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1 Podklady


Generel dopravy Jihomoravského kraje (IKP CE, 2003-2006)



Generel krajských silnic Jihomoravského kraje (UDIMO, 2006)



Souhrn návrhů Generelu krajských silnic (Odbor dopravy KrÚ JMK, 2006)



GDMS – GIS Databanka majetkových správců silnic (ŘSD ČR, stav báze dat
k 1.1.2007)



Celostátní sčítání dopravy 2005 (ŘSD ČR, 2006)

2 Kategorizační úseky
Kategorizační úsek byl zvolen jako linie skutečného průběhu komunikace, rozdělené na
uzlové body (Guzly.shp) typicky „křižovatka“ –

„křižovatka“ na silnicích III. třídy a vyšší

v plně retenční s GDMS (Guseky.shp).

3 Šířkové uspořádání
Stávající šířkové uspořádání bylo zjištěno na základě podkladů GDMS. Z těchto podkladů
byly převzaty údaje o minimální a maximální šířce neprašné části jednotlivých
kategorizačních úseků. Pro skutečnou šířku neprašné šířky komunikace na úseku bylo
použito váženého průměru, převod na danou kategorii silnice proveden dle ČSN 73 6101
tabulka 2 „Návrhové kategorie jednopruhových silnic“, resp. tabulka 3 „Návrhové kategorie
dvoupruhových silnic“. Stávající stav šířkového uspořádání byl projednán na výrobním
výboru s zástupci SÚS JmK a následně dopracován na základě vznesených připomínek.
Výstup:
Výkres č. 1: Stávající stav šířkového uspořádání silnic II. a III. třídy
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4 Intenzity dopravy
Intenzity dopravy na stávající komunikační síti (silnice D, R, I., II. a vybrané III. třídy) byly
převzaty z Celostátního sčítání dopravy provedeného v roce 2005.
Výstup:
Výkres č. 2: Intenzity dopravy – Jihomoravský kraj

5 Podíl nákladní dopravy
Podíl nákladní dopravy na jednotlivých kategorizačních úsecích vybrané sítě silnic II. a III.
třídy byl též převzat z Celostátního sčítání dopravy provedeného v roce 2005.
Výstup:
Výkres č. 3: Intenzity nákladní dopravy – Jihomoravský kraj

6 Ucelené tahy K – O – L
Ucelené tahy Krajského, Oblastního resp. Lokálního významu byly převzaty z Generelu
krajských silnic Jihomoravského kraje (UDIMO, 6/2006), resp. ze Souhrnu návrhů Generelu
krajských silnic (Odbor dopravy KrÚ JMK, 11/2006), které je definovaly následujícím
způsobem:

6.1 SILNIČNÍ TAHY KRAJSKÉHO VÝZNAMU
Funkce silničních tahů krajského významu (výhledově silnice II. třídy), je především ve
vzájemném propojení okresů. Z hlediska širšího řešení dopravní obsluhy území budou
přednostně zabezpečovat:
o

spojení okresů, resp. okresních měst, která nejsou zabezpečována v rámci
nadřazené silniční sítě (tahy mezinárodního a celostátního významu)
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o

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)

o

dosažitelnost průmyslových center a průmyslových zón v rámci okresu, případně ve
vazbě na území sousedících okresů

o

dosažitelnost rekreačních oblastí nadregionálního významu

o

doprovodnou funkci k tahům mezinárodního a celostátního významu (dálnice a
rychlostní silnice)

6.2 SILNIČNÍ TAHY OBLASTNÍHO VÝZNAMU
Silniční tahy oblastního 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. Umožňují zabezpečit okresní vazby a dosažitelnost
významných regionálních center v rámci řešeného území okresu:
o

napojení obcí na obce s úřadem s rozšířenou působností

o

vzájemné spojení obcí s úřadem s rozšířenou působností v rámci okresu, pokud
nejsou spojeny silničními tahy vyšší kategorie

