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Regionálně významné silniční tahy Jihomoravského kraje pro financování ze strukturálních fondů

1. Předmět a účel vymezení regionálně významných tahů
Kontext
V roce 2004 byly zpracovány analytická a prognostická část Generelu dopravy
Jihomoravského kraje (GD) (zpracovatel IKP CE). GD, sloužící zejména jako odborný
podklad pro souběžně zpracovávanou Územní prognózu Jihomoravského kraje (zpracovatel
UAD studio, schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje), je vyhotoven v podrobnosti
odpovídající právě potřebám této prognózy. V roce 2005 byla zpracována návrhová část GD
de facto jako oborový dokument. V oblasti silniční infrastruktury to znamená řešení "vyšší"
silniční sítě do úrovně zásadních tras silnic II. třídy.
Na GD navázal v roce 2006 Generel krajských silnic Jihomoravského kraje (GKS), který
podrobně řešil problematiku silnic II. a III. tříd jako nedílné součásti silniční sítě kraje. Tento
byl v roce 2006 schválen Radou JMK a slouží jako územně plánovací podklad. Finální
materiál (Souhrn návrhů Generelu krajských silnic) zpracoval 11.2006 Odbor dopravy
Krajského úřadu Jihomoravského kraje (OD KrÚ JMK), vycházeje z odborného podkladu
UDIMO (Generel krajských silnic JMK, 6.2006).

Účel vymezení regionálně významných tahů
Prováděcí dokument Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (ROP) v
oblasti podpory 1.1. podporuje projekty zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury v
regionu, a to zejména prostřednictvím rozvoje a zkvalitnění regionální silniční sítě a jejího
napojení na silniční síť vyššího řádu nebo TEN-T a prostřednictvím výstavby a technického
zhodnocení dopravních staveb.
Podpora tak bude směřována přednostně na výstavbu, a technické zhodnocení komunikací
ústících do transevropské sítě TEN-T, dále na výstavbu, technické zhodnocení komunikací,
tak, aby na síť TEN-T byla plnohodnotně napojena urbanizovaná centra, turistická centra a
další frekventovaná místa regionu a dále, aby přístup k TEN–T získaly i oblasti odlehlé a s
rozptýlenou malou hospodářskou základnou, a také aby došlo k odlehčení dopravně
exponovaných městských a venkovských sídel.
Hlavním cílem této oblasti podpory je zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní
síť TEN-T, propojení uvnitř regionu a zlepšovat dopravní dostupnost prostřednictvím
technického zhodnocení komunikací při respektování životního prostředí. Specifickým cílem
je též zkvalitnění propojení urbanizačních a regionálních center a jejich napojení na
nadregionální dopravní sítě.
Jako podpora pro lokalizaci projektů zejména z ROP a Operačních programů přeshraniční
spolupráce byly vymezeny regionálně významné tahy naplňující zejména požadavky ROP
výše uvedené.
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2. Shrnutí obecných zásad tvorby krajské silniční sítě
Členění silniční sítě dle GKS
Obecné zásady tvorby sítě krajských silnic byly stanoveny Generelem krajských silnic.
Základním hlediskem pro strukturování a členění sítě bylo roztřídění silnic do skupin podle
jejich významu a funkce v území a podle jejich celkového dopravního zatížení.

Krajská silniční síť dle GKS
Výhledová silniční síť Jihomoravského kraje je 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
lokálního významu.
Základní krajskou komunikační síť Jihomoravského kraje budou představovat ucelené
silniční tahy krajského významu a silniční tahy oblastního významu, 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.
Základní krajskou silniční síť doplňují silnice lokálního významu. Tyto silnice 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 tahy a úseky silnic zařazených
výhledově do III. tříd tvořené stávajícími silnicemi funkčně nižšího významu doplněné o
místní a účelové komunikace nově zařazené do silniční sítě kraje.

