
 

  

 

ÚZEMNÍ STUDIE NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA 

 

 

C. POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA 
 DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO 

 



 

 

 

 



11 / 2018 C.  POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO  

 

  
 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ a SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA C - 1 
 

 

C.1. ÚVOD 

Hodnocení variant dálniční a silniční sítě z hlediska dopravně-urbanistického vychází zejména z obsahu a struktury 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území definovaných v Příloze č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územněplánovací dokumentaci a o způsobu evidence územněplánovací činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a z ní vycházejícího Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Do hodnocení 

variant a jejich vzájemného porovnání byly zařazeny části obsahu Přílohy a Vyhodnocení, které se zaměřují zejména 

na hodnocení vlivů v oboru dopravního inženýrství, urbanismu, technické infrastruktury a sociodemografie. Ostatní 

relevantní vlivy, tj. vlivy na životní prostředí a lidské zdraví, jsou hodnoceny samostatně. Všechna tři porovnání 

zastupují nejdůležitější obory prostorového plánování a dohromady vytvářejí ucelený obraz o vlivu variant na řešené 

území. 

Dopravně-urbanistické porovnání má za cíl porovnat varianty dálniční a silniční sítě zejména vzhledem k dopravní 

účinnosti, vlivu na urbanistické vazby, vlivu na sociodemografické parametry a vlivu na systém technické 

infrastruktury. 

Zjištění a popis stavu těchto složek prostorového plánování je analyzován v 1. etapě územní studie. 

Řešené území je pro potřeby urbanistického a sociodemografického hodnocení rozděleno do čtyř segmentů; pro 

potřeby dopravního hodnocení do 11 oblastí (podrobněji viz metodika jednotlivých částí porovnání). 

 

 

Obr. C1  Segmenty a oblasti dopravně-urbanistického porovnání (fialově segmenty, modře oblasti: 1 – Kuřim, 2 – Severozápad, 

3 – Bystrc, 4 – D1-západ, 5 – Rosice, 6 – Jihozápad, 7 – Jih, 8 – Jihovýchod, 9 – D1-východ, 10 – Slatina, Šlapanice, Tuřany, 

11 – Vnitřní město Brno) 
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C.2. METODIKA 

C.2.1. METODIKA HODNOCENÍ VARIANT ZA DÍLČÍ SKUPINY DOPRAVNĚINŽENÝRSKÝCH PARAMETRŮ 

C.2.1.1. Obecně 

Dopravněinženýrské hodnocení má za cíl zejména porovnat varianty dálniční a silniční sítě vzhledem k dopravní 

účinnosti. Základním předpokladem hodnocení variant je, že tyto nové trasy budou vedeny mimo současně 

urbanizované koridory nebo bez rizika jejich budoucího obestavění (např. problematika severního versus jižího 

obchvatu v oblasti Rosice – viz kap. C.3) anebo bude možno na těchto trasách realizovat taková opatření, která by 

umožnila splnit normové, ale i vizuální či pocitové požadavky na vložení nové trasy do území (např. problematika 

průchodu komunikace „43“ v oblasti Bystrc – viz kap. C.3).  

Hodnoceno je přitížení či úbytek dopravních intenzit pro jednotlivé úseky komunikací, potažmo oblastí. Dopravní 

účinnost na určité území představuje váhovou hodnotu, která umožní či neumožní v území další rozvoj, zlepšení či 

zhoršení životního prostředí a podmínek k životu, umožní či neumožní potlačování tranzitující dopravy danou lokalitou 

za účelem zhodnocení veřejných prostor centrálních oblastí sídel. Výběrem variant s nejlepší dopravní účinností tak 

lze reálně ovlivňovat toky dopravy. V případě opačného přístupu bude doprava tím elementem, kterému se bude 

rozvoj a tedy i územní plánování podřizovat.  

Právě otázka dopravních intenzit / chování dopravního proudu je stěžejním bodem při hodnocení dopravní účinnosti 

variant. Čím vyšší je dopravní účinnost dané varianty na určité lokality, tím je varianta výhodnější. Příklad: každá nová 

trasa by měla do území přinést vyšší pozitiva než negativa; to znamená, že nová komunikace s možností 

optimálnějšího trasování či možných technických opatření „odčerpá“ dopravu z těch lokalit, kde nelze ochranná 

opatření reálně realizovat, tedy především ze stávající zástavby. V případě zvolené metodiky je z dopravního hlediska 

hlavním parametrem hodnocení možnost ovlivnění dopravní situace v těch lokalitách a oblastech, které jsou kritické či 

nevhodné. 

Dopravněinženýrské hodnocení variant je založeno na porovnání stavu „bez“ a „s“ realizací dálniční a silniční sítě 

ve srovnání s rokem 2035. V té době by měly být realizovány tzv. „invariantní prvky“, což jsou stavby na síti, 

na kterých je v dnešní době obecná shoda (platné dokumentace s ÚR, SP, platné ZÚR nebo ÚP či sledované 

koncepce v území) a ke kterým se jednotliví investoři této infrastruktury přihlásili a naplňují je. Porovnání tedy 

nehodnotí dopady mezi jednotlivými variantami, ale odlišnosti variant vzhledem k nulovému stavu 2035, tj. bez rozvoje 

dálniční a silniční sítě. 

Z hlediska dopravního zatížení jsou vstupy do aglomerace ze sil. I/50 a II/430 shodné ve všech variantách, včetně 

stavu bez realizace dálniční a silniční sítě. Ponížen je vjezd po dálnici D1 od Vyškova/Olomouce, a to o cca 10 tisíc 

voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly započteny dálnice D35, dálnice D55 

a komunikace „43“, ale pro porovnání v jednotlivých variantách započteny již jsou a plní svou dopravní funkci. Odvádí 

tak dopravu z těchto směrů i mimo aglomeraci. Část uvedené intenzity se snižuje vlivem působení dálnice D35 (odliv 

z D1 cca 4 tisíc voz./den), část vlivem působení komunikace „43“ (cca 3 tisíce voz./den) a zbytek cca 3–4 tisíce 

voz./den převádí dálnice D55. 

 

Dopravní účinnost, která je hodnocena v kap. C.3, je graficky znázorněna v Příloze C.1 – Grafická část 

dopravněinženýrského porovnání. 
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C.2.1.2. Oblasti a parametry 

Řešené území je pro potřeby dopravního vyhodnocení rozčleněno na 11 oblastí. Ty jsou definovány na základě 

dopadů a vlivů realizace či nerealizace budoucí dopravní infrastruktury na dopravní vazby v řešeném území, a to 

přímo v konkrétní oblasti, nebo v konsekvenci na ostatní oblasti. Pro tyto oblasti jsou stanoveny hodnoticí parametry. 

Oblast Kuřim 

▪ velikost tranzitující dopravy ze sil. II/385 – vjezd a průjezd; 

▪ reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření; 

▪ velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí); 

▪ reálnost výstavby / vliv etapového řešení. 

Oblast Severozápad 

▪ severní část – vliv trasování a napojení u Kuřimi a rozdělení intenzit dopravy; 

▪ jižní část – vliv trasování a kategorie komunikace na intenzity a rozdělení intenzit na koridory; 

▪ vliv na radiální směry do města Brna; 

▪ přiřazení kategorií komunikací dle parametrů ČSN; 

▪ reálnost výstavby / možnost etapového řešení. 

Oblast Bystrc 

▪ intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice); 

▪ technické řešení; 

▪ chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384. 

Oblast D1-západ 

▪ intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“;  

▪ vliv napojení komunikace „43“; 

▪ umístění a charakter křižovatek na dálnici D1. 

Oblast Rosice 

▪ vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic; 

▪ reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření; 

▪ návaznost řešení na sil. II/394; 

▪ reálnost výstavby / možnost etapového řešení. 

Oblast Jihozápad 

▪ vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území; 

▪ vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO); 

▪ reálnost výstavby / možnost etapového řešení. 

Oblast Jih 

▪ vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území. 
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Oblast Jihovýchod 

▪ vliv pokračování JT směrem na východ;  

▪ vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území; 

▪ reálnost výstavby / možnost etapového řešení. 

Oblast D1-východ  

▪ umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit. 

Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

▪ vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany; 

▪ vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu;  

▪ reálnost výstavby / možnost etapového řešení. 

Oblast Vnitřní město Brno 

▪ vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna; 

▪ vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO); 

▪ reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO. 

 

Hodnocení jednotlivých variant uspořádání dálniční a silniční sítě z hlediska dopravněinženýrských parametrů je 

uvedeno v kap. C.3. této studie. 

C.2.2. METODIKA HODNOCENÍ VARIANT ZA DÍLČÍ SKUPINY URBANISTICKÝCH PARAMETRŮ 

Z hlediska vlivů variant na oblast urbanismu byly zohledněny ty stavy či existující procesy v území, které jsou 

relevantní vzhledem k měřítku a významnosti navrhovaných variant dálniční a silniční sítě v řešeném území. To 

znamená, že jsou brány v potaz takové jevy, na které může mít dálniční a silniční síť zásadní vliv a které jsou 

relevantní z hlediska porovnávání variant mezi sebou. 

▪ Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace, tj. vliv na po staletí utvářenou 

sídelní strukturu města Brna a jeho okolí. Ta je charakteristická funkční i prostorovou dominancí města Brna 

ve struktuře řešeného území spočívající v koncentraci funkcí a v radiálním systému osídlení a vazeb 

přizpůsobených geomorfologii řešeného území (ta vzhledem k poloze Brna nedává prakticky jinou možnost 

rozvoje). Z tohoto vyplývá způsob hodnocení a porovnání variant mezi sebou: čím více varianta odpovídá shora 

uvedenému historickému vývoji, resp. má větší potenciál podporovat a rozvíjet zavedený systém (zároveň bez 

vnějších negativních zásahů do okolí), tím je vhodnější. Radiální systém vznikal na základě starých dálkových cest 

směřujících do Brna jakožto nejsilnějšího obchodního a politického centra širokého okolí. Tyto staré cesty, které 

vycházely z městských bran, se v průběhu času transformovaly na městské třídy a jejich původní dopravní funkci 

převzaly další paralelní komunikace, zejména tzv. radiály. Ty v souhrnu tvoří hlavní urbanizační směry rozvoje 

Brna i celé brněnské aglomerace. Je to pět základních směrů, které jsou definovány v PÚR ČR a ZÚR JMK: 

západní směr na Prahu (rozvojová osa OS5), severní směr na Svitavy / Moravskou Třebovou (rozvojová osa 

OS9), východní směr na Ostravu (rozvojová osa OS10) a dva jižní směry na Vídeň a Bratislavu (rozvojová osa  

N-OS2 a OS10). 

▪ Posilování či oslabování dostředných urbanistických vazeb na subcentra řešeného území. Hodnocení 

vychází rovněž z existujícího stavu sídlení struktury řešeného území. Východiskem pro hodnocená subcentra je 
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ZÚR JMK a Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje, která v řešeném území vyjma Brna identifikuje 

tzv. sekundární městská centra (střediska). Pro účely hodnocení jsou posuzovány vlivy variant na tato subcentra, 

konkrétně na subregionální a mikroregionální centra, jejichž funkční a dopravní vazby lze zamýšlenou dálniční 

a silniční sítí potenciálně ovlivnit. Hodnocení spočívá v posouzení vlivu variant na zlepšení funkčních a dopravních 

vazeb subcenter osídlení v rámci jejich spádového území a případně bezprostředního okolí. V řešeném území 

jsou tak brány v potaz tato sekundární městská centra: Kuřim, Veverská Bítýška, Rosice, Modřice, Židlochovice, 

Šlapanice, Rousínov a Slavkov u Brna. Z tohoto vyplývá způsob hodnocení a porovnání variant mezi sebou: čím 

více varianta potenciálně podporuje radiální vazby v daném subregionu nebo mikroregionu (zároveň bez vnějších 

negativních zásahů do okolí), tím je vhodnější. V případě absence hodnocení vlivu varianty na dané subcentrum 

se má za to, že varianta nemá na něj potenciálně vliv. Vzhledem k intenzitě těchto vazeb lze konstatovat, že vliv 

variant na radiální dostřednost směrem k Brnu má výrazně větší váhu pro porovnávání variant než vliv variant na 

dostřednost sekundárních městských center v řešeném území. 

▪ Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí. Hodnocení vychází z předpokladu, že 

vedení trasy dálnice či významné silnice má samo o sobě výrazný bariérový efekt, který může mít vliv na vazby 

sídel k jejich existujícímu nebo plánovanému rekreačnímu zázemí. Jejich vymezení vychází také z Územní studie 

sídelní struktury Jihomoravského kraje, kde jsou vymezena území s vysokou hodnotou přírodního prostředí 

a rekreačním potenciálem. Tyto oblasti jsou charakterizovány jako nezastavěné části krajiny významného rozsahu 

a významného přírodního charakteru, které mají existující nebo potenciální vazby na sousední sídla. Z povahy 

existující urbanistické a krajinné struktury brněnské aglomerace jsou to zejména výrazné zalesněné hřbety 

vystupující nad urbanizovanými nížinnými oblastmi. Taková významná rekreační zázemí v potenciálním střetu 

s variantami se vyskytují pouze západně od Brna. V severovýchodním segmentu brněnské aglomerace, který 

obsahuje významné rekreační zázemí – Moravský kras v rámci Drahanské vrchoviny – není navržen žádný úsek 

varianty s bariérovým efektem (obchvat Maloměřic a Obřan omezení přístupu nepředstavuje), a tak zůstává toto 

území mimo provedené hodnocení. V jihovýchodním segmentu řešeného území se žádné rekreační zázemí shora 

uvedené charakteristiky nevyskytuje. Ze shora uvedeného vyplývá způsob hodnocení a porovnání variant mezi 

sebou: varianta, která tvoří bariéru ve vazbě mezi sídlem a významným rekreačním zázemím, je znevýhodněna 

oproti variantě bez tohoto efektu. Pro pojmenování rekreačního zázemí jsou použity názvy geomorfologických 

celků. Vlivy variant jsou posuzovány na tato rekreační zázemí: 

‒ Žernovická hrást (včetně severní části Milonické sníženiny a Hořické vrchoviny); 

‒ Deblínská vrchovina – jihovýchodní okraj v oblasti Veverské Bítýšky; 

‒ Zlobice; 

‒ Trnovka a Omická vrchovina (Podkomorské lesy); 

‒ Babí hřbet a Medlánecká sníženina; 

‒ Kohoutovická vrchovina (Holedná); 

‒ Jinošovská pahorkatina – jihovýchodní okraj v oblasti Zastávky u Brna; 

‒ Hlínská vrchovina; 

‒ Ořechovská pahorkatina (údolí Bobravy). 
 

