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1. ÚVOD
Jedním ze základních dopravně inženýrských dokumentů, a současně významným
územně plánovacím podkladem, je generel dopravy. Generel dopravy definuje základní prvky
dopravní soustavy jak z hlediska rozvoje jednotlivých druhů doprav, tak z hlediska požadavků
na jejich vzájemnou koexistenci.
Zpracovávaná dokumentace, Generel krajských silnic Jihomoravského kraje,
je zaměřena na definování hlavních zásad rozvoje sítě krajských silnic a stanovení odborných
priorit pro postup realizace zkvalitňování sítě krajských silnic formou optimalizace sítě.
Generel krajských silnic je dokumentem, jež může být podkladem pro dlouhodobý program
investic kraje na krajských silnicích, pro zpracování rozvojových dokumentů kraje, obcí,
mikroregionů a pro zpracování územních plánů měst a obcí, příp. dokumentací na úrovni
lokálních územních celků.
Generel krajských silnic Jihomoravského kraje řešící podrobně problematiku silnic
II. a III. tříd, bude podávat ucelený přehled o všech stávajících úsecích krajských silnic,
včetně úseků, u nichž Generel dopravy počítá s přeřazením do I. třídy, o úsecích stávajících
silnic I. třídy, u nichž GD v souvislosti s vybudováním rychlostní silnice či dálnice výhledově
uvažuje s převedením do sítě krajských silnic, o úsecích místních či účelových komunikací,
u nichž byl zahájen proces převodu do majetku obce a o uvažovaných návrzích nových úseků
krajských silnic uvedených v územně plánovacích dokumentacích či podkladech
a v projektovaných dokumentacích.

2. VÝCHOZÍ PODKLADY
Mezi výchozí podklady patří zejména:


Územně plánovací dokumentace měst a obcí (urbanistické studie, územní plány –
platné dokumentace, resp. jejich návrhy, příp. koncepty návrhů)



Územně plánovací dokumentace pro vyšší územní celky (VÚC Znojmo, VÚC
Hodonín, VÚC BRA – z roku 1975)



Územní prognóza Jihomoravského kraje – Koncepce silniční a dálniční dopravy
(Krajský úřad Jihomoravského kraje, 2004)



Silniční síť jednotlivých okresů Jihomoravského kraje, mapová část (Odbor silniční
databanky, ŘSD ČR, 2005)



Seznam investičních záměrů (Krajské ředitelství SÚS Jihomoravského kraje, 2005)



Seznam silnic určených k vyřazení ze silniční sítě v jednotlivých okresech
Jihomoravského kraje (Krajské ředitelství SÚS Jihomoravského kraje, 2005)



Studie jihovýchodní tangenty města Brna v rozsahu propojení D1-D2-R52 (Odbor
územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Jihomoravského kraje, 2002)



Jihozápadní tangenta – prověření úseku Troubsko – Blučina (Odbor územního
plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Jihomoravského kraje, 2002)



Studie Rychlostní silnice R43 Brno – Moravská Třebová, mapová část (Krajský úřad
Jihomoravského kraje, 2001)



Generel dopravy Jihomoravského kraje, rozborová část (Krajský úřad Jihomoravského
kraje, 2004)
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Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000 – Kraj Jihomoravský
(Ředitelství silnic a dálnic, 2001)



Směrový dopravní průzkum – silniční a dálniční přechody ČR, říjen 2000



Přehled o stavu schválených a rozpracovaných územních plánů a urbanistických studií
obcí Jihomoravského kraje (Odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ JMK)



Seznam měst a obcí v jednotlivých okresech, http:\\ www. obce. cz



Seznam územně plánovacích dokumentace obcí, Ing. arch. M. Sohr



Územní generel dopravy města Brna, obecná analýza (Ústav hlavního architekta,
Magistrát města Brna)



Terénní průzkumy krajské silniční sítě v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje
(UDIMO, spol. s r. o., 2005)



Osobní konzultace ve vybraných obcí



Digitální model území DMU 25



GIS databanka majetkových správců



Databázový soubor správních a katastrálních hranic ČR



Seznam veřejně prospěšných staveb v Jihomoravském kraji – tabulková část
(Krajský úřad Jihomoravského kraje)



Výsledky Sčítání lidu, domů, bytů 2001 – údaje o dojížďce/docházce do zaměstnání a
do škol, Český statistický úřad



Situační analýza demografických trendů v Jihomoravském kraji a směry jejich
podpory (GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství/Masarykova
Univerzita v Brně, Výzkumné centrum regionálního rozvoje; září 2003)



Hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů v Jihomoravském kraji (Ústav územního
rozvoje, listopad 2004)



Charakteristika demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského
kraje v letech 2000 – 2003 (ČSÚ, Krajská správa Brno, 2004)



Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013 (Česká republika – Ministerstvo dopravy,
červenec 2005)



Program rozvoje Jihomoravského kraje – přehledná verze pro širokou veřejnost (DHV
ČR, spol. s r. o., březen 2002)



Centrální registr vozidel Ministerstva vnitra České republiky (únor 2006)

3. STANOVENÍ CÍLŮ
Zpracování Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje je v souladu se
zadáním rozvrženo do dvou částí, které na sebe logicky navazují. Rozsah obou částí však
byl upraven tak, aby bylo možné, na základě obecně stanovených a přijatelných zásad tvorby
základní a doplňující krajské silniční sítě, zaměřit návrhovou část především na definování
změn v krajské silniční síti a vytvoření přehledu úseků určených k přeřazení
z a do II. a III. tříd.
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3.1. Analytická část
Analytická část je zaměřena jednak na zhodnocení uvažovaných nových úseků krajské
silniční sítě v existujících dokumentacích a podkladech, a jednak na komplexní hodnocení
současné dopravní situace ve vztahu k území a širším dopravním souvislostem.
Předmětem analytické části Generelu dopravy krajských silnic Jihomoravského kraje
je shromáždění všech dostupných informací o současné dopravní situaci a o realizovaných
a navrhovaných změnách na silnicích II. a III. tříd uvedených ve všech dostupných územně
plánovacích dokumentacích. Základním cílem a výstupem této části zpracování generelu je
vytvoření přehledu uvažovaných úseků silnic II. a III. tříd., včetně jeho zpracování
do tabelární přílohy dle uzavřené smlouvy, definice základní a doplňující krajské silniční
sítě, její charakteristika a stanovení rozhodujících dopravních problémů a závad, jejichž
odstranění je předpokladem pro zkvalitnění sítě z hlediska její výkonnosti, rychlosti
a bezpečnosti spojení.

3.2. Návrhová část
Návrh změn v krajské silniční síti logicky navazuje na analytickou část generelu,
přičemž využije jeho závěrů a doporučení. Potřeby rozvoje a změn dopravní infrastruktury
kraje budou podpořeny odborným odhadem vývoje intenzit dopravy stanoveným na
základě průmětu předpokládaného vývoje mezioblastních vztahů na model krajské silniční
sítě.
Výsledkem a výstupem návrhů je definování cílového stavu v dopravním řešení
krajské silniční sítě. Potřeby výstavby budou mít své širší souvislosti, mezinárodní a státní
závazky a dopravně inženýrská zdůvodnění. Z cílového stavu dopravní infrastruktury ve
správě Jihomoravského kraje budou následně odvozeny přehledy návrhových tahů,
přeřazovaných úseků a priority výstavby.

4. POSTUP PRÁCE
Postup vlastního zpracování analytické části Generelu krajských
Jihomoravského kraje je možné rozdělit do několika následujících oblastí:






silnic

Hodnocení současného stavu území a potřeb dopravních spojení, inventarizace
záměrů
Analýza širších dopravních souvislostí a vývoje automobilizace
Hodnocení současné dopravní situace
Stanovení obecných zásad tvorby krajské silniční sítě
– definice základní kostry sítě (ZÁKOS)
Zpracování tabelárních a grafických příloh

První fáze zpracování analytické části obsahovala soubor činností zaměřených
na zajištění podkladů a informací o územním, hospodářském, demografickém a dopravním
uspořádání jihomoravského kraje, jeho dopravních vztazích, vazbách na širší území a
o existujících navrhovaných řešeních krajské silniční sítě, včetně úrovně jejich připravenosti
k realizaci. Součástí práce byla hodnocení vybraných problémových míst v terénu a přímé
konzultace se zástupci měst a obcí. Jedním z podkladů je také posouzení vývoje
automobilizace v jihomoravském kraji ve srovnání s průměrnou úrovní automobilizace jak
v České republice, tak ve vyspělých sousedních zemích.
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Stěžejním výsledkem práce bylo, vedle hodnocení požadavků území na realizaci
spojení a analýzy dosavadního vývoje, zpracování získaných údajů o navrhovaných řešeních
krajské silniční sítě do objednatelem definovaných tabulek popisujících všechny uvažované
úseky nalezené v existujících dokumentacích a podkladech, včetně jejich uspořádání
do přehledu krajských silničních tahů.
Druhá fáze zpracování se zaměřila na stanovení obecných zásad tvorby krajské
silniční sítě jako logického součinu potřebnosti kvalitního spojení, současné dopravní situace
a existujících výhledových záměrů v kontextu platných zákonů a předmětných norem.
Průmětem stanovených zásad na stávající síť silnic II. a III. tříd je definice základní kostry
krajské silniční sítě (ZÁKOS) a stanovení rozhodujících dopravních problémů a závad, jejichž
odstranění je předpokladem pro zkvalitnění sítě z hlediska její výkonnosti, rychlosti
a bezpečnosti spojení. Výsledkem druhé fáze zpracování je podrobná charakteristika tahů
krajské silniční sítě a definování zásad řešení pro návrh potřebných změn.
Souběžně s předchozími fázemi zpracování byly na dodaných podkladech vytvářeny
grafické přílohy – Problémový výkres (mapa stávající silniční sítě s vyznačením uvažovaných
úseků), Kartogram dopravního zatížení, Dojížďka do zaměstnání a do škol dle CSLDB 2001 a
Základní kostra krajských silnic.

5. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KRAJI
5.1. Vymezení území
Jihomoravský kraj ve svých současných hranicích vznikl 1.1.2000 podle zákona
347/1997 Sb., kdy bylo na základě nové správní reformy rozděleno území tehdejšího
Jihomoravského kraje mezi kraje Brněnský (31. května 2001 přejmenovaný na Jihomoravský
kraj), Jihlavský (31. května 2001 přejmenovaný na Kraj Vysočina), Zlínský a Olomoucký.
Kraj tvoří jižní část území, které je historicky převážně součástí Moravy; výjimkou
je osada Jobova Lhota (dnes součást obce Kněževes), která tvoří historickou součást Čech,
respektive i území Valticka a tzv. Dyjský trojúhelník, které byly do roku 1920 součásti
Dolních Rakous. Poloha kraje je z geografického hlediska poměrně výhodná díky jeho
postavení na historickém spojení mezi jihem a severem Evropy. Jihomoravský kraj má
rozlohu 7195 km2, na západě má krátký úsek společné hranice s Jihočeským krajem,
na severozápadě sousedí s Krajem Vysočina, na severu s Pardubickým krajem,
na severovýchodě s Olomouckým krajem a na východě se Zlínským krajem.
Na jihovýchodě hraničí se slovenskými kraji Trenčínským (Trenčianský samosprávny kraj)
a Trnavským (Trnavský samosprávny kraj); na jihu hraničí s rakouskou spolkovou zemí
Dolní Rakousy.
Hranice kraje je vymezena územími
7 okresů: Blansko, Brno – město, Brno –
venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.
Dne 1. ledna 2005 byla z kraje Vysočina
převedena pod kraj Jihomoravský řada obcí
západně od Tišnova (Nedvědice s katastrálním
územím Pernštejn; Černvír; Doubravník
s katastrálním územím Křížovice; Borač
s katastrálním územím Podolí; Pernštejnské
Jestřabí s katastrálním územím Maňová, Husle
a Jilmový; Olší s katastrálním územím Litava,
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Klokočí a Rakové; Drahonín; Žďárec s katastrálním územím Vickov; Vratislávka; Tišnovská
Nová Ves; Skryje; Kaly s katastrálním územím Zahrada; Dolní Loučky s katastrálním
územím Střemchoví; Horní Loučky; Újezd u Tišnova; Řikonín; Kuřimské Jestřabí s
katastrálním územím Blahoňov; Kuřimská Nová Ves; Lubné; Níhov; Rojetín; Borovník;
Posatín; Katov; Křižínkov) a obec Senorady západně od Oslavan. Dotčené obce byly
začleněny do okresu Brno-venkov.

K 1.lednu 2003 zanikly okresní úřady a jejich působnost byla přenesena na tzv. obce
s rozšířenou působností. Celkem 21 obcí s rozšířenou působností spravuje dohromady
672 obcí, z nichž 47 má statut města. Kromě okresních měst Blanska, Brna, Břeclavi,
Hodonína, Vyškova a Znojma, jsou jimi také Boskovice, Bučovice, Hustopeče, Ivančice,
Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice,
Tišnov, Veselí nad Moravou, Židlochovice.
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5.2. Mikroregiony
V Jihomoravském kraji došlo v posledním období k rychlému rozvoji spolupráce mezi
obcemi na bázi společného řešení problémů v rámci tzv. mikroregionů. Tímto termínem je
označován buď svazek obcí (dle zákona o obcích), nebo zájmové sdružení právnických osob,
založené za účelem spolupráce v problematice regionálního rozvoje.
Mikroregiony se formovaly od poloviny 90. let, významný nárůst aktivit byl
zaznamenán v souvislosti s přípravou na předvstupní program SAPARD1, který byl zaměřen
na venkovské mikroregiony. Postupně se mikroregiony staly významnými subjekty
regionálního rozvoje, většina z nich má zpracovány rozvojové strategie a aktivně usilují o
realizaci nejrůznějších projektů.
Po zániku okresních úřadů vzrostla ještě důležitost mikroregionů při komunikaci mezi
obcemi a kraji. Jihomoravský kraj považuje mikroregiony za důležité partnery pro realizaci
regionální politiky i na úrovni kraje a podporuje jejich aktivity prostřednictvím grantových
schémat na podporu zpracování strategických rozvojových dokumentů a na přípravu
projektové dokumentace. I z těchto důvodů nabývá na významu udržovat aktuální přehled o
stavu mikroregionů a zapojení jednotlivých obcí.
V Jihomoravském kraji se nacházejí mikroregiony sdružující 3 – 42 obcí, v nichž žije
od 1171 do 55860 obyvatel.

1

Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Speciální předvstupní program pro
zemědělství a rozvoj venkova) – jeden z dotačních nástrojů EU jehož cílem je zejména přispět k zavádění
práva Evropského společenství v oblasti společné zemědělské politiky a k řešení prioritních a specifických
problémů spojených s trvale udržitelnými změnami v sektoru zemědělství a ve venkovských oblastech
přistupujících zemí EU
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Nejsilnějším mikroregionem z hlediska ekonomické úrovně je Sdružení obcí Region
LVA, mezi další ekonomicky silnější mikroregiony patří Ponávka (svazek obcí Česká,
Lelekovice, Vranov), Mikroregiony Hustopečsko, Bzenecko a Časnýř. Pro ekonomicky
nejsilnější mikroregiony je charakteristické to, že buď je jejich členem jedno nebo více měst,
která tvoří přirozené centrum území (Břeclav, Hustopeče), nebo se jedná o mikroregiony
s polohou v blízkosti krajského města Brna.
Mezi mikroregiony nejvíce atraktivní pro zahraniční kapitál patří Sdružení obcí
Region LVA, Mikroregion Hustopečsko a Sdružení obcí Severovýchod. Ve všech případech
se jedná o velké mikroregiony ležící v blízkosti dálnice D2, podniky se zahraniční účastí jsou
v každém z těchto mikroregionů soustředěny do více obcí. Mikroregiony s nízkou
ekonomickou úrovní jsou naopak soustředěny především v jihozápadní části kraje (např.
Mikroregion Moštěnka, Zájmové sdružení PO mikroregion Kahan, Podchřibí, Mikroregion
Bílý potok a Svazek obcí „Svitava“)

5.3. Přírodní podmínky
Zatímco západ a severozápad kraje pokrývají výběžky Českomoravské vysočiny, např.
Drahanská vrchovina s Moravským krasem, do východní části už zasahují ze Slovenska
Karpaty, které jsou od západních vrchovin odděleny Dolnomoravským úvalem. O své
nejvyšší pohoří, Bílé Karpaty, se kraj dělí se Zlínským krajem i se Slovenskem. Nejvyšší hora
pohoří, Velká Javořina/Veľká Javorina (970 m. n. m.) už však leží kousek za hranicí kraje,
takže se nejvyšším bodem stal zalesněný vrchol málo známé Durdy (842 m).
V rámci kraje lze rozlišit tyto čtyři odlišné charaktery základních krajinných typů:


Rozsáhlé jeskynní komplexy Moravského krasu v severní části kraje, které jsou
známé skalními úbočími a množstvím chráněných lokalit. Řada jeskyní této
unikátní oblasti, která se řadí k ekologicky nejčistějším v ČR, je zpřístupněna a
hojně navštěvována našimi i zahraničními turisty.



Převážně rovinatá oblast polí, luk a vinic v jižní část kraje se zbytky lužních lesů
podél řeky Dyje je ideálním hnízdištěm vodního ptactva. Symbolem této části jižní
Moravy je biosférická rezervace Pálava a Lednicko – valtický areál. K rekreaci,
sportu a k rybaření lze každoročně využít vodní dílo Nové Mlýny.



Za řekou Moravou ve východní části se krajina postupně zdvihá do kopců Bílých
Karpat. Tato biosférická rezervace patří k nejcennějším přírodním oblastem v
Evropě.



Přestože krajina v okolí Brna je ovlivněna existencí velké městské aglomerace, je
okolí města považováno za jedno z nejkrásnějších v republice. Na severu k němu
těsně přiléhají lesy Moravského krasu, na jihu jsou otevřené roviny jižní Moravy a
přímo k hranicím města přiléhá Brněnská přehrada.

Na území kraje jsou čtyři místa, která jsou zapsána do seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Jako příklad soustavy lesů, luk a vodních ploch, skvěle doplněných
romantickými stavbami chrámů a altánů a především zámky v Lednicích a Valticích je třeba
na prvním místě jmenovat Lednicko – valtický areál. Nelze opomenout ani biosférické
rezervace chráněných krajinných oblastí Pálavy a Bílých Karpat.
V Jihomoravském kraji je řada chráněných přírodních území (chráněných krajinných
oblastí): Bílé Karpaty, Moravský kras se známou jeskyní a propastí Macochou, Pálava a
zejména Národní park Podyjí.
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Z celkové rozlohy kraje tvoří více jak 60 % zemědělská půda, z níž připadá 84 % na
ornou půdu. Nejvyšší podíl orné půdy na půdě zemědělské mají okresy Znojmo a Vyškov.
Z hlediska výrobních oblastí je zemědělství zaměřeno především na obiloviny, řepku a
cukrovku. Nadprůměrná úroveň přírodních předpokladů umožňuje nadále pokračovat v
dlouhodobé tradici specializovaných oborů zemědělské výroby s vazbou na specifické
regionální rysy. Je to především vinařství, ovocnářství a zelinářství. V kraji se nachází 90 %
plochy vinic ČR. Vinohradnictví je rozvinuto především v okrese Břeclav, kde je 47 % plochy
všech vinic v ČR, ale i v okresech Hodonín, Znojmo a částečně také Brno-venkov.
Bez zajímavosti není ani vysoká úroveň šlechtitelské a plemenářské práce v chovu skotu a
prasat.
V Březině na území okresu Vyškov se nachází na rozloze 15 821 ha také jeden z pěti
vojenských újezdů České republiky.
Celý kraj náleží k úmoří Černého moře a k povodí Dunaje, do kterého vody z kraje
odvádí řeka Morava. V nížině u česko-slovensko-rakouského trojmezí se k ní přidávají i další
důležité řeky regionu: Dyje, Svratka a její přítok Svitava.

5.4. Obyvatelstvo a hospodářství
5.4.1. Obyvatelstvo
Na vymezeném území jihomoravského kraje o rozloze 7195 km2, žije cca 1,131 mil
obyvatel, což zaujímá třetí místo v rámci ČR2. V obcích se statutem města žije více jak
63% obyvatelstva. Hustota obyvatelstva dosahuje cca 159 os./km2, což je v mezikrajském
srovnání po Praze a Moravskoslezském kraji třetí největší hustota.
V evropském srovnání je stupeň urbanizace v Jihomoravském kraji poměrně nízký.
Svědčí to o tradici a významu venkovského osídlení, která nebyla překonána ani v desetiletích
"řízené urbanizace" a hromadné bytové výstavby, soustředěné do měst. V okresech Brnoměsto a Brno-venkov, uvažovaných z urbanistického hlediska jako jeden celek (okres Brnovenkov tvoří bezprostřední zázemí krajského města) je stupeň urbanizace v rámci kraje
nejvyšší (81,1% v roce 2001 při zahrnutí všech měst). Ve zbývajících okresech s výjimkou
okresu Znojmo je stupeň urbanizace velmi podobný: ve městech zde žije 48% (Hodonín) až
52% (Blansko) obyvatel. Nejnižší je stupeň urbanizace v okrese Znojmo (42%).
Mezi největší obce jihomoravského kraje s počtem obyvatel větším než 30 tisíc patří
města Brno a Znojmo.
Přirozeným spádovým centrem celé jižní Moravy je krajská metropole Brno,
ležící na soutoku Svratky a Svitavy. V Brně žije třetina veškerého obyvatelstva kraje.
Město s významným regionálním postavením, situované na křižovatce dálnic ve směru Praha,
Vídeň, Bratislava a Olomouc, je střediskem tradičních mezinárodních výstav a veletrhů, které
podtrhují jeho status rušného mezinárodního obchodního centra. Druhé největší město České
republiky má také značný nadregionální význam. Je jednak sídlem řady institucí celostátního
významu, především soudnictví, ale i významným centrem zdravotnictví, kultury a vysokého
školství.
Znojmo patří mezi nejstarší česká města a v současnosti je přirozeným kulturním
i hospodářským centrem jihozápadní části jižní Moravy. Počet obyvatel se blíží 36 000.
Příznivá nadmořská výška (289 m n.m.) i vhodné klimatické podmínky určily převážně

2

rozloha území platná k 1.1.2005, počet obyvatel z června 2005
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zemědělské a potravinářské zaměření zdejšího průmyslu (ovocnářství, výroba vína,
konzervárenství), tradiční je rovněž průmysl keramický.
Města a obce s počtem obyvatel 10 000 – 30 000
(stav k 31.12.2004)

Hodonín
Břeclav
Vyškov
Blansko
Veselí nad Moravou
Kyjov
Boskovice

26 290
25 716
22 259
20 290
12 032
12 030
10 909

Po Hl. městě Praze je krajská metropole Brno druhým nejvýznamnějším centrem
vysokého školství. Na 9 vysokých školách v kraji (Brno, Vyškov a Lednice na Moravě) je
celkem 33 fakult, na kterých studuje celkem 45,4 tisíce studentů v denním (prezenčním)
studiu, což je více jak pětina těchto studentů v celé České republice. Zhruba polovina všech
vysokoškolských studentů v kraji studuje na Masarykově univerzitě v Brně. Ve srovnání
s rokem 2000 se zvýšil počet studentů vysokého školství v kraji o 9,2 tis. studentů, tj. o více
jak jednu čtvrtinu. Jihomoravský kraj si v mezikrajovém srovnání drží 3. místo ve výši výdajů
na výzkum a vývoj v přepočtu na 1 obyvatele.

Na vývoj počtu obyvatel negativně dlouhodobě působí snižující se porodnost, zejména
dramatický pokles narozených dětí v první polovině devadesátých let. Na celkovém úbytku
počtu obyvatel v kraji od roku 2000 se téměř 95 % podílí úbytek obyvatel v okrese Brno –
město. V meziokresním srovnání dále klesá počet obyvatel v okresech Blansko, Břeclav a
Hodonín. Výrazný nárůst počtu obyvatel byl evidován v okrese Brno – venkov. Celkový
přírůstek obyvatel v okrese Brno – venkov je způsoben migračním přírůstkem, na kterém se
výrazně podílí stěhování z Brna – města (do určité míry to souvisí i se změnou životního stylu
a hodnotových systémů vytvářející se bohatší vrstvy obyvatelstva).
Nepříznivý demografický vývoj má vliv na počty žáků základních škol. Silnější ročníky školy
opouštějí a nastupují generace narozené v období s nízkou porodností. Nárůst počtu zařízení
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i žáků zaznamenává střední školství. Zvyšování počtu žáků středních odborných škol
a gymnázií nasvědčuje tomu, že roste poptávka po kvalitnějším vzdělávání. Zatímco
na počátku devadesátých let převažoval o jednu čtvrtinu počet žáků středních odborných
učilišť nad počtem žáků středních odborných škol, na přelomu století se poměr obrátil a v
dnešní době je počet žáků středních škol (odborných a gymnázií) o 68 % vyšší než počet žáků
odborných učilišť.
Klesající tendence počtu žáků základních škol zůstane zachována i v budoucnosti, podle
demografické prognózy3 se bude za 20 let v kraji rodit každý rok přibližně o pětinu dětí méně
než v současnosti. Podle zpracované projekce obyvatelstva do roku 2050 (bez vlivu migrace)
poklesne počet obyvatel kraje o více jak jednu pětinu. Populace v kraji bude i nadále stárnout,
výrazně se zvýší podíl obyvatel ve věku 65 a více let ze současných 14,5 % na téměř 34 %.
V roce 2050 bude na 100 mladých do 14 let v kraji připadat 277 lidí starších 65 let (v roce
2003 to bylo necelých 97 osob).

5.4.2. Hospodářství
Podle hlavních sfér hospodářství se na tvorbě hrubého domácího produktu v kraji
nejvýrazněji podílí terciární sféra (obchod, služby, peněžnictví, správa, vzdělávání,
zdravotnictví a ostatní) – podíl této sféry je téměř 59%, sekundární sféra (průmysl
a stavebnictví) se podílí 37% a primární sféra (zemědělství, lesnictví, rybolov) vytváří necelé
4%. V třídění podle hlavních odvětví se na tvorbě hrubého domácího produktu nejvíce
(zhruba jednou čtvrtinou) podílí zpracovatelský průmysl a dále obchod, opravy motorových
vozidel a spotřebního zboží (zhruba 16 %). Téměř 43 % všech ekonomických subjektů v kraji
je registrováno v Brně – městě. Dlouhodobě více jak 80 % registru tvoří fyzické osoby,
z právnických osob pak tvoří nejsilnější skupinu obchodní společnosti, z nichž více jak 90 %
tvoří společnosti s ručením omezeným. Z dlouhodobého hlediska se zásadně nemění
velikostní struktura subjektů, v kraji převažují subjekty bez zaměstnanců nebo s 1 až 5
zaměstnanci. Ve skupině 100 až 999 zaměstnanců je 601 subjektů (0,2 %) a nad 1 000
zaměstnanců je v kraji pouze 29 subjektů, z toho 1 subjekt nad 10 000 zaměstnanců (AHOLD
Czech Republic, a.s.).

3

Zdroj: ČSÚ, Krajská správa Brno
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V souladu s bohatou tradicí strojírenského průmyslu jsou na území kraje nejpočetněji
zastoupeny průmyslové podniky zabývající se výrobou strojů a zařízení, ve kterých pracuje
zhruba pětina všech zaměstnanců velkého průmyslu. Významné jsou v kraji podniky
potravinářského průmyslu a dále podniky zabývající se výrobou elektrických a optických
přístrojů4. Největšími průmyslovými zaměstnavateli se sídlem v kraji jsou např.














Penam spol. s r.o. (Brno-město),
Tyco Electronics Czech s.r.o. (Kuřim),
Gumotex a.s. (Břeclav),
Jihomoravská energetika, a. s. (Brno-město),
Hartmann – Rico a. s. (Veverská Bitýška),
Delta Pekárny a. s. (Brno-město),
Tusculum a. s. (Rousínov),
Metra Blansko a. s. (Blansko),
Adast a. s. (Blansko),
Zetor, a. s. (Brno-město),
Celestica Ráječko, s.r.o. (Ráječko),
Vodárenská akciová společnost, a. s. (Brno-město), nebo
Jihomoravská plynárenská, a. s. (Brno-město)

Spolu s prodlužující se střední délkou života a velmi nízkou porodností se postupně
snižují potenciální zdroje pracovních sil. Důsledkem stárnutí obyvatelstva je snižující se míra
ekonomické aktivity vyjadřující podíl pracovní síly na počtu všech osob starších 15 let.
Současně stále více mladých lidí preferuje studium před nástupem do zaměstnání.
Podle odvětví národního hospodářství více jak jedna čtvrtina všech zaměstnaných
pracuje ve zpracovatelském průmyslu. Po zpracovatelském průmyslu má druhý největší podíl
na celkovém počtu zaměstnaných obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží,
počet zaměstnaných v těchto odvětvích dosahuje cca 13 % všech zaměstnaných v kraji, další
významný podíl má stavebnictví, ve kterém je zhruba desetina všech zaměstnaných.
Dlouhodobým problémem v kraji je vysoká míra nezaměstnanosti. Nejvyšší míru
nezaměstnanosti vykazují jižní okresy kraje – Hodonín, Břeclav a Znojmo. Zejména
v mikroregionech Hrušovansko, Vranovsko, Velká nad Veličkou, Hodonín a také Mikulovsko
se míra nezaměstnanosti pohybuje nad krajským průměrem. Na vysoké nezaměstnanosti se
v těchto regionech podílí zejména negativní dopad redukce zpracovatelských kapacit
potravinářského průmyslu, sezónní charakter trhu práce a v nemalé míře také chybějící
kvalitní silniční spojení s Vídní.

4

Podle počtu zaměstnanců je více jak polovina průmyslových podniků ve velikostní skupině
do 200 zaměstnanců a zhruba třetina ve velikostní skupině 200 až 500 zaměstnanců
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5.4.3. Průmyslové zóny
V současnosti eviduje Regionální rozvojová agentura Jihomoravského kraje v rámci
programu One Stop Shop5 18 mimobrněnských průmyslových zón v 16 obcích. Jednotlivé
zóny jsou v různém stadiu připravenosti. Jedná se o následující oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Božice – Zemka
Brankovice – Díly pod drahou
Bučovice – Marefy
Bzenec – Dolní písky
Bzenec – Úkolky
Hodonice – Za nádražím
Hodonín – Kapřiska
Hodonín – Pánov
Kyjov – Jih
Měnín – Žerotín
Mikulov – Západ I
Pohořelice – Dolní Štingary
Strážnice
Šlapanice
Tišnov – Díly pod městem
Veselí nad Moravou
Vyškov – Nouzka II
Židlochovice – Kalová pole

Mimo tyto lokality jsou Krajským úřadem Jihomoravského kraje pro potenciální
investory v regionu evidovány další rozvojové lokality v oblastech:
Blansko – Vojánky
Břeclav – Ladná
Břeclav – Poštorná
Hodonín – Nesyt
Ivančice – Dolní Pancíře
Ivanovice na Hané – Lány u dvora
Letovice – Průmyslová plocha
Rousínov – západ
Slavkov u Brna – U panského dvora
Sudoměřice
Velké Opatovice – Za humny
Vracov – Olšíčka
Nejvíce investičních příležitostí nabízí město Brno. Jedná se o rozvojové plochy:
Areál Slatina
Černovická terasa
Český technologický park
Jižní centrum
Švédské šance
Tuřany – nad letištěm
K nejvýznamnějším investičním příležitostem, které nabízí statutární město Brno, patří
městský rozvojový projekt Brněnská průmyslová zóna - Černovická terasa.

5

nástroj pro koncentraci, propojování a poskytování informací z jednoho místa s cílem zkrátit čas a zvýšit
přehlednost a efektivitu procesů při vstupu přímých zahraničních investic do místní ekonomiky a při
rozšiřování původní zahraniční finanční podpory i na místní firmy
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Mezi významné průmyslové zóny v oblasti okresu Brno-město patří také:




CTP Brno
CTP Modřice
Český technologický park Brno

Další rozsáhlé investiční projekty na území města Brna jsou v oblastech
připravovaných administrativních center, které by měly vytvářet moderní kancelářské celky
poskytující veškeré potřebné technologie a vybavení pro nájemce.
Jedná se o:











Axis Office Park Modřice
Brno Business Park
CD Palace Brno
Český technologický park Brno
DIS centrum
IBS Brno
Lidická centrum Brno
administrativní centrum Platinium Brno
Spielberk Office Centre Brno
Vienna Point Brno

5.5. Přepravní vztahy v území
Potenciální potřeba vytvoření kvalitních podmínek pro dopravní spojení v území
vychází především ze zájmu obyvatel o mobilitu. Základním ukazatelem mohou být výsledky
Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001, které kromě hlavních demografických údajů mapovaly
rovněž existující vztahy mezi místem bydliště a pracoviště v daném území. Takto byly
získány údaje o celkových objemech pravidelné denní dojížďky do zaměstnání a do škol,
které mohou být podkladem pro stanovení atraktivity, typu a výchozí úrovně spojení.
Pro účely zpracování dokumentace a přehlednost grafického vyjádření
ve vnitrokrajských cestách byly použity údaje obcí, jejichž pravidelná denní vyjížďka
do zaměstnání a do škol na území Jihomoravského kraje představuje více jak 200 cest,
což při předpokládaném cca 40% podílu individuální automobilové dopravy může
představovat cca 70 – 80 cest osobním automobilem.
Celkem bylo na území Jihomoravského kraje při Sčítání lidu, domů a bytů
zjištěno cca 228301 pravidelných cest do zaměstnání a do škol, z toho cca 203063 cest
vnitřních, cca 11067 cest ven z kraje (cca 4,8%) a cca 14171 cest do území kraje
(cca 6,2%).

