variant dálniční a silniční sítě z hlediska dopravně-urbanistického vychází zejména z obsahu a struktury
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území definovaných v Příloze č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a z ní vycházejícího
Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Do hodnocení variant a jejich vzájemného porovnání byly
zařazeny části obsahu Přílohy a Vyhodnocení, které se zaměřují zejména na hodnocení vlivů v oboru dopravního
inženýrství, urbanismu, technické infrastruktury a sociodemografie. Ostatní relevantní vlivy, tj. vlivy na životní prostředí
a lidské zdraví, jsou hodnoceny v samostatných částech.

DOPRAVNĚINŽENÝRSKÉ POROVNÁNÍ
Principy hodnocení
Cílem je zejména porovnat varianty dálniční a silniční sítě vzhledem k dopravní účinnosti. Základním předpokladem
hodnocení variant je, že tyto nové trasy budou vedeny mimo současně urbanizované koridory nebo bez rizika jejich
budoucího obestavění, případně že bude možno na těchto trasách realizovat taková opatření, která by umožnila splnit
normové, ale i vizuální či pocitové požadavky na vložení nové trasy do území.
Dopravní účinnost jako základní parametr
Hodnoceno je přitížení či úbytek dopravních intenzit pro jednotlivé úseky komunikací, potažmo oblastí. Dopravní účinnost
na určité území představuje váhovou hodnotu, která umožní či neumožní v území další rozvoj, zlepšení či zhoršení
životního prostředí a podmínek života, umožní či neumožní potlačování tranzitující dopravy danou lokalitou za účelem
zhodnocení veřejných prostor centrálních oblastí sídel. Výběrem variant s nejlepší dopravní účinností tak lze reálně
ovlivňovat toky dopravy. V případě opačného přístupu bude doprava tím elementem, kterému se bude rozvoj, a tedy
i územní plánování, podřizovat.
Výhodnost řešení
Právě otázka dopravních intenzit (chování dopravního proudu) je stěžejním bodem při hodnocení dopravní účinnosti
variant. Čím vyšší je dopravní účinnost dané varianty na určité lokality, tím je varianta výhodnější. Například každá nová
trasa by měla do území přinést více pozitiv než negativ – to znamená, že nová komunikace s možností optimálního
trasování či možných technických opatření „odčerpá“ dopravu z těch lokalit, kde nelze ochranná opatření realizovat, tedy
především ze stávající zástavby. V případě zvolené metodiky je z dopravního hlediska hlavním parametrem hodnocení
možnost ovlivnění dopravní situace v těch lokalitách a oblastech, které jsou kritické či nevhodné.
Porovnání s nulovým stavem 00-2035
Dopravněinženýrské hodnocení variant je založeno na porovnání stavu „bez“ a „s“ realizací dálniční a silniční sítě
ve srovnání s rokem 2035. Porovnání tedy nehodnotí dopady mezi jednotlivými variantami, ale odlišnosti variant
vzhledem k nulovému stavu 00-2035 – tj. bez rozvoje dálniční a silniční sítě.
Oblasti hodnocení
Řešené území je pro potřeby dopravního vyhodnocení rozčleněno na 11 oblastí. Ty jsou definovány na základě dopadů
a vlivů realizace či nerealizace budoucí dopravní infrastruktury na dopravní vazby v řešeném území, a to přímo
v konkrétní oblasti nebo v konsekvenci na ostatní oblasti. Pro tyto oblasti jsou pak stanoveny hodnoticí parametry.
Jedná se o oblasti Kuřim, Severozápad, Bystrc, D1-západ, Rosice, Jihozápad, Jih, Jihovýchod, D1-východ,
Slatina–Šlapanice–Tuřany a vnitřní město Brno.
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Dopravněinženýrské porovnání – celé řešené území
Jedná se o srovnání intenzit dopravy vzešlých z modelování
zatížení dálniční a silniční sítě v nulovém stavu 00-2035
a v jednotlivých návrhových variantách. Čísla udávají celkový
počet vozidel v tisících za 24 hodin v roce 2035. Barevné
podbarvení značí, zda jsou hodnoty srovnatelné s hodnotami
nulového stavu 00-2035 (žlutá kolečka), nebo jsou nižší
(zelená kolečka), anebo naopak vyšší (růžová kolečka).
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Dopravněinženýrské porovnání – oblast Kuřim
Příklad dopravněinženýrského porovnání v rámci jedné
z definovaných oblastí. Jedná se o srovnání intenzit
dopravy vzešlých z modelování zatížení dálniční
a silniční sítě v nulovém stavu 00-2035 a v jednotlivých
návrhových variantách. Čísla udávají celkový počet
vozidel v tisících za 24 hodin v roce 2035. Barevné
podbarvení značí, zda jsou hodnoty srovnatelné
s hodnotami nulového stavu 00-2035 (žlutá kolečka),
nebo jsou nižší (zelená kolečka), anebo naopak vyšší
(růžová kolečka). Obdobně je zpracováno porovnání pro
všechny oblasti.
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URBANISTICKÉ POROVNÁNÍ
Sledované parametry
Z hlediska vlivů variant na oblast urbanismu byly zohledněny ty stavy či existující procesy v území, které jsou relevantní
vzhledem k měřítku a významnosti navrhovaných variant dálniční a silniční sítě v řešeném území. To znamená, že jsou
brány v potaz takové jevy, na které může mít dálniční a silniční síť zásadní vliv a které jsou relevantní z hlediska
porovnávání variant mezi sebou. Jedná se o posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské
aglomerace, posilování či oslabování dostředných urbanistických vazeb na subcentra a posilování či oslabování vazeb
sídel a jejich rekreačních zázemí.

SOCIODEMOGRAFICKÉ POROVNÁNÍ
Ovlivňující procesy
Základem pro hodnocení z hlediska sociodemografického je identifikace hlavních stavů či procesů, které výchozí
sociodemografickou situaci ovlivňují (a s vysokou pravděpodobností významně budou ovlivňovat až do stanoveného
časového horizontu 2035); jsou to:
• metropolizace: pokračující metropolizační procesy, procesy rezidenční, resp. komerční suburbanizace;
• pracovní příležitosti: relativně stabilní rozložení pracovních příležitostí mezi Brnem a jeho zázemím;
• obslužná a pracovní centra: stabilní prostorové a hierarchické rozložení obslužných a pracovních center;
• spádovost za prací a službami: významná spádovost za prací a službami do Brna a související vysoká denní
mobilita obyvatelstva;
• spádovost za rekreací: významná spádovost za rekreací a volnočasovým vyžitím do blízkého zázemí Brna.
Vazby na uspořádání komunikační sítě
Vztahy mezi identifikovanými sociodemografickými stavy či procesy a uspořádáním kapacitní silniční a dálniční sítě lze
shrnout takto:
• Primárně lze předpokládat existenci či prohloubení dostředivých radiálních vazeb různého charakteru z řešeného
území do Brna, resp. jeho těsného suburbánního lemu, a to v souvislosti s různými typy metropolizačních procesů
a stabilní koncentrací velkého množství pracovních míst a obslužných funkcí v Brně, resp. jeho těsném zázemí.
V měřítku řešeného území tak lze očekávat nejen poptávku po odklonění tranzitní (nadregionální) dopravy mimo
jádrové Brno, ale také poptávku po spojení metropolitního jádra se spádovým regionem.
• Trasování kapacitní silniční a dálniční sítě může dílčím způsobem ovlivnit průmět naznačených socioekonomických
a demografických procesů do území. Zejména u nově vzniklých křížení může zvýšená dostupnost z většího
počtu směrů selektivně disponovat vybraná místa k intenzivnějšímu rezidenčnímu, pracovnímu, obslužnému či
rekreačnímu využití.
Tematické okruhy
Vztahy mezi jednotlivými variantami uspořádání dálniční a silniční sítě a uvedenými stavy či procesy jsou hodnoceny ve
čtyřech tematických okruzích, jejichž výčet vychází z obsahu sociodemografických podmínek ÚAP Jihomoravského kraje
(2017). Jsou to: obyvatelstvo a bydlení, rekreace, hospodářské podmínky a sídelní struktura.

POROVNÁNÍ Z HLEDISKA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Kritéria hodnocení
V rámci hodnocení vlivů variant na oblast technické infrastruktury byla lokalizována křížení navrhovaných variant a hlavních
existujících tras technické infrastruktury. Hodnoticím kritériem je počet těchto křížení, přičemž technická náročnost každého
křížení je považována za srovnatelnou. Lze konstatovat, že při současné technologické úrovni stavitelství je křížení dopravní
a technické infrastruktury řešitelný problém, který nemá mít výraznější vliv na porovnání variant.
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Posilování či oslabování radiální urbanistické
struktury brněnské aglomerace
Po staletí utvářená sídelní struktura města Brna a jeho
okolí je charakteristická funkční i prostorovou dominancí
města Brna ve struktuře řešeného území spočívající
v koncentraci funkcí a v radiálním systému osídlení
a vazeb přizpůsobených geomorfologii řešeného území
(ta vzhledem k poloze Brna nedává prakticky jinou
možnost rozvoje). Z tohoto vyplývá způsob hodnocení
a porovnání variant mezi sebou – čím více varianta
odpovídá shora uvedenému historickému vývoji,
respektive má větší potenciál podporovat a rozvíjet
zavedený systém (zároveň bez vnějších negativních
zásahů do okolí), tím je vhodnější.