o

dosažitelnost místních průmyslových, kulturních a rekreačních center

o

vzájemné spojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000

6.3 SILNICE LOKÁLNÍHO VÝZNAMU
Silnice lokálního významu (výhledově silnice III. třídy) řeší vztahy na místní úrovni:
o

napojení ostatních obcí na silniční tahy místního významu vyšší kategorie

o

místní spojení obcí

o

napojení souboru obcí (např. v rámci mikroregionů) na místní významná centra

V rámci Kategorizace jsme rozdělili jednotlivé ucelené tahy do jednoznačně definovaných
kategorizačních úseků a určili jsme pořadí v uceleném tahu typu K a O.
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7 Analýza kategorizačních úseků v uceleném tahu
Analýza kategorizačních úseků v uceleném tahu je provedena na základě srovnání výstupů
z analýzy šířkového uspořádání (kap. 4) a navržených ucelených tahů K - O - L (kap. 7).
Výstup:
Výkres č. 4: Kategorizační úseky v uceleném tahu Krajského a Oblastního významu

8 Analýza výhledových intenzit dopravy 2030
Prognóza intenzit dopravy pro rok 2030 je součástí jak Generelu dopravy Jihomoravského
kraje (IKP CE resp. CityPlan, 10/2004) z tohoto nelze vycházet protože výsledky dopravního
modelování (PTV) jsou k dispozici pouze ve formě .pdf výkresu, není možné získat tabulku
intenzit dopravy s jednoznačným přiřazením na komunikační síť. Z tohoto důvodu není
možné využít prognózu vývoje intenzit dopravy. Dalším podkladem který obsahuje prognózu
intenzit dopravy na komunikační síti Jihomoravského kraje je Generel krajských silnic
Jihomoravského kraje (UDIMO, 6/2006) v rámci kterého byl opět zpracován dopravní
model (AUTO), výstupem tohoto dopravního modelu již tentokrát je tabulka intenzit dopravy
na jednotlivých jednoznačně určených úsecích komunikační sítě, avšak tato síť úseků je
neslučitelná s komunikační sítí GDMS. Z tohoto důvodu opět nelze údaje o intenzitách
dopravy pro rok 2030 použít.
Na základě výše uvedených skutečností jsme se rozhodli pro prognózu intenzit dopravy
použít koeficienty růstu dle ŘSD ČR zvlášť pro silnice II. a III. třídy.
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9 Analýza neshod stávajícího šířkového uspořádání
s navrhovanou kategorií silnice
Analýza neshod stávajícího šířkového uspořádání s navrhovanou kategorií silnice byla
provedena na základě přiřazení intenzit dopravy jednotlivým kategoriím dle ČSN 73 6101
tabulka 5. (Orientační rozpětí úrovňových intenzit k předběžnému stanovení návrhové
kategorie silnic, rychlostních silnic a dálnic) takto:
Intenzita min. (voz/24hod)

Intenzita max. (voz/24hod)

Návrhová kategorie

0

1 000

S 6,5

1 001

5 000

S 7,5

5 001

7 000

S 7,5

7 001

10 000

S 9,5

10 001

27 750

S 9,5

V případě silnic Krajského významu je zpravidla navržena kategorie S 7,5, pouze
v případech, kdy ani v návrhovém období 2030 nebudou předpokládané intenzity dopravy
v příslušné výši je případně ponechána kategorie S 6,5.
V případě silnic Oblastního významu je zpravidla navržena kategorie S 6,5, pouze
v případech, kdy již v současné době intenzity dopravy odpovídají kategorii S 7,5 je tato
navržena.
Návrhová kategorie S 4,0 se navrhovala pouze ve výjimečných případech pro koncové úseky
silnic III. třídy.
Výstup:
Výkres č. 5: Návrh kategorizace krajských silnic

DHV CR, spol. s r. o., listopad 2007

strana 8

Kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje

10 Popis zjištěných skutečností
Veškeré zjištěné a navrhované skutečnosti jsou shrnuty do atributové tabulky kategorizace
shapefile „gusekykateg.shp“, která má následující strukturu:

CIS_USEKU

Jedinečné číslo úseku převzaté z GDMS, nebo nově vytvořené podle
stejného formátu s uzly v rozsahu 1000Z001 až 100Z038.