 

Hodnocení jednotlivých variant uspořádání dálniční a silniční sítě z hlediska urbanistických parametrů je uvedeno 

v kap. C.4 této studie. 
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Obr. C2  Hlavní urbanizační směry brněnské aglomerace (východisko PÚR ČR a ZÚR JMK) 

 

Obr. C3  Centra v sídlením systému brněnské aglomerace (zdroj: ZÚR JMK a Územní studie sídelní struktury Jihomoravského 

kraje; vlastní zpracování) 
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Obr. C4  Rekreační zázemí brněnské aglomerace s vysokou hodnotou přírodního prostředí: 1 – Žernovická hrást, 2 – Deblínská 

vrchovina, 3 – Zlobice, 4 – Trnovka a Omická vrchovina, 5 – Babí hřbet a Medlánecká sníženina, 6 – Kohoutovická vrchovina, 7 

– Jinošovská pahorkatina, 8 – Hlínská vrchovina, 9 – Ořechovská pahorkatina (údolí Bobravy), 10 – Drahanská vrchovina  

 

C.2.3. METODIKA HODNOCENÍ VARIANT ZA DÍLČÍ SKUPINY SOCIODEMOGRAFICKÝCH PARAMETRŮ 

Před samotným zhodnocením možných dopadů jednotlivých (skupin) variant uspořádání silniční a dálniční sítě 

na sociodemografické parametry řešeného území je nutné identifikovat stavy a procesy, které ovlivňují výchozí 

sociodemografickou situaci a které budou s vysokou pravděpodobností významně ovlivňovat tuto situaci až do 

stanoveného časového horizontu 2035. Tyto níže uvedené stavy/procesy jsou chápány jako výchozí rámce a pro dané 

období jsou považovány za stabilizované: 

a) metropolizace: pokračující metropolizační procesy, procesy rezidenční, resp. komerční suburbanizace; 

b) pracovní příležitosti: relativně stabilní rozložení pracovních příležitostí mezi Brnem a jeho zázemím; 

c) obslužná a pracovní centra: stabilní prostorové a hierarchické rozložení obslužných a pracovních center; 

d) spádovost za prací a službami: významná spádovost za prací a službami do Brna a související vysoká denní 

mobilita obyvatelstva; 

e) spádovost za rekreací: významná spádovost za rekreací a volnočasovým vyžitím do blízkého zázemí Brna. 

Shrnutí vztahů mezi identifikovanými sociodemografickými stavy/procesy a uspořádáním kapacitní silniční a dálniční 

sítě: 

▪ Primárně lze předpokládat existenci či prohloubení dostředivých radiálních vazeb různého charakteru z řešeného 

území do Brna, resp. jeho těsného suburbánního lemu, a to v souvislosti s různými typy metropolizačních procesů 
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a stabilní koncentrací velkého množství pracovních míst a obslužných funkcí v Brně, resp. jeho těsném zázemí. 

V měřítku řešeného území tak lze očekávat nejen poptávku po odklonění tranzitní (nadregionální) dopravy mimo 

jádrové Brno, ale také poptávku po spojení metropolitního jádra se spádovým regionem. 

▪ Trasování kapacitní SaDS může dílčím způsobem ovlivnit průmět naznačených socioekonomických 

a demografických procesů do území. Zejména u nově vzniklých křížení může zvýšená dostupnost z většího počtu 

směrů selektivně disponovat vybraná místa k intenzivnějšímu rezidenčnímu, pracovnímu, obslužnému či 

rekreačnímu využití. 

Kromě toho lze v plánovaném horizontu uvažovat nástup i dalších faktorů, jejichž vliv na prostorové chování populace 

a její sociodemografické charakteristiky však bude v období do roku 2035 relativně malý. Mezi tyto faktory lze zařadit 

například rostoucí podíl osob bez stálého místa pracoviště či osob se vzdáleným přístupem do zaměstnání 

(teleworking, telecommuting), předpokládaný selektivní rozvoj gentrifikačních procesů v jádrovém Brně, zvyšující se 

zastoupení tzv. translokálních osob a domácností (osob a domácností s více než jedním místem obvyklého pobytu) 

a také zatím obtížně předvídatelné technologické inovace v mobilitě a s tím související změny politických a kulturních 

rámců a regulací (elektromobilita, deprivatizovaná/sdílená mobilita, smart-car technologie a pokročilá telematika 

apod.). 

 

Stavy/procesy Charakteristika Vztahy k uspořádání SaDS 

a) Metropolizace ▪ stabilizovaný počet obyvatel jádrového Brna  
▪ celkový přírůstek obyvatelstva v obcích 

zázemí Brna v důsledku vysokého kladného 
migračního salda 

▪ spíše mladší věková struktura 
suburbanizovaných obcí spojená i s kladným 
přirozeným přírůstkem 

▪ posilování komerčních funkcí ve vybraných 
lokalitách suburbánního lemu Brna 

▪ vysoká intenzita radiálních dostředivých vazeb 
k Brnu (+++) 

▪ rezidenční/komerční zatraktivnění vybraných území 
v důsledku zpřístupnění pomocí kapacitní SaDS (+) 

b) Pracovní 
příležitosti 

▪ cca 80 % pracovních příležitostí (OPM) je 
v rámci řešeného území soustředěno v Brně 

▪ významné koncentrace OPM v centrálních 
částech Brna 

▪ významné a také aktuálně se zvětšující 
koncentrace OPM v širším centru 
Brna, v oblasti Technologického parku, 
v oblasti FN a Kampusu Bohunice, v oblasti 
Heršpické, na Černovické terase a v Modřicích 

▪ v měřítku celé řešené oblasti vysoká intenzita 
radiálních dostředivých vazeb k Brnu, a to jak k jeho 
centrálním částem, tak i k oblastem nacházejícím se 
v jeho těsném zázemí (+++) 

▪ v měřítku Brna a jeho těsného suburbánního lemu 
zintenzivnění „křížového dojíždění“ (cross-
commuting) a tangenciálních vazeb (+) 

▪ vybrané úseky SaDS (sjezdy, křižovatky) jako 
potenciální lokality nových pracovních funkcí (+) 

c) Obslužná 
a pracovní centra 

▪ monocentricky organizovaná sídelní struktura 
území s jasným jádrem v Brně (centrum města 
a také jeho širší centrum)  

▪ významný funkční rozdíl mezi Brnem 
a subregionálními, mikroregionálními 
a lokálními centry (Kuřim, Rosice, Slavkov 
u Brna a Ivančice) 

▪ dílčí posuny v hierarchickém uspořádání center 
nacházejících se jak v centrálních částech Brna, tak 
i v jeho širším centru (++) 

▪ dílčí posuny v hierarchickém uspořádání 
subregionálních, mikroregionálních či lokálních 
center v důsledku jejich rozdílného dopravního 
zpřístupnění pomocí kapacitní SaDS (+) 
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d) Spádovost za 
prací a službami 

▪ Brno jako dominantní centrum pracovního 
a obslužného spádu 

▪ Rostoucí pracovní a obslužný význam 
bezprostředního suburbánního lemu města 
Brna 

▪ silná nadregionální spádovost v důsledku 
převisu nabídky pracovních příležitostí nad 
množstvím vlastní disponibilní pracovní síly  

▪ v měřítku celé řešené oblasti vysoká intenzita 
radiálních dostředivých vazeb k Brnu (+++) 

▪ v měřítku celé řešené oblasti vysoká intenzita 
radiálních dostředivých vazeb k bezprostřednímu 
suburbánnímu lemu Brna (++) 

▪ v měřítku Brna a jeho těsného suburbánního lemu 
zintenzivnění „křížového dojíždění“ (cross-
commuting) a tangenciálních vazeb (+) 

▪ selektivní změny v organizaci (směru či intenzitě) 
jednotlivých dojížďkových proudů (++) 

e) Spádovost za 
rekreací 

▪ vysoká intenzita spíše krátkodobých 
volnočasových aktivit v těsném okolí Brna 
představujícím jeho denní a víkendové 
rekreační zázemí  

▪ vysoká intenzita radiálních odstředivých proudů 
z Brna (+++) 

▪ selektivní zatraktivnění vybraných rekreačních 
území v důsledku zpřístupnění pomocí kapacitní 
SaDS (+) 

Tab. C1  Identifikace stavů/procesů a jejich vztah k uspořádání silniční a dálniční sítě (SaDS) 

(+++) – silný vztah; (++) – střední vztah; (+) – slabý vztah 

 

Vztahy mezi jednotlivými variantami uspořádání dálniční a silniční sítě a stavy/procesy jsou hodnoceny ve čtyřech 

tematických okruzích, jejichž výčet vychází z obsahu sociodemografických podmínek ÚAP Jihomoravského kraje 

(2017). Jsou to: 

▪ obyvatelstvo a bydlení; 

▪ rekreace; 

▪ hospodářské podmínky; 

▪ sídelní struktura. 

 

Hodnocení jednotlivých variant uspořádání dálniční a silniční sítě z hlediska sociodemografických parametrů je 

uvedeno v kap. C.5 této studie. 

C.2.4. METODIKA HODNOCENÍ VARIANT ZA DÍLČÍ SKUPINY PARAMETRŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

V rámci hodnocení vlivů variant na oblast technické infrastruktury byla lokalizována křížení navrhovaných variant 

a hlavních existujících tras technické infrastruktury. Hodnotící kritérium je počet těchto křížení, přičemž každé křížení 

je vzhledem k množství a vzhledem k tomu, že se varianty porovnávají mezi sebou, považováno za finančně 

srovnatelné. Rovněž je nutné poznamenat, že při současné technologické úrovni stavitelství je křížení dopravní 

a technické infrastruktury řešitelný problém, který nemá mít výraznější vliv na porovnání variant. 

Pro potřeby porovnání variant bylo řešené území rozděleno na oblast SZ – severozápadní, JZ – jihozápadní, JV – 

jihovýchodní a C – centrum (Vnitřní město Brno). 

Některé střety, které zasahují do dvou sousedících oblastí, jsou přiřazeny vždy do stejné oblasti. Srovnávacím 

kritériem je v této fázi jen počet křížení. Při realizaci bude rozhodující obtížnost a investiční náklady řešení jednotlivých 

přeložek (či chrániček), které nelze na úrovní této studie, bez detailní dokumentace, předjímat. 

Na přiložených schématech řešeného území jsou identifikované střety pro jednotlivé varianty zobrazeny. 
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C.3. HODNOCENÍ VARIANT ZA DÍLČÍ SKUPINY DOPRAVNĚINŽENÝRSKÝCH PARAMETRŮ 

Intenzita dopravy, na jejímž základě je hodnocena zejména dopravní účinnost jednotlivých variant dálniční a silniční 

sítě, je znázorněna v Příloze C.1 – Grafická část dopravněinženýrského porovnání. Jednolivé varianty dálniční 

a silniční sítě jsou zobrazeny jako výkresy II/03.01–II/03.15 v grafické části Územní studie a jako schémata v kap. 

B.3.2. 

C.3.1. VARIANTA D.1 

C.3.1.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska, po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi, je ponížena na minimální možnou úroveň – resp. do města vjíždí pouze 

doprava cílová, resp. zdrojová. Úbytek cca 16 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém stavu 00-2035) 

představuje velikost dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Tato doprava je tzv. jižním 

obchvatem Kuřimi a trasováním D43 směrem na jih vedena mimo zastavěné území. Je tedy, na rozdíl od stávajících 

koridorů, možno na nové „43“ reálně vytvořit taková opatření, která budou eliminovat negativní dopady z dopravy na 

okolí.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení není nutno na daném silničním koridoru ve městě Kuřim realizovat žádná opatření proti 

tranzitující dopravě. Návrh vedení nadřazené sítě je tím hlavním organizačním opatřením. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro průchod silnice I/43 v lokalitě Kuřim-Podlesí platí shodný výstup jako u sil. II/385. Dochází k velmi podstatnému 

úbytku cca 17 tis. voz./den, což je o více jak polovinu z množství vozidel bez nové „43“. Je to dáno polohou vedení 

„43“, v daném případě D43 v severní části Jihomoravského kraje, a polohou jižního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři samostatné celky, které jsou ve výsledku spojeny 

v jeden: severní část D43 (Kuřim–Svitávka), jižní část D43 (Kuřim–dálnice D1) a jižní obchvat města Kuřimi. Z hlediska 

možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální první etapa vlastní jižní obchvat, a to v úseku 

od sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Českou. Účinnost tohoto úseku je velmi příznivá pro zastavěnou 

oblast města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je až 16 tis. voz./den na daném profilu. V případě realizace 

další etapy (severního úseku „43“ Kuřim–Svitávka) dojde k dalšímu kladnému efektu pro celou oblast. V profilu Kuřim 

(ul. Tyršova) – Podlesí (sil. I/43) dojde k úbytku cca 31 tis. voz./den. Další fází je propojení jižním směrem k Bystrci 

a dálnici D1. Ale již první etapa (jižní obchvat Kuřimi mezi II/385 a sil. I/43) by výrazně pomohla ke zlepšení dopravní 

situace v oblasti města Kuřimi – snížení tranzitu přes Kuřim o cca 16 tis. voz./den. 
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C.3.1.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku tzv. německou 

stopou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy celkově 25 tis. voz./den. Nejedná 

se tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale změnou trasování 

„moravské“ dopravy – viz změny v oblasti D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti Kuřimi má velký 

vliv především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené německé trasy a jižního obchvatu 

města Kuřimi dochází k optimálnímu stavu – maximální ochraně města Kuřimi a lokality Kuřim-Podlesí před tranzitní 

dopravou. Navržené řešení je vhodné i z hlediska návaznosti města Kuřimi na okolní krajinu. Severní směr zůstává 

bez nové bariéry a jižní směr pak vlivem tunelového úseku rovněž. 

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy 

Navržené řešení „43“ v tzv. bystrcké stopě se velmi pozitivně odráží na intenzitách dopravy v obou hlavních koridorech 

– svitavském (stávající sil. I/43) a bystrckém. Rozdělení je cca 2/3 : 1/3 při vjezdu do města Brna, což se jeví jako 

optimální pro celkové rozdělení zdrojů a cílů. Ostatní stopy zůstávají v cca současné podobě, tedy vliv „43“ není na ně 

patrný. Předpokládané intenzity dopravy na nové trase „43“ předpokládají v optimálním režimu čtyřpruhovou, směrově 

dělenou komunikaci – v daném případě dálniční kategorie. Stávající sil. I/43 může zůstat ve stávající podobě, neboť 

oproti stavu bez „43“ dochází k poklesu intenzit dopravy. Z globálního hlediska nemá kategorie těchto dvou tras 

(svitavské a bystrcké) vliv na intenzity dopravy. Rozdělení je v převážné míře závislé na zdrojích a cílech dopravy.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají velmi pozitivní vliv na chování dopravního proudu ve městě 

Brně. Je to nejvíce patrné na západním sektoru VMO, kdy dochází k úbytku vozidel. Tento úbytek přinese velmi 

příznivý efekt v centrální oblasti, kdy bude možno realizovat opatření proti tranzitující dopravě přes centrální oblast 

města. Pokud by však byla kapacita VMO naplněna, pak asi není možné přistoupit k regulacím dopravy uvnitř 

samotného města, resp. uvnitř perimetru VMO. Intenzity dopravy v západní části VMO jsou na hranici kapacity, která 

umožňuje/neumožňuje regulovat potlačení dopravy v oblasti Vniřního města Brna. 

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nové trasy „43“ do dálniční kategorie. 

Stávající sil. I/43 zůstane v kategorii silniční sítě, stejně jako jižní obchvat Kuřimi. Obě trasy jsou předpokládány jako 

čtyřpruhové, směrově dělené s mimoúrovňovými křižovatkami. Úsek sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako 

dvoupruhová silnice s mimoúrovňovými křižovatkami, a to jak pro očekávané intenzity, tak i etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k náročnosti přípravy a realizace a k očekávaným přínosům do území se jeví jako optimální realizace 

I. etapy v podobě tzv. jižního obchvatu města Kuřimi. I v případě, že již bude realizován soubor staveb umožňující 

kapacitní a bezpečnostní zlepšení trasy v úseku Česká–Kuřim–Lipůvka, bude jižní obchvat koncepčně plně v souladu 

s touto úpravou a přinese velká pozitiva pro město Kuřim a zároveň umožní další urbanizaci území. Tuto etapu je 

navíc možno reálně připravovat i jako samostatnou stavbu. Navazujícím úsekem by měla být severní část „43“ jako 

II. etapa a III. etapou pak jižní část „43“. 
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C.3.1.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace „43“ dochází k navýšení dopravy v dané oblasti – na trase Staré dálnice, a to z původních 10–14 tis. 

voz./den na 22–25 tis. voz./den (dle koridoru). Což je navýšení o cca dvojnásobek intenzit dopravy vlivem realizace 

„43“. Uvedené hodnoty jsou pro dálniční kategorii, jsou však obdobné i pro kategorie silniční (viz další varianty řešení). 