Posilování či oslabování dostředných
urbanistických vazeb na subcentra
Hodnocení vychází rovněž z existujícího stavu sídelní
struktury řešeného území. Východiskem pro hodnocená
subcentra je ZÚR JMK a Územní studie sídelní struktury
Jihomoravského kraje, která v řešeném území vyjma Brna
identifikuje tzv. sekundární městská centra (střediska).
Pro účely hodnocení jsou posuzovány vlivy variant na tato
subcentra, konkrétně na subregionální a mikroregionální
centra, jejichž funkční a dopravní vazby lze zamýšlenou
dálniční a silniční sítí potenciálně ovlivnit. Hodnocení
spočívá v posouzení vlivu variant na zlepšení funkčních
a dopravních vazeb subcenter osídlení v rámci jejich
spádového území a případně bezprostředního okolí.

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich
rekreačních zázemí
Hodnocení vychází z předpokladu, že vedení trasy
dálnice či významné silnice má samo o sobě výrazný
bariérový efekt, který může mít vliv na vazby sídel k jejich
existujícímu nebo plánovanému rekreačnímu zázemí.
Jejich vymezení vychází také z Územní studie sídelní
struktury Jihomoravského kraje, kde jsou vymezena území
s vysokou hodnotou přírodního prostředí a rekreačním
potenciálem. Tyto oblasti jsou charakterizovány jako
nezastavěné části krajiny významného rozsahu
a významného přírodního charakteru, které mají existující
nebo potenciální vazby na sousední sídla. Z povahy
existující urbanistické a krajinné struktury brněnské
aglomerace jsou to zejména výrazné zalesněné hřbety
vystupující nad urbanizovanými nížinnými oblastmi.
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ZÁVĚR DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO POROVNÁNÍ:
DOPORUČENÉ VARIANTY (BEZ POŘADÍ):
•

D.1 – maximálně pozitivní dopravní účinnost na město Brno, rozhodující oblasti města (vnitřní město Brno, Kníničky) i město Kuřim.

•

D.3 – i přes absenci JZT je velmi vysoká pozitivní dopravní účinnost na město Brno, rozhodující oblasti města (vnitřní město
Brno, Kníničky) i město Kuřim. Moravany a Ostopovice nejsou „obklíčeny“ komunikacemi nadmístního významu (stávající D1
a I/52 a navržená JZT).

•

S.1 – maximálně pozitivní dopravní účinnost na město Brno, rozhodující oblasti města (vnitřní město Brno, Kníničky)
i město Kuřim. Přináší pozitiva pro oblast Bystrce (možnost napojení a chování dopravního proudu).

MOŽNÉ VARIANTY (BEZ POŘADÍ):
•

D.4 – i přes vzdálenou polohu komunikace „43“ lze konstatovat jistou pozitivní dopravní účinnost na město Brno a vysokou na
město Kuřim. Rizikem je tato varianta pro západní oblasti města (Kníničky, Bystrc, Kohoutovice).

•

D.5 – maximálně pozitivní dopravní účinnost na město Brno (bystrcká stopa komunikace „43“) a rozhodující oblasti města
(vnitřní město Brno, Kníničky). Horší vliv na město Kuřim, a z toho vyplývající nutnost dodatečných ochranných opatření uvnitř
města proti tranzitu „Tišnov–Brno“.

•

S.2 – i přes vzdálenou polohu bítýšské stopy „43“ vzhledem k městu Brnu lze konstatovat jistou dopravní účinnost na město
Brno a vysokou účinnost na město Kuřim. Obsahuje eliminaci negativních dopadů varianty D.4, tj. návrh doprovodné sítě –
obchvat Kníniček a Jinačovic a napojení Bystrce na D1 s pozitivním dopadem na tyto lokality. Obchvat Kníniček představuje
potenciálně problematický zásah do rekreačního zázemí Babího hřbetu s okolím ZOO.

NEDOPORUČENÉ VARIANTY (BEZ POŘADÍ):
•

D.2 – není doporučena pro souběh nižší účinnosti komunikace „43“ a řešení JZT v Želešické stopě, která rovněž nevykazuje
potřebnou účinnost.

•

D.6 – není doporučena pro souběh nižších účinností „43“ na město Brno i Kuřim oproti jiným řešeným variantám.

•

S.3 – není doporučena pro souběh dvou stop komunikace „43“ – bystrcké a bítýšské. V případě realizace bystrcké stopy ztrácí
bítýšská stopa jakýkoliv dopravní význam. Bítýšská stopa sama o sobě má horší účinnost než bystrcká.

•

S.4 – není doporučena pro souběh dvou stop komunikace „43“ – bystrcké a bítýšské. V případě realizace bystrcké stopy ztrácí
bítýšská stopa jakýkoliv dopravní význam. Bítýšská stopa sama o sobě má horší účinnost než bystrcká. Navíc obsahuje tzv.
velký jižní okruh (VJO), jehož dopravní význam je velmi malý.

•

S.5 – není doporučena pro souběh dvou stop komunikace „43“ – bystrcké a bítýšské. V případě realizace bystrcké stopy ztrácí
bítýšská stopa jakýkoliv dopravní význam. Bítýšská stopa sama o sobě má horší účinnost než bystrcká. Navíc obsahuje VJO,
jehož dopravní význam je velmi malý.

•

S.6 – není doporučena pro souběh dvou stop komunikace „43“ – bystrcké a bítýšské. V případě realizace bystrcké stopy ztrácí
bítýšská stopa jakýkoliv dopravní význam. Bítýšská stopa sama o sobě má horší účinnost než bystrcká. Navíc obsahuje VJO,
jehož dopravní význam je velmi malý.

•

S.8 – není doporučena pro souběh dvou stop komunikace „43“ – bystrcké a bítýšské. V případě realizace bystrcké stopy ztrácí
bítýšská stopa jakýkoliv dopravní význam. Bítýšská stopa sama o sobě má horší účinnost než bystrcká. Navíc obsahuje VJO,
jehož dopravní význam je velmi malý.

•

S.9.3 – není doporučena pro „neplnohodnotné řešení“. Varianta neřeší problematiku komunikace „43“ a je pro město Brno
velmi riziková. Varianta může být stavební etapou vybrané celkové varianty.

•

S.9.4 – není doporučena pro „neplnohodnotné řešení“. Varianta neřeší problematiku komunikace „43“ a je pro město Brno
velmi riziková. Varianta může být stavební etapou vybrané celkové varianty.
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C2) POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A LIDSKÉHO ZDRAVÍ
Způsob hodnocení
Každá z navržených variant je tvořena sadou dílčích koridorů a představuje samostatné koncepční řešení dálniční
a silniční sítě v řešeném území. Jednotlivé dílčí koridory jsou v některých případech součástí více variant. Pro hodnocení
vlivů na obyvatelstvo (vlivy hluku a emisí do ovzduší) je hodnocena kompletní dálniční a silniční síť v řešeném území, tedy
navrhované dálniční a silniční koridory v příslušné variantě a důležité stávající dálnice a silnice. Z hlediska technického
řešení jsou v hodnocení zohledněny úseky vedení dálnic a silnic v koridoru tunelem nebo mostem a mimoúrovňové
křižovatky. Hodnocení jsou provedena na základě potenciálních střetů hodnocených koridorů s vybranými parametry
životního prostředí. Základním zdrojem informací o řešeném území (parametrech životního prostředí) jsou údaje
obsažené v ÚAP JMK (VVURÚ).
Postup hodnocení dle metodiky Ministerstva životního prostředí ČR
Při hodnocení variant se postupovalo dle Metodického doporučení MŽP v následujících krocích:
• stanovení hodnocených parametrů a jejich váhové ohodnocení;
• určení velikosti vlivů;
• určení významnosti (rizika vzniku) vlivů;
• stanovení bodového hodnocení vlivů;
• stanovení celkového bodového hodnocení variant;
• stanovení variant nejvhodnějších z hlediska životního prostředí.

