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B.1. VÝCHODISKA – ŠIRŠÍ VZTAHY 

B.1.1. ŠIRŠÍ VZTAHY NA ÚROVNI EVROPSKÉ UNIE 

Dopravní vztahy na evropské úrovni definuje tzv. transevropská dopravní síť (Trans-European Transport Network 

neboli TEN-T), která určuje hlavní a globální síť (core and comprehensive network) komunikační struktury silničních 

a železničních koridorů, vodních cest, letišť, přístavů a nákladních terminálů v Evropské unii. Z hlediska silniční 

dopravy se v oblasti Brna jednotlivé existující i plánované koridory kříží ve směru východ–západ (dálnice D1) 

s propojením do jižních směrů na Vídeň (dálnice D52) a Bratislavu (dálnice D2). Uvažované vnitrostátní propojení 

města Brna a oblasti Hradce Králové a Pardubic je z pohledu sítě TEN-T zařazeno jako plánovaná trasa kategorie 

comprehensive. 

 

Obr. B1  Transevropská dopravní síť TEN-T (silniční síť je zobrazena červenými linkami) 
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B.1.2. ŠIRŠÍ VZTAHY NA ÚROVNI ČESKÉ REPUBLIKY 

Dopravní vztahy na republikové úrovni definuje zejména Politika územního rozvoje, ve znění pozdějších aktualizací 

(dále také „PÚR ČR“), která navazuje v oblasti dopravní infrastruktury na evropskou síť, respektive upřesňuje koridory 

a kategorie hlavní komunikační sítě uvnitř území České republiky.  

Z hlediska zajištění širších vazeb jsou pro řešené území rozhodující tyto rozvojové koridory PÚR ČR označené jako: 

 R43: Brno – Moravská Třebová (E461); 

 R52: Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen/Rakousko (E461). 

 

 

Obr. B2  PÚR ČR (výřez Schématu 5 – Doprava silniční) 
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B.1.3. ŠIRŠÍ VZTAHY NA ÚROVNI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

Dopravní vztahy na krajské úrovni definují zejména Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „ZÚR 

JMK“), které jsou na regionální úrovni navazující na PÚR ČR. Z hlediska zajištění širších vazeb silniční dopravy jsou 

pro řešené území rozhodující zejména rozvojové koridory dálnic DS02 (D43 Lysice–Sebranice), DS03 (D43 Sebranice 

– Velké Opatovice – hranice kraje), DS10 (D1 Kývalka–Slatina, zkapacitnění), DS12 (D2 Chrlice II – Brno-jih, 

zkapacitnění) a DS14 (D52/JT Rajhrad – Chrlice II D2). Z hlediska zajištění širších vazeb jsou pro řešené území 

rozhodující rovněž koridory územních rezerv pro dálnice RDS01 (D43 Troubsko/Ostrovačice, D1 – Kuřim), RDS34 

(D43 Kuřim–Lysice), RDS04 (D1 Kývalka – hranice kraje, rozšíření na šestipruh), RDS05 (D1 Slatina–Holubice, 

zkapacitnění), RDS08 (Jihozápadní tangenta Troubsko D1 – Modřice D52/JT) ve variantách. Podrobněji byla 

problematika popsána v 1. etapě územní studie. 

 

Obr. B3  ZÚR JMK (výřez Výkresu ploch a koridorů dopravní infrastruktury – II.4) 
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B.2. NULOVÉ STAVY DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ 

V rámci 2. etapy Územní studie jsou porovnávány navržené varianty dálniční a silniční sítě, a to jak mezi sebou, tak 

ve vztahu k tzv. nulovým stavům, které slouží jako základní srovnávací rovina. Definovány byly dva nulové stavy: 

 nulový stav 00-2020; 

 nulový stav 00-2035. 

B.2.1. NULOVÝ STAV 00-2020 

Jedná se o stav vycházející ze současného stavu komunikační sítě, zahrnuty jsou všechny existující úseky dálnic, 

silnic I., II. a III. třídy a základní komunikační síť města Brna. Navíc je komunikační síť doplněna o dopravní stavby, 

u kterých se předpokládá realizace do roku 2020 – jedná se o stavby, které mají platné územní rozhodnutí či stavební 

povolení a jsou v realizaci či těsně před jejím začátkem, a lze tedy předpokládat, že budou do roku 2020 uvedeny 

do provozu. Seznam těchto staveb byl v průběhu zpracování Územní studie odsouhlasen s Ministerstvem dopravy 

(potažmo ŘSD ČR), Jihomoravským krajem a městem Brnem jako hlavními investory rozvoje dálniční a silniční sítě.  

V řešeném území se konkrétně jedná o tyto stavby: 

 dálnice D1: zkapacitnění v úseku Brno-centrum – Brno-jih; 

 silnice I/42: Brno VMO Tomkovo náměstí – Rokytova; 

 silnice I/42: Brno VMO Žabovřeská; 

 silnice I/41: Dornych, Plotní; 

 silnice II/385: obchvat Čebína a Hradčan. 

Na území Jihomoravského kraje mimo řešené území Územní studie byly do nulového stavu 00-2020 zahrnuty tyto 

stavby: 

 silnice I/53 (obchvat Lechovic); 

 silnice I/53 (Znojmo–Lechovice); 

 silnice I/38 (Znojmo obchvat II); 

 silnice II/374 (Rájec přeložka IV. stavba); 

 silnice II/431 (přeložka Kojátky). 

Intenzity dopravy jsou odvozeny od výsledků Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR 2016 (ŘSD ČR; 

2016). Další podrobnosti týkající se dopravního modelování nulového stavu 00-2020 jsou uvedeny v Příloze A.2. 

B.2.2. NULOVÝ STAV 00-2035  

Tento stav je co do rozsahu dálniční a silniční sítě shodný s nulovým stavem 00-2020. Rozdílem je v navýšení intenzit 

dopravy podle růstových koeficientů získaných od Ministerstva dopravy (TP 225 Prognóza intenzit automobilové 

dopravy). Podrobněji je popsáno v Příloze A.2 týkající se metodiky a postupu dopravního modelování. Tento stav tedy 

charakterizuje situaci, kdy by sice došlo k predikovanému nárůstu intenzit dopravy, ale zároveň by (proti roku 2020) 

nedošlo k realizaci žádných dopravních staveb. 
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Obr. B4 Dálniční a silniční síť nulových stavů 00-2020 a 00-2035 (růžově – stavby s předpokládanou realizací do roku 2020) 
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B.3. NAVRŽENÉ VARIANTY DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ 

B.3.1. PRINCIPY NÁVRHU VARIANT 

Navržené varianty dálniční a silniční sítě určené k porovnání v rámci 2. etapy Územní studie se skládají z těchto 

součástí: 

 prvky (tj. trasy a křižovatky) dálniční a silniční sítě nulových stavů 00-2020 a 00-2035; 

 invariantní návrhové prvky komunikační sítě, tj. prvky shodné pro všechny varianty; 

 kombinace variantních návrhových prvků komunikační sítě. 

Tímto postupem vznikly ucelené soubory dopravních řešení – tzv. varianty uspořádání dálniční a silniční sítě. 

Vzhledem k množství variantních návrhových prvků (viz dále) existuje velké množství jejich kombinací, které byly 

v průběhu 1. etapy v několika krocích redukovány na výsledných 15 variant. Ty zastupují všechny uvažované a logicky 

využitelné trasy a reprezentují tak všechna řešení potřebná pro vyhodnocení dopravní situace v řešeném území.  

Cílem návrhu variant bylo zajistit srovnatelně podrobné zpracování potenciálních tras komunikací, aby je bylo možné 

vzájemně porovnat. Většina uvažovaných prvků komunikační sítě již byla dříve prověřena v různých stupních 

projektové přípravy, některé z těchto podkladů však bylo nutné upravit do souladu s platnými předpisy, doplněna byla 

také některá dosud neprověřovaná řešení.  

Navržené řešení variant splňuje současně platné technické předpisy (především normy pro navrhování pozemních 

komunikací a křižovatek), při návrhu variant nebyl brán zásadní ohled na finanční náročnost uvažovaných řešení, 

budoucí možné zakategorizování komunikací či na otázku, kdo by mohl být jejich investorem. 

Pozn. Výstupem 1. etapy bylo 15 variant, jejichž řešení bylo na základě vyhodnocení připomínek obcí a dotčených 

orgánů částečně upraveno. Mimo jiné tak byla zrušena varianta S.7 a naopak nově doplněna varianta S.9.4. 

Do porovnání v 2. etapě tedy vstupují tyto upravené varianty ve stejném počtu. 

B.3.1.1. Prvky nulových stavů 00-2020 / 00-2035  

Základem všech variant je existující dálniční a silniční síť, respektive síť obsažená v nulových stavech 00-2020  

a 00-2035. Obsah těchto nulových stavů je popsán v kapitole B.2. 

B.3.1.2. Invariantní návrhové prvky 

Jedná se o návrhové prvky komunikační sítě, které jsou shodné pro všechny navržené varianty, neboť na jejich 

umístění v daném území „panuje shoda“ vyjádřená konkrétně následujícími způsoby: 

a) Invariantní prvky, které jsou definovány platnými projektovými dokumentacemi: 

 dálnice D1: zkapacitnění na šestipruhové uspořádání v úseku MÚK Kývalka – MÚK Černovická terasa včetně 

úpravy MÚK Černovická terasa dle DÚR/ÚR; 

b) Invariantní prvky, které jsou definovány legislativním povolením jednotlivých staveb: 

 obchvat Tuřan dle ÚR jako silnice II. třídy; 

c) Invariantní prvky, které jsou definovány platnou územněplánovací dokumentací: 

 komunikace „43“ (v parametrech dálnice nebo silnice I. třídy): úsek MÚK Lysice – MÚK Svitávka; 

 dálnice D52: úsek Rajhrad – MÚK Chrlice II (jižní tangenta); 

 silnice I/52: realizace MÚK Moravanská včetně obchvatu Modřic; 

 silnice II/602: obchvat Bosonoh; 
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 silnice II/416: obchvat Blučiny (s navazujícím propojením do Hrušovan); 

 místní komunikace Kuřim-Záhoří. 

d) Invariantní prvky, které jsou podloženy shodou na technickém řešení v předmětném území (tedy především 

zájmem investora a příp. místní samosprávy na jejich realizaci v dané poloze): 

 dálnice D2: zkapacitnění na šestipruhové či kolektorové uspořádání v úseku MÚK Chrlice II – MÚK Brno Jih; 

 silnice I/42: dostavba VMO v alternativní poloze dle aktuální koncepce včetně řešení napojení silnice 

I/41 – Bratislavské radiály; 

 silnice I/43: úpravy na trase Brno–Svitávka (především úpravy MÚK Podlesí, MÚK Kuřim-sever a MÚK 

Lipůvka, Lom Černá Hora, obchvat Bořitova); 

 D1: zkapacitnění na šestipruhové uspořádání v úseku MÚK Černovická terasa – MÚK Holubice; 

 MÚK Syrovice na D52, křížení se silnicí III/39513; 

 silniční prodloužení jižní tangenty k místní komunikaci Roviny. 