Kategorie komunikace tedy nemá zásadní vliv na intenzity  

Technické řešení 

Navržené řešení vychází z původní dokumentace – DÚR R43 – která předpokládá vedení komunikace „43“ 

v podpovrchovém úseku v celém průběhu Bystrcí, a to včetně křižovatky MÚK Bystrc se sil. II/384 resp. Přehradní 

radiálou. Tato úprava je však velmi razantní i z hlediska místní a hromadné dopravy a finanční a technické náročnosti. 

Území je napojeno hlavní křižovatkou MÚK Bystrc a v modelových stavech je dále uvažována rampa z ulice 

Vejrostovy směrem na dálnici D1.  

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Chování dopravního proudu v celé lokalitě v dané variantě ukazuje logický a jednoznačný trend: dochází ke snížení 

tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 1 tis. voz./den) a na ulici Ondrově v Kníničkách (z 14 na 8 tis. 

voz./den). Což je velmi pozitivní pro stabilizovanou zástavbu. Dochází k přelivu dopravy v ulicích Obvodová 

a Odbojářská. Na té první – na sil. II/384 – se předpokládá navýšení z 14 na 18 tis. voz./den, zároveň však úbytek na 

ulici Odbojářské z 13 na 8 tis. voz./den. Celkově v profilu uvedených tří ulic (Ondrova, Obvodová a Odbojářská) 

dochází vlivem „43“ k úbytku 7 tis. voz./den (ze 41 na 34 tis. voz./den – 18 % vozidel). Průběh směrem do Brna (ulice 

Branka, Kníničská, Hlavní) zůstává zachován jako ve stavu „bez 43“. Zde nemá „43“ vliv na zatížení daného radiálního 

koridoru. Vysvětlení je v celku logické. Přírůstek dopravy v radiálním směru z „43“ na VMO je kompenzován úbytkem 

dopravy z Bystrce na dálnici D1 – jižní sektor města. Poměry těchto dvou doprav jsou přibližně shodné. 

C.3.1.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 47 tis. voz./den – tedy o 4 tisíce voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43 a JZT“ dochází k podstatné změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak 

i nadoprovodné komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 (vlivem JZT) dochází k podstatnému 

úbytku vozidel, a to od 9–28 tis. voz./den dle koridoru. Mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-západ 9 tis. voz./den a MÚK 

Brno-západ – MÚK Brno-centrum 28 tis. voz./den. Což jsou hodnoty velmi pozitivní. Dále dochází k úbytku vozidel na 

vlastní sil. II/602 s pozitivem pro Popůvky a Bosonohy, kde je odliv z centrální části podpořen i obchvatem podél 

dálnice D1. Úbytek ze Staré dálnice – tedy od Bystrce – je na místní síti v Popůvkách velmi patrný – z 13 na 5 tis. 

voz./den. Ke zvýšení dochází na výjezdu ze Žebětína právě na Starou dálnici na sil. II/602, a to z 2 na 5 tis. voz./den. 

Při bližším rozboru se však jedná pouze o lokální úpravy pohybů ze Žebětína a Kamech, neboť vstupy do území jsou 
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shodné s nulovým stavem. Řešení je pozitivní rovněž pro Kohoutovice, kde příjezd od Žebětína je snížen ze 7 na 4 tis. 

voz./den – tedy cca polovinu hodnoty. Jsou to ta vozidla, která směřují do jižních oblastí města a zatěžují nejen 

Kohoutovice, ale i Bohunice, Starý Lískovec… a nově využívají spojení přes dálnici D1. 

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládá nově všesměrná křižovatka MÚK Troubsko, a to mezi D1, D43 a JZT (dálničního 

charakteru). Technické řešení křižovatky vychází z předpokladu změny úrovní oproti předchozím záměrům. Podzemní 

překrytý úsek kolem Bosonoh tvoří D43, která je vedena rovněž pod úrovní stávající D1. Ta zůstává v dnešní poloze. 

Rampy křižovatek jsou vedeny především v podpovrchových úsecích. Jižním směrem, tedy do JZT, je již komunikace 

vedena po terénu – vzhledem ke konfiguraci terénu (terénní zlom pod D1) s tím, že za Ostopovicemi dochází 

k dalšímu podpovrchovému vedení kolem zastaveného území. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve stávající 

poloze, obě křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním. V daném řešení je nutno 

uvažovat s přestavbou MÚK Kývalka se sil. I/23. Křižovatku je potřeba ze směru od Brna přizpůsobit tak, aby stoupací 

pruhy na dálnici nekolidovaly s odbočovacími pruhy na sil. I/23 – tedy umístit nově oko/odbočení křižovatky ve směru 

„Brno–Rosice“ tak, aby bylo až za ukončením stoupacího pruhu na dálnici.  

C.3.1.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II/394 

z jihu, na dálnici D1. Stav bez realizace dopravní infrastruktury vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi 

Zastávky, Rosic, Tetčic a Neslovic. Návrh předpokládá tzv severní obchvat Rosic na sil. I/23, a to z ulice Zastávecké 

po ulici Brněnskou (napojení sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré „23“ 

na novou „23“ na ulici Brněnské z 14 na 5 tis. voz./den (tedy cca na třetinu). Na obchvatu se pak předpokládá intenzita 

cca 12 tis. voz./den. Řešení se jeví jako příznivé pro oblast Rosic, ale skrývá v sobě riziko urbanizace nové polohy 

sil. I/23. Z obchvatu by se vlivem polohy a rozvojových záměrů mohla stát v budoucnu další „průtahová místní 

komunikace“ tak jako v případě bez realizace dopravní infrastruktury. Navíc návrh neřeší problematiku Zastávky. Ta 

zůstává s intenzitou 16 tis. voz./den v centrální části shodná jako v případě bez realizace dopravní infrastruktury. 

a vzhledem k reliéfu terénu již není reálné pokračování „severního obchvatu Rosic“ směrem na jihozápad mimo území 

Zastávky a Zbýšova. Sil. I/23 je pak napojena do upravené MÚK Kývalka (ale v cca stávající poloze) na dálnici D1. 

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat, pro oblast Zastávky – vzhledem k radiálám 

sjíždějícím se v centru Zastávky (sil. I/23 ze západu a II/395 ze severu a jihu) – není reálné žádné dodatečné 

ochranné opatření. 

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení severního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu, kdy jsou předpokládány obchvaty 

Tetčic a Neslovic. Ty přinesou úbytek dopravy v zastavěných průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu 

bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 11 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). 

Při kontaktu s Rosicemi dochází k řešení pouze ze strany krajské komunikační sítě – tedy sil. II/394 a mimoúrovňovou 

křižovatkou se sil. I/23 na konci severního obchvatu. 
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Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné odděleně připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. Jelikož se jedná o dva 

investorské subjekty, není daná priorita v realizaci jednotlivých komunikací. Koordinovat je nutno v jejich vzájemném 

napojení, což by měl přinášet projekt severního obchvatu Rosic. Dané řešení nepočítá s koncepční změnou/úpravou 

na průtahu sil. I/23 Zastávkou. 

C.3.1.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta představuje řešení propojení D43 a D52 v podobě tzv. JZT (jihozápadní tangenta), konkrétně pak mezi MÚK 

Troubsko na dálnici D1 a MÚK Modřice na JT (propojení D52 a D2). Jedná se o trasu Modřickou, tedy přimknutou 

městu Brnu. Uprostřed je navržena MÚK Moravany, kde je napojeno území v podobě Obchvatu Morava. Tento 

obchvat je součástí navržené varianty JZT. Z hlediska zatížení je možno konstatovat, že poloha JZT je velmi atraktivní 

– intenzity dopravy jsou vyšší než na D43 (cca 27 tis. voz./den), což má kladný následek v zatížení dálnice D1 (MÚK 

Brno-západ – MÚK Brno-centrum) a současné sil. I/52. Zde dochází ke snížení intenzit o 28, resp. 23 tis. voz./den. 

Doprava uvnitř segmentu D1, JZT a sil. I/52 zůstává cca na stejné úrovni, jen se mění vzájemné poměry na stávající 

síti. Z dopravního hlediska je propojení D43 v podobě JZT až na D2 velmi účinným (dá se říci nejúčinnějším) 

opatřením pro vnitroměstskou (pro celý západní sektor) i aglomerační dopravu.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Není v této variantě řešeno. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

I přes skutečnost, že dané řešení má vysokou dopravní účinnost, je projednání JZT velmi problematické. a to i přes 

fakt, že dříve zpracovaný návrh řešil maximálně možné eliminace před negativními dopady z dopravy do okolí. Právě 

z důvodu problematičnosti JZT byla zvolena priorita realizace JT mezi D52 a D2 jakožto sítě TEN-T. 

C.3.1.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum, tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje vysokou účinnost 23–32 tis. voz./den s ponížením dopravy na 

„meziúseku“ o 35 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–7 tis. voz./den. Účinnost JT – ve spojení s JZT – je pro jižní segment 

města Brna i Modřice velmi vysoká.  

C.3.1.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé – 4 tis. voz./den, 

což může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 
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Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska jsou navrženy tahy „obchvatů“, a to na II/416 – Židlochovice a Blučina a Hostěrádky, 

Hrušky, Křenovice. Oba tahy řeší lokální vztahy v území a nemají vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Dále se 

jedná o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na obchvaty, 

a to dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních vztahů. 

V obou případech je již změna koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení Moravan – MÚK Moravanská – 

sil. II/152 mimo zastavěná území Dolních Heršpic a Přízřenic. Ve druhém případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění 

trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města Brna. Nové trasování je směrem na 

dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Černovická terasa a MÚK 

Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK Černovická terasa, a to z kapacitních 

důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy 

na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 

10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  

C.3.1.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Je 

uzavřena „skrytá“ MÚK Rohlenka, ale také přestavěna MÚK Holubice. Nová MÚK Tvarožná společně s modifikovanou 

MÚK Holubice jednak všesměrně napojí prodlouženou sil. I/50, jednak napojí i dotčené území se sil. II/430 – včetně 

nové spojky od Sivic/Pozořic. Z hlediska dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem, 

ponížen je vjezd po dálnici D1 o cca 10 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly 

realizovány stavby jako D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto 

směru. Část uvedené intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) 

a zbytek (cca 3-4 tis. voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu 

jevu, kdy doprava na sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca třetinu vozidel (z 14 tis. na 10 tis. voz./den). 

C.3.1.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská a Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380, se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak v historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna 

z 14 tis. na 10 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 2 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 4 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa. 
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Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa. 

C.3.1.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně. Vlivem D43, JZT a JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako D35, 

D55…) dochází k mnohatisícovým snížením intenzit na sil. I/43 (z 65 tis. na 53 tis. voz./den), sil. I/52 (z 60 tis. na 

37 tis. voz./den), ulici Hněvkovského (z40 tis. na 18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 24 tis. voz./den. Vliv řešení na 

radiály je velmi podstatný.  

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 10 tis. voz./den – pod 

hraniční hodnotu 60 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy na připravovaném řešení 

VMO. Dále je patrné značné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–VMO–D1 se jedná až 

o 24 tis. voz./den. Což je v silně zastavěném území velmi podstatné. 

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den, je velmi reálná možnost realizovat 

uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. Pokud by 

však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy uvnitř 

systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 

C.3.2. VARIANTA D.2 

C.3.2.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi je ponížena na minimální možnou úroveň – resp. do města vjíždí 

pravděpodobně pouze doprava cílová, resp. zdrojová. Úbytek cca 14 tis. voz./den (z deklarovaných 21 tis. při nulovém 

stavu 00-2035) představuje velikost dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Tato doprava je 
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tzv. jižním obchvatem Kuřimi a trasováním D43 směrem na jih vedena mimo zastavěné území. Je tedy, na rozdíl 

od stávajících koridorů, možno na nové „43“ reálně realizovat taková opatření, která budou eliminovat negativní 

dopady z dopravy na okolí.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení není nutno na daném silničním koridoru ve městě Kuřim realizovat žádná opatření proti 

tranzitující dopravě. Návrh vedení nadřazené sítě je tím hlavním organizačním opatřením. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí platí shodný výstup jako u sil. II/385. Dochází k velmi podstatnému úbytku cca 16 tis. 

voz./den, což je o více jak polovinu z množství vozidel bez nové „43“. Je to dáno polohou vedení „43“, v daném 

případě D43 v severní části Jihomoravského kraje, a polohou jižního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři samostatné celky, které jsou ve výsledku spojeny 

v jeden: severní část D43 (Kuřim–Svitávka), jižní část D43 (Kuřim – dálnice D1) a jižní obchvat města Kuřimi. 

Z hlediska možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální první etapa vlastní „jižní“ obchvat, a to 

v úseku od sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Českou. Účinnost tohoto úseku je velmi příznivá pro 

zastavěnou oblast města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je až 14 tis. voz./den na daném profilu. V případě 

realizace další etapy (severního úseku „43“ Kuřim–Svitávka) dojde k dalšímu kladnému efektu pro celou oblast. 

V profilu Kuřim (ul. Tyršova) – Podlesí (sil. I/43) dojde k úbytku cca 29 tis. voz./den. Další fází je propojení jižním 

směrem k Veverské Bítýšce a dálnici D1. Ale již první etapa (jižní obchvat Kuřimi mezi II/385 a sil. I/43) by výrazně 

pomohla ke zlepšení dopravní situace v oblasti města Kuřimi – snížení tranzitu přes Kuřim o cca 14 tis. voz./den. 

C.3.2.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku tzv. německou 

trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy celkově 25 tis. voz./den. Nejedná se 

tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale změnou trasování 

„moravské“ dopravy – viz změny v oblasti D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti Kuřimi má velký 

vliv především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené německé trasy a jižního obchvatu 

města Kuřimi dochází k optimálnímu stavu – maximální ochraně města Kuřimi a lokality Podlesí před tranzitní 

dopravou. Navržené řešení je vhodné i z hlediska návaznosti města Kuřimi na okolní krajinu. Severní směr zůstává 

bez nové bariéry a jižní směr pak vlivem tunelového úseku rovněž.  

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy 

Navržené řešení „43“ v tzv. bítýšské stopě se odráží na intenzitách dopravy ve všech třech hlavních koridorech – 

svitavský (stávající sil. I/43), kníničský (stávající) a bítýšský. Rozdělení je cca 13 % (bítýšský), 12 % (kníničský) a 63 % 

(svitavský), zbytek místní síť. Což se jeví jako velmi problematické, až rizikové. Jednak pro vlastní stávající sil. I/43, 

kdy je nutno uvažovat o zkapacitnění na šestipruhové uspořádání, neboť je na sil. I/43 zachována cca stejná intenzita 

jako bez „nové 43“, dále pro město Brno, kdy je zcela preferován radiální směr do města, pro oblast Jinačovic, 
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a především Kníniček. Z globálního hlediska nemá kategorie bítýšské trasy zásadní vliv na intenzity dopravy. 

Rozdělení je v převážné míře závislé na zdrojích a cílech dopravy.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají rozdílný vliv na rozložení dopravního proudu ve městě Brně. 