HODNOCENÉ PARAMETRY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Porovnání variant je provedeno v 6 oblastech životního prostředí – A: obyvatelstvo (hluk a emise do ovzduší), B: příroda
a krajina, C: povrchové a podzemní vody, D: zemědělská a lesní půda, E: horninové prostředí, F: kulturní a historické
hodnoty v území. V těchto oblastech byla stanovena kritéria a parametry hodnocení včetně jejich váhového ohodnocení.
Součet vah všech parametrů je 100.
A) obyvatelstvo (váha 26 bodů)
• zemřelí a vážná onemocnění;
• hospitalizace a bronchitida;
• ztracené roky života vážené disabilitou;
• nehody se smrtelným zraněním;
• nehody s těžkým zraněním.
B) biologická rozmanitost, flóra, fauna, krajina (váha 23 bodů)
• evropsky významné lokality (EVL), národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP);
• přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP);
• migračně významná území;
• dálkové migrační koridory;
• nadregionální a regionální biocentra;
• nadregionální a regionální biokoridory;
• přírodní parky.
C) povrchové a podzemní vody (váha 15 bodů)
• ochranná pásma vodního zdroje I. stupně;
• ochranná pásma vodního zdroje II. stupně;
• ochranná pásma přírodního léčivého zdroje I. a II. stupně;
• záplavová území (Q100).
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D) zemědělská a lesní půda (váha 15 bodů)
• zemědělský půdní fond (ZPF);
• zemědělský půdní fond 1. a 2. třídy ochrany;
• pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL);
• lesy zvláštního určení a lesy ochranné.
E) horninové prostředí (váha 10 bodů)
• chráněná ložisková území;
• dobývací prostory;
• ložiska nerostných surovin;
• poddolovaná území a sesuvy.
F) kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického (váha 11 bodů)
• městské a vesnické památkové rezervace a památky UNESCO;
• městské a vesnické památkové zóny;
• krajinné památkové zóny;
• území archeologických nálezů (ÚAN) I. a II. kategorie.
URČENÍ VELIKOSTI VLIVŮ
Na základě metodického doporučení se pro každý parametr stanovila velikost vlivu v kategorii malá/střední/velká.
Velikost vlivu u obyvatelstva
Pro skupinu kritérií A byla velikost vlivu stanovena tak, že byl nejprve určen rozdíl mezi hodnotou parametru u dané
varianty a hodnotou varianty pro nulový stav roku 2035 (tím byla získána informace o tom, do jaké míry daná varianta
přispívá ke zlepšení stavu), následně bylo určeno rozpětí minimum–maximum a tento interval byl rozdělen na 3 shodné
díly dle velikosti vlivu (malá/střední/velká).
Velikost vlivu u ostatních parametrů
Pro skupiny kritérií B, C, D, E a F byla velikost vlivu stanovena na základě plochy parametru v ploše koridorů dané
varianty. Vzhledem k cílům hodnocení, tj. porovnání variant navzájem, se ze stanovených 15 hodnot (= 15 variant) určila
nejnižší a nejvyšší hodnota. Vymezený rozsah se rozdělil po třetinách a každé variantě byla přiřazena kategorie velikosti
vlivu (malá/střední/velká).
URČENÍ VÝZNAMNOSTI (RIZIKA VZNIKU) VLIVŮ
Ke každému parametru bylo přistupováno individuálně s ohledem na povahu střetů hodnocených koridorů variant
s dotčeným parametrem. Celkově lze parametry podle způsobu stanovení významnosti (rizika vzniku) rozdělit do tří skupin:
• hodnocení dílčích střetů – výsledné hodnocení parametru bylo provedeno na základě hodnocení jednotlivých
dílčích střetů s využitím několika kritérií, viz přiložené příklady (např. zvláště chráněná území, územní systém
ekologické stability);
• hodnocení celkového střetu – byl hodnocen celkový střet koridorů varianty s parametrem, rozdělení do kategorie
významnosti (malá/střední/velká) bylo provedeno na základě procenta zasaženého území (např. záplavová území);
• paušální hodnocení – významnost byla stanovena paušálně, pro všechny varianty stejná (např. zemědělský půdní
fond, území s archeologickými nálezy).
Pro vlastní hodnocení významnosti jednotlivých střetů bylo zvoleno několik metodických postupů zohledňujících charakter
a velikost parametru.
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varianta D.6, S.6
most
tunel
EVL Podkomorské lesy

Příklad vyhodnocení střetu koridorů variant D.6 a S.6 s EVL
Podkomorské lesy. Koridory těchto variant procházejí celou
svou šířkou napříč severní okrajovou části EVL, dotýkají se
1,9 % jeho rozlohy. Neexistuje žádný prostor pro umístění
komunikace mimo EVL. Vedení komunikace je zde uvažováno
v tunelu (předpokládá se ražený tunel) navazujícím na most
přes údolí Svratky. Významnost vlivu je hodnocena jako malá.
zasažená plocha (%)

1,9

body

1
0
1

body

tunel, most
body
body celkem
významnost (riziko vzniku) vlivu

varianta D.1, D.3, D.5, S.1, S.2,
S.3, S.4, S.5, S.6, S.8, S.9.3, S.9.4
RBC 215 Bosonožský hájek

varianta S.2, S.4, S.6
OP VZdr přírodního léčivého
zdroje 2. stupně Šaratice

-1
1
m

Příklad vyhodnocení střetu koridorů variant D.1, D.3, D.5,
S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6, S.8, S.9.3 a S.9.4 s RBC 215
Bosonožský hájek. Koridory uvedených variant zasahují
okrajově do východní části RBC, dotýkají se 3,0 % jeho
rozlohy. Šířka volného koridoru pro vedení komunikace zůstává
dostatečná. Není zde využito žádné technické řešení (tunel,
most apod.). Významnost vlivu je hodnocena jako malá.

Příklad vyhodnocení střetu koridorů variant S.2, S.4 a S.6
s ochranným pásmem přírodního léčivého zdroje II.
stupně Šaratice. Koridory uvedených variant procházejí
severozápadní částí ochranného pásma, dotýkají se 0,49 %
jeho rozlohy. Vzdálenost koridorů od ochranného pásma
I. stupně je dostatečná pro zajištění ochrany zdroje.
Významnost vlivu je hodnocena jako malá.
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ZÁVĚR POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A LIDSKÉHO ZDRAVÍ
Z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví se varianty liší poměrně málo.
Žádná z variant nebyla vyhodnocena jako varianta zcela nerealizovatelná.
Jako varianty s menšími negativními vlivy na složky životního prostředí a lidského zdraví jsou hodnoceny varianty
S.9.4, D.5, S.9.3, D.3, D.1, D.6 a S.1, které získaly max. 386 bodů (varianta S.1) a vykazují malé rozdíly (do 13 %) od
varianty hodnocené nejlépe (342 bodů).
Ostatní varianty jsou na základě provedeného porovnání hodnoceny jako varianty s většími negativními vlivy na složky
životního prostředí a lidské zdraví. Bodové navýšení je zde o 31 % (varianta D.4 – 447 bodů) až 84 % (varianta S.6 –
628 bodů) oproti nejlépe hodnocené variantě (S.9.4 – 342 bodů).

DOPORUČENÉ
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C3) POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA VÝSLEDKŮ 			
HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE
HLUKOVÁ STUDIE
Výpočet hlukové zátěže
Cílem hlukové studie je co nejpřesněji výpočtovým způsobem ověřit stávající vliv hlukové zátěže a vliv způsobený
jednotlivými variantami záměru nové dopravní koncepce Jihomoravského kraje v řešeném území. Výpočtové hodnocení
hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z doporučených teoretických akustických vztahů pro
šíření zvuku, na jejichž základech pracuje použitý výpočtový program Predictor-LimA 7510, verze 9.11. Jeho výpočtový
algoritmus koresponduje s doporučenou metodikou NMPB-Routes-96 (Směrnice EP 2002/49/ES) pro silniční dopravu
a normou ISO 9613-2 pro průmyslový hluk, zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu
a další možné ovlivňující podmínky. Výpočtově zjišťovaným hlukovým ukazatelem jsou hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku, které je možné získat jak pro denní (IPD), tak i noční dobu (IPN).
Přesnost výpočtu
Nejistota výpočtu je dána především nejistotou vstupních dat, nejistotou vlastního modelování a nejistotou danou
akustickými znalostmi uživatele programu (zpracovatele). Aplikace použitého programu garantuje přesnost vlastního
výpočtu modelové situace při použití dané metodiky do rozdílu 0,2 dB. Smyslem akustické studie je odhad
předpokládaného dopadu projektované situace, případně návrhu protihlukových opatření, s cílem získat informace
o míře pravděpodobnosti, že po realizaci navrženého záměru nedojde k překročení hygienického limitu. Vkládaná vstupní
data mají charakter maximální možné hodnoty. Výsledky získané z takto zadaného výpočtového modelu jsou pak horním
odhadem očekávané situace, příslušná nejistota je již uplatněna (zahrnuta) a není relevantní s nejistotou výpočtu dále
pracovat (přičítat nebo odečítat).
Vstupy a parametry výpočtu
Do výpočtového modelu sledovaného území byly jako vstupní data zadávány intenzity dopravy silničních vozidel
a maximální rychlosti daných úseků, stávající protihluková opatření v území, výškopis a stavební objekty. Výpočty pro
vykreslení izofon jsou zpracovány pro výšku +4,0 m.
ROZPTYLOVÁ STUDIE
Modelování kvality ovzduší
Rozptylová studie uvádí popis a výsledky matematického modelování kvality ovzduší. Hodnotila imisní zatížení území
formou výpočtu průměrných ročních koncentrací látek NO2, PM10, PM2,5, benzen a BaP a dále krátkodobých koncentrací
látek NO2, PM10 a CO. Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno v grafické, tabelární i textové formě.
Pro hodnocení byly použity imisní limity uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb.
Emisní bilance zdrojů znečištění
Součástí rozptylové studie je i zpracování emisní bilance jednotlivých skupin zdrojů znečišťování ovzduší tak, aby bylo
možné určit jejich podíl na celkovém zatížení, a dále hodnocení stávajícího imisního zatížení řešeného území. Pro hodnocení
stávajícího imisního zatížení byly použity údaje imisního monitoringu prováděného Českým hydrometeorologickým úřadem.
Metodika výpočtu
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení zvolených hraničních
koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS’97“ (Systém modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
SYMOS’97 – aktualizace únor 2014), která byla vydána MŽP ČR v r. 1998. Metodika SYMOS’97 je určena pro výpočet
imisních koncentrací znečišťujících látek šířících se z bodových, liniových a plošných zdrojů. Za liniové zdroje se přitom
považují převážně komunikace s automobilovým provozem. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace
znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů
a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě
a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou
vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru
s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností
směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro pět tříd stability atmosféry (tj. pět tříd schopnosti atmosféry rozptylovat
příměsi) a tři třídy rychlosti větru.
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Vyhodnocení hluku pro denní dobu v obci Malhostovice
(ukázka výstupů hlukové studie)
Na obrázcích je znázorněno vyhodnocení hluku pro nulový
stav 00-2035 a navržené varianty. V barevné škále je
zobrazen příspěvek hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku pro denní dobu IPD od nejlepší tmavě
zelené (< 10 dB) přes neutrální žlutou (40–45 dB)
a oranžovou (55–60 dB) až po nejhorší sytě červenou
(> 75 dB). Ve zvětšené podobě je zobrazena varianta S.1.
Z grafického znázornění je patrné, že v případě vedení
komunikace „43“ tímto územím mezi Drásovem
a Malhostovicemi zde budou muset být realizována taková
technická opatření, která zajistí zásadní snížení akustické
zátěže z dopravy (např. kombinace valů nebo protihlukových
stěn a překrytí komunikace).
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Vyhodnocení imisních příspěvků (průměrné roční koncentrace NO2) pro obec Jinačovice ve variantě S.1
(ukázka výstupu rozptylové studie)
Levé obrázky zobrazují celkovou situaci modelu znečištění, pravé obrázky vliv na jednotlivé budovy. Horní řada obrázků
znázorňuje celkové imisní příspěvky v nulovém stavu 00-2035 (zelené odstíny zobrazují hodnoty celkových imisních
příspěvků v rozsahu cca 15–20 μg/m3), střední řada zobrazuje tutéž situaci ve variantě S.1 (silniční trasa I/43 vedená
západně od obce). Na spodních obrázcích je patrný rozdíl v imisních příspěvcích mezi nulovým stavem 00-2035
a variantou S.1 (tmavě červeně je zobrazen nárůs t > 1,6 μg/m3, žlutě stav beze změny). Z obrázků je zde patrné,
že v zástavbě se vliv komunikace (v podobě imisního příspěvku NO2) neprojevuje.
ÚZEMNÍ STUDIE NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO
Rozptylová studie
navrhovaná varianta S.1 – průměrné roční koncentrace NO2 – Jinačovice (ORP Kuřim)
Celkové imisní příspěvky nulové varianty 0035