Do skupiny invariantních prvků jsou pro účely modelování variant zahrnuty i dopravní stavby mimo řešené území, 

u kterých se předpokládá, že budou již v roce 2035 realizovány (např. dálnice D35, D49). Podrobněji je popsáno 

v Příloze A.2. 

B.3.1.3. Variantní prvky 

Variantní prvky komunikační sítě je možné rozdělit na hlavní (tj. trasy nadřazené dálniční či silniční sítě, které jsou 

důležité pro fungování celého dopravního systému) a lokální, které řeší především místní problémy (typicky např. 

obchvat obce na silnici nižší třídy) a nemají větší vliv na fungování dopravního systému jako celku. Jednotlivé varianty 

uspořádání dálniční a silniční sítě se tak skládají z různých kombinací hlavních variantních prvků (označených A až K, 

přičemž mohou mít více dílčích částí či podvariantních tras) a prvků lokálního významu (označených 01 až 11). 

Hlavní variantní prvky 

 A:  německá trasa (trasa silnice „43“ severně od Kuřimi v trase původní nedokončené německé dálnice); 

 B:  optimalizovaná trasa (trasa silnice „43“ severně od Kuřimi východně od původní německé stopy); 

 C:  severní obchvat Kuřimi (navazující vždy na optimalizovanou trasu); 

 D:  jižní obchvat Kuřimi (navazující obvykle na německou trasu); 

 E:  bystrcká trasa (trasa silnice „43“ mezi Kuřimí a D1 procházející přes Bystrc); 

 F:  bítýšská trasa (trasa silnice „43“ mezi Kuřimí a D1 procházející kolem Veverské Bítýšky) – více variant; 

 G:  jihozápadní tangenta (spojnice D1 a D52 Troubsko–Modřice) v modřické nebo želešické trase; 

 H:  velký jižní obchvat (propojení D1 Ostrovačice – D52 Ledce – D2 Blučina); 

 I:  velký jižní obchvat (propojení D2 Blučina – I/50 Slavkov u Brna – D1 Rousínov) – dvě varianty; 

 J:  úpravy dálnice D1 východně od Brna a navazující silniční sítě – dvě varianty uspořádání; 

 K:  obchvat Rosic (přeložka silnice I/23) – severní nebo jižní trasa. 

Lokální variantní prvky 

 01: napojení Troubska na obchvat Bosonoh; 

 02: propojení Troubska a Střelic (s návazností na prvek 01); 

 03: obchvat Ořechova (přeložka silnice II/152); 

 04: obchvat Želešic (přeložka silnice II/152); 
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 05: prodloužení jižní tangenty jako silnice k silnici II/380 v trase dnešní ulice Roviny; 

 06: prodloužení jižní tangenty jako silnice k silnici II/380 a dále do Kobylnic; 

 07: obchvat Šlapanic; 

 08: obchvat Maloměřic a Obřan (přeložka silnice II/374), napojený do ulice Vrbí a Karlovy; 

 09: obchvat Maloměřic a Obřan (přeložka silnice II/374), napojený do ulice Kulkovy; 

 10: napojení Sivic na silnici II/430; 

 11: propojení MÚK Troubsko a MÚK Moravanská jižním obchvatem Moravan; 

 12: obchvat Jinačovic a Kníniček. 

Přehled variantních prvků (hlavních i lokálních) a jejich kombinací v jednotlivých variantách je patrný z výkresu II/02 

(Přehledný výkres uspořádání dálniční a silniční sítě). 

 

Obr. B5  Hlavní variantní prvky komunikační sítě 
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B.3.2. PŘEHLED NAVRŽENÝCH VARIANT  

Kombinace hlavních variantních prvků komunikační sítě v jednotlivých navržených variantách jsou patrné z níže 

uvedené tabulky. Kompletní přehled variantních prvků a jejich kombinací v jednotlivých variantách (včetně podvariant 

hlavních prvků a včetně lokálních prvků, které v níže uvedené tabulce nejsou obsaženy) je patrný z výkresu II/02 

(Přehledný výkres uspořádání dálniční a silniční sítě). 

Poznámka k označení variant  

Pro dopravní systém brněnské aglomerace je jednou z nejdůležitějších problematika trasování komunikace „43“. Trasy 

této komunikace byly v Územní studii prověřeny jak v dálniční podobě (dle platné PÚR ČR a platných ZÚR JMK), tak 

v silniční podobě (dle požadavku zadání). Aby bylo možné varianty s dálniční či silniční verzí komunikace „43“ od sebe 

dobře odlišit, bylo v tomto duchu odlišeno pojmenování variant (respektive jejich písmenné označení): 

a) Varianty označené jako „D“ – v trase komunikace „43“ (v úseku D1–Svitávka) jsou řešeny formou dálniční 

kategorie komunikace, a to včetně snahy o dodržení základních parametrů této kategorie (směrového a výškového 

vedení trasy), a především pak dodržení normových limitů vzdálenosti mimoúrovňových křižovatek. 

b) Varianty označené jako „S“ – v trase komunikace „43“ (v úseku D1–Svitávka) jsou řešeny formou silniční 

kategorie komunikace, tedy komunikací s omezeným přístupem, mimoúrovňovými křižovatkami dle optimálního 

způsobu napojení území (umístění křižovatek může lépe reagovat na potřeby území).  

Součástí skupiny silničních variant jsou také dvě varianty (S.9.3 a S.9.4), které řeší pouze hlavní problémy území 

a lze je tedy označit za dílčí etapy finálního řešení.  
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Varianty  A B C D E F G H I J K 

D.1 X   X X  X   X X 

D.2 X   X  X X   X X 

D.3 X   X X     X X 

D.4 X   X  X    X X 

D.5  X X  X     X X 

D.6  X X   X    X X 

S.1 X   X X  X   X X 

S.2 X   X  X    X X 

S.3 X   X X X    X X 

S.4 X   X X X  X  X X 

S.5 X   X X X  X  X X 

S.6 X   X X X  X  X X 

S.8 X   X X X  X X X X 

S.9.3 X   X      X  

S.9.4  X X       X  

Tab. B1  Přehled navržených variant a kombinací hlavních variantních tras komunikační sítě v nich obsažených 
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B.3.2.1. INVARIANTNÍ PRVKY 

SZ oblast: německá stopa „43“ Svitávka–Žernovník + úpravy I/43 Bořitov, Lom Černá Hora, Lipůvka, 
Kuřim–Česká (ve variantách uvažováno buď jako kapacitní dvoupruh s MÚK, nebo jako 
čtyřpruh u variant se severním obchvatem Kuřimi) + místní komunikace Kuřim-Záhoří 

Brno: dostavba VMO (silnice I/42) včetně Bratislavské radiály a napojení ulice Průmyslové 
JZ oblast: zkapacitnění D1 v úseku Kývalka – Brno-jih + zkapacitnění D2 (D1–D52) + jižní tangenta 

(D52–D2) + napojení Popovic na II/425 + MÚK Syrovice na D52 + MÚK Moravanská + 
obchvat Modřic (I/52–II/152) 

JV oblast: zkapacitnění D1 (Brno-jih – Holubice) vč. přestavby MÚK Řípská, Slatina na útvarovou 
MÚK Černovická terasa + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 (v prodloužení 
jižní tangenty, k ulici Roviny) + propojení I/50 a II/430 + obchvat Blučiny prodloužený 
k obchvatu Hrušovan 

 

Jedná se o prvky, které jsou základem všech navržených variant, které jsou uvedeny dále. 

Na severu se jedná a o trasu „43“ Svitávka–Žernovník, odtud dále k jihu se rozdělují trasy německá a optimalizovaná.  

V případě úpravy silnice I/43 v úseku Kuřim–Česká jsou ve variantách uvažována dvě šířková uspořádání – kapacitní 

dvoupruh s MÚK (ve variantách s jižním obchvatem Kuřimi), nebo čtyřpruh s MÚK (ve variantách se severním 

obchvatem Kuřimi). 

Ve městě Brně je sledována trasa VMO, na jejímž trasování panuje shoda mezi investorem (ŘSD) a městem, včetně 

souvisejících napojení (Bratislavská radiála, ulice Průmyslová). 

Ve všech variantách je uvažováno zkapacitnění dálnice D1 od současné MÚK Kývalka po MÚK Brno-jih (napojení D2) 

a pak dále až k současné MÚK Holubice. Umístění některých MÚK (přestavba stávajících nebo umístění nových) se 

ve variantách liší. Shodné zůstávají MÚK Brno-východ (pouze se liší v propojení s uvažovanou MÚK Troubsko 

v některých variantách), MÚK Brno-centrum, MÚK Brno-jih, útvarová MÚK Černovická terasa (přestavba a doplnění 

stávající MÚK Řípská, Slatina). Na novou MÚK Černovická terasa je napojen také obchvat Tuřan (uvažovaná přeložka 

silnice II/380), který mostním propojením přes D1 navazuje na ulici Průmyslovou a dále na VMO. Západně od MÚK 

Brno-východ je uvažováno propojení silnice I/50 (respektive jejího pravého jízdního pásu ve směru od Brna) se silnicí 

II/430, tj. sjezd z I/50 na II/430 a nájezd z II/430 na I/50. Ve variantách pak pokračuje dvěma různými trasami 

„obchvatu Slatiny“ (propojení silnice II/430 a MÚK Černovická terasa). 

Dále je navrženo zkapacitnění dálnice D2 v úseku MÚK Brno-jih – nová MÚK Chrlice II, které souvisí s navrženým 

prodloužením dálnice D52 k D2 (tzv. jižní tangenta) a vytvořením uceleného tahu evropského významu sítě TEN-T 

(D52–D2–D1). Nová MÚK Chrlice II je silnicí propojena se stávající trasou II/380 přes ulici Roviny (způsob napojení 

na II/380 se pak ve variantách liší). S jižní tangentou souvisí nové napojení Popovic na silnici II/425 od Rajhradu. 