5.5.1. Vnitrokrajské pravidelné cesty
Největší města kraje tvoří své vlastní dopravní mikroregiony a právě k nim nebo mezi
nimi se realizují největší objemy cest. Dominantní význam ve vnitrokrajských vazbách má
především město Brno a dále pak města Znojmo, Hodonín, Břeclav, Blansko, Kyjov
a Vyškov, u nichž se dle Celostátního sčítání z roku 2001 pohybuje celková dojížďka kolem
100215 cest (z toho Brno představuje téměř 57%). Z velkých měst Jihomoravského kraje se
za prací a za studiem na území kraje nejvíce vyjíždí z města Brna a dále pak z měst Blansko,
Šlapanice, Kuřim, Vyškov, Hodonín, Znojmo a Tišnov. Vyjížďka z těchto měst je však
výrazně nižší a pohybuje se zhruba na úrovni 24443 cest, přičemž pravidelná vyjížďka
z města Brna představuje cca 32% podíl.
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Strážnice

Veselí nad Moravou

2107
1,0%

7083
3,5%

3358
1,7%

2447
1,2%

8817
4,3%

6088
3,0%

2289
1,1%

2574
1,3%

7

2

106
2

4

16

2

5

2196
1,1%

9342
4,6%

147
1

262

24

88

1
1

126

1
3
3

1

3

1
1

881
36
297
1
14
4
2
2
1
2

69
1

1

1
1

2
4
4
4

2

1

2
1

2

79
10
1

5922
2,9%
4
18
3
1

Vyškov

2373
1,2%
1

1
2
1
188
1
2
164
2
2
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2 1140
482
398
44
33
172
1
143
29
44
31
434
534
2
782
4 1033
1
26
1
234

Vyškov

Moravský Krumlov

Brno-venkov
Hodonín
Vyškov

Vybrané obce vyjížďky okresů

Blansko

Adamov
Blansko
Boskovice
Letovice
Rájec-Jestřebí
Brno-město
Hrušovany u Brna
Ivančice
Kuřim
Modřice
Oslavany
Rosice
Šlapanice
Tišnov
Zbýšov
Břeclav
Břeclav
Lanžhot
Dubňany
Hodonín
Kyjov
Ratíškovice
Veselí nad Moravou
Vracov
Bučovice
Rousínov
Slavkov u Brna
Vyškov
Dobšice
Znojmo
Znojmo

6315
3,1%
256

Modřice

203063 100,0%

Kuřim

Celkem dojíždějící do obcí denně

Brno-město

Celkem
vyjíždějící z
obcí denně
Blansko

Města a obce s celkovou pravidelnou
vyjížďkou > 1000 cest, resp. dojížďkou >
2000 cest (cesty do zaměstnání a do
škol)

Vybrané obce dojížďky okresů
Břeclav
Hodonín

Brno-venkov

Boskovice

Blansko

1
2

1
8

2

67
3

5
28
111
135
35
312
332
2

6
3

1
1

5
12

163
34
1003
297
621
127
151
1

220
254
163
140
379
14
1
1

25
141
26
33
335
21

3
25
60
7

2
1

2
9

1

1
4
174
104

2

149

121

1

1
2
2
1
2

22
8

5
9
1

11
8
2
4

1

180
308
114

1

4

1

5
32

2
1
1051

5.5.2. Vnější pravidelné cesty
ZDROJOVÁ DOPRAVA
Pravidelné cesty vedené v průběhu běžného pracovního dne za prací a do škol mimo
území kraje realizuje celkem cca 11963 osob, přičemž do okresů sousedících
s jihomoravským krajem vycestuje denně cca 59% osob (cca 7041 cest), do ostatního území
České republiky cca 34% osob (cca 4027 cest) a zbytek do zahraničí (cca 895 cest z toho cca
80% do Rakouska). Největším cílem cest v sousedících okresech je město Uherské Hradiště
s nejsilnější vazbou na nejbližší obec jihomoravského kraje, kterou je Veselí nad Moravou.
Mezi ostatními okresy České republiky jsou významnými cíli cest Hlavní město Praha a dále
pak okresy Zlín a Olomouc.
Města a obce s celkovou pravidelnou
Celkem
vyjížďkou > 400 cest, resp. dojížďkou vyjíždějící z
> 400 cest
obcí

Vybrané
okresy/obce
vyjížďky

Celkem dojíždějící do obcí okresů
Veselí nad
Moravou
Velké
Opatovice

Hodonín
Blansko
Brno-město

7041 100%

Jevíčko
338
5%

12%

860

0

0

1

1

0

0

570

8%

1

0

1

0

0

0

539

496

7%

33

5

101

94

7

61

16

Celkem dojíždějící do okresů
Vybrané
okresy/obc
e vyjížďky

Svitavy

866

Města a obce s celkovou pravidelnou
vyjížďkou/okresy s celkovou pravidelnou
dojížďkou > 100 cest

Brno-město
Znojmo
Hodonín
Vyškov
Hodonín

Vybrané obce dojížďky okresu
Žďár n.
Uherské
Třebíč
Kroměříž
Prostějov
Hradiště
Sázavou
Uherské
Náměšť
Moravské
Velká Bíteš Koryčany Prostějov
Hradiště Budějovice
n.O.
2208
407
940
499
403
419
31%
6%
13%
7%
6%
6%

Znojmo
Hodonín
Vyškov
Veselí nad Moravou

Celkem
vyjíždějící z
obcí
4026

100%

1138
185
163
136
118

28%
5%
4%
3%
3%

Vybrané okresy dojížďky
Praha
1464
36%
539
88
49
33
21

Zlín
557
14%
52
2
47
5
62
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CÍLOVÁ DOPRAVA
Pravidelná dojížďka do kraje za zaměstnáním a do škol je o cca 18,5% vyšší,
než pravidelná vyjížďka mimo jihomoravský kraj a představuje dohromady cca 14171 cest.
Okresy sousedící s jihomoravským krajem mají na celkové dojížďce cca 75% podíl,
zbytek tvoří dojížďka z ostatních míst České republiky. Rozhodujícím cílem cest
realizovaných ze sousedících okresů je krajské město Brno, kde končí cca 44% občanů
vyjíždějících ze sousedících okresů. Nejvíce se ze sousedících okresů podílejí na dojížďce
do jihomoravského kraje okresy Žďár nad Sázavou, Třebíč a Uherské Hradiště
(cca 59% cest).
Města a obce s celkovou
Celkem vyjíždějící
pravidelnou vyjížďkou > 400 cest,
z obcí
resp. dojížďkou > 400 cest

Žďár nad
Sázavou

Vybrané okresy/obce vyjížďky

Celkem dojíždějící do obcí okresů

Vybrané obce dojížďky okresu
Blansko
Brno-venkov
Brno
Boskovice
Tišnov
4618
888
590
44%
8%
6%
511
1
455
550
1
42
357
5
44
166
1
31

Vyškov
Vyškov
567
5%
0
2
0
0

10604

100%

1391
724
541
422

13%
7%
5%
4%

1306

12%

296

361

0

8

1413
509
746
441
741
471
474

13%
5%
7%
4%
7%
4%
4%

746
414
228
70
371
56
413

74
3
58
97
16
254
10

0
2
1
0
0
0
0

3
1
1
0
264
13
105

Dolní Loučky
Velká Bíteš
Žďár nad Sázavou
Dolní Rožínka

Uherské
Uherské Hradiště
Hradiště
Náměšť nad Oslavou
Třebíč
Třebíč
Svitavy
Svitavy
Jevíčko
Prostějov
Prostějov
Protivanov
Kroměříž Kroměříž

Nejvíce cest z ostatního území České republiky se pravidelně realizuje také
do krajského města (cca 75%), přičemž nejvýznamnějšími zdroji cest jsou okresy Olomouc,
Zlín, Přerov a Hlavní město Praha.
Okresy s celkovou pravidelnou
vyjížďkou/Obce okresů s celkovou
pravidelnou dojížďkou > 100 cest

Vybrané okresy vyjížďky

Celkem dojíždějící do obcí okresů
Olomouc
Zlín
Přerov
Praha
Jihlava
Karviná
Šumperk
Ostrava-město
Nový Jičín
Ústí nad Orlicí
Opava

Celkem vyjíždějící z
okresů
3567

100%

358
329
298
225
215
161
155
120
118
109
106

10%
9%
8%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
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1
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6
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6
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3
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5.6. Širší vztahy v silniční dopravě
5.6.1. Vazba na multimodální koridory
Základním motivem výhledové silniční sítě širšího území jižní a střední Moravy je
trojúhelník tahů D1, D2 a R55 (IV. multimodální koridor a větev B multimodálního koridoru
č. VI), doplněný západovýchodní příčkou rychlostních silnic R35 a R49 a severojižní příčkou
silnic R43 a R52. V přilehlé oblasti severní Moravy dominuje trojúhelník tahů D47, R48
a I/11, a na západě Slovenska vážský koridor (V. multimodální koridor). Napojení města
Olomouce na nadřazenou síť rychlostních komunikací doplňuje vedení trasy silnice R46
ve směru na Vyškov.

Výhodou jihomoravského kraje může být skutečnost, že leží v prostoru, kde se
napojuje severojižní evropská trasa B VI. multimodálního dopravního koridoru Katovice –
Ostrava – Přerov – Břeclav/Brno na IV. dopravní koridor Berlín – Drážďany – Praha – Brno –
Břeclav – Bratislava – Budapešť – Sofie – Istanbul. Silniční trasy VI. multimodálního
koridoru jsou doplněny železničními trasami vedenými po tratích 300 Brno – Přerov
a 330 Přerov – Břeclav (II. tranzitní železniční koridor), vodní trasu tvoří výhledová vodní
cesta kanálu Dunaj – Odra - Labe. IV. multimodální koridor je doplněn I. tranzitním
železničním koridorem vedeným po tratích 260 Česká Třebová – Brno a 250 Brno – Břeclav.

I. železniční koridor

II. železniční koridor
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Jihomoravský kraj je na vnitrostátní a mezinárodní síť leteckých linek připojen pomocí
civilního letiště Brno – Tuřany. Letiště je schopno přijímat celoročně všechny typy letadel.
Tato možnost však není příliš využívána.
Česká republika je bezprostředně zainteresována na modernizaci obou prioritních
transevropských multimodálních koridorů. V současné době je jejich páteřní síť, tvořená
na území jihomoravského kraje dálnicemi D1 a D2, téměř v konečné podobě. Chybí pouze
rozestavěná část D1 Vyškov – Mořice. Z doplňujících komunikací jsou realizovány pouze:




rychlostní silnice R46 v úseku Vyškov – hranice kraje (– Olomouc)
rychlostní silnice R52 v úseku Brno – Pohořelice
silnice I/43 Brno – odb. Kuřim v parametrech rychlostní silnice6

Dle dostupných podkladů je dostavba dálniční a silniční sítě ve sledovaných
dopravních koridorech již koncepčně vyřešena. Jedná se o výstavbu silnic





D1 Vyškov – Mořice (dokončená výstavby 05/2006)
R43 Moravská Třebová – Brno (předpokládaná výstavba v letech 2006 – 2010)
R52 Pohořelice – Mikulov (předpokládaná dostavba po roce 2010)
R55 Moravský Písek – Bzenec – Rohatec – D2
(předpokládaná výstavba v letech 2006 – 2010)

VÝHLEDOVÁ TRANSEVROPSKÁ DOPRAVNÍ SÍŤ
Evropský parlament a Rada přijaly v roce 1996 směrnice Společenství pro rozvoj
transevropské dopravní sítě (Transeuropean Networks, TEN-T), které určují až do roku
2010 orientaci rozvoje multimodální dopravní sítě na území EU, zejména prostřednictvím
prosazování propojení a provozní provázanosti národních sítí, podporování jejich
inteligentního využívání a slučitelnosti s cíli společenství pro životní prostředí. Transevropská
síť TEN se zaměřuje na západní Evropu a je navržena ke prospěchu občanů Unie, tzn. že je
zacílena na umožnění volného pohybu lidí, zboží a služeb po celé Unii s tím, že poskytuje
zemím a regionům vhodný přístup do center Evropy, přičemž respektuje životní prostředí.
S ohledem na země kandidující na připojení k EU byl v roce 1996 zahájen proces
TINA (TINA - Transport Infrastructure Needs Assessment, proces posouzení potřeb
dopravní infrastruktury), jehož smyslem bylo definovat rámec nezbytných opatření týkajících
se TEN v kandidátských zemích a stanovit priority a projekty společného zájmu, s cílem
vytvořit dopravní síť ze samostatných transevropských koridorů a začlenit tuto nově vzniklou
síť do již existující sítě TEN. Budování takto definované silniční sítě je podporováno
finančními zdroji z programů ISPA, PHARE a Fondu dopravy.
Základní kroky pro rozvoj mezinárodních dopravních sítí byly definovány
na tzv. Panevropských dopravních konferencích. v souvislosti se změnou politické situace
v 90. letech a z toho vyplývající nutnosti napojení dopravních sítí států střední a východní
Evropy na dopravní síť definovanou v rámci TEN-T bylo na třetí Panevropské dopravní
konferenci, která se konala v červnu roku 1997 v Helsinkách, v této oblasti definováno 10
multimodálních dopravních koridorů.
V rámci procesu posouzení potřeb dopravní infrastruktury TINA byly do výhledové
páteřní silniční sítě zařazeny dálnice D1 a D2. Do doplňkové sítě TINA patří rychlostní
6

jedná se o dočasný úsek; rychlostní silnice R43 v současné poloze bude po výstavbě nové R43 západně
od stávající stopy souběžnou komunikací a její parametry by měly odpovídat očekávaným intenzitám
dopravy
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silnice R43 Moravská Třebová – Brno, R46 Vyškov – Olomouc, R52 Modřice – Pohořelice –
Mikulov a R55 Hulín – Otrokovice – Uherské Hradiště – Břeclav.

MEZINÁRODNÍ ZÁVAZKY A DOHODY VE VAZBĚ NA EHK/OSN
Kromě výše uvedených mezinárodních závazků, týkajících se pozemní dopravy,
přistoupila Česká republika již dříve i k některým dalším mezinárodním dohodám v oblasti
silniční dopravy.
AGR – Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem
Základní dohoda pro parametry a kategorizaci E-silnic. Byla přijata v Ženevě v roce
1975, tehdejší ČSSR k ní přistoupila v roce 1987.
TEM – Transevropská dálnice sever – jih (Transeuropean Motorway)
Projekt transevropské severojižní dálnice byl založen v roce 1977 a zajišťuje budování
a řízení moderní sítě velkokapacitních silnic spojujících Baltické, Jaderské, Severní a Černé
moře a rovněž usnadňují spojení s ostatními částmi Evropy, západní Asie a Afriky.

Po přistoupení k Evropské dohodě o hlavních silnicích s mezinárodním provozem
(AGR) jsou územím Jihomoravského kraje vedeny mezinárodní tahy:


E50 hranice kraje – Přibyslavice – Brno – Holubice – Střílky
vedená v trase dálnice D1 a silnice I /50
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E59 hranice kraje – Pavlice – Znojmo – Hatě, státní hranice
vedená v trase silnice I/38
E65 Přibyslavice – Brno – Hustopeče – Břeclav, státní hranice
vedená v trase dálnic D1 a D2
E461 hranice kraje – Letovice – Sebranice – Bořitov – Kuřim – Brno – Pohořelice
– Mikulov, státní hranice
vedená v trase silnic I/43 a I/52
E462 Brno – Vyškov – Drysice – hranice kraje
vedená v trase dálnice D1 a silnice I/46

Dálnice D1 je po přistoupení ČR k projektu TEM ve vazbě na dálnice D2 a D47
součástí transevropské magistrály spojující sever Evropy (Polsko) s jihem (Balkán).

5.6.2. Návaznost na programové dokumenty ČR
Rozvoj a modernizace silniční sítě je rovněž podpořen programovými dokumenty
České republiky, které se týkají uvedení dopravních cest do takového stavu, který odpovídá
evropským dohodám o dopravních sítích.
DOPRAVNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY (USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 882
ZE DNE 13.7.2005)
Dopravní politika je základním strategickým dokumentem pro sektor dopravy a
deklaruje, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí učinit na základě mezinárodních
závazků, co chce učinit z pohledu společenských potřeb a může učinit s ohledem na finanční
možnosti.
Cílem deklarované dopravní politiky je sjednotit podmínky na dopravním trhu
a vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy v rámci udržitelného rozvoje. Hlavními
prioritami dopravní politiky je zajištění:






rovných podmínek v přístupu na dopravní trh
kvalitní dopravní infrastruktury umožňující hospodářský růst
financování v sektoru dopravy
dopravního sektoru
podpory rozvoje dopravy v regionech

Mezi základní priority v silniční dopravě patří:


údržba a obnova stávající dopravní infrastruktury, tzn.:
o systémově realizovat údržbu a opravy infrastruktury podle harmonogramu
předem vytvořeného z hlediska bezpečnosti provozu (přednostní řešení
závadných míst, odstraňování nehodových lokalit, opravy havarijních a
závadných mostů, řešení průtahů obcemi).
o na stávající infrastruktuře uplatňovat opatření na ochranu před hlukem a to
přednostně v místech s překročenými limitními hodnotami.
o zvýšit průchodnost dopravní infrastruktury pro volně žijící živočichy.



výstavba a modernizace dopravní infrastruktury, tzn. sledovat následující cíle:
o pomocí nástrojů územního plánování a politiky územního rozvoje zajistit
ochranu koridorů a ploch pro rozvojové záměry dopravní infrastruktury a
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sítě veřejných logistických center s ohledem na zdroje a cíle přeprav
a rozmístění průmyslových zón;
o z hlediska mezinárodních závazků je hlavním cílem v oblasti výstavby
dopravní infrastruktury postupná výstavba a modernizace transevropské
sítě TEN-T v České republice s preferencí tří prioritních projektů dle
přílohy III "Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze
dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES, o hlavních
směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě";
o rozvoj dopravních sítí jednotlivých druhů dopravy musí probíhat v rámci
koncepce celé dopravní sítě, aby byl harmonizovaný, tzn. že úroveň
rozvoje dopravní infrastruktury musí být harmonizována v rámci
jednotlivých druhů dopravy; jako ekonomicky výhodné se jeví podporovat
projekty propojování regionů a měst obdobného hospodářského významu,
které budou stimulem regionálního rozvoje.
Mezi hlavní priority rozvoje dálniční a silniční sítě patří:








Pokračovat ve výstavbě úseků transevropské sítě TEN-T.
Napojit všechny kraje na kvalitní síť dálnic a rychlostních silnic; v méně
zatížených úsecích budovat v první etapě rychlostní silnice v polovičním profilu.
Kvalitněji řešit tranzitní dopravu obcemi (zklidňování dopravy, obchvaty).
Zabezpečit dostatečnou kapacitu silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých
oblastech.
Při navrhování nových tras minimalizovat dopady na životní prostředí a provádět
technická opatření pro minimalizaci vlivů výstavby na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejného zdraví.
Postupně realizovat telematické systémy na dálniční síti.

NÁVRH ROZVOJE DOPRAVNÍCH SÍTÍ V ČESKÉ REPUBLICE DO ROKU 2010
(USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 741 ZE DNE 21.7.1999)
Dokument stanovuje základní investiční priority ČR zejména v oblastech silniční,
železniční a cyklistické dopravy. V oblasti silniční dopravy dokument pojednává o dálnicích,
rychlostních silnicích a silnicích I. třídy (E-silnice, dálkové tahy). Hlavním kriteriem výstavby
nových komunikací je dopravní zatížení. Na území jihomoravského kraje se návrh zaměřuje
především:
a) na vedení rychlostní silnice R43 (o vedení koridoru R 43 Brno - Svitavy je
doporučeno definitivně rozhodnout až po schválení územního plánu velkého
územního celku Brněnské aglomerace),
b) na vedení rychlostní silnice R52 (úsek Pohořelice - státní hranice Rakouska řešit
v závislosti na výsledku jednání expertní komise ČR – Rakousko),
c) na vedení rychlostní sinice R55
 úsek Olomouc - Přerov - Hulín - Břeclav řešit v kategorii R s postupnou
výstavbou v závislosti na růstu intenzit a finančních možnostech,
 úsek Břeclav - státní hranice s Rakouskem řešit v závislosti na výsledcích
jednání s rakouskou stranou.
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PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE)
Jedná se o základní střednědobý programový dokument jihomoravského kraje
zaměřený na podporu regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálněekonomickou sféru. Lze jej charakterizovat jako program cílených opatření, případně
intervencí, přijatý pro stimulaci ekonomického a sociálního rozvoje kraje. Výchozím
podkladem byl dokument Program rozvoje Brněnského kraje (květen až listopad 2000).
Program rozvoje Jihomoravského kraje byl schválen zastupitelstvem Jihomoravského kraje
dne 14.2.2002. Mezi globální cíle v oblasti silniční dopravy patří zkvalitnění dopravní sítě
kraje a jeho vnějšího napojení, technického stavu a vybavenosti dopravní infrastruktury s
důrazem na všeobecně vyšší úroveň veřejné dopravy. K dosažení sledovaného cíle byla
v rámci programu přijata následující opatření:
a) podpora dobudování, rekonstrukce a modernizace dálnic a mezinárodních
a nadregionálních silnic včetně doplňující infrastruktury
(urychlení technicko-ekonomické a územní přípravy; předprojektová a projektová
příprava a realizace; soubor staveb rychlostních komunikací a komunikací
souběžných, včetně ostatního doprovodného vybavení. Kapacitní posilování
silničních hraničních přechodů),
b) dobudování, modernizace a rekonstrukce krajských silnic, místních a obslužných
komunikací včetně doplňující infrastruktury
(urychlení technicko-ekonomické a územní přípravy; přípravná a projektová
dokumentace a postupná realizace včetně budování obchvatů, humanizace průtahů
sídly a doplňující infrastruktury).

6. SILNIČNÍ SÍŤ NA ÚZEMÍ KRAJE
6.1. Souhrnné údaje
Síť pozemních komunikací Jihomoravského kraje tvoří 4370 km silnic I., II. a III. tříd.
Silnice ve správě JMK zaujímají 87% z celkové délky silnic a dálnic. Dálnice tvoří 3%,
silnice I. třídy tvoří 10%, II. třídy tvoří 33%, III. třídy tvoří 54% z celkové délky sítě.

Kraj, okresy
Jihomoravský kraj
Blansko
Brno - město
Brno - venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

Délka
dálnic
/km/

Délka silnic v JMK k 1. 1. 2005 - silniční databanka
Celkem

124
18
42
44
20
-

4 409
658
164
925
628
552
468
1 014

Délka silnic /km/
z toho
I. Třída II. třída III. třída
449
1 480
2 480
51
208
399
41
58
65
38
330
558
74
228
326
115
157
280
61
114
293
70
385
559

V přehledu silnic II. tříd na území Jihomoravského kraje jsou uvedeny všechny tyto
silnice, které byť jen částečně zasahují do tohoto zkoumaného území.
Kostru silničního dopravního systému tvoří dálnice, rychlostní komunikace a silnice
I. třídy:



D1 (Praha – Jihlava – Brno – Vyškov – Kroměříž – Přerov – Lipník n.B.)
D2 (Brno – Břeclav – Slovensko)
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R52 (Brno – Pohořelice s napojením na I/52 a I/53)
I/40 (Mikulov – Břeclav s napojením na I/52 a I/55)
I/43 (Brno – Kuřim – Sebranice – Svitavy – Dolní Lipka – Polsko s napojením
na I/42 a I/19)
I/52 (Brno – Pohořelice – Mikulov – Rakousko s napojením na I/42, D1, I/53
a I/40)

Tuto páteřní kostru doplňují silnice I. třídy:







I/23 (Dráchov – Jindřichův Hradec – Třebíč – Kývalka – Brno s napojením
na I/38, D1 a I/42)
I/38 (Jestřebí – Mladá Boleslav – Poděbrady – Havlíčkův Brod – Jihlava –
Kasárna – Znojmo – Hatě – Rakousko s napojením na I/23 a I/53)
I/53 (Znojmo – Pohořelice)
I/51 (Hodonín – Slovensko s napojením na I/55)
I/54 (Slavkov u Brna – Kyjov – Veselí n.M. – Blatnice pod sv.Antonínem – Strání
– Slovensko s napojením na I/50, I/55 a I/71)
I/55 (Olomouc – Přerov – Otrokovice – Uherské Hradiště – Veselí n.M. – Petrov –
Hodonín – Břeclav – Poštorná – Rakousko s napojením na I/54, I/70, I/51, D2
a I/40)

Významnou dopravně obslužnou funkci v území má silnice I/42 tvořící velký městský
okruh krajského města Brna.
Mezi dopravně méně významné silnice I. tříd lze na území kraje zařadit silnice:



I/70 (Petrov – Sudoměřice – Slovensko s napojením na I/55)
I/71 (Uherský Ostroh – Blatnice pod sv.Antonínem – Velká nad Veličkou –
Slovensko s napojením na I/55 a I/54)

Doplňkovou síť silnic dotvářejí silnice II. tříd, které umožňují spojení větších měst
a obcí uvnitř kraje. Především se jedná o obce s rozšířenou působností, kterým tak umožňují
napojení na komunikace vyšší kategorie, a které mají v území také obslužnou funkci. Jedná se
zejména o tyto silnice :
 II/374 (Boskovice – Blansko)
 II/380 (Hodonín – Brno)
 II/385 (Tišnov – Brno)
 II/413 (Moravský Krumlov – Znojmo)
 II/416 (Pohořelice – Slavkov u Brna)
Základní obsluhu obcí dotvářejí silnice III. třídy, které umožňují vzájemné spojení
obcí a jejich napojení na silnice vyšších tříd.
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Poměrové rozdělení silnic a dálnic v Jihomoravském kraji
dálnice
3%

III. třída
54%

I. třída
10%

II. třída
33%

6.2. Výhledové záměry
V rámci zpracování 1. fáze byly všechny obce v kraji osloveny poštou a e-mailovým
dopisem o sledovaných záměrech, a byly požádány o spolupráci. Podle Přehledu o stavu
schválených a rozpracovaných územních plánů a urbanistických studií obcí Jihomoravského
kraje vydaného Odborem územního plánování a stavebního řádu KÚ JMK nemá z celkového
počtu 672 obcí v kraji zpracovanou žádnou územně plánovací dokumentaci 77 obcí
(tj. cca 11%). Podklady a informace potřebné pro zpracování Generelu krajských silnic byly
pro zbývajících 595 obcí (tj. cca 89%) získávány jednak z územně plánovacích dokumentací
uložených na KÚ JMK, a jednak z územně plánovacích dokumentací uložených
na příslušných odborech měst a obcí.
Celkem bylo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje prozkoumáno 452 územně
plánovacích dokumentací měst a obcí (cca 67%), zbývající města a obce (cca 33%) byly
znovu osloveny buď přímo nebo prostřednictvím pověřených obcí s rozšířenou působností.
Z těchto obcí se podařilo ke dni odevzdání analytické části dokumentace zaměřené
na inventarizace záměrů a hodnocení současného stavu území, dále získat dalších 58 územně
plánovacích dokumentů. Celkem tedy bylo zpracováno 76% všech dostupných územně
plánovacích dokumentů měst a obcí. Dále byly k dispozici územní plány vyšších územních
celků: VÚC Brněnské regionální a sídelní aglomerace a VÚC Hodonínsko, které však pro
svou „neaktuálnost“ mají nižší vypovídající schopnost.
V průběhu zpracovávání kapitol zaměřených na analýzu širších dopravních
souvislostí, hodnocení současné dopravní situace a vývoj automobilizace, byly požadované
informace postupně dodávány i z dalších měst a obcí, takže v současné době je aktuální stav
následující: z celkového počtu 672 oslovených měst a obcí nedodalo žádnou informaci
o stavu územně plánovací dokumentace jen 13 obcí (tj. cca 2%). Žádnou územně plánovací
dokumentaci ze zbývajícího počtu 658 obcí nemělo a nepřipravuje jen 26 obcí, tj.
cca 3,9%.
Významnými podklady pro inventarizaci byly také informace z jednotlivých okresních
středisek SÚS Jihomoravského kraje pojednávající zejména o aktuální úrovni výstavby
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krajské silniční sítě a o připravovaných, resp. realizovaných akcích. Veškeré dostupné
podklady pak doplňuje Územní prognóza Jihomoravského kraje – návrh.
Výsledkem provedené inventarizace všech dostupných podkladů pak bylo vytvoření
prvního návrhu problémového výkresu mapujícího všechna zjištěná problémová místa na
krajské silniční síti z hlediska konfliktů existujících navrhovaných řešení, případně z hlediska
nedostatečně průkazných informací podporujících platné návrhy.
V návrhu problémové mapy byla vybrána místa, která vykazovala největší a špatně
definované dopravní závady. Dále bylo přihlédnuto ke kritériu zjištěných intenzit v místech,
kde řešení dopravně závadných míst je navrženo formou nákladných přeložek a obchvatů.
Tuto formu řešení, při dosažení výhledové intenzity menší než 3000 voz/24 h, je možno
označit jako neopodstatněnou. V těchto místech byl pak proveden průzkum. Společně s tímto
průzkumem problémových míst byl proveden vizuální průzkum stávajícího stavu na hlavních
tazích II. tříd a vybraných III. tříd. Součásti průzkumu byly i telefonické a ústní konzultace.

6.3. Přehled krajské sítě silnic (včetně seznamu navržených řešení)
6.3.1. Silnice II. tříd
Celkem 58 silnic II. tříd nacházejících se na území kraje zajišťuje spojení mezi
jednotlivými oblastmi a regiony a mezi významnými centry v území. Hustá síť silnic II. tříd
však často znehodnocuje jejich dopravní funkci na území kraje na funkci dopravně obslužnou,
přičemž současně není plně využíván jejich kapacitní potenciál a mnohdy je možné
pro spojení dvou míst využít rovnocenné trasy z hlediska rychlosti i kvality spojení (např.
spojení Hodonín – Kyjov; silnice II/431 a II/432). Silnice tak nevytvářejí ucelené dopravní
tahy a mají v krátkých úsecích výrazně nevyrovnané dopravní zatížení. Významně jsou silnice
II. tříd zatíženy především v okolí větších měst (Znojmo, Brno, Blansko) a v blízkosti
napojení na nadřazenou silniční síť (rychlostní silnice, dálnice a silnice I. tříd – např. napojení
na silnici I/43 v oblasti Kuřimi nebo Blanska). Charakter silničního tahu naplňujícího v celé
délce dopravní funkci na území jihomoravského kraje má především silnice II/380 Brno –
Hodonín.
Silnice
Číslo

Existující navržená řešení

Trasa

II/150

(I/43) – Skalice nad Svitavou – Svitávka –
Boskovice – Valchov – Ludíkov – Žďárná – (JMK)

II/152

D2 – Brno – Želešice – Hajany – Ořechov –
Silůvky – Moravské Knínice – Ivančice – Jamolice
– (JMK)

II/361
II/362
II/365
II/368
II/372
II/373

II/374

I/38 - Znojmo - Hluboké Mošůvky - Bojanovice Jevišovice - Rozkoš - (JMK)
I/19 - Petrov - Crhov - Olešnice - (JMK)
I/43 - Letovice - Vranová - Křetín - Prostřední
Poříčí - Horní Poříčí - (JMK)
I/43 - Letovice - Roubanina - (JMK)
II/368 - Malá Roudka - Velké Opatovice - (JMK)
R52 - Brno – Ochoz u Brna - Křtiny - Jedovnice –
Ostrov u Macochy – Šošůvka - Sloup - Němčice –
Ludíkov; (peáž II/150); Žďárná - Suchý - Benešov (JMK)
I/42 - Brno - (peáž I/42) – Brno; (peáž I/41); Brno Bílovice nad Svitavou – Adamov; II/379 - Blansko Doubravice nad Svitavou - Lhota Rapotína Boskovice - Knínice u Boskovic - Světlá -

přeložka Boskovice (dvě varianty),
přeložka Valchov,
přeložka Žďárná
přeložka Želešice – Hajany – Ořechov
přeložka Silůvky
přeložka Moravské Bránice
přeložka Jamolice

vypřímení Prostřední Poříčí
přeložka Letovice
přeložka Ludíkov
dvě přeložky Němčice
přeložka Sloup (dvě varianty)
přeložka Ostrov u Macochy
napřímení Cetkovice
přeložka Šebetov
přeložka Boskovice
přeložka Lhota Rapotina
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Silnice
Číslo

II/376
II/377
II/378

II/379

II/380

II/381
II/383
II/384
II/385
II/386
II/387
II/389
II/390
II/391
II/392
II/393

Trasa
Cetkovice - Uhřice - (JMK) - (Březina) - (JMK)

I/19 - Kunštát - Zbraslavec - Drnovice - Lysice I/43
II/379 - Tišnov - Železné - Lomnička - Rohozec Brťov-Jeneč - Černá Hora - Rájec Jestřebí Bořitov - Petrovice – Sloup; (peáž II/373);
Vysočany - (JMK)
II/379 - Kotvrdovice - Krásensko - Lipovec - (JMK)

Hranice JMK – Deblín – Tišnov – Malhostovice I/43 - Lipůvka - Svinošice - Šebrov-Kateřina Blansko - Jedovnice (peáž II/373) - Kotvrdovice Senetářov - Podomí - Ruprechvov - Ježkovice Drnovice - Vyškov - II/430

I/43 - Brno - Telnice – Žatčany - Moutnice - Těšany
- Borkovany - Klobouky u Brna - Kašnice - Krumvíř
- Terezín – Čejč - Hovorany - Mutěnice - Hodonín II/431
I/53 - Pohořelice - Pribice - Vranovice - Velké
Němčice - Křepice - Nikolčice - Diváky - Velké
Hoštěrádky - Dambořice - II/419
II/430 - Holubice - Pozořice - Hoštěnice - Ochoz u
Brna - Kanice - Řícmanice - Bílovice nad Svitavou
- II/374
Brno-Bystrc – Veverská Bitýška
I/43 - Kuřim - Čebín - Tišnov - Kaly - Skryje - Olší (JMK)
D1 - Ostrovačice - Veverská Bítýška - Chudčice Moravské Knínice - Kuřim - I/43
II/385 - Tišnov - Štěpánovice - Borač - Doubravník
- Černvír - (JMK)
II/385 - Tišnov - Dolní Loučky - Újezd u Tišnova Tišnovská Nová Ves - (JMK)
II/387 - Černvír - (JMK) - Olší – Drahonín
Tišnovská Nová Ves - Žďárec - (JMK)
Tulešice – hranice JMK
II/394 - Ivančice - Oslavany - Čučice - Ketkovice (JMK)

Existující navržená řešení
přeložka Doubravice nad Svitavou
přeložka Rájec – Jestřebí
přeložka Spešov
nový úsek Adamov – Blansko
přeložka Šebetov – Knínice u Boskovic
- Vážany
přeložka Kunštát – Zbraslavec
obchvat Vysočan
přeložka Rájec-Jestřebí - Bořitov
přeložka Hradčany – Malhostovice
obchvat Deblína
přeložka Nelepeč – Žernůvka
obchvat Jedovnic
obchvat Senetářova (dvě varianty)
obchvat Podomí
obchvat Ruprechtova
obchvat Ježkovic
přeložka Drnovice
obchvat Lipůvky
přeložka Blansko, Lažánky
(dvě varianty)
přeložka Jedovnice
přeložka Senetářov - Podomí
přeložka Krumvíř
obchvat Tuřany
přeložka Diváky – Nikolčice

obchvat Čebína
obchvat Hradčan
přeložka Chudčice
obchvat Kuřim – Moravské Knínice
obchvat Veverské Bitýšky
přeložka Borač
přeložka Štěpánovice

II/394

I/23 - Tetčice - Neslovice - Ivančice - II/152

přeložka Rosice – Tetčice – Neslovice
obchvat Ivančice

II/395

Pohořelice - Odrovice - Malešovice - Kupařovice Pravlov - Dolní Kounice - Moravské Bránice (peáž II/152) - Hlína - Neslovice - Babice u Rosic Zastávka - Zbraslav - (JMK)

obchvat Neslovic
přeložka Dolní Kounice
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Silnice
Číslo
II/396
II/397

II/398

II/399
II/400

II/408
II/409
II/411
II/412
II/413

II/414

II/415

II/416

II/417
II/418
II/419
II/420
II/421
II/422

Trasa
Nová Ves - Vlasatice - Braníčkovice - Olbramovice
- Vémyslice - Tulešice - Řešice - (JMK)
II/400 - Hoštěradice – I/53 - Mackovice - Božice Hrádek - Jaroslavice - (ČR)
II/396 - Vémyslice - Džbánice - Trstěnice - Horní
Dunájovice - Mikulovice - Rudlice - Vevčice Černín - Jevišovice - (peáž II/361) – Pavlice; (peáž
I/38; Vranovská Ves – Šumná - Lesná – Vranov –
Šafov – státní hranice
II/361 - Znojmo - Únanov - Plaveč - Němčičky Běhařovice - Tavíkovice - (JMK)
I/53 - Miroslav - Hoštěradice - Skalice - Višňové Medlice - Přeskáče – Dobronice - Újezd - Rozkoš Hostím - (JMK)
(JMK) – Zálesí – Štítary – Olbramkostel – Lesná –
Vracovice – Milíčovice – Citonice – Kasárna Kuchařovice – Dyje – Tasovice – Hodonice –
Krhovice – Valtrovice – Hrádek – Dyjákovice –
Hevlín – II/415
(JMK) - Vratěnín - Uhřice - Stálky - Šafov - II/398
II/409 - Uherčice - Korolupy - Vysočany - (JMK)
I/38 - Znojmo - I/53
Státní hranice – Nový Saldorf (I/38) - Znojmo (I/53)
– Suchohrdly - Těšetice - Prosiměřice - Vítomice Hoštěradice - Petrovice - Moravský Krumlov II/152
I/53 - Lechovice - Borotice - Božice - (přerušená) Pravice - Hrušovany nad Jevišovkou - Drnholec Novosedly - Dobré Pole - Březí - Mikulov
(I/40,52,53)

Existující navržená řešení

obchvat Šumná – Lesná
přeložka Boskovštejn
přeložka Znojmo
přeložka Plaveč
přeložka Němčičky
přeložka Miroslav

přeložka Onšov – Lesná
přeložka Hodonice

přeložka Moravský Krumlov
změna trasy II/413 do trasy III/4135
přeložka Nový Šaldorf - Sedlešovice
spojka Božice – Pravice
obchvat Hrušovany nad Jevišovkou,
jihovýchod
obchvat Drnholce
přeložka Drnholec – Novosedly
obchvat Březí
přeložka Březí – Dobré Pole
směrová úprava Mikulov

I/53 - Trnové Pole - Jiřice u Miroslavi - Litobratřice obchvat Hrušovany nad Jevišovkou
Hrušovany nad Jevišovkou - Hrabětice - Hevlín SV – JV
(ČR)
přeložka Slavkov u Brna
přeložka Hoštěrádky – Rešov
obchvat Křenovic
I/53 - Pohořelice – R52 - Žabčice - Židlochovice obchvat Újezd u Brna
Blučina - Menín - Žatčany - Újezd u Brna - Šaratice
obchvat Žatčany – Měnín
- Hrušky - Křenovice - Slavkov u Brna - I/50
obchvat Hrušovan u Brna
obchvat Unkovice – Hrušovany u Brna
obchvat Blučina
II/380 - Brno - Kobylnice - Práce - Křenovice přeložka Kobylnice – Brno
II/416
II/380 - Sokolnice - Újezd u Brna - Otnice Bošovice - Velké Hoštěrádky - Krumvíř - II/380
obchvat Terezín – Následovice
II/380 - Čejč - Násedlovice - II/381
obchvat Násedlovic
Horní Věstonice (I/52) - Strachotín - Hustopeče přeložka Hustopeče
II/425 – Kurdějov - Nikolčice
Mikulov - Milovice - Zaječí - (peáž II/425) - Velké
přeložka Velké Pavlovice
Pavlovice - Bořetice - Kobylí - Terezín - II/380
I/40 - Valtice - Lednice - Podivín - Velké Bílovice - přeložka Čejč
Čejkovice - Čejč - (peáž II/380) - Šardice zkrácení Valtice
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Silnice
Číslo

II/423
II/424
II/425
II/426
II/427
II/428
II/429
II/430

II/431

II/432
II/495
II/602
II/640
II/642

Trasa
Svatobořice-Mistřín - Kyjov - I/54 – Hýsky – Ježov
– hranice JMK
II/422 - Velké Bílovice - Moravský Žižkov Prušánky - Josefov - Lužice - I/55
I/55 - Moravská Nová Ves - Týnec - Tvrdonice Kostice - Lanžhot - II/425
R52 - Rajhrad - Vojkovice - Židlochovice - Nosislav
- Velké Němčice - Hustopeče - Starovičky - Podivín
- Břeclav - Lanžhot - (ČR)
(JMK) - Syrovín - Těmice - Bzenec - (peáž I/54) Strážnice - I/55
I/54 - Moravský Písek - (JMK)
R46 - Drysice - Ivanovice na Hané - Švábenice Dětkovice - (JMK)
II/431 - Kozlany - Milonice - Nesovice - (peáž I/50)
- Snovídky - Mouchnice - (JMK) - Vřesovice (JMK)

Existující navržená řešení
přeložka Lednice
přeložka Podivín
přeložka Josefov – Mikulčice
přeložka Moravská Nová Ves
přeložka Židlochovice
obchvat Bzence
napřímení Ivanovice na Hané
přeložka Nesovice

přeložka Hoštice – Heroltice
obchvat Vyškova
přeložka Rousínov
obchvat Svatobořic – Mistřína
Vyškov – Manerov – Bohdalice – Bohaté
přeložka Ždánice
Málkovice – Bučovice – Ždánice – I/54; peáž s I/54
přeložka Bučovice
a II/422; Kyjov – Svatobořice-Mistřín - Dubňany přeložka Bohdalice – Pavlovice, osada
Hodonín - I/51
Manerov
obchvat Ratíškovic
(JMK) - Kyjov - (peáž I/54) - Milotice - Ratíškovice obchvat Milotic
Hodonín - II/431
západní obchvat Kyjova
II/427 - Moravský Písek - (JMK)
Brno (I/52) - Bosonohy – Kývalka - Ostrovačice Říčany - Říčky - Domašov - Lesní Hluboké Přibyslavice - (JMK)
I/42 - Brno – I/43
I/42 - Brno - II/373
II/374 - Brno - Šlapanice - Velatice - Holubice Rousínov - Komořany - Vyškov - R46

6.3.2. Silnice III. tříd
Vlastní dopravní obsluhu území měst a obcí Jihomoravského kraje zajišťují silnice
III. třídy. Obslužný charakter sítě je podpořen vytvářením krátkých úseků a propojení mezi
nadřazenými silničními tahy silnic I. a II. tříd a mezi menšími obcemi. Jednotlivé tahy nejsou,
mimo problémové úseky uvedené v tabulkové příloze, v této části dokumentace
prezentovány.
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6.4. Tabulkové zpracování
Výsledky provedené inventarizace územně plánovacích podkladů jsou zapracovány do
tabulek popisujících jak charakter stávajících úseků silniční sítě, včetně dokladovaných závad,
tak existující navrhovaná řešení. Údaje uvedené v tabulkové příloze jsou vztaženy na
prostorový objekt a jsou roztříděny po jednotlivých okresech takto:








Blansko ................................ BK
Brno město........................... BM
Brno venkov ........................ BO
Břeclav................................. BV
Hodonín ............................... HO
Vyškov................................. VY
Znojmo ................................ ZN

6.4.1. Hlavička tabulky
UVAŽOVANÉ ÚSEKY V EXISTUJÍCÍCH DOKUMENTACÍCH

komentář

název jiné
dokumentace

jiná
dokumentace

ÚP VÚC

ÚP obce

jiné

dokumentace

přeřazení

hluk,
urbanizace
přírodní
prostředí

kapacita

nevyhovující
parametry

délka km

důvody

do km

od km

popis

č.silnice

tř.silnice

okres

charakteristiky úseku

bezpečnost

část A.