Celkové imisní příspěvky navrhované varianty

Rozdíl imisních příspěvků návrhové a nulové varianty
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ZÁVĚR POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA VÝSLEDKŮ
HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE
HLUKOVÁ STUDIE

nárůst IPN (počet obyv.)

pokles IPN (počet obyv.)

Popis grafu
Srovnání variant na základě počtu obyvatel, u kterých dojde k nárůstu (červený sloupec), či naopak k poklesu (modrý
sloupec) ekvivalentních hladin akustického tlaku oproti nulovému stavu 00-2035. Červený sloupec reprezentuje počet
obyvatel žijících v hodnoceném území, u kterých dojde k nárůstu ekvivalentních hladin akustického tlaku oproti nulovému
stavu 00-2035 bez realizace jakýchkoliv protihlukových opatření v noční době. Modrý sloupec pak reprezentuje pro
jednotlivé varianty počet obyvatel v hodnoceném území, u kterých dojde k poklesu ekvivalentních hladin akustického
tlaku oproti nulovému stavu 00-2035 bez realizace jakýchkoliv protihlukových opatření v noční době.
Obecné závěry
Ze všech výstupů, tabelárních, či grafických, i z výše uvedeného grafu, vyplývá, že realizace jakékoliv hodnocené varianty
povede ke zlepšení oproti nulovému stavu 00-2020 i stavu 00-2035, a to výrazně. Obecně pak platí, že z hlediska hlukové
zátěže jsou silniční varianty lepší než dálniční. U silničních variant je počítáno mimo obce s rychlostí 90 km/h jak pro osobní,
tak i nákladní vozidla, u dálničních variant pak s rychlostmi 130 km/h pro osobní vozidla a 100 km/h pro nákladní vozidla.
Doporučené varianty
Mezi doporučované varianty zahrnujeme varianty S.4, S.1, D.3, D.2 a S.2. To jsou varianty, které z hlediska hlukové
zátěže vykazují největší přínos.
Možné a neefektivní varianty
Varianty S.5, S.3, S.8, D.6, D.1 a S.6 lze zařadit do kategorie možné. Do kategorie nejméně efektivní varianty pro hodnocené
území lze zařadit varianty S.9.3, S.9.4, D.4 a D.5. Realizace těchto variant by vedla k nejméně pozitivním výsledkům
z hlediska hlukové zátěže. I když realizace těchto variant by byla lepší než zachovat silniční síť ve stávajícím stavu.
Protihluková opatření
Ať bude vybrána jakákoliv varianta z výše uvedených, bude potřeba pro danou variantu vyhodnotit její vliv i s nově
navrženými technickými opatřeními pro snížení hlukové zátěže ve formě povrchových anebo podpovrchových
technických opatření znamenajících jakoukoliv formu zastřešení úseků komunikací.
42

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO

ROZPTYLOVÁ STUDIE

Popis grafu
Srovnání variant na základě počtu obyvatel, u kterých dojde k nárůstu (červený sloupec), k poklesu (modrý sloupec) či
k významnému poklesu (tmavě šedý sloupec) z hlediska imisní zátěže oproti nulovému stavu 00-2035. Uvedený počet
obyvatel reprezentuje součet zasažených obyvatel pro všechny hodnocené škodliviny dohromady (proto zobrazený počet
dotčených obyvatel překračuje celkový počet obyvatel v území). Jedná se vždy o absolutní hodnotu nárůstu či poklesu
zatížení, bez ohledu na limitní hodnotu.
Obecné závěry
Obecně platí, že dominantními zdroji imisního zatížení u škodlivin, u kterých dochází k překračování imisního limitu, jsou
dálkový transport a domácí topeniště. Naopak automobilová doprava je významným zdrojem imisního zatížení látkami
NO2 a benzen. Dále lze konstatovat, že realizací jakékoliv varianty dálniční a silniční sítě dojde k poklesu imisního zatížení
z automobilové dopravy pro výrazně významnější počet obyvatel, než u jakého dojde k nárůstu imisní zátěže oproti
stávajícímu stavu. To platí pro všechny varianty a všechny znečišťující látky.
Doporučené varianty
Mezi doporučované varianty zahrnujeme varianty D.2, D.3, D.5, S.2, D.1 a S.3. To jsou varianty, které z hlediska imisní
zátěže vykazují největší přínos.
Možné a neefektivní varianty
Varianty S.9.4, S.1, S.9.3, D.6, S.6 lze zařadit do kategorie možné. Do kategorie nejméně efektivní varianty pro
hodnocené území lze zařadit varianty D.4, S.8, S.5, S.4. Realizace těchto variant by vedla k nejméně pozitivním
výsledkům z hlediska imisní zátěže v celém řešeném území. I realizace těchto variant by však byla lepší než zachovat
dálniční a silniční síť ve stávajícím stavu.
Kompenzační opatření
Při výsledném výběru kterékoliv z hodnocených variant bude muset před její samotnou realizací být provedeno
zhodnocení návrhu kompenzačních opatření. Na základě výsledků rozptylové studie doporučujeme, aby případná
realizace kompenzačních opatření byla zvážena i nad rámec zákonné povinnosti, a to zejména v místech, kde se nově
vedené komunikace významně blíží obytné zástavbě.
Celkový závěr hlukové a rozptylové studie
Jakákoliv realizovaná varianta bude výrazným krokem dopředu oproti nerealizaci žádné z navrhovaných variant. Pokud
by měla být realizována některá z dálničních variant, tak z hlediska vlivu na hluk a ovzduší doporučujeme realizovat
variantu D.2 a nebo D.3, protože se nacházejí v průniku obou množin doporučovaných variant.
Nicméně se kloníme k názoru, že z hlediska ovzduší a především hlukové zátěže je vhodnější navrhnout a dále
prosazovat některou ze silničních variant. Průnikem obou množin je varianta S.2, nicméně i varianty S.1 a S.3
jsou variantami s významným ulehčením stávající imisní a hlukové zátěže.
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D) POUČENÁ VARIANTA – S.10
Poučená varianta jako výsledek porovnání
S ohledem na výsledky jednotlivých hodnocení a porovnání variant v rámci Územní studie lze konstatovat, že žádná
z variant neobsahuje současně všechny potenciálně ideální úseky prověřovaných komunikací a že silniční varianty „43“
se z hlediska hluku, rozptylu a obsluhy území jeví jako vhodnější. Proto byla jako výsledek porovnání zpracována další
silniční varianta, která obsahuje kombinaci nejvýhodnějších prvků z jednotlivých oblastí. Její složení vychází ze stop
nejlépe hodnocených variant D.3 a S.1, přičemž jsou nahrazena některá dílčí řešení nadřazené silniční sítě vhodnějšími.
Hodnocení poučené varianty
Takto upravená varianta se vyznačuje dobrou dopravní účinností nadřazené i lokální komunikační sítě, zajišťuje dobrou
obsluhu území podél komunikace „43“ (Kuřim, Bystrc) a zahrnuje řešení maxima lokálních dopravních problémů
v území (dílčí obchvaty obcí). Přitom si zachová dobré výsledky hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí i z pohledu
hlukové a rozptylové studie.
Obsah poučené varianty
Varianta S.10 se konkrétně skládá z komunikace „43“ vedené tzv. německou stopou (vzhledem k lepším návaznostem
na jižní obchvat Kuřimi) a dále pak bystrckou stopou až na novou MÚK na dálnici D1 u Troubska. Stávající Svitavská
radiála je napojena na „43“ jižním obchvatem Kuřimi s tunelem pod Kuřimskou horou. V oblasti Rosic je navržen tzv. jižní
obchvat (který ochrání i Zastávku) a obchvaty Tetčic a Neslovic. Na dálnici D1 je navržena dostavba MÚK Černovická
terasa včetně přeložky silnice II/380 (obchvat Tuřan) s napojením přes dálnici D1 směrem na velký městský okruh
(VMO). Rovněž je navrženo propojení tzv. Ostravské radiály a silnice I/50 s MÚK Černovická terasa. Nová komunikace
je vedena severozápadně (na straně Slatiny) od D1 po silnici III/15286 (napojení od Šlapanic) a dále jihovýchodně od
D1 až po MÚK Černovická terasa. Ve východní části dálnice D1 je navržena nová MÚK Rohlenka a bez zásahu zůstávají
MÚK Brno-východ a MÚK Holubice. Na silnici I/52 je navržena nová MÚK Moravanská s návazností na obchvat Modřic.
Varianta obsahuje návrh těchto obchvatů lokálního významu – na silnici II/152 (obchvaty Želešic, Hajan a Ořechova), na
silnici II/416 (obchvat Židlochovic a Blučiny – propojení dálnic D52 a D2) a na silnici II/416 (obchvaty Měnína, Telnice,
Sokolnic, Újezdu u Brna, Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic). Jako součást brněnské vnitroměstské dopravy
bez vlivu na celkovou koncepci dálniční a silniční sítě jsou navrženy tyto komunikace – propojení od obchvatu Modřic
severním směrem k ulici Kšírově a obchvat Maloměřic a Obřan (zařazeno je jeho východní trasování).
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VARIANTA S.10
SZ oblast (Svitávka–Kuřim):

