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A.1. CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 

Cílem Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno 

(dále také „Územní studie“), je: 

 Prověřit v územním detailu potřebnost a realizovatelnost vybraných záměrů navrhované koncepce silniční dopravy 

na území Jihomoravského kraje, jež byly v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také 

„ZÚR JMK“) vymezeny v podobě územních rezerv. 

 Vytvořit sjednocený podklad, co do aktuálnosti a detailnosti řešení záměrů nadřazené dálniční a silniční sítě, jakož 

i aktualizace, rozšíření a prohloubení údajů o území samotném tak, aby bylo možné posoudit vliv variant 

uspořádání nadřazené dálniční a silniční sítě na dopravní zátěž dotčených dálnic a silnic v řešeném území a dále 

i významných místních komunikací. To umožní posoudit vliv na životní prostředí a lidské zdraví v rozsahu, 

podrobnosti a míře konkrétnosti větší, než umožňují ZÚR JMK. 

 Vyhodnotit a porovnat varianty z hlediska dopravněinženýrského, urbanistického a vlivů na životní prostředí 

a lidské zdraví. 

 Vyhodnotit pokles nebo nárůst dopravní zátěže na podřazené dopravní síti včetně vlivů na životní prostředí 

a lidské zdraví, porovnat stávající stav a výsledný stav v závislosti na jednotlivých variantách záměru výstavby 

nadřazené dálniční a silniční sítě. 

 Zpracovat vyhodnocení vlivu na lidské zdraví ve vztahu k počtu obyvatel. 

Účelem Územní studie je sloužit jako odborný podklad pro následnou aktualizaci ZÚR JMK. 

A.2. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Řešené území vychází z rozsahu plochy určené k prověření Územní studií nadřazené dálniční a silniční sítě 

v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, která byla vymezena v ZÚR JMK. Rozsah řešeného území 

byl v průběhu zpracování Územní studie rozšířen, a to na základě zohlednění hranic obcí a katastrálních území 

a na základě úprav variant dálniční a silniční sítě. 

Původní řešené území vymezené ve Výkrese oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich 

využití územní studií (I.5.) ZÚR JMK, bylo pro potřeby 1. etapy Územní studie upraveno tak, aby obsahovalo všechna 

úplná katastrální území, která jsou v ZÚR JMK dotčena. Takové řešené území mělo rozlohu 45 922 ha a bylo tvořeno 

52 obcemi ze spádových obvodů obcí s rozšířenou působností (dále také „SO ORP“) Blanska, Brna, Kuřimi, Rosic, 

Slavkova u Brna, Šlapanic, Tišnova a Židlochovic.  

V průběhu zpracování 1. etapy a na základě zohlednění nových variant dálniční a silniční sítě bylo řešené území dále 

rozšířeno tak, aby zahrnovalo i další okolní území, které jsou potenciálně dotčena návrhem prověřovaných variant 

dálniční a silniční sítě. Území bylo rozšířeno k severu až po Lysice, kde začíná koridor územní rezervy trasy „43“ 

vymezený v ZÚR JMK (níže se pak rozděluje na trasu optimalizovanou a německou) a dále na jihovýchodě, jihu 

a jihozápadě o území, kde je prověřována trasa „velkého jižního obchvatu“. Řešené území bylo vždy rozšiřováno 

o celé správní území obcí, které byly návrhem některé z tras dotčeny (a to přesto, že řešení se dotýkalo pouze okraje 

území obce). 

Řešené území ve výsledku zahrnuje celé správní území 111 obcí, má celkovou rozlohu 112 443 ha. Přehled obcí 

v řešeném území je uveden v následující tabulce. 

SO ORP Blansko 
Bořitov, Býkovice, Černá Hora, Lažany, Lipůvka, Lubě, Malá Lhota, Milonice, Svinošice, Újezd u Černé Hory, 
Závist, Žernovník 

SO ORP Boskovice Lysice 

SO ORP Brno Brno 
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SO ORP Ivančice Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Mělčiny, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Oslavany, Pravlov 

SO ORP Kuřim 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská 
Bítýška 

SO ORP Rosice 
Babice u Rosic, Javůrek, Kratochvilka, Ostrovačice, Rosice, Říčany, Tetčice, Veverské Knínice, Zakřany, 
Zastávka, Zbýšov 

SO ORP Slavkov u Brna 
Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Holubice, Křenovice, Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany u Velešovic, Velešovice, 
Zbýšov 

SO ORP Šlapanice 

Blažovice, Hajany, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Omice, 
Ořechov, Ostopovice, Práce, Podolí, Ponětovice, Popůvky, Pozořice, Prštice, Radostice, Rebešovice, 
Silůvky, Sivice, Sokolnice, Střelice, Šlapanice, Telnice, Troubsko, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice, Újezd 
u Brna, Želešice 

SO ORP Tišnov Drásov, Hluboké Dvory, Hradčany, Lažánky, Malhostovice, Sentice, Skalička, Všechovice 

SO ORP Vyškov Rousínov 

SO ORP Židlochovice 
Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Měnín, Opatovice, Otmarov, Popovice, 
Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Vojkovice, Žatčany, Židlochovice 

Tab. A1 Obce v řešeném území. 