Popis úseků je volen tak, aby co nejvýstižněji popisoval navržené změny. Staničení
a délka změny prostorového úseku byla odhadnuta za pomoci údajů získaných ze silniční
databanky a mapového softwaru. V důvodové části tabulky jsou logickou proměnnou (1/0)
charakterizované dané úseky tak, jak byly popsány v jednotlivých územně plánovacích
dokumentacích. Názvy dokumentací jsou dle zadání zkráceny podle předem definovaného
klíče (např. ÚP JMK – Územní prognóza Jihomoravského kraje)
Řádkově jsou údaje v tabulce uspořádány po tazích na silnicích II. třídy. Pro větší
přehlednost jsou jednotlivé závady na těchto silnicích uvedeny v přehledu krajských
silničních tahů.
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7. INTENZITY DOPRAVY
Na základě výsledků Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti roku 2000
byl pro všechny silnice II. tříd a vybrané silnice III. tříd Jihomoravského kraje zpracován
přehled intenzit dopravy. V tabulkách jsou uvedeny maximální průměrné denní obousměrné
intenzity (počty vozidel za 24 hodin) zjištěné na sledovaných úsecích silnic v extravilánu.

7.1. Silnice II. tříd
Nejvyšších hodnot intenzit automobilové dopravy (10000 a více vozidel za 24 hodin)
bylo v roce 2000 dosaženo na silnicích II/394, II/430, II/152 a II/385. Jedná se převážně o
krátké úseky napojující komunikaci na silnici vyšší kategorie vedoucí následně ke krajskému
městu, nebo o silnici II. třídy souběžnou s dálnicí, resp. rychlostní komunikací. Mezi
nejzatíženější patří:





úsek Tetčice – silnice I/23 (II/394)
úsek Brno (II/374) – Holubice (II/430)
úsek Modřice – dálnice D2 (II/152)
úsek Kuřim (I/43) – Čebín (II/385)

Intenzit v rozmezí 5000 – 10000 vozidel dosáhlo celkem 14 úseků na celkem
11 silnicích (II/150, II/379, II/380, II/385, II/394, II/408, II/416, II/422, II/425, II/430 a
II/602).
Mezi komunikace, na jejichž úsecích byla v roce 2000 naměřena intenzita 3000 – 5000
vozidel za den, lze zařadit silnice II/152, II/373, II/374, II/377, II/379, II/380, II/393, II/395,
II/398, II/414, II/416, II/422, II/425, II/427, II/430, II/431 a II/432.
Dopravní zatížení těžkými vozidly bylo v roce 2000 nejvyšší na úsecích silnic II/430,
II/152, II/395, II/425, II/416 a II/394 (s hodnotami nad 2000 voz./den), následují silnice
II/150, II/380, II/385, II/395, II/416, II/421, II/422, II/425, II/430 a II/602 (s počty 1000 –
2000 voz./den).
Nejvyšší podíl těžkých vozidel na celkovém počtu všech vozidel vykazují úseky silnic
II/395, II/397, II/409, II/416 a II/421 (40% - 60%) Podíl těžké dopravy nad 30% mají dále
úseky na silnicích II/380, II/381, II/396, II/398, II/399, II/415, II/416, II/418, II/419, II/422,
II/425, II/429 a II/431. Nejvyšší podíl nákladní dopravy vykazuje úsek Odrovice – Pravlov –
Moravské Bránice, kde byl při celkovém maximálním zatížení cca 4818 voz./24 hod. zjištěn
podíl nákladních vozidel cca 59,73%.
Nejméně zatížené (do 500 voz./24 hod.) byly v roce 2000 silnice II. tříd:










II/361
II/381
II/395
II/396
II/400
II/409
II/411
II/418
II/426

v úseku Jevišovice – Rozkoš
v úseku Nikolčice – Hoštěrádky
v úseku Hlína – Neslovice
v úseku Tulešice – hranice JMK
v úseku Dobromice – hranice JMK
v úseku Hranice JMK – Šafov (II/398)
v úseku Uherčice (II/409) – hranice JMK
v úseku Velké Hoštěrádky – Krumvíř (II/380)
v úseku Hranice JMK – Těmice

Intenzita dopravy v rozmezí od 500 do 2000 voz./24 hod byla v roce 2000 zjištěna
na úsecích silnic: II/150, II/152, II/361, II/365, II/368, II/372, II/373, II/374, II/377, II/378,
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II/379, II/381, II/383, II/384, II/385, II/386, II/389, II/392, II/393, II/395, II/396, II/397,
II/398, II/399, II/400, II/408, II/413, II/414, II/415, II/416, II/417, II/418, II/419, II/420,
II/421, II/422, II/423, II/424, II/426, II/428, II/429, II/431, II/495 a II/602.
Č. silnice Úsek
II/150

II/152

II/361
II/365
II/368
II/372

II/373

II/374

II/376
II/377
II/378

II/379

II/380

II/381
II/383

I/43 – Boskovice
Boskovice – Žďárná
Žďárná – hranice JMK
D2 - Modřice
Modřice – Silůvky
Silůvky – Moravské Bránice
Moravské Bránice – Ivančice
Ivančice – Jamolice – (JMK)
Znojmo – Jevišovice
Jevišovice – Rozkoš
I/43 – Křetín
Křetín – hranice JMK
I/43 – Chlum
Chlum – hranice JMK
II/368 – Velké Opatovice
Velké Opatovice – hranice JMK
Brno – Ochoz u Brna
Ochoz u Brna – Jedovnice
Jedovnice – Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy – Ludíkov
Žďárná – hranice JMK
Brno – Bílovice nad Svitavou
Bílovice nad Svitavou – Adamov
Blansko – Boskovice
Boskovice – Šebetov
Šebetov – hranice JMK
Kunštát (I/19) – Lysice (I/43)
Tišnov – Černá Hora
Černá Hora – Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebí – Petrovice
Petrovice – hranice JMK
Kotvrdovice (II/379) – hranice JMK
hranice JMK – Tišnov
Tišnov – Lipůvka (I/43)
Lipůvka (I/43) – Blansko
Blansko – Jedovnice
Jedovnice – Kotvrdovice
Kotvrdovice – Drnovice
Drnovice – Vyškov (II/430)
Brno (I/43) – Telnice
Telnice – Žatčany
Žatčany – Krumvíř
Krumvíř – Terezín
Terezín – Čejč
Čejč – Hovorany
Hovorany – Mutěnice
Mutěnice – Hodonín (II/431)
Pohořelice (I/53) – Vranovice
Vranovice – Nikolčice
Nikolčice – Hoštěrádky
Hoštěrádky – Dambořice (II/419)
Holubice (II/430) – Hoštěnice
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Vozidla
celkem
těžká
7841
1214
2936
520
1648
329
12303
3051
4247
784
1386
390
2642
623
3748
694
1599
253
486
111
1328
243
1037
204
1761
342
627
152
725
151
2188
455
3359
519
2003
390
1676
188
1380
218
886
133
3355
355
944
131
3340
393
3284
352
1736
323
2597
624
848
196
4900
792
1814
236
887
192
1135
149
2685
497
1649
462
6012
777
3539
508
4539
537
1382
312
4775
671
8735
1483
5308
982
3902
854
2784
771
3681
789
4538
1374
2956
712
4577
1276
1897
606
1278
235
470
105
870
259
1107
126
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Č. silnice Úsek

II/384
II/385
II/386
II/387
II/389
II/392
II/393
II/394

II/395

II/396

II/397

II/398

II/399
II/400

II/408
II/409
II/411

II/413

II/414

Hoštěnice – Ochoz u Brna
Ochoz u Brna – Bílovice nad Svitavou (II/374)
Brno – Veverská Bitýška
Kuřim (I/43) – Čebín
Čebín – Tišnov
Tišnov – hranice JMK
Ostrovačice (D1) – Veverská Bitýška
Veverská Bitýška – Kuřim (I/43)
Tišnov (II/385) – hranice JMK
Tišnov (II/385) – hranice JMK
Tulešice – hranice JMK
Ivančice (II/394) – Oslavany
Oslavany – hranice JMK
Silnice I/23 – Tetčice
Neslovice – silnice II/152
Pohořelice – Odrovice
Odrovice – Pravlov
Pravlov – Moravské Bránice
Hlína – Neslovice
Neslovice – Babice u Rosic
Babice u Rosic – Zastávka
Zastávka – Zbraslav
Zbraslav – hranice JMK
Nová Ves – Braníčkovice
Braníčkovice – Dotelice
Dotelice – Vémyslice
Vémyslice – Tulešice
Tulešice – hranice JMK
Hoštěradice (II/400) – silnice I/53
Silnice I/53 – Mackovice
Mackovice – Hrádek
Hrádek – státní hranice
Vémyslice (II/396) – Mikulovice
Mikulovice – Rudlice
Rudlice – Pavlice
Vranovská Ves – Olbramkostel
Olbramkostel – Lesná (II/408)
Znojmo (II/361) – Únavov
Únavov – Plaveč
Plaveč – hranice JMK
Miroslav (I/53) – Hoštěradice
Hoštěradice – Dobromice
Dobromice – hranice JMK
Hranice JMK – Olbramkostel
Olbramkostel – Kasárna
Dyje – Hrádek
Hrádek – Hevlín (II/415)
Hranice JMK – Šafov (II/398)
Uherčice (II/409) – hranice JMK
Hranice ČR – Nový Saldorf
Suchohrdly – Prosiměřice
Prosiměřice – Hoštěradice
Hoštěradice – Petrovice
Petrovice – Moravský Krumlov
Moravský Krumlov – silnice II/152
Lechovice (I/53) – Božice
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Vozidla
celkem
těžká
696
112
1401
179
1351
131
11040
1975
9761
1697
1295
172
2298
454
1563
277
2592
461
1295
172
560
163
3019
624
771
117
7112
1243
5922
879
1806
401
4818
2878
2751
1543
473
203
1051
200
3219
537
2329
422
1113
156
663
191
1553
507
1658
288
882
217
467
115
571
240
1477
737
1006
297
2067
948
674
145
832
232
526
142
1813
584
3357
851
2778
453
1321
227
615
187
1840
297
695
171
393
111
1786
387
5493
830
1591
455
1641
356
443
179
261
52
2565
97
2529
467
1567
340
1434
409
1278
188
2858
518
707
189
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Č. silnice Úsek

II/415

II/416

II/417
II/418
II/419
II/420
II/421

II/422

II/423
II/424

II/425

II/426
II/427
II/428
II/429
II/430

Pravice – Drnholec
Drnholec – Mikulov
Trnové Pole (I/53) – Litobratřice
Litobratřice – Hevlín
Hevlín – státní hranice
Silnice I/53 – Pohořelice
Pohořelice – silnice R52
silnice R52 – Žabčice
Žabčice – Židlochovice
Židlochovice – Blučina
Blučina – Křenovice
Křenovice – silnice I/50
Brno (II/380) – Kobylnice
Kobylnice – Křenovice (II/416)
Sokolnice (II/380) – Újezd u Brna
Újezd u Brna – Otnice
Otnice – Velké Hoštěrádky
Velké Hoštěrádky – Krumvíř (II/380)
Čejč (II/380) – Násedlovice (II/381)
Horní Věstonice (I/52) – Popice
Popice – silnice II/425
silnice II/425 – Nikolčice
Mikulov – Zaječí
Zaječí – Velké Pavlovice
Velké Pavlovice – Terezín (II/380)
Valtice (I/40) – Lednice
Lednice – Podivín
Podivín – Velké Bílovice
Velké Bílovice – Čejč
Šardice – Mistřín
Mistřín – Kyjov (I/54)
Kyjov (I/54) – Hýsky
Hýsky – hranice JMK
Velké Bílovice (II/422) – Prušánky
Prušánky – Lužice (I/55)
Moravská Nová Ves (I/55) – Tvrdonice
Tvrdonice – Kostice
Kostice – Lanžhot (II/425)
Rajhrad (R52) – Židlochovice
Židlochovice – Velké Němčice
Velké Němčice – Hustopeče
Hustopeče – Starovčičky
Starovčičky – Podivín
Podivín – Břeclav
Břeclav – Lanžhot
Lanžhot – státní hranice
Hranice JMK – Těmice
Těmice – Bzenec (I/54)
Bzenec (I/54) – Strážnice (I/55)
Silnice I/54 – hranice JMK
Drysice (R46) – hranice JMK
Kozlany (II/431) – Milonice
Milonice – Mouchnice
Mouchnice – hranice JMK
Brno (II/374) – Holubice
Holubice – Rousínov
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Vozidla
celkem
těžká
1346
380
3013
552
1629
497
2649
570
2750
361
1468
345
3913
977
1551
498
2813
493
5270
2151
1773
292
3128
1225
2070
349
754
193
1773
292
2727
672
974
345
412
92
1017
361
1431
253
2032
312
992
174
1076
243
2882
1235
2381
593
1889
378
2644
488
3152
750
1551
530
2514
739
6156
1397
2091
283
778
48
2096
506
1048
163
993
279
1854
489
1096
173
6552
1143
4943
1040
8995
2785
5909
1397
3859
904
2578
833
4466
987
2488
430
313
56
1392
201
2189
637
3976
954
849
212
1509
371
1190
397
660
221
12740
3609
4896
1423
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Č. silnice Úsek

II/431

II/432
II/495
II/602

Rousínov – Vyškov (R46)
Vyškov – Bohdalice
Bohdalice – Bučovice
Bučovice – Ždánice
Ždánice – silnice I/54
Svatobořice-Mistřín (II/422) – Dubňany
Dubňany – Hodonín (I/51)
Hranice JMK – Kyjov
Kyjov – Ratíškovice
Ratíškovice – Hodonín (II/431)
Moravský Písek (II/427) – hranice JMK
Brno (I/52) – Kývalka
Kývalka – Říčany
Říčany – Lesní Hluboké
Lesní Hluboké – hranice JMK

Vozidla
celkem
těžká
6032
1457
2749
532
2202
396
1266
397
2560
652
3514
808
4768
905
2147
391
3545
702
4464
699
1448
391
8775
1506
2867
617
2327
380
1806
285

7.2. Silnice III. tříd
Nejvyšších hodnot intenzit automobilové dopravy (4000 a více vozidel za 24 hodin)
bylo v roce 2000 dosaženo na silnicích III/374557 Rájec-Jestřebí – Blansko a III/42117
Lednice – Břeclav. Jedná se o úseky napojující významná centra území na silniční tahy vyšší
kategorie.
Absolutně nejvyšší hodnota intenzity dopravy v extravilánu na silnicích III. tříd v kraji
(5787 voz./24 hod.) byla v roce 2000 zjištěna na silnici III/37455 Rájec-Jestřebí – Blansko.
Zjištěná intenzita na této komunikaci je srovnatelná s dopravním zatížením na souběžně
vedené silnici II/374. Intenzit v rozmezí 2000 – 4000 vozidel bylo dosaženo na 10 silnicích
(III/00531, III/3410, III/3773, III/3839, III/3846, III/3978, III/4992, III/39528, III/42213 a
III/42222). Na ostatních komunikacích bylo zjištěno dopravní zatížení nižší.
Dopravní zatížení těžkými vozidly bylo v roce 2000 nejvyšší na úsecích silnic
III/39528 a III/05531 (s hodnotami nad 1000 voz./den), následují silnice III/3978, III/37455,
III/05531, III/42115 (s počty 500 – 1000 voz./den).
Nejvyšší podíl těžkých vozidel na celkovém počtu všech vozidel vykazují úseky silnic
III/39528 a III/42119 (40% - 60%). Podíl těžké dopravy nad 30% mají dále úseky na silnicích
III/05531, III/42115 a III/43339. Nejvyšší podíl nákladní dopravy vykazuje úsek Sobotovice
(R52) – Bratčice, kde byl při celkovém maximálním zatížení cca 2634 voz./24 hod. zjištěn
podíl nákladních vozidel na úrovni cca 55,85%.
Nejméně zatížené (do 500 voz./24 hod.) byly v roce 2000 silnice III. tříd:
 III/3769 úsek Bedřichov - Rozseč nad Kunštátem
 III/3652 úsek Rudka - Křetín
 III/3773 úsek Bedřichov - Brusná
 III/43339 úsek Kozlany (II/429) - Nemochovice
 III/37424 úsek Lhota Rapotína - Boskovice
 III/42119 úsek Bulhary - silnice III/42124
 III/37712 úsek Bukovice - Rašov
Č. silnice Úsek

Vozidla

7

dle předběžných výsledků Celostátního sčítání dopravy roku 2005 bylo dopravní zatížení silnice
III/37455 cca 5251 voz./24 hod.
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III/05531
III/3410
III/3652
III/3657
III/37359
III/37418
III/3742
III/37424
III/3744
III/37440
III/37444
III/37445
III/37455
III/37635
III/3769
III/37712
III/37728
III/3773
III/37915
III/3839
III/3846
III/3865
III/3935
III/39411
III/3945
III/39513
III/39528
III/39615
III/3974
III/3978
III/39810
III/39918
III/40819
III/4133
III/41621
III/4205
III/42113
III/42114
III/42115
III/42117
III/42119

Mikulčice - Moravská Nová Ves (II/424)
Lužice - Mikulčice
Hodonín (I/55) - Lužice
Oslavany (II/393) - Padochov
Rudka - Křetín
Kunštát - Rudka
Letovice - Rudka
Boskovice - Benešov
Letovice - Boskovice
Velké Opatovice - Cetkovice
Lhota Rapotína - Boskovice
Vanovice - Šebetov
Letovice - Vanovice
Blansko - Sloup
Olomučany
Křtiny - silnice III/37444
Josefovské údolí
Rájec-Jestřebí - Blansko
Drnovice - Bukovinka
Bedřichov - Rozseč nad Kunštátem
Lysice - Bedřichov
Brťov-Jeneč - Rašov
Vyškov - Studnice
Bedřichov - Brusná
Brusná - Lomnička
Lomnička - Tišnov
Soběšice - Blansko-Šebrov
Tvarožná (D1) - Pozořice (II/383)
Brno - Kuřim
Veverská Bitýška - Deblín (II/379)
Oslavany (II/393) - hranice JMK
Zakřany (I/23)- Ivančice (II/394)
Tetčice (II/394) - Střelice
Střelice - Nebovidy
Syrovice (R52) - Bratčice
Sobotovice (R52) - Bratčice
Drnholec (II/414) - Pasohlávky
silnice I/53 - Pravice (II/414)
Nový Saldorf (I/38) - Jaroslavice (II/397)
Vranov (II/398) - Podhradí nad Dyjí (II/409)
Línanov (II/399) - Horní Dunajovice (II/398)
Znojmo (I/38) - Lesná (II/408)
Moravský Krumlov (II/413) - Jezeřany-Maršovice
Jezeřany-Maršovice - Pravlov (II/395)
Vranovice (II/381) - Žabčice (II/416)
Vranovice (II/381) - Popice (II/420)
Bílovice (II/422) - Velké Pavlovice (II/421)
Velké Pavlovice (II/421) - Němčičky
Zaječí (II/421) - Rakvice (D2)
Dolní Věstonice (II/420) - Bulhary
Bulhary - Lednice (II/422)
Lednice (II/422) - Břeclav (I/40)
Bulhary - silnice III/42124
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celkem
1116
2729
3884
2052
243
1010
548
641
904
950
431
650
681
1272
1970
590
1399
5787
856
220
1236
485
1078
312
1452
2214
1795
2423
2626
894
1107
1095
1190
1432
1295
2634
725
1510
2580
752
991
516
970
1306
1851
822
1167
1367
1780
974
1113
4871
456

těžká
418
1011
658
303
45
174
120
117
119
239
68
183
134
96
227
124
227
727
114
51
230
97
226
63
163
237
355
487
392
195
216
147
281
168
301
1471
176
365
739
154
222
83
153
373
461
137
264
371
643
154
145
360
183
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Č. silnice Úsek
III/42124
III/42213
III/42222
III/4245
III/4254
III/4258
III/4259
III/4301
III/4314
III/43339
III/4992
III/4992

Mikulov (I/40) - silnice III/42119
Kyjov (II/422) - Vřesovice (II/429)
Lužice (I/55) - Čejkovice (II/422)
Břeclav (II/425) - Kostice (II/424)
Mutěnice (II/380) - Ratíškovice (II/432)
Rohatec (I/55) - Ratíškovice (II/432)
Mutěnice (II/380) - Čejkovice (II/422)
Ždánice (II/431) - Lovčice
Nemojany (D1, II/430) - Bohdalice (II/431)
Kozlany (II/429) - Nemochovice
Hroznová Lhota - Louka (I/71)
Strážnice (I/55) - Hroznová Lhota

Vozidla
celkem těžká
1724
313
2272
334
2668
264
1423
371
1298
249
1392
311
721
153
756
125
1436
347
429
147
1433
423
2058
426

8. NEHODOVOST
Dopravní nehodovost patří mezi nejzávažnější negativní jevy v dopravě, je vážným
celospolečenským problémem vzhledem ke ztrátám na životech a zdraví občanů.
Zanedbatelné nejsou ani ekonomické ztráty na majetku. Dopravní nehodovost v rámci České
republiky se od roku 1990 vyvíjí trvale nepříznivě, počet dopravních nehod roste podstatně
rychleji než dopravní výkon, což lze přičítat především obecnému poklesu kázně řidičů. Počet
dopravních nehod v období 2001/1990 vzrostl o více než 96%, zatímco intenzita dopravy na
komunikacích za stejné období se zvýšila pouze o cca 54%. Do roku 2004 pak vzrostly
intenzity dopravy na silnicích České republiky o dalších cca 25%, ale růst počtu dopravních
nehod se zpomalil a v průběhu dalších 3 let vzrostl počet nehod o necelých 6%. Dopravní
poměr nárůstu nehod k nárůstu intenzity se zmírnil a vychází cca 1,16.

Vývoj intenzit a nehodovosti v ČR
250%

Vývoj

200%

150%

100%

Intenzity
Nehodovost

50%
1990

2000

2001

2002

2003

2004

Rok

Nehodovost v jednotlivých lokalitách je možné hodnotit hned podle několika hledisek.
Mezi tato hlediska patří především celkový počet nehod, počet zraněných osob, atd. Jedním z
nejvýznamnějších a nejobjektivnějších ukazatelů je tzv. relativní nehodovost8, neboť její
8

Relativní nehodovost = počet nehod na 1 mil. vozových kilometrů
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hodnota je vztažena k dopravnímu výkonu zkoumaného místa. Právě tento ukazatel jsme
využili při základní analýze nehodovosti na jednotlivých komunikacích. V následujících
tabulkách jsou uvedeny celkové počty dopravních nehod na sledovaných silnicích II. třídy
Jihomoravského kraje v letech 2002 a 2003 a závažnost dopravní nehodovosti vypočítaná z
jejich následků.
silnice
II/150
II/152
II/361
II/374
II/379
II/380
II/385
II/394
II/395
II/412
II/413
II/416
II/418
II/422
II/425
II/426
II/427
II/430
II/431
II/432
II/602

počet
nehod
65
73
54
128
54
51
115
53
26
58
8
15
18
11
162
23
21
194
122
71
41

Relativní
nehodovost
5,3
6,9
4,8
7,5
6,1
6,6
4,3
7,2
13,0
5,0
4,4
7,8
20,1
4,9
7,8
28,8
9,7
6,3
7,6
6,2
6,2

Kritický úsek
Boskovice, ul. Otakara Kubína, okr. Blansko
Ivančice – Moravské Bránice, okr. Brno-venkov
Znojmo, ul. Přímětická, okr. Znojmo
Boskovice, ul. 17. listopadu, okr. Blansko
Blansko – most přes řeku Svitavu, okr. Blansko
Hovorany – Mutěnice, okr. Hodonín
Lelekovice – Kuřim, okr. Brno-venkov
Neslovice – Tetčice, okr. Brno-venkov
Zastávka – Zbraslav, okr. Brno-venkov
Znojmo, ul. Rooseveltova, okr. Znojmo
Moravský Krumlov, okr. Znojmo
Židlochovice – Blučina, okr. Brno-venkov
Újezd u Brna – Otnice, okr. Vyškov
Svatobořice-Mistřice – Kyjov, okr. Hodonín
Břeclav, křiž. se sil. III/4245, okr. Břeclav
Bzenec – Strážnice, okr. Hodonín
Moravský Písek, hranice JMK, okr. Hodonín
Vyškov, ul. Dukelská, okr. Vyškov
Dubňany – Hodonín, okr. Hodonín
Hodonín, ul. Měšťanská, okr. Hodonín
Troubsko – Popůvky, okr. Brno-venkov

Absolutně nejvyšší počet nehod na komunikacích II. tříd byl zaznamenán na silnici
II/430 Brno - Šlapanice - Velatice - Holubice - Rousínov - Komořany - Vyškov - R46, za ní
následuje silnice II/425 Rajhrad (R52) - Vojkovice - Židlochovice - Nosislav - Velké
Němčice - Hustopeče - Starovičky - Podivín - Břeclav - Lanžhot – státní hranice.
Vysokou relativní nehodovost mají silnice II/426 hranice kraje - Syrovín - Těmice Bzenec - Strážnice (I/55), Sokolnice (II/380) - Újezd u Brna - Otnice - Bošovice - Velké
Hoštěrádky – Krumvíř (II/380) a II/395 Pohořelice - Odrovice - Malešovice - Kupařovice Pravlov - Dolní Kounice - Moravské Bránice - Hlína - Neslovice - Babice u Rosic - Zastávka
- Zbraslav – hranice kraje, naopak velmi nízkou relativní nehodovost má silnice II/385
Kuřim (I/43) - Čebín - Tišnov - Kaly - Skryje - Olší – hranice kraje. u silnice I/55 je řešením
výstavba R55, která odvede převažující část dopravy a situaci na ostatních silnicích z hlediska
dopravní nehodovosti je vhodné řešit opatřeními směřujícími ke zvýšení bezpečnosti.
Významným integrálním ukazatelem dopravní nehodovosti je závažnost následků
dopravních nehod vyjádřená tzv. číslem závažnosti nehod. Číslo závažnosti je podle
Reinholda konstruováno jako součet následků nehod násobených koeficienty, zohledňujícími
jejich „váhu“.
Nejvyšší závažnost nehod (číslo závažnosti > 1000) je na silnici II/385 Kuřim (I/43) Čebín - Tišnov - Kaly - Skryje - Olší – hranice kraje, s dopravním zatížením pohybujícím se
v roce 2000 v rozpětí od 1295 do 11040 voz./24 hod., a na silnici II/430 Brno - Šlapanice Velatice - Holubice - Rousínov - Komořany - Vyškov (R46) s dopravním zatížením 6032 –
12740 voz./24 hod. Absolutně nejnižší číslo závažnosti dopravních nehod bylo stanoveno pro
silnice II/413 státní hranice – Nový Saldorf (I/38) - Znojmo (I/53) – Suchohrdly - Těšetice Prosiměřice - Vítomice - Hoštěradice - Petrovice - Moravský Krumlov - II/152, s dopravním
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zatížením 1278 – 2858 voz./24 hod. v roce 2000, a na silnici II/399 Znojmo - Únanov - Plaveč
- Němčičky - Běhařovice - Tavíkovice – hranice kraje s intenzitami cca 615 – 2778 voz./24
hod.
Silnice
II/150
II/152
II/361
II/374
II/379
II/380
II/385
II/394
II/395
II/399
II/412
II/413
II/416
II/418
II/422
II/425
II/426
II/427
II/430
II/431
II/432
II/602

počet nehod
s usmrcením

počet nehod
s těžkým
zraněním

počet nehod
s lehkým
zraněním

počet nehod
jen s hmotnou
škodou

0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
1
1
0
2

5
2
2
5
4
1
9
4
0
0
2
0
1
0
1
2
0
2
7
6
1
1

14
21
5
31
10
20
19
16
8
3
12
2
1
6
6
24
11
5
67
32
26
16

17
18
6
29
13
14
25
14
7
2
12
2
2
5
6
26
4
4
48
29
22
12

Nehody v kraji podle závažnosti

1%

7%

43%

49%

počet nehod s usmrcením
počet nehod s těžkým zraněním
počet nehod s lehkým zraněním
počet nehod jen s hmotnou škodou
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závažnost
následků
dopravních
nehod
437
393
171
534
343
184
1010
374
47
17
212
12
77
165
106
676
59
169
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739
222
422
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9. ANALÝZA VÝVOJE AUTOMOBILIZACE
9.1. Ekonomický vývoj
Obecně lze říci, že poptávka po dopravě je přímo závislá na stavu ekonomiky
a na růstu HDP. Proto současně s růstem nebo poklesem HDP roste nebo klesá i objem
přepravních nároků. Od ekonomických prognóz budoucího rozvoje národního hospodářství se
proto odvíjí i prognóza přepravního trhu a tedy i další rozvoj dopravní infrastruktury,
kterou je nutno budovat v potřebném předstihu, přičemž je nutno přihlížet k začlenění
do evropské sítě dopravních cest a ke skutečnosti, že současný stav dopravních sítí v České
republice není příliš uspokojivý a není tedy zabezpečen soulad zvyšování kapacit
infrastruktury s výrazným nárůstem intenzit silničního provozu.
Mezinárodní srovnání ekonomického vývoje vyznívá pro Českou republiku poměrně
pozitivně. Dynamika hospodářského růstu převyšovala již v roce 2001 tempo růstu HDP
v zemích EU (růst HDP - ČR: 3,3%, EU: 1,5%). V roce 2002 se hospodářský růst v České
republice sice zpomalil na úroveň okolo 2,7% meziročně, ale v roce 2003 dosáhl meziroční
růst 3,2%, v roce 2004 cca 4,7% a v roce 2005 již 6%. Poslední známé údaje hovoří o tom,
že úroveň HDP na obyvatele v České republice v roce 2004 představovala cca 71% průměru
EU. V roce 2005 pak podle dostupných informací došlo k přiblížení se hodnotě 73%
průměru EU, což zhruba představuje i rozdíl v automobilizaci9.
HDP na 1 obyvatele ve srovnání s EU [v %], EU=100%10
Kraj/Rok
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
ČR celkem

2000
129
63
58
62
54
54
56
59
55
57
58
50
55
51
65

2001
139
63
57
62
52
53
56
58
55
61
60
50
55
51
66

2002
140
65
61
62
55
55
58
61
57
59
63
52
54
53
68

2003
140
65
62
64
56
57
57
63
59
59
65
54
57
54
69

2004
143
66
63
66
57
60
58
64
61
60
67
55
58
58
71

9.2. Vývoj automobilizace
Centrální veličinou osobní dopravy je počet osobních automobilů. Trvalý a velmi
rychlý růst této veličiny, a tím i výkonů, je charakteristickým rysem vývoje individuální
automobilové dopravy v ČR. V období let 1989-1997 počet osobních automobilů vzrostl
o 51,5% a dosáhl již počtu přes 3,465 milionu vozidel, což znamenalo, že na 1 osobní
automobil připadlo cca 2,98 obyvatel. Do konce roku 2005 vzrostl počet osobních automobilů
o dalších cca 14,2% na 3,959 milionu vozidel.

9

10

V roce 2004 představovala automobilizace v ČR cca 73% průměrné automobilizace zemí EU a ve stejném
období dosahovala úroveň HDP na obyvatele cca 71% průměru zemí EU.
Zdroj: Český statistický úřad
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rok
počet obyvatel
počet osobních automobilů
stupeň automobilizace 1:
počet os. aut/1000 obyv.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
10 266 546 10 206 436 10 203 269 10 211 455 10 220 577 10 246 522
3 431 573 3 523 277 3 648 905 3 706 012 3 815 547 3 958 708
2,99
2,90
2,80
2,76
2,68
2,59
334
345
358
363
373
386

Stupeň automobilizace (počet osobních automobilů na 1000 obyvatel) se zvýšil
z 295 vozidel v roce 1995 na 345 vozidel v roce 2001, což je za 6 let nárůst o 17%. Do konce
roku 2005 se stupeň automobilizace v ČR zvýšil již na cca 386 osobních vozidel na 1000
obyvatel, tj. o dalších cca 12%. Stále však zůstává skutečností, že průměrné stáří osobních
automobilů je 13,8 let, průměrné stáří všech vozidel registrovaných v ČR je dokonce 17,4 let.
Vývoj počtu obyvatel a počtu osobních automobilů v ČR
4000000

10270

3950000
10260

počet obyvatel

počet osobních automobilů

3900000

Počet obyvatel [tis.]