Invariantní trasy dále doplňují obchvat Bosonoh, obchvat Modřic s napojením na novou MÚK Moravanská a obchvat 

Blučiny. 
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Obr. B6  Invariantní prvky 
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B.3.2.2. VARIANTA D.1 

SZ oblast (Svitávka–Kuřim): německá stopa D43 + kapacitní dvoupruhová I/43 v úseku Česká–Lipůvka (úprava) 
SZ oblast (Kuřim–D1): bystrcká stopa D43 + jižní obchvat Kuřimi (dále také „JOK“) 
JZ oblast: jihozápadní tangenta (dále také „JZT“) vedená severně od Želešic (tzv. modřickou 

stopou) + jižní tangenta (dále také „JT“) + severní obchvat Rosic + obchvaty Tetčic 
a Neslovic + obchvaty Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Moravan + obchvat Modřic 

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

 

Varianta řeší propojení celého tahu „43“ komunikací dálniční kategorie v německé a dále bystrcké trase. Dále je 

navrženo pokračování na jih v modřické stopě jihozápadní tangenty (JZT) a ukončení na jižní tangentě (JT, propojení 

D52 a D2). Jedná se o komplexní dálniční systém D35–D43–D1–D52(–D2). 

Průchod D43 v oblasti Bystrce je řešen dle původní koncepce vedení komunikace (Dopravoprojekt, 2003), tedy 

vedením „43“ v podpovrchovém úseku a vedením místní dopravy včetně tramvajové trati po povrchu nad vlastní 

dálnicí. Stejná koncepce se předpokládá i u nové MÚK Troubsko, kdy křižující trasa D43 je vedena (včetně ramp) pod 

úrovní současné nivelety dálnice D1.  

Dálniční systém je doplněn jižním silničním (tunelovým, čtyřpruhovým) obchvatem Kuřimi. Ten je napojen 

na Svitavskou radiálu (silnici I/43). Vzdálenost křižovatek na dálničním řešení „43“ je určitým limitem pro celkovou 

obsluhu území, zvláště pak v umístění křižovatek a napojení místní sítě u Kuřimi a v úseku Kuřim–Brno. Součástí 

varianty jsou úpravy stávající silnice I/43, především v úseku Kuřim–Lipůvka. 

Součástí varianty je dále obchvat Bosonoh na silnici II/602, nové napojení Troubska pokračující až do Střelic 

a obchvat Moravan na silnici III/15275 napojený do nové MÚK Moravanská na I/52, kde navazuje na obchvat Modřic 

vedoucí až k silnici II/152. 

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta severního obchvatu Rosic (silnice I/23). Tato trasa však 

neumožňuje realizovat navazující obchvat Zastávky a svým umístěním se blíží spíše vnitroměstské komunikaci. 

Na silnici II/394 je navržen systém obchvatů Neslovic a Tetčic. Silnice I/23 je na D1 napojena v místě dnešní MÚK 

Kývalka, tato křižovatka je však navržena k úpravě, neboť současný stav (vzhledem ke stoupání od Brna) je 

dopravněinženýrsky nevyhovující. Současná křižovatka Ostrovačice zůstává zachována.  

Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále propojena až na sil. II/380 v podobě krajské komunikační sítě. 

Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 včetně napojení 

obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Dále pak je 

navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které má za cíl odlehčit centrální části 

Slatiny od průjezdné dopravy z oblasti Šlapanicka a nahrazuje původní obchvat Slatiny, který není dále sledován. 

Nová komunikace krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně Slatiny).  

Na východní části dálnice D1 je navrženo zrušení současné „skryté“ MÚK Rohlenka a přestavba MÚK Holubice, která 

v kombinaci s novou útvarovou MÚK Tvarožná zajistí připojení silnice I/50 (a potažmo I/54) i místní sítě a silnice II/430 

na dálnici D1.  

Dále jsou na dopravní síti navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně 

napjaté problémové oblasti. Patří k nim: systém obchvatů na silnici II/152 – Želešice, Hajany, Ořechov, dále na silnici 

II/416 obchvaty Židlochovic a Blučiny s napojením na D2, ve východní částí území pak obchvaty Křenovic, Hrušek, 

Šaratic a Hostěrádek rovněž na silnici II/416. 
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Obr. B7  Schéma varianty D.1 
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B.3.2.3. VARIANTA D.2 

SZ oblast (Svitávka–Kuřim): německá stopa D43 + dvoupruhová I/43 v úseku Česká–Lipůvka (úprava) 
SZ oblast (Kuřim–D1): bítýšská stopa D43 vedená východně od Veverské Bítýšky včetně nové MÚK Ostrovačice 

+ jižní obchvat Kuřimi (JOK) 
JZ oblast: jihozápadní tangenta (JZT) vedená jižně od Želešic (tzv. želešickou stopou) + jižní 

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

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

 

Varianta řeší propojení celého tahu „43“ komunikací dálniční kategorie v německé a dále bítýšské trase. Dále 

pokračuje peáží po dálnici D1 k nové MÚK Troubsko a směrem na jih želešickou stopou tzv. jihozápadní tangenty 

(JZT) s ukončením na tzv. jižní tangentě JT (dálniční propojení D52–D2). Jihozápadní tangenta je v této variantě 

napojena přes MÚK na systém obchvatů na silnici II/152 – Hajany, Ořechov a Želešice. Jedná se o komplexní dálniční 

systém D35–D43–D1–D52(–D2). Vlastní rampy MÚK Troubsko pro napojení JZT jsou vedeny pod stávající niveletou 

dálnice D1. Nově je navržena křižovatka dálnic D1 a D43 – MÚK Ostrovačice. Ta propojuje obě dálnice a napojuje 

na ně silnici I/23 (západní aglomerační radiálu). Vzhledem k normovým parametrům jsou zrušeny stávající MÚK 

Kývalka a Ostrovačice. 

Centrální část Bystrce zůstává zachována bez úprav, stejně tak i napojení Bystrce a Kníniček. Systém je doplněn 

silnicí I. třídy tzv. jižním (tunelovým, čtyřpruhovým) obchvatem Kuřimi s napojením na Svitavskou radiálu (silnici I/43). 

Vzdálenost křižovatek na dálničním řešení „43“ je určitým limitem pro celkovou obsluhu území, zvláště pak v umístění 

křižovatek a napojení místní sítě u Kuřimi. Součástí varianty jsou úpravy stávající silnice I/43, především v úseku 

Kuřim–Lipůvka. 

Na jih od dálnice D1 je systém doplněn doprovodnou sítí v lokalitě Moravany–Nebovidy, tj. obchvatem Moravan 

s napojením na MÚK Moravanská na stávající silnici I/52. Místní síť je pak dál vedena obchvatem Modřic až na silnici 

II/152. Obchvat Bosonoh na silnici II/602 je doplněn o nové napojení Troubska pokračující až do Střelic. 

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta severního obchvatu Rosic (silnice I/23). Tato trasa však 

neumožňuje realizovat navazující obchvat Zastávky a svým umístěním se blíží spíše vnitroměstské komunikaci. 

Na silnici II/394 je navržen systém obchvatů Neslovic a Tetčic.  

Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále propojena až na silnici II/380 v podobě krajské komunikační sítě. 

Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 včetně napojení 

obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Dále pak je 

navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které má za cíl odlehčit centrální části 

Slatiny od průjezdné dopravy z oblasti Šlapanicka a nahrazuje původní obchvat Slatiny, který není dále sledován. 

Nová komunikace krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně Slatiny).  

Na východní části dálnice D1 je navrženo zrušení současné „skryté“ MÚK Rohlenka a přestavba MÚK Holubice, která 

v kombinaci s novou útvarovou MÚK Tvarožná zajistí připojení silnice I/50 (a potažmo I/54) i místní sítě a silnice II/430 

na dálnici D1.  

Dále jsou na dopravní síti navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně 

napjaté problémové oblasti. Patří k nim: systém obchvatů na silnici II/152 – Želešice, Hajany, Ořechov, dále na silnici 

II/416 obchvaty Židlochovic a Blučiny s napojením na D2, ve východní částí území pak obchvaty Křenovic, Hrušek, 

Šaratic a Hostěrádek rovněž na silnici II/416. 
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Obr. B8  Schéma varianty D.2 
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B.3.2.4. VARIANTA D.3 

SZ oblast (Svitávka–Kuřim): německá stopa D43 + dvoupruhová I/43 v úseku Česká–Lipůvka (úprava) 
SZ oblast (Kuřim–D1): bystrcká stopa D43 + jižní obchvat Kuřimi (JOK) 
JZ oblast: jižní tangenta (JT) + severní obchvat Rosic + obchvaty Tetčic a Neslovic + obchvaty 

Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Modřic 
JV oblast: přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „jižní“ propojení 

na II/430 a Ostravskou radiálu + nová MÚK Rohlenka + obchvat Tuřan + silniční 
propojení D2 – II/380 + obchvaty Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic 

 

Varianta řeší propojení celého tahu „43“ komunikací dálniční kategorie v německé a dále bystrcké trase, peáží po D1 

po MÚK Brno-jih, dále po D2 a ukončením na JT (propojení D52–D2). Jedná se o komplexní dálniční systém D35–

D43–D1–D2–D52.  

Dálniční systém je doplněn jižním silničním (tunelovým, čtyřpruhovým) obchvatem Kuřimi. Ten je napojen 

na Svitavskou radiálu (silnici I/43). Vzdálenost křižovatek na dálničním řešení „43“ je určitým limitem pro celkovou 

obsluhu území, zvláště pak v umístění křižovatek a napojení místní sítě u Kuřimi a v úseku Kuřim–Brno. Součástí 

varianty jsou úpravy stávající silnice I/43, především v úseku Kuřim–Lipůvka. 

Průchod D43 v oblasti Bystrce je řešen dle původní koncepce vedení komunikace (Dopravoprojekt, 2003), tedy 

vedením „43“ v podpovrchovém úseku a vedením místní dopravy včetně tramvajové trati po povrchu nad vlastní 

dálnicí. Stejná koncepce se předpokládá i u nové MÚK Troubsko, kdy křižující trasa D43 je vedena (včetně ramp) pod 

úrovní současné nivelety dálnice D1. Doplněn je obchvat Bosonoh na silnici II/602. 

Pro oblast Moravany a Nebovidy není navrženo žádné nové dopravní řešení mimo uvažovanou MÚK Moravanská 

a její propojení obchvatem Modřic na silnici II/152.  

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta severního obchvatu Rosic (silnice I/23). Tato trasa však 

neumožňuje realizovat navazující obchvat Zastávky a svým umístěním se blíží spíše vnitroměstské komunikaci. 

Na silnici II/394 je navržen systém obchvatů Neslovic a Tetčic. Silnice I/23 je na D1 napojena v místě dnešní MÚK 

Kývalka, tato křižovatka je však navržena k úpravě, neboť současný stav (vzhledem ke stoupání od Brna) je 

dopravněinženýrsky nevyhovující. Současná křižovatka Ostrovačice zůstává zachována.  

Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále propojena až na sil. II/380 v podobě krajské komunikační sítě. 

Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 včetně napojení 

obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Dále pak je 

navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které má za cíl odlehčit centrální části 

Slatiny od průjezdné dopravy z oblasti Šlapanicka a nahrazuje původní obchvat Slatiny, který není dále sledován. 

Nová komunikace krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně Slatiny) po silnici III/15286 

(napojení od Šlapanic) a dále jihovýchodně od D1 až po MÚK Černovická terasa.  

Na východní části dálnice D1 je navržena realizace nové plnohodnotné MÚK Rohlenka, která společně s MÚK 

Holubice připojí na dálnici D1 jak silnici I/50 (I/54), tak i místní síť a silnici II/430.  

Dále jsou navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně napjaté problémové 

oblasti. Patří k nim: systém obchvatů na silnici II/152 – Želešice, Hajany, Ořechov, dále na silnici II/416 obchvaty 

Židlochovic a Blučiny s napojením na D2, ve východní částí území pak obchvaty Křenovic, Hrušek a Šaratic rovněž 

na silnici II/416. 
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Obr. B9  Schéma varianty D.3 
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B.3.2.5. VARIANTA D.4 

SZ oblast (Svitávka–Kuřim): německá stopa D43 + dvoupruhová I/43 v úseku Česká–Lipůvka (úprava) 
SZ oblast (Kuřim–D1): bítýšská stopa D43 vedená východně od Veverské Bítýšky včetně nové MÚK Ostrovačice 

+ jižní obchvat Kuřimi (JOK) 
JZ oblast: jižní tangenta (JT) + severní obchvat Rosic + obchvaty Tetčic a Neslovic + obchvaty 

Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Modřic 
JV oblast: přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „jižní“ propojení 

na II/430 a Ostravskou radiálu + nová MÚK Rohlenka + obchvat Tuřan + silniční 
propojení D2–II/380 + obchvaty Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic 

 

Varianta řeší propojení celého tahu „43“ komunikací dálniční kategorie v německé a dále bítýšské trase. Dále 

pokračuje peáží po dálnici D1 k MÚK Brno-jih a dálnicí D2 na JT (propojení D52–D2). Jedná se o komplexní dálniční 

systém D35–D43–D1–D2–D52. Nově je navržena křižovatka dálnic D1 a D43 – MÚK Ostrovačice. Ta propojuje obě 

dálnice a napojuje na ně silnici I/23 (západní aglomerační radiálu). Vzhledem k normovým parametrům jsou zrušeny 

stávající MÚK Kývalka a Ostrovačice. 

Dálniční systém je doplněn jižním silničním (tunelovým, čtyřpruhovým) obchvatem Kuřimi. Ten je napojen 

na Svitavskou radiálu (silnici I/43). Vzdálenost křižovatek na dálničním řešení „43“ je určitým limitem pro celkovou 

obsluhu území, zvláště pak v umístění křižovatek a napojení místní sítě u Kuřimi. Součástí varianty jsou úpravy 

stávající silnice I/43, především v úseku Kuřim–Lipůvka. 

Centrální část Bystrce zůstává zachována bez úprav, stejně tak i napojení Bystrce a Kníniček. V tomto řešení však 

nedochází k ochraně zastavěného území Jinačovic a Kníniček. Pro oblast Moravany a Nebovidy není navrženo žádné 

nové dopravní řešení mimo uvažovanou MÚK Moravanská a její propojení obchvatem Modřic na silnici II/152. 

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta severního obchvatu Rosic (silnice I/23). Tato trasa však 

neumožňuje realizovat navazující obchvat Zastávky a svým umístěním se blíží spíše vnitroměstské komunikaci. 

Na silnici II/394 je navržen systém obchvatů Neslovic a Tetčic. 

Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále propojena až na sil. II/380 v podobě krajské komunikační sítě. 

Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 včetně napojení 

obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Dále pak je 

navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které má za cíl odlehčit centrální části 

Slatiny od průjezdné dopravy z oblasti Šlapanicka a nahrazuje původní obchvat Slatiny, který není dále sledován. 

Nová komunikace krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně Slatiny) po silnici III/15286 

(napojení od Šlapanic) a dále jihovýchodně od D1 až po MÚK Černovická terasa.  

Na východní části dálnice D1 je navržena realizace nové plnohodnotné MÚK Rohlenka, která společně s MÚK 

Holubice připojí na dálnici D1 jak silnici I/50 (I/54), tak i místní síť a silnici II/430.  

Dále jsou navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně napjaté problémové 

oblasti. Patří k nim: systém obchvatů na silnici II/152 – Želešice, Hajany, Ořechov, dále na silnici II/416 obchvaty 

Židlochovic a Blučiny s napojením na D2, ve východní částí území pak obchvaty Křenovic, Hrušek a Šaratic rovněž 

na silnici II/416, na západě obchvat Bosonoh na silnici II/602. 
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Obr. B10  Schéma varianty D.4 
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B.3.2.6. VARIANTA D.5 

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

SZ oblast (Kuřim–D1): bystrcká stopa D43 + severní obchvat Kuřimi (dále také „SOK“) 
JZ oblast: jižní tangenta (JT) + severní obchvat Rosic + obchvaty Tetčic a Neslovic + obchvaty 

Ořechova, Hajan a Želešic + obchvat Modřic 
JV oblast: přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení 

na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná 
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 + obchvaty 
Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic 

 

Varianta řeší propojení celého tahu „43“ komunikací dálniční kategorie v optimalizované trase po Kuřim a dále 

v bystrcké trase na dálnici D1 (MÚK Troubsko). Dále peáží po D1 na MÚK Brno-jih a dálnici D2 s ukončením na JT 

(propojení D52–D2). Jedná se o komplexní dálniční systém D35–D43–D1–D2–D52.  

Průchod D43 v oblasti Bystrce je řešen dle původní koncepce vedení komunikace (Dopravoprojekt, 2003), tedy 

vedením „43“ v podpovrchovém úseku a vedením místní dopravy včetně tramvajové trati po povrchu nad vlastní 

dálnicí. Stejná koncepce se předpokládá i u nové MÚK Troubsko, kdy křižující trasa D43 je vedena (včetně ramp) pod 

úrovní současné nivelety dálnice D1. Doplněn je obchvat Bosonoh. 

Dálniční systém je doplněn severním silničním (netunelovým, čtyřpruhovým) obchvatem Kuřimi s průchodem mezi 

lokalitami Kuřim-Podlesí a Kuřim-Záhoří s napojením na Svitavskou radiálu (silnici I/43). Ten je v celé této trase nutno 

uvažovat jako kapacitní, čtyrpruhovou, směrově dělenou komunikaci. Vzdálenost křižovatek na dálničním řešení „43“ 

je určitým limitem pro celkovou obsluhu území, zvláště pak v umístění křižovatek a napojení místní sítě u Kuřimi 

a v úseku Kuřim–Brno.  

Pro oblast Moravany a Nebovidy není navrženo žádné nové dopravní řešení mimo uvažovanou MÚK Moravanská a 

její propojení obchvatem Modřic na silnici II/152.  

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta severního obchvatu Rosic (silnice I/23). Tato trasa však 

neumožňuje realizovat navazující obchvat Zastávky a svým umístěním se blíží spíše vnitroměstské komunikaci. 

Na silnici II/394 je navržen systém obchvatů Neslovic a Tetčic. Silnice I/23 je na D1 napojena v místě dnešní MÚK 

Kývalka, tato křižovatka je však navržena k úpravě, neboť současný stav (vzhledem ke stoupání od Brna) je 

dopravněinženýrsky nevyhovující. Současná křižovatka Ostrovačice zůstává zachována.  

Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále propojena až na sil. II/380 v podobě krajské komunikační sítě. 

Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 včetně napojení 

obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Dále pak je 

navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které má za cíl odlehčit centrální části 

Slatiny od průjezdné dopravy z oblasti Šlapanicka a nahrazuje původní obchvat Slatiny, který není dále sledován. 

Nová komunikace krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně Slatiny).  

Na východní části dálnice D1 je navrženo zrušení současné „skryté“ MÚK Rohlenka a přestavba MÚK Holubice, která 

v kombinaci s novou útvarovou MÚK Tvarožná zajistí připojení silnice I/50 (a potažmo I/54) i místní sítě a silnice II/430 

na dálnici D1.  

Dále jsou na dopravní síti navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně 

napjaté problémové oblasti. Patří k nim: systém obchvatů na silnici II/152 – Želešice, Hajany, Ořechov, dále na silnici 

II/416 obchvaty Židlochovic a Blučiny s napojením na D2, ve východní částí území pak obchvaty Křenovic, Hrušek, 

Šaratic a Hostěrádek rovněž na silnici II/416. 
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Obr. B11  Schéma varianty D.5 
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B.3.2.7. VARIANTA D.6 

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

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

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

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

 

Varianta řeší propojení celého tahu „43“ komunikací dálniční kategorie v optimalizované trase po Kuřim a dále 

v bítýšské trase s napojením přes novou křižovatku MÚK Ostrovačice na dálnici D1. Dále peáží po D1 na MÚK Brno- 

-jih a přes dálnici D2 na JT (propojení D52–D2). Jedná se o komplexní dálniční systém D35–D43–D1–D2–D52. Nově 

je navržena křižovatka dálnic D1 a D43 – MÚK Ostrovačice. Ta propojuje obě dálnice a na ně napojuje silnici I/23 

(západní aglomerační radiálu). Vzhledem k normovým parametrům jsou zrušeny stávající MÚK Kývalka a Ostrovačice 

Dálniční systém je doplněn severním silničním (netunelovým, čtyřpruhovým) obchvatem Kuřimi s průchodem mezi 

lokalitami Kuřim-Podlesí a Kuřim-Záhoří s napojením na Svitavskou radiálu (silnici I/43). Ten je v celé této trase nutno 

uvažovat jako kapacitní, čtyrpruhovou, směrově dělenou komunikaci. Vzdálenost křižovatek na dálničním řešení „43“ 

je určitým limitem pro celkovou obsluhu území, zvláště pak v umístění křižovatek a napojení místní sítě u Kuřimi. 

Centrální část Bystrce zůstává zachována bez úprav, stejně tak i napojení Bystrce a Kníniček. V tomto řešení však 

nedochází k ochraně zastavěného území Jinačovic a Kníniček. Pro oblast Moravany a Nebovidy není navrženo žádné 

nové dopravní řešení mimo uvažovanou MÚK Moravanská a její propojení obchvatem Modřic na silnici II/152.  