 

Obr. A1 Řešené území. 
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A.3. PODKLADY 

Základem pro tuto 2. etapu Územní studie byly podklady použité už při zpracování 1. etapy (Analytické části); některé 

zdroje byly doplněny či aktualizovány až v rámci zpracování této etapy Územní studie. 

A.3.1. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (2015). 

A.3.2. ÚZEMNĚPLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (VČETNĚ VVURÚ) 

 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (2016); 

 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012 (po vydání aktualizace); 

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a 2b (2017); 

 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (2010); 

 Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (právní stav 2016); 

 územní plány dotčených obcí (podrobněji viz kapitola B.1 Analytické části Územní studie). 

A.3.3. ÚZEMNĚPLÁNOVACÍ PODKLADY 

Územněanalytické podklady (ÚAP) 

 Územněanalytické podklady Jihomoravského kraje (2015); 

 Územněanalytické podklady Jihomoravského kraje (2017); 

 Územněanalytické podklady obce s rozšířenou působností (2016) – Blansko, Boskovice, Brno, Ivančice, Kuřim, 

Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Židlochovice, Vyškov. 

Územní studie (ÚS) 

 Územní studie Silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., 2012); 

 Územní studie umístění veřej. logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany (UAD Studio, spol. s r.o., 2014); 

 Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí (Atelier ERA, 2008); 

 Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje (UAD Studio, spol. s r.o., 2014); 

 Prověřovací územ. studie v oblasti jihozáp. města Brna (UAD Studio, spol. s r.o., PK Ossendorf spol. s r.o., 2008); 

 Územní studie prověření územních dopadů úpravy vedení trasy VMO v jihovýchodní části města Brna (Sdružení 

UAD Studio / PK Ossendorf spol. s r.o., 2013); 

 Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice–Zakřany (Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., 2014); 

 Územní studie silnic II. třídy v území ovliv. rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice (KNESL+KYNČL s.r.o., 2015); 

 Územní studie Prověření širších vztahů pro vymezení náhradní plochy regionálního biocentra územního systému 

ekologické stability Černovický hájek (RBC 210), (Atelier ERA, 2015). 

A.3.4. DALŠÍ PODKLADY  

 D43 D1 – Kuřim–Svitavka, technicko-ekonomická studie (PK Ossendorf spol. s r.o., 2016); 

 NIV příprava R43 dopravní prověření tras v Brněnské aglomeraci (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015); 
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 R52 – Jižní tangenta v úseku R52 Rajhrad – D2 Chrlice II (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015) – technická studie 

včetně řešení úprav dálnice D2 v úseku MÚK Chrlice II – MÚK Brno jih; 

 Vyhledávací studie trasy nové krajské komunikace Modřice–Šlapanice–Tvarožná (Dopravoprojekt Brno; 2013); 

 Bosonohy II/602 obchvat, studie (Linioplan, 2012); 

 III/15286 Brno-Slatina, obchvat, DÚR aktualizace 11/2009 (Silniční projekt, 2009); 

 II/385 obchvat Čebín, DÚR (Dopravoprojekt Brno, 2009); 

 II/385 obchvat Hradčany, DÚR aktualizace 2012 (Dopravoprojekt Brno, 2012); 

 Přeložka silnice II/152, Želešice – obchvat, DÚR (Pudis, 2006); 

 Model silniční dopravy pro síť Jihomoravského kraje (HBH Projekt, spol. s r.o., 2014); 

 Zhodnocení potenciálu území a modelových stavů silniční sítě JMK (UAD Studio, spol. s r.o., 2014); 

 Doplňkové dopravní průzkumy intenzit automobilové dopravy (Edip, 2016); 

 Optimalizace trasy R43 v úseku D1–Kuřim, studie (Ing. Kalčík, 2009); 

 Optimalizace trasy R43 v úseku Kuřim – Černá Hora, studie (Ing. Kalčík, 2009); 

 Optimalizovaná trasa R43 v úseku D1 – Skalice nad Svitavou, studie (Ing. Kalčík, 2015); 