Zcela negativní je pro oblast Kníniček, neutrální pro vjezdy na stávající sil. I/43 a dálnici D1, mírně pozitivní pak na 

VMO – vzhledem ke stavu bez dobudování dálniční a silniční sítě. Je to nejvíce patrné na západním sektoru VMO, kdy 

dochází k úbytku vozidel. Tento úbytek přinese příznivý efekt v centrální oblasti, kdy bude možno realizovat opatření 

proti tranzitující dopravě přes centrální oblast města. Pokud by však byla kapacita VMO naplněna, pak asi není možné 

přistoupit k regulacím dopravy uvnitř samotného města, resp. uvnitř perimetru VMO. Intenzity dopravy v západní části 

VMO jsou na horní hranici kapacity, která umožňuje regulovat potlačení dopravy v centrální části města. 

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nové trasy „43“ do dálniční kategorie pouze 

v úseku Kuřim – hranice JMK. Intenzity v úseku Kuřim – dálnice D1 nedávají opodstatnění k budování dálniční 

kategorie komunikace. Stávající sil. I/43 zůstane v kategorii silniční sítě, stejně jako jižní obchvat Kuřimi, a to v 4- až 

6pruhovém uspořádání. Úsek sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako dvoupruhová silnice s mimoúrovňovými 

křižovatkami, a to jak pro očekávané intenzity, tak i pro etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k náročnosti přípravy a realizace a k očekávaným přínosům do území se jeví jako optimální realizace 

I. etapy v podobě tzv. jižního obchvatu města Kuřimi. Za předpokladu, že je již realizována homogenizace trasy 

Česká–Kuřim–Lipůvka. Navržená úprava tohoto úseku je plně v souladu s daným řešením. Toto řešení přinese velká 

pozitiva pro město Kuřim a zároveň umožní další urbanizaci území. Tento úsek je možno reálně připravovat jako 

samostatnou stavbu. Navazujícím úsekem by měla být severní část „43“ a třetí etapou pak jižní část „43“. 

C.3.2.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace „43“ dochází k zachování intenzit bez realizace dopravní infrastruktury, resp. kmírnému snížení 

intenzit dopravy v dané oblasti – trase Staré dálnice – a to z původních 8 na 10 tis. voz./den a z 14 na 12 tis. voz./den 

(dle koridoru). Zůstává tedy přibližně stav bez realizace SaDS, a to jak z hlediska intenzit, tak z hlediska systému. 

Technické řešení 

Nepředpokládá se žádná úprava stávajícího stavu z pozice koncepčních úprav ZÚR JMK. 

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Při porovnání stavu v oblasti Kníniček, Bystrce a Komína je nutno zmínit, že porovnání je ke stavu „bez realizace 

dopravní infrastruktury (DI), tedy i bez D43“ – ne k jinému dopravnímu stavu. Vlivem varianty bítýšská trasa D43 

dochází k mírnému snížení tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 6 tis. voz./den) a na ulici Ondrově 

v Kníničkách (z 14 na 12 tis. voz./den). Což je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu je nutno říci, že 12 tis. 

voz./den je pro dvoupruhovou komunikaci uvnitř stabilizované zástavby velmi problematická intenzita. V ulicích 

Obvodová a Odbojářská v Bystrci zůstává zachován cca stav bez realizace SaDS. Celkově v profilu uvedených tří ulic 
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(Ondrova, Obvodová a Odbojářská) dochází vlivem „43“ k úbytku 3 tis. voz./den (z 41 na 38 tis. voz./den – 7 % 

vozidel). Průběh směrem do Brna (ulice Branka, Kníničská, Hlavní) zůstává zachován jako ve stavu „bez 43“. Zde 

nemá „43“ vliv na zatížení daného radiálního koridoru. 

C.3.2.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv. nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 48 tis. voz./den – tedy o 3 tisíce voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic z 24 na 29 tis. 

voz./den. Je to dáno vlivem propojení sil. I/23 směrem na Kuřim, resp. D43.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43 a JZT“ dochází ke změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné 

komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 (vlivem D43 v bítýšské stopě) dochází k přitížení 

o cca 3 tis. vozidel v úseku mezi novou MÚK Ostrovačice a MÚK Troubsko a na dalším průběhu D1 (vlivem JZT) 

dochází k úbytku vozidel a to na 8–24 tis. voz./den dle koridoru. Mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-západ 8 tis. 

voz./den a v úseku MÚK Brno-západ – MÚK Brno-centrum 24 tis. voz./den. Což jsou hodnoty velmi pozitivní.  

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládají dvě nové všesměrné křižovatky MÚK Ostrovačice a Troubsko, a to mezi D1, 

D43 a JZT (dálničního charakteru). Křižovatka MÚK Ostrovačice ruší stávající křižovatky MÚK Kývalka a Ostrovačice. 

Nová je navržená mezi stávajícími křižovatkami v nové poloze. Křižovatka je všesměrná, a navíc napojuje i sil. I/23 

a místní systém. Technické řešení křižovatky MÚK Troubsko vychází z předpokladu změny úrovní oproti předchozím 

záměrům – rampy do JZT jsou vedeny pod úrovní terénu, tedy po dálnicí D1. Ta zůstává v dnešní poloze. Rampy 

křižovatek jsou vedeny především v podpovrchových úsecích. Jižním směrem, tedy do JZT, je již komunikace vedena 

po terénu – vzhledem ke konfiguraci terénu (terénní zlom pod D1) s tím, že za Ostopovicemi dochází k dalšímu 

podpovrchovému vedení kolem zastaveného území. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve stávající poloze, obě 

křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním.  

C.3.2.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II/394 

z jihu, na dálnici D1. Stav bez realizace SaDS vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi Zastávky, Rosic, 

Tetčic a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. severní obchvat Rosic na sil. I/23, a to od ulice Zastávecké po ulici 

Brněnskou (napojení sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré „23“ na 

novou „23“ na ulici Brněnské ze 14 tis. na 6 tis. voz./den. Na obchvatu se pak předpokládá intenzita cca 13 tis. 

voz./den. Řešení se jeví jako příznivé pro oblast Rosic, ale skrývá v sobě riziko urbanizace nové polohy sil. I/23. 

Z obchvatu by se vlivem polohy a rozvojových záměrů mohla stát v budoucnu další „průtahová místní komunikace“, 

tak jako je současný stav. Navíc návrh neřeší problematiku Zastávky. Ta zůstává s intenzitou 16 tis. voz./den 

v centrální části zachována cca ve stavu bez SaDS. a vzhledem k reliéfu terénu již není reálné pokračování „severního 
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obchvatu Rosic“ směrem na jihozápad mimo území Zastávky a Zbýšova. Sil. I/23 je pak napojena do nové MÚK 

Ostrovačice na dálnici D1, pokračování na II/602 dálnici pouze mimoúrovňově kříží. 

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat, pro oblast Zastávky – vzhledem k radiálám 

sjíždějícím se v centru Zastávky (sil. I/23 ze západu a II/395 ze severu a jihu) – není reálné žádné dodatečné 

ochranné opatření.  

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení severního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu, kdy jsou předpokládány obchvaty 

Tetčic a Neslovic. Ty přinesou úbytek dopravy v zastavěných průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu 

bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 12 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). Při 

kontaktu s Rosicemi dochází k řešení pouze ze strany krajské komunikační sítě – tedy sil. II/394 a mimoúrovňovou 

křižovatkou se sil. I/23 na konci severního obchvatu. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné odděleně připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. Jelikož se jedná o dva 

investorské subjekty, není daná priorita v realizaci jednotlivých komunikací. Koordinovat je nutno v jejich vzájemném 

napojení, což by měl přinášet projekt severního obchvatu Rosic. Dané řešení nepočítá s koncepční změnou/úpravou 

na průtahu sil. I/23 Zastávkou. 

C.3.2.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta představuje řešení propojení D43 a D52 v podobě tzv. JZT (jihozápadní tangenta), konkrétně pak mezi MÚK 

Troubsko na dálnici D1 a MÚK Modřice na JT (propojení D52 a D2). Jedná se o trasu želešickou, tedy vzdálenější 

městu Brnu. Uprostřed je navržena MÚK Moravany, kde je napojeno území v podobě Obchvatu Moravan. Tento 

obchvat je součástí navržené varianty JZT. Z hlediska zatížení je možno konstatovat, že poloha JZT je atraktivní – 

intenzity dopravy jsou cca 14 tis. voz./den, což má kladný následek v zatížení dálnice D1 a současně sil. I/52. Zde 

dochází ke snížení intenzit o 24, resp. 23 tis. voz./den. Doprava uvnitř segmentu D1, JZT a sil. I/52 zůstává cca na 

stejné úrovni, jen se mění vzájemné poměry na stávající síti. Z dopravního hlediska je propojení JZT až na D2 velmi 

účinným (dá se říci nejúčinnějším) opatřením pro vnitroměstskou (pro celý jihozápadní sektor) i aglomerační dopravu.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Není v této variantě řešeno. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

I přes skutečnost, že dané řešení má vysokou dopravní účinnost, je projednání JZT velmi problematické. a to i přes 

fakt, že dříve zpracovaný návrh řešil maximálně možné eliminace před negativními dopady z dopravy do okolí. Právě 

z důvodu problematičnosti JZT byla zvolena priorita realizace JT mezi D52 a D2 jakožto sítě TEN-T. 
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C.3.2.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje vysokou účinnost 19–22 tis. voz./den s ponížením dopravy na 

„meziúseku“ o 30 tis. voz./den a na sil. II/152 o 5–13 tis. voz./den. Účinnost JT – ve spojení s JZT – je pro jižní 

segment města Brna i Modřice velmi vysoká.  

C.3.2.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé, 4 tis. voz./den, což 

může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska jsou navrženy tahy „obchvatů“, a to na II/416 – Židlochovice a Blučina a Hostěrádky, 

Hrušky, Křenovice. Oba tahy řeší lokální vztahy v území a nemají vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Dále se 

jedná o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na obchvaty, 

a to dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních vztahů.. 

V obou případech je již změna koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení Moravan – MÚK Moravanská – 

sil. II/152 mimo zastavěná území Dolních Heršpic a Přízřenic. Ve druhém případě – obchvatu Tuřan – se zcela mění 

trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města Brna. Nové trasování je směrem na 

dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Černovická terasa a MÚK 

Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK Černovická terasa, a to z kapacitních 

důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy 

na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 

10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  

C.3.2.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je uzavřena „skrytá“ MÚK 

Rohlenka, ale také je přestavěna MÚK Holubice. Nová MÚK Tvarožná společně s modifikovanou MÚK Holubice, 

jednak všesměrně napojí prodlouženou sil. I/50, jednak napojí i dotčené území se sil. II/430 – včetně nové spojky od 

Sivic/Pozořic. Z hlediska dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 10 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55 resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru… Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) a zbytek (cca 3–4 tis. 
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voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, kdy doprava na 

sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca třetinu vozidel (z 14 tis. na 10 tis. voz./den).  

C.3.2.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna 

z 14 tis. na 10 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 2 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 4 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa.  

C.3.2.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně. Vlivem JZT a JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako D35, 

D55…) dochází k mnohatisícovým snížením intenzit sil. I/52 (z 60 tis. na 37 tis. voz./den), ulice Hněvkovského 

(ze 40 tis. na 18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 24 tis. voz./den). Ostatní radiály zůstávají přibližně na hodnotách 

bez realizace uvedených staveb. Na stávající sil. I/23 je vliv minimální (z 65 tis. na 63 tis. voz./den). 

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 6 tis. voz./den – pod 

hraniční hodnotu 60 tis. voz./den, na 58 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy na 

připravovaném řešení VMO. Dále je patrné značné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–

VMO–D1 se jedná o 17 tis. voz./den. Což je v silně zastavěném území velmi podstatné.  
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Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den (i když jen těsně), je reálná možnost 

realizovat uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. 

Pokud by však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy 

uvnitř systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 

C.3.3. VARIANTA D.3 

C.3.3.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska, po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi, je ponížena na minimální možnou úroveň – resp. do města vjíždí 

pravděpodobně pouze doprava cílová, resp. zdrojová. Úbytek cca 16 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při variantě 

bez výstavby dálniční a silniční sítě) představuje velikost dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města 

Brna. Tato doprava je tzv. jižním obchvatem Kuřimi a trasováním D43 směrem na jih vedena mimo zastavěné území. 

Je tedy, na rozdíl od stávajících koridorů, možno na nové „43“ reálně vytvořit taková opatření, která budou eliminovat 

negativní dopady z dopravy na okolí.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení není nutno na daném silničním koridoru ve městě Kuřim realizovat žádná opatření proti 

tranzitující dopravě. Návrh vedení nadřazené sítě je tím hlavním organizačním opatřením. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí platí shodný výstup jako u sil. II/385. Dochází k velmi podstatnému úbytku cca 17 tis. 

voz./den, což je o více jak polovinu z množství vozidel bez nové „43“. Je to dáno polohou vedení „43“, v daném 

případě D43 v severní části Jihomoravského kraje, a polohou jižního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři samostatné celky, které jsou ve výsledku spojeny 

v jeden: severní část D43 (Kuřim–Svitávka), jižní část D43 (Kuřim–D1) a jižní obchvat města Kuřimi. Z hlediska 

možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální první etapa vlastní jižní obchvat, a to v úseku 

od sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Českou. Účinnost tohoto úseku je velmi příznivá pro zastavěnou 

oblast města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je až 16 tis. voz./den na daném profilu. V případě realizace 

další etapy (severního úseku „43“ Kuřim–Svitávka) dojde k dalšímu kladnému efektu pro celou oblast. V profilu Kuřim 

(ul. Tyršova) – Podlesí (sil. I/43) dojde k úbytku cca 31 tis. voz./den. Další fází je propojení jižním směrem k Bystrci 

a dálnici D1. Ale již první etapa (jižní obchvat Kuřimi mezi II/385 a sil. I/43) by výrazně pomohla ke zlepšení dopravní 

situace v oblasti města Kuřimi – snížení tranzitu přes Kuřim o cca 16 tis. voz./den. 



C.  POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO 11 / 2018 

 

 
 

C - 24  ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ a SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA 
 

 

C.3.3.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku tzv. německou 

trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy celkově 25 tis. voz./den. Nejedná se 

tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale změnou trasování 

„moravské“ dopravy – viz změny v oblasti D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti Kuřimi má velký 

vliv především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené německé trasy a jižního obchvatu 

města Kuřimi dochází k optimálnímu stavu – maximální ochraně města Kuřimi a lokality Podlesí před tranzitní 

dopravou. Navržené řešení je vhodné i z hlediska návaznosti města Kuřimi na okolní krajinu. Severní směr zůstává 

bez nové bariéry a jižní směr pak vlivem tunelového úseku rovněž.  

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Navržené řešení „43“ v tzv. bystrcké stopě se velmi pozitivně odráží na intenzitách dopravy v obou hlavních koridorech 

– svitavském (stávající sil. I/43) a bystrckém. Rozdělení je cca 2/3 : 1/3 při vjezdu do města Brna, což se jeví jako 

optimální pro celkové rozdělení zdrojů a cílů. Ostatní stopy zůstávají v cca současné podobě, vliv „43“ na ně tedy není 

patrný. Předpokládané intenzity dopravy na nové trase „43“ předpokládají v optimálním režimu čtyřpruhovou, směrově 

dělenou komunikaci – v daném případě dálniční kategorie. Stávající sil. I/43 může zůstat ve stávající podobě, neboť 

oproti stavu „bez 43“ dochází k poklesu intenzit dopravy. Z globálního hlediska nemá kategorie těchto dvou tras 

(svitavské a bystrcké) vliv na intenzity dopravy. Rozdělení je v převážné míře závislé na zdrojích a cílech dopravy.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají velmi pozitivní vliv na chování dopravního proudu ve městě 

Brně. Je to nejvíce patrné na západním sektoru VMO, kdy dochází k úbytku vozidel. Tento úbytek přinese velmi 

příznivý efekt v centrální oblasti, kdy bude možno realizovat opatření proti tranzitující dopravě přes centrální oblast 

města. Pokud by však byla kapacita VMO naplněna, pak asi není možné přistoupit k regulacím dopravy uvnitř 

samotného města, resp. uvnitř perimetru VMO. Intenzity dopravy v západní části VMO jsou na horní hranici kapacity, 

která umožňuje regulovat potlačení dopravy v centrální části města.  