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta severního obchvatu Rosic (silnice I/23). Tato trasa však 

neumožňuje realizovat navazující obchvat Zastávky a svým umístěním se blíží spíše vnitroměstské komunikaci. 

Na silnici II/394 je navržen systém obchvatů Neslovic a Tetčic. 

Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále propojena až na silnici II/380 v podobě krajské komunikační sítě. 

Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 včetně napojení 

obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Dále pak je 

navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které má za cíl odlehčit centrální části 

Slatiny od průjezdné dopravy z oblasti Šlapanicka a nahrazuje původní obchvat Slatiny, který není dále sledován. 

Nová komunikace krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně Slatiny).  

Na východní části dálnice D1 je navrženo zrušení současné „skryté“ MÚK Rohlenka a přestavba MÚK Holubice, která 

v kombinaci s novou útvarovou MÚK Tvarožná zajistí připojení silnice I/50 (a potažmo I/54) i místní sítě a silnice II/430 

na dálnici D1.  

Dále jsou na dopravní síti navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně 

napjaté problémové oblasti. Patří k nim: systém obchvatů na silnici II/152 – Želešice, Hajany, Ořechov, dále na silnici 

II/416 obchvaty Židlochovic a Blučiny s napojením na D2, ve východní částí území pak obchvaty Křenovic, Hrušek, 

Šaratic a Hostěrádek rovněž na silnici II/416, na západě obchvat Bosonoh na silnici II/602. 
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Obr. B12  Schéma varianty D.6 
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B.3.2.8. VARIANTA S.1 

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

SZ oblast (Kuřim–D1): bystrcká stopa I/43 (čtyřpruhová silnice I. třídy v úseku MÚK Kuřim-západ – MÚK 
Troubsko) + jižní obchvat Kuřimi (JOK) 

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

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

 

Varianta řeší propojení celého tahu „43“ kapacitními silničními komunikacemi (ve dvou až čtyřpruhovém uspořádání) 

v německé a dále bystrcké trase. Dále je navrženo silniční pokračování na jih v modřické stopě jihozápadní tangenty 

(JZT) s ukončením na jižní tangentě (JT, propojení D52 a D2). Jedná se o komplexní silniční systém D35–I/43–D1–

I/43–D52(–D2). Systém je doplněn jižním silničním (tunelovým, čtyřpruhovým) obchvatem Kuřimi. Ten je napojen 

na Svitavskou radiálu (současnou silnici I/43).  

Součástí varianty jsou úpravy stávající silnice I/43, především v úseku Kuřim–Lipůvka. Průchod silnice „43“ v oblasti 

Bystrce je řešen úpravou stávajícího stavu, a to dle lokálních potřeb. Obecně však bude zachován stávající systém 

obsluhy území a systém napojení. U nové křižovatky MÚK Troubsko je navrženo řešení, kdy nová křižující trasa silnice 

I/43 je vedena (včetně ramp) pod úrovní současné nivelety dálnice D1. Doplněn je obchvat Bosonoh. 

Oblast Moravan a Nebovid je chráněna vyšším dopravním systémem JZT a není tedy navrženo žádné nové dopravní 

řešení obchvatového charakteru, mimo uvažovanou MÚK Moravanská a její propojení obchvatem Modřic na silnici 

I/152. Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále propojena až na silnici II/380 v podobě krajské komunikační 

sítě.  

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta severního obchvatu Rosic (silnice I/23). Tato trasa však 

neumožňuje realizovat navazující obchvat Zastávky a svým umístěním se blíží spíše vnitroměstské komunikaci. 

Na silnici II/394 je navržen systém obchvatů Neslovic a Tetčic. Silnice I/23 je na D1 napojena v místě dnešní MÚK 

Kývalka, tato křižovatka je však navržena k úpravě, neboť současný stav (vzhledem ke stoupání od Brna) je 

dopravněinženýrsky nevyhovující. Současná křižovatka Ostrovačice zůstává zachována.  

Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 včetně napojení 

obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Dále pak je 

navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které má za cíl odlehčit centrální části 

Slatiny od průjezdné dopravy z oblasti Šlapanicka a nahrazuje původní obchvat Slatiny, který není dále sledován. 

Nová komunikace krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně Slatiny).  

Na východní části dálnice D1 je navrženo zrušení současné „skryté“ MÚK Rohlenka a přestavba MÚK Holubice, která 

v kombinaci s novou útvarovou MÚK Tvarožná zajistí připojení silnice I/50 (a potažmo I/54) i místní sítě a silnice II/430 

na dálnici D1.  

Dále jsou na dopravní síti navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně 

napjaté problémové oblasti. Patří k nim: systém obchvatů na silnici II/152 – Želešice, Hajany, Ořechov, dále na silnici 

II/416 obchvaty Židlochovic a Blučiny s napojením na D2, ve východní částí území pak obchvaty Křenovic, Hrušek, 

Šaratic a Hostěrádek rovněž na silnici II/416. 
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Obr. B13  Schéma varianty S.1 
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B.3.2.9. VARIANTA S.2 

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

SZ oblast (Kuřim–D1): bítýšská stopa I/43 (dvoupruhová silnice I. třídy v úseku MÚK Čebín – nová MÚK 
Ostrovačice vedená východně od Veverské Bítýšky) + jižní obchvat Kuřimi (JOK) + 
dvoupruhová silnice v úseku MÚK Kuřim-jih – MÚK OBI (včetně obchvatu Kníniček) + 
čtyřpruhová kapacitní silnice v úseku MÚK Kohoutovice–MÚK Troubsko 

JZ oblast: propojení dálnice D1 – silnice I/52 (MÚK Moravanská) + jižní tangenta (JT) + severní 
obchvat Rosic + obchvaty Tetčic a Neslovic + obchvaty Ořechova, Hajan a Želešic 
+ obchvat Modřic 

JV oblast: přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení 
na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná 
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 + obchvaty Měnína, 
Telnice, Žatčan, Sokolnic a Újezdu u Brna + obchvaty Hostěrádek-Rešova, Šaratic, 
Hrušek a Křenovic 

Varianta řeší propojení celého tahu „43“ kapacitními silničními komunikacemi (ve dvou až čtyřpruhovém uspořádání) 

v německé a dále bítýšské trase s ukončením na D1 na nové MÚK Ostrovačice. Jedná se o systém silničního 

propojení a obsluhy území mezi dálnicemi D35 a D1, který je doplněn jižním silničním (tunelovým, čtyřpruhovým) 

obchvatem Kuřimi. Ten je napojen na Svitavskou radiálu (současnou silnici I/43).  

Součástí varianty jsou úpravy stávající silnice I/43, především v úseku Kuřim–Lipůvka. V oblasti mezi Kuřimí a Brnem 

je systém doplněn o nové komunikační propojení – obchvaty stávajících obcí Jinačovice a Kníničky v trase Kuřim–

Přehradní radiála, kdy dochází k napojení tohoto směru do MÚK OBI (Kníničská/Bystrcká). Komunikace je trasována 

mimo zastavěné území Kníniček na rozmezí Kníniček a Komína severně a východně od ZOO. 

Centrální část Bystrce zůstává zachována bez úprav. Pro optimální napojení Bystrce na vyšší systém je navrženo 

nové silniční propojení od křižovatky silnic III/3844 a III/3842 na dálnici D1 – v trase bystrcké stopy „43“ na MÚK 

Troubsko. Tato křižovatka je navržena tak, že nová silnice je včetně nájezdových ramp vedena výškově pod niveletou 

dálnice D1. Systém z Bystrce pokračuje směrem na jih – k obchvatu Moravan a dále ke křižovatce se současnou 

silnicí I/52 (MÚK Moravanská). Odtud pokračuje systémově obchvatem Modřic až na silnici II/152, potažmo dálnici D2.  

Pro napojení bítýšské trasy „43“ na dálnici D1 slouží nová MÚK Ostrovačice, která rovněž napojuje silnici I/23 z jihu 

na D1. Vzhledem k normovým parametrům jsou zrušeny stávající křižovatky Kývalka a Ostrovačice. Vzhledem 

k charakteru silniční sítě lze říci, že silnice I/43 by byla vedena pomocí jižního obchvatu Kuřimi do Brna na VMO (jak je 

ukončena dnes) a silnice I/23 by z Rosic pokračovala až ke Kuřimi (resp. k MÚK Čebín) právě přes MÚK Ostrovačice. 

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta severního obchvatu Rosic (silnice I/23). Na silnici II/394 je 

navržen systém obchvatů Neslovic a Tetčic. 

Ve východním sektoru pak dochází k dostavbě MÚK Černovická terasa na D1 včetně doplnění staveb na silnici II/380 

– obchvat Tuřan pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Jižní tangenta je propojená až na silnici 

II/380 v podobě krajské komunikační sítě. Dále je propojená Ostravská radiála (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, 

nová komunikace je vedena severozápadně od D1, tedy na straně Slatiny. Na východní části dálnice D1 je navrženo 

zrušení současné „skryté“ MÚK Rohlenka a přestavba MÚK Holubice, která v kombinaci s novou útvarovou MÚK 

Tvarožná zajistí připojení silnice I/50 (a potažmo I/54) i místní sítě a silnice II/430 na dálnici D1.  

Dále jsou navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně napjaté problémové 

oblasti. Patří k nim: systém obchvatů na silnici II/152 – Želešice, Hajany, Ořechov, dále na silnici II/416 obchvaty 

Židlochovic a Blučiny s napojením na D2. Systémově pak úpravy pokračují na silnici II/416 obchvaty Měnína, Telnice, 

Žatčan, Újezdu u Brna, Šaratic, Hrušek a Křenovic s napojením na silnici I/50 u Slavkova. 
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Obr. B14  Schéma varianty S.2 
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B.3.2.10. VARIANTA S.3 

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

SZ oblast (Kuřim–D1): bystrcká i bítýšská stopa „43“ (čtyřpruhová silnice v úseku MÚK Čebín – MÚK Troubsko; 
dvoupruhová silnice v úseku MÚK Čebín – nová MÚK Ostrovačice vedená východně 
od Veverské Bítýšky) + jižní obchvat Kuřimi (JOK) 

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

JV oblast: přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „jižní“ propojení 
na II/430 a Ostravskou radiálu + nová MÚK Rohlenka + obchvat Tuřan + silniční 
propojení D2–II/380 + obchvaty Hostěrádek-Rešova, Šaratic, Hrušek, Křenovic 

 

Varianta řeší propojení celého tahu kapacitními silničními komunikacemi (dvou- až čtyřpruhovými) v německé a dále 

bystrcké i bítýšské trase s ukončením obou tras na D1 (na nových MÚK Ostrovačice a MÚK Troubsko). Jedná se 

o systém silničního propojení a obsluhy území mezi dálnicemi D35 a D1 doplněný jižním (tunelovým, čtyřpruhovým) 

obchvatem Kuřimi s napojením na Svitavskou radiálu (současnou silnici I/43). Součástí varianty jsou úpravy stávající 

silnice I/43, především v úseku Kuřim–Lipůvka. 