 Optimalizace trasy R43 v úseku D1–Kuřim, studie (+ aktualizace napojení II/385, 2016), (Ing. Kalčík, 2015, 2016); 

 Posouzení koncepce páteřní komunikační sítě v Brněnské aglomeraci (Ing. Strnad, 2011); 

 Posouzení koncepcí páteřní silniční sítě pro Jihomoravský kraj v kontextu TEN-T a PÚR ČR (Ing. Strnad, 2012); 

 Obchvat tranzitní dopravy města Brna – koncepce návrhu (Ing. Strnad, 2014); 

 Posouzení dopravních koncepcí pro Jihomoravský kraj z hlediska relevantních aspektů jejich dopadů na veřejné 

zdraví a životní prostředí (doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2015); 

 Posouzení dopravních koncepcí pro Jihomoravský kraj z hlediska relevantních aspektů jejich dopadů – vlivů na 

veřejné zdraví a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Volf, PhD., 2014); 

 Studie „Posouzení vlivů dopravních koncepcí JMK (návrhů rozvoje páteřní silniční sítě) z hlediska možných střetů 

s lokalitami soustavy NATURA 2000" (RNDr. Vlastimil Kostkan, 2015); 

 Interní technická norma „Požadavky na digitální formu zpracování díla (ITN©Jihomoravský kraj)“; 

 R43 Kuřim–Svitávka, podrobná technická studie (HBH Projekt, spol. s r.o., 2012); 

 I/43 – Odstranění dopravních závad vč. HDM-4 na území JMK, studie (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015); 

 Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Brno-východ, technicko-ekonom. studie (PK Ossendorf spol. s r.o., 2016); 

 Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba 01312 Brno-východ – Holubice, DÚR (Dopravoprojekt 

Brno, a.s., 2008); 

 D1 Kývalka–Holubice, zásady koncepce (UAD Studio, spol. s r.o., 2013); 

 I/42 Brno VMO, tahová studie v úseku Husovický tunel – D1 (PK Ossendorf spol. s r.o., 2016); 

 Komunikační obchvat Tuřan, DSP (Brněnské komunikace, 2012); 

 Studie řešení dopravní infrastruktury související s výstavbou dálniční křižovatky D1 – ulice Tuřanka, pro potřeby 

úprav navazujícího komunikačního systému města Brna (PK Ossendorf spol. s r.o., 2014); 

 MÚK Veslařská/Kníničská, studie (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015); 

 Přehradní radiála – ulice Kníničská, studie (HBH Projekt, spol. s r.o., 2016); 

 Technické prověření obchvatu Žebětína, studie (HBH Projekt, spol. s r.o., 2016); 

 Podklad pro Akční plán městské mobility – Základ. komunik. systém města Brna (PK Ossendorf spol. s r.o., 2014); 
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 Aktualizace studie akce „Mosty Moravanská“ (PK Ossendorf spol. s r.o., 2016); 

 Technická studie ulice Trnkova (Dopravoprojekt Brno, a.s., 2016); 

 Komparativní studie propojení R43 a I/43 v obl. města Kuřim (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 2016); 

 Vyhledávací studie pro trasu silničního obchvatu MČ Brno-Kníničky (Ing. Kalčík, 2016); 

 Námět na přeložku II/374 Bílovice – VMO MUK Rokytova (Ing. arch. Dokoupil, 2017); 

 Námět na obchvat III/15286 Brno-Slatina (MČ Slatina, obec Šlapanice, 2017); 

 Petice občanů proti výstavbě jakékoli nové silnice v prostoru Mniší hory, Baby a Medláneckého letiště (2017); 

 Námět obce Holubice na úpravu MÚK Holubice (obec Holubice, 2017); 

 Analýza kvality ovzduší ve vztahu k jednotlivým územním celkům Jihomor. kraje (Mgr. Robert Skeřil, Ph.D., 2017); 

 Šíření znečišťujících látek do ovzduší v okolí dopravních komunikací (Český hydrometeorologický ústav, 2015); 

 Ochranná pásma vodních zdrojů (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 2017); 

 Hranice městských částí na území města Brna (ČÚZK, 2016); 

 Registrované VKP 2004 (OŽP KrÚ JMK, 2004); 

 Data o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (KrÚ JMK, 2014). 