německá stopa čtyřpruhové silnice I/43 + dvoupruhová silnice v úseku Česká–Lipůvka (úprava)

SZ oblast (Kuřim–D1):		
				

bystrcká stopa I/43 (čtyřpruhová silnice I. třídy v úseku MÚK Kuřim-západ – MÚK 		
Troubsko) + jižní obchvat Kuřimi (JOK)

JZ oblast:			
				

jižní tangenta (JT) + jižní obchvat Rosic a Zastávky + obchvat Tetčic a Neslovic + obchvaty
Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Modřic + obchvat Přízřenic a Dolních Heršpic

JV oblast:			
				
				
				

přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „jižní“ propojení na
II/430 a Ostravskou radiálu + propojení MÚK Černovická terasa – VMO + nová MÚK
Rohlenka + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 + obchvaty Měnína, Telnice,
Sokolnic a Újezdu u Brna + obchvaty Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic

Ostatní:				

„východní“ obchvat Maloměřic a Obřan

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO

45

E) ZÁVĚR
OBECNÉ ZÁVĚRY
Z předešlých třech hodnocení a porovnání variant dálniční a silniční sítě vyplynuly tyto skutečnosti:
• Všechny navržené varianty jsou lepší než nulový stav 00-2035.
Řešení jakékoliv varianty má pozitivní důsledky na brněnskou aglomeraci oproti variantě bez návrhu nových komunikací;
každá z návrhových variant nějakým způsobem pomáhá městu Brnu.
• Tranzitní doprava je ve vztahu sever–jih minimální.
Z výsledků je jednoznačné, že dominantním prvkem (mimo dálnici D1 a propojení D1 s D52 a D2) je vnitroaglomerační
či zdrojová a cílová doprava. Ve vztahu sever–jih je nadmístní (nadregionální) tranzit – v porovnání dopravy v jednotlivých
profilech – nepodstatný. Komunikace „43“ má s tzv. Hitlerovou dálnicí společnou pouze stopu. Původně zamýšlené
„transteritoriální“ spojení mezi Vratislaví (tehdy Německo, dnes Polsko) a Vídní se dnes omezuje jen na úsek mezi severní
a jižní částí brněnského metropolitního regionu a má aglomerační význam (nadregionální či mezinárodní tranzit je v průjezdu
zastoupen pouze 3,5 % vozidel). Mezinárodní význam má pouze dálnice D1 směrem do Prahy a směrem do Ostravy a také
dálnice D52 a D2 z Brna do Vídně, respektive Bratislavy.
• Dominantním faktorem je vedení komunikace „43“.
Problematika řešení komunikace „43“ má na výsledky porovnání variant uspořádání dálniční a silniční sítě nejvýraznější vliv.
Výsledkem studie je poznání, že z dopravně-urbanistického hlediska lze oblasti řešeného území rozdělit do dvou skupin,
které mají rozdílný vliv na celkovou dopravní koncepci. Hledisko životního prostředí, vlivu hluku nebo imisního znečištění
nemá na toto rozdělení vliv. První skupinu tvoří oblasti s rozhodujícím vlivem na uspořádání dálniční a silniční sítě související
s problematikou vedení komunikace „43“, s problematikou vedení jihozápadní tangenty (JZT) či velkého jižního obchvatu
(VJO). Druhá skupina zahrnuje oblasti, jejichž řešení nemá přímý vliv na skupinu první. Jedná se o oblasti kolem Rosic,
Slatiny, Šlapanic, Tuřan, kolem východní části D1 atd. Navržená řešení v těchto oblastech lze přiřazovat k vybraným trasám
první skupiny libovolně, bez ohledu na celkový vliv na dopravní účinnost sítě jako celku.
• Segmenty území fungují nezávisle na sobě.
Vzájemné ovlivnění segmentů řešeného území (severozápadního s komunikací „43“, jihozápadního s JZT, JT a VJO
a jihovýchodního především s východní částí dálnice D1) je zanedbatelné, fungují víceméně nezávisle na sobě.
• Silniční varianty „43“ jsou výhodnější než dálniční.
Silniční varianty komunikace „43“ jsou příznivější než varianty dálniční, a to díky možnosti umístění většího množství
křižovatek v aglomeraci (lepší podmínky obsluhy území především v oblasti Kuřimi a Bystrce), díky nižší hlučnosti a prašnosti
vycházející z nižší rychlosti vozidel, díky lepším možnostem technického řešení (méně náročná legislativa) apod.
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VÝSLEDKY V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ
Řešené území je na základě vlivů návrhu dálniční a silniční sítě na stávající dopravní vazby rozčleněno na oblasti.
Vzhledem k tomu, že se jedná o provozní a funkční vazby, nemají hlediska životního prostředí a vlivu hluku a imisního
znečištění na toto rozdělení vliv.
OBLAST KUŘIM
•

Maximální účinnost na městský systém (stávající a rozvojový) má jižní obchvat Kuřimi. Maximální účinnost pro
ochranu před tranzitující dopravou po silnici II/385 přes centrální oblast Kuřimi vykazuje jižní obchvat města Kuřimi,
a to v konečné podobě či již v I. etapě výstavby v dané lokalitě, i bez vnitřních opatření. Tunelový úsek jižního
obchvatu musí být řešen tak, aby ochránil lokalitu ulic Dlouhá a Tleskačova od negativních vlivů z dopravy.

•

Při realizaci severního obchvatu města Kuřimi je účinnost nižší a bylo by nutno realizovat dodatečná opatření
ve městě proti tranzitující dopravě městem, což by omezovalo místní dopravu. Severní obchvat nepřináší kýžený
efekt a stále zatěžuje území Kuřim-Podlesí vysokou intenzitou dopravy (severní obchvat města Kuřimi vykazuje
shodné parametry pouze v případě, kdy nová „43“ není propojena se stávající silnicí I/43). Problematickým
místem je rovněž severní okraj Kuřimi, kde dochází k potenciální bariéře mezi severní částí města a jeho
rekreačním zázemím na úpatí Zlobice.

•

Obecně lze říci, že trasování nové „43“ severně a jižně od Kuřimi nemá rozhodující vliv na chování dopravního
proudu. Rozhodující je poloha a propojení obchvatu – severní či jižní. Obě varianty obchvatu lze na
prověřované stopy „43“ napojit s tím, že některé kombinace jsou dopravně možné, ale vzhledem ke sledovaným
urbanistickým vazbám problematické. Kritické je vedení tzv. optimalizované stopy severního úseku „43“ a jižního
obchvatu Kuřimi, protože město uzavírá mezi dvě komunikace nadřazeného systému.

•

Kapacitní komunikace „43“ kolem Kuřimi má vždy čtyřpruhové uspořádání, a to bez ohledu na silniční či dálniční
kategorii. Kategorie silniční umožňuje vždy lepší řešení a umístění jednotlivých mimoúrovňových křižovatek (MÚK).