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nové trasy „43“ do dálniční kategorie. 

Stávající sil. I/43 zůstane v kategorii silniční sítě, stejně jako jižní obchvat Kuřimi. Obě trasy jsou předpokládány jako 

čtyřpruhové, směrově dělené s mimoúrovňovými křižovatkami. Úsek sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako 

dvoupruhová silnice s mimoúrovňovými křižovatkami, a to jak pro očekávané intenzity, tak i pro etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k náročnosti přípravy a realizace a k očekávaným přínosům do území se jeví jako optimální realizace 

I. etapy v podobě tzv. jižního obchvatu města Kuřimi. Za předpokladu, že je již zrealizována homogenizace trasy 

Česká–Kuřim–Lipůvka. Navržená úprava tohoto úseku je plně v souladu s daným řešením. Toto řešení přinese velká 

pozitiva pro město Kuřim a zároveň umožní další urbanizaci území. Tento úsek je možno reálně připravovat jako 

samostatnou stavbu. Navazujícím úsekem by měla být severní část „43“ a třetí etapou pak jižní část „43“. 
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C.3.3.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace „43“ dochází k navýšení dopravy v dané oblasti – trase Stará dálnice – a to z původních 10–14 tis. 

voz./den na 21–24 tis. voz./den (dle koridoru). Což je navýšení o cca dvojnásobek intenzit dopravy vlivem realizace 

„43“. Uvedené hodnoty jsou pro dálniční kategorii, jsou však obdobné i pro kategorie silniční (viz další varianty řešení). 

Kategorie komunikace tedy nemá zásadní vliv na intenzity. 

Technické řešení 

Navržené řešení vychází z původní dokumentace – DÚR R43 – která předpokládá vedení komunikace 43 

v podpovrchovém úseku v celém průběhu Bystrcí, a to včetně křižovatky MÚK Bystrc se sil. II/384, resp. Přehradní 

radiálou. Tato úprava je však velmi razantní i z hlediska místní a hromadné dopravy a finanční a technické náročnosti. 

Území je napojeno hlavní křižovatkou MÚK Bystrc a v modelových stavech je dále uvažována rampa z ulice 

Vejrostovy směrem na dálnici D1.  

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Chování dopravního proudu v celé lokalitě v dané variantě ukazuje logický a jednoznačný trend: dochází ke snížení 

tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 1 tis. voz./den) a na ulici Ondrově v Kníničkách (z 14 na 8 tis. 

voz./den). Což je velmi pozitivní pro stabilizovanou zástavbu. Dochází k přelivu dopravy v ulicích Obvodová 

a Odbojářská. Na té první – na sil. II/384 – se předpokládá navýšení ze 14 na 18 tis. voz./den, zároveň však úbytek na 

ulici Odbojářské z 13 na 8 tis. voz./den. Celkově v profilu uvedených tří ulic (Ondrova, Obvodová a Odbojářská) 

dochází vlivem „43“ k úbytku 7 tis. voz./den (ze 41 na 34 tis. voz./den – 18 % vozidel). Průběh směrem do Brna (ulice 

Branka, Kníničská, Hlavní) je rovněž mírně ponížen vzhledem ke stavu „bez 43“. Zde nemá „43“ zásadní vliv na 

zatížení daného radiálního koridoru. Vysvětlení je v celku logické. Přírůstek dopravy v radiálním směru ze „43“ na 

VMO je kompenzován úbytkem dopravy z Bystrce na D1 – jižní sektor města. Poměry těchto dvou doprav jsou 

přibližně shodné.  

C.3.3.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv. nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 47 tis. voz./den – tedy o 4 tis. voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43“ dochází k podstatné změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné 

komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Vlivem napojení D43 dochází mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-

západ k navýšení o 15 tis. voz./den (z 68 tis. na 83 tis. voz./den) a zachování stavu jako u řešení bez realizace SaDS 

v úseku MÚK Brno-západ – MÚK Brno-centrum. Dále dochází k úbytku vozidel na vlastní sil. II/602 s pozitivem pro 

Popůvky a Bosonohy, kde je odliv z centrální části podpořen i obchvatem podél dálnice D1. Úbytek ze Staré dálnice 

(tedy od Bystrce) je na místní síti v Popůvkách velmi patrný – z 13 na 6 tis. voz./den. Ke zvýšení dochází na výjezdu 

ze Žebětína právě na Starou dálnici na sil. II/602, a to z 2 na 6 tis. voz./den. Při bližším rozboru se však jedná pouze 
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o lokální úpravy pohybů ze Žebětína a Kamech, neboť vstupy do území jsou shodné s nulovým stavem. Řešení je 

pozitivní rovněž pro Kohoutovice, kde je příjezd od Žebětína snížen ze 7 na 4 tis. voz./den – tedy cca polovinu 

hodnoty. Jsou to ta vozidla, která směřují do jižních oblastí města a zatěžují nejen Kohoutovice, ale i Bohunice, Starý 

Lískovec… a nově využívají spojení přes dálnici D1. 

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládá nově všesměrná křižovatka MÚK Troubsko, a to mezi D1 a D43 (dálničního 

charakteru). Technické řešení křižovatky vychází z předpokladu změny úrovní oproti předchozím záměrům. Podzemní 

překrytý úsek kolem Bosonoh tvoří D43, která je vedena rovněž pod úrovní stávající D1. Ta zůstává v dnešní poloze. 

Rampy křižovatek jsou vedeny především v podpovrchových úsecích. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve 

stávající poloze, obě křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním. V daném řešení 

je nutno počítat s přestavbou MÚK Kývalka se sil. I/23. Křižovatku je potřeba ve směru od Brna přizpůsobit tak, aby 

stoupací pruhy na dálnici nekolidovaly s odbočovacími pruhy na sil. I/23 – tedy umístit nově oko/odbočení křižovatky 

ve směru „Brno–Rosice“ tak, aby bylo až za ukončením stoupacího pruhu na dálnici.  

C.3.3.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II394 

z jihu, na dálnici D1. Současný stav vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi Zastávky, Rosic, Tetčic 

a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. severní obchvat Rosic na sil. I/23, a to od ulice Zastávecké po ulici Brněnskou 

(napojení sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré „23“ na novou „23“ na 

ulici Brněnské ze 14 tis. na 6 tis. voz./den. Na obchvatu se pak předpokládá intenzita cca 11 tis. voz./den. Řešení se 

jeví jako příznivé pro oblast Rosic, ale skrývá v sobě riziko urbanizace nové polohy sil. I/23. Z obchvatu by se vlivem 

polohy a rozvojových záměrů mohla stát v budoucnu další „průtahová místní komunikace“, tak jako je současný stav. 

Navíc návrh neřeší problematiku Zastávky. Ta zůstává s intenzitou 16 tis. voz./den v centrální části zachována 

v současném stavu. a vzhledem k reliéfu terénu již není reálné pokračování „severního obchvatu Rosic“ směrem na 

jihozápad mimo území Zastávky a Zbýšova. Sil. I/23 je pak napojena do upravené MÚK Kývalka (ale v cca současné 

poloze) na dálnici D1. 

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat, pro oblast Zastávky – vzhledem k radiálám 

sjíždějícím se v centru Zastávky (sil. I/23 ze západu a II/395 ze severu a jihu) – není reálné žádné dodatečné 

ochranné opatření.  

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení severního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu, kdy jsou předpokládány obchvaty 

Tetčic a Neslovic. Ty přinesou úbytek dopravy v zastavěných průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu 

bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 11 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). 

Při kontaktu s Rosicemi dochází k řešení pouze ze strany krajské komunikační sítě – tedy sil. II/394 a mimoúrovňovou 

křižovatkou se sil. I/23 na konci severního obchvatu. 
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Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné odděleně připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. Jelikož se jedná o dva 

investorské subjekty, není daná priorita v realizaci jednotlivých komunikací. Koordinovat je nutno v jejich vzájemném 

napojení, což by měl přinášet projekt severního obchvatu Rosic. Dané řešení nepočítá s koncepční změnou/úpravou 

na průtahu sil. I/23 Zastávkou. 

C.3.3.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta neřeší žádnou komunikaci v podobě JZT. Zůstává tedy propojení pouze D1 – sil. I/52 – D52 ve stávající 

poloze těchto komunikací. Zatížení dálnice mezi MÚK Brno-západ – MÚK Brno-centrum je shodná jako v případě 

nerealizace žádné SaDS, vlivem JT dochází k pozitivnímu odlivu z dálnice D1 mezi MÚK Brno-centrum a MÚK Brno-

jih a sil. I/52, a to 18 tis. voz./den na D1 a 14 tis. voz./den na sil. I/52. Doprava uvnitř segmentu D1 a sil. I/52 zůstává 

cca na stejné úrovni jako ve stavu bez realizace dopravní infrastruktury.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Není v této variantě řešeno. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Není v této variantě řešeno. 

C.3.3.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje vysokou účinnost 14 tis. voz./den s ponížením dopravy na 

„meziúseku“ o 18 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–12 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města Brna 

i Modřice vysoká.  

C.3.3.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé – 5 tis. voz./den, 

což může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska jsou navrženy tahy „obchvatů“, a to na II/416 – Židlochovice, Blučina, Hostěrádky, Hrušky, 

Křenovice. Oba tahy řeší lokální vztahy v území a nemají vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Dále se jedná 

o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na obchvaty, a to 

dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních vztahů. 

V obou případech je již změna koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení Moravan – MÚK Moravanská – 
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sil. II/152 mimo zastavěná území Dolních Heršpic a Přízřenic. Ve druhém případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění 

trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města Brna. Nové trasování je směrem na 

dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Černovická terasa a MÚK 

Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK Černovická terasa, a to z kapacitních 

důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy 

na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 

10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  

C.3.3.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je nově navržena plnohodnotná 

MÚK Rohlenka, která napojí dotčené území a sil. II/430 na dálnici D1. MÚK Holubice je zachována. Z hlediska 

dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem bez realizace hlavní SaDS, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 9 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru… Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) a zbytek (cca 3–4 tis. 

voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, kdy je doprava 

na sil. II/430 směrem do města Brna ponížena o cca polovinu vozidel (z 14 tis. na 7 tis. voz./den).  

C.3.3.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna 

z 14 tis. na 7 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 1 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 5 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové – 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 
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města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa.  

C.3.3.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává stávající intenzity, nebo je snižuje, a to někdy 

razantně. Vlivem D43, JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako D35, D55…) dochází 

k mnohatisícovým snížením intenzit na sil. I/43 (z 65 tis. na 54 tis. voz./den), sil. I/52 (z 60 tis. na 46 tis. voz./den), ulici 

Hněvkovského (ze 40 tis. na 18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 23 tis. voz./den). Ostatní radiály zůstávají přibližně 

na hodnotách bez uvedených staveb. Vliv řešení na radiály je velmi podstatný. 

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 9 tis. voz./den – 

pod hraniční hodnotu 60 tis. voz./den, na 55 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy 

na připravovaném řešení VMO. Dále je patrné značné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–

VMO–D1 se jedná o 7 tis. voz./den.  

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den, je velmi reálná možnost realizovat 

uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. Pokud by 

však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy uvnitř 

systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 

C.3.4. VARIANTA D.4 

C.3.4.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi je ponížena na minimální možnou úroveň – resp. do města vjíždí 

pravděpodobně pouze doprava cílová, resp. zdrojová. Úbytek cca 14 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. u varianty 

bez dobudování dálniční a silniční sítě) představuje velikost dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do 

města Brna. Tato doprava je tzv. jižním obchvatem Kuřimi a trasováním „43“ směrem na jih vedena mimo zastavěné 

území. Je tedy, na rozdíl od stávajících koridorů, možno na nové „43“ reálně realizovat taková opatření, která budou 

eliminovat negativní dopady z dopravy na okolí.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení není nutno na daném silničním koridoru ve městě Kuřim realizovat žádná opatření proti 

tranzitující dopravě. Návrh vedení nadřazené sítě je tím hlavním organizačním opatřením. 
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Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí platí shodný výstup jako u sil. II/385. Dochází k velmi podstatnému úbytku cca 17 tis. 

voz./den, což je o více jak polovinu z množství vozidel bez nové „43“. Je to dáno polohou vedení „43“, v daném 

případě D43 v severní části Jihomoravského kraje, a polohou jižního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři samostatné celky, které jsou ve výsledku spojeny 

v jeden: severní část D43 (Kuřim–Svitávka), jižní část D43 (Kuřim–D1) a jižní obchvat města Kuřimi. Z hlediska 

možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální první etapa vlastní jižní obchvat, a to v úseku 

od sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Českou. Účinnost tohoto úseku je velmi příznivá pro zastavěnou 

oblast města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je až 14 tis. voz./den na daném profilu. V případě realizace 

další etapy (severního úseku „43“ Kuřim–Svitávka) dojde k dalšímu kladnému efektu pro celou oblast. V profilu Kuřim 

(ul. Tyršova) – Podlesí (sil. I/43) dojde k úbytku cca 29 tis. voz./den. Další fází je propojení jižním směrem k Veverské 

Bítýšce a dálnici D1. Ale již první etapa (jižní obchvat Kuřimi mezi II/385 a sil. I/43) by výrazně pomohla ke zlepšení 

dopravní situace v oblasti města Kuřimi – snížení tranzitu přes Kuřim o cca 14 tis. voz./den. 

C.3.4.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku tzv. německou 

trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy celkově 25 tis. voz./den. Nejedná se 

tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale změnou trasování 

„moravské“ dopravy – viz změny na D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti Kuřimi má velký vliv 

především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené německé trasy a jižního obchvatu města 

Kuřimi dochází k optimálnímu stavu – maximální ochraně města Kuřimi a lokality Podlesí před tranzitní dopravou. 

Navržené řešení je vhodné i z hlediska návaznosti města Kuřimi na okolní krajinu. Severní směr zůstává bez nové 

bariéry a jižní směr pak vlivem tunelového úseku rovněž.  

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Navržené řešení „43“ v tzv. bítýšské stopě se odráží na intenzitách dopravy ve všech třech hlavních koridorech – 

svitavský (stávající sil. I/43), kníničský (stávající) a bítýšský. Rozdělení je cca 12 % (bítýšský), 13 % (kníničský) a 64 % 

(svitavský), zbytek místní síť, což se jeví jako velmi problematické až rizikové. Jednak pro vlastní stávající sil. I/43, kdy 

je nutno uvažovat se zkapacitněním na šestipruhové uspořádání, neboť je na sil. I/43 zachována cca stejná intenzita 

jako bez nové „43“, dále pro město Brno, kdy je zcela preferován radiální směr do města, pro oblast Jinačovic, 

a především Kníniček. Z globálního hlediska nemá kategorie bítýšské trasy zásadní vliv na intenzity dopravy. 

Rozdělení je v převážné míře závislé na zdrojích a cílech dopravy.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají rozdílný vliv na rozložení dopravního proudu ve městě Brně. 