 Technická studie Maloměřice a Obřany – přeložka sil. II/374 (HBH Projekt, spol. s r.o., 2017); 

 Rájec – průtah II/374, 4. stavba, DSP (Viapont, s. r. o., 2013); 

 Studie modernizace silnice II/152 Ivančice – Moravské Bránice – Želešice (HBH Projekt, spol. s r.o., 2011); 

 Studie Neslovice II/394, obchvat (Rybák – projektování staveb spol. s r.o., 2017); 

 Technická studie Ulice Kníničská – křižovatka u UNIHOBBY, var. 5 (HBH Projekt, spol. s r.o., 2017); 

 Silnice I/43 Troubsko–Kuřim, optimalizace varianty D (Dopravoprojekt Brno, a.s., 2003); 

 Tech. pomoc Silnice I/43 Troubsko– Kuřim, napojení silnice I/43 na dálnici D1 (Dopravoprojekt Brno, a.s., 2005); 

 Obchvat Blučiny II/416, DÚR (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015); 

 Jižní obchvat Kuřimi, technická studie (HBH Projekt, spol. s r.o., 2009); 

 I/42, VMO Červený kopec, studie (PK Ossendorf spol. s r.o., 2018); 

 Studie úpravy silnice I/43 Podlesí–Kuřim–Lipůvka (PK Ossendorf spol. s r.o., 2018); 

 Přeložka III/3846 směr Jinačovice, obchvat Bystrc-Zámostí a Kníničky, vyhledávací studie (Ing. Kalčík, 2018); 

 Studie propojení D43 (I/43) z MÚK Ostrovačice na D1 s D52 v prostoru Ledce–Rajhrad (PK Ossendorf spol. s r.o., 

2018); 

 Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území pro (Urbanistické 

středisko Brno, spol. s r.o., Atelier T-plan, s.r.o., 2016). 

A.3.5. MAPOVÉ PODKLADY 

 Databázový soubor správních a katastrálních hranic ČR v měřítku 1:10 000; 

 Základní mapa České republiky v měřítku 1:200 000 (ČÚZK, 2018); 

 Základní mapa České republiky v měřítku 1:50 000 (ČÚZK, 2017); 

 Základní mapa České republiky v měřítku 1:25 000 (ČÚZK, 2017); 

 Základní mapa České republiky v měřítku 1:10 000 (ČÚZK 2012, 2017); 

 Základní báze geografických dat ZABAGED v měřítku 1:10 000 (ČÚZK, 2014, 2017); 
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 Státní mapa v měřítku 1:5 000 – v rozsahu řešených křižovatek (ČÚZK, 2017); 

 Ortofotomapa 2014 (ČÚZK, 2018); 

 Účelová katastrální mapa JMK (výřez) 2013 (JMK, 2013); 

 Digitalizovaná katastrální mapa obcí v řešeném území (ČÚZK, 2017); 

 Automapa ČR 1 : 300 000 (PLANstudio, spol. s r.o., Ministerstvo životního prostředí, CENIA, 2017); 

 3D model budov Brna a okolí (TopGis, s.r.o., 2018). 

 

A.4. POJMY A ZKRATKY 

Použité pojmy 

Pojmům používaným v Územní studii se rozumí takto: 

 nulový stav nebo také „nulová varianta“ – stav komunikační sítě definovaný v kap. B.2. jako východisko 

pro srovnání s aktivními (návrhovými) variantami 

 oblast území definované pro porovnání variant z hlediska dopravněinženýrského, viz kap. C.1. 

a C.2 

 segment území definované pro porovnávání variant z hlediska urbanistického 

a sociodemografického, viz kap. C.1 a C.2. 

 stopa nebo také trasa – výraz pro trasování komunikace v určitém území (např. německá, 

optimalizovaná, bystrcká, bítýšská) 

 trasa nebo také stopa – výraz pro trasování komunikace v určitém území (např. německá, 

optimalizovaná, bystrcká, bítýšská) 

 Územní studie míněno tato Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 

metropolitní rozvojové oblasti Brno 

 varianta nebo také „varianta uspořádání dálniční a silniční sítě“ – ucelený soubor dopravních řešení 

v celém řešeném území Územní studie – viz kap. B.3. 

 „43“ míněna navrhovaná komunikace č. 43 ať už v dálniční (D43), nebo silniční (I/43) podobě, 

která prochází řešeným územím ve směru sever–jih 

Použité zkratky 

Zkratkám používaným v Územní studii se rozumí takto: 

 BaP benzo(a)pyren 

 DaSS dálniční a silniční síť 

 DI dopravní infrastruktura 

 DMK dálkový migrační koridor pro velké savce 

 DÚR dokumentace pro územní rozhodnutí 

 DP dobývací prostor 

 DSP dokumentace pro stavební povolení 

 EIA hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí 

 EVL evropsky významná lokalita 
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 GIS geografické informační systémy 

 CHLÚ chráněné ložiskové území 

 JMK Jihomoravský kraj 

 JT jižní tangenta (prodloužení dálnice D52 k dálnici D2) 