V rámci tohoto řešení dochází k podstatným úpravám na D1. Nová křižovatka MÚK Ostrovačice řeší propojení silnice 

I/23 (předpoklad jejího vedení až k MÚK Čebín na silnici I/43) s všesměrným napojením na D1. Zároveň, vzhledem 

k normovým požadavkům na vzdálenosti křižovatek na dálnici, jsou zrušeny stávající MÚK Ostrovačice a Kývalka. 

Dále je navržena MÚK Troubsko (včetně obchvatu Bosonoh) s tím, že nové komunikační řešení křižovatky je navrženo 

pod úrovní nivelety stávající dálnice D1. Průchod silnice „43“ v oblasti Bystrce je řešen úpravou stávajícího stavu, a to 

dle lokálních potřeb. Obecně však bude zachován stávající systém obsluhy území a systém napojení.  

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta severního obchvatu Rosic (silnice I/23). Tato trasa však 

neumožňuje realizovat navazující obchvat Zastávky a svým umístěním se blíží spíše vnitroměstské komunikaci. 

Na silnici II/394 je navržen systém obchvatů Neslovic a Tetčic. 

Pro oblast Moravany a Nebovidy není navrženo žádné nové dopravní řešení mimo uvažovanou MÚK Moravanská 

a její propojení obchvatem Modřic na silnici II/152.  

Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále propojena až na sil. II/380 v podobě krajské komunikační sítě. 

Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 včetně napojení 

obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Dále pak je 

navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které nahrazuje původní obchvat Slatiny, 

který není dále sledován. Nová komunikace krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně 

Slatiny) po silnici III/15286 (napojení od Šlapanic) a dále jihovýchodně od D1 až po MÚK Černovická terasa.  

Na východní části dálnice D1 je navržena realizace nové plnohodnotné MÚK Rohlenka, která společně s MÚK 

Holubice připojí na dálnici D1 jak silnici I/50 (I/54), tak i místní síť a silnici II/430.  

Dále jsou navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně napjaté problémové 

oblasti. Patří k nim: systém obchvatů na silnici II/152 – Želešice, Hajany, Ořechov, dále na silnici II/416 obchvaty 

Židlochovic a Blučiny s napojením na D2, ve východní částí území pak obchvaty MKřenovic, Hrušek a Šaratic rovněž 

na silnici II/416. 
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Obr. B15  Schéma varianty S.3 
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B.3.2.11. VARIANTA S.4 

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

SZ oblast (Kuřim–D1): bystrcká i bítýšská stopa „43“ (čtyřpruhová silnice v úseku MÚK Čebín – MÚK Troubsko; 
dvoupruhová silnice v úseku MÚK Čebín – nová MÚK Ostrovačice vedená východně 
od Veverské Bítýšky) + jižní obchvat Kuřimi (JOK) 

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

JV oblast: přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení 
na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná 
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 + obchvat Šlapanic + 
obchvaty Měnína, Telnice, Žatčan, Sokolnic a Újezdu u Brna + obchvaty Hostěrádek-
Rešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic 

 

Varianta řeší propojení celého tahu kapacitními silničními komunikacemi (dvou- až čtyřpruhovými) v německé a dále 

bystrcké i bítýšské trase s ukončením obou tras na D1 (na nových MÚK Ostrovačice a MÚK Troubsko). Jedná se 

o systém silničního propojení a obsluhy území mezi dálnicemi D35 a D1 doplněný jižním (tunelovým, čtyřpruhovým) 

obchvatem Kuřimi s napojením na Svitavskou radiálu (současnou silnici I/43). Součástí varianty jsou úpravy stávající 

silnice I/43, především v úseku Kuřim–Lipůvka. 

V rámci tohoto řešení dochází k podstatným úpravám na D1. Nová křižovatka MÚK Ostrovačice řeší propojení silnice 

I/43, resp. I/23 – tedy propojení aglomerace sever–jih se všesměrným napojením na dálnici D1. Zároveň, vzhledem 

k normovým požadavkům na vzdálenosti křižovatek na dálnici, jsou zrušeny stávající MÚK Ostrovačice a Kývalka. 

Dále je navržena MÚK Troubsko (včetně obchvatu Bosonoh) s tím, že nové komunikační řešení křižovatky je navrženo 

pod úrovní nivelety stávající dálnice D1. Průchod silnice „43“ v oblasti Bystrce je řešen úpravou stávajícího stavu, a to 

dle lokálních potřeb. Obecně však bude zachován stávající systém obsluhy území a systém napojení.  

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta jižního obchvatu Rosic (silnice I/23), který je plnohodnotným 

obchvatem Zastávky i Rosic a na který navazují úpravy na silnici II/394 (obchvaty Neslovic a Tetčic). Od Neslovic pak 

pokračuje silniční trasa tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) až na dálnici D52 (MÚK Ledce), a dále obchvatem 

Hrušovan, Židlochovic a Blučiny až k D2 (MÚK Blučina). Systémově pak úpravy pokračují na silnici II/416 obchvaty 

Měnína, Telnice, Žatčan, Újezdu u Brna, Šaratic, Hrušek a Křenovic s napojením na silnici I/50 u Slavkova. 

Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále propojena až na silnici II/380 v podobě krajské komunikační sítě. 

Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 včetně napojení 

obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Dále pak je 

navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které je vedeno severozápadně od D1 

(tedy na straně Slatiny). Na východní části dálnice D1 je navrženo zrušení současné „skryté“ MÚK Rohlenka 

a přestavba MÚK Holubice, která v kombinaci s novou útvarovou MÚK Tvarožná zajistí připojení silnice I/50 

(a potažmo I/54) i místní sítě a silnice II/430 na dálnici D1. Na silnici I/52 je pro zlepšení obsluhy území navržena MÚK 

Moravanská, která napojuje také obchvat Modřic pokračující k silnici II/152. 

Dále jsou na dopravní síti navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně 

napjaté problémové oblasti. Patří k nim obchvat Želešic (na silnici II/152) a obchvat Šlapanic. 
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Obr. B16  Schéma varianty S.4 
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B.3.2.12. VARIANTA S.5 

SZ oblast (Svitávka–Kuřim): optimalizovaná stopa čtyřpruhové silnice I/43 + dvoupruhová silnice v úseku Česká–
Lipůvka (úprava) 

SZ oblast (Kuřim–D1): bystrcká i bítýšská stopa „43“ (čtyřpruhová silnice v úseku MÚK Čebín – MÚK Troubsko; 
dvoupruhová silnice v úseku MÚK Čebín – nová MÚK Ostrovačice vedená západně 
od Veverské Bítýšky) + jižní obchvat Kuřimi (JOK) 

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

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

Ostatní: „východní“ obchvat Maloměřic a Obřan 
 

Varianta řeší propojení celého tahu kapacitními silničními komunikacemi (dvou- až čtyřpruhovými) v optimalizované 

trase a dále v bystrcké a bítýšské trase. Bystrcká stopa je ukončena na D1 v podobě MÚK Troubsko. Bítýšská stopa je 

vedena západně od Veverské Bítýšky dle studie „Optimalizace trasy R43 v úseku D1–Kuřim“ (Ing. Jiří Kalčík; 2009) až 

na dálnici D1, kde je napojena na novou křižovatku MÚK Ostrovačice. Systém je doplněn jižním (tunelovým, 

čtyřpruhovým) obchvatem Kuřimi s napojením na Svitavskou radiálu (současnou silnici I/43). Součástí varianty jsou 

úpravy stávající silnice I/43, především v úseku Kuřim–Lipůvka. Kolem Kuřimi je tak vytvořena komunikační bariéra 

ze všech stran, kdy pouze jižní část je tvořena tunelovým úsekem. 

Nová křižovatka MÚK Ostrovačice řeší propojení silnice I/43, resp. I/23 – tedy propojení aglomerace sever–jih 

se všesměrným napojením na dálnici D1. Zároveň, vzhledem k normovým požadavkům na vzdálenosti křižovatek 

na dálnici, jsou zrušeny stávající MÚK Ostrovačice a Kývalka. Dále je navržena MÚK Troubsko (včetně obchvatu 

Bosonoh) s tím, že nové komunikační řešení křižovatky je navrženo pod úrovní nivelety stávající dálnice D1. Průchod 

silnice „43“ v oblasti Bystrce je řešen úpravou stávajícího stavu, a to dle lokálních potřeb. Obecně však bude zachován 

stávající systém obsluhy území a systém napojení.  

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta jižního obchvatu Rosic (silnice I/23), který je plnohodnotným 

obchvatem Zastávky i Rosic a na který navazují úpravy na silnici II/394 (obchvaty Neslovic a Tetčic). Od Neslovic pak 

pokračuje silniční trasa tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) až na dálnici D52 (MÚK Ledce) a dále obchvatem 

Hrušovan, Židlochovic a Blučiny až k D2 (MÚK Blučina). Systémově pak úpravy pokračují na silnici II/416 obchvaty 

Měnína, Telnice, Žatčan a Újezdu u Brna. 

Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále je propojena až na silnice II/380 a II/417 v podobě krajské 

komunikační sítě. Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 

včetně napojení obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. 

Dále pak je navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které nahrazuje původní 

obchvat Slatiny, který není dále sledován. Nová komunikace krajského významu je vedena severozápadně od D1 

(tedy na straně Slatiny) po silnici III/15286 (napojení od Šlapanic) a dále jihovýchodně od D1 až po MÚK Černovická 

terasa. Na východní části dálnice D1 je navržena realizace nové plnohodnotné MÚK Rohlenka, která společně s MÚK 

Holubice připojí na dálnici D1 jak silnici I/50 (I/54), tak i místní síť a silnici II/430. Na silnici I/52 je pro zlepšení obsluhy 

území navržena MÚK Moravanská, která napojuje také obchvat Modřic k silnici II/152. 