PCIS_USEKU

Původní číslo úseku převzaté z GDMS, není jedinečné u úseků
rozdělených pro zanesení závazných staveb Z01-Z11, N01.

DAT_ZAZNAM

převzato z GDMS

ADMINJ

převzato z GDMS

DELKA_US

převzato z GDMS

PAPR_VETEV

převzato z GDMS

KOD_TR_KOM

převzato z GDMS

SILNICE

převzato z GDMS

OKRES

určení okresu kraje vysočina pomocí písmenného kódu.

UZEL1

Počáteční uzlový bod z GDMS nebo z řady 1000Z001 až 100Z038
odpovídající CIS_USEKU

UZEL2

Koncový uzlový bod z GDMS nebo z řady 1000Z001 až 100Z038
odpovídající CIS_USEKU

POCETVOZ

Intenzity dopravy – vozidla celkem

POCETTNV

Intenzity dopravy – těžká nákladní vozidla

POCETZDROJ

Zdroj intenzit dopravy dle sčítání ŘSD ČR 2005

SCITACI

Označení sčítacího profilu dle sčítání ŘSD ČR 2005

I2030VOZ

Předpokládané intenzity dopravy 2030 – vozidla celkem

I2030TNV

Předpokládané intenzity dopravy 2030 – těžká nákladní vozidla

I2030ZDROJ

odborný odhad

VPRUMSIRKA

vážená průměrná šířka ze všech pasportních úseků s ohledem na jejich
délku

MINSIRKA

nejnižší hodnota z pasportních úseků, případně 0

MAXSIRKA

nejvyšší hodnota z pasportních úseků
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POCETSIREK

počet pasportních úseků, které odpovídají kategorizačnímu úseku

SIRKKATEG

kategorie úseku (hodnoty): není, <4metry, S4,0 až R22,5 (dle ČSN)

SIRKKATEG1

numerický zápis hodnoty SIRKAKATEG

POZN1

uvedení zdroje pro manuální změna kategorie úseku, případně slovní
popis

N_FUNKCE

X, K, O, L funkce dle závazné části GKS

TAH_K

číselné ozn. tahu K

TAH_O

číselné ozn. tahu O

TAH_L

ozn. tahu L

PORADI

Pořadí úseku v tahu K, nebo O

POZN2

slovní vyjádření k nesrovnalostem mezi GKS a kategorizačním úsekem
(npař. jeden úsek má více nebo méně tahů K,O,L)

ZMENA

slovní vyjádření měněných úseků GDMS, které obsahují nové uzlové
body (hodnoty):
rozděleno – rozdělený původní úsek GDMS, který obsahuje min 1 nový
uzlový bod z řady 1000Z001 až 1000Z038
nové – vytvořen nový úsek dle staveb Z01-Z11, N01

SIRKKATEGN

kategorie úseku (hodnoty): S4,0 S6,5 S7,5 S9,5, případně (dle ČSN)

SIRKKATEN1

numerický zápis hodnoty SIRKAKATEGN

Podrobný popis navrhovaných kategorií u jednotlivých tahů krajského a oblastního významu
viz. příloha této zprávy.
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11 Analýza výsledků kategorizace s výstupy Plánu údržby a
oprav silnic Jihomoravského kraje
Pravidelným sledováním stavu silnic II. a III.třídy v rámci systému hospodaření s vozovkou
RoSy® PMS zpracovávaným pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje je periodicky
sledován stav povrchu vozovek s jejich následnou klasifikací dle TP 87 – Navrhování údržby
a oprav. V rámci tohoto systému byla ve spolupráci s SUSJMK definována „vybraná síť“, ve
které byly definovány důležité tahy navazující na dálnice, a silnice I.třídy. Tato vybraná síť,
zahrnující jak silnice II. třídy tak silnice III.třídy, je svým krajským významem popsána vyšší
prioritou nad silnicemi oblastního významu.
Do plánu oprav jsou zpravidla zařazovány úseky s klasifikací „nevyhovující“ – „havarijní“,
případně úseky přilehlé úseky doplňující kompletní tahy. Jejich časová priorita pro zařazení
do plánu údržby a oprav je dána významem silnice (vybraná/oblastní síť), třídou silnice a
dopravním zatížením (celkový počet vozidel/počet těžkých nákladních vozidel).
Plán údržby a oprav lze rovněž sestavit na základě výpočtů technicko-ekonomické
optimalizace v rámci výše uvedeného systému hospodaření s vozovkou, kde jsou navíc
zohledněny dostupné finanční prostředky v každém roce zpravidla 10ti-letého plánovacího
období. (zpracování takového plánu nebylo požadováno jako součást tohoto projektu).