 JZT jihozápadní tangenta (propojení dálnic D1 a D52 v území jihozápadně od Brna) 

 KÚ JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje 

 LNS ložisko nerostných surovin 

 LV lehká vozidla 

 MD Ministerstvo dopravy 

 MK místní komunikace 

 MÚK mimoúrovňová křižovatka 

 MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 

 MŽP Ministerstvo životního prostředí 

 NPP národní přírodní památka 

 NPR národní přírodní rezervace 

 NRBC nadregionální biocentrum 

 NRBK nadregionální biocentrum 

 OP ochranné pásmo 

 OP VZdr. ochranné pásmo vodního zdroje 

 PP přírodní památka 

 PPk přírodní park 

 PR přírodní rezervace 

 PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesní pozemky) 

 PÚR Politika územního rozvoje 

 Q100 průtok stoleté vody (obvykle používáno jako záplavové území Q100) 

 RBC regionální biocentrum 

 RBK regionální biokoridor 

 ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

 SEA hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí 

 SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 

 SP stavební povolení 

 SV součet vozidel (v dopravním modelování – míněn součet vozidel za 24 hodin) 

 TI technická infrastruktura 

 TV těžká vozidla 

 ÚAN území s archeologickými nálezy 

 ÚAP územněanalytické podklady 

 ÚP územní plán 
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 ÚPD územněplánovací dokumentace 

 ÚR územní rozhodnutí 

 ÚSES územní systém ekologické stability 

 VJO velký jižní obchvat nebo také jižní polookruh (propojení v jihozápadní a jižní části řešeného 

území mezi D1–D52–D2 a případně dále mezi D2–I/50–D1 v jihovýchodní části řešeného 

území) 

 VMO velký městský okruh Brno (silnice I/42) 

 VVURÚ vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

 ZCHÚ zvláště chráněná území 

 ZPF zemědělský půdní fond 

 ZÚR zásady územního rozvoje 

 ŽP životní prostředí 

 

A.5. PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

 Smyslem Územní studie je porovnání navržených variant dálniční a silniční sítě zpracovaných ve srovnatelné 

podrobnosti a v celém rozsahu komunikačního systému, a to jak mezi sebou, tak ve vztahu k nulovým variantám 

(neboli nulovým stavům) 00-2020 a 00-2035.  

 Hodnocení a porovnání variant je provedeno na základě podrobnějšího prověření, než přísluší zásadám územního 

rozvoje tak, aby pro aktualizaci zásad územního rozvoje byl k dispozici podklad podrobnější, než mohou 

obsahovat samotné zásady územního rozvoje nebo vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 36 

odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 Řešení jednotlivých variant je v různých oborech hodnocení sledováno v různých měřítkách podrobnosti podle 

dostupných podkladů. Vlivy jednotlivých variant na sledované jevy jsou tak rozpracovány na úroveň, která 

umožňuje jejich objektivní smysluplné porovnání, nikoliv jejich prověření v celé šíři podrobnosti dokumentace pro 

územní rozhodnutí.  

 Jednotlivé části analýzy současného stavu území (1. etapa Územní studie) a porovnání variant dálniční a silniční 

sítě (2. etapa Územní studie) jsou provedeny v různých stupních podrobnosti, podle míry potřebnosti a dostupnosti 

zdrojových dat. 

 Porovnání variant se zabývá jen silniční sítí, ostatní druhy dopravy (železniční, cyklistická), které mají jistě pozitivní 

vliv na dopravní vztahy v území, jsou pominuty. Jejich zohledněním by byly předpokládané vlivy jednotlivých 

posuzovaných variant pravděpodobně jiné, lze ale předpokládat, že by byly pozitivnější než hodnocení bez nich 

(míněno, že dopravní zátěž území z dálniční a silniční dopravy by mohla být díky započtení dalších typů dopravy 

nižší). Hodnocení a porovnání variant je tak provedeno na základě nejhoršího možného dopravního scénáře. Jinak 

řečeno, vstup vlivů přínosů ostatních druhů dopravní infrastruktury by neměl na celkovém porovnání variant 

znatelný vliv. 

 Hodnocení vychází obecně ze způsobů prostorového navrhování, kdy jsou sledovány dopravně-urbanistické 

parametry, tj. dopravní efektivita (spojení bodu A a B) s přihlédnutím k topografii terénu, návaznostem na sídla 

a jejich funkční a prostorovou strukturu, jejich plánovanému rozvoji a s přihlédnutím k nejvýznamnějším střetům 

s technickou infrastrukturou. Dále jsou sledovány limity vlivu na samotné obyvatelstvo (hluk a znečištění ovzduší) 
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a v neposlední řadě se přihlíží k limitům přírodního prostředí. Zjištění a popis stavu těchto složek prostorového 

plánování je analyzován v 1. etapě územní studie. Hodnocení a porovnání variant pak v této 2. etapě. 