Dále jsou na dopravní síti navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně 

napjaté problémové oblasti. Patří k nim obchvat Želešic (na silnici II/152) a obchvat Maloměřic a Obřan na silnici II/374 

(napojený v Brně do ulice Kulkovy). 
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Obr. B17  Schéma varianty S.5 
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B.3.2.13. VARIANTA S.6 

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

SZ oblast (Kuřim–D1): bystrcká i bítýšská stopa „43“ (čtyřpruhová silnice v úseku MÚK Čebín – MÚK Troubsko; 
dvoupruhová silnice v úseku MÚK Čebín – nová MÚK Ostrovačice vedená východně od 
Veverské Bítýšky) + severní obchvat Kuřimi (SOK) 

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

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

Ostatní: „západní“ obchvat Maloměřic a Obřan 
 

Varianta řeší propojení celého tahu kapacitními silničními komunikacemi (dvou- až čtyřpruhovými) v optimalizované 

trase a dále ve svitavské, bystrcké a bítýšské trase „43“. Do svitavské trasy (současné stopy silnice I/43) je 

komunikace přivedena po netunelovém čtyřpruhovém severním obchvatu Kuřimi, v úseku Kuřim–Podlesí–Česká je 

nutné zkapacitnění současné silnice na čtyřpruhové uspořádání, na které navazuje dvoupruhová úprava úseku Kuřim–

Lipůvka. Bystrcká stopa je ukončena na D1 v nové MÚK Troubsko. Bítýšská je vedena východně od Veverské Bítýšky 

k dálnici D1, na kterou se napojuje v nové MÚK Ostrovačice.  

V rámci tohoto řešení dochází k podstatným úpravám na D1. Nová křižovatka MÚK Ostrovačice řeší propojení silnice 

I/43, resp. I/23 – tedy propojení aglomerace sever–jih se všesměrným napojením na dálnici D1. Zároveň, vzhledem 

k normovým požadavkům na vzdálenosti křižovatek na dálnici, jsou zrušeny stávající MÚK Ostrovačice a Kývalka. 

Dále je navržena MÚK Troubsko (včetně obchvatu Bosonoh) s tím, že nové komunikační řešení křižovatky je navrženo 

pod úrovní nivelety stávající dálnice D1. Průchod silnice v oblasti Bystrce je řešen úpravou stávajícího stavu, a to dle 

lokálních potřeb. Obecně však bude zachován stávající systém obsluhy území a systém napojení.  

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta jižního obchvatu Rosic (silnice I/23), který je plnohodnotným 

obchvatem Zastávky i Rosic a na který navazují úpravy na silnici II/394 (obchvaty Neslovic a Tetčic). Od Neslovic pak 

pokračuje silniční trasa tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) až na dálnici D52 (MÚK Ledce), a dále obchvatem 

Hrušovan, Židlochovic a Blučiny až k D2 (MÚK Blučina). Systémově pak úpravy pokračují na silnici II/416 obchvaty 

Měnína, Telnice, Žatčan, Újezdu u Brna, Šaratic, Hrušek a Křenovic s napojením na silnici I/50 u Slavkova. 

Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále je propojena až na silnici II/380 v podobě krajské komunikační 

sítě. Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 včetně napojení 

obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Dále pak je 

navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které nahrazuje původní obchvat Slatiny, 

který není dále sledován. Nová komunikace krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně 

Slatiny) po silnici III/15286 (napojení od Šlapanic) a dále jihovýchodně od D1 až po MÚK Černovická terasa. 

Na východní části dálnice D1 je navržena realizace nové plnohodnotné MÚK Rohlenka, která společně s MÚK 

Holubice připojí na dálnici D1 jak silnici I/50 (I/54), tak i místní síť a silnici II/430. Na silnici I/52 je pro zlepšení obsluhy 

území navržena MÚK Moravanská, která napojuje také obchvat Modřic pokračující k silnici II/152. 

Dále jsou na dopravní síti navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně 

napjaté problémové oblasti. Patří k nim obchvat Želešic (na silnici II/152) a obchvat Maloměřic a Obřan na silnici II/374 

(napojený v Brně do ulice Vrbí). 
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Obr. B18  Schéma varianty S.6 
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B.3.2.14. VARIANTA S.8 

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

SZ oblast (Kuřim–D1): bystrcká i bítýšská stopa „43“ (čtyřpruhová silnice v úseku MÚK Čebín – MÚK Troubsko; 
dvoupruhová silnice v úseku MÚK Čebín – nová MÚK Ostrovačice vedená východně 
od Veverské Bítýšky) + jižní obchvat Kuřimi (JOK) 

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

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

Varianta řeší propojení celého tahu kapacitními komunikacemi (dvou- až čtyřpruhovými) v německé trase a dále 

v bystrcké a bítýšské trase „43“. Bystrcká stopa je ukončena na D1 (MÚK Troubsko), bítýšská přichází k D1 (MÚK 

Ostrovačice) a pak pokračuje kapacitní komunikací směrem k jihu přes silnici I/23 až na D52 (MÚK Ledce), obchvaty 

Hrušovan, Židlochovic a Blučiny na D2 (MÚK Blučina), dále přes systém obchvatů (Měnín, Telnice, Žatčany, Újezd 

u Brna, Hostěrádky-Rešov, Šaratice, Hrušky, Křenovice, Slavkov u Brna) až na silnici I/50 u Slavkova u Brna a zpět 

na D1 (MÚK Rousínov). Komplexně vedená trasa spojuje hlavní dopravní směry od severu (43) přes západ (D1 + 

I/23), dále jih (D52, D2, II/380) až na východ (D1, I/50) a tvoří tak ucelený obchvatový systém města Brna. 

Systém je doplněn jižním (tunelovým, čtyřpruhovým) obchvatem Kuřimi s napojením na Svitavskou radiálu (současnou 

silnici I/43). Součástí varianty jsou úpravy stávající silnice I/43, především v úseku Kuřim–Lipůvka. 

Pro oblast Zastávka–Rosice–Tetčice je navržena varianta jižního obchvatu Rosic (silnice I/23), který je plnohodnotným 

obchvatem Zastávky i Rosic a na který navazují úpravy na silnici II/394 (obchvaty Neslovic a Tetčic). Pro ulehčení 

centrální části Rosic je doplněn i částečný severní obchvat Rosic. Od Neslovic pokračuje silniční trasa tzv. velkého 

jižního obchvatu (VJO) až na dálnici D52 (MÚK Ledce) a dále až k D2 (MÚK Blučina) a D1 (MÚK Rousínov). 

V rámci tohoto řešení dochází k podstatným úpravám na D1. Nová křižovatka MÚK Ostrovačice řeší propojení sever–

jih silnice I/23 (předpoklad jejího vedení až k MÚK Čebín se silnicí I/43) s všesměrným napojením na D1. Zároveň, 

vzhledem ke vzdálenostem křižovatek na dálnici, jsou zrušeny stávající MÚK Ostrovačice a Kývalka. Dále je navržena 

MÚK Troubsko (včetně obchvatu Bosonoh) s tím, že nové komunikační řešení křižovatky je navrženo pod úrovní 

nivelety stávající dálnice D1. Průchod silnice v oblasti Bystrce je řešen úpravou stávajícího stavu, a to dle lokálních 

potřeb. Obecně však bude zachován stávající systém obsluhy území a systém napojení.  

Jižní tangenta D52 je ukončena na dálnici D2 a dále je propojena až na silnici II/380 v podobě krajské komunikační 

sítě. Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 včetně napojení 

obchvatu Tuřan (přeložky silnice II/380) pokračující mostním propojením přes D1 směrem na VMO. Dále pak je 

navrženo propojení Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které nahrazuje původní obchvat Slatiny, 

který není dále sledován. Nová komunikace krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně 

Slatiny) po silnici III/15286 (napojení od Šlapanic) a dále jihovýchodně od D1 až po MÚK Černovická terasa. 

Na východní části dálnice D1 je navržena realizace nové plnohodnotné MÚK Rohlenka, která společně s MÚK 

Holubice připojí na dálnici D1 jak silnici I/50 (I/54), tak i místní síť a silnici II/430. Na silnici I/52 je pro zlepšení obsluhy 

území navržena MÚK Moravanská, která napojuje také obchvat Modřic pokračující k silnici II/152. 

Dílčí úpravou, která na celkovou koncepci nemá výrazný vliv, ale která řeší lokálně napjaté problémové oblasti, je 

obchvat Želešic (na silnici II/152). 
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Obr. B19  Schéma varianty S.8 
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B.3.2.15. VARIANTA S.9.3 

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

SZ oblast (Kuřim–D1): jižní obchvat Kuřimi (JOK) + čtyřpruhová silnice MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko 
JZ oblast: jižní tangenta (JT) + obchvat Blučiny + obchvat Modřic 
JV oblast: přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení 

na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná 
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 

 

Varianta řeší pouze lokální úpravy v určitých sektorech, není ucelenou plnohodnotnou variantou. Lze ji však považovat 

za možný a logický etapizační krok, pokud bude celkově odsouhlasená koncepce odpovídat daným úpravám.  

Trasa „43“ je navržena jako kapacitní komunikace (čtyřpruhová) v německé stopě a navazuje na jižní (tunelový, 

čtyřpruhový) obchvat Kuřimi s pokračováním na Svitavskou radiálu (současnou silnici I/43). Při spojení sever–jih 

(resp. spojení sever – město Brno) tak zůstává pouze jedna a stávající stopa – Svitavská radiála.  

Systém je doplněn o úpravy na stávající silnici I/43, především v oblasti Lipůvka – Kuřim – Podlesí. Dále je navrženo 

propojení Bystrce na D1 přes novou MÚK Troubsko (včetně obchvatu Bosonoh) s tím, že nové komunikační řešení 

křižovatky je navrženo pod úrovní nivelety stávající dálnice D1. Centrální část Bystrce zůstává zachována bez úprav. 

V jižním sektoru je navržena jižní tangenta (JT) propojující D52 s D2, na kterou navazuje úsek krajské silnice směrem 

k silnici II/380. Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 

včetně doplnění staveb na silnici II/380 (mostní propojení přes D1 směrem na VMO). Dále je navrženo propojení 

Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které má za cíl odlehčit centrální části Slatiny od průjezdné 

dopravy z oblasti Šlapanicka a má nahradit dříve sledovaný obchvat Slatiny v původní stopě. Nová komunikace 

krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně Slatiny).  

Na východní části dálnice D1 je navrženo zrušení současné „skryté“ MÚK Rohlenka a přestavba MÚK Holubice, která 

v kombinaci s novou útvarovou MÚK Tvarožná zajistí připojení silnice I/50 (a potažmo I/54) i místní sítě a silnice II/430 

na dálnici D1. Na silnici I/52 je pro zlepšení obsluhy území navržena MÚK Moravanská, která napojuje také obchvat 

Modřic pokračující k silnici II/152. 