12 Analýza přeshraničních vazeb
Silnice zabezpečující příhraniční propojení s Rakouskem, případně se Slovenskem lze
rozdělit podle četnosti a požadované kvality pro provoz osobní, případně nákladní dopravy.
Tranzitní přechody jsou většinou situovány na silnicích I.třídy případně na dálnici D2.
Jako významnější tahy sinic nižších tříd směřující k menším dálničním přechodům lze
definovat úseky v níže uvedené tabulce. Ostatní dálniční přechody slouží pouze pro osobní
dopravu nebo pro pěší, zde je postačující kategorie S6,5.
Na silnicích II. třídy je požadována kategorie S 7,5 s výjimkou průtahu Hodonínem na silnici
II/431, kde vzhledem k vysokému dopravnímu zatížení by šířkové uspořádání mělo splňovat
kriteria kategorie S 9,5
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Silnice
II/413
II/408
II/415
II/422
II/425
II/424
II/431

Úsek
Znojmo - Hnánice
Znojmo - Hevlín
Trnové Pole - Hevlín
Podivín - Valtice
Břeclav – Lanžhot
Moravská Nová Ves – Lanžhot
Dubňany – Hodonín

Kategorie/projekt
kategorie S 7,5
připravován projekt
opraven v r.2005
kategorie S 7,5
kategorie S 7,5
kategorie S 7,5
kategorie S 9,5

Tabulka: Silnice směřující k hraničním přechodům
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13 Časový harmonogram úprav komunikační sítě
s ohledem na rozvoj krajské sítě silnic
Základním faktorem definujícím časový harmonogram úprav komunikační sítě jsou možnosti
financování, které čerpají ze zdrojů rozpočtu kraje a také z rozvojových a strukturálních
fondů. Tímto způsobem byla například provedena oprava silnice II/415 Trnové Pole-Hevlín,
ve které byla zahrnuta nejen složka technologické opravy vozovky komunikace, ale rovněž i
její uvedení do odpovídající kategorie. V obdobném duchu jsou rovněž připravovány i
projekty oprav silnic dle následující kapitoly 15.
V prvním kroku by tedy měly být realizovány již rozpracované projekty oprav silnic
s případným upřesněním kategorie silnice dle požadavků stanovených v kapitole 10.
V následujícím kroku by měly být připraveny projekty na úsecích vybrané sítě kraje
uzavírajících kompletní tahy vybrané sítě kraje.
Na základě dalšího průběžného sledování stavu vozovek (viz kap.12) a zařazování
jednotlivých úseků do plánu údržby a oprav v souladu s vývojem stavu vozovek bude při
každé opravě předpokládající zásah do krytových vrstev případně celé konstrukce vozovky
nutné při přípravě projektové dokumentace opravy zohlednit závěry této zprávy co do
požadované kategorie silnice.

14 Srovnání stávající projektové přípravy ve vztahu
k závěrům kategorizace
V rámci projednání navrhované kategorizace silnic II. a III. třídy na území Jihomoravského
kraje se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje byly dále převzaty podklady o již
zpracovaných

resp.

v současné

době

připravovaných projektových

dokumentacích.

Kategorie projektovaných staveb byla následně porovnána s výstupy kategorizace. Na
základě porovnání jsme došli k závěru, že již zpracované resp. v současné době
připravované projektové dokumentace jednotlivých staveb jsou co se týče navrhovaných
kategorií v souladu s Kategorizací silnic Jihomoravského kraje.
Výstup:

Výkres č. 6: Kategorie silnic připravovaných staveb
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