 Dopravně-urbanistické porovnání spolu s ostatními dvěma porovnáními (z hlediska životního prostředí a z hlediska 

výsledků hlukové a rozptylové studie) tak tvoří obraz hodnocení rámcově navazující na Přílohu č. 5 vyhlášky 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a potažmo i na Vyhodnocení vlivů Zásad územního 

rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území. 

 V celém řešeném území je použit stejný stupeň poznání dané problematiky. Ke všem navrženým variantám je 

použit shodný přístup a je zachována plná objektivnost v procesu vyhodnocení dopadů jednotlivých hodnocených 

variant. 

 Při tvorbě dopravních modelů komunikační sítě, které jsou východiskem pro další hodnocení, je použit jednotný 

přístup, prioritou je především poměrové porovnání jednotlivých variant mezi sebou, resp. porovnání jejich dopadů 

do území. Z tohoto důvodu nebyly při modelování dopravy vloženy do výpočtů omezující faktory, jako jsou odpory 

jednotlivých křižovatek nebo omezování rychlosti přes sídelní aglomerace či v jejich blízkosti. 

 Cílem Územní studie je porovnání navržených variant dálniční a silniční sítě. Přitom se vychází z toho, že 

navržená řešení je možné koordinovat s ostatními záměry obsaženými v ZÚR JMK na úrovni ÚPD nebo při 

podrobnější projekční přípravě. Hlavní části (hlavní trasy) dopravního řešení využívají zejména koridory územních 

rezerv již v ZÚR JMK vymezené; jejich koordinace s ostatními jevy bude probíhat v rámci aktualizace ZÚR JMK. 

 Plánované záměry v podrobnějších dokumentech (územní plány, regulační plány), nejsou v porovnání zohledněny. 

Řešení variant vychází z velké části z koridorů územních rezerv vymezených v ZÚR JMK, které jsou  pro 

podrobnější ÚPD závazné. Vliv variant na jednotlivé podrobnější záměry v území (např. rozvojové plochy bydlení, 

výroby) nemůže být limitující ve stanovení vhodnosti té či oné varianty. Po vložení výsledného dopravního řešení 

do ZÚR JMK v rámci její aktualizace bude toto řešení pro podrobnější územně plánovací dokumenty závazné 

a limitující. Lze předpokládat, že obyvatelé na těchto nových plochách budou (zejména z hlediska hluku a imisního 

znečištění) ochráněni podle platných právních předpisů. 

 V hodnocení nejsou zohledněny predikovatelné jevy, které není možné předpovědět jednoznačně. Tím, že jsou 

varianty porovnávány mezi sebou, nemá jejich absence vliv na celkové hodnocení. Je možné navíc předpokládat, 

že tyto jevy budou mít víceméně pozitivní vliv na ochranu okolí před současnými negativními vlivy z automobilové 

dopravy. Lze tak s určitostí tvrdit, že hodnocení bude vedeno na straně bezpečné.  

Mezi tyto jevy patří především: 

‒ Změny ve skladbě a chování vozového parku v budoucím období, který nastane dříve, než dojde k dokončení, 

respektive kompletaci, dané dopravní sítě; 

‒ změny v chování dopravních proudů v jádru oblasti vlivem zavádění nových technologií, systému emisních 

zón, parkovacích systémů apod.; 

‒ změny v chováním obyvatel vyvolané různými novými návyky, trendy, tendencemi (např. zvyšování podílu 

cyklodopravy, zvyšování počtu elektrokol, sdílení automobilů apod.) či aspekty (sociologickými, ekonomickými, 

psychosociálními apod.). 
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A.6. METODY HLAVNÍCH POROVNÁNÍ 

Celkové porovnání variant uspořádání dálniční a silniční sítě vychází ze tří hlavních porovnání: 

 Porovnání variant z hlediska dopravně-urbanistického (viz kap. C); 

 Porovnání variant z hlediska životního prostředí a lidského zdraví (viz kap. D); 

 Porovnání variant z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie (viz kap. E). 

Každé z těchto tří porovnání je zpracováno jiným způsobem, neboť hodnotí jinou kategorii/oblast a vychází z jiných 

podkladů, předpisů či metodik. Dopravně-urbanistické porovnání sleduje základní dopravněinženýrské ukazatele 

(především dopravní účinnost) a urbanistické vazby. Porovnání z hlediska životního prostředí se zabývá potenciálními 

střety variant se základními parametry životního prostředí a lidského zdraví. Část zabývající se podrobně vlivy variant 

na obyvatele prostřednictvím vyhodnocení hluku a emisí klade důraz na člověka jako zásadní entitu v území. 