Dále jsou navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně napjaté problémové 

oblasti. Patří k nim systém obchvatů na silnici II/416 kolem Židlochovic a Blučiny s napojením na D2. 
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Obr. B20  Schéma varianty S.9.3 
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B.3.2.16. VARIANTA S.9.4 

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

SZ oblast (Kuřim–D1): severní obchvat Kuřimi (SOK) + čtyřpruhová silnice MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko 
JZ oblast: jižní tangenta (JT) + obchvat Blučiny + obchvat Modřic 
JV oblast: přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její „severní“ propojení 

na II/430 a Ostravskou radiálu + přestavba MÚK Brno-východ + nová MÚK Tvarožná 
s propojením na I/50 + obchvat Tuřan + silniční propojení D2–II/380 

 

Varianta řeší pouze lokální úpravy v určitých sektorech, není ucelenou plnohodnotnou variantou. Lze ji však považovat 

za možný a logický etapizační krok, pokud bude celkově odsouhlasená koncepce odpovídat daným úpravám.  

Trasa „43“ je navržena jako kapacitní komunikace (čtyřpruhová) v optimalizované německé stopě a navazuje 

na severní (netunelový, čtyřpruhový) obchvat Kuřimi s pokračováním na Svitavskou radiálu (současnou silnici I/43). 

Při spojení sever–jih (resp. sever – město Brno) tak zůstává pouze jedna a stávající stopa – Svitavská radiála.  

Systém je doplněn o úpravy na stávající silnici I/43, především v oblasti Lipůvka. Dále je navrženo propojení Bystrce 

na D1 přes novou MÚK Troubsko (včetně obchvatu Bosonoh) s tím, že nové komunikační řešení křižovatky je 

navrženo pod úrovní nivelety stávající dálnice D1. Centrální část Bystrce zůstává zachována bez úprav. 

V jižním sektoru je navržena jižní tangenta (JT) propojující D52 s D2, na kterou navazuje úsek krajské silnice směrem 

k silnici II/380. Ve východním sektoru pak dochází ke komplexní dostavbě MÚK Černovická terasa na dálnici D1 

včetně doplnění staveb na silnici II/380 (mostní propojení přes D1 směrem na VMO). Dále je navrženo propojení 

Ostravské radiály (silnice I/50) s MÚK Černovická terasa, které má za cíl odlehčit centrální části Slatiny od průjezdné 

dopravy z oblasti Šlapanicka a má nahradit dříve sledovaný obchvat Slatiny v původní stopě. Nová komunikace 

krajského významu je vedena severozápadně od D1 (tedy na straně Slatiny).  

Na východní části dálnice D1 je navrženo zrušení současné „skryté“ MÚK Rohlenka a přestavba MÚK Holubice, která 

v kombinaci s novou útvarovou MÚK Tvarožná zajistí připojení silnice I/50 (a potažmo I/54) i místní sítě a silnice II/430 

na dálnici D1. Na silnici I/52 je pro zlepšení obsluhy území navržena MÚK Moravanská, která napojuje také obchvat 

Modřic pokračující k silnici II/152. 

Dále jsou navrženy dílčí úpravy, které na celkovou koncepci nemají výrazný vliv, ale řeší lokálně napjaté problémové 

oblasti. Patří k nim systém obchvatů na silnici II/416 kolem Židlochovic a Blučiny s napojením na D2. 
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Obr. B21  Schéma varianty S.9.4 
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B.4. DETAILY ŘEŠENÍ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ 

V souladu s požadavkem zadání Územní studie byly zpracovány detaily dopravního řešení, a to pro vybrané navržené 

mimoúrovňové křižovatky a pro místa problematická z hlediska průchodu územím. Detaily jsou umístěné na výkresech 

II/04.1 až II/04.5 (Výkresy detailů řešení dálniční a silniční sítě). Přehled zpracovaných detailů je patrný z přiložené 

tabulky B2, jejich umístění v území je zobrazeno na níže uvedeném schématu. 

Pro detaily byly v maximální míře využity dříve zpracované dokumentace (technické studie aj.), některá řešení byla ale 

detailněji zpracována (či upravena na základě aktuálních informací) až v rámci Územní studie. Detaily dopravního 

řešení zde ale slouží zejména k prověření koncepce možného uspořádání dopravních staveb a k odhadu jejich 

prostorových nároků. Zobrazená ideová řešení tak jsou pouze jednou z možností a prokazují realizovatelnost 

dopravních staveb v daném území. Pro uspořádání území v některých lokalitách (např. v Bystrci) bude nutné 

zpracovat detailní studii řešení zohledňující všechny atributy území v podrobnosti, kterou nelze v rámci této Územní 

studie dosáhnout. 

Pro zpracování byly vybrány především nově navržené důležité MÚK (především v místech složitějších křížení 

hlavních tras) a dále území, kde je navrženo komunikace umístit do blízkosti zástavby nebo jde o jinak problematický 

průchod územím (např. trasování komunikací v bítýšské stopě východně a západně od Veverské Bítýšky). 

 

Obr. B22  Schéma umístění detailů s barevným odlišením jejich umístění na pěti výkresech 
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výkres detail D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.8 S.9.3 S.9.4 zdroj řešení 

Bystrc, Kníničky – dálniční x  x  x           1 

Bystrc, Kníničky – silniční       x  x x x x x   2 

MÚK Zlobice     x x      (x)    3 

MÚK M. Knínice x  x    (x)  (x) (x) (x)  (x)   3 

II/04.01 

MÚK Česká, Kuřim-Díly x x x x   x x x x x  x x  4 

Veverská Bítýška, Chudčice  x  x    (x) (x) (x)   (x)   3 

Veverská Bítýška-západ           x     2 

MÚK Čebín  x  x    (x) (x) (x)   (x)   3 
II/04.02 

MÚK Kuřim-západ           x     2 

Rosice / Tetčice          x x x    2 

MÚK Ostrovačice  (x)  (x)  (x)  x x x x x x   3 

MÚK Troubsko (x)  x  x  (x) (x) x x x x x x x 2 
II/04.03 

MÚK Kývalka x  x  x  x       x x 5 

Jižní část Brna, dálnice D1 x x x x x x x x x x x x x x x 6 

MÚK Rajhrad x x x x x x x x x x x x x x x 7 

MÚK Chrlice, MÚK Chrlice II x x x x x x x x x x x x x x x 2 
II/04.04 

Modřice, MÚK JZTxJT x (x)     (x)         7 

Brno / Šlapanice – "jižní" x  x x     x  x x x   2 

Brno / Šlapanice – "severní"  x   x x x x  x    x x 2 

MÚK Černovická terasa x x x x x x x x x x x x x x x 5 

MÚK Rohlenka   x x     x  x x x   2 

II/04.05 

MÚK Tvarožná x x   x x x x  x    x x 2 

Tab. B2  Přehled zpracovaných detailů, jejich umístění na výkresy, jejich přináležení k jednotlivým variantám (v závorkách je 
uvedeno v případě obdobného řešení), zdroj dopravního řešení – viz níže 

Zdroj (dopravního) řešení: 

1 - Dopravoprojekt (Silnice I/43 Troubsko–Kuřim, optimalizace varianty „D“; 2003) 

2 - PK OSSENDORF (v rámci ÚS JMK; 2018) – jedná se o ideová řešení, která nebyla prověřena podrobnější projektovou 

dokumentací 

3 - PK OSSENDORF (D43 D1 – Kuřim – Svitávka; 2016) 

4 - HBH Projekt (Kuřim – jižní obchvat; 2008) 

5 - PK OSSENDORF (Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Brno-východ; 2016) 

6 - PK OSSENDORF (rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Brno-východ; 2016; I/42 Brno VMO – východní segment; 2016; 

I/42 Brno VMO – jižní a jihozápadní segment; 2018) 

7 - PK OSSENDORF (R52 – jižní tangenta v úseku R52 Rajhrad – D2 Chrlice; 2015) 
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B.5. VYMEZENÍ KORIDORŮ PRO ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Pro jednotlivé navržené prvky dálniční a silniční sítě (tj. trasy a mimoúrovňové křižovatky) jsou na Výkresech 

uspořádání dálniční a silniční sítě včetně koridorů variant (II/03) v měřítku 1 : 50 000 vymezeny koridory v podrobnosti 

Zásad územního rozvoje (tedy využitelné na Výkrese ploch a koridorů nadmístního významu v měřítku 1:100 000). 

Tyto koridory jsou využity pro porovnání variant z hlediska životního prostředí (kde byly analyzovány jejich průniky 

se sledovanými jevy a kategoriemi) a dále je možné je využít pro aktualizaci ZÚR JMK. 

Principy vymezení koridorů 

Vymezení koridorů bylo postaveno na následujících principech: 

 velikost koridorů (tedy především šířka u liniových tras a průměr kruhu u křižovatek) je vymezena obdobně jako 

u koridorů již v ZÚR JMK navržených a odpovídá očekávané kategorii dané komunikace, podrobnosti jejího 

prověření v dostupných podkladech či jejímu umístění v území (např. v případě kopírování trasy existující 

komunikace postačuje koridor menší šířky); tzn. že v konkrétních případech mohou být koridory vymezeny 

specificky s ohledem na dané území a prověřené technické řešení; 

 číslování koridorů vychází ze systému použitého v ZÚR JMK (tedy ve formátu DS00), přičemž začátek číslování je 

od kódu „DS40“ („DS39“ je poslední kód použitý v ZÚR JMK); 

 pro odlišení variantních tras ve stejném území je použit písmenný index za pomlčkou (např. „DS40-A“); 

 navržené koridory rámcově respektují koridory územních rezerv vymezených pro jednotlivé prověřované trasy 

v ZÚR JMK; 

 koridory jsou pokud možno vymezeny pro jednotlivé dílčí trasy tak, aby je bylo možné ve variantách kombinovat; 

tedy každá varianta uspořádání dálniční a silniční sítě bude složena z více „dílčích“ koridorů, které se mohou 

opakovat i v jiných variantách; 

 navržené koridory pokud možno nezasahují do zastavěných území a do zastavitelných ploch, obdobně jsou 

koridory zužovány také v místech významných území ochrany přírody; 

 zasahují co nejméně do návrhových koridorů pro dálnice a silnice již v ZÚR JMK vymezených; 

 navržené koridory se vzájemně nepřekrývají (s výjimkou již v ZÚR JMK vymezených koridorů, které se překrývají). 

Obvyklé šířky koridorů použité v Územní studii 

kategorie celková šířka koridoru pro trasu průměr kruhu pro MÚK 

dálnice, čtyřpruhová silnice 300–400 m 600–800 m 

dvoupruhová silnice 150–200 m 400 m 

 

Přehled všech vymezených koridorů včetně jejich popisu a informace o použitých podkladech je součástí Přílohy B 

„Tabulkový přehled navržených koridorů dálniční a silniční sítě“. Z tabulky je také patrné, které koridory přináležejí 

ke které variantě. 

 