3800000
3750000

10240

3700000
10230

3650000
3600000

10220

Počet osobních automobilů

3850000

10250

3550000
3500000

10210

3450000
10200

3400000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Rok

Na území Jihomoravského kraje se stupeň automobilizace pohybuje cca 6,5%
pod průměrem České republiky. V roce 2004 dosahoval stupeň automobilizace úrovně
cca 348 osobních vozidel na 1000 obyvatel a do roku 2005 se zvýšil o cca 3,7%
na cca 361 osobních automobilů na 1000 obyvatel, což představuje cca 2,77 osob na 1 osobní
automobil11.
Z dostupných údajů platných k roku 2004 se stupeň automobilizace v České
republice pohyboval v průměru zhruba na úrovni 73% sousedních zemí západní
Evropy.
Mezinárodní srovnání automobilizace
Stát
Česká republika
Sousední země
Německo
Rakousko
Polsko
Maďarsko
Slovensko

11

Stupeň
automobilizace
2,68

Počet os. voz.
na 1000 obyv.
373

1,85
2,05
3,52
3,86
4,05

541
488
284
259
247

Zdroj: Centrální registr vozidel ČR, únor 2006
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9.3. Prognóza vývoje počtu obyvatel
Analýzy vývoje počtu obyvatel zpracovávané za Českou republiku ukazují od roku
1989 na soustavný úbytek obyvatelstva. Klesající počet obyvatelstva však není tak alarmující,
jako prudce se horšící věkové složení. Z údajů, vztahujících se ke střední variantě projekce
ČSÚ vyplývá, že do roku 2030 se podíl dětí ve věku 0 – 14 let sníží z 14,9% na 12,6%, podíl
obyvatelstva ve věku 15 – 64 let klesne ze 71% na 64,5% a podíl obyvatelstva staršího 65 let
se katastrofálně zvýší z 14,1% na 22,8%. Podle tohoto vývoje by Česká republika měla mít,
včetně přistěhovaleckých přírůstků, koncem roku 2030 v rozpětí od 9 386,3 tisíc do 10 823
tisíc obyvatel.
Počet osob/rok
2004
2010
Celkem
10 220 577 10 283 042
Podíl osob ve věkové skupině [v %]
0 – 14 let
14,9
13,6
15 – 64 let
71,0
70,9
65 let a více
14,1
15,5

2020
10 283 929

2030
10 102 433

2040
9 795 118

2050
9 438 334

13,7
66,0
20,3

12,6
64,5
22,8

12,2
60,9
26,9

12,4
56,3
31,3

Poznámka: údaje za rok 2004 ukazují na skutečný stav k 31.12.

Projekce obyvatelstva pro jihomoravský kraj byla Českým statistickým úřadem zpracovaná
bez vlivu vnitřní a zahraniční migrace a ukazuje tedy na hypotetický vývoj počtu a složení
obyvatel kraje, ovlivněný pouze přirozenou změnou obyvatel. Důvodem je skutečnost,
že při odhadu migrace kraje nelze vycházet z minulých trendů a její vývoj lze považovat
v současné době za prakticky nepředvídatelný.
Z údajů vyplývá, že do roku 2030 bude podíl dětí ve věku do 14 let přibližně kopírovat vývoj
v České republice, výrazněji se pravděpodobně změní podíly počtu osob ve věkových
skupinách 15 – 64 let, kde dojde k poklesu ze 70,7% na 63,2%, a nad 65 let, kde dojde naopak
ke zvýšení ze 14,6% na 24,4%. Podle tohoto vývoje by měl mít Jihomoravský kraj, bez
přistěhovaleckých přírůstků, koncem roku 2030 cca 1018,7 tisíc obyvatel.
Počet osob/rok
2004
Celkem
1 123 201
Počet osob ve věkové skupině
165 175
0 – 14 let
14,7%
794 359
15 – 64 let
70,7%
163 667
65 let a více
14,6%

2010
1 103 899

2020
1 071 256

2030
1 018 651

2040
953 394

2050
884 136

148 657
13,5%
758 218
68,7%
197 024
17,8%

145 366
13,6%
696 679
65,0%
229 211
21,4%

126 218
12,4%
643 838
63,2%
248 595
24,4%

114 112
12,0%
564 665
59,2%
274 617
28,8%

108 103
12,2%
476 510
53,9%
299 523
33,9%

Poznámka: údaje za rok 2004 ukazují na skutečný stav k 31.12.

9.4. Odhad vývoje automobilizace
9.4.1. Zahraniční vývoj
Vývoj automobilizace ve vyspělých státech překročil původní ekonomické meze
a v současné době je limitován dopravní sítí a způsobilostí obyvatel k řízení vozidel.
Pro ilustraci uvádíme výsledky prognózy osobní a nákladní dopravy ve Spolkové republice
Německo, kterou si s výhledem do roku 2015 nechalo zpracovat Spolkové ministerstvo
dopravy, stavebnictví a bydlení (BMVBW) pro připravované přepracování Spolkového plánu
dopravních cest. Dle provedené prognózy se předpokládá, že hustota osobních automobilů
přepočtená na množství cesty schopného obyvatelstva (starších 18 let) se zvýší z 625 na 713
automobilů na 1000 obyvatel, tedy o 14%. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel rovněž
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poroste absolutní množství osobních automobilů; přepočteno na celkový počet obyvatel se
množství automobilů zvýší z 504 na 597 vozů na 1000 obyvatel, tedy o 18 procent.
Rok

1997

82,1
Poč. obyvatel [mil. os.]
41,40
Poč. os. automobilů [mil. voz.]
1:1,98
Stupeň automobilizace
504
Poč. os. voz./1000 obyv.
3 101,00
HDP (b. c.) [mld. DEM]

2015

Index
2015/1997

83,5
49,80
1:1,68
597
4 539,00

1,02
1,20
1,18
1,46

Uvedený odhad je založen na hypotéze, že poptávka po přepravě bude moci být v roce
2015 plně pokryta existující infrastrukturou.
Růst počtu automobilů bude citelný ve skupinách obyvatel, které jsou zatím vybaveny
automobily podprůměrně. K nim patří starší osoby, ženy, přistěhovalci. Další efekt na zvýšení
počtu automobilů bude mít stále silnější tendence pořídit si druhý vůz. Vzhledem
k očekávaným rostoucím příjmům se předpokládá, že deklarovaná potřeba bude moci být
přeměněna v poptávku, celkové spotřebitelské náklady na dopravu osobním automobilem
klesnou cca o pět procent a reálný vzestup cen pohonných hmot bude více než kompenzován
jejich klesající specifickou spotřebou.

9.4.2. Předpokládaný vývoj v ČR
Prognóza dalšího vývoje osobní dopravy se opírá především o možnosti zvýšení
kvality veřejné osobní dopravy a zlepšení jejího síťového rozsahu na odpovídající úrovni
pro obyvatelstvo a tím i počty přepravovaných cestujících tak, aby byl udržen optimální
poměr mezi veřejnou a individuální dopravou. K tomu může sloužit řada projektů a nástrojů
včetně vládní podpory veřejné dopravy a vytváření vhodných podmínek k organizování
integrovaných systémů s cílem snížit velmi rychlý růstový trend individuální dopravy
na žádoucí úroveň, jinak dojde v některých atraktivních směrech a městských aglomeracích
k nežádoucímu zahlcení dopravní infrastruktury. Předpokládáme, že vývoj automobilizace
v ČR bude s určitým zpožděním, způsobeným rozdílem v ekonomickém vývoji, kopírovat
vývoj ve vyspělých zemích. Dle dostupných materiálů se proto předpokládá, že stupeň
saturace dosáhne v ČR okolo roku 2020 asi 5,230 mil. osobních vozidel12. Odhadujeme, že
teprve kolem roku 2030 dosáhne počet osobních automobilů přibližně úrovně počtu osobních
automobilů prognózovaných pro rok 2015 v sousedním Německu.
Všechny zpracované prognózy se shodují v tom, že bez ohledu na opatření států
k revitalizaci železnic (i postupné internalizaci externích nákladů v silniční dopravě) poroste
dále nákladní silniční doprava výrazným tempem a bude ovlivňovat dopravní trh. Tento
negativní vývoj umožňují především nabídkové ceny pohybující se těsně nad mírou nákladů
a nevytvářející tak předpoklady pro obnovu vozidlového parku především ve vnitrostátní
dopravě, zejména v souvislosti se zpřísněnými ekologickými pravidly v ČR.
Rok
Počet obyvatel [tis. os.]
Počet os. automobilů [tis. voz.]
Stupeň automobilizace
Počet os. voz./1000 obyv.

12

Zjištěné údaje
2004
2005
10 221
10 247
3 815
3 959
1:2,68
1:2,58
373
386

2010
10 283
4 162
1:2,47
405

Odhad
2020
10 284
5 230
1:1,97
509

Dle ŘSD se na území ČR očekává v roce 2020 cca 4 095 tis. – 5 250 tis. osobních vozidel.
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Předpokládáme, že k roku 2020 dojde, při odhadovaném počtu obyvatel a ve vztahu
k roku 2005, k nárůstu automobilizace o cca 32% a k roku 2050 o téměř 55%.

10. STANOVENÍ OBECNÝCH ZÁSAD TVORBY KRAJSKÉ SILNIČNÍ SÍTĚ
10.1. Definice funkce v území
Pro účely dopravního řešení výhledové sítě pozemních komunikací v rámci
zpracovávaného Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje jako územně plánovacího
podkladu (ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 135/2001 Sb.
O územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci) a pro účely návrhu
krajské silniční sítě bylo použito následující názvosloví:




silniční tahy mezinárodního a celostátního významu
silniční tahy krajského významu
silniční tahy místního významu

V následující tabulce je uvedeno vysvětlení použitého názvosloví zatřídění
komunikací s odkazem na platnou definici jednotlivých tříd silnic:
Zatřídění dle zákona č.13/97 Sb.
Dálnice
Silnice I. třídy
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy

Komunikace pro dálkovou a mezistátní
dopravu
Komunikace určená pro dopravu mezi
okresy
Komunikace určená ke vzájemnému
spojení obcí, nebo jejich napojení
na ostatní pozemní komunikace

Odpovídající zatřídění
pro potřeby zpracování územně
plánovací dokumentace
Silniční tahy mezinárodního
a celostátního významu
Silniční tahy krajského významu
Silniční tahy místního významu

Vymezené pojmy tvoří obecné zásady, na základě kterých je možné definovat
návrhové tahy tzv. základní krajské komunikační sítě. Cílem vymezení základní krajské
komunikační sítě je snaha o maximální preferenci jejího rozvoje tak, aby se na ní realizoval
rozhodující podíl dopravního výkonu osobní a nákladní dopravy v rámci kraje a ulehčilo se
tím ostatním silnicím místního významu. Základní krajská komunikační síť má rovněž sloužit
jako nástroj efektivního a účelného vynakládání finančních prostředků kraje.

10.2. Kritéria třídění
Vzhledem k velkému rozsahu silniční infrastruktury řešeného území (silniční síť
Jihomoravského kraje tvoří 4370 km silnic, přičemž silnice ve správě kraje zaujímají 90%
z celkové délky) je nutné a potřebné problematiku silniční sítě vhodným způsobem
strukturovat a rozčlenit. Jako možné východisko se zde nabízí roztřídění silnic do skupin
podle jejich významu a funkce v území, a podle jejich celkového dopravního zatížení.
Tento postup byl zvolen zejména proto, aby bylo možné stanovit odpovídající kritéria
pro analýzu současného stavu dopravní situace na definovaných silničních tazích a následně
pro hodnocení technických a stavebních parametrů jejich pozemních komunikací. Zároveň
jsou takto dány předpoklady pro definování hlavních priorit rozvoje pro stanovené návrhové
období a následné efektivní vynaložení investičních prostředků kraje do vybraných
silničních tahů.
Význam
Návrh řešení je dán posouzením konkrétních vazeb; lze aplikovat na meziokresní,
okresní i místní úrovni např. v oblasti:
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propojení regionů a měst obdobného hospodářského a společenského významu
spojení měst a obcí s významnými centry obchodu, průmyslu, rekreace, apod.
řešení významných mezioblastních vazeb

Funkce





dopravní (dálková spojení významných center – okresních měst, měst a obcí
s úřadem s rozšířenou působností – v rámci kraje)
dopravně – obslužná (napojení měst a obcí na nadřazenou silniční síť)
obslužná (vzájemné spojení obcí)
doprovodná (trasy komunikací souběžných s dálnicemi a rychlostními silnicemi)

Intenzity




zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury s ohledem na její funkci,
význam, stávající a očekávané dopravní zatížení
minimalizace dopadů na životní prostředí
kvalita řešení průtahů měst a obcí

Rozsah následně konkretizované základní krajské silniční sítě lze považovat
za minimální, její konečná podoba bude definována na základě posouzení vhodnosti
použitých kritérií a poté dle zatěžovacích stavů modelového výpočtu. Pokud modelování
dopravy prokáže nenaplnění záměru o převedení rozhodujícího podílu dopravního výkonu,
bude základní krajská silniční síť postupně doplňována dalšími významnými komunikacemi.
Stanovení kritérií třídění mezi jednotlivé tahy základní krajské silniční sítě bylo
provedeno s ohledem na řešení meziokresních vazeb, vazeb okresních, místních
(regionálních) a obecních. Pro tento účel byly výše definované funkční kategorie podrobněji
rozčleněny zejména ve vazbě na priority řešení v oblasti silničních tahů místního významu
(výhledově silnice III. třídy), přičemž se předpokládá, že stávající komunikace čistě obecního
charakteru budou ze sledované krajské silniční sítě vyřazeny.

10.2.1. Silniční tahy krajského významu
Funkce silničních tahů krajského významu, jako silnic II. tříd, je především
ve vzájemném propojení okresů. Z hlediska širšího řešení dopravní obsluhy území
předpokládáme, že silniční tahy krajského významu (výhledově silnice II. třídy) budou
přednostně zabezpečovat:
a) spojení okresů, resp. okresních měst, která nejsou zabezpečována v rámci
nadřazené silniční sítě (tahy mezinárodního a celostátního významu,
b) napojení obcí s úřadem s rozšířenou působností na okresní města, pokud toto není
zjišťováno prostřednictvím silničních tahů nadřazené silniční sítě, příp. vzájemné
spojení obcí s úřadem s rozšířenou působností (lze realizovat také silničními tahy
místního významu),
c) dosažitelnost průmyslových center a průmyslových zón v rámci okresu, případně
ve vazbě na území sousedících okresů,
d) dosažitelnost rekreačních oblastí nadregionálního významu
Mezi tahy krajského významu je nutno zařadit rovněž pozemní komunikace mající
doprovodnou funkci k tahům mezinárodního a celostátního významu (dálnice a rychlostní
komunikace)
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10.2.2. Silniční tahy místního významu
Silniční tahy místního významu (výhledově silnice III. třídy) budou mít v území
převážně obdobnou funkci a význam jako silnice vyšší kategorie. Zásadní rozdíl bude
především v rozsahu a úrovni obsluhovaného území. Pro stanovení priorit doporučujeme
oblast řešené problematiky rozdělit do dvou kategorií. Do první kategorie je možné zařadit
pozemní komunikace umožňující zabezpečit okresní vazby a dosažitelnost významných
regionálních center v rámci řešeného území okresu, do druhé kategorie je pak možné zařadit
silnice III. třídy řešící vztahy na místní úrovni.
I. KATEGORIE
Do této kategorie doporučujeme zařadit silniční tahy (výhledově silnice III. třídy, které
budou zabezpečovat:
a) napojení obcí na obce s úřadem s rozšířenou působností
b) vzájemné spojení obcí s úřadem s rozšířenou působností v rámci okresu, pokud
nejsou spojeny silničními tahy vyšší kategorie
c) dosažitelnost místních průmyslových, kulturních a rekreačních center
d) vzájemné spojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000
II. KATEGORIE
Zbývající silnice III. třídy by měly umožnit:
a) napojení ostatních obcí na silniční tahy místního významu vyšší kategorie
b) místní spojení obcí
c) napojení souboru obcí (např. v rámci mikroregionů) na místní významná centra
Ostatní komunikace čistě obecního charakteru nebudou do sledované krajské silniční
sítě významných místních komunikací zařazeny.

10.2.3. Základní krajská komunikační síť
Navrhujeme, aby základní krajskou komunikační síť Jihomoravského kraje
představovaly, v návaznosti na řešení Generelu dopravy Jihomoravského kraje, ucelené
silniční tahy krajského významu a silniční tahy místního významu I. kategorie spojující
všechny zájmové oblasti a větší města kraje, a tvořící kostru krajské silniční infrastruktury.
Tato silniční kostra by měla propojit regiony a města obdobného významu, pokrýt
rovnoměrně celé území kraje a zajistit jeho přiměřenou dostupnost. Na území kraje plní
dopravně obslužnou až obslužnou funkci.

10.3. Stanovení technických parametrů
Funkcí silnic II. a III. tříd v extravilánu je vytvářet, v rámci silniční sítě kraje,
požadovaná spojení pro dopravu s přiměřenou kvalitou. Rozhodujícími kritérii kvality jsou
především:




kvalita spojení (rychlost, plynulost, spod.),
schopnost přenést očekávané dopravní zatížení ( kapacita)
bezpečnost (dopravní řešení a parametry komunikací a křižovatek)

Při řešení potřeb individuální automobilové dopravy je nutno sledovat především
intenzivní využívání kapacit stávající dopravní infrastruktury, postupné kanalizování dopravy,
tj. její soustředění do vybraných pozemních komunikací při současném zajištění jejich
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dopravně urbanistické funkce, a cílené omezování propustnosti vybraných komunikací
na průjezdních úsecích obcí mimo základní krajskou silniční síť.
Základní krajskou komunikační síť proto doporučujeme realizovat v parametrech
umožňujících v souladu s platným zněním technické normy ČSN 73 6101 přenesení
výhledových intenzit dopravy při zachování maximálně úrovně kvality dopravy ve stupni D,
což představuje:


na silničních tazích krajského významu (silnice II. tříd)
obousměrné dopravní zatížení
o v kategorii S 9,5 cca 9400 až 14500 voz./24 hod.
o v kategorii S 7,5 cca 6500 až 10100 voz./24 hod.
 na silničních tazích místního významu I. kategorie (silnice III. tříd)
obousměrné dopravní zatížení
o v kategorii S 7,5 cca 2800 až 8100 voz./24 hod.
Minimální parametry krajské silniční sítě v ostatních případech budou řešeny dle
místních podmínek na základě platných ustanovení technických norem a technických
podmínek.

11. NÁVRH ZÁKLADNÍ KRAJSKÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
Návrh základní krajské komunikační sítě vychází z výše uvedených zásad a
z informací o současném významu tahu v území ve vazbě na Generel dopravy
Jihomoravského kraje, zjištěné intenzity dopravy a údaje o potřebách přemístění získané z
Celostátního sčítání lidu z roku 2001. Takto navrženou silniční síť je možno podrobit dalšímu
hodnocení z hlediska potřebnosti a využitelnosti návrhových tahů ve vztahu k očekávaným
objemům dopravy, urbanistickým záměrům, řešení problémových míst, kvalitě a bezpečnosti
dopravního provozu.
Popis jednotlivých tahů základní krajské silniční sítě doplňuje soubor vybraných
záměrů přeložek, nebo obchvatů, které byly po konzultacích pracovní skupiny shledány
jako možné a realizovatelné. Jedná se o jak o návrhy převzaté z existujících platných
územně plánovacích podkladů (viz. kap. 6.3.), tak o návrhy určené k prověření vhodnosti
a účelnosti na základě doporučení pracovní skupiny.

11.1. Silniční tahy mezinárodního a celostátního významu
Popis se omezuje pouze na silniční tahy krajského významu doporučené Generelem
dopravy Jihomoravského kraje k přeřazení mezi významově vyšší silniční tahy (výhledově
silnice I. třídy).
X1) silniční tah Hodonín (I/55) – Mutěnice – Čejč – Brno, Tuřany (JVT) – Brno, Slatina
(D1) – Brno, Černovická terasa (VMO)
 Tvoří stávající silnice II/380 a III/15383
 Vzájemné spojení sousedních okresů (Hodonín, Brno-venkov a Brno-město)
 Přímé spojení okresního města a přilehlých obcí s krajským městem
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/380 Tuřany, obchvat
- II/380 Černovická terasa, přeložka
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X2) silniční tah Lipůvka (I/43) – Blansko – Rájec Jestřebí – Boskovice – Sebranice (I/19)
 Tvoří stávající silnice II/379, II/374, II/150 a I/19
 Vzájemné spojení měst s ÚRP (Boskovice, Blansko, Kuřim)
 Napojení větších měst a přilehlých obcí na okresní město
 Napojení území na silniční tahy vyššího významu (R43)
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/379 Svinošice, přeložka
- II/374 Blansko, průtah
- II/374 Rájec-Jestřebí, průtah
- II/374 Doubravice n. S., průtah
- II/374 Lhota Rapotina, obchvat
- II/374 Boskovice, přeložka
- II/150 Boskovice, přeložka – jih
- I/19 Sebranice, přeložka
X3) silniční tah Brno, Žabovřesky (VMO) – Brno, Bystrc (R43)
 Tvoří stávající silnice II/384
 Napojení území na silniční tahy vyššího významu (R43)

11.2. Silniční tahy krajského významu
11.2.1. Okres Znojmo
1) silniční tah (Jemnice – hranice kraje) – Chvalatice – Štítary – Šumná – Lesná –
Milíčovice – Citonice (I/38)
 Tvoří stávající silnice II/408
 Spojení sousedních okresů (Znojmo, Třebíč)
 Napojení obcí na okresní město
 Dosažitelnost sídelních oblasti kolem Vranova nad Dyjí
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/408 Onšov – Lesná (přeložka)
2) silniční tah Vranovská Ves (I/38) – Šumná – Lesná – Vranov nad Dyjí – Šafov –
Uherčice – Vratěnín (státní hranice – Drosendorf)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/398 a II/409
 Spojení se sil. I/38
 Napojení na rek. oblast
 Napojení okresu na hraniční přechod s Rakouskem
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/408 Onšov – Lesná (přeložka)
3) silniční tah Dobšice (I/53) – Hodonice – Hrádek – Hevlín – Hrabětice – Hrušovany
nad Jevišovkou – Novosedly – Mikulov (I/40, R52)
 Tvořen stávající silnicí II/408, II/415, II/414
 Spojení sousedních okresů s využitím tahů vyšších tříd
 Spojení větších měst s ÚRP (Znojmo, Mikulov)
 Obsluha průmyslových měst a průmyslových zón (Znojmo, Hodonice, Hrušovany)
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/408 Hodonice, přeložka
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-

II/414 Hrušovany – jihovýchod, obchvat
II/414 Drnholec – Novosedly, přeložka

4) silniční tah Trnové Pole (I/53) – Jiřice u Miroslavi – Hrušovany nad Jevišovkou –
Hevlín (státní hranice – Laa a. d. Thaya)
 Tvořen stávající silnicí II/415
 Spojení hraničního přechodu se sil. I/53 (Pohořelice, Brno) a sil. II/414 (Znojmo,
Mikulov)
 Spojení větších měst s ÚRP, napojení na sil. tahy vyšších tříd
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/415 Hrušovany nad Jevišovkou SV – JV
5) silniční tah Znojmo (I/38) – Prosiměřice – Vítonice – Hoštěradice – Dobelice – Mor.
Krumlov – Rokytná (II/152)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/413 a III/4135
 Vzájemné spojení obcí s ÚRP a okresního města
 Vzájemné spojení okresů ( Znojmo, Brno-venkov)
 Propojení obcí s RP, napojení na síť silnic vyšších kategorií
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- MÚK se SV obchvatem Znojma (přeložka I/38)
- II/413 Moravský Krumlov, přeložka
6) silniční tah Miroslav (I/53) – Hostěradice – Višňová - Tavíkovice – Rozkoš – Hostim
(– hranice kraje – Zvěrkovice, I/38)
 Tvořen stávající sil. II/400
 Umožňuje spojení centrální části okresu se sousedními okresy (Znojmo, Č.
Budějovice, Brno-venkov) v návaznosti na síť vyšší kategorie ( I/53, I/38)
 Napojení větších obcí na obce s ÚRP
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/400 Miroslav, přeložka
7) silniční tah Znojmo (I/38) – Hluboké Mašůvky – Jenišovice – Rozkoš (II/400) (–
hranice kraje – Jaroměřice nad Rokytnou)
 Tvořen stávající sil. II/361
 Spojení sousedních okresů (Znojmo, Třebíč)
 Napojení přilehlých obcí na okresní město (ÚRP) a na silniční tahy vyšší kategorie
(I/38, I/53, II/400)
 Vzájemné spojení sousedících obcí
8) silniční tah Znojmo (I/38) – Nový Šaldorf – Sedlešovice – Hnanice (státní hranice –
Mitterretzbach)
 Tvořen stávající silnicí I/38, II/413
 Spojení okresu na státní hranici ( varianty trasy I/38)
 Spojení hraničního přechodu na sil. tahy vyšší kategorie
9) silniční tah Moravský Krumlov – Jamolice (– hranice kraje – Dukovany, II/392)
 Tvořen stávající silnicí II/152
 Spojení sousedících okresů (Znojmo, Třebíč)
 Napojení obcí na město s ÚRP (Moravský Krumlov)
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 Napojení obcí na průmyslovou oblast
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty
- II/152 Jamolice (přeložka)

11.2.2. Okres Břeclav
10) silniční tah Mikulov (I/40, R52) – Velké Pavlovice – Kobylí – Terezín (II/380) –
Násedlovice – Žarošice (I/54)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/421, II/380, III/41923 a II/419
 Umožňuje spojení se sousedními okresy (Hodonín, Znojmo)
 Umožňuje napojení větších měst na města/obce s ÚRP (Mikulov, Hustopeče)
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty
- II/419 Terezín – Násedlovice (přeložka)
- II/419 Násedlovice – Uhřice (obchvat)
11) silniční tah (Brodské – státní hranice –) Lanžhot (D2) – Břeclav (I/55) – Velké
Pavlovice – Hustopeče – Velké Němčice – Židlochovice – Rajhrad – Modřice (II/152,
R52)
 Tvořen stávající silnicí II/425, I/55
 Umožňuje spojení se sousedními okresy (Brno-venkov, Brno)
 Napojení na státní hranici a krajské město
 Doprovodná fce k D2
 Spojení měst/obcí s ÚRP s okresním městem
 Napojení větších měst na města/obce s ÚRP
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty
- Modřice – Rajhrad, nová komunikace
12) silniční tah Mikulov (I/40, R52) – Perná – Pasohlávky – Pohořelice (I/53)
 Tvořen stávajícími silnicemi I/52, III/38616, II/395
 Umožňuje spojení se sousedními okresy v SJ směru
 Spojení měst/obcí s ÚRP v rámci okresu i za jeho hranice
 Napojení na R52, I/53
 Doprovodná fce k R52
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty
- Pohořelice – Mikulov, nová souběžná komunikace s R52
13) silniční tah Břeclav (I/55) – Moravská Nová Ves – Mikulčice – Lužice – Hodonín
(I/51, II/431, II/432)
 Tvořen stávající silnicí I/55, III/05531 a I/51
 Umožňuje vzájemné spojení okresních měst (Břeclav, Hodonín)
 Spojení okresů v jižní části kraje
 Napojení větších měst na okresní města
 Spojení významných průmyslových oblastí (Břeclav, Mikulčice, Hodonín)

11.2.3. Okres Hodonín
14) silniční tah Hodonín (R55, I/51) – Dubňany – Svatobořice – Mistřín – Kyjov (I/54)
 Tvořen stávající silnicí II/431, II/422
 Spojení okresů ( Hodonín, Vyškov)
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 Spojení okresních měst
 Vazba větších měst a obcí na obce s ÚRP
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/431, II/422 Svatobořice – Mistřín, obchvat
- II/432 Kyjov, západní obchvat
15) silniční tah Hovorany (II/380) – Šardice –Svatobořice-Mistřín – Kyjov (I/54) (–
hranice kraje – Koryčany)
 Tvořen stávající silnicí II/422, II/432
 Spojení větších měst a obcí s ÚRP
 Spojení sousedních okresů Hodonín, Kroměříž
 Vazba na silniční tahy vyšší kategorie
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/422, II/431 Svatobořice-Mistřín, obchvat
16) silniční tah Hodonín (R55, I/51) – Rohatec – Sudoměřice – Strážnice – Veselí nad
Moravou (I/54, hranice kraje – Uherské Hradiště)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/432, III/43237 a I/55
 Spojení sousedních okresů (Břeclav, Uherské Hradiště)
 Spojení okresních měst (Hodonín, Uherské Hradiště)
 Vazba obce s ÚRP na okresní město
 Vazba větších měst na obec s ÚRP a okresní město
 Obsluha průmyslových zón Strážnice
 Doprovodná komunikace k R55
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- I/55 Sudoměřice – Petrov
- I/55, II/426 Strážnice, přeložka
- I/55 Vnorovy – Veselí nad Moravou

11.2.4. Okres Vyškov
17) silniční tah Vyškov (II/430) – Jedovnice – Blansko (II/374)
 Tvořen stávající silnicí II/379
 Spojení se sousedících okresů (Vyškov, Blansko)
 Spojení okresních měst (Vyškov, Blansko)
 Napojení větších měst na silniční tahy vyššího významu
 V trase jsou možné přeložky ( obchvaty)
- II/379 Drnovice, přeložka
- II/379 Ježkovice, obchvat
- II/379 Podomí, obchvat
- II/379 Jedovnice, přeložka
- II/430 Vyškov, obchvat (západ)
18) Vyškov (II/430) – Pustiměř – Drysice (R46, hranice kraje – Prostějov)
 Tvořen stávající silnicí III/0462
 Spojení se sousedními okresy ( Brno – venkov, Prostějov)
 Přímé napojení na krajské město
 Vazba větších obcí na okresní město (ÚRP)
 Spojení průmyslových měst (Rousínov, Vyškov)
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 Doprovodná funkce k dálnici D1 a R46
19) silniční tah Ždánice (I/54) – Bučovice (I/50) – Bohdalice-Pavlovice – Vyškov (D1,
II/430)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/431, I/50 a II/379
 Spojení okresů ( Hodonín, Vyškov)
 Spojení okresních měst
 Vazba větších měst a obcí na obce s ÚRP
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/431 Ždánice, přeložka
- II/431 Bučovice, přeložka
- I/50 Bučovice (jižní přeložka)

11.2.5. Okres Blansko
20) silniční tah Čebín (R43) – Kuřim – Lipůvka –Černá Hora – Bořitov – Sebranice
(R43, I/43, I/19)
 Tvořen stávající silnicí II/386, I/43
 Spojení sousedních okresů (Brno-venkov, Blansko)
 Napojení obcí na obce/města s ÚRP
 Napojení průmyslové oblasti na rychlostní komunikaci
 Doprovodná funkce k plánované rychlostní silnici (R43)
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/385, II/386 Kuřim, obchvat (rezerva)
- I/43 Lipůvka
- I/43 Závist
- I/43 Sebranice, přeložka (souvisí s křížením R43 – I/43 – I/19)
21) silniční tah Rájec-Jestřebí (II/374) – Černá Hora – Bořitov (I/43) – Lysice – Kunštát
(I/19) – Rozseč nad Kunštátem – Olešnice (– hranice kraje – Nyklovice, II/375)
 Tvořen stávající silnicí II/377, I/43, II/376, I/19, II/362
 Spojení se soudním okresem (Svitavy)
 Napojení větších měst na okresní město (ÚRP)
 Vazba na průmyslové oblasti ( Rájec-Jestřebí)
 Peážuje s I/19
 Na trase jsou navrženy přeložky (obchvaty)
- II/376 Kunštát – Zbraslavec, přeložka
- II/376 Bořitov, přeložka
22) silniční tah Brno (I/42, VMO) – Ochoz u Brna (II/383) – Křtiny – Jedovnice –
Senetářov – Lipovec (– hranice kraje – Drahany, II/377)
 Tvořen stávající silnicí II/373, II/378, II/379, II/377
 Spojení sousedících okresů (Brno-venkov, Blansko, Prostějov)
 Napojení větších měst na krajské město
23) silniční tah Boskovice (II/150) – Vážany – Šebetov – Uhřice (– hranice kraje –
Jevíčko)
 Tvořen stávající silnicí II/374
 Spojení se sousedním okresem (Svitavy)
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 Napojení obcí na obce s ÚRP
 Doprovodná funkce k plánované rychlostní silnici (R43)
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/374 Knínice u Boskovic, přeložka
- II/374 Šebetov, přeložka
- II/374 Boskovice, přeložka
24) silniční tah Boskovice (II/374) – Ludíkov – Žďárná (– hranice kraje – Protivanov)
 Tvořen stávající silnicí II/150
 Spojení se sousedním okresem (Prostějov)
 Napojení obcí na obec s ÚRP
 Spojení průmyslových oblastí na východ
 V trase navrženy přeložky (obchvaty)
- II/150 Valchov

11.2.6. Okres Brno-venkov
25) silniční tah Moravský Krumlov (II/152) – Ivančice – Rosice (I/23)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/152 a II/394
 Spojení okresů (Brno-venkov, Znojmo)
 Spojení obcí s ÚRP
 Napojení obcí s ÚRP na významně vyšší silniční tahy
 Spojení průmyslových oblastí (Moravský Krumlov, Ivančice)
 Napojení měst a obcí na obce s ÚRP
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/152 Ivančice, obchvat
- II/394 Ivančice – Neslovice, obchvat
- II/394 Tetčice, obchvat
26) silniční tah (Velká Bíteš – hranice kraje –) Přibyslavice– Lesní Hluboká – Domašov Ostrovačice (D1, I/23) – Troubsko (D1, R43) – Brno, západ (I/23)
 Tvořen stávající silnicí II/602
 Spojení s okresem Třebíč
 Napojení obcí na krajské město a ÚRP
 Doprovodná fce komunikace k D1
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/602 Bosonohy, obchvat
27) silniční tah Ivančice (II/394) – Moravské Bránice (II/395) – Dolní Kounice –
Pohořelice
 Tvořen stávající silnicí II/152, II/395
 Spojení obcí okresů Brno-venkov, Břeclav
 Spojení obcí/měst s ÚRP
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/152 Moravské Bránice, přeložka
- II/395 Moravské Bránice, přeložka
28) silniční tah Moravské Bránice – Silůvky – Ořechov – Modřice (R52, jižní tangenta,
D2) – Brno, Chrlice (II/380)
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Tvořen stávajícími silnicemi II/152 a III/15282
Napojení obce s ÚRP na silniční tahy vyššího významu a krajské město
Spojení průmyslových oblastí (Ivančice, Modřice, Moravany)
Napojení měst a obcí na města s ÚRP
V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/152 Moravské Bránice – přeložka, Silůvky – přeložka
- II/152 Želešice – Hajany – Ořechov, přeložka
- II/152 Modřice (souběh s JZT)
- MK ul. Roviny (Chrlice – Tuřany)

29) Silniční tah (Štěpánov n. S. – hranice kraje – ) Nedvědice –Borač – Předkláštěří
(II/385) – Tišnov – Čebín (R43)
 Tvořen stávající silnicí II/387, II/385, III/3846, II/384
 Spojení se sousedními okresy (Brno-venkov, Žďár nad Sázavou)
 Spojení obcí s ÚRP
 Spojení průmyslových oblastí
 Napojení měst na obce s ÚRP
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/387 Štěpánovice – přeložka, Borač – přeložka
- II/385 Hradčany – obchvat, Čebín – obchvat
30) Silniční tah Předklášteří (II/387) – Pernštejnské Jestřabí – Olší (– hranice kraje –
Nové Město na Moravě)
 Tvořen stávající silnicí II/385
 Spojení se sousedními okresy (Brno-venkov, Žďár nad Sázavou)
 Spojení obcí s ÚRP
31) silniční tah Ostrovačice (I/23, D1) – Veverská Bitýška – Kuřim (MÚK R43 – II/385) Čebín
 Tvořen stávajícími silnicemi II/602, II/386 a II/385
 Spojení okresů (Brno-venkov, Blansko)
 Spojení obcí s ÚRP
 Napojení obcí s ÚRP na významně vyšší silniční tahy
 Vazba na průmyslové oblasti (Kuřim)
 Napojení měst a obcí na obce s ÚRP
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/386 Veverská Bitýška, přeložka
- II/386 Chudčice, přeložka
 Úsek Moravské Knínice – Kuřim lze alternativně vést v trase silnice III/3861
33) silniční tah Tišnov (II/385) – Deblín – Svatoslav (hranice kraje – Velká Bíteš)
 Tvořen stávající silnicí II/379
 Spojení sousedících okresů (Brno-venkov, Žďár nad Sázavou)
 Napojení obcí s ÚRP na krajské město
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/379 Nelepeč – Žernůvka, přeložka
- II/379 Deblín, obchvat
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34) silniční tah Pohořelice (I/53, R52) – Hrušovany u Brna – Vojkovice (II/425) – Blučina
– Měnín (II/380) – Újezd u Brna – Křenovice – Slavkov u Brna (I/54)
 Tvořen stávající silnicí II/416
 Umožňuje vzájemné spojení obcí s ÚRP
 Spojení okresů (Břeclav, Brno-venkov, Vyškov)
 Spojení průmyslových center
 Spojení silničních tahů vyššího významu
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/416 Unkovice – Vojkovice (obchvat Židlochovic)
- II/416 Blučina, obchvat
- II/416 Žatčany – Měnín, obchvat
- II/416 Újezd u Brna, obchvat
- II/416 Hoštěrádky-Rešov, přeložka
- II/416 Křenovice, obchvat
- II/416 Slavkov u Brna, přeložka
35) silniční tah Brno, Slatina (I/50, II/417-přeložka) – Šlapanice – Holubice – Rousínov
(D1) – Vyškov (D1, R46) – Ivanovice na Hané (– hranice kraje – Kroměříž)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/430, I/47
 Vzájemné spojení okresů (Brno, Brno-venkov, Vyškov, Kroměříž)
 Napojení okresů na krajské město
 Napojení většiny měst na okresní města (ÚRP)
 Napojení obcí s ÚRP na krajské město
 Spojení průmyslových oblastí
 Napojení měst/obcí na ÚRP
 Doprovodná fce komunikace k D1
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- II/430 Rousínov
- II/430 Vyškov, obchvat (západ-sever)
36) silniční tah Brno, Slatina (MÚK s I/50) – Šlapanice (D1) – Ponětovice –
Křenovice (II/416)
 Tvořen stávající silnicí III/15383, III/15286, III/15287, III/4178, II/417
 Umožňuje spojení obcí s ÚRP navzájem
 Spojení okresů
 Napojení obcí s ÚRP na krajské město
 Spojení průmyslových oblastí
 V trase jsou možné přeložky (obchvaty)
- III/15286 Slatina, obchvat
- II/417 Šlapanice – JZ obchvat, přeložka
- II/417 Práce – Kobylnice, přeložka