Metodické postupy jednotlivých tří porovnání jsou obsaženy v jejich úvodních kapitolách.  

Obecně lze říci, že se všechna tři porovnání dělí na metodickou část, hodnotící část (kde se varianty hodnotí vzhledem 

k tzv. nulovým stavům nebo ke stavu území), část porovnávací (kde se varianty srovnávají mezi sebou) a závěr. 

Porovnání se naopak od sebe odlišují základním principem vyhodnocení, kde vedle sebe stojí přesné číselné 

hodnocení části zabývající se životním prostředím a vlivem na obyvatele a spíše slovní hodnocení dopravně- 

-urbanistické, které nemá tak jednoznačně stanovené hodnotící parametry. 

Z pohledu životního prostředí a z pohledu hlukové a rozptylové studie jsou tedy varianty hodnoceny kvantitativním 

způsobem zatímco z pohledu dopravě-urbanistického jsou hodnoceny kvalitativním způsobem. Dopravně-urbanistické 

hodnocení zahrnuje popis a interpretaci komplexnější a informačně méně uzavřené reality, než je tomu v případě 

hodnocení environmentalistického. Užití kvalitativní metodologie je zde proto oprávněné a v rámci pragmatického 

rámce informačně užitečnější.  

Celkové hodnocení, tj. sloučení dopravně-geografického, zdravotního a environmentalistického hodnocení, je primárně 

kvalitativní (s primárně slovně formulovanými argumenty) – důvodem je logicky vzrůstající složitost popisované reality 

a tedy i nižší pragmatická užitečnost výhradně kvantitativní informace. 

Kvantitativní a kvalitativní přístup 

Kvalitativní výzkum je založen na pozorování a slovní interpretaci vybraných jevů či situací. V současné odborné 

diskusi je často (převážně nesprávně) chápán jako protiklad tzv. kvantitativní metodologie využívající kvantifikované 

vstupní údaje, statistickou analýzu a interpretaci. V kontrastu s kvantitativními přístupy je velice často kvalitativní 

interpretace kritizována jako: 

a) subjektivní a nevalidní (tj. méně přesná, méně objektivní); 

b) nereliabilní (tj. méně systematická, a tedy obtížně opakovatelná a přezkoumatelná); 

c) anekdotická (tj. obtížně zobecnitelná). 

Tato kritika může být relevantní zejména v případech, kdy je kvalitativní přístup používán v nevhodném kontextu (např. 

v úzce definovaném přírodovědném výzkumu, při řešení konkrétního technického problému apod.). Uvedená kritika 

ovšem není relevantní v případě zkoumání složitějších problémů, u kterých: 

a) lze předpokládat velký počet proměnných, více či méně popsatelných a kvantifikovatelných; 

b) nejsou vždy úplně jasné příčinné vztahy mezi proměnnými; 

c) u kterých lze jen obtížně vytvořit smysluplný způsob statistické analýzy a interpretace (tj. způsob, který by nám 

poskytl užitečný závěr pro další práci a rozhodování). 
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V takových situacích je aplikace kvalitativního postupu naopak vhodným řešením. 

Současný přístup k odborné analýze a interpretaci je všeobecně stále dominován přírodovědnými paradigmaty. Tento 

stav má dlouhodobé historické příčiny, dané mj. pozdějším akademickým etablováním sociálněvědních disciplín. 

Z tohoto důvodu i disciplíny jako je např. urbanismus, prostorové plánování, sociální geografie často přebírají 

kvantitativní metodologický aparát obvykle užívaný tradičními přírodovědnými obory, jako je matematika, biologie 

či chemie. Na rozdíl od těchto disciplín ovšem plánovači či geografové v daleko větší míře pracují s tzv. informačně 

otevřenými systémy (městy, regiony, apod.), u kterých nelze přesně identifikovat a změřit veškeré vstupy (faktory) 

ovlivňující jejich organizaci a fungování. Proto jsou statistické analýzy obvykle doplňovány různými typy kvantitativních 

přístupů a hodnocení. Hlavní důvody volby kvantitativní metodologie lze popsat následovně: 

a) primární je snaha o pochopení fungování systému, nikoli o jeho kvantifikaci; 

b) kvantitativní výstupy složitější statistické analýzy nikdy nepřinášejí informaci samy o sobě a stejně musejí být 

nějakým způsobem interpretovány; 

c) význam řady dat je kontextuální – závislý na lokalitě, měřítku, době či sociální skupině; 

d) metodologie odráží charakter každodenního rozhodování uživatelů území, které je založeno převážně 

na kvalitativním zdůvodnění (moc-málo; blízko-daleko, vyhovuje-nevyhovuje, apod.).  