OBLAST SEVEROZÁPAD
Úsek Kuřim – severní hranice JMK
•

Vliv trasování a kategorie (silniční nebo dálniční) nové „43“ nemá vliv na intenzity dopravy – německá
i optimalizovaná stopa „43“ navyšuje intenzity dopravy shodně, a to o cca 3 tis. vozidel oproti stavu bez realizace
jakékoliv z prověřovaných kombinací. To je dáno zvýšenou atraktivitou tahu a tento úbytek je znatelný na dálnici D1
od Olomouce. Vždy se jedná o čtyřpruhové uspořádání. Kategorie silniční umožňuje vždy optimální řešení a umístění
jednotlivých MÚK. Z hlediska sledovaných radiálních urbanistických vazeb jsou rovněž obě stopy porovnatelné.
Pro obě stopy je zpracováno posouzení EIA s kladným závěrem.

•

Rozhodující pro výběr trasy je řešení oblasti Kuřim.

Úsek Kuřim–D1
•

Rozhodující úsek pro chování dopravního proudu v aglomeraci. Nejméně příznivé je řešení bez jakékoliv nové
stopy „43“. Vliv trasování a kategorie má velký vliv na chování dopravního proudu.

•

Bítýšská stopa je méně atraktivní, zčásti na sebe stahuje stávající dopravu v území a částečně pak tranzit
aglomerací. Tato část intenzit je však vzhledem k přitížení dálnice D1 nízká – cca 3–4 tis. voz./den. Navíc dané
řešení vyžaduje celkovou změnu napojení území – novou MÚK Ostrovačice a zrušení dvou stávajících sousedních
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křižovatek (bez ohledu na kategorii je nutná finančně a územně velmi náročná úprava MÚK Ostrovačice silnice
I/23). Bítýšská stopa sice vykazuje určité pozitivní přínosy na městský i aglomerační systém, avšak poměrně nižší
intenzity směřují pouze k dvoupruhovému uspořádání (byť s MÚK).
•

Bystrcká stopa vykazuje vysokou dopravní účinnost, shodnou pro silniční i dálniční charakter komunikace.
Komunikace vykazuje (bez ohledu na dálniční či silniční kategorii) nejpříznivější účinky na celý systém, zejména
na lokalitu Kníniček a Jinačovic, napojení Bystrce na dálnici D1, ale i příznivé rozložení zdrojů a cílů ve městě
Brně (VMO). Kritické pro město Brno, včetně Kníniček, je řešení bez jakékoliv nové „43“.

•

Systém s oběma novými trasami „43“ není z dopravního hlediska opodstatněný. Bítýšskou stopu lze
brát vzhledem k vzdálenosti od Brna jako rezervu v případě problémů na síti.

•

Z kategorií komunikací lépe vychází varianta silniční než dálniční, a to zejména vzhledem k možnostem
lepšího napojení okolního území a lepšího umístění a tvaru mimoúrovňových křižovatek (MÚK).

Lokalita Kníničky a Jinačovice
•

Maximální účinnost pro celou centrální (maximálně urbanizovanou) část vykazují varianty
s bystrckou stopou „43“. Chování dopravního proudu v Jinačovicích a Kníničkách je dáno realizací
a polohou nové „43“. Pokud dojde k jakékoliv realizaci nové „43“ v bystrcké stopě, budou Jinačovice
a Kníničky velmi pozitivně dotčeny – dojde k úbytku tranzitující dopravy z 8–14 tis. voz./den na 1–8 tis. voz./den.
Ostatní varianty (s bítýšskou stopou nebo vůbec bez komunikace „43“) zachovávají intenzivní dopravu čistě
tranzitního charakteru na průtahu městskou částí Kníničky (více než např. současný úsek silnice III/3844
v Bystrci – Stará dálnice). V případě bítýšské stopy dojde pouze k mírnému ponížení o cca 2 tis. voz./den, nebo
intenzita zůstane na úrovni bez realizace jakékoliv stopy.

•

Samostatnou variantou je nahrazení nové „43“ v bystrcké stopě obchvaty Jinačovic a Kníniček. Tranzitní
komunikace vedoucí ze severu směrem na Přehradní radiálu (silnice II/384) je převedena mimo zastavěná
území obou sídel a plní ochrannou funkci. Tato trasa je však problematická z pohledu okolních městských částí,
zejména Komína.

•

Z hlediska rozkladu intenzit je pro Kníničky (i vnitřní město Brno) nejpříznivější jakákoliv
komunikace v bystrcké stopě. Bystrcká stopa odlehčuje centrálním oblastem Jinačovic a Kníniček od
stávajících intenzit na průtazích a vykazuje pozitiva jak na radiálních směrech, tak i na VMO. To má příznivý dopad
do místní sítě města Brna. Nejméně příznivá je varianta bez realizace jakékoliv stopy nové „43“.

MÚK Troubsko a MÚK Ostrovačice
•

Obě dvě prověřované trasy „43“, popř. samostatné napojení Bystrce na dálnici D1, mění dosavadní charakter
napojení severozápadní části řešeného území na dálnici D1. Nová komunikace „43“ od Bystrce bude
v prostoru Bosonoh vedena v překryté podobě pod zachovanou niveletou dálnice D1, včetně ramp
nové MÚK Troubsko. MÚK Troubsko bude propojená s MÚK Brno-západ kolektory či zkapacitněním. V případě
MÚK Ostrovačice s připojením bítýšské stopy dojde k realizaci nové MÚK, která nahradí dvě stávající křižovatky
Ostrovačice a Kývalka. Další MÚK zůstanou zachovány (pouze MÚK Kývalka bude upravena tak, aby nekolidovala
rampa křižovatky s ukončením stoupacího pruhu od Brna).

OBLAST BYSTRC
•
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Intenzity dopravy v centrální části Bystrce se vážou na polohu nové „43“. Pokud v Bystrci nebude komunikace vedena
vůbec či bude vedena mimo Bystrc, z koncepčního hlediska bude zachován stávající stav. Pokud povede trasa přes
Bystrc, pak dojde k přitížení v oblasti Staré dálnice z 10–14 tis. na 13–22 tis. voz./den (dle profilu), a to v závislosti na
kategorii komunikace (dálniční versus silniční). Dále pak dochází k podstatné změně v rozdělení dopravního proudu, což
se velmi pozitivně projevuje v centrální urbanizované oblasti ulice Odbojářské oproti stavu „beze změn“ v Bystrci.
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•

Nové varianty „43“ vedené přes Bystrc vykazují díky překrytí komunikace potenciálně pozitivnější vlivy
na urbanistické vazby mezi „starou“ Bystrcí a rekreační oblastí Brněnské přehrady než ponechání
stávajícího stavu (čtyřpruh Staré dálnice).

•

Důležitým momentem jsou intenzity dopravy, kdy hodnota 25 tis. voz./den představuje hodnotu na velké
většině sběrných komunikací ve městě Brně v úzkém uličním prostoru, kde převážně nelze žádná protihluková
opatření realizovat.

•

Z hlediska variant kategorií případné bystrcké stopy je nutno brát v úvahu, že v případě dálniční kategorie se
předpokládá výrazná změna v komunikačním systému Bystrce. Dálniční kategorie „43“ je vedena pod zemí a mění
charakter místní silniční i veřejné hromadné dopravy. Rovněž omezuje způsoby připojení území. Silniční kategorie
předpokládá zachování současného místního dopravního systému a v inkriminovaných místech „43“ realizaci
potřebných technických opatření (tunel apod.), což pro dané intenzity dopravy a vzdálenost objektů není zásadní
překážkou (prostor pro tzv. bystrckou stopu „43“ má dostatečné šířkové parametry pro vedení komunikace dálniční či
silniční kategorie; nejedná se o „uliční prostor“ centrálního charakteru uvnitř města). Obdobně bude při řešení silniční
varianty v Bystrci zajištěno plnohodnotné propojení s rekreační oblastí Brněnské přehrady.

•

Velmi důležitým aspektem pro řešení oblasti Bystrc je její napojení na dálnici D1 prostřednictvím zakryté MÚK
Troubsko (i jako samostatného úseku). Toto propojení je velmi pozitivní pro celé dotčené území Bystrce, Kohoutovic,
Komína, Žabovřesk, Veselky, Bosonoh a Kamenného vrchu.

•

Vliv polohy a fakt, zda bude nová „43“ realizovaná či ne, nemá vliv na zatížení tzv. Přehradní radiály. Intenzity
dopravy jsou vždy přibližně shodné. Je to dáno vlivem chování dopravy v Bystrci a nové „43“ na okolí. O co nová „43“
zvyšuje intenzitu dopravy na Přehradní radiále, o to na ní klesá intenzita dopravy vlivem spojení Bystrce s dálnicí D1.
Mírné snížení o cca 3–4 tis. voz./den přináší radiále varianta bez bystrcké stopy nové „43“, ale s propojením silnice
III/3844 (staré dálnice respektive Bystrce) a dálnice D1.

OBLAST D1-ZÁPAD
•

Intenzity dopravy jsou v této lokalitě ve všech variantách shodné. Komunikace „43“ nemá vliv na intenzity
dopravy na hranicích aglomerace. Což platí na všech vstupujících komunikacích mimo D1-východ. To hovoří
jasně o faktu, že navržená dálniční a silniční síť, a především tedy „43“, je komunikace aglomeračního formátu,
ne tranzitní dálková trasa.