11.3. Silniční tahy místního významu I. kategorie
11.3.1. Okres Znojmo
1) Silniční tah (Písečné – hranice kraje –) Vratěnín– Vratěnín
 Tvořen stávající silnicí II/408
 Spojení sousedících okresů (Znojmo, Jindřichův Hradec)
 Napojení obce na silniční tah vyšší kategorie s vazbou na okresní město
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2) Silniční tah Uherčice (II/409) – Korolupy – Vysočany (– hranice kraje – Dešov)
 Tvořen stávající silnicí II/411
 Spojení sousedících okresů (Znojmo, Třebíč)
 Napojení přilehlých obcí na silniční tah vyšší kategorie s vazbou na okresní město
3) Silniční tah Podhradí nad Dyjí (II/409) – Starý Petřín – Lančov – Vranov nad Dyjí
(II/409)
 Tvořen stávající silnicí III/38910
 Napojení přilehlých obcí na silniční tah vyšší kategorie s vazbou na okresní město
 Vzájemné spojení sousedících obcí
 Napojení obcí na rekreační oblast místního i regionálního významu (Vranov)
4) Silniční tah Horní Břečkov (II/408) – Lukov – Podmolí – Mašovice – Znojmo (I/38)
 Tvořen stávající silnicí II/40819
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyšší kategorie s vazbou na okresní město,
příp. i na sousedící okresy
 Vzájemné spojení sousedících obcí
 Napojení obcí na rekreační oblast místního i regionálního významu (Vranov)
6) Silniční tah Znojmo (I/38, I/53) – Chvalovice (státní hranice)
 Tvořen stávající silnicí I/38
 Napojení přilehlých obcí na silniční tah mezinárodního a celostátního významu (I/53)
 Napojení přilehlých obcí na okresní město (ÚRP)
 Přímé napojení přilehlých obcí na hraniční přechod Hatě – Kleinhaugsdorf
 Doprovodná funkce k plánované přeložce silnice I/53
7) Silniční tah Mackovice (I/53) – Božice – Hrádek – Jaroslavice (státní hranice)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/397 a III/39712
 Napojení přilehlých obcí na silniční tah mezinárodního a celostátního významu (I/53)
 Napojení přilehlých obcí na obec s ÚRP (Pohořelice)
 Přímé napojení přilehlých obcí na hraniční přechod Jaroslavice – Zwingendorf
 Napojení průmyslové zóny Božice na silniční tahy vyšší kategorie a na Rakousko
8) Silniční tah Čejkovice (I/53) – Břežany – Pravice (II/414) – Hrušovany nad
Jevišovkou (II/415)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/3974, III/4142 a II/414
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyšší kategorie
 Vzájemné spojení větších měst a obcí v rámci okresu (Čejkovice, Hrušovany)
 Napojení obcí na obce s ÚRP (Znojmo, Mikulov)
 Napojení průmyslové oblasti Hrušovany nad Jevišovkou na silniční tahy vyšší
kategorie
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- II/414 Hrušovany nad Jevišovkou (jižní obchvat)
9) Silniční tah Znojmo (I/38, I/53, II/408) – Vranovská Ves – Pavlice – Blížkovice (–
hranice kraje – Mor. Budějovice)
 Tvořen stávající silnicí I/38
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Napojení přilehlých obcí na silniční tah mezinárodního a celostátního významu (I/38)
Spojení sousedících okresů (Znojmo, Třebíč)
Napojení přilehlých obcí na okresní město (ÚRP)
Vzájemné spojení sousedících obcí
Doprovodná funkce k plánované přeložce silnice I/38

10) Silniční tah Znojmo (I/38, I/53) – Únanov – Mikulovice – Běhařovice – Tavíkovice (–
hranice kraje – Hrotovice)
 Tvořen stávající silnicí II/399
 Spojení sousedících okresů (Znojmo, Třebíč)
 Napojení přilehlých obcí na okresní město (ÚRP) a na silniční tahy vyšší kategorie
(I/38, I/53, II/400)
 Vzájemné spojení sousedících obcí
11) Silniční tah (Dukovany – hranice kraje –) Horní Dubňany – Tulešice – Dobelice –
Moravský Krumlov – Olbramovice – Branišovice (I/53)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/392 a II/396
 Spojení sousedících okresů (Znojmo, Třebíč)
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyšší kategorie s vazbou na okresní i krajské
město
 Napojení přilehlých obcí na města/obce s ÚRP (Moravský Krumlov, Pohořelice)
 Vzájemné spojení sousedících obcí
12) Silniční tah Miroslav (II/400) – Olbramovice – Dolní Kounice (II/395)
 Tvořen stávající silnicí III/40014
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyšší kategorie s vazbou na okresní i krajské
město
 Spojení se sousedním okresem (Brno-venkov)
 Vzájemné spojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000 (Miroslav, Dolní Kounice)

11.3.2. Okres Břeclav
13) Silniční tah Pohořelice (R52, III/39616) – Vlasatice – Jiřice u Miroslavi – Miroslav
(I/53, II/400)
 Tvořen stávající silnicí III/39612
 Spojení se sousedním okresem (Znojmo)
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyšší kategorie s vazbou na obce s ÚRP a na
okresní města (Pohořelice, Mikulov, Znojmo, Břeclav)
 Vzájemné spojení významných silničních tahů mezinárodního a celostátního významu
(R52, I/53)
14) Silniční tah Velké Němčice (D2, II/425) – Vranovice – Pasohlávky (R52, I/52) – Brod
nad Dyjí – Novosedly (II/414)
 Tvořen stávající silnicí II/381, III/41621, III/39614, III/39615 a III/4144
 Vzájemné spojení významných silničních tahů mezinárodního a celostátního významu
(R52, D2)
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyšší kategorie s vazbou na obce s ÚRP
(Židlochovice, Pohořelice, Mikulov)
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 Napojení obcí na místně významné průmyslové oblasti (Hrušovany nad Jevišovkou,
Židlochovice, Pohořelice)
 Vzájemné spojení sousedících obcí
 Umožňuje dosažitelnost místně významného hraničního přechodu Nový Přerov – Alt
Prerau (pouze pro motocykly)
15) Silniční tah Milovice (II/421) – Pavlov – Dolní Věstonice (II/420) – Strachotín –
Vranovice (II/381) – Žabčice (II/416) – Židlochovice (II/416, II/425)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/42117, III/4206, III/4205, III/41621 a II/416
 Spojení se sousedním okresem (Brno-venkov)
 Napojení přilehlých obcí na obce s ÚRP (Židlochovice, Mikulov, Pohořelice)
 Napojení obcí na oblasti průmyslu a průmyslové zóny
16) Silniční tah Perná (R52, I/52) – Dolní Věstonice – Hustopeče (D2, II/425)
 Tvořen stávající silnicí II/420
 Vzájemné spojení obcí ležících v centrální části okresu ve směru západ – východ
 Spojení průmyslových oblastí
 Napojení přilehlých obcí na obce s ÚRP a na průmyslové oblasti (Mikulov,
Hustopeče)
17) Silniční tah Milovice (II/421) – Bulhary – Lednice – Břeclav (I/40, I/55)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/42117, III/41417 a I/55
 Vzájemné spojení větších obcí (s počtem obyv. > 2000)
 Přímé napojení přilehlých obcí na okresní město (Břeclav, ÚRP)
18) Silniční tah Podivín (D2, II/425) – Lednice – Valtice (státní hranice)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/422 a III/41412
 Vzájemné spojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyšší kategorie (D2, I/40) s vazbou na obce
s ÚRP (Hustopeče, Mikulov, Břeclav)
 Přímé napojení přilehlých obcí na hraniční přechod Valtice - Srattenberg
19) Silniční tah Zaječí (II/421) – Rakvice – Podivín (D2, II/425) – Velké Bílovice (II/422)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/42115, III/42226 a II/422
 Vzájemné spojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyšší kategorie (D2, II/425, II/421) s vazbou
na obce s ÚRP (Mikulov, Břeclav)
20) Silniční tah Velké Němčice (D2, II/425) – Nikolčice – Diváky – Klobouky u Brna
(II/380) – Velké Hostěrádky – Uhřice (II/419)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/381 a II/419
 Spojení se sousedním okresem (Hodonín)
 Vzájemné spojení větších obcí
 Napojení obcí na silniční tahy vyššího významu (R52, D2, II/380) a návazně na obce
s ÚRP (Hustopeče, Židlochovice, Kyjov)
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- II/381 Diváky – Nikolčice, přeložka
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21) Silniční tah Diváky (II/381) – Boleradice – Němčičky – Velké Pavlovice (D2, II/425,
II/421) – Velké Bílovice – Prušánky – Josefov – Mikulčice (R55, III/05531)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/4217, III/42114, III/42113 a II/423
 Vzájemné spojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000 podél východní hranice okresu
 Vazba na sousední okres Hodonín
 Napojení obcí na silniční tahy vyššího významu (D2, R55, II/380) a návazně
na okresní město (Břeclav, ÚRP)
 Napojení přilehlých obcí na průmyslové oblasti (na jihu: Mikulčice, Břeclav; na
severu: Měnín)
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- II/423 Josefov – Mikulčice, přeložka
22) Silniční tah Prušánky – Moravská Nová Ves (R55, III/05531) – Týnec – Kostice –
Lanžhot (D2, II/425)
 Tvořen stávající silnicí II/424
 Vzájemné spojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000
 Napojení obcí na silniční tahy vyššího významu (D2, R55) a návazně také na okresní
města a místně významné průmyslové oblasti (Mikulčice, Břeclav, Hodonín)
 Alternativní vazba na hraniční přechod Lanžhot – Brodské
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- II/424 Moravská Nová Ves (přeložka)

11.3.3. Okres Hodonín
23) Silniční tah Josefov – Dolní Bojanovice – Čejkovice (II/422) – Čejč (II/380, II/421)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/4234, III/42222 a II/422
 Napojení obcí na silniční tahy vyššího významu (R55, II/380) a návazně na okresní
města (Břeclav, Hodonín, ÚRP)
 Spojení obcí s průmyslovou oblastí (Mikulčice)
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- II/422 Čejč, přeložka
24) Silniční tah Mutěnice (II/380) – Dubňany (II/431) – Ratíškovice (II/432) –
Vacanovice – Vracov (I/54)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/4254 a III/4257
 Vzájemné spojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000
 Napojení obcí na silniční tahy vyššího významu s návazností na okresní město (ÚRP)
a oblasti průmyslu a průmyslové zóny (Bzenec, Hodonín)
25) Silniční tah Hodonín (II/432, III/43237, I/55) – Ratíškovice (II/432) – Milotice –
Kyjov (I/54)
 Tvořen stávající silnicí II/432
 Přímé napojení přilehlých obcí na okresní město, města s ÚRP a průmyslovou oblast
 Vazba obcí na silniční tahy vyššího významu
 V trase jsou plánovány přeložky/obchvaty:
- II/432 Ratíškovice, obchvat (západ)
- II/432 Milotice, obchvat (východ)
- II/432 Skoronice – Kyjov, přeložka
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27) Silniční tah Veselí nad Moravou (I/54, I/55) – Kozojídky – Hroznová Lhota – Louka
(I/71) – Blatnička (I/54)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/4994 a III/49910
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení obcí a přilehlého území na silniční tahy vyššího významu s návazností na
průmyslové zóny a oblasti (Veselí nad Moravou, Velká nad Veličkou)
28) Silniční tah Bzenec (I/54) – Strážnice (I/55)
 Tvořen stávajícími silnicemi I/54 a II/426
 Vzájemné spojení měst a průmyslových oblastí
 Napojení měst a přilehlého území na silniční tahy vyššího významu (R55)
29) Silniční tah Kyjov (I/54) – Kelčany – Ježov (– hranice kraje – Osvětimany)
 Tvořen stávající silnicí II/422
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu
 Vazba přilehlých obcí na obec s ÚRP a průmyslovou oblast (Kyjov)
 Vzájemné spojení sousedících okresů (Hodonín, Kroměříž)

11.3.4. Okres Vyškov
30) Silniční tah Velké Hostěrádky (II/381) – Bošovice – Otnice – Újezd u Brna (II/416) –
Sokolnice (II/380)
 Tvořen stávající silnicí II/418
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu
 Spojení se sousedními okresy (Brno-venkov, Břeclav)
31) Silniční tah Komořany (II/430, D1) – Podbřežice – Letonice – Bučovice (I/50)
 Tvořen stávající silnicí III/0478
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu s návazností na
průmyslové oblasti (Rousínov, Brno)
 Vazba přilehlých obcí na obec s ÚRP a místně významné průmyslovou zónu
(Bučovice)
 Vzájemné spojení průmyslových oblastí
32) Silniční tah Bohdalice-Pavlovice (II/431) – Kozlany – Milonice – Nesovice (I/50) –
Mouchnice (– hranice kraje – Koryčany, II/432)
 Tvořen stávající silnicí II/429
 Vzájemné spojení sousedících okresů (Vyškov, Kroměříž)
 Vzájemné spojení obcí a průmyslových oblastí
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu s návazností na okresní
město (ÚRP) a průmyslové zóny (Brankovice, Vyškov)
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- II/429 Nesovice, přeložka
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33) Silniční tah Kozlany – Chvalkovice – Nemochovice (– hranice kraje – Litenčice,
II/433)
 Tvořen stávající silnicí III/43339
 Vzájemné spojení sousedících okresů (Vyškov, Kroměříž)
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu s návazností na okresní
město (ÚRP) a průmyslovou zónu (Vyškov)
34) Silniční tah Drnovice (II/379) – Nemojany – Habrovany – Rousínov (D1, II/430)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/37926 a III/37931
 Vzájemné spojení obcí, napojení na silniční tahy vyššího významu
 Napojení obcí na průmyslové oblasti (Rousínov, Vyškov)
 Vazba na okresní město (ÚRP)
35) Silniční tah Drnovice (II/379) – Račice-Pístovice – Bukovinka – Křtiny (II/373)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/379 a III/37365
 Vzájemné spojení sousedících okresů (Vyškov, Blansko)
 Vzájemné spojení obcí, napojení na silniční tahy vyššího významu
 Vazba na okresní město (ÚRP) a průmyslovou oblast (Vyškov)
36) Silniční tah Vyškov (D2, R46, I/47) – Studnice – Lipovec (II/378)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/37728, III/3782 a III/3785
 Vzájemné spojení sousedících okresů (Vyškov, Blansko)
 Vzájemné spojení obcí, napojení na silniční tahy vyššího významu
 Vazba obcí na okresní město (ÚRP) a průmyslovou oblast (Vyškov)
 Zajištění dostupnosti VVP Březina
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- III/37728 Vyškov, přeložka

11.3.5. Okres Blansko
37) Silniční tah Lažánky (II/379) – Ostrov u Macochy (II/373) – Šošůvka (II/377) – Sloup
– Němčice – Ludíkov (II/150)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/37921 a II/373
 Vzájemné spojení silničních tahů vyššího významu na východní straně okresu
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu s návazností na města
s ÚRP (Boskovice) a okresní město (průmysl, ÚRP)
 Dostupnost turisticky významné lokality
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- II/373 Sloup, přeložka (západní varianta)
- II/373 Němčice, přeložka
- II/373 Ludíkov, přeložka
38) Silniční tah Rájec-Jestřebí – Petrovice – Sloup – Šošůvka (II/377) – Vysočany (–
hranice kraje – Drahany, II/378)
 Tvořen stávající silnicí II/377
 Vzájemné spojení sousedících okresů (Blansko, Prostějov)
 Vzájemné spojení obcí
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 Vazba obcí na průmyslovou oblast (Rájec-Jestřebí)
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu s návazností na okresní
město (průmysl, ÚRP)
 Dostupnost turisticky významné lokality
39) Silniční tah Letovice (I/43) – Vanovice (R43) – Šebetov (II/374)
 Tvořen stávající silnicí III/3744
 Propojení významově vyšších silničních tahů v severovýchodním směru
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení přilehlých obcí na obec s ÚRP
 V návaznosti na silniční tahy vyššího významu dostupnost okresního města (ÚRP) a
průmyslových oblastí (Rájec-Jestřebí, Blansko)
40) Silniční tah Kunštát (I/19, II/376) – Nýrov – Letovice (I/43, II/365, II/368) – Malá
Roudka – Velké Opatovice (R43) (– hranice kraje – Jevíčko)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/3652, III/3657, II/368 a II/372
 Propojení významově vyšších silničních tahů v severovýchodním směru
 Vzájemné spojení obcí, přímé spojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000 (Kunštát,
Velké Opatovice)
 Spojení se sousedním okresem (Prostějov)
 V návaznosti na silniční tahy vyššího významu dostupnost okresního města (ÚRP) a
průmyslových oblastí (Rájec-Jestřebí, Blansko)
41) Silniční tah Boskovice (II/150, II/374) – Chrudichromy (R43) – Letovice (I/43, II/365,
II/368) – Křetín – Horní Poříčí (– hranice kraje – Svojanov, II/364)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/37418 a II/365
 Propojení významově vyšších silničních tahů v severozápadním směru
 Vzájemné spojení obcí
 Spojení se sousedním okresem (Svitavy)
 V návaznosti na silniční tahy vyššího významu dostupnost okresního města (ÚRP) a
průmyslových oblastí (Rájec-Jestřebí, Boskovice, Blansko)
42) Silniční tah Žďárná (II/150) – Suchý – Benešov (– hranice kraje – Buková)
 Tvořen stávajícími silnicemi II/373 a III/37357
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení obcí na významově vyšší silniční tahy s návazností na průmyslové oblasti
(Boskovice) a okresní město (ÚRP)
 Spojení se sousedním okresem (Prostějov)
43) Silniční tah Louka (I/19) – Bedřichov – Lomnice – Lomnička – Tišnov (II/379,
II/385)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/3769 a III/3773
 Vzájemné spojení obcí v západní části okresu
 Spojení se sousedním okresem (Brno-venkov)
 Napojení přilehlých obcí západní části okresu na silniční tahy vyššího významu
s návazností na město s ÚRP (Tišnov, průmyslová zóna)
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- III/3773 Tišnov, přeložka – sever
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11.3.6. Okres Brno-venkov
44) Silniční tah Doubravník (II/387) – Lomnice (III/3773)
 Tvořen stávající silnicí III/38715
 Vzájemné spojení obcí v západní části okresu
 Zajištění návazností na silniční tahy vyššího významu a jejich vzájemné propojení
45) Silniční tah Černá Hora (R43, I/43, II/377) – Žernovník – Bukovice – Železné –
Tišnov (II/377, II/379, II/385)
 Tvořen stávající silnicí II/377
 Propojení silničních tahů vyššího významu
 Vzájemné spojení obcí
 Spojení sousedících okresů (Blansko, Brno-venkov)
 Vazba přilehlých obcí na obec s ÚRP (Tišnov)
 Napojení na průmyslovou zónu Tišnov
46) Silniční tah Dolní Loučky (II/389) – Katov – Křižínkov (– hranice kraje – Velká
Bíteš)
 Tvořen stávající silnicí III/3795
 Propojení silničních tahů vyššího významu
 Vzájemné spojení obcí
 Vazba přilehlých obcí na obec s ÚRP (Tišnov)
 Napojení na průmyslovou zónu Tišnov
 Spojení se sousedním okresem (Žďár nad Sázavou)
47) Silniční tah Deblín (II/379) – Lažánky – Veverská Bitýška (II/386)
 Tvořen stávající silnicí III/3865
 Propojení silničních tahů vyššího významu
 Vzájemné spojení obcí s vazbou do sousedního okresu (Žďár nad Sázavou), k obci
s ÚRP (Rosice) a ke krajskému městu
48) Silniční tah Zastávka (I/23, II/395) – Zbraslav – Stanoviště (– hranice kraje – Velká
Bíteš)
 Tvořen stávající silnicí II/395
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení přilehlých obcí na silniční tah vyššího významu s návazností na obec s ÚRP
(Rosice)
 Spojení se sousedním okresem (Třebíč)
49) Silniční tah Zastávka (I/23, II/395) – Babice u Rosic – Zbýšov – Oslavany – Ivančice
(II/152, II/394)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/39410, III/39411 a II/393
 Vzájemné spojení obcí
 Propojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000 (Zbýšov, Oslavany)
 Napojení přilehlých obcí na obec s ÚRP a průmyslovou oblast (Ivančice)
 Vazba obcí na silniční tahy vyššího významu
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50) Silniční tah Oslavany – Nová ves – Senorady (– hranice kraje – Mohelno, II/392)
 Tvořen stávající silnicí III/3935
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení obcí na obec s ÚRP a průmyslovou oblast (Ivančice)
 Spojení se sousedním okresem (Třebíč)
51) Silniční tah Rosice (I/23, II/394) – Tetčice – Střelice – Nebovidly (R43) – Moravany –
Brno, H. Heršpice (I/52, III/15268)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/3941, III/3945, III/15267, III/15257 a III/15275
 Vzájemné spojení obcí s vazbou na obec s ÚRP (Rosice)
 Napojení přilehlých obcí na krajské město a průmyslovou oblast Moravany
 Vazba obcí na silniční tahy vyššího významu s návazností na krajské město
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- III/15275 Moravany – sever (přeložka)
52) Silniční tah Ořechov (II/152) – Střelice – Troubsko – Bosonohy (D1, II/602)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/15267, III/15270, III/15269 a III/15274
 Propojení silničních tahů vyššího významu
 Napojení obce s počtem obyvatel 2000 – 5000, včetně přilehlých obcí, na silniční tahy
vyššího významu s návazností na obec s ÚRP (Rosice) a krajské město
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- III/15274 Troubsko, přeložka
53) Silniční tah Pohořelice (R52, II/418) – Ledce – Rajhrad (R52, II/425)
 Tvořen stávající silnicí III/42510
 Vzájemné spojení obcí ležících kolem rychlostní silnice R52
 Vazba přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu
 Napojení obcí na průmyslové oblasti a průmyslové zóny (Pohořelice)
 Doprovodná funkce k rychlostní silnici R52
54) Silniční tah Pravlov (II/395) – Bratčice – Sobotovice (R52) – Ledce – Hrušovany u
Brna – Židlochovice (II/416, II/425)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/39520, III/39528, III/39515 a III/41619
 Propojení silničních tahů vyššího významu
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu s návazností na obec
s ÚRP (Židlochovice), resp. krajské město
 Napojení území na průmyslové oblasti (Židlochovice, Hrušovany u Brna)
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- III/41619 Hrušovany u Brna – sever (přeložka)
55) Silniční tah Sokolnice (II/418) – Kobylnice – Brno, Tuřany (II/380)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/4183 a II/417
 Propojení silničních tahů vyššího významu
 Vzájemné spojení obcí
 Napojení území na průmyslovou zónu a na obec s ÚRP (Šlapanice)
56) Silniční tah Prace (II/417) – Ponětovice – Šlapanice (D1, I/50)
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Tvořen stávajícími silnicemi III/4178 a II/4171
Spojení se sousedícím okresem (Brno-město)
Propojení silničních tahů vyššího významu
Vzájemné spojení obcí a jejich napojení na silniční tahy vyššího významu (např.
jihozápadní tangenta)
 Napojení území na krajské město, návazně spojení s obcí s ÚRP v sousedním okresu
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- III/15287 Šlapanice (odklon trasy)
57) Silniční tah Tvarožná (D1, II/430) – Pozořice– Hostěnice – Ochoz u Brna (II/373) –
Bílovice nad Svitavou (II/374)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/3831 a II/383
 Propojení silničních tahů vyššího významu
 Spojení se sousedícím okresem (Vyškov)
 Vazba na obec s ÚRP (Šlapanice)
 Vzájemné spojení obcí a jejich napojení na silniční tahy vyššího významu
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- II/383 Tvarožná, přeložka
58) Silniční tah Blansko (II/379) – Olomučany – Adamov – Bílovice nad Svitavou – Brno,
Židenice (I/42, VMO)
 Tvořen stávajícími silnicemi III/37444, III/37445 a II/374
 Spojení se sousedními okresy (Brno-město, Blansko)
 Vzájemné spojení obcí
 Spojení se sousedním okresem (Brno-město)
 Napojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000 na krajské město
 Vazba na průmyslové oblasti (Blansko, Brno) a ÚRP
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty:
- II/374 Maloměřice – Obřany (přeložka)
- II/374 Bílovice nad Svitavou (JV přeložka)
59) Silniční tah Předklášteří (II/387) – Dolní Loučky – Říkonín – Žďárec (II/391) –
Vratislávka (– hranice kraje – Moravec)
 Tvořen stávající silnicí II/389
 Spojení se sousedními okresy (Brno-venkov, Žďár nad Sázavou)
 Spojení obcí s ÚRP
60) Silniční tah Kuřim (II/385) – Jinačovice – Rozdrojovice – Brno, Bystrc (II/384)
 Tvořen stávající silnicí III/3846
 Doprovodná funkce k trase silnice R43
 Spojení obcí s ÚRP
 Vazba na krajské město
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11.3.7. Okres Brno-město
61) Silniční tah Veverská Bitýška, Nový Dvůr (II/386) – Brno, Bystrc (R43)
 Tvořen stávající silnicí II/384
 Vzájemné spojení silničních tahů vyššího významu
 Napojení obce s počtem obyvatel 2000 – 5000 na krajské město
62) Silniční tah Brno-Slatina (MUK D1) – Brno-Tuřany (letiště)
 Tvořen stávající silnicí III/15289
 Umožňuje napojení letiště
 V trase jsou možné přeložky/obchvaty
- prodloužení silnice III/15289

12. DOPLŇUJÍCÍ KRAJSKÁ SILNIČNÍ SÍŤ
Základní krajskou silniční síť doplňují silniční tahy místního významu II. kategorie.
Tyto silniční tahy jsou součástí krajské silniční sítě a umožňují přilehlým městům a obcím
napojení na silniční tahy vyššího významu, případně vzájemné spojení menších obcí. Jedná se
o ucelené tahy silnic zařazených výhledově do kategorie III. tříd tvořené stávajícími silnicemi
funkčně nižšího významu doplněné o místní a účelové komunikace nově zařazené do silniční
sítě kraje.

13. HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ
Výhledová silniční síť Jihomoravského kraje je jednoznačně založena na existenci
silničních tahů mezinárodního a celostátního významu. Tyto silniční tahy společně se
silničními tahy krajského významu tvoří kostru komunikační sítě spojující rozhodující sídla
kraje, která by měla převzít rozhodující dopravní výkon. Soustředěním dopravy do
vymezených koridorů lze následně docílit udržení příp. snížení výhledových dopravních
objemů na silničních tazích místního významu.

13.1. Dopravně – urbanistické hodnocení
Pro objektivní hodnocení výhledových záměrů na krajské silniční síti je nutno vedle
předpokládaného dopravního zatížení posoudit jejich přínosy a efekty při řešení
a odstraňování kritických míst, přičemž je nutno zohlednit vliv předpokládané dostavby
silničních tahů vyššího významu.
Při definování hodnotících kritérií bylo cílem zajištění názorové vyváženosti, tzn.
výběr vyrovnaného počtu kritérií jak z pohledu zajištění dopravních, tak z pohledu zajištění
územních zájmů. Kritéria byla pracovně rozdělena do čtyř oblastí, které by měly postihnout
také aspekty bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Hodnocení výhledových záměrů bylo
provedeno ve vztahu:
a)
b)
c)
d)

k dopravnímu významu a funkci tahu
ke kvalitě a bezpečnosti dopravy
k řešení bodových závad
k urbanistickým záměrům v území

Jednotlivá kritéria byla podrobena širší diskusi a vlastní hodnocení bylo jen jejím
výsledkem.
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Jako vhodné se jeví hodnocení vlivů ve stupnici 1 – 4, přičemž se předpokládá, že
nejlepší hodnocení získávají záměry mající zásadní vliv na řešení uvedené problematiky
v území s omezenými alternativními možnostmi. Hodnotící stupnice měla následující úrovně:
4 – návrh má zásadní vliv na řešení dopravní problematiky v území s omezenými
alternativními možnostmi
3 – návrh má významný vliv na řešení uvedené problematiky v území
2 – návrh má malý vliv na řešení uvedené problematiky v území
1 – návrh nemá žádný vliv na řešení uvedené problematiky v území, příp. lze
očekávat i zhoršení současného stavu
V případě, že nebylo možné posoudit úroveň výhodnosti navrhovaného řešení
k některému z uvedených kritérií, byl použit stupeň 1. Celkem bylo tedy k dispozici
maximálně 16 hodnotících bodů.
Výsledné hodnocení určilo priority řešení z hlediska sledovaného časového horizontu
roku 2030 takto:


Závazně sledované návrhy, tj. návrhy, které při hodnocení dosáhly >75%
maximálního počtu bodů (návrh); navrženy k realizaci v časovém horizontu
návrhového období



Směrné návrhy, tj. návrhy, které při hodnocení dosáhly 50% - 75%
maximálního počtu bodů (výhled); doporučené k realizaci v období
přesahujícím časový horizont návrhového období



Územně sledované návrhy, tj. návrhy, které při hodnocení dosáhly 30% 50% maximálního počtu bodů (rozvojový záměr); doporučujeme prověřovat
nutnost realizace návrhů s ohledem na hodnocení dopadu úrovně dostavby
schválené výhledové krajské silniční sítě na řešení problémových míst



Návrhy, jejichž realizace nemá dopravně inženýrské opodstatnění, tj.
návrhy, které při hodnocení dosáhly <30% maximálního počtu bodů

Hodnocení je následně doplněno posouzením výhledových intenzit dopravy a skladby
dopravního proudu ve vztahu k efektivnosti záměru a k intenzitám na průtazích obcemi,
přičemž považujeme řešení dopravně závadných míst formou nákladných přeložek
a obchvatů za neopodstatněné při dosažení výhledové intenzity dopravy nižší než 3000
vozidel za 24 hodin.

13.2. Posouzení ve vztahu k očekávaným objemům dopravy
13.2.1. Redukovaná prognóza objemů dopravy
Výhledové objemy osobní a nákladní dopravy pro rok 2030 na komunikační síti
Jihomoravského kraje v průběhu běžného pracovního dne byly stanoveny růstovými
koeficienty, odvozenými na základě výše uvedených analýz zahrnujících:
-

ekonomický vývoj (HDP)
růst počtu vozidel (vývoj automobilizace, motorizace)
růst počtu obyvatel.

Takto stanovené růstové koeficienty mohou zachytit možný vývojový trend závislý
zejména na ekonomické situaci a předpokládaném hospodářském vývoji. Skutečná situace
na komunikační síti však bude ovlivněna především změnami v demografickém uspořádání
kraje, dále pak změnami v mobilitě obyvatelstva a rovněž dopravní strategií kraje, která by
Strana 69 (celkem 112)

Generel krajských silnic Jihomoravského kraje
Průvodní zpráva

měla směřovat k udržování významného postavení veřejné osobní dopravy, zejména
v regionálních a ve vnitroměstských vztazích.
Vzhledem k omezenému množství podkladů potřebných pro podrobné zpracování
odhadu vývoje automobilové dopravy byly ke stanovení výhledových hodnot použity rovněž
růstové koeficienty používané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
RŮSTOVÉ KOEFICIENTY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY PRO ROK 2030
Podle odhadu vývoje HDP
Výchozím předpokladem je současná úroveň HDP ve vztahu k zemím EU. Úroveň
HDP na obyvatele v České republice v roce 2004 představovala cca 71% průměru EU. V roce
2005 pak podle dostupných informací došlo k přiblížení se hodnotě 73% průměru EU, což
zhruba představuje i rozdíl v automobilizaci. Dalším předpokladem je, že do roku 2030
dosáhne Česká republika 80% až 85% podílu na průměrném HDP zemí EU, což při
předpokládaném ekonomickém růstu celého evropského společenství a vyrovnání rozdílů
mezi jednotlivými kraji může představovat nárůst kolem 75%.
Podle odhadovaného vývoje automobilizace a mobility
-

automobilizace roku 2005 v ČR (průměr)

386 voz./1000 obyv.
(1:2,59)
361 voz./1000 obyv.
(1:2,77)

-

automobilizace roku 2005 v Jihomoravském kraji (únor 2006)

-

počet obyvatel roku 2005 v ČR
počet obyvatel roku 2005 v Jihomoravském kraji

-

předpokládaný počet os. vozidel roku 2005 v ČR
předpokládaný počet os. vozidel roku 2005 v Jihomoravském kraji

10 247 tis.
1 226 tis.
3 995 tis.
443 tis.