Obecné zásady funkčního členění tahů krajských silnic dle GKS
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:
 spojení okresů, resp. okresních měst, která nejsou zabezpečována v rámci nadřazené
silniční sítě (tahy mezinárodního a celostátního významu,
 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),
 dosažitelnost průmyslových center a průmyslových zón v rámci okresu, případně
ve vazbě na území sousedících okresů,
 dosažitelnost rekreačních oblastí nadregionálního významu
 doprovodnou funkci k tahům mezinárodního a celostátního významu (dálnice a rychlostní
silnice)
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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:
 napojení obcí na obce s úřadem s rozšířenou působností
 vzájemné spojení obcí s úřadem s rozšířenou působností v rámci okresu, pokud nejsou
spojeny silničními tahy vyšší kategorie
 dosažitelnost místních průmyslových, kulturních a rekreačních center
 vzájemné spojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000
Silnice lokálního významu
Silnice lokálního významu (výhledově silnice III. třídy) řeší vztahy na místní úrovni:
 napojení ostatních obcí na silniční tahy místního významu vyšší kategorie
 místní spojení obcí
 napojení souboru obcí (např. v rámci mikroregionů) na místní významná centra
Silnice a úseky neplnící funkce krajské silnice
Silnice, které neplní na území Jihomoravského kraje funkci krajské silnice tak, jak ji definuje
zákon č.13/97 příp. plní funkci odpovídající místním komunikacím, tak jak je definuje zákon
č.13/97 a vyhláška č. 104/97, případně jsou v krajské síti nadbytečné (plní funkci silnice
odpovídají definici zákona, ale některé vazby duplikují).

Princip návrhů nových úseků v krajské silniční síti dle GKS
Jedná se o návrhy staveb (akcí, záměrů) na krajských silnicích, které byly vytipovány z
analytické části a posouzeny z hlediska významu, funkce, dopadů do území a pod.
Závazné návrhy
Jedná se o návrhy, které se doporučují k realizaci ve sledovaném návrhovém období, tj.
k horizontu roku 2030. Návrhy mají významný až podmiňující vliv na dopravní řešení i na
celkový rozvoj území.
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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3. Způsob vymezení regionálně významných tahů
Regionálně významné tahy jsou tvořeny Základní krajskou komunikační sítí tak, jak ji
definuje GKS, doplněnou tahy zvláštního významu:
II/380 v dnešní trase t.j. silnice se kterou se v GD i GKS počítá s převedením mezi silnice I.
tř. k roku 2030. Do té doby bude tvořit tah na úrovni tahu krajského významu.
II/379 Blansko - Boskovice a silnice II/150 Boskovice - Sebranice t.j. úseky silnic se kterými
se v GD i GKS počítá s převedením mezi silnice I. tř. do roku 2030. Do té doby tvoří tah na
úrovni tahu krajského významu.
II/384 Brno t.j. úsek silnice se kterou se v GD i GKS počítá s převedením mezi silnice I. tř. do
roku 2030. Do té doby tvoří tah na úrovni tahu krajského významu.
II/412 Znojmo t.j. silnice se kterou se v GD i GKS počítá s převedením mezi silnice I. tř. do
roku 2030. Do té doby tvoří tah na úrovni tahu krajského významu.
II/362 Kunštát t.j. úsek silnice se kterým se v GD i GKS počítá s převedením mezi silnice I.
tř. do roku 2030. Do té doby tvoří tah na úrovni tahu krajského významu.
II/398 Pavlice - Kurdějov jako osa středozápadní části Znojemska napojující ji na
mezinárodní silnici Jihlava D1 - Znojmo - Retz
II/420 Hustopeče - Nikolčice jako napojení východu Hustopečska na dálnici D2.
II/422 Čejkovice - Podivín jako napojení východu Břeclavska na dálnici D2.
III/4194 Hrušky - Slavkov jako napojení západního Slavkovska na mezinárodní silnici I/50
III/15278 a 15280 Modřice jako přivaděč sítě linek IDS z jižní části brněnské aglomerace
III/4301 Kyjov - Ždánice jako spojení středisek Bučovice - Kyjov a silnic I. třídy
II/379 Lipůvka - Tišnov a silnice III/3771 Tišnov t.j. silnice které do vybudování rychlostní
silnice R43 a s ní souvisejícího severního obchvatu Kuřimi tvoří tah na úrovni tahu oblastního
významu.
II/427 Moravský Písek t.j. úsek silnice který do vybudování rychlostní silnice R55 tvoří tah na
úrovni tahu krajského významu.
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4. Výstupy vymezení regionálně významných tahů
Přílohy
Vymezení regionálně významných tahů je prezentováno těmito výstupy PDF:
1) Regionálně významné silniční tahy Jihomoravského kraje pro financování projektů ze
strukturálních fondů - text
2) Regionálně významné silniční tahy Jihomoravského kraje pro financování projektů ze
strukturálních fondů - mapa
Výstupy GIS
Výstupy GIS byly zpracovány OD KrÚ JMK.
Projekt:
Regtahy_08-10.mxd
Vrstvy:
Jev (vrstva)

soubor SHP

Regionálně významné silniční tahy
Jihomoravského kraje pro financování
projektů ze strukturálních fondů

Regtahy_08-10

typ
polyline

6