Zcela negativní je pro lokalitu Kníniček, neutrální pro vjezdy na stávající sil. I/43 a dálnici D1, mírně pozitivní pak na 

VMO – vzhledem ke stavu bez dobudování dálniční a silniční sítě. Je to nejvíce patrné na západním sektoru VMO, kdy 

dochází k úbytku vozidel. Tento úbytek přinese příznivý efekt v centrální oblasti, kdy bude možno realizovat opatření 
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proti tranzitující dopravě přes centrální oblast města. Pokud by však byla kapacita VMO naplněna, pak asi není možné 

přistoupit k regulacím dopravy uvnitř samotného města, resp. uvnitř perimetru VMO. Intenzity dopravy v západní části 

VMO jsou hranicí mezi možností potlačení dopravy v centrální oblasti, či nikoliv.  

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nové trasy „43“ do dálniční kategorie pouze 

v úseku Kuřim–hranice JMK. Intenzity v úseku Kuřim – dálnice D1 nedávají opodstatnění k budování dálniční 

kategorie komunikace. Stávající sil. I/43 zůstane v kategorii silniční sítě, stejně jako jižní obchvat Kuřimi, a to ve 4- až 

6pruhovém uspořádání. Úsek sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako dvoupruhová silnice s mimoúrovňovými 

křižovatkami, a to jak pro očekávané intenzity, tak i etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k náročnosti přípravy a realizace a k očekávaným přínosům do území se jeví jako optimální realizace 

I. etapy v podobě tzv. jižního obchvatu města Kuřimi. Za předpokladu, že je již zrealizována homogenizace trasy 

Česká–Kuřim–Lipůvka. Navržená úprava tohoto úseku je plně v souladu s daným řešením. Toto řešení přinese velká 

pozitiva pro město Kuřim a zároveň umožní další urbanizaci území. Tento úsek je možno reálně připravovat jako 

samostatnou stavbu. Navazujícím úsekem by měla být severní část „43“ a třetí etapou pak jižní část „43“. 

C.3.4.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace „43“ dochází k zachování intenzit bez realizace dopravní infrastruktury, resp. k mírnému snížení 

intenzit dopravy v dané oblasti (trase Staré dálnice), a to z původních 8 na 10 tis. voz./den a z 14 na 12 tis. voz./den 

(dle koridoru). Zůstává tedy přibližně stav bez realizace SaDS, a to jak z hlediska intenzit, tak i systému. 

Technické řešení 

Nepředpokládá se žádná úprava stávajícího stavu z pozice koncepčních úprav ZÚR JMK. 

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Při porovnání stavu v oblasti Kníniček, Bystrce a Komína je nutno zmínit, že porovnání je ke stavu „bez realizace 

dopravní infrastruktury (DI) – tedy i bez D43“ – ne k jinému dopravnímu stavu. Vlivem varianty bítýšská trasa D43 

dochází k mírnému snížení tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 6 tis. voz./den) a na ulici Ondrově 

v Kníničkách (z 14 na 13 tis. voz./den). Což je na jedné strany pozitivní, na druhou stranu je nutno říci, že 13 tis. 

voz./den je pro dvoupruhovou komunikaci uvnitř stabilizované zástavby velmi problematická intenzita. V ulicích 

Obvodová a Odbojářská v Bystrci zůstává zachován cca stav bez realizace SaDS. Celkově v profilu uvedených tří ulic 

(Ondrova, Obvodová a Odbojářská) dochází vlivem „43“ k úbytku 2 tis. voz./den (z 41 na 39 tis. voz./den – 5 % 

vozidel). Průběh směrem do Brna (ulice Branka, Kníničská, Hlavní) zůstává zachován jako ve stavu „bez 43“. Zde 

nemá „43“ vliv na zatížení daného radiálního koridoru.  
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C.3.4.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 48 tis. voz./den – tedy o 3 tisíce voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic z 24 na 29 tis. 

voz./den. Je to dáno vlivem propojení sil. I/23 směrem na Kuřim, resp. D43.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43“ dochází ke změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné 

komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 (vlivem D43 v bítýšské stopě) dochází k přitížení 

o cca 1 tis. vozidel v úseku mezi novou MÚK Ostrovačice a MÚK Brno-západ a na dalším průběhu D1 mezi MÚK 

Brno-západ a MÚK Brno-centrum (vlivem realizace VMO) dochází k úbytku vozidel, a to o 14 tis. voz./den.  

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládá nová všesměrná křižovatka MÚK Ostrovačice, a to mezi D1, D43 a sil. I/23. 

Křižovatka zároveň ruší stávající křižovatky MÚK Kývalka a Ostrovačice. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve 

stávající poloze.  

C.3.4.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II394 

z jihu, na dálnici D1. Stav bez realizace SaDS vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi Zastávky, Rosic, 

Tetčic a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. severní obchvat Rosic na sil. I/23, a to od ulice Zastávecké po ulici 

Brněnskou (napojení sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré „23“ na 

novou „23“ na ulici Brněnské ze 14ti na 6 tis. voz./den. Na obchvatu se pak předpokládá intenzita cca 12 tis. voz./den. 

Řešení se jeví jako příznivé pro oblast Rosic, ale skrývá v sobě riziko urbanizace nové polohy sil. I/23. Z obchvatu by 

se vlivem polohy a rozvojových záměrů mohla stát v budoucnu další „průtahová místní komunikace“, tak jako je 

současný stav. Navíc návrh neřeší problematiku Zastávky. Ta zůstává s intenzitou 16 tis. voz./den v centrální části 

zachována v cca stavu bez SaDS. a vzhledem k reliéfu terénu již není reálné pokračování „severního obchvatu Rosic“ 

směrem na jihozápad mimo území Zastávky a Zbýšova. Sil. I/23 je pak napojena do nové MÚK Ostrovačice na dálnici 

D1, pokračování na II/602 dálnici pouze mimoúrovňově kříží. 

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat, pro oblast Zastávky – vzhledem k radiálám 

sjíždějícím se v centru Zastávky (sil. I/23 ze západu a II/395 ze severu a jihu) – není reálné žádné dodatečné 

ochranné opatření.  

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení severního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu, kdy jsou předpokládány obchvaty 

Tetčic a Neslovic. Ty přinesou úbytek dopravy v zastavěných průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu 
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bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 12 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). Při 

kontaktu s Rosicemi dochází k řešení pouze ze strany krajské komunikační sítě – tedy sil. II/394 a mimoúrovňovou 

křižovatkou se sil. I/23 na konci severního obchvatu. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné odděleně připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. Jelikož se jedná o dva 

investorské subjekty, není daná priorita v realizaci jednotlivých komunikací. Koordinovat je nutno v jejich vzájemném 

napojení, což by měl přinášet projekt severního obchvatu Rosic. Dané řešení nepočítá s koncepční změnou/úpravou 

na průtahu sil. I/23 Zastávkou. 

C.3.4.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta neřeší žádnou komunikaci v podobě JZT. Zůstává tedy propojení pouze D1 – sil. I/52 – D52 ve stávající 

poloze těchto komunikací. Mezi MÚK Brno-západ a MÚK Brno-centrum dochází k ponížení dopravy o 14 tis. vozidel 

vlivem posunu komunikace 43 do bítýšské stopy a realizací VMO. Na sil. I/52 je úbytek o 15 tis. voz./den vlivem 

realizace jižní tangenty. Doprava uvnitř segmentu D1 a sil. I/52 zůstává cca na stejné úrovni jako v nulovém stavu.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Není v této variantě řešeno. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Není v této variantě řešeno. 

C.3.4.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje vysokou účinnost 14 tis. voz./den s ponížením dopravy na 

„meziúseku“ o 23 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–7 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města Brna 

i Modřice velmi vysoká.  

C.3.4.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé – 4 tis. voz./den, 

což může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska jsou navrženy tahy „obchvatů“, a to na II/416 – Židlochovice a Blučina a Hostěrádky, 

Hrušky, Křenovice. Oba tahy řeší lokální vztahy v území a nemají vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Dále se 

jedná o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na obchvaty, 
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a to dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních vztahů. 

V obou případech je již změna koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení Moravany – MÚK Moravanská – 

sil. II/152 mimo zastavěná území Dolních Heršpic a Přízřenic. Ve druhém případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění 

trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města Brna. Nové trasování je směrem na 

dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Černovická terasa a MÚK 

Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK Černovická terasa, a to z kapacitních 

důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy 

na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 

10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  

C.3.4.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je nově navržena plnohodnotná 

MÚK Rohlenka, která napojí dotčené území a sil. II/430 na dálnici D1. MÚK Holubice je zachována. Z hlediska 

dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem bez realizace hlavní SaDS, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 9 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru… Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) a zbytek (cca 3–4 tis. 

voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, kdy je doprava 

na sil. II/430 směrem do města Brna ponížena o cca polovinu vozidel (z 14 tis. na 7 tis. voz./den).  

C.3.4.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna 

z 14 tis. na 7 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 1 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 5 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny 
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Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa. 

C.3.4.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně. Vlivem JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako D35, D55…) 

dochází k mnohatisícovým snížením intenzit na sil. I/52 (z 60 tis. na 45 tis. voz./den), ulice Hněvkovského (ze 40 tis. 

na 18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 22 tis. voz./den). Ostatní radiály zůstávají přibližně na hodnotách bez 

realizace uvedených staveb. Na stávající sil. I/43 (ul. Hradecká) je vliv minimální (z 65 tis. na 64 tis. voz./den). 

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 6 tis. voz./den – pod 

hraniční hodnotu 60 tis. voz./den, na 58 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy na 

připravovaném řešení VMO. Dále je patrné značné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–

VMO–D1 se jedná o 11 tis. voz./den. Což je v silně zastavěném území velmi podstatné.  

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den (i když jen těsně), je reálná možnost 

realizovat uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. 

Pokud by však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy 

uvnitř systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 

C.3.5. VARIANTA D.5 

C.3.5.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska, po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi, je silně ponížena, ne však na minimální možnou úroveň. Úbytek cca 

12 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém stavu 00-2035) představuje podstatnou, ne však celou velikost 

dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Část dopravy je odkloněna na novou „43“, část na 

severní obchvat Kuřimi a část zůstává tranzitem přes Kuřim po sil. II/385. 
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Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení je podstatná část vedena mimo vnitřní město, ke zlepšení by mohlo dojít realizací dalších 

opatření uvnitř města Kuřimi tak, aby byl tranzit znepříjemněn. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí zůstává stav vlastně zachován se stavem bez dobudování dálniční a silniční sítě (00-2035). 

Dochází k zachování intenzit ve výši cca 29–31 tis. voz./den – což předurčuje jak šířkové uspořádání, tak možnost 

urbanizace území. Je to dáno polohou vedení „43“, v daném případě D43 v severní části Jihomoravského kraje, 

a polohou severního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři samostatné celky, které jsou ve výsledku spojeny 

v jeden: severní část D43 (Kuřim–Svitávka), jižní část D43 (Kuřim–D1) a severní obchvat města Kuřimi spojený se 

zkapacitněním úseku až do České na čtyřpruhové uspořádání. Stavba nemá reálné etapové řešení – pouze uvedené 

tři bloky, které budou plně funkční až jako celek, realizace bude probíhat dle reálné možnosti přípravy jednotlivých 

bloků. 

C.3.5.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku s 

tzv. optimalizovanou trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy celkově 25 tis. 

voz./den. Nejedná se tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale 

změnou trasování „moravské“ dopravy – viz změny na D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti 

Kuřimi má velký vliv především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené optimalizované 

trasy a severního obchvatu města Kuřimi dochází k velmi negativnímu stavu v lokalitě Kuřim-Podlesí z hlediska vedení 

tranzitní dopravy ve vztahu „43“–Brno. Ochrana města Kuřimi před dopravou z Tišnovska je reálná. 

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Navržené řešení „43“ v tzv. bystrcké stopě se velmi pozitivně odráží na intenzitách dopravy v obou hlavních koridorech 

– svitavském (stávající sil. I/43) a bystrckém. Rozdělení je cca 2/3 : 1/3 při vjezdu do města Brna, což se jeví jako 

optimální pro celkové rozdělení zdrojů a cílů. Ostatní stopy zůstávají v cca současné podobě, vliv „43“ není na ně tedy 

patrný. Předpokládané intenzity dopravy na nové trase „43“ předpokládají v optimálním režimu čtyřpruhovou, směrově 

dělenou komunikaci – v daném případě dálniční kategorie. Stávající sil. I/43 může zůstat ve stávající podobě, neboť 

oproti stavu bez „43“ dochází k poklesu intenzit dopravy. Z globálního hlediska nemá kategorie těchto dvou tras 

(svitavské a bystrcké) vliv na intenzity dopravy. Rozdělení je v převážné míře závislé na zdrojích a cílech dopravy.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají velmi pozitivní vliv na chování dopravního proudu ve městě 

Brně. Je to nejvíce patrné na západním sektoru VMO, kdy dochází k úbytku vozidel. Tento úbytek přinese velmi 

příznivý efekt v centrální oblasti, kdy bude možno realizovat opatření proti tranzitující dopravě přes centrální oblast 

města. Pokud by však byla kapacita VMO naplněna, pak asi není možné přistoupit k regulacím dopravy uvnitř 
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samotného města, resp. uvnitř perimetru VMO. Intenzity dopravy v západní části VMO jsou hranicí mezi možností 

potlačení dopravy v centrální oblasti, či nikoliv.  

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nové trasy „43“ do dálniční kategorie. 

Stávající sil. I/43 zůstane v kategorii silniční sítě, stejně jako severní obchvat Kuřimi. Obě trasy jsou předpokládány 

jako čtyřpruhové, směrově dělené s mimoúrovňovými křižovatkami, a to až po Českou (napojení na stávající stav). 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené řešení je z dnešního pohledu stavu územněplánovací dokumentace velmi problematické, neboť se kumuluje 

velké množství „negativních postojů k danému řešení“. Navržené řešení nemá jednoznačně dané etapové řešení, 

pouze funkční celky/bloky, které až po celkové realizaci budou plnit plnohodnotně svou funkci. Případně se může 

jednat o etapový krok dvou bloků – optimalizovanou trasu D43 a severní obchvat Kuřimi ve spojení se zkapacitněním 

úseku Kuřim–Podlesí–Česká na čtyřpruhové uspořádání. Etapa však s sebou nese riziko „zakonzervování“ dané 

problematiky „43“, což by bylo pro Kuřim i Brno tragické z hlediska směřování dopravních proudů do centrálních 

oblastí obou sídel. 

C.3.5.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace „43“ dochází k navýšení dopravy v dané oblasti – trase Staré dálnice – a to z původních 10–14 tis. 

voz./den na 20–23 tis. voz./den (dle koridoru). Což je navýšení o cca dvojnásobek intenzit dopravy vlivem realizace 

„43“. Uvedené hodnoty jsou pro dálniční kategorii, jsou však obdobné i pro kategorie silniční (viz další varianty řešení). 

Kategorie komunikace tedy nemá zásadní vliv na intenzity.  

Technické řešení 

Navržené řešení vychází z původní dokumentace – DÚR R43 – která předpokládá vedení komunikace 43 

v podpovrchovém úseku v celém průběhu Bystrcí, a to včetně křižovatky MÚK Bystrc se sil. II/384, resp. Přehradní 

radiálou. Tato úprava je však velmi razantní i z hlediska místní a hromadné dopravy, finanční a technické náročnosti. 

Území je napojeno hlavní křižovatkou MÚK Bystrc a v modelových stavech je dále uvažována rampa z ulice 

Vejrostovy směrem na dálnici D1. 