Z porovnání údajů roku 2005 vyplývá, že celorepublikový průměrný stupeň
automobilizace je o cca 6,9% vyšší než stupeň automobilizace Jihomoravského kraje.
-

odhad automobilizace roku 2030 v ČR

-

odhad automobilizace roku 2030 v Jihomoravském kraji
podle Italské křivky
podle předpokládaného vývoje v ČR

600 voz./1000 obyv.
(1:1,67)
528 voz./1000 obyv.
(1:1,89)
561 voz./1000 obyv.
(1:1,78)

-

odhad počtu obyvatel roku 2030 v ČR
odhad počtu obyvatel roku 2030 v Jihomoravském kraji

-

předpokládaný počet os. vozidel roku 2030 v ČR
předpokládaný počet os. vozidel roku 2030 v Jihomoravském kraji

-

odhad meziročního růstu mobility

10 102 tis.
1 019 tis.
6 061 tis.
538 – 572 tis.
4,5‰

Při zohlednění stanoveného vývoje počtu obyvatel a předpokládaného vývoje mobility
je možné z výše uvedených údajů odhadnout průměrný nárůst intenzit dopravy do roku 2030
na území ČR v průměru o cca 72%. Na území Jihomoravského kraje je pak možné
odhadnout nárůst v průměrném rozpětí kolem 36% až 45%.
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ODHAD VÝVOJE AUTOMOBILIZACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2030
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Podle Ředitelství silnic a dálnic
Oficiálně vydané koeficienty Ředitelství silnic a dálnic byly stanoveny pro odhad
průměrného růstu dopravního zatížení jednotlivých kategorií pozemních komunikací
na území České republiky od roku 2000 do roku 2030. Vycházejí z předpokladu,
že se rozhodující dopravní výkony budou realizovat na stěžejních silničních tazích, přičemž
se počítá s posílením významu sítě dálnic a rychlostních komunikací. Pro potřeby
Jihomoravského kraje byl výchozím údajem odhad celkového růstu intenzit, který byl
interpretován jako růst ve vnitrokrajské dopravě. Očekávaný růst dopravního zatížení dálnic
a rychlostních silnic byl využit pro stanovení odhadu objemů vnější a tranzitní dopravy.
Po zohlednění uvedeného principu byly růstové koeficienty osobní automobilové dopravy
2030/2005 stanoveny:
- ve vnitrokrajské dopravě
1,28
- ve vnější a tranzitní dopravě 1,41
Předpokládáme, že vývoj objemů nákladní dopravy bude závislý především
na ekonomickém vývoji kraje a státu, stabilitě podnikatelského prostředí a s tím související
potřebnosti přemisťování nákladů a zboží. Důležitými prvky ovlivňujícími nákladní dopravu
budou vedle nutných systémových změn (logistická centra, terminály, překladiště), rovněž
kvalita dopravní infrastruktury a podmínky pro provozování tranzitní nákladní dopravy. Nelze
předpokládat, že dojde k výraznějšímu růstu počtu nákladních vozidel v systému.
Pro stanovení výhledových objemů dopravy v nákladní automobilové dopravě byly proto
hodnoty růstových koeficientů 2030/2005 dle ŘSaD použity bez úprav, ale podle stejného
principu jako u osobní automobilové dopravy:
- ve vnitrokrajské dopravě
1,19
- ve vnější a tranzitní dopravě 1,30
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Výsledný návrh
Koeficienty definované pro účely zpracování Generelu krajských silnic
Jihomoravského kraje byly stanoveny jako průměrné hodnoty na základě porovnání
skutečných a odhadovaných výhledových hodnot. Údaje vztahující se výhradně k území
Jihomoravského kraje byly použity pro určení vnitrokrajských růstových koeficientů, údaje
zahrnující průměrné hodnoty z celostátního pohledu byly využity pro určení koeficientů
vnější a tranzitní dopravy.
Pro účely zpracování Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje a současně
pro stanovení výhledového dopravního zatížení krajské silniční sítě v rámci modelového
výpočtu byly růstové koeficienty objemů dopravy 2030/2005 stanoveny:
v osobní automobilové dopravě
- vnitrokrajské
1,36
- vnější a tranzitní
1,63
v nákladní automobilové dopravě
- vnitrokrajské
1,19
- vnější a tranzitní
1,30
Ekonomický vývoj resp. aktualizace vývoje HDP je nutno promítnout také do změny
růstového koeficientu zahraniční cílové a tranzitní dopravy, která je tvořena vazbou
na Slovensko. Jako východisko byl zvolen předpoklad, že do roku 2030 dosáhnou Česká
i Slovenská republika srovnatelného podílu na průměrném HDP zemí EU. Pokud vycházíme
ze skutečnosti, že v roce 2004 HDP České republiky dosáhl 58-60% průměru HDP EU a HDP
Slovenské republiky 48,1 HDP EU znamená to, že ekonomický růst Slovenské republiky
bude rychlejší o nejméně 21%. Za tohoto předpokladu bude nutno původní celkový růstový
koeficient pro zahraniční cílovou a tranzitní dopravu ze Slovenska v osobní dopravě
zvýšit cca na hodnotu 1,85.
ZOHLEDNĚNÍ VLIVU ROZVOJOVÝCH PLOCH
Realizace rozvojových ploch pro výrobu dlouhodobě sledovaných na území
Jihomoravského kraje nebude mít významný vliv na celkové výhledové objemy dopravy,
dojde pouze ke změnám v přepravních vazbách v lokálním, případně regionálním měřítku.
Soubor rozvojových ploch představuje celkovou výměru 752 ha, přepočtem se jedná přibližně
o 22,5 tis. nových pracovních míst.
Lokalizace rozvojových ploch pro výrobu:
Blansko – Vojánky
Božice – Zemka
Brankovice – Díly pod drahou
Břeclav – Ladná
Břeclav – Poštorná
Brno – Areál Slatina
Brno – Černovická terasa
Brno – Český technologický park
Brno – Jižní centrum
Brno – Švédské šance
Brno – Tuřany – Nad letištěm
Hodonice – Za nádražím
Hodonín – Kapřiska
Hodonín – Nesyt I

13,6 ha
9 ha
10 ha
15 ha
44 ha
18,0 ha
179 ha
60 ha
cca 100 ha
5,3 ha
14,3 ha
8 ha
14,7 ha
23,44 ha
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Hodonín – Pánov
Ivančice – Dolní pancíře
Ivanovice na Hané – Lány u dvora
Kyjov – Jih
Letovice – Průmyslová plocha
Měnín – Žerotín
Pohořelice – Dolní Štingary
Rousínov – Západ
Slavkov u Brna – U panského dvora
Sudoměřice
Šlapanice
Velké Opatovice – Za humny
Veselí nad Moravou
Vracov – Olšíčka
Vyškov – Nouzka II
Židlochovice – Kalová pole

10 ha
9,69 ha
32,3 ha
5,5 ha
14 ha
17 ha
40,5 ha
5,8 ha
10 ha
max. 15 ha
24,5 ha
4,76 ha
25,77 ha
6,4 ha
12 ha
4,5 ha

300 míst
291 míst
969 míst
165 míst
420 míst
510 míst
1215 míst
174 míst
300 míst
450 míst
735 míst
143 míst
773 míst
192 míst
360 míst
135 míst

Největší část těchto rozvojových ploch (cca 50%) je soustředěna na území města Brna,
kde může být zajištěno kvalitní dopravní napojení na kapacitní silniční síť mezinárodního
významu – dálnice D1, D2, rychlostní silnice R43 a R52. V úhrnu se zde předpokládá
cca 377 ha ploch pro výrobu, tedy zhruba 11,3 tis. pracovních míst. Jihomoravský kraj, město
Brno a CzechInvest zpracovávají studii strategické zóny Brno-Tuřany o rozloze 300 ha
s několika tisíci místy. Studie bude dokončena na podzim 2006. Účinky této zóny však nejsou
v Generelu krajských silnic zahrnuty.
Pro transformaci do objemů vnitřní osobní dopravy byla zvolena málo příznivá
situace, kdy dopravní nároky ve vztahu k průmyslovým lokalitám budou zajištěny
osobami, které v současnosti tvoří vnitřní dopravu měst v nejbližším okolí. Protože
výrobní podniky vyvolávají kromě zaměstnanecké dopravy další podnikatelskou dopravu
budou objemy vnitřní osobní automobilové dopravy ve vztahu k průmyslovým lokalitám
zvýšeny o celkový počet pracovních míst, tj. o cca 22,5 tis. vozidel za den.
Pro transformaci do objemů nákladní dopravy se obecně předpokládá obrat cca
200 nákladních vozidel na 3000 zaměstnanců, což při stanoveném počtu cca 22,5 tis.
pracovních míst představuje dojížďku a vyjížďku cca 3,0 tis. nákladních vozidel za den.

13.2.2. Modelový výpočet dopravního zatížení
Objektivní posouzení dopravních problémů, řešení dopravních situací a hodnocení
navrhovaných opatření z pohledu krátkodobého i dlouhodobého vývoje je možné pouze
na základě analýz dopravních situací a přehledu o aktuálním stavu dopravního systému.
Znalost dopravního režimu je důležitým předpokladem pro stanovení nezbytného rozsahu
změn v případě plánovaných zásahů do komunikačního systému, příp. pro kvalifikovaná
řešení neočekávaných situací.
Jednou z předností počítačového modelu je přehledné zpracování dat a následná
možnost pravidelné aktualizace bez extrémně vysokých finančních nákladů. Úroveň
praktického využívání výpočtu zátěží na modelu komunikační sítě je však určena především
přesností s jakou se podaří modelovat skutečnou dopravu na zpracovávané síti (shoda
vypočtených a v provozu skutečně používaných tras). Tato přesnost je závislá jednak na
správnosti používaných dat popisu sítě a jednak na správnosti a podrobnosti matice
dopravních vztahů, kterou je síť zatěžována.

Strana 73 (celkem 112)

Generel krajských silnic Jihomoravského kraje
Průvodní zpráva

Obsahem této části je popis posloupnosti kroků, jimiž byl postupně založen model
a stanoven odhad výhledového dopravního zatížení silniční sítě Jihomoravského kraje.
Zpracování modelového výpočtu mělo tyto základní pracovní fáze :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

příprava digitalizované sítě silnic pro zatěžování (založení modelu)
definování základních objemů dopravy
výpočet modelového zatížení
kalibrace modelu na zatížení roku 2005
úprava vypočtených objemů dopravy stanovenými růstovými koeficienty
výpočet výhledového modelového zatížení

V dalších kapitolách uvádíme stručný popis obsahu jednotlivých zpracovaných etap.
PŘÍPRAVA DIGITALIZOVANÉ SÍTĚ SILNIC
Komunikační síť, její rozsah a základní výpočetní parametry (délky úseků a jízdní
rychlosti) byly definovány na základě podkladů dodaných objednatelem. Jednalo se zejména
o informační systém silniční databanky a příslušné mapové podklady silniční sítě jednotlivých
okresů. Připravený seznam uzlů a úseků, popisující komunikační síť, byl následně v
návaznosti na mapový podklad 1:200 000 precizován tak, aby odpovídal možnostem
použitého výpočetního systému, a aby lépe zohledňoval cílování dopravy. Poté byla
provedena základní kalibrace modelu uzlové sítě testováním správnosti tras mezi zdrojovými
a cílovými uzly.
Vzhledem k tomu, že předmětem řešení nebylo modelování dopravy na území měst a
obcí, byl uzlový systém výpočetního modelu jihomoravského kraje definován tak, aby města
a obce představovala pouze místo na síti vyznačené uzlem, případně několika uzly.
DEFINOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH OBJEMŮ DOPRAVY
Pro definování matic mezioblastních vztahů průměrného dne roku 2005 na území
jihomoravského kraje byly použity tři základní zdroje informací:
a) výsledky Sčítání lidu, domů a bytů roku 2001
b) výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti z roku 2005
c) výsledky Směrového dopravního průzkumu na silničních a dálničních přechodech
ČR z roku 2000
Vzájemnou kombinací dat z uvedených zdrojů byly definovány dopravní nároky roku
2005. Stanovené dopravní nároky pak byly transformovány do systému oblastí pokrývajících
území kraje v souladu s výše uvedenými průzkumy tak, aby nedocházelo v příhraničních
oblastech ke znásobení hodnot.
Výhledové objemy dopravy roku 2030 byly stanoveny pomocí koeficientů růstu
intenzit definovaných ve vztahu k roku 2005 v rámci výše provedené redukované prognózy
objemů dopravy Jihomoravského kraje. Stanovené růstové koeficienty zachycují možný
vývojový trend závislý zejména na ekonomické situaci a předpokládaném hospodářském
vývoji.
růstové koeficienty
osobní voz. nákladní voz.
vnitrokrajské
1,36
1,19
vnější
1,63
1,30
tranzitní
1,63
1,30
druhy cest
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MODELOVÉ ZATĚŽOVÁNÍ
Model silniční sítě byl zatěžován celkovými objemy dopravy (osobní + nákladní)
za 24 hodin průměrného dne. Nejprve bylo v rámci upřesnění stanovené matice
mezioblastních vztahů provedeno zatížení roku 2005. Následně byly v několika dalších
krocích s pomocí růstových koeficientů stanoveny výhledové objemy dopravy roku 2030
a byly prováděny výpočty intenzit dopravy pro stanovené výhledové období.
Kalibrace modelu na zatížení roku 2005
Kalibrace modelu na zatížení roku 2005 byla poslední fází tvorby základní
mezioblastní matice vztahů. Podle zadaného zatížení silniční sítě (viz. výsledky Celostátního
sčítání dopravy roku 2005) byly vztahy získané ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001
modifikovány tak, aby bylo dosaženo dostatečné shody pozorovaných a vypočtených zátěží.
Přesnost, s jakou je možno této shody dosáhnout, je ovlivněna jednak velikostí jednotlivých
územních celků a jednak počtem a umístěním zdrojů a cílů cest. Obecně by se však měla
diference pohybovat v průměru kolem 10%.
Přehled základních výsledků modelového zatěžování
Charakteristika vazeb
Počet vozidel
Délka jízdy [km]
Čas jízdy [min.]
Dopravní výkon [vozkm]
Podíl na dopravním výkonu

vnitro
487 277
16.37
20.60
7 976 060
48%

vnější
143 288
36.02
40.95
5 160 730
31%

tranzit
38 901
86.91
92.06
3 381 073
21%

celkem
669 466
24.67
29.11
16 517 864
100%

Údaje o průměrné délce jízdy a průměrném čase jízdy u vnější a tranzitní dopravy jsou
stanoveny na základě vzdáleností mezi definovanými uzly matematického modelu vně území
kraje a ne reálných délek mezi zdroji a cíly cest. Např. oblast sousedícího Zlínského kraje je
definována uzly Kroměříž, Zdounky a Uherské Hradiště, oblast Vysočiny reprezentují např.
uzly Třebíč, resp. Náměšť nad Oslavou. U vnitřní dopravy se jedná o skutečnou průměrnou
délku jízdy na území Jihomoravského kraje.
Základní výsledky modelového zatěžování současného stavu ukazují, že na celkovém
dopravním zatížení silniční sítě kraje se nejvíce podílí vnitrokrajská doprava (cca 73%),
nejméně zatěžuje silniční síť kraje tranzitní doprava (cca 5,8%). Dílčí výsledky zatěžování
vybraných úseků silniční sítě Jihomoravského kraje v okolí významných měst a obcí kraje
dokladujeme v následující tabulce, celkové srovnání je možné z přiložených kartogramů.
Město/Obec
Silnice
Znojmo
III/4019
II/408
I/38
II/361
II/399
II/413
I/53
II/408
III/3978
I/38
II/413
Moravský Krumlov

Sčítání 2005
Sčítací úsek
Intenzita
dle ŘSaD
voz./24 hod.
6-7190
6-3727
6-0920
6-3707
6-3660
6-3747
6-2057
6-0269
6-7150
6-0880
6-3736

765
3778
6224
2178
3767
3447
11155
2261
1939
7413
2963
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Intenzita
Úsek
voz./24 hod.
1013-3050
1012-2034
1009-1010
2077-2036
2037-2086
2039-2104
1027-1028
2041-2619
1021-3081
1021-2022
2083-2084

692
3824
6408
2200
3662
3192
14372
2321
2414
9846
2989
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Město/Obec
Silnice
II/413
III/4133
II/413
II/152
Ivančice
II/152
II/152
II/394
II/393
Rosice
II/394
I/23
Pohořelice
I/53
I/52
II/381
R52
II/395
Břeclav
I/40
III/41417
I/55
II/425
Mikulov
II/414
II/421
II/421
I/40
I/52
Hodonín
I/55
III/05531
II/380
II/432
I/55
Strážnice
I/55
I/55
III/4992
II/426
Veselí nad Moravou
I/55
I/55
I/54
I/54
Kyjov
I/54
II/432
II/422
I/54
II/432
III/42213
II/422
Bučovice
I/50

Sčítání 2005
Sčítací úsek
Intenzita
dle ŘSaD
voz./24 hod.
6-1890
764
6-7200
997
6-1880
3442
6-1849
3679

Modelové zatížení
Intenzita
Úsek
voz./24 hod.
2146-2147
1967
3118-3129
995
2150-2151
2134
2155-2618
3470

6-1859
6-3760
6-1860
6-3770

4181
3191
7692
3543

2177-2178
2169-2184
2170-2171
2166-2167

3825
3560
6777
5177

6-1870
6-1930

8380
11528

2172-2176
1177-1178

7887
9896

6-2119
6-6220
6-4540
6-6209
6-3799

10027
10085
1482
17374
2240

1041-1042
1045-1046
1044-2208
9100-9103
2190-2191

11820
9829
1441
19098
1914

6-2220
6-4610
6-0860
6-0316

4878
4263
4335
6412

1061-1062
1062-2238
1066-1067
1068-2242

4460
4216
4094
6095

6-4390
6-2180
6-6750
6-2200
6-2190

4492
9869
943
4933
6185

1050-2130
1050-1213
2223-2224
1055-3482
1052-1053

4171
10173
948
1052
4534

6-0838
6-0830
6-2250
6-2650
6-0810

11689
5379
10921
4591
9242

1075-1076
1077-3536
1082-2341
1083-2349
1085-1086

12043
5344
11026
4871
9994

6-0816
6-0800
6-4956
6-4930

9547
8728
1956
2811

1091-1092
1093-1094
3545-3547
1092-1116

10409
10555
1946
2726

6-0792
6-0791
6-4962
6-2641

11837
6719
11246
5113

1096-1097
1098-1099
1098-1100
1097-1114

11722
6857
11173
4819

6-2600
6-2666
6-4870
6-2591
6-2662
6-6780
6-4867

7121
3412
7681
6774
5379
2416
3396

1119-1120
1120-2345
1121-2325
1121-1122
2327-2328
2338-3522
2338-2337

6838
3503
7835
6010
5366
2377
3347

6-0570

14793

1141-1142

14926
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Město/Obec
Silnice
II/431
I/50
II/431
Vyškov
II/430
II/379
III/37728
II/430
II/431
D1
Boskovice
II/150
III/37418
II/374
II/150
III/37424
II/374
Kunštát
II/150
III/3652
II/150
II/376
Bořitov – Černá Hora
II/376
I/43
II/377
I/43
II/377
Rájec – Jestřebí
III/37455
II/377
II/377
II/374
Blansko
II/374
III/37455
III/37440
II/379
III/37937
II/379
III/37444
Tišnov
II/387
II/385
III/3773
II/377
II/379
II/385
II/379
Kuřim
I/43
II/385
II/386
II/3846
I/43

Sčítání 2005
Sčítací úsek
Intenzita
dle ŘSaD
voz./24 hod.
6-4720
2676
6-0590
12766
6-4730
1643

Modelové zatížení
Intenzita
Úsek
voz./24 hod.
2359-2358
2908
1144-1215
12847
1144-2357
1589

6-0491
6-1411
6-4702
6-0501
6-4712
6-8830

12950
11078
10242
9870
4760
29900

2578-2579
2557-2558
3392-3393
2582-9072
2581-2583
9068-9064

13013
10867
10625
9419
4743
36604

6-1256
6-4100
6-2441
6-1270
6-7440
6-4090

3525
4654
7119
3767
692
3939

2484-2485
2484-3339
2484-2496
2488-2489
2487-3353
2483-2482

4747
4210
6370
3829
674
3877

6-1240
6-6490
6-1250
6-4116

3555
1701
3639
1701

1185-1186
1186-3296
1187-1197
1187-2382

3809
1680
3607
1997

6-4117
6-0410
6-4130
6-0370
6-4127

2723
13448
5990
15445
1041

2386-1202
1201-1202
2500-2501
1205-1206
2421-2422

2540
13365
5845
13357
1064

6-4050
6-4130
6-4146
6-2450

5251
5990
2407
6554

2500-2504
2500-2501
2499-2511
2499-2502

3888
5845
2295
7793

6-2450
6-4050
6-7500
6-1460
6-1489
6-1486
6-6530

6554
5251
1314
4857
1151
7142
2538

2499-2502
2500-2504
2505-3362
2532-2531
2505-2509
2508-2509
2508-3365

7793
3888
1344
4991
1705
6748
2685

6-2419
6-2409
6-7450
6-4129
6-1500
6-5686
6-1510

2592
1295
2544
952
2155
13473
3229

2409-2601
2399-2400
2414-3154
2416-2417
2412-2431
2434-2435
2411-2430

2806
1409
2573
880
2198
11779
1594

6-0359
6-5687
6-4680
6-6620
6-0340

19118
13393
1507
4307
28987

1210-1209
2437-2438
2442-2443
3175-3176
9087-9090

20825
12940
1707
3319
17930
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Sčítání 2005
Sčítací úsek
Intenzita
dle ŘSaD
voz./24 hod.

Město/Obec
Silnice
Tvarožná
II3839
II/383
Slavkov u Brna
II/416
I/54
I/50
I/50
II/417
Želešice
II/152
I/52
II/152
R52
D2

Modelové zatížení
Intenzita
Úsek
voz./24 hod.

6-6600
6-5840

4813
1437

3253-3254
2551-2567

6371
249

nesčít.
6-2540
6-0580
6-0560
6-2528

nesč.
4456
14638
21768
1271

2255-1135
1132-1133
1134-1138
1135-1136
2252-2253

5335
3939
15604
17696
4436

6-4230
6-0216
6-4220
6-0210
6-8702

4097
32250
16851
42429
37600

2197-2602
1211-9091
9094-2198
9093-9110
9017-9020

5429
28350
17657
38373
41676

Výpočet výhledového dopravního zatížení
Výpočet výhledového dopravního zatížení byl proveden jak na modelu silniční sítě
roku 2005, tak na modelu výhledového dopravního uspořádání silniční sítě. Podkladem
pro stanovení odhadu dopravního zatížení na pozemních komunikacích kraje ve výhledovém
období byly již definované výhledové objemy dopravy roku 2030. Modelové výpočty byly
provedeny metodou kapacitně nezávislého zatěžování sítě. Předností takového postupu je
názorná „signalizace“ možných kritických míst na silniční síti kraje v případě absence
sledovaných investičních kroků a následně pohled na možné změny dopravního zatížení.
Vlastní výsledky modelového zatížení jsou dokladovány pomocí schematických
kartogramů zatížení komunikační sítě v samostatných přílohách. Vypovídací schopnost
přiložených kartogramů dopravního zatížení je omezena možnostmi zobrazení dat v daném
měřítku a zaokrouhlováním údajů. Chybějící informace o zatížení je možné získat
z tabelárního výstupu ve vazbě na schéma uzlového systému modelu.
Zatížení současné silniční sítě výhledovými objemy dopravy
Modelový výpočet byl proveden pro stávající dopravní parametry silniční sítě
Jihomoravského kraje (význam a zatřídění komunikací, průměrná rychlost, doba jízdy, počty
jízdních pruhů a pod) metodou kapacitně nezávislého zatěžování. Výsledky modelového
zatěžování ukazují teoretický dopad růstu objemů dopravy na intenzity na komunikační síti,
přičemž nejsou zohledňovány kapacitní možnosti rozhodujících křižovatek a úseků (zejména
v intravilánu měst a obcí jsou rozhodujícími omezujícími prvky kapacitní možnosti
křižovatek).
Přehled základních výsledků modelového zatěžování
Charakteristika vazeb
Počet vozidel
Délka jízdy [km]
Čas jízdy [min.]
Dopravní výkon [vozkm]
Podíl na dopravním výkonu

vnitro
704 723
16.37
20.62
11 539 023
46%

vnější
240 929
35.96
40.85
8 664 278
35%

tranzit
67 225
73.02
77.18
4 908 747
19%

celkem
1 012 877
24.79
29.19
25 112 049
100%

Celkově se potvrzuje očekávaná zvýšená přitažlivost krajského města jak v důsledku
celkového růstu objemů dopravy, tak v důsledku realizace rozvojových ploch. V důsledku
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nárůstu objemů vnější dopravy lze předpokládat výraznější růst dopravního zatížení ve vazbě
na významná centra v jižní a jihovýchodní části kraje (Znojmo, Mikulov, Břeclav, Veselí
nad Moravou), posílení významu jejich vzájemného spojení, jakož i posílení významu
rychlostních tahů vedených jak od jihu ke krajskému městu, tak ve směru východ – západ
v centrální části kraje. V severní části kraje je možné očekávat potvrzení dopravní funkce
silničního tahu vedeného v trase stávající silnice I/43 a jejích přivaděčů, silnic I/19 a II/368.
Výraznější růst dopravy odhadujeme také na silnici II/385 mezi Tišnovem a Kuřimí.
Vzrostlo rovněž dopravní zatížení poblíž dalších významných center v území, zejména
u měst Vyškova, Pohořelic a Bučovic. Ve srovnání s celkovým současným zatížením stávající
silniční sítě jsou takto jednoduše definovány rozhodující výhledové kapacitní problémy kraje
v silniční dopravě, přičemž je nutno konstatovat, že maximální stanovené zatížení
na profilech měst souvisí zejména s vnitroměstskými vazbami. Výsledky modelového
zatěžování současného dopravního uspořádání sítě pozemních komunikací výhledovými
objemy dopravy ukazují na nutnost řešení následujících problémů v krajské silniční síti:
a) vazba hranice kraje – Přibyslavice – Bosonohy – Brno vedená po silnici II/602;
maximální výhledové zatížení na silnici II/602 na vjezdu do Brna odhadujeme
na úrovni cca 15 tis. voz./24 hod. (rozložení dopravního zatížení mezi souběžné
silnice je nutno považovat pouze za orientační s ohledem na rozložení zdrojů a cílů
cest v dopravním koridoru a zohlednění vlivu zpoplatnění na cesty s krátkou
vzdáleností)
b) silnice II/380 v úseku Žatčany – Brno; dopravní zatížení silnice II/380 na vstupu
do krajského města odhadujeme na cca 25 tis. voz./24 hod.
c) průtah města Vyškova; na vstupech do města lze k výhledovému období roku 2030
očekávat nárůst dopravního zatížení celkem až o 48%
d) průtah Kuřim; dopravní zatížení je dáno polohou výhledové rychlostní silnice
a silnou vazbou na západ směrem k Tišnovu (zde odhadován nárůst dopravního
zatížení na silnici II/385 o cca 6 tis. voz./24 hod (tj. o cca 44%) na hodnotu kolem
19,9 tis. voz./24 hod.
e) průtah Modřice (silnice II/152) – posílení významu rychlostních komunikací D2
a R52 v návaznosti na krajské město vyvolá nutnost řešení účinného napojení
území v prostoru stávající silnice II/152; v prostoru mezi dálnicí D2 a rychlostní
silnicí R52 odhadujeme nárůst dopravního zatížení v rozpětí od 7,5 do 15,5 tis.
voz./24 hod. (ze 17,5 až 22 tis. voz. na 25,2 až 38 tis. voz.)
f) vazba Hodonín – Dubňany – Kyjov (silnice II/431 a II/422) – průtah Kyjova;
na silnicích II/431 a II/422 odhadujeme dopravní zatížení v rozpětí od 6 tis.
voz./24 hod. v extravilánu do 16 tis. voz./24 hod. na hranicích Hodonína,
resp. do 11,3 tis. na hranicích Kyjova, kde křížení silně dopravně zatížených tahů
silnic I. a II. tříd pravděpodobně vyvolá nutnost hledat řešení vzniklé dopravní
situace
g) průtah Židlochovice; v souvislosti s růstem významu R52 poroste rovněž význam
doprovodných komunikací II/416 a II/425, které se navzájem kříží v Židlochovicích
– nárůst dopravy zde odhadujeme až o 4,3 tis. voz./24 hod. (ze 4,6 tis. na cca
8,9 tis., resp. z 9,3 tis. na 12,9 tis.)
Pro ilustrativní posouzení výše uvedených údajů uvádíme orientační (přibližné)
úrovňové intenzity silničního provozu na dvoupruhových silnicích v extravilánu pro úroveň
kvality dopravy na stupni C (uspokojivá) při hustotě nejvíce 20 voz./km dle ČSN 73 6101.
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Průměrná kategorie silnice S11,5
 třída stoupání 2; nejmenší střední rychlost pomalého vozidla 55-70 km/hod.
 křivolakost 75-150 grad/km
 podíl pomalých vozidel 25%
 podíl špičkové hodiny 9% na intenzitě dopravy za 24 hod.
 úrovňová intenzita – 13,2 tis. voz./24 hod.
Průměrná kategorie silnice S9,5
 třída stoupání 3; nejmenší střední rychlost pomalého vozidla 40-55 km/hod.
 křivolakost 150-225 grad/km
 podíl pomalých vozidel 20%
 podíl špičkové hodiny 9% na intenzitě dopravy za 24 hod.
 úrovňová intenzita – 9,9 tis. voz./24 hod.
Zatížení cílového stavu výhledové silniční sítě výhledovými objemy dopravy
Modelový výpočet zatížení výhledové silniční sítě dokladuje možné intenzity dopravy
na síti definované v rámci Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje. Modelový
výpočet byl proveden pro předpokládané výhledové dopravní parametry silniční sítě
Jihomoravského kraje (význam a zatřídění komunikací, průměrná rychlost, doba jízdy, počty
jízdních pruhů apod.) metodou kapacitně nezávislého zatěžování. Na základě provedeného
modelového zatěžování lze odvodit možné (teoretické) přesuny dopravního zatížení dle
charakteru a významu komunikací (nejsou zohledňovány kapacitní možnosti rozhodujících
křižovatek a úseků).
S ohledem hustotu krajské silniční sítě a podrobnost modelového schématu bylo
prováděno pouze zjednodušené doplňování modelové sítě o výhledové dopravní stavby, které
mohou zásadním způsobem ovlivnit chování řidičů při výběru trasy. Model proto nebyl
upravován např. o přeložky Bučovice, Bohdalice – Pavlovice, Hostěrádky – Rešov,
Nížkovice, Rozseč nad Kunštátem, přeložky silnice I/43 v úseku Sebranice – Letovice, příp.
přeložky silnice II/374 v úseku Boskovice – Lhota Rapotína apod. Modelová síť byla kromě
celostátně významných staveb (Jihozápadní a Jihovýchodní tangenta, R43, R55, I/38 apod.) a
nových komunikací II. a III. tříd doplněna např. o obchvaty a přeložky ve Vyškově,
Ivančicích a Nesovicích, Šlapanicích apod. Na všech silničních tazích však byly provedeny
úpravy parametrů dle jejich předpokládaného významu a zatřídění.
Přehled základních výsledků modelového zatěžování
Charakteristika vazeb
Počet vozidel
Délka jízdy [km]
Čas jízdy [min.]
Dopravní výkon [vozkm]
Podíl na dopravním výkonu

vnitro
704 723
16.31
20.49
11 494 800
44%

vnější
240 929
35.99
40.41
8 670 790
33%

tranzit
67 225
87.32
89.64
5 870 027
23%

celkem
1 012 877
25.70
29.82
26 035 617
100%

Výsledky modelového zatěžování ukazují, že je možné očekávat soustřeďování
dopravy do významově vyšších dopravních koridorů (dálnic, rychlostních silnic, silnic I. a II.
třídy a jejich přeložek). Doplnění stávající sítě pozemních komunikací o stěžejní silniční tahy
celostátního a mezinárodního významu a výrazné zvýšení kvality dopravní infrastruktury
na vybrané síti silnic krajského významu se odráží jednak v přenesení převážné části
dopravního výkonu na tuto tzv. základní komunikační síť, a jednak ve významném snížení
intenzit dopravy na původních silnicích I., II., resp. III. tříd, které vykazovaly dopravní
závady ve výkonnosti, bezpečnosti a vlivu na životní prostředí. Případné rozložení
Strana 80 (celkem 112)

Generel krajských silnic Jihomoravského kraje
Průvodní zpráva

dopravního zatížení mezi souběžné silnice nové a původní je však nutno považovat pouze
za orientační s ohledem na rozložení zdrojů a cílů cest v dopravním koridoru a vlivu
zpoplatnění na cesty s krátkou vzdáleností.
Město/Obec
Silnice
Znojmo
III/4019
II/408
I/38
II/361
II/399
II/413
I/53
II/408
III/3978
I/38
II/413
Moravský Krumlov
II/413
III/4133
II/413
II/152
Ivančice
II/152
II/152
II/394
II/393
Rosice
II/394
I/23
Pohořelice
I/53
I/52
II/381
R52
II/395
Břeclav
I/40
III/41417
I/55
II/425
Mikulov
II/414
II/421
II/421
I/40
I/52
Hodonín
I/55
III/05531
II/380
II/432
I/55
Strážnice
I/55
I/55

Sčítání 2005
Sčítací úsek
voz./24 hod.
dle ŘSaD

Modelové zatížení 2030
Současná síť Výhledová síť
[voz./24 hod.] [voz./24 hod.]

6-7190
6-3727
6-0920
6-3707
6-3660
6-3747
6-2057
6-0269
6-7150
6-0880
6-3736

765
3778
6224
2178
3767
3447
11155
2261
1939
7413
2963

936
5459
10322
3107
4974
4631
22085
3742
3458
17619
5240

850
6559
9644
3323
4575
4660
21494
3950
3620
1095 - 6668
5234

6-1890
6-7200
6-1880
6-1849

764
997
3442
3679

3249
1354
4801
5546

88
1377
10937
5617

6-1859
6-3760
6-1860
6-3770

4181
3191
7692
3543

5469
5127
9234
7686

(obch.) 6304
6678
(obch.) 8994
5135

6-1870
6-1930

8380
11528

10853
14450

9123
4216

6-2119
6-6220
6-4540
6-6209
6-3799

10027
10085
1482
17374
2240

17351
15509
2020
28673
3240

17718
15814
1222
31096
777

6-2220
6-4610
6-0860
6-0316

4878
4263
4335
6412

7193
6996
7141
9062

7653
7053
7226
6064 - 9450

6-4390
6-2180
6-6750
6-2200
6-2190

4492
9869
943
4933
6185

5739
16144
1304
1087
8346

5755
16109
1868
1733
8342

6-0838
6-0830
6-2250
6-2650
6-0810

11689
5379
10921
4591
9242

18542
7299
16226
6875
16302

14730
7565
23381
3279
10042

6-0816
6-0800

9547
8728

17653
17293

11825
552
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Město/Obec
Silnice
III/4992
II/426
Veselí nad Moravou
I/55
I/55
I/54
I/54
Kyjov
I/54
II/432
II/422
I/54
II/432
III/42213
II/422
Bučovice
I/50
II/431
I/50
II/431
Vyškov
II/430
II/379
III/37728
II/430
II/431
D1
Boskovice
II/150
III/37418
II/374
II/150
III/37424
II/374
Kunštát
II/150
III/3652
II/150
II/376
Bořitov – Černá Hora
II/376
I/43
II/377
I/43
II/377
Rájec – Jestřebí
III/37455
II/377
II/377
II/374
Blansko
II/374
III/37455
III/37440
II/379

Sčítání 2005
Sčítací úsek
voz./24 hod.
dle ŘSaD
6-4956
1956
6-4930
2811

Modelové zatížení 2030
Současná síť Výhledová síť
[voz./24 hod.] [voz./24 hod.]
2637
2594
3774
4295

6-0792
6-0791
6-4962
6-2641

11837
6719
11246
5113

19657
11444
16917
7339

2769
(obch.) 6465
21016
8927

6-2600
6-2666
6-4870
6-2591
6-2662
6-6780
6-4867

7121
3412
7681
6774
5379
2416
3396

10117
5475
11299
8844
7947
3227
4831

13351
1729
12638
8903
6814
3235
3001

6-0570
6-4720
6-0590
6-4730

14793
2676
12766
1643

23552
4494
20768
2230

23337
4431
21011
2825

6-0491
6-1411
6-4702
6-0501
6-4712
6-8830

12950
11078
10242
9870
4760
29900

18412
14807
15782
16407
6629
49249

12507
11481
16100
11800
5466
59531

6-1256
6-4100
6-2441
6-1270
6-7440
6-4090

3525
4654
7119
3767
692
3939

7080
6253
8723
5611
918
5573

10992
3398
9147
5104
477
4144

6-1240
6-6490
6-1250
6-4116

3555
1701
3639
1701

7732
2669
6819
3225

8212
2601
6992
3339

6-4117
6-0410
6-4130
6-0370
6-4127

2723
13448
5990
15445
1041

3925
21515
8219
21765
1446

4556
8620
6941
8119
954

6-4050
6-4130
6-4146
6-2450

5251
5990
2407
6554

5366
8219
3293
11365

16171
6941
2066
842

6-2450
6-4050
6-7500
6-1460

6554
5251
1314
4857

11365
5366
1826
7247

842
16171
2679
8158
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Město/Obec
Silnice
II/379
III/37444
Tišnov
II/387
II/385
III/3773
II/377
II/379
II/385
II/379
Kuřim
I/43
II/385
II/386
II/3846
I/43
Tvarožná
II3839
II/383
Slavkov u Brna
II/416
I/54
I/50
I/50
II/417
Želešice
II/152
I/52
II/152
R52
D2

Sčítání 2005
Sčítací úsek
voz./24 hod.
dle ŘSaD
6-1486
7142
6-6530
2538

Modelové zatížení 2030
Současná síť Výhledová síť
[voz./24 hod.] [voz./24 hod.]
9259
13262
3674
3979