Jako podklad pro schéma odborných studií (včetně neakademických – aplikovaných, komerčních), které se zabývají 

složitějšími systémy (např. vztahy mezi územím, technickou infrastrukturou a sociálním prostředím), je tedy stále 

častěji využíván tzv. pragmatický interpretační rámec (pragmatic interpretative framework). V tomto rámci je 

kombinován kvantitativní i kvalitativní přístup, přičemž důraz je kladen na užitečnost = informaci o reálném fungování 

zkoumaného systému prakticky využitelnou pro konkrétní cíl studie. V tomto rámci jsou obvykle kvantitativní 

interpretace a hodnocení použity při popisu dílčích, relativně zřetelně definovaných témat s jasně identifikovanými 

parametry (v konkrétním případě Územní studie jde například o tematiku životního prostředí či hlukovou a emisní 

zátěž). Kvalitativní interpretace a hodnocení jsou oproti tomu vyhrazeny pro méně ostře vymezená témata, u kterých je 

nutné úvodní rozlišování významných a nevýznamných faktorů a jejich kontextualizace. V konkrétním případě územní 

studie jde o urbanisticko-dopravní hodnocení, u kterého nelze předpokládat stejnou váhu faktorů ve všech zahrnutých 

lokalitách či zónách. 

 

A.7. ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Tato 2. etapa Územní studie navazuje na 1. etapu (Analytická část) a obsahuje především návrh ucelených variant 

uspořádání dálniční a silniční sítě a jejich porovnání z hlediska dopravně-urbanistického, z hlediska životní prostředí 

a z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie na lidské zdraví. 

2. etapa Územní studie byla zpracována v těchto krocích: 

(1) Základem je stanovení nulových stavů 00-2020 a 00-2035, které slouží jako základ pro návrh variant a také 

pro srovnání s nimi. Nulové stavy a návrhové varianty jsou popsány v kap. B. 

(2) Jednotlivé varianty byly technicky zpracovány do stejné podrobnosti. Graficky jsou zobrazeny na Výkresech 

uspořádání dálniční a silniční sítě včetně koridorů (II/03.01 až II/03.15). Tabulkový přehled koridorů dílčích tras, 

ze kterých se skládají jednotlivé ucelené varianty, je obsažen v Příloze B. 

(3) Nulové stavy a návrhové varianty byly podrobeny dopravnímu modelování za použití dopravního modelu 

Jihomoravského kraje. Výstupem je stanovení intenzit dopravy pro jednotlivé dílčí úseky celé komunikační sítě, 
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která se skládá z dálnic, silnic I., II. a III. třídy a z vybraných významných místních komunikací. Výstupy 

z dopravního modelování jsou obsaženy v Přílohách A. 

(4) Výstupy z dopravního modelování byly využity pro dopravně-urbanistické porovnání variant, především pro 

dopravněinženýrskou část porovnání (viz kap. C.2. a Přílohy C.1). Součástí dopravně-urbanistického porovnání je 

také analýza střetů navržených variant s významnými trasami technické infrastruktury, která je obsažena v Příloze 

C.2. 

(5) Koridory vymezené pro jednotlivé varianty a výsledky Studie vlivu variant na lidské zdraví (Příloha D.4 zpracovaná 

na základě Hlukové a Rozptylové studie) byly využity pro Porovnání variant z hlediska životního prostředí, které se 

zabývalo střety variant s jevy životního prostředí a jejich vlivem na obyvatele. Porovnání variant z hlediska 

životního prostředí je obsaženo v kap. D a přináleží k němu dále Přílohy D, především Příloha D.3 s popisem 

jednotlivých střetů. 

(6) Výstupy z dopravního modelování byly využity pro zpracování Hlukové a Rozptylové studie. Ty jsou obsaženy 

v přílohách E.1 a E.2. Výsledky Hlukové a Rozptylové studie byly shrnuty jako třetí hlavní část porovnání, která je 

uvedena v kap. E – Porovnání variant z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie. 

(7) Výsledky ze tří hlavních částí porovnání, tj. porovnání z hlediska dopravně-urbanistického, z hlediska životního 

prostředí a lidského zdraví a z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie, byly na závěr sumarizovány a byl 

z nich vyvozen závěr a doporučení pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Závěr Územní 

studie je obsažen v kap. F. 

 

 