•

Komunikace „43“ a jihozápadní tangenta (JZT) mají vliv na intenzity dopravy, stejně tak jako JT a VMO. Bítýšská
stopa přitěžuje dálnici D1 minimálně 3–4 tis. voz./den, a to ještě ve spojení s řešením silnice I/23. Bystrcká stopa
přitěžuje úseku dálnice D1 mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-západ o 5–16 tis. voz./den při variantách bez JZT. Při
variantách s JZT naopak dochází k úbytku o cca 9 tis. vozidel na stejném profilu. Další úsek D1 je ponížen podstatně
více, a to vlivem JZT a VMO na jihu Brna. Úbytek je 4 (bez JZT) až 28 (s JZT) tis. voz./den.

OBLAST ROSICE
•

Z hodnocených možností (bez obchvatu, severní nebo jižní obchvat území) lze jednoznačně konstatovat, že jedině
jižní obchvat Zastávky a Rosic vyhovuje pojetí obchvatu silnice I. třídy. Tento obchvat řeší oba celky (Rosice
i Zastávku) a zároveň napomáhá řešení silnice II/394 od Tetčic, tzn. spojení investic a technického řešení s vysokou
dopravní účinností. Severní obchvat řeší pouze dílčí část území a je zde riziko budoucí urbanizace území
(tj. znovuobestavěné silnice I. třídy). Navíc severní obchvat neřeší a v budoucnu již reálně neumožňuje obchvat Zastávky,
který by vzhledem k předpokládaným intenzitám dopravy v Zastávce (až 16 tis. voz./den) byl potřebný. Přínos do celého
území je u jižního obchvatu nesporně vyšší, i když uvnitř Rosic zůstává o něco vyšší dopravní intenzita než u severního
obchvatu, a to vlivem přerozdělení místní dopravy.
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•

Řešení silnice II/394 formou obchvatů Neslovic a Tetčic lze řešit samostatně, s vysokou účinností pro obě lokality,
optimálně však koordinovaně s jižním obchvatem Rosic a Zastávky.

OBLAST JIHOZÁPAD
•

Jihozápadní tangenta (JZT) v podobě propojení MÚK Troubsko (D1) a JT (D52) rozkládá z dopravního hlediska
pozitivním způsobem dopravní intenzity v jihozápadní části aglomerace a města Brna. Nicméně z kapacitního
hlediska není JZT nezbytně nutná, neboť propojení D1–D52, které je součástí sítě TEN-T, bude po uvažovaném
zkapacitnění dálnic D1 a D2 a prodloužení D52 k dálnici D2 v podobě jižní tangenty (JT) dostatečně zajištěno těmito
komunikacemi – dopravní intenzity na uvedených dálnicích se pohybují pod limitními hodnotami danými jejich
navrženým profilem.

•

Velký jižní obchvat (VJO) není potřebný. VJO je řešen jako oddálená poloha JZT ve spojení s bítýšskou
stopou komunikace „43“. Ani tato Územní studie, ani Studie propojení D43 (I/43) z MÚK Ostrovačice na D1 s D52
v prostoru Ledce–Rajhrad nepotvrdily reálnost a potřebnost sledování stopy VJO v návrhu koncepce dopravy
v území. Navíc terén lokality je velmi náročný a vyžadoval by jednak velké zásahy do území, jednak vysoké
stavební náklady – což je vzhledem k intenzitám dopravy nereálné. Podstatné jsou však zásahy do území včetně
překonání složitého terénu v okolí Bobravy a průchody kolem jednotlivých obcí či nezbytné tunelové úseky.
Intenzity zatížení hovoří o zatížení 5–10 tis. voz./den, což jsou na délku a náročnost stavby a dotčené území
včetně tunelového úseku velmi nízké hodnoty. Intenzita je dána jednak navýšením vztahů od bítýšské stopy nové
„43“, ale výrazně pak stahováním lokální dopravy ze současných koridorů. Trasa nesbírá nadmístní tranzit
sever–jih, což je patrné např. v porovnání variant S.3 a S.5, kde je zatížení bítýšské stopy nové „43“ v obou
případech stejné (8 tis. voz./den). V rámci samostatného modelového prověření trasy velkého jižního obchvatu
(Studie propojení D43 [I/43] z MÚK Ostrovačice na D1 s D52 v prostoru Ledce–Rajhrad) v dálniční kategorii
komunikace (tedy s maximální preferencí) dosáhly intenzity dopravy max. 12 tis. voz./den (tedy navýšení oproti
silniční variantě o 3 tis. voz./den), což rovněž nehovoří o potenciálně nadmístním významu dané komunikace.
Propojení silnicí krajské kategorie mezi D1 (MÚK Troubsko) a silnicí I/52 vykazuje velmi malou dopravní účinnost
a nemá výrazné pozitivní účinky (vzhledem k zásahu do území a investičním nárokům). De facto sbírá pouze
lokální část dopravy. Trasu je možno sledovat maximálně jako územní rezervu.

•

V případě nerealizace jihozápadní tangenty (JZT) a velkého jižního obchvatu (VJO) dojde vlivem jižní tangenty (JT),
ale i velkého městského okruhu (VMO), k ponížení intenzit na stávající silnici I/52 a „městském úseku D1“, což
přinese očekávané pozitivní dopady i do místní sítě. Území je schopno fungovat i bez realizace propojení
dálnic D1–D52 (tj. bez JZT).

•

Samostatnými trasami jsou pak lokální obchvaty Želešic a Ořechova na silnici II/152 bez koncepčních
dopadů na navrhovanou dálniční a silniční síť.

OBLAST JIH
•

Jižní tangenta (JT) je zanesena jako invariantní prvek u všech variant. Má velmi dobrou dopravní účinnost – bez JZT
14 tis. voz./den a s JZT až 32 tis. voz./den s odrazem na zatížení dálnice D1. Vlivem JT dochází k zatížení dálnice
D2 v úseku MÚK Chrlice II po MÚK Brno-jih. Zkapacitněním tohoto úseku D2 (pravděpodobně kolektorovým řešením
vlivem urbanizace okolního území) nedojde k významnému vlivu na hlukové a rozptylové podmínky v území.

•

Ve většině variant se jedná o lokální záležitosti jednotlivých sídel bez vlivu na rozdělení dopravy v aglomeraci (shodné vstupy
a výstupy z území). Výjimku tvoří obchvat Modřic, který ve spojení s MÚK Moravanská tvoří ucelenější propojení
s pozitivním dopadem na okolní síť v podobě zklidnění dopravy při průjezdu obcemi Modřice, Horní Heršpice a Přízřenice.

•

Řešení úprav na silnicích nižší kategorie (obchvat Blučiny a Židlochovic) má lokální význam, který je důležitý pro
místní urbanizaci, neřeší ale koncepční vztahy v aglomeraci.

50

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO

OBLAST JIHOVÝCHOD
•

Řešení oblasti je zúženo pouze na řešení lokálních vazeb v území. Jedná se především o obchvaty obcí
na silnicích II. tříd, které zvláště na tahu silnice II/416 mohou v celku působit jako tahová záležitost. Realizačně ale
mohou být připravovány separátně.

•

Další pokračování jižní tangenty (JT) východním směrem již koncepčně nepřináší skoro žádný význam.
Zatížení zůstává shodné se stavem bez realizace jakékoliv prověřované varianty dálniční a silniční sítě. Pouze
v případě dalšího propojení až na silnici II/417 je zatížení vyšší a dává opodstatnění výrazněji měnit stávající stav.

•

Vliv pokračování velkého jižního obchvatu (VJO) směrem na východ je z aglomeračního pohledu velmi
malý. Dá se říci, že samostatné obchvaty obcí plní stejnou úlohu jako plynulá tahová trasa v celé délce (D1 – silnice
I/23 – D52 – D2 – silnice I/50 – D1). Jedná se tedy spíše o řešení lokálních problémů jednotlivých sídel, která se
ve výsledku mohou spojit v jeden tahový celek.

OBLAST D1-VÝCHOD
•

Z navržených řešení se jeví jako optimální varianta (a to jak z dopravněinženýrského, tak stavebního hlediska)
zachování stávajících MÚK Brno-východ a MÚK Holubice (s možnými lokálními úpravami v detailním řešení)
a doplnění nové, všesměrné křižovatky MÚK Rohlenka. Ta je umístěna za křížením D1 a silnice II/430, a kromě
toho, že kvalitně napojí území na dálnici, dokáže rovněž obsloužit stávající ČSPH – „německý typ“ (napojení není
přímo z dálnice, ale zprostředkovaně přes MÚK).

•

Řešení by mělo být, tak jak je navrženo v S.10, systémově doplněno o propojení silnic I/50 – II/430 – MÚK
Černovická terasa – jako doprovodné sítě.

OBLAST SLATINA, ŠLAPANICE, TUŘANY
•

Žádné z navržených řešení nepočítá s dosud připravovaným obchvatem Slatiny, který je dle prověření detailnější
dokumentací značně náročný na realizaci. Nové řešení (byť různě modifikované) předpokládá propojení silnice I/50
se silnicí II/380 podél dálnice D1. Toto propojení vykazuje na místní síť celkem vysokou dopravní účinnost
5–10 tis. voz./den s tím, že dopady na Slatinu, a tím i dostředný pohyb do města, jsou velmi příznivé. Na ulici
Šlapanické dochází ke snížení dopravního zatížení z 10 tis. na 1–2 tis. voz./den, na ulici Evropské/Řipské z 22 tis.
na 4–5 tis. voz./den, respektive z 18 tis. na 10 tis. voz./den, na silnici II/430 (na vstupu do města Brna) ze 14 tis.
na 7–10 tis. voz./den, což jsou velmi příznivé hodnoty. Navíc není zasahováno do stávajících či připravovaných
křižovatek na dálnici D1. Nové propojení podél dálnice D1 je v jeho severní části výhodnější realizovat na straně
Slatiny, v jeho jižní části na straně Šlapanic.