6-2419
6-2409
6-7450
6-4129
6-1500
6-5686
6-1510

2592
1295
2544
952
2155
13473
3229

4590
2298
3533
1232
3080
17596
2595

5374
3671
3625
793
1988
18777
2412

6-0359
6-5687
6-4680
6-6620
6-0340

19118
13393
1507
4307
28987

31936
19080
2302
4648
31437

17510
20902
3168
2246
19561

6-6600
6-5840

4813
1437

8669
339

8046
(přel.) 732

nesčít.
6-2540
6-0580
6-0560
6-2528

nesčít.
4456
14638
21768
1271

7967
6415
24470
27759
6775

2943
5085
24274
30298
3895

6-4230
6-0216
6-4220
6-0210
6-8702

4097
32250
16851
42429
37600

7451
41897
25239
54893
71607

9584
49277
8052
52224
45470

Z porovnání výsledků modelového zatěžování současné a výhledové silniční sítě
výhledovými objemy dopravy roku 2030 lze odvodit tyto rozhodující změny:
a) Tah R43 od Velkých Opatovic směrem na Sebranice – Bořitov – Moravské
Knínice – Brno, Bosonohy; výhledové dopravní zatížení silnice odhadujeme
v rozmezí od cca 5 tis. voz./24 hod. na vstupu do kraje do cca 25 tis. voz./24 hod.
u MÚK se stávající silnicí II/384 (Brno, Bystrc).
Předpokládáme, že poměrně nízké výhledové dopravní zatížení výhledově
významného silničního tahu je dáno především jeho polohou – trasa je vedena územím
s nedostatečným dopravním potenciálem, s malým počtem připojení a mimo
významná sídla v území. Svou dopravní funkci začíná tah plnit teprve v úseku
Sebranice – Brno, Bystrc, kde ve vazbě na silnici II/384 přebírá také část výhledového
dopravního zatížení (cca 12 tis. voz./24 hod., tj. cca 38%), které by směřovalo
ke krajskému městu po stávající silnici I/43 výhledově přeřazované mezi tahy
krajského významu (silnice II. třídy). Lze předpokládat, že v úseku severně
od Moravských Knínic může silniční tah R43 převzít převážnou část výhledového
dopravního zatížení silnic II/372 a II/368, výhledově přeřazovaných mezi silnice III.
třídy, v úseku Letovice – Malá Roudka – Velké Opatovice – hranice kraje (cca
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5,2 tis. voz./24 hod, tj. cca 72%). Nepředpokládáme, že by měl mít silniční tah R43
vliv na dopravní zatížení ostatních silničních tahů v území.
b) Jihozápadní tangenta spojující západní větev dálnice D1 z Brna, Bosonoh přes
Ostopovice a Modřice s rychlostní silnicí R52 a dálnicí D2 a navazující jihovýchodní
tangenta umožňující z Brna směrem na Holubice propojení dálnic D2 a D1 směrem
na západ; výhledové dopravní zatížení jihozápadní tangenty odhadujeme zhruba 46 tis.
až 47 tis. voz./24 hod.; dopravní zatížení jihovýchodní tangenty odhadujeme v úseku
Holubice (D1) – Brno, Tuřany (II/380) v rozpětí 31 – 34 tis. voz./24 hod. a v úseku
Brno, Tuřany (II/380) – D2 kolem 55 tis. voz./24 hod., přičemž se jedná z velké části o
zatížení tranzitní dopravou vedenou přes území jihomoravského kraje (cca 80%).
Zprovoznění jihozápadní a jihovýchodní tangenty má zásadní vliv na intenzity
dopravy na stávajících přivaděčích dálnice D1 vedených ke krajskému městu a na
jejich souběžných komunikacích plnících v území převážně dopravně obslužnou
funkci. Předpokládáme, že současně se zprovozněním velkého městského okruhu
města Brna bude možné k výhledovému období roku 2030 udržet dopravní zatížení na
dálnici D1 na přijatelné úrovni (cca kolem 40 – 60 tis. voz./24 hod.), umožňující této
komunikaci plnit v území Brněnské aglomerace svou dopravní funkci.
c) Tah Brno – Česká – Lipůvka (I/43) – Blansko – Rájec Jestřebí – Boskovice –
Sebranice (výhledové silnice I/41) vedený v koridoru stávajících silnic II/150, II/374
a II/379; výhledové dopravní zatížení tahu odhadujeme v úseku Sebranice –
Boskovice v rozpětí od 8 tis. do 11 tis. voz./24 hod., v úseku Boskovice – RájecJestřebí kolem 8 tis. až 9 tis. voz./24 hod., v úseku Rájec-Jestřebí – Blansko cca 16 tis.
až 22 tis. voz./24 hod., v úseku Blansko – Kuřim cca 12 – 16 tis. voz./24 hod. a
v úseku Kuřim – Brno cca 17 – 20 tis. voz./24 hod. a na vstupu do krajského města až
32 tis. voz./24 hod.
Vzhledem k poloze silničního tahu (prochází významnými průmyslovými
aglomeracemi) nelze očekávat zásadní změnu ve výhledovém dopravním zatížení
v souvislosti se zařazením mezi tahy celostátního významu. Silniční tah umožňuje
zkvalitnění dostupnosti území především pro vnitrokrajské cesty a růst dopravního
zatížení je hlavně důsledkem všeobecného rozvoje území při zohlednění dílčího vlivu
dlouhodobě sledovaných rozvojových ploch (dojde pouze ke změnám v přepravních
vazbách).
d) Silniční tah Hodonín (I/55) – Mutěnice – Čejč – Brno, Tuřany (JVT) – Brno,
Slatina (D1) – Brno, Černovická terasa (VMO) vedený převážně v koridoru
stávající silnice II/380; výhledové dopravní zatížení tahu odhadujeme v úseku
Hodonín – Čejč v rozpětí od cca 11 tis. do cca 17,5 tis. voz./24 hod. a v úseku Čejč –
Brno, Tuřany (JVT) až 28 tis. voz./24 hod.
Silniční tah tvoří významné spojení Hodonína s krajským městem a nelze očekávat
zásadní změnu ve výhledovém dopravním zatížení v souvislosti se zařazením mezi
tahy celostátního významu. Růst dopravního zatížení je hlavně důsledkem
všeobecného rozvoje území. Celkové zkvalitnění dopravní cesty přispěje ke zlepšení
dostupnosti obou center, ale nevytvoří zásadní konkurenci k dálnici D2 (ve
výhledovém období odhadujeme přesun cca 3 tis. voz./24 hod. z tahu silnice II/423
v úseku I/55 – D2 v důsledku jeho vyřazení ze silniční sítě krajského významu).
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e) Výhledový tah R55 Hodonín – Rohatec – Bzenec – Moravský Písek – hranice
kraje; výhledové dopravní zatížení tahu odhadujeme v úseku Hodonín – Bzenec
v rozpětí od 8,5 tis. do 12 tis. voz./24 hod. a v úseku Bzenec – hranice kraje od 13,5
tis. do 15 tis. voz./24 hod.
Silniční tah umožňuje ve vazbě na dálnici D1 spojení s významnými centry v území
Zlínského kraje (Uherské Hradiště, Otrokovice, Hulín). Dopravní zatížení tvoří
doprava směřující k významným sídlům ležícím na trase komunikace (Bzenec,
Hodonín), přičemž případná realizace umožní snížení výhledových intenzit dopravy
na stávající silnici I/55 v trase Hodonín – Rohatec – Petrov – Strážnice – Veselí nad
Moravou (o cca 6 – 8 tis. voz./24 hod.).
f) Silniční tah I/55 v úseku Sudoměřice – Petrov – Strážnice – Norovy – Veselí nad
Moravou; výhledové dopravní zatížení v extravilánu trasy stávající silnice
odhadujeme v rozpětí od cca 16 tis. do cca 20 tis. voz./24 hod.
Plánovaná výstavba přeložky Sudoměřice – Petrov a obchvatů Strážnice a Vnorovy –
Veselí nad Moravou umožní snížení intenzit dopravy na stávající silnici I/55
o cca 10 tis. voz./24 hod.
S ohledem na podrobnost zpracované modelové sítě následně uvádíme odhad
výhledového dopravního zatížení na vybraných obchvatech a přeložkách krajské silniční sítě:
obchvat I/152 Ivančice a Ivančice – Nesovice ........... cca 9 tis. voz./24 hod.
nová komunikace Modřice – Rajhrad......................... cca 3,5 tis. voz./24 hod.
přeložka II/417 Šlapanice a Prace – Kobylnice.......... cca 2,8 – 4,6 tis. voz./24 hod.
přeložka II/383 Tvarožná ........................................... cca 800 voz./24 hod.
obchvat Kuřim ............................................................ cca 4,6 tis. voz./24 hod.
Modřice, souběh s JZT ............................................... cca 8 – 21 tis. voz./24 hod.
obchvat a přeložka II/419 Terezín – Násedlovice ...... cca 11 tis. voz./24 hod.
Využití nových komunikací navrhovaných k zařazení mezi silnice III. tříd odpovídá jejich
charakteru, účelu a rozložení cílů:
Lančov – Bítov .............................................. cca 220 voz./24 hod.
Prokopov........................................................ cca 50 voz./24 hod.
Dolní Bojanovice – Mutěnice........................ cca 600 voz./24 hod.
Prusy-Boškůvky – Moravské Málkovice ...... cca 580 voz./24 hod.
Orlovice – Hvězdlice..................................... cca 100 voz./24 hod.
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Vliv výhledového uspořádání silniční sítě na řešení očekávaných problémů
Výsledky modelového zatěžování současného a výhledového dopravního uspořádání
sítě pozemních komunikací výhledovými objemy dopravy ukazují, jaký dopad resp. přínos
může mít případná realizace dopravních staveb na očekávané dopravní zatížení již
definovaných kritických oblastí.
a) vazba hranice kraje – Přibyslavice – Bosonohy – Brno vedená po silnici II/602;
mírné snížení výhledového dopravního zatížení na vstupu do Brna lze očekávat
v souvislosti s realizací VMO a JZT, konkrétní problémy řeší lokální obchvaty
a přeložky
b) silnice II/380 v úseku Žatčany – Brno; dopravní zatížení silnice II/380 na vstupu
do krajského města řeší přeložka Tuřany, návaznost II/380 na JVT a převedení
úseků II/380 vedených územím města Brna do MK
c) průtah města Vyškova; vedení krajské silniční sítě v obchvatové trase umožní
ke stanovenému výhledovému období udržet dopravní zatížení sítě pozemních
komunikací města maximálně na úrovni roku 2005
d) průtah Modřice (silnice II/152) – vedení JZT v prostoru mezi dálnicí D2
a rychlostní silnicí R52 umožní snížení dopravního zatížení stávající silnice II/152
orientačně o cca 17 tis. voz./24 hod. (z 25 tis. až 38 tis. voz./24 hod. na 8 tis. –
21 tis. voz./24 hod.)
e) vazba Hodonín – Dubňany – Kyjov (silnice II/431 a II/422) – průtah Kyjova;
odhadované dopravní zatížení mírně vzroste se změnou významu silnice II/431 (na
úroveň cca 10 – 12,5 tis. voz./24 hod., což potvrzuje nutnost hledat řešení vzniklé
dopravní situace
f) průtah Židlochovice; při realizaci obchvatu očekáváme v průtahu silnice II/425
snížení výhledového dopravního zatížení o cca 5 tis. voz./24 hod.; výhledové
intenzity na obchvatu Židlochovic odhadujeme na úrovni cca 8,5 –
10 tis. voz./24 hod.
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14. NÁVRHY A DOPORUČENÍ
Na základě provedeného hodnocení rozvojových záměrů byla definována množina
úseků, přeložek a obchvatů, které mají významný vliv na stanovené dopravní řešení území,
případně se jeví v souvislosti s vymezením základní kostry krajské silniční sítě jako
nadbytečné.

14.1. Návrhy dopravních staveb doporučené k zařazení do krajské silniční
sítě
14.1.1. Závazné návrhy
Následující seznam obsahuje přehled záměrů, které lze doporučit k realizaci
ve sledovaném návrhovém období, tj. k horizontu roku 2030.
1.

přeložka Tuřany (tah X1: Hodonín, st. hr. – Hodonín (R55) - Mutěnice - Čejč Brno Tuřany (JVT) - Brno Slatina (D1) - Brno Černovická terasa (VMO);
výhledově I/51)

2.

přeložka Ráječko – Rájec – Doubravník n. S. – Lhota Rapotína (tah X2: Brno –
Česká – Lipůvka (I/43) - Blansko - Rájec Jestřebí - Boskovice - Sebranice (I/19,
R43); výhledově I/41)

3.

Bučovice – jižní přeložka (tah 19: Ždánice - Bučovice – Vyškov)

4.

obchvat Kuřim (tah 20: Kuřim (R43) – Svinošice –Černá Hora – Bořitov –
Sebranice (I/43, R43, I/19))

5.

Modřice – souběh JZT; MK ul. Roviny (tah 28: Mor. Bránice – Silůvky –Modřice
(R52, jižní tangenta, D2) – Brno, jih (II/380))

6.

přeložka II/385 Hradčany – Čebín (tah 29: (Bystřice p. P. (I/19) – Nedvědice
(hranice kraje) – Lemvír – Doubravník – Borač – Předklášteří (II/389) – Tišnov –
Čebín – Kuřim (R43, I/43) – Rozdrojovice – Brno, Kníničky (II/384))

7.

obchvat Bosonohy (tah 26: (Velká Bíteš) – Domašov – Kývalka – Brno (23))

8.

obchvat Židlochovic – úsek Unkovice – Vojkovice, obchvat Blučina (tah 34:
Pohořelice (R52, I/53) – Židlochovice – Měnín (II/380) – Újezd u Brna – Šaratice
– Slavkov u Brna (I/54))

9.

Brno-Slatina, obchvat, přeložka Šlapanice – JZ (tah 36: Brno (50) – Šlapanice –
Slavkov u Brna (I/54))

10. Pohořelice – Mikulov, nová souběžná komunikace k R52 (tah 12: Mikulov (I/40,
R52) – Perná – Pasohlávky – Pohořelice (I/53))
11. Modřice – Rajhrad, nová komunikace (tah 11: (Brodské – státní hranice –)
Lanžhot (D2) – Břeclav (I/55) – Velké Pavlovice – Hustopeče – Velké Němčice –
Židlochovice – Rajhrad – Modřice (II/152, R52))

14.1.2. Směrné návrhy
Jedná se o návrhy, které nemají zásadní vliv na dopravní řešení území, nejsou pro dané
silniční tahy nezbytné, je však možné je dlouhodobě sledovat a průběžně hodnotit
opodstatněnost a účelnost jejich zařazení do krajské silniční sítě s ohledem na postupnou
dostavbu a realizaci jejího cílového uspořádání. Lze předpokládat, že realizace těchto návrhů
přesáhne časový horizont návrhového období.
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SILNIČNÍ TAHY KRAJSKÉHO VÝZNAMU
1.

Silniční tah 1: (Jemnice – hranice kraje) – Chvalatice – Štítary – Šumná – Lesná –
Milíčovice – Citonice (I/38)
-

2.

3.

Silniční tah 3: Dobšice (I/53) – Hodonice – Hrádek – Hevlín – Hrabětice – Hrušovany
nad Jevišovkou – Novosedly – Mikulov (I/40, R52)
- II/408 Hodonice
- II/414 Hrušovany, jihovýchod, Drnholec – Novosedly
Silniční tah 4: Trnové Pole (I/53) – Jiřice u Miroslavi – Hrušovany nad Jevišovkou –
Hevlín (státní hranice – Laa a. d. Thaya)
-

4.

II/431, II/422 Svatobořice – Mistřín
II/432 Kyjov (západní obchvat)

silniční tah 16: Hodonín (R55, I/51) – Rohatec – Sudoměřice – Strážnice – Veselí nad
Moravou (I/54, hranice kraje – Uherské Hradiště)
-

9.

II/408 Násedlovice – Uhřice (obchvat)

Silniční tah 14: Hodonín (R55, I/51) – Dubňany – Svatobořice – Mistřín – Kyjov (I/54)
-

8.

II/400 Miroslav (přeložka)

Silniční tah 10: Mikulov (I/40, R52) – Velké Pavlovice – Kobylí – Terezín (II/380) –
Násedlovice – Žarošice (I/54)
-

7.

II/413 Moravský Krumlov

Silniční tah 6: Miroslav (I/53) – Hostěradice – Višňová - Tavíkovice – Rozkoš – Hostim
(– hranice kraje – Zvěrkovice, I/38)
-

6.

II/415 Hrušovany nad Jevišovkou

Silniční tah 5: Znojmo (I/38) – Prosiměřice – Vítonice – Hoštěradice – Dobelice – Mor.
Krumlov – Rokytná (II/152)
-

5.

II/408 Onšov – Lesná (přeložka)

I/55 Sudoměřice – Petrov
I/55, II/426 Strážnice (přeložka)
I/55 Vnorovy – Veselí nad Moravou

Silniční tah 19: Ždánice (I/54) – Bučovice (I/50) – Bohdalice-Pavlovice – Vyškov (D1,
II/430)
-

II/431 Ždánice (přeložka)
II/431 Bučovice – východ, západ

10. Silniční tah 20: Čebín (R43) – Kuřim – Svinošice –Černá Hora – Bořitov – Sebranice
(I/43, R43, I/19)
-

I/43 Lipůvka

11. Silniční tah 21: Rájec-Jestřebí (I/43) – Černá Hora – Bořitov (I/43) – Lysice – Kunštát
(I/19) – Rozseč nad Kunštátem – Olešnice (– hranice kraje – Nyklovice, II/375)
-

II/376 Bořitov

12. Silniční tah 23: Boskovice (I/43) – Vážany – Šebetov – Uhřice (– hranice kraje – Jevíčko)
-

II/374 Knínice u Boskovic
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-

II/374 Šebetov

13. Silniční tah 25: Moravský Krumlov (II/152) – Ivančice – Rosice (I/23)
-

II/152 Ivančice
II/394 Ivančice, Neslovice, Tetčice, Rosice

14. Silniční tah 27: Ivančice-Mor.Bránice –Dolní Kounice – Pohořelice
-

II/152 Mor.Bránice, přeložka

15. Silniční tah 28: Mor. Bránice – Silůvky – Ořechov – Modřice (R52, jižní tangenta, D2) –
Brno, Chrlice (II/380)
-

II/152 Želešice – Ořechov – Hajany

16. Silniční tah 29: (Štěpánov n. S. – hranice kraje – ) Nedvědice –Borač – Předkláštěří
(II/385) – Tišnov – Čebín (R43)
-

II/387 Štěpánovice, Borač

17. Silniční tah 33: Tišnov (II/385) – Deblín – Svatoslav (hranice kraje – Velká Bíteš)
-

II/379 Nelepeč-Žernůvka
II/379 Deblín

18. Silniční tah 34: Pohořelice (R52, I/53) – Hrušovany u Brna – Vojkovice (II/425) –
Blučina – Měnín (II/380) – Újezd u Brna – Křenovice – Slavkov u Brna (I/54)
-

II/416 Újezd u Brna, obchvat
II/416 Hostěrádky-Rešov, přeložka
II/416 Křenovice, obchvat

19. Silniční tah 35: Brno, Slatina (I/50, II/417-přeložka) – Šlapanice – Holubice – Rousínov
(D1) – Vyškov (D1, R46) – Ivanovice na Hané (– hranice kraje – Kroměříž)
-

II/430 Vyškov, obchvat (západ-sever)

SILNIČNÍ TAHY MÍSTNÍHO VÝZNAMU I. KATEGORIE
1.

Silniční tah 8: Čejkovice (I/53) – Břežany – Pravice (II/414) – Hrušovany nad Jevišovkou
(II/415)
-

2.

Silniční tah 32: Bohdalice-Pavlovice (II/431) – Kozlany – Milonice – Nesovice (I/50) –
Mouchnice (– hranice kraje – Koryčany, II/432)
-

3.

II/373 Sloup, přeložka – západní varianta

Silniční tah 36: Vyškov (D2, R46, I/47) – Studnice – Lipovec (II/378)
-

5.

II/429 Nesovice, přeložka

Silniční tah 37: Lažánky (II/379) – Ostrov u Macochy (II/373) – Šošůvka (II/377) –
Sloup – Němčice – Ludíkov (II/150)
-

4.

II/414 Hrušovany nad Jevišovkou (jižní obchvat)

III/37728 Vyškov, přeložka

Silniční tah 52: Ořechov (II/152) – Střelice – Troubsko – Bosonohy (D1, II/602)
-

III/15274 Troubsko, přeložka
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6.

Silniční tah 57: Tvarožná (D1, II/430) – Pozořice– Hostěnice – Ochoz u Brna (II/373) –
Bílovice nad Svitavou (II/374)
-

7.

II/383 Tvarožná, přeložka

Silniční tah 58: Blansko (II/379) – Olomučany – Adamov – Bílovice nad Svitavou –
Brno, Židenice (I/42, VMO)
-

II/374 Maloměřice – Obřany (přeložka)
II/374 Bílovice nad Svitavou (JV přeložka)

SILNIČNÍ TAHY MÍSTNÍHO VÝZNAMU II. KATEGORIE
1.

Modřice
-

2.

nová komunikace III/15280 mezi I/52 a II/152

Ivančice
-

přeložka III/15254 v souvislosti s realizací varianty blízkého obchvatu II/152 –
II/394
přeložka III/393

14.2. Místní a účelové komunikace doporučené k zařazení do silniční sítě
14.2.1. Okres Znojmo
Komunikace Lančov – Bítov
 úsek mezi silnicemi III/39812 a III/40813
 výhledově silnice III. třídy
 délka cca 3,2 km
 vzájemné spojení obcí
 přístup do významné rekreační oblasti
 napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu
Komunikace Prokopov – Jiřice
 úsek mezi silnicemi III/4002a III/3986
 výhledově silnice III. třídy
 délka cca 2,4 km
 vzájemné spojení obcí (nahrazuje spojení vedené v trase silnice III/3986)
 napojení přilehlých obcí na silniční tahy vyššího významu

14.2.2. Okres Hodonín
Komunikace Dolní Bojanovice – Mutěnice
 úsek mezi silnicemi III/42222 a II/380
 výhledově silnice III. třídy
 délka cca 3,7 km
 přímé napojení obcí na silniční tahy vyššího významu
Komunikační propojení Bzenec
 úsek mezi silnicemi II/426 a plánovanou přeložkou I/54
 výhledově silnice III. třídy
 délka cca 2,5 km
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 zařazení vyvoláno realizací přeložky I/54

14.2.3. Okres Vyškov
Komunikace Orlovice – Hvězdlice
 úsek mezi silnicemi III/4284 a III/43339
 prodloužení silnice III/4284
 výhledově silnice III. třídy
 délka cca 2,5 km
 vzájemné spojení obcí na východním okraji okresu
 přímé napojení obcí na silniční tahy vyššího významu
 zvýšení kvality dopravního spojení v oblasti
Komunikace Prusy-Boškůvky – Moravské Málkovice
 úsek mezi silnicemi III/04713 a III/4284
 výhledově silnice III. třídy
 prodloužení vedení stávající sil. III/04713
 délka cca 1,4 km
 vzájemné spojení obcí
 logické propojení komunikací

14.2.4. Okres Blansko
Komunikace Malá Roudka – Velké Opatovice
 úsek mezi silnicemi II/372 a III/3724
 výhledově silnice III. třídy
 délka cca 1,0 km
 probíhá převod do silniční sítě
 napojení místní části obce Velké Opatovice na silniční tah vyššího významu
 jediné napojení po převedení části silnice III/3724 mezi MK
Komunikace Lhota u Lysic - Kunice
 úsek mezi silnicemi III/3766 a III/3763
 výhledově silnice III. třídy
 délka cca 2,2 km
 vzájemné spojení obcí
 logické propojení komunikací
 řešení provozu veřejné osobní dopravy
 probíhá převod

14.2.5. Okres Brno-venkov
Komunikace Tišnovská Nová Ves – Žďárec
 úsek mezi silnicemi II/3897 a II/389
 výhledově silnice III. třídy
 délka cca 2,0 km
 propojení na spádovou obec s vybaveností
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14.2.6. Okres Brno-město
Brno, ulice Libušina třída – Chironova
 úsek mezi silnicemi III/3842, II/602 a III/15272
 výhledově silnice III. třídy
 délka cca 3,3 km
 logické propojení silničních tahů III. třídy
 výhledově převedení trasy silnice III/3842
 podmiňujícím procesem je vyřazení části stávající silnice III/3842 ze silniční sítě
Hrušovany u Brna
 část spojnice dnešní II416 s III/41619, dnes MK "průmyslový obchvat"
 výhledově silnice II. třídy
 délka cca 1,8 km
 začlenění do tahu Pohořelice - Židlochovice - D2 - Slavkov u B.
 podmíněno vybudováním obchvatu Unkovice

14.3. Vymezení úseků, jejichž zařazení do krajské silniční sítě není nezbytné
Vzhledem k rozsahu sítě tras jsou v následujících kapitolách v rozdělení na území okresů
následně uvedeny silnice, případně části stávajících silnic, které dle zákona neplní na území
Jihomoravského kraje funkci silnice II. nebo III. třídy, případně jsou v krajské síti nadbytečné
(zde jsou zařazeny také komunikace, které plní funkci silnice, odpovídají definici zákona,
ale některé vazby duplikují a jsou tedy nadbytečné).

14.3.1. Okres Znojmo
obec
Oslnovice
Podhradí nad Dyjí

číslo silnice
III/41113
III/39814

Chvalatice

III/40814

Stálky

III/40930

Šafov

III/39819

Běhařovice

III/39916
III/4004
III/3984

Křepice
Horní Břečkov, Vracovice,
III/40823
Olbramkostel
Lukov

III/40821

Bezkov, Lukov
Horní Břečkov,Lukov

III/40830
III/40826

Plenkovice, Znojmo

III/40831
III/40832

Znojmo

Kravsko

III/4121
III/03834
III/41318
III/40832

poznámka
fce MK v obci
fce MK v obci
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah III/40813 vedený obcí
vede ke státní hranici, není návaznost ani
hraniční přechod
vede ke státní hranici, není návaznost ani
hraniční přechod
fce MK, obec napojena na významově
vyšší tahy II/399 a III/4005
fce MK v obci
duplicitní spojení k tahu III/40826 a
III/40824, nevede zastavěným územím
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah III/40819
umožňuje zkrácení trasy
duplicitní spojení
souběh s trasami III/40832 a II/361
součást silniční sítě města
duplicita s trasami I/38
součást silniční sítě města
součást sítě místních komunikací města
fce MK v obci
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obec
Šatov, Havraníky
Vrbovec

Strachotice

číslo silnice
III/41320
III/40836
III/40838
III/40839
III/40840
III/3979
III/39710
III/40842

poznámka
duplicita k III/41322
místní komunikace v obci
vedení trasy ke státní hranici bez další
návaznosti
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah III/3978
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah III/3978
místní komunikace v obci, napojení obce na
významově vyšší tah II/397 a III/3976
vedení trasy ke státní hranici bez další
návaznosti

Slup

III/39711

Jaroslavice

III/3976

Dyjákovice

III/40843

Hevlín
Hrušovany nad
Jevišovkou

III/4157

místní komunikace v obci
vedení trasy ke státní hranici bez další
návaznosti
fce MK v obci

II/414, II/415

výstavba obchvatů II/414 a II/415

Božice

II/414

Hodonice

III/40841

Oleksovice

III/3971

Mackovice, Břežany

III/3972

Miroslav

III/0541

Miroslavské Knínice,
Miroslav
Olbramovice, Šumice

III/4137
III/3967

Kubšice

III/3969

Lesonice

III/4136

Moravský Krumlov

III/15250
III/15251
III/15252

Podmyče

III/39815

Jaroslavice

II/397

Suchohrdly u Mir.

III/0542

Olbramovice

III/3962
III/3968

Božice
Rešice
Jaroslavice

III/3975
III/3961
III/3977

převedení dopravy mimo zastavěné území
do trasy sil. III/4141
MK v obci, napojení obce na významově
vyšší tah
z větší části fce MK v obci, napojení obce
na významově vyšší tah II/397 lze
realizovat jinak
duplicitní spojení k II/397 + III/3974
MK v obci, napojení obce na významově
vyšší tah
MK v obci, umožňuje nahrazení trasy
III/4136 - III/40014
duplicitní spojení k trase III/3966
MK v obci, napojení obce na významově
vyšší tah vedený obcí
MK v obci, napojení obce na významově
vyšší tah vedený obcí
MK v obci, napojení obce na významově
vyšší tah vedený obcí
neplní funkci silnice
MK v obci, napojení obce na významově
vyšší tah
vedení trasy ke státní hranici bez další
návaznosti
fce ÚK ke státní hranici, nahrazeno trasou
sil. III/39712
fce ÚK k nádraží
fce MK v obci, souběh se silnicí vyšší třídy
(II/396, příp. přeložka)
fce MK v obci, souběh se silnicí vyšší třídy
(III/3966)
fce ÚK k nádraží
fce MK v obci
fce MK v obci
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obec
Jaroslavice
Jiřice u M.B. - Hostim
Pavlice
Štítary
Onšov
Onšov
Nový Petřín
Skalice - Morašice
Miroslav
Vratěnín
Oslnovice
Suchohrdly u Mir.
Hnanice
Šatov
Chvalovice
Lančov
Horní Břečkov
Hevlín
Loděnice

číslo silnice
III/39713

poznámka
fce MK v obci
nahrazeno prodloužením sil. III/4002,
III/3986
fce ÚK
III/3987
fce MK v obci, duplicitní napojení na I/38
fce ÚK vedené mimo hlavní přepravní
III/3988
směr, nevhodné zkrácení trasy
III/3989
fce MK v obci
III/40818
fce MK v obci
III/39817
fce ÚK, duplicitní spojení
III/39818
fce ÚK, duplicitní spojení
III/40012
fc MK, obce napojeny silnicí vyšší třídy
III/40013
fce MK v obci
III/40926
fce ÚK ke státní hranici
III/41114
fce ÚK mimo zastavěnou část obce
III/4138
fce ÚK, duplicitní spojení
III/41321
ochrana ŽP, fce ÚK do NP Podyjí
III/41323
fce ÚK k nádraží
III/41324
fce ÚK ke sklepům
fce MK, napojení obce na významově vyšší
III/39813
tah III/39810
úsek Čížov - státní hranice, ochrana ŽP, fce
III/40822
ÚK do NP Podyjí
III/4158
fce MK v obci
III/39525, III/39526 fce MK v obci

14.3.2. Okres Břeclav
obec

číslo silnice

Drnholec

II/414

Novosedly

II/414

Dobré Pole

III/4145

Březí

III/4146
III/42120
III/0522
III/0523

Mikulov

III/0524
III/0525
III/0526
III/4148

Milovice

III/42123

Sedlec

III/4149

Šitbořice
Hustopeče

III/0512
III/4202

Rakvice

III/42116

poznámka
pouze ús. III/39613 - III/39615, výhledově
přeložka II/414
pouze ús. II/414 - III/39615, výhledově
přeložka II/414
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí, II/414
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí, II/414
část jako MK v obci
MK v obci (ús. II/421 – III/0522)
MK v obci, vazba ke státní hranici bez
návazností
MK v obci
MK v obci, slepá ulice
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
MK v obci
MK v obci, slepá ulice ke st. hranici, bez
návaznosti
MK v obci
MK v obci
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
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obec

číslo silnice
III/05529

Břeclav

III/00221
III/00222
III/00223
III/41418
III/41412

Valtice

III/41414
III/41415

poznámka
Účelová komunikace - mimo zastavěné
území
souběžná trasa s II/425 a D2
část sil. za mimo zastavěnou část Ladná
MK v obci, obsluha části města
MK v obci, převedení stávající I/55 do
kategorie III. třídy (plánovaná přeložka I/55)
od kř. se sil. III/41413 fce účel. komunikace,
slepá ulice ke státní hranici, bez návaznosti
fce účel. komunikace, slepá ulice ke státní
hranici, bez návaznosti
fce MK v obci, fce účelové komunikace ve
vztahu ke státní hranici, bez návaznosti

III/41416
Borkovany

III/0514

Velké Němčice

III/0543
III/4216
III/4214

Klobouky u Brna

III/4215
III/4189
III/0515

Krumvíř

Kobylí

II/418
III/4219

fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
MK v obci
MK v obci
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
MK v obci, alt. Napojení na II/380,
výhledově I. třída
MK v obci
ús. II/380 - III/4188; nevhodné napojení,
převedení dopravy do trasy sil. III/4188
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí

III/42110
III/05526
Moravská N. Ves
III/05527
Pohořelice

II/424
III/41622

Týnec

III/4241

Tvrdonice

III/4244

Jevišovka

III/4143

v zastavěné části fce MK, v extravilánu fce
účelové komunikace ke státní hranice, bez
návaznosti
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
po výstavbě přeložky a R55 MK v obci
fce MK v obci
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
úsek za hranice obce, fce MK

14.3.3. Okres Hodonín
obec

číslo silnice

Hodonín

III/05532

Mikulčice

II/423

Vlkoš
Veselí nad Moravou

III/05412
III/05519

poznámka
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
změna kategorie v souvislosti s výstavbou
nové trasy, napojení na R55 (MÚK)
fce MK , účelová komunikace k nádraží
fce MK,účelová komunikace
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Šardice

III/05521
III/42218

Mutěnice

III/0516

Dubňany

III/4253

Šardice

III/42219

Čejč

III/42220

Násedlovice

II/419, III/41923

Želetice

III/41925
III/43114

Ždánice

III/43115

Blatnice

III/05415

Dambořice

III/0546, III/0547

Uhřice

III/41920

Hýsly

III/42210

Kostelec, Moravany

III/42215

Kyjov

III/43234

Žádovice

III/4229, III/4228

Žeravice

III/4226

Domanín
Bzenec

III/4952
II/426

Vnorovy

III/05522
III/4996

Kněždub
III/4998
Sudoměřice

I/55
III/4263
I/55

Petrov
III/05524
Rohatec

III/05525

Lipov

III/4999

fce MK, účelová komunikace
fce MK,účelová komunikace
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
posílení významu a fce sil. III/41926 a
III/41923, umožňující vzájemné spojení
zastavěných částí obcí Karlín, Násedlovice,
Uhřice s napojením na plánovanou
přeložku II/419 v obci Uhřice
MK v obci k žel. st.
fce MK, účelová komunikace k nádraží
posílení významu a fce tahů vyšší
kategorie, spojení I/54-II/431
účelová komunikace k nádraží
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, účelová komunikace v obci
napojení obce na komunikace vyšších tříd
procházejících jižním a severním okrajem,
zařazení do MK, ochrana před průjezdnou
dopravou
posílení významu tahu III/42213-III/42216,
duplicitní spojení
fce MK ve městě, zastavěná část,
nežádoucí průjezd
fce MK v území, alternativní spojení se
zastavěnou částí obce Žeravice, posílení
významu II/422-III/4225
fce MK v obci, alternativní spojení se
zastavěnou částí obce Žádovice
fce MK v území
fce MK v území, výstavba přeložky II/426
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
posílení fce hl. tahu III/4995, alt. Spojení s
městem Strážnice
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
převedení do MK v souvislosti s
plánovanou přeložkou I/55
fce MK k nádraží
převedení do MK v souvislosti s
plánovanou přeložkou I/55
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK v obci k žel.stanici
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Blatnička

III/05416

Sobůlky

III/05410

Žarošice

III/41918

Malá Vrbka

III/49919

fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK , účelová komunikace
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
od středu obce funkce účelové komunikace

14.3.4. Okres Vyškov
obec

Milešovice

číslo silnice
III/4186
III/4187
III/41910

Kobeřice u Brna

III/41911

Heršpice - Jalový Dvůr
Rašovice
Vážany nad Litavou
Křenovice
Holubice

III/41915
III/41916
III/4195
III/41711
III/4163

Velešovice

III/3837

Rousínov

III/0473

Lovčičky

III/0475
III/0477
III/3834
III/37931
III/37932
Habrovany - Rousínov

III/37926

Nemojany
Hodějice

III/37927
III/0504
III/0505
III/41917
III/0506

Křížanovice
Bučovice

III/43112
III/43111

Nevojice

III/4319
III/0508

Nesovice

III/4293

Snovídky

III/4295

Nemotice
Brankovice

III/4296
I/50, III/43341

poznámka
Končící komunikace, fce MK od křiž. silnic
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce ÚK
fce MK v obci
fce MK v obci
fce MK v obci
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK
fce MK (místní část Čechyně)
alternativní spojení do obce Viničné
Šumice, posílení významu III/3836
fce MK po realizaci plánované přeložky
III/37931
slepá ulice, fce MK, napojení obce na
významově vyšší tah vedený obcí
alternativní spojení do obce Habrovany,
posílení významu III/37931
fce MK
od křiž. se sil. III/0505 fce MK
fce MK v obci
funkce účelové komunikace k žel. stanici
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
funkce účelové komunikace k žel. stanici
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK v místní části Černčín
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí a funkce účelové
komunikace
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
funkce účelové komunikace k žel. stanici
fce MK v obci po realizaci přeložky I/50
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obec
Kožušice
Krásensko
Kojátky