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Chování dopravního proudu v celé lokalitě v dané variantě ukazuje logický a jednoznačný trend: dochází ke snížení 

tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 2 tis. voz./den) a na ulici Ondrově v Kníničkách (z 14 na 8 tis. 

voz./den). Což je velmi pozitivní pro stabilizovanou zástavbu. Dochází k přelivu dopravy v ulicích Obvodová 

a Odbojářská. Na té první – na sil. II/384 – se předpokládá navýšení z 14 na 17 tis. voz./den, zároveň však úbytek na 

ulici Odbojářské z 13 na 8 tis. voz./den. Celkově v profilu uvedených tří ulic (Ondrova, Obvodová a Odbojářská) 

dochází vlivem „43“ k úbytku 8 tis. voz./den (z 41 na 33 tis. voz./den – 19 % vozidel). Průběh směrem do Brna (ulice 

Branka, Kníničská, Hlavní) je rovněž mírně ponížen vzhledem ke stavu „bez 43“. Zde nemá „43“ zásadní vliv na 

zatížení daného radiálního koridoru. Vysvětlení je v celku logické. Přírůstek dopravy v radiálním směru z „43“ na VMO 

je kompenzován úbytkem dopravy z Bystrce na dálnici D1 – jižní sektor města. Poměry těchto dvou doprav jsou 

přibližně shodné.  
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C.3.5.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv. nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 47 tis. voz./den – tedy o 4 tisíce voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43“ dochází k podstatné změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné 

komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Vlivem napojení D43 dochází mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-

západ k navýšení o 15 tis. voz./den (z 68 tis. na 83 tis. voz./den) a k zachování stavu jako u řešení bez realizace 

SaDS v úseku MÚK Brno-západ – MÚK Brno-centrum. Dále dochází k úbytku vozidel na vlastní sil. II/602 s pozitivem 

pro Popůvky a Bosonohy, kde je odliv z centrální části podpořen i obchvatem podél dálnice D1. Úbytek ze Staré 

dálnice (tedy od Bystrce) je na místní síti v Popůvkách velmi patrný – z 13 na 6 tis. voz./den. Ke zvýšení dochází na 

výjezdu ze Žebětína právě na Starou dálnici na sil. II/602, a to z 2 na 5 tis. voz./den. Při bližším rozboru se však jedná 

pouze o lokální úpravy pohybů ze Žebětína a Kamech, neboť vstupy do území jsou shodné s nulovým stavem. Řešení 

je pozitivní rovněž pro Kohoutovice, kdy příjezd od Žebětína je snížen ze 7 na 4 tis. voz./den – tedy cca polovinu 

hodnoty. Jsou to ta vozidla, která směřují do jižních oblastí města a zatěžují nejen Kohoutovice, ale i Bohunice, Starý 

Lískovec a nově využívají spojení přes dálnici D1. 

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládá nově všesměrná křižovatka MÚK Troubsko, a to mezi D1 a D43 (dálničního 

charakteru). Technické řešení křižovatky vychází z předpokladu změny úrovní oproti předchozím záměrům. Podzemní 

překrytý úsek kolem Bosonoh tvoří D43, která je vedena rovněž pod úrovní stávající D1. Ta zůstává v dnešní poloze. 

Rampy křižovatek jsou vedeny především v podpovrchových úsecích. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve 

stávající poloze, obě křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním. V daném řešení 

je nutno uvažovat s přestavbou MÚK Kývalka se sil. I/23. Křižovatku je potřeba ze směru od Brna přizpůsobit tak, aby 

stoupací pruhy na dálnici nekolidovaly s odbočovacími pruhy na sil. I/23 – tedy umístit nově oko/odbočení křižovatky 

ve směru „Brno–Rosice“ tak, aby bylo až za ukončením stoupacího pruhu na dálnici.  

 

C.3.5.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II/394 

z jihu, na dálnici D1. Současný stav vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi Zastávky, Rosic, Tetčic 

a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. severní obchvat Rosic na sil. I/23, a to od ulice Zastávecké po ulici Brněnskou 

(napojení sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré „23“ na novou „23“ na 

ulici Brněnské z 14ti na 5 tis. voz./den. Na obchvatu se pak předpokládá intenzita cca 11 tis. voz./den. Řešení se jeví 

jako příznivé pro oblast Rosic, ale skrývá v sobě riziko urbanizace nové polohy sil. I/23. Z obchvatu by se vlivem 

polohy a rozvojových záměrů mohla stát v budoucnu další „průtahová místní komunikace“, tak jako je současný stav. 

Navíc návrh neřeší problematiku Zastávky. Ta zůstává s intenzitou 16 tis. voz./den v centrální části zachována 
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v současném stavu. a vzhledem k reliéfu terénu již není reálné pokračování „severního obchvatu Rosic“ směrem na 

jihozápad mimo území Zastávky a Zbýšova. Sil. I/23 je pak napojena do upravené MÚK Kývalka (ale v cca současné 

poloze) na dálnici D1. 

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat, pro oblast Zastávky – vzhledem k radiálám 

sjíždějícím se v centru Zastávky (sil. I/23 ze západu a II/395 ze severu a jihu) – není reálné žádné dodatečné 

ochranné opatření.  

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení severního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu, kdy jsou předpokládány obchvaty 

Tetčic a Neslovic. Ty přinesou úbytek dopravy v zastavěných průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu 

bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 11 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). 

Při kontaktu s Rosicemi dochází k řešení pouze ze strany krajské komunikační sítě – tedy sil. II/394 a mimoúrovňovou 

křižovatkou se sil. I/23 na konci severního obchvatu. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné odděleně připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. Jelikož se jedná o dva 

investorské subjekty, není daná priorita v realizaci jednotlivých komunikací. Koordinovat je nutno v jejich vzájemném 

napojení, což by měl přinášet projekt severního obchvatu Rosic. Dané řešení nepočítá s koncepční změnou/úpravou 

na průtahu sil. I/23 Zastávkou. 

C.3.5.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta neřeší žádnou komunikaci v podobě JZT. Zůstává tedy propojení pouze D1 – sil. I/52 – D52 ve stávající 

poloze těchto komunikací. Zatížení dálnice mezi MÚK Brno-západ – MÚK Brno-centrum je shodná jako v případě 

nerealizace žádné SaDS. Na sil. I/52 je úbytek o 14 tis. voz./den vlivem realizace jižní tangenty. Doprava uvnitř 

segmentu D1 a sil. I/52 zůstává cca na stejné úrovni jako v nulovém stavu.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Není v této variantě řešeno. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Není v této variantě řešeno. 

C.3.5.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje vysokou účinnost 14 tis. voz./den s ponížením dopravy na 
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„meziúseku“ o 19 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–7 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města Brna 

i Modřice vysoká.  

C.3.5.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé – 5 tis. voz./den, 

což může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska jsou navrženy tahy „obchvatů“, a to na II/416 – Židlochovice a Blučina a Hostěrádky, 

Hrušky, Křenovice. Oba tahy řeší lokální vztahy v území a nemají vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Dále se 

jedná o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na obchvaty 

a to dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních vztahů. 

V obou případech je již změna koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení Moravan – MÚK Moravanská – 

sil. II/152 mimo zastavěná území Dolních Heršpic a Přízřenic. Ve druhém případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění 

trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města Brna. Nové trasování je směrem na 

dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Černovická terasa a MÚK 

Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK Černovická terasa, a to z kapacitních 

důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy 

na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 

10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  

C.3.5.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Je 

uzavřena „skrytá“ MÚK Rohlenka, ale také přestavěna MÚK Holubice. Nová MÚK Tvarožná společně s modifikovanou 

MÚK Holubice jednak všesměrně napojí prodlouženou sil. I/50, ale rovněž napojí i dotčené území se sil. II/430 – 

včetně nové spojky od Sivic/Pozořic. Z hlediska dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem, 

ponížen je vjezd po dálnici D1 o cca 10 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly 

realizovány stavby jako D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto 

směru. Část uvedené intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) 

a zbytek (cca 3–4 tis. voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu 

jevu – kdy doprava na sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca třetinu vozidel (z 14 tis. na 10 tis. voz./den).  
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C.3.5.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna 

z 14 tis. na 10 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 2 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 4 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa.  

C.3.5.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává stávající intenzity, nebo je snižuje, a to někdy 

razantně. Vlivem D43, JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako D35, D55…) dochází 

k mnohatisícovým snížením intenzit na sil. I/43 (z 65 tis. na 56 tis. voz./den), sil. I/52 (z 60 tis. na 46 tis. voz./den), ulici 

Hněvkovského (ze 40 tis. na 18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 24 tis. voz./den. Vliv řešení na radiály je velmi 

podstatný.  

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 9 tis. voz./den – pod 

hraniční hodnotu 60 tis. voz./den, na 55 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy na 

připravovaném řešení VMO. Dále je patrné značné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–

VMO–D1 se jedná o 8 tis. voz./den. 

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den, je velmi reálná možnost realizovat 

uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. Pokud by 

však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy uvnitř 
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systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 

C.3.6. VARIANTA D.6 

C.3.6.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska, po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi, je sice ponížena, ne však na maximální možnou úroveň. Úbytek činí 

pouze cca 9 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém stavu 00-2035) a představuje pouze určitou velikost 

dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Velmi malá část dopravy je odkloněna na novou 

D43, část na severní obchvat Kuřimi a převážná část (11 tis. voz. /den) zůstává tranzitem přes Kuřim po sil. II/385. 

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení je cca polovina dopravy vedena přes vnitřní město, ke zlepšení by mohlo dojít realizací dalších 

opatření uvnitř města Kuřimi tak, aby byl tranzit znepříjemněn. Opatření by musela být velmi razantního charakteru. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

V lokalitě Kuřim-Podlesí dochází ke zhoršení stavu bez dobudování dálniční a silniční sítě (00-2035) o 5–6 tis. 

voz./den, tedy na intenzity 36–37 tis. voz./den. Je to dáno dvěma aspekty, jednak severním obchvatem města Kuřimi, 

jednak malou atraktivitou bítýšské stopy „43“. Tato intenzita předurčuje jak šířkové (čtyřpruhové) uspořádání, tak 

možnost urbanizace území.  

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři samostatné celky, které jsou ve výsledku spojeny 

v jeden: severní část D43 (Kuřim–Svitávka), jižní část D43 (Kuřim–D1) a severní obchvat města Kuřimi spojený se 

zkapacitněním úseku až do České na čtyřpruhové uspořádání. Stavba nemá reálné etapové řešení – pouze uvedené 

tři bloky, které budou plně funkční až jako celek, realizace bude probíhat dle reálné možnosti přípravy jednotlivých 

bloků. 

C.3.6.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit v severní části. Jestliže stávající hlavní koridor 

sil. I/43 předpokládá výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního 

úseku s tzv. optimalizovanou trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy 

celkově 25 tis. voz./den. Nejedná se tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše 

území, ale změnou trasování „moravské“ dopravy – viz změny na D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do 

oblasti Kuřimi má velký vliv především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené 

optimalizované trasy a severního obchvatu města Kuřimi dochází k velmi negativnímu stavu v lokalitě Kuřim-Podlesí 

z hlediska vedení tranzitní dopravy ve vztahu „43“–Brno.  
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Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Navržené řešení „43“ v tzv. bítýšské stopě se odráží na intenzitách dopravy ve všech třech hlavních koridorech – 

svitavský (stávající sil. I/43), kníničský (stávající) a bítýšský. Rozdělení je cca 13 % (bítýšský), 12 % (kníničský) a 64 % 

(svitavský), zbytek je na místní síti. Což se jeví jako velmi problematické, až rizikové. Jednak pro vlastní stávající 

sil. I/43, kdy je na vjezdu do Brna nutno počítat se zkapacitněním na šestipruhové uspořádání, neboť na sil. I/43 je 

zachována cca stejná intenzita jako bez nové „43“, dále pro město Brno, kdy je zcela preferován radiální směr do 

města, pro oblast Jinačovic, a především Kníniček. Z globálního hlediska nemá kategorie bítýšské trasy zásadní vliv 

na intenzity dopravy. Rozdělení je v převážné míře závislé na zdrojích a cílech dopravy.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají rozdílný vliv na rozložení dopravního proudu ve městě Brně. 

Zcela negativní je pro oblast Kníniček, neutrální pro vjezdy na stávající sil. I/43 a dálnici D1, mírně pozitivní pak na 

VMO (vzhledem ke stavu bez dobudování dálniční a silniční sítě). Je to nejvíce patrné na západním sektoru VMO, kdy 

dochází k úbytku vozidel. Tento úbytek přinese příznivý efekt v centrální oblasti, kdy bude možno realizovat opatření 

proti tranzitující dopravě přes centrální oblast města. Pokud by však byla kapacita VMO naplněna, pak asi není možné 

přistoupit k regulacím dopravy uvnitř samotného města, resp. uvnitř perimetru VMO. Intenzity dopravy v západní části 

VMO jsou na horní hranici kapacity, která umožňuje regulovat potlačení dopravy v centrální části města.  

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nové trasy „43“ do dálniční kategorie v úseku 

Kuřim – hranice JMK. Intenzity v úseku Kuřim – dálnice D1 jsou na hranici dvou- až čtyřpruhového uspořádání. 

Stávající sil. I/43 zůstane v kategorii silniční sítě, stejně jako severní obchvat Kuřimi, a to v celém úseku Kuřim–

Podlesí–Česká ve 4- až 6pruhovém uspořádání. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Předložené řešení neumožňuje reálnou etapovou výstavbu, přínosy budou patrné až po vybudování všech tří 

stavebních bloků. Na první pohled se nabízí první krok v podobě zkapacitnění úseku Česká – Kuřim – severní obchvat 

Kuřimi a severní část D43. Tato etapa však nepomáhá městu Kuřim a nese s sebou riziko v nerealizaci D43 v bítýšské 

stopě – to se rovná zakonzervování stavu, což je jak pro město Kuřim, tak i pro Brno velmi problematické. 

C.3.6.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace „43“ dochází k zachování intenzit bez realizace dopravní infrastruktury, resp. k mírnému snížení 

intenzit dopravy v dané oblasti – trase Staré dálnice – a to z původních 10 na 8 tis. voz./den a z 14 na 12 tis. voz./den 

(dle koridoru). Zůstává tedy přibližně stav bez realizace SaDS, a to jak z hlediska intenzit, tak i systému. 

Technické řešení 

Nepředpokládá se žádná úprava stávajícího stavu z pozice koncepčních úprav ZÚR JMK. 

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Při porovnání stavu v oblasti Kníniček, Bystrce a Komína je nutno zmínit, že porovnání je ke stavu „bez realizace 

dopravní infrastruktury (DI) – tedy i bez D43“, ne k jinému dopravnímu stavu. Vlivem varianty bítýšská trasa D43 
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dochází k mírnému snížení tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 6 tis. voz./den) a na ulici Ondrově 

v Kníničkách (z 14 na 12 tis. voz./den). Což je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu je nutno říci, že 12 tis. 

voz./den je pro dvoupruhovou komunikaci uvnitř stabilizované zástavby velmi problematická intenzita. V ulicích 

Obvodová a Odbojářská v Bystrci zůstává zachován cca stav bez realizace SaDS. Celkově v profilu uvedených tří ulic 

(Ondrova, Obvodová a Odbojářská) dochází vlivem „43“ k úbytku 3 tis. voz./den (z 41 na 38 tis. voz./den – 7 % 

vozidel). Průběh směrem do Brna (ulice Branka, Kníničská, Hlavní) zůstává zachován jako ve stavu „bez 43“. Zde 

nemá „43“ vliv na zatížení daného radiálního koridoru. 