•

Stejný vliv má i obchvat Tuřan na silnici II/380, který má velmi vysokou dopravní účinnost nejen na Tuřany (pokles
z 18 na 6 tis. voz./den), ale i na radiální pohyby do města Brna (pokles ze 14 na 10 tis. voz./den). Samotný obchvat je
velmi zatížen (18–20 tis. voz./den) a je spojen s realizací nového mostu přes dálnici D1 (mimo MÚK Černovická terasa).

•

Mimo uvedené řešení doprovodné sítě podél D1 (v různých polohách) byl hodnocen i obchvat Šlapanic. Ten však
nevykazuje hodnoty, které by měly mít vliv na koncepci dopravy či aglomerační vazby.

OBLAST VNITŘNÍ MĚSTO BRNO
•

Vliv nadřazené dálniční a silniční sítě na západě či jihozápadě má značný vliv na rozložení radiálních intenzit
v území. Z výsledků je jednoznačné, že dominantním prvkem (mimo dálnici D1 a propojení D1 s D52
a D2) je vnitroaglomerační či zdrojová a cílová doprava. Ve vztahu sever–jih je nadmístní (nadregionální)
tranzit – v porovnání s celkovou velikostí dopravy v jednotlivých profilech – nepodstatný. Z tohoto důvodu je kladen
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velký důraz právě na chování dopravy na radiálách. Navržená řešení – mimo varianty bez kompletace nadřazené
dálniční a silniční sítě či variant S.9.3 a S.9.4 (které se ve vztahu k Brnu nechovají jako plnohodnotné varianty) –
vykazují v jednotlivých variantách buď zachování intenzit, nebo jejich ponížení. Z hlediska maximální účinnosti je
pro radiální vztahy optimálním řešením vedení nové „43“ v bystrcké stopě a realizace JZT. Příznivé jsou i varianty
s vedením nové „43“ v bystrcké stopě bez JZT (tedy pouze s JT). Neúčinné, resp. bez výrazných přínosů na radiální
směry ze severu, jsou varianty s bítýšskou stopou nové „43“. Řešení se dvěma stopami „43“ (zároveň ve stopě
bítýšské i bystrcké) se chovají shodně jako varianty pouze s bystrckou stopou. Kritické řešení obsahují varianty bez
nové „43“ či varianty s optimalizovanou stopou nové „43“ se severním obchvatem města Kuřimi napojené do
stávající stopy silnice I/43 a s bítýšskou stopou nové „43“. Některé varianty snižují stávající radiální vazby velmi
razantně. Vlivem nové „43“, JZT a JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem nadřazené sítě mimo řešené, např.
dálnice D35 a D55) dochází k mnohatisícovým snížením intenzit dopravy na Svitavské radiále I/43
(z 65 tis. na 53–56 tis. voz./den v případě variant, které obsahují bystrckou stopu „43“), na silnici I/52
(z 60 tis. na 37–46 tis. voz./den), na ulici Hněvkovského (ze 40 tis. na 18 tis. voz./den) nebo na silnici I/23 (z 38
tis. na 24 tis. voz./den). Také na krajské silniční síti jsou patrné značné rozdíly, které byly popsány výše (Kníničky,
Slatina, Tuřany, Bosonohy).
•

Navržené varianty mají značný vliv na chování dopravy na radiálách, a tím i na velkém městském
okruhu (VMO). Ten je „klíčem“ k řešení dopravy uvnitř něj – tedy v centrální oblasti města Brna. Na intenzitě
dopravy VMO závisí možnost reálně chránit vnitřní město před tranzitující aglomerační nebo nadlokální dopravou.
Obecně platná hranice intenzity dopravy pro navržené čtyřpruhové uspořádání VMO je 60 tis. voz./den.
Nižší intenzita umožňuje víceméně konzistentní dopravu – bez velkého rizika tvorby dopravních kongescí. Intenzita
nad touto hranicí toto riziko zvyšuje, což má za následek snížení „atraktivity“ VMO a následný přesun intenzit na
místní síť. Takovým jasným příkladem je současná problematika části VMO – Žabovřeská, kdy kongesce dopravy
„vyhání“ dopravu do okolních koncepčně zklidněných lokalit a komunikací. Dopad na životní prostředí okolí těchto
komunikací je pak velmi negativní. Varianty se od sebe liší především v dopadu na západní část VMO, na což má
jednoznačný vliv poloha nové „43“. Stejně jako u radiál, tak i na VMO má bystrcká poloha nejpříznivější dopad
s intenzitou cca 55 tis. (stav 2035 bez dálniční a silniční sítě vykazuje 64 tis. voz./den). Bítýšská stopa pak
způsobuje na VMO zatížení blížící se k hodnotě 60 tis. voz./den.

•

Na možnost potlačení tranzitující aglomerační nebo nadlokální dopravy přes centrální oblast města
Brna má vliv „průjezdnost VMO“. V případě intenzit pod 60 tis. voz./den (čím méně, tím lépe) je možné přijímat
opatření uvnitř VMO (např. různé formy zklidnění dopravy), která tento tranzit budou eliminovat, resp. snižovat –
doprava bude preferovat cestu po VMO a radiálách. Opět nejpříznivěji se chovají varianty s bystrckou stopou „43“.
Varianty s hodnotami k 60 tis. voz./den jsou na hraně reálnosti možných opatření eliminujících tranzitní aglomerační
nebo nadlokální dopravu uvnitř VMO.

•

Přeložka silnice II/374 (Maloměřice a Obřany) je v Územní studii hodnocena ve dvou dříve studovaných
stopách, a to ve variantě S.5 (východní stopa přeložky), která vychází z budoucí MÚK Karlova, a ve variantě S.6
(západní stopa přeložky), která vychází z budoucí MÚK Rokytova. Obě varianty prokázaly poměrně dobrou dopravní
účinnost. Stávající silnice II/374 má malé procento tranzitu vzhledem k městu Brnu (většina dopravy vzhledem
k městu Brnu je zdrojová a cílová). Lze konstatovat, že ani jedna stopa nemá vliv na nadřazenou dálniční a silniční
síť v řešeném území. Z vyhodnocení je patrné, že dopravně účinnější je východní stopa ve variantě S.5. Je nutné
zdůraznit, že samotné technické řešení vzhledem ke značným výškovým převýšením předpokládá vysoké finanční
nároky, které je nutno poměřovat s přínosem samotné komunikace.
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CELKOVÉ VÝSLEDKY ÚZEMNÍ STUDIE
•

Z hlediska dopravně-urbanistického lze varianty rozdělit na tři skupiny: doporučené, možné a nedoporučené.
Ve skupině doporučených variant jsou bez pořadí varianty D.1, D.3, S.1 a S.10. Jsou dopravně nejúčinnější
a urbanisticky nejpřínosnější.

•

Z hlediska životního prostředí lze varianty rozdělit do dvou skupin: doporučené a nedoporučené. Ve skupině
doporučených variant jsou bez pořadí varianty D.1, D.3, D.5, D.6, S.1, S.9.3, S.9.4 a S.10.

•

Z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie jsou z dálničních variant nejpřínosnější varianty D.2 a D.3,
které jsou obě průnikem doporučovaných variant hlukové a rozptylové studie. Nicméně z hlediska ovzduší a především
hlukové zátěže by mohla být přínosnější některá ze silničních variant. Z tohoto hlediska jsou průnikem hlukové
a rozptylové studie varianty S.10 a S.2, nicméně i varianty S.1 a S.3 jsou variantami s významným ulehčením stávající
imisní a hlukové zátěže.

Výsledky variant v dílčích porovnáních

Z předešlých tří hodnocení a porovnání variant dálniční a silniční sítě vzešly tyto závěry:
• Nejlepší varianty jsou průnikem všech tří porovnání
Ve všech třech hodnoceních obstály varianty D.3, S.1 a S.10. Vzhledem k tomu, že v PÚR ČR je pro komunikaci „43“
určen dálniční koridor, doporučujeme pro aktualizaci ZÚR JMK variantu D.3. V současné době se však již připravuje
aktualizace PÚR ČR, která umožní změnu dálniční kategorie „43“ na koridor kapacitní silnice, proto doporučujeme pro
aktualizaci ZÚR JMK i silniční varianty S.1 a S.10.
•

Podmínky ochrany před nepříznivými vlivy hluku a imisí
Aktualizované ZÚR musí pro výslednou variantu obsahovat podmínky ochrany před nepříznivými vlivy hluku a imisí 		
(např. zemní valy, protihlukové stěny a překrytí), zejména pro úsek komunikace „43“, a to především při průchodu 		
mezi Drásovem a Malhostovicemi, v Kníničkách, v Bystrci a u MÚK Troubsko.

V rámci aktualizace ZÚR JMK doporučujeme prověřit varianty D.3, S.1 a S.10.
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