číslo silnice
III/05010
III/05011
III/37924

Kozlany

III/4317
III/4318
III/4291

Hvězdlice

III/43340

Bohdalice-Pavlovice

II/431

Lysovice

III/4316

Vyškov

III/37933

III/37935

II/430
III/37728
III/37729
III/37738
III/37739
Drnovice

II/379

Křižanovice u Vyškova

III/04711

Vážany
Hoštice – Heroltice

III/04712
III/4286

Rybníček

III/4287

Ivanovice na Hané

III/4282
III/4283

Pustiměř

III/37730

Radslavice
Zelená Hora
Mouřínov
Podivice

III/37736
III/37732
III/0507
III/37733

Studnice

III/3782

Nové Sady
Olšany
Dobročkovice

III/37741
III/37930
III/0509

poznámka
fce MK - k nádraží ČD
fce MK
duplicitní napojení na sil. II/379 (úsek mezi
II/378 a III/3786)
fce MK od kř. Se sil. III/4318
fce MK v obci
posílení fce II/429, omezení průjezdné
dopravy
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK po realizaci plánované přeložky
II/431
od křižovatky III/4315 x III/4316 funkce MK
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí, po vybudování obchvatu
II/430
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí, po vybudování obchvatu
II/430
změna funkce v úseku II/431 – III/0462 po
vybudování obchvatové trasy
změna funkce v úseku II/430 (obchvat) –
III/37935 (po vybudování obchvatové trasy
II/430)
fce MK v obci (ús. III/37728 – III/37737)
fce MK v obci
fce MK, napojení na významově vyšší sil.
tah
v ús. III/37365 – přeložka II/379, změna fce
(MK)
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí, napojení na I/47 zajišťuje
III/4285
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
duplicitní napojení obce, omezení průjezdu,
posílení fce III/37729
z centra obce funkce MK
účelová komunikace k voj. Újezdu
fce MK v zastavěné části obce
od středu obce (křižovatka silnic) funkce
účelové komunikace
fce ÚK, posílení významu tahu III/37728 –
III/37740
od středu obce funkce účelové komunikace
od středu obce funkce účelové komunikace
od středu obce funkce účelové komunikace
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obec
Nížkovice

číslo silnice
III/4198
III/4199

poznámka
fce ÚK
výhledově funkce MK (úsek mezi
plánovaným obchvatem a III/4197)

14.3.5. Okres Blansko
obec

číslo silnice
III/37443

Blansko

III/37920
III/37441
II/374

poznámka
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
funkce ÚK mimo zastavěnou část města
funkce ÚK mimo zastavěnou část města
fce ÚK, změna fce v souvislosti s výstavbou
přeložky

Jedovnice

III/37364
II/379
II/373

variantní napojení na II/373, změna funkce
po realizaci obchvatu

Kulířov

III/3782

variantní spojení do obce Rozstání,
omezení průjezdu, fce MK, napojení obce
na významově vyšší tah vedený obcí

Skrchov

III/0435

funkce MK v obci

Vilémovice

III/3811

Ostrov u Macochy

III/37363

Lipůvka-Svinošice

II/379

Újezd u Černé Hory

III/37717

Běleč

III/38717

Kuničky

III/37361
III/37725
III/37432

Rájec-Jestřebí

III/37435
II/374
III/37722

Bořitov
III/0432

funkce účelové komunikace v obci, ochrana
životního prostředí
omezení průjezdu, ochrana životního
prostředí, fce MK v zastavěné části, dále
funkce účelové komunikace
změna fce v souvislosti s převedením II/379
do vyšší kategorie a vybudováním přeložky
posílení vazby na centrální část obce
funkce účelové komunikace do místní části
obce
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK do místní části Karolín
Holešín je m.č. města Rájec-Jestřebí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
změna fce v souvislosti s plánovanou
výstavbou přeložky
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí, ochrana životního
prostředí, omezení průjezdné dopravy
v zastavěné části obce, posílení významu
silnic vyšších tříd

Vavřinec

III/37442

fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí, ochrana před průjezdnou
dopravou, posílení funkce III/37440

Hluboké u Kunštátu

III/01850

účelová komunikace do místní části obce
(III/01849 ponechat v III.tř.)
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obec

číslo silnice

Kunštát

I/19

poznámka
změna funkce západní a východní části
komunikace v souvislosti s výstavbou
plánované přeložky I/19
funkce MK v obci
změna funkce v souvislosti s výstavbou
plánované přeložky I/19
funkce MK do části obce
funkce MK do části obce
funkce MK do části obce
funkce MK do části obce
funkce MK do části obce
funkce MK do části obce
funkce MK do části obce
funkce MK ve městě
Na silnici III/37410 je pod rozestavěnou
rychlostní silnicí (výhledová R43)
nedostatečná podjezdná výška – 3,40 m

III/01849
Sebranice

I/19

Letovice

III/3659
III/3656
III/3747
III/3655
III/36832
III/36834
III/0434
III/37418

Cetkovice – Borotín

III/37410

Velké Opatovice

III/3724

Lomnice

III/3774

Lhota Rapotina

II/374

Křetín

III/3652

Sulíkov

III/36215

funkce účelové komunikace do části obce,
nové napojení ze silnice II/372 z obce Malá
Roudka (v současné době probíhá převod
MK Malá Roudka – Velká Roudka do sil.
sítě)
fce účelové komunikace do místní části
obce
po vybudování přeložky funkce MK
funkce MK v ús. Křetín - Sulíkov (po křiž. se
sil. III/3654
Sulíkov spoj.; funkce MK

14.3.6. Okres Brno-venkov
obec
Čučice
Ivančice

číslo silnice
III/3933
III/3934
III/15255
III/15253
II/152

poznámka
fce MK od křiž. se sil. III/3934
fce MK v obci
funkce MK, napojení místní části obce
funkce MK, napojení místní části obce
po vybudování přeložky fce MK
alternativní napojení, fce účelové
komunikace na III/3939, doporučujeme
vedení přes N.Ves a III/3935

Oslavany

III/3938

Ivančice -Oslavany

III/39411

Babice u Rosic

III/39511

Neslovice

II/394

Tetčice

II/394

Rosice

III/3941, III/3942

Nové Bránice

III/39518

alternativní spojení, posílení fce komunikací
vyšší třídy v trase II/393-III/39410
variantní napojení obce na II/395
změna fce v souvislosti s plánovanou
výstavbou přeložky
změna fce v souvislosti s plánovanou
výstavbou přeložky
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
obec v dosahu silnice II. třídy, fce MK v
obci, nezajišťuje spojení obcí
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obec

číslo silnice

Dolní Kounice

III/15258

Silůvky

III/15261, III/15260 posílení fce III/15263 vedení okrajem obce

Ořechov

III/15265

Hajany

II/152

Želešice

II/152

Bratčice

III/39516

Bratčice-Ledce

III/39517

Telnice-Sokolnice

III/4182

Újezd u Brna - Prace

III/4176

Blažovice

III/41710

Šlapanice

III/4172

Podolí

III/37370

Velatice

III/3833

fce účel.komunikace, alt. spojení k III/0471

Mokrá-Horákov

III/0472, III/3835

fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí

Kovalovice

III/3836

vyřadit v úseku III/3838 - III/3834 a územím
3 obcí vést pouze 1 silnici III. třídy

Viničné Šumice

III/3834

Bílovice nad Svitavou

II/374

Kuřim

II/386

Moravské Knínice

III/3861

Rozdrojovice

III/3847

Sentice

III/38527

Čebín

III/38529

Nelepeč-Žernůvka

III/37911

poznámka
alternativní spojení Dolní Kounice-Silůvky,
výhodnější varianta II/395 - II/152

fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
změna fce v souvislosti s plánovanou
výstavbou přeložky
změna fce v souvislosti s plánovanou
výstavbou přeložky
fce MK v obci
alternativní spojení k III/39528 a napojení
na R52, omezení průjezdné dopravy
zastavěným územím obce
fce účel.komunikace, alt. Spojení k trase
III/4184, spojující zastavěné části obcí
fce účel.komunikace, zrušením dojde k
posílení významu tahů vyšší kategorie
III/4183-II/417
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK od centrální části obce (navazuje na
síť MK města Brna)

v úseku III/3838 - II/430 fce
účel.komunikace, vyřadit a územím 3 obcí
vést pouze 1 silnici III. třídy (alt. napojení na
II/430 a D1)
změna fce v souvislosti s plánovanou
výstavbou přeložky
změna fce v souvislosti s plánovanou
výstavbou obchvatů (v trase silnice III/3861
lze alternativně vést silniční tah krajského
významu)
fce MK, umožňuje napojení místní části,
omezení průjezdné dopravy
vyřadit pouze severní napojení na III/3846
(fce MK v obci)
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
očekává se změna v souvislosti s
výstavbou R43, případně vyřazení
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
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obec

číslo silnice

Tišnov

II/377
III/3772

Úsuší

III/37910

Přibyslavice

III/3799

Židlochovice - Blučina

II/416

Troubsko

III/15274

Ostrovačice, Říčany

III/00216

Střelice

III/3948

Kuřimské Jestřabí

III/3797

Pernštejnské Jestřabí

III/38516

Skryje

III/38518

Žďárec

III/3895

Borač

II/387

Doubravník

III/38716

Olší

III/38515

Nedvědice

III/3879

Sobotovice

III/39514

Rajhrad
Hrušovany u Brna
Železné (Hajánky)
Unkovice
Zastávka
Ochoz u Brna

III/41617
III/41619
III/37711
III/41620
III/3959
III/37368

Sivice

III/38311

Kovalovice

III/38310

Moravany

III/15281

Modřice

III/15280
III/15268
III/15278

poznámka
fce MK v úseku Riegerova - Nám. Míru Brněnská (převedení dopravy do trasy sil.
III/3778 Dvořákova)
fce účel. komunikace k žel.stanici
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, obec napojena na významově
vyšší tah vedený obcí
ús. II/425 - III/41614 a D2 - III/41611;
změna fce v souvislosti s plánovanou
výstavbou R52
fce MK, změna funkce v souvislosti s
plánovaným MÚK dálnice D1
změna fce v souvislosti s plánovanou
výstavbou nové komunikace III.třídy
příjezd k ČD
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
změna fce v souvislosti s plánovanou
výstavbou přeložky
příjezd k nádrží ČD, funkce MK
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
úsek III/39515 – III/42510, duplicitní
napojení na silnici vyššího významu
(III/4210), funkce MK
Úsek II/425 – III/42510, fce MK v obci
průtah, fce MK
od středu obce funkce účelové komunikace
fce MK v obci
fce MK v obci
fce MK v obci
fce MK, napojení obce na významově vyšší
tah vedený obcí
fce MK v obci
Neplní fci silnice, navazuje na MK města
Brna
fce MK v obci
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14.3.7. Okres Brno-město
číslo silnice místní část

poznámka
ús. I/52 – I/42; změna funkce v souvislosti
s výstavbou VMO
ul. Černovická v ús. I/42 – VMO; změna
funkce v souvislosti s výstavbou VMO
ús. Sokolnická – Kaštanová; změna funkce
v souvislosti s výstavbou přeložky II/380
ús. II/374 – III/15283; duplicitní tah k I/50
fce MK v souvislosti s realizací přeložky
II/602 a R43
ús. I/23 – VMO; změna funkce v souvislosti
s výstavbou VMO
změna funkce v souvislosti s výstavbou
VMO
ul. Rokytova; fce MK v zastavěné části
obce
ús. I/42 – Žebětínská; funkce MK
v zastavěném území; převedení silnice do
trasy ul. Libušina tř.
fce MK v obci
fce MK v obci
fce MK v obci
fce MK v souvislosti s realizací přeložky
II/602 a III/15274
fce MK v obci
fce MK v obci
ús. II/380 – III/41614; změna funkce
v souvislosti s přeložením trasy II/152
funkce místní komunikace v souběhu s I/52
– obsluhují areály
ús. II/380 – II/430; fce MK v obci; změna
funkce v souvislosti s realizací přeložky
II/380
změna funkce v souvislosti s realizací
obchvatu a přeložky II/417
ul. Řipská; fce MK v obci

Horní Heršpice

II/374

Černovice
II/380

Tuřany – Komárov

II/430

Černovice – Slatina
Bosonohy

II/602
Štýřice
II/640

Žabovřesky

II/642

Vinohrady

III/3842

Kohoutovice

III/6401
III/15270
III/15276

Řečkovice
Bohunice
Přízřenice

III/15274

Bosonohy

III/15278
III/15281

Přízřenice – Horní Heršpice
Přízřenice

III/15282

Chrlice – Tuřany

III/15268
III/15277

Přízřenice

III/15383

Tuřany – Slatina

III/15286

Slatina

III/15289

Slatina

14.4. Tabulkové zpracování
Navržené změny v krajské silniční síti jsou sumarizovány do tabelárních příloh
popisujících jednotlivé tahy z hlediska jejich výhledového zatřídění a vytvářející ve vazbě na
grafické přílohy přehled úseků, kterých se změna dotkne. Údaje uvedené v tabulkové příloze
jsou vztaženy na prostorový objekt a jsou roztříděny po jednotlivých okresech takto:








Blansko ................................ BK
Brno město........................... BM
Brno venkov ........................ BO
Břeclav................................. BV
Hodonín ............................... HO
Vyškov................................. VY
Znojmo ................................ ZN
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14.4.1. Hlavička tabulky
Návrhové tahy silnic II. a III. tříd
změna v
sousedním

původ

délka km

do km

komentář

důvod

provozní
náklady

délka km

do km

popis

od km

navrhované
číslo silnice

charakteristiky tahu
navrhovaná
třída silnice

původní
číslo silnice

původní třída
silnice

okres

popis

Návrh přeřazovaných úseků

část C.3
okres

od km

navrhované
číslo silnice

okres

charakteristiky tahu
navrhovaná
třída silnice

okres

okres

okres

číslo tahu

část C.2

komentář

Popis úseků je volen tak, aby vyjadřoval navržené změny. Staničení a délky změn
prostorových úseků byly převzaty z analytické části, příp. odhadnuty za pomoci údajů
získaných ze silniční databanky a z mapového softwaru.
Údaje v tabulkách jsou uspořádány podle navržených tahů, přičemž jednotlivé tahy
jsou uloženy podle sledovaných oblastí.

15. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Generel krajských silnic Jihomoravského kraje navazuje na Generel dopravy
Jihomoravského kraje, který byl jako podklad pro připravovanou Územní prognózu
Jihomoravského kraje zaměřen v oblasti dopravní infrastruktury především na řešení
silničních tahů celostátního a mezinárodního významu (dálnice, rychlostní silnice a silnice
I. tříd), přičemž orientačně vymezil zásady vedení vybraných tahů silnic II. tříd funkčně
doplňujících definovanou základní kostru významově vyšší silniční sítě.
Generel krajských silnic Jihomoravského kraje podrobně řeší problematiku silnic II.
a III. tříd. Na základě zhodnocení všech dostupných podkladů o existujících i uvažovaných
změnách v silniční síti a na základě stanovených obecných zásad tvorby krajské silniční sítě
byly definovány silniční tahy, které jsou, z hlediska intenzit, urbanistických předpokladů
a funkce v území, v krajské silniční síti nezbytné, přičemž byla definována tzv. základní
krajská silniční síť jako nástroj efektivního a účelného vynakládání finančních prostředků
kraje.
Na základě provedeného hodnocení rozvojových záměrů, jak z hlediska dopravně
urbanistického, tak z hlediska vztahu k očekávaným objemům dopravy, byla definována
množina úseků, přeložek a obchvatů, které mají významný vliv na stanovené dopravní řešení
území, případně se jeví v souvislosti s vymezením základní krajské silniční sítě jako
nadbytečné. Výsledkem práce je návrh změn v krajské silniční síti týkající se především úprav
zatřídění komunikací (dle zákona č. 13/97 Sb. v platném znění) vyvolaných jednak jejich
funkčním rozdělením v rámci základní krajské komunikační sítě, a jednak postupnou změnou
jejich významu v souvislosti realizací doporučených výhledových dopravních staveb.
Návrhy změn v krajské silniční síti jsou prezentovány v textu, formou tabulek
a v grafických přílohách.
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16. GRAFICKÉ PŘÍLOHY
Výsledky provedené inventarizace dostupných podkladů a návrhové části jsou
zaneseny do následujících grafických příloh
B.1 Přehledná mapa stávající silniční sítě s vyznačením uvažovaných úseků
(JMK 1:100 000)
Mapa obsahuje zastavěná území, vodní toky, hranice obcí, územní obvody obcí
s rozšířenou působností a okresů s názvy, silniční síť s rozlišením na třídy a popisem a
vyznačení uvažovaných úseků s popisem.

B.2 Přehledná mapa návrhových tahů (JMK 1:100 000)
Mapa návrh krajské silniční sítě se stanovenými tahy silnic II. a III. tříd

B.3 Přehledná mapa přeřazovaných úseků (JMK 1:100 000)
Mapa obsahuje návrh změn v krajské silniční síti

B.4 Kartogram dopravního zatížení (schéma)
Mapa obsahuje zastavěná území, hranice obcí, územní obvody obcí s rozšířenou
působností, vybraná silniční síť a data z Celostátního sčítání dopravy z roku 2000
(intenzity na vybrané silniční síti kraje s údaji o celkovém počtu vozidel/z toho počtu
nákladních vozidel na profilu za 24 hodin).

B.5 Přepravní vztahy v území (schéma)
Mapa obsahuje zastavěná území, hranice obcí, hranice kraje a data o vyjížďce a dojížďce
do zaměstnání a do škol ze Sčítání lidu, domů a bytů roku 2001 (pro účely zpracování
byly použity údaje obcí, jejichž pravidelná vyjížďka představuje více než 200 cest)

B.6 Model silniční sítě Jihomoravského kraje – uzlové schéma
Mapa obsahuje schematické znázornění uzlového systému založeného modelu silniční
sítě Jihomoravského kraje s popisem uzlů a úseků.

B.7 Model silniční sítě Jihomoravského kraje – intenzity dopravy roku 2005
Mapa obsahuje schematické znázornění výsledků modelového výpočtu dopravního
zatížení úseků silniční sítě Jihomoravského kraje objemy dopravy roku 2005.

B.8 Model silniční sítě Jihomoravského kraje – odhad intenzit dopravy roku
2030
Mapa obsahuje schematické znázornění výsledků modelového výpočtu dopravního
zatížení úseků silniční sítě Jihomoravského kraje výhledovými objemy dopravy roku
2030.

B.9 Model výhledového uspořádání silniční sítě Jihomoravského kraje – odhad
intenzit dopravy roku 2030
Mapa obsahuje schematické znázornění výsledků modelového výpočtu dopravního
zatížení úseků návrhu silniční sítě Jihomoravského kraje výhledovými objemy dopravy
roku 2030. Výsledky modelového výpočtu zatížení výhledové silniční sítě ukazují možné
dopady a přínosy plánovaných dopravních staveb.

B.10 Model výhledového uspořádání silniční sítě Jihomoravského kraje – uzlové
schéma
Mapa obsahuje schematické znázornění uzlového systému založeného modelu výhledové
silniční sítě Jihomoravského kraje s popisem uzlů a úseků.
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17. PŘÍLOHY K TEXTU
Seznam obcí a stavu rozpracovanosti ÚPD, resp. ÚPP uložených mimo
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Okres Vyškov
Bohdalice – Pavlovice (SÚP) - 70.léta, návrh ÚP,
neschválený
Bošovice, schváleno zadání ÚP
Březina, není ÚP
Hoštice – Heroltice, (SÚP) - 70.léta, schválené
zadání
Kožušice, zadání ÚP
Kobeřice u Brna, ÚS
Luleč, (Starý ÚP) - 70.léta

Medlovice, koncept ÚP
Mouřínov, není ÚP
Nížkovice, schváleno zadání, projednává
koncept
Podbřežice, nevlastní ÚP
Račice – Pístovice, US
Rybníček, návrh ÚP, neschválený
Topolany, koncept ÚP, projednává se

se

Celkem je v okrese Vyškov 81 obcí, podařilo se oslovit a zpracovat všechny obce.

Okres Hodonín
Bukovany, koncept
Čeložnice, koncept
Domanín, schválený ÚP
Hovorany, ÚP
Hroznová Lhota, US
Ježov, ÚP ve fázi průzkumů a rozborů
Josefov, koncept ÚP
Kozojídky, ÚP
Kostelec, koncept
Labuty, ÚP ve fázi průzkumů a rozborů
Moravany, koncept
Nechvalín, ÚP ve fázi průzkumů a rozborů
Následovice, ÚP
Nenkovice, koncept

Ostrovánky, ÚP ve fázi průzkumů a rozborů
Petrov, ÚP
Radějov, US
Skalka, koncept ÚP
Sobůlky, koncept
Skoronice, ÚP v rozpracování
Stavěšice, koncept
Tasov, koncept ÚP
Vřesovice, koncept
Vacenovice, ÚP
Věteřov, ÚP
Žeraviny, ÚP
Ždánice, návrh ÚP

Celkem má okres Hodonín 81 obcí, chybělo 27 obcí, podařilo se oslovit a zpracovat
všechny obce.

Okres Znojmo
Bezkov, nemá ÚPD
Blanné, koncept ÚPO
Blížkovice, ÚPD
Bohutice, koncept
Borotice, ÚPD
Boskovštejn, ÚPD
Ctidružice, ÚP návrh
Čejkovice, ÚPD
Černín, projednává se návrh ÚPO
Damnice, koncept
Dobelice, nemá ÚPD
Dobřínsko, návrh ÚP
Dobšice, součástí ÚP Znojma
Dolenice, koncept
Dolní Dubňany, návrh ÚP
Dyjákovičky, ÚPD
Havraníky, zadání ÚPO
Hodonice, ÚPD
Horní Břečkov, návrh ÚPO
Horní Dubňany, nemá ÚPD

Morašice, projednává se návrh ÚPO
Našiměřice, koncept
Němčičky, neschválený návrh ÚPO
Nový Šaldorf – Sedlešovice, součástí ÚP Znojma
Olbramkostel, projednává se návrh ÚPO
Olbramovice, ÚP
Onšov, ÚPD
Oslnovice, koncept ÚPO
Petrovice, koncept
Podmyče, zpracovává se návrh ÚPO
Prokopov, neschválený návrh ÚPO
Přeskače, zpracovává se návrh ÚPO
Rudlice, nemají ÚPD
Rybníky, koncept
Rešice, ÚP
Skalice, návrh ÚP
Slatina, neschválený návrh ÚPO
Slup, projednává se návrh ÚPO
Starý Petřín, projednává se návrh ÚPO
Strachotice, ÚPO
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Horní Dunajovice, ÚPD
Horní Kounice, ÚP
Hostěradice, ÚP
Hrabětice,US
Hrušovany nad Jevišovkou, zadání ÚPO
Chvalatice, US
Jiřice u Miroslavi, ÚP
Kadov, koncept
Křepice, zadání ÚPO
Křídlůvky, zadání ÚPO
Kubšice, nemá ÚPD
Kuchařovice, součástí ÚP Znojma
Kyjovice, ÚPD
Lančov,n ÚPO
Lesná, neschválený návrh ÚPO
Lesonice, ÚP
Litobratřice, US
Lubnice, zadání ÚPO
Medlice, nemají ÚPD
Mikulovice, neschválený návrh ÚPO
Milíčovice, neschválený návrh ÚPO
Miroslav, ÚP

Suchohrdly, součástí ÚP Znojma
Šatov, neschválený návrh ÚPO
Šumná, neschválený návrh ÚPO
Tasovice, ÚPD
Trnové Pole, koncept
Trstěnice, návrh ÚP
Tulešice, US
Tvořihráz, ÚPD
Uherčice, neschválený návrh ÚPO
Újezd, ÚPD
Vedrovice, ÚP
Vevčice, nemají ÚPD
Višňové, neschválený návrh ÚPO
Vítonice, projednává se návrh ÚPO
Vranovská Ves, projednává se návrh ÚPO
Výrovice, neschválený návrh ÚPO
Vysočany, zpracovává se koncept
Zblovice, zadání ÚPO
Žerotice, ÚPD

Celkem je v okrese Znojmo 148 obcí, chybělo 80 obcí, podařilo se všechny oslovit
a zpracovat.

Okres Brno-venkov
Borovník, nevlastní nic
Biskoupky, koncept
Čučice, US
Drásov, koncept
Drahonín, US
Heroltice, koncept
Hajany, nemá ÚPO
Horní Loučky, US
Ivančice, koncept
Kaly, koncept
Katov, US
Křižínkov, US
Kuřimská Nová Ves, US
Kuřimské Jestřabí, ÚP ve fázi průzkumů a
rozborů
Kobylnice, ÚP
Lubné, nevlastní nic
Níhov - US
Nebovidy, návrh ÚP
Nedvědice, koncept
Nelepeč - Žernůvka, nevlastní nic
Nové Bránice, ÚP

Olší, US
Pernštejnské Jestřabí, zadání
Ponětovice, ÚP
Rojetín, nevlastní nic
Řikonín, nevlastní nic
Rudka, US
Silůvky, koncept
Sokolnice, návrh ÚP
Senorady, US
Šlapanice, ÚP
Těšany, ÚPO
Tišnovská Nová Ves, US
Újezd u Tišnova, US
Unkovice, koncept ÚPO
Újezd u Rosic, koncept
Veverská Bitýška, nemá ÚP
Vratislávka, nevlastní nic
Zbýšov, koncept
Žatčany, návrh zadání ÚPO
Želešice, ÚPO
Ždárec, US

V okrese Brno - venkov je celkem 162 obcí, chybělo 42 obcí, osloveny byly všechny, nebyly
zpracovány 4 obce, a to Ivančice, Senorady, Biskoupky, Čučice.

Okres Břeclav
Bulhary, ÚP
Břeclav, ÚP
Dolní Věstonice, návrh ÚP
Hlohovec, ÚP
Hustopeče, ÚP
Lednice, ÚP

Milovice, návrh ÚP
Podivín, ÚP
Rakvice, ÚP
Sedlec, ÚP
Valtice, ÚP
Vlasatice, ÚP
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Celkem je v okrese Břeclav 69 obcí, chybělo 12, z toho byly osloveny všechny, 3 obce se
neozvaly a nebyly zpracovány, a to Dolní Věstonice, Milovice, Sedlec.

Okres Blansko
Bedřichov, koncept ÚP
Běleč, US
Bukovice, US
Deštná, nic nevlastní
Dlouhá Lhota, ÚP ve fázi průzkum a rozborů
Horní Poříčí, nic nevlastní
Holštějn, US
Horní Smržov, koncept ÚP
Jabloňany, návrh zadání
Křtiny, ÚP
Kunčina Ves, nic nevlastní
Kotvrdovice, návrh ÚP
Křtěnov, koncept ÚP
Kozárov, koncept ÚP
Krhov, nic nevlastní
Kulířov, koncept
Kuničky, koncept
Louka, nemá ÚP
Lažany, US
Lipůvka, návrh ÚP
Lomnice, návrh ÚP
Lubě, ÚP
Lhota Rapotina, ÚP

Lhota u Lysic, ÚP
Ochoz u Tišnova, nic nevlastní
Olomoučany, návrh ÚP
Obora, nic nevlastní
Pamětice, US
Petrov, US
Prostřední Poříčí, US
Petrovice, návrh ÚP
Roubanina,US
Rašov, koncept
Senetářov, ÚP
Sudice, ÚP
Sulíkov, nic nevlastní
Synalov, nic nevlastní
Štěchov, US
Tasovice, koncept ÚP
Újezd u Černé Hory, návrhÚP
Unín, návrh ÚPO
Vísky, US
Vážany, nemá ÚP, schváleno zadání
Zbraslavec, zadání ÚP
Žerůtky, nic nevlastní
Žernovník, koncept ÚP

Celkem je v okrese Blansko 130 obcí, chybělo 46 obcí, zpracovalo se 40, 6 obcí se neozvalo,
a to: Lhota u Lysic, Pamětice, Prostřední Poříčí, Stěchov, Vísky, Sudice.

Seznam zpracovaných investičních záměrů
Rok 2002
II/396 - hranice kraje Vysočina - Rešice -Branišovice
II/399 - hranice kraje Vysočina - Tavíkovice - Plaveč
II/418 - Bohumilice - Krumvíř, oprava
II/385 - Tišnov, most event. č. 385-006
II/394 - Rosice - Ivančice, oprava
II/374 - Blansko, okružní křižovatka
II/416 - Pohořelice, most event. č. 416-021
II/361 - Hluboké Mašůvky, průtah
II/431 - Vyškov, okružní křižovatka
II/430, II/4331 - Vyškov, okružní křižovatka
II/422 - Lednice, průtah
II/431 - Bučovice, průtah
Vémyslice - Most ev. č. 396-005
II/432 - Milotice, průtah
II/396 - Olbramovice, obchvat
II/374 - Světlá, průtah
II/422 - Ježov, průtah
II/421 - Kobylí - průtah, oprava
II/150 - Valchov, napřímení, propustek
Most, ev. č. 362-008 - Crhov a 3629-5 - Loucký Dvůr
II/150 - Mladkov - Boskovice
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II/431 - Manerov, obchvat
II/379 - Podomí, obchvat
II/426 - Strážnice, obchvat II.
II/383 - Kanice, průtah
II/393 - Oslavany, průtah
II/416 - Pohořelice, průtah
II/152 - Ivančice, most ev. č. 152-028
III/49914 - Velká nad Veličkou - průtah, oprava
III/3865 - Veverská Bitýška, dopravní závada
III/4254 - Mutěnice, průtah, II. etapa
III/3773 - Lomnice
Moste ev. č. 01851 - Sychotín
III/0544 - Šitbořice - průtah, oprava
III/4314 - Rostěnice, Luleč
Most ev. č. 4612-1 Moutnice
III/4951 - Těmice
III/40813 - Vysočany, III/41112 - Zblovice
III/41316, III/41317 - Bantice, průtah
III/41322 - Šatov, průtah
III/37414 - Sudice, most ev. č. 37414-4
III/40813 - Vysočany, most event. Č. 40813-4
III/40813 - Bítov, most ev. č. 40813-3
III/3771 - Předklášteří, most ev. č. 3771-3
II/409 - Stálky, most ev. č. 409-027
III/40843 - Dyjákovice, most ev. č. 40843-1
II/152 - Hranice kraje Vysočina - Modřice, oprava
II/381 - Nikolčice - Velké Hostěrádky
II/425 - Rajhrad, průtah
II/361 - Přímětice, průtah
II/398 - Lesná , průtah
II/374 - Cetkovice, bodová závada
II/379 - Drnovice, průtah
III/37933 - Vyškov, průtah
III/42117 - Nejdek- Bulhary, oprava
Hlohovec příjezdná, oprava
III/416 - Slavkov - Křenovice
III/41412 - Valtice - Úvaly
III/40843 - Dyjákovice, most ev .č. 40843-1

Rok 2003
II/374 - Boskovice - Rájec, přeložka
II/394 - Neslovice, průtah
II/400 - Hostěradice, průtah
II/396 - Vémyslice, průtah
II/400 - Miroslav, průtah
II/427 - Moravský Písek, průtah
II/394 - Tetčice, průtah
II/379 - Hranice kraje Vysočina - Deblín - Tišnov
II/152 - Ivančice - Moravské Bránice
II/425 - Židlochovice, most ev .č.425-007
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III/4189 - Klobouky
III/41417 - Lednice, obchvat
Uhřice - Úsobrno
III/41619 - Hrušovany, obchvat
II/373 - Ochoz, průtah
III/3938 - Letkovice, most ev .č. 3938-5
III/40832 - Plenkovice, průtah
III/15286 - Šlapanice, průtah
II/413 - Prosiměřice, most ev .č. 413 - 014
II/413 - Těšetice, most ev .č. 413-016
III/49917 - Javorník, průtah

Rok 2004
II/430, III/37370, III/4171, úprava křižovatky
II/398 - Mikulovice, průtah
II/602 - Popůvky - Ostrovačice
III/15286, 1587, 4171, 4173 - Šlapanice
Opravy silnice ve vazbě na projekt ISPA " Ochrana povodí řeky Dyje"
III/3744, 37922 - Olomoučany - Rudice -Blansko
Mod. příst. kom. k hran. přechodu Hevlín, SROP
Mod. silnič. prop. center Brno, Židlochovice, Hustopeče, SROP
Mod. silnič. prop. Boskov. a V. Opatovic a jejich napojení na I/43, SROP
Mod. prop. výhn. sídel. center Pohořelice, Hustopeče a Kyjov, SROP
Mod. sil. prop. severní části okr. Vyškov na D1, SROP
Lednice - nová přístupová komunikace k překladišti, Phare
Letovice -přístupová komunikace k prům. zónám, Phare
Blansko- Ska. Mlýn, opravy příst. komunikace do Mor. Krasu, Phare
Křtiny - Býčí Skála, oprava přístup. komunikace do Mor. Krasu, Phare
Vranov n.Dyjí, přístupová komunikace k zámku, Phare
Miroslav, přístupová komunikace k prům. zóně, Phare
II/380, II/418, křižovatka a most ev .č. 418-001 P , Sokolnice
II/374 - Rájec - Blansko
II/408 - Hevlín - Dyjákovice, oprava, Phare
II/422 - Lednice - Valtice, oprava, Phare
III/42230 - Valtice - Hlohovec, oprava, Phare
II/408 - Vranov n. Dyjí - Lančov, oprava, Phare
III/42117 - Nejdek - Bulhary, oprava, Phare
III/0435 - Skrchov
III/3771 - Tišnov- Předklášteří, přeložka
II/394 - Tetčice, obchvat
II/379 - Vilémovice - Rudice, přeložka
II/422 - Čejkovice, průtah
II/602 - Veselka, okružní křižovatka
III/15278 - Modřice, ul. Masarykova
II/409, 411 - Uherčice, průtah
III/00220 - Uherčice, průtah
II/381 - Přibice, průtah
II/422 - Svatobořice - Mistřín, průtah
Objízdné trasy I/71
III/15270 - Ostopovice, průtah
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II/379, 385 - Tišnov, okružní křižovatka
II/379 - Lažánky - průtah
II/379 - Lipůvka, průtah
II/361 - Jevišovice, průtah
II/377 - Bořitov, most 377-006
II/377, Rájec - Jestřebí, most ev .č. 377-007
II/418 - Újezd u Brna, most ev .č. 418-005

Rok 2005
III/3765 - Voděrady, Drnovice
III/37370 - Podolí, most ev .č. 37370-2
Mor. Knínice, most ev .č. 386-003
III/3842 - Brno, ul. Kohoutovická, most ev .č. 3842-2
III/41621 - Podivín, most ev .č. 422-038 přes trať ČD a II/425
Rakvice, most ev .č. 42226-1
Drnholec, most ev .č. 414-006
II/432 - Ratíškovice, průtah
III/49914 - Sůchovské Mlýny, průtah
Tasov, most ev .č. 499-18-5
II/379 - Drnovice, průtah
II/417, Křenovice, průtah
Mouchnice, most ev .č. 429-010
Višňové, okružní křižovatka
II/152 - Jamolice - Polánka
III/4133 - Maršovice, most ev .č. 4133-3
II/373 - Němčice - Ludíkov - II/150
II/377, II/37610 - Brťov, průtah
II/152 - Želešice, průtah
Brno, most ev .č. 37918-3
II/395, Zbraslav
II./426 - Těmice, průtah
III/42113 - V. Bílovice
Velké Němčice, most ev .č. 381-009
II/416 - Pohořelice, průtah a most
Blatnička, most ev .č. 499-1
Rousínovec, most ev .č. 0502-5
Otnice, most ev .č. 418-006
III/4165 - Šaratice, průtah
II/413, Mor. Krumlov, okružní křižovatka a III/4133
Tvořihráz, most ev .č. 39918-3
II/152 - Želešice, obchvat
II/430 - Podolí, úprava křižovatky
III/40826 - Žerůtky, průtah
II/400 - Chlupice, most ev .č. 400-007
III/41311, III/3971 - Oleksovice, průtah
III/3657 - Letovice, most ev .č. 3657-3
II/374 - Bílovice nad Svitavou, průtah
III/37429 - Skalice nad Svitavou
III/3946 - Omice, most ev .č. 3946-2
II/385 - Hradčany, průtah
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II/385 - Hradčany, obchvat
III/41621 - Žabčice
III/42226 - Podivín, průtah
II/394 - Tetčice, most ev .č. 394-003
III/0471 - Velatice, most ev .č. 0471-2
III/39412 - Lukovany, most ev .č. 39412-2
III/05531 - Lužice, průtah
II/416, II/418 - Újezd u Brna, průtah
III/3938 - Letkovice, most ev .č. 3938-5
II/152 - Ivančice, most ev .č. 152-028
II/150, II/374 - Boskovice, okružní křižovatka
III/42117 - Bulhary, průtah
III/4143 - Drnholec - Jevišovka
III/39613 - Nová Ves - Drnholec
II/424 - M. N. Ves - Tvrdonice
II/420 - Nikolčice - Kurdějov - Hustopeče
III/39610 - Branišovice, průtah
III/0525 - Mikulov
II/421 - Bořetice, průtah
II/421 - V. Pavlovice
III/39918 - Tvořihráz, most ev .č. 39918-1
III/39918 - Tvořihráz, most ev .č. 39918-6
III/4301 - Bukovany, průtah
II/398 - Vranov nad Dyjí, průtah, II. etapa
II/408 - Hrádek, průtah
II/408 - Dyjákovice, průtah
III/4135 - Rybníky , průtah, mosty
II/400 - Přeskače, průtah
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