C.3.6.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv. nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 49 tis. voz./den – tedy o 2 tisíce voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic z 24 na 30 tis. 

voz./den. Je to dáno vlivem propojení sil. I/23 směrem na Kuřim, resp. D43.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43“ dochází ke změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné 

komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 (vlivem D43 v bítýšské stopě) dochází k přitížení 

o cca 2 tis. vozidel v úseku mezi novou MÚK Ostrovačice a MÚK Brno-západ a na dalším průběhu D1 mezi MÚK 

Brno-západ a MÚK Brno-centrum (vlivem realizace VMO) dochází k úbytku vozidel, a to 14 tis. voz./den. 

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládá nová všesměrná křižovatka MÚK Ostrovačice, a to mezi D1, D43 a sil. I/23. 

Křižovatka zároveň ruší stávající křižovatky MÚK Kývalka a Ostrovačice. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve 

stávající poloze.  

C.3.6.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II/394 

z jihu, na dálnici D1. Stav bez realizace SaDS vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi Zastávky, Rosic, 

Tetčic a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. severní obchvat Rosic na sil. I/23, a to od ulice Zastávecké po ulici 

Brněnskou (napojení sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré „23“ na 

novou „23“ na ulici Brněnské ze 14 tis. na 6 tis. voz./den. Na obchvatu se pak předpokládá intenzita cca 12 tis. 

voz./den. Řešení se jeví jako příznivé pro oblast Rosic, ale skrývá v sobě riziko urbanizace nové polohy sil. I/23. 

Z obchvatu by se vlivem polohy a rozvojových záměrů mohla stát v budoucnu další „průtahová místní komunikace“, 

tak jako je současný stav. Navíc návrh neřeší problematiku Zastávky. Ta zůstává s intenzitou 16 tis. voz./den 

v centrální části zachována v cca stavu bez SaDS. a vzhledem k reliéfu terénu již není reálné pokračování „severního 

obchvatu Rosic“ směrem na jihozápad mimo území Zastávky a Zbýšova. Sil. I/23 je pak napojena do nové MÚK 

Ostrovačice na dálnici D1, pokračování na II/602 dálnici pouze mimoúrovňově kříží. 
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Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat, pro oblast Zastávky – vzhledem k radiálám 

sjíždějícím se v centru Zastávky (sil. I/23 ze západu a II/395 ze severu a jihu) – není reálné žádné dodatečné 

ochranné opatření.  

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení severního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu, kdy jsou předpokládány obchvaty 

Tetčic a Neslovic. Ty přinesou úbytek dopravy v zastavěných průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu 

bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 11 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). Při 

kontaktu s Rosicemi dochází k řešení pouze ze strany krajské komunikační sítě – tedy sil. II/394 a mimoúrovňovou 

křižovatkou se sil. I/23 na konci severního obchvatu. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné odděleně připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. Jelikož se jedná o dva 

investorské subjekty, není daná priorita v realizaci jednotlivých komunikací. Koordinovat je nutno v jejich vzájemném 

napojení, což by měl přinášet projekt severního obchvatu Rosic. Dané řešení nepočítá s koncepční změnou/úpravou 

na průtahu sil. I/23 Zastávkou. 

C.3.6.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta neřeší žádnou komunikaci v podobě JZT. Zůstává tedy propojení pouze D1 – sil. I/52 – D52 ve stávající 

poloze těchto komunikací. Mezi MÚK Brno-západ a MÚK Brno-centrum dochází k ponížení dopravy o 14 tis. vozidel 

vlivem posunu komunikace 43 do bítýšské stopy a realizací VMO. Na sil. I/52 je úbytek o 16 tis. voz./den vlivem 

realizace jižní tangenty. Doprava uvnitř segmentu D1 a sil. I/52 zůstává cca na stejné úrovni jako v nulovém stavu.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Není v této variantě řešeno. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Není v této variantě řešeno. 

C.3.6.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení (společně s VMO Jih) vykazuje účinnost 14 tis. voz./den s ponížením 

dopravy na „meziúseku“ o 23 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–7 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města 

Brna i Modřice vysoká. 
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C.3.6.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé, 4 tis. voz./den, což 

může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska jsou navrženy tahy „obchvatů“, a to na II/416 – Židlochovice a Blučina a Hostěrádky, 

Hrušky, Křenovice. Oba tahy řeší lokální vztahy v území a nemají vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Dále se 

jedná o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na obchvaty, 

a to dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních vztahů. 

V obou případech je již změna koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení Moravany – MÚK Moravanská – 

sil. II/152 mimo zastavěná území Dolních Heršpic a Přízřenic. Ve druhém případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění 

trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města Brna. Nové trasování je směrem na 

dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Černovická terasa a MÚK 

Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK Černovická terasa, a to z kapacitních 

důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy 

na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 

10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  

C.3.6.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je uzavřena „skrytá“ MÚK 

Rohlenka, ale také je přestavěna MÚK Holubice. Nová MÚK Tvarožná společně s modifikovanou MÚK Holubice 

jednak všesměrně napojí prodlouženou sil. I/50, jednak napojí i dotčené území se sil. II/430 – včetně nové spojky od 

Sivic/Pozořic. Z hlediska dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 10 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru. Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) a zbytek (cca 3-4 tis. 

voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, kdy doprava na 

sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca třetinu vozidel (z 14 tis. na 10 tis. voz./den).  

C.3.6.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 
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ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna ze ze 

14 tis. na 10 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 2 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řípské z 22 tis. na 4 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa.  

C.3.6.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně. Vlivem JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako D35, D55…) 

dochází k mnohatisícovým snížením intenzit sil. I/52 (z 60 tis. na 44 tis. voz./den), ulice Hněvkovského (ze 40 tis. na 

18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 23 tis. voz./den). Ostatní radiály zůstávají přibližně na hodnotách bez realizace 

uvedených staveb. Na stávající sil. I/43 (ul. Hradecká) je vliv minimální (z 65 tis. na 64 tis. voz./den). 

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 5 tis. voz./den – pod 

hraniční hodnotu 60 tis. voz./den, na 59 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy na 

připravovaném řešení VMO. Dále je patrné značné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–

VMO–D1 se jedná o 10 tis. voz./den.  

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den (i když jen těsně), je určitá možnost 

realizovat uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. 

Pokud by však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy 

uvnitř systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožňuje velmi omezeně hledat reálné prostředky 

na potlačení tranzitu uvnitř VMO. 
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C.3.7. VARIANTA S.1 

C.3.7.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska, po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi, je ponížena na minimální možnou úroveň – resp. do města vjíždí 

pravděpodobně pouze doprava cílová, resp. zdrojová. Úbytek cca 15 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém 

stavu 00-2035) představuje velikost dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Tato doprava je 

tzv. jižním obchvatem Kuřimi a trasováním „43“ směrem na jih vedena mimo zastavěné území. Je tedy, na rozdíl od 

stávajících koridorů, možno na nové „43“ reálně vytvořit taková opatření, která budou eliminovat negativní dopady 

z dopravy na okolí.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení není nutno na daném silničním koridoru ve městě Kuřim realizovat žádná opatření proti 

tranzitující dopravě. Návrh vedení nadřazené sítě je tím hlavním organizačním opatřením. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí platí shodný výstup jako u sil. II/385. Dochází k velmi podstatnému úbytku cca 17 tis. 

voz./den, což je o více jak polovinu z množství vozidel bez nové „43“. Je to dáno polohou vedení „43“, v daném 

případě D43 v severní části Jihomoravského kraje, a polohou jižního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři samostatné celky, které jsou ve výsledku spojeny 

v jeden: severní část sil. I/43 (Kuřim–Svitávka), jižní část sil. I/43 (Kuřim–D1) a jižní obchvat města Kuřimi. Z hlediska 

možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální první etapa vlastní jižní obchvat, a to v úseku od 

sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Českou. Účinnost tohoto úseku je velmi příznivá pro zastavěnou oblast 

města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je až 15 tis. voz./den na daném profilu. V případě realizace další 

etapy (severního úseku „43“ Kuřim–Svitávka) dojde k dalšímu kladnému efektu pro celou oblast. V profilu Kuřim 

(ul. Tyršova) – Podlesí (sil. I/43) dojde k úbytku cca 31 tis. voz./den. Další fází je propojení jižním směrem k Bystrci 

a dálnici D1. Ale již první etapa (jižní obchvat Kuřimi mezi II/385 a sil. I/43) by výrazně pomohla ke zlepšení dopravní 

situace v oblasti města Kuřimi – snížení tranzitu přes Kuřim o cca 15 tis. voz./den. 

C.3.7.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku tzv. německou 

trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy celkově 25 tis. voz./den. Nejedná se 

tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale změnou trasování 

„moravské“ dopravy – viz změny na D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti Kuřimi má velký vliv 

především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené německé trasy a jižního obchvatu města 

Kuřimi dochází k optimálnímu stavu – maximální ochraně města Kuřimi a lokality Podlesí před tranzitní dopravou. 
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Navržené řešení je vhodné i z hlediska návaznosti města Kuřimi na okolní krajinu. Severní směr zůstává bez nové 

bariéry a jižní směr pak vlivem tunelového úseku rovněž.  

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Navržené řešení „43“ v tzv. bystrcké stopě se velmi pozitivně odráží na intenzitách dopravy v obou hlavních koridorech 

– svitavském (stávající sil. I/43) a bystrckém. Rozdělení je cca 2/3 : 1/3 při vjezdu do města Brna, což se jeví jako 

optimální pro celkové rozdělení zdrojů a cílů. Ostatní stopy zůstávají v cca současné podobě, vliv „43“ na ně tedy není 

patrný. Předpokládané intenzity dopravy na nové trase „43“ předpokládají v optimálním režimu čtyřpruhovou, směrově 

dělenou komunikaci – v daném případě silniční kategorie. Stávající sil. I/43 může zůstat ve stávající podobě, neboť 

oproti stavu bez „43“ dochází k poklesu intenzit dopravy. Z globálního hlediska nemá kategorie těchto dvou tras 

(svitavské a bystrcké) vliv na intenzity dopravy. Rozdělení je v převážné míře závislé na zdrojích a cílech dopravy.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají velmi pozitivní vliv na chování dopravního proudu ve městě 

Brně. Je to nejvíce patrné na západním sektoru VMO, kdy dochází k úbytku vozidel. Tento úbytek přinese velmi 

příznivý efekt v centrální oblasti, kdy bude možno realizovat opatření proti tranzitující dopravě přes centrální oblast 

města. Pokud by však byla kapacita VMO naplněna, pak asi není možné přistoupit k regulacím dopravy uvnitř 

samotného města, resp. uvnitř perimetru VMO. Intenzity dopravy v západní části VMO jsou na horní hranici kapacity, 

která umožňuje regulovat potlačení dopravy v centrální části města.  

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nové trasy „43“ do silniční i dálniční kategorie. 

Stávající sil. I/43 zůstane v kategorii silniční sítě, stejně jako jižní obchvat Kuřimi. Obě trasy jsou předpokládány jako 

čtyřpruhové, směrově dělené s mimoúrovňovými křižovatkami. Úsek sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako 

dvoupruhová silnice s mimoúrovňovými křižovatkami, a to jak pro očekávané intenzity, tak i pro etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k náročnosti přípravy a realizace a k očekávaným přínosům do území se jeví jako optimální realizace 

I. etapy v podobě tzv. jižního obchvatu města Kuřimi. Za předpokladu, že je již zrealizována homogenizace trasy 

Česká–Kuřim–Lipůvka. Navržená úprava tohoto úseku je plně v souladu s daným řešením. Toto řešení přinese velká 

pozitiva pro město Kuřim a zároveň umožní další urbanizaci území. Tento úsek je možno reálně připravovat jako 

samostatnou stavbu. Navazujícím úsekem by měla být severní část „43“ a třetí etapou pak jižní část „43“. 

C.3.7.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace „43“ dochází k navýšení dopravy v dané oblasti – na trase Staré dálnice, a to z původních 10–14 tis. 

voz./den na 21–26 tis. voz./den (dle koridoru). Což je navýšení o cca dvojnásobek intenzit dopravy vlivem realizace 

„43“. Uvedené hodnoty jsou pro silniční kategorii, jsou však obdobné i pro kategorie dálniční (viz předchozí varianty 

řešení). Kategorie komunikace tedy nemá zásadní vliv na intenzity.  
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Technické řešení 

Navržené řešení vychází ze stávajícího stavu vedení komunikací a napojení území, nově je navržena křižovatka 

napojující sil. II/384 a tzv. Přehradní radiálu. Úpravy by měly maximálně eliminovat negativní vlivy z dopravy na území 

(překryté úseky, ochranná opatření), zároveň by však měly zachovat stávající stav obsluhy území, a to jak pro 

automobilovou, tak hromadnou – kolejovou dopravu. Což by bylo příznivé i pro samotnou realizaci stavby bez 

výrazného vlivu na život v okolí. 

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Chování dopravního proudu v celé lokalitě v dané variantě ukazuje logický a jednoznačný trend: dochází ke snížení 

tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 1 tis. voz./den) a na ulici Ondrově v Kníničkách (z 14 na 8 tis. 

voz./den). Což je velmi pozitivní pro stabilizovanou zástavbu. Dochází k přelivu dopravy v ulicích Obvodová 

a Odbojářská. Na té první – na sil. II/384 – se předpokládá navýšení z 14 na 15 tis. voz./den, zároveň však úbytek na 

ulici Odbojářské z 13 na 9 tis. voz./den. Celkově v profilu uvedených tří ulic (Ondrova, Obvodová a Odbojářská) 

dochází vlivem „43“ k úbytku 9 tis. voz./den (ze 41 na 32 tis. voz./den). Průběh směrem do Brna (ulice Branka, 

Kníničská, Hlavní) je rovněž mírně ponížen vzhledem ke stavu „bez 43“. Zde nemá „43“ zásadní vliv na zatížení 

daného radiálního koridoru. Vysvětlení je vcelku logické. Přírůstek dopravy v radiálním směru z „43“ na VMO je 

kompenzován úbytkem dopravy z Bystrce na dálnici D1 – jižní sektor města. Poměry těchto dvou doprav jsou přibližně 

shodné. 

C.3.7.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 47 tis. voz./den – tedy o 4 tisíce voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43 a JZT“ dochází k podstatné změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na 

doprovodné komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 (vlivem JZT) dochází k podstatnému 

úbytku vozidel, a to od 8–28 tis. voz./den dle koridoru. Mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-západ 8 tis. voz./den 

a mezi MÚK Brno-západ a MÚK Brno-centrum 28 tis. voz./den. Což jsou hodnoty velmi pozitivní. Dále dochází 

k úbytku vozidel na vlastní sil. II/602 s pozitivem pro Popůvky a Bosonohy, kde je odliv z centrální části podpořen 

i obchvatem podél dálnice D1. Úbytek ze Staré dálnice (tedy od Bystrce) je na místní síti v Popůvkách velmi patrný – 

z 13 na 5 tis. voz./den. Ke zvýšení dochází na výjezdu ze Žebětína právě na Starou dálnici na sil. II/602, a to z 2 na 

5 tis. voz./den. Při bližším rozboru se však jedná pouze o lokální úpravy pohybů ze Žebětína a Kamech, neboť vstupy 

do území jsou shodné s nulovým stavem. Řešení je pozitivní rovněž pro Kohoutovice, kdy příjezd od Žebětína je 

snížen ze 7 na 4 tis. voz./den – tedy cca polovinu hodnoty. Jsou to ta vozidla, která směřují do jižních oblastí města 

a zatěžují nejen Kohoutovice, ale i Bohunice, Starý Lískovec a nově využívají spojení přes dálnici D1. 

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládá nově všesměrná křižovatka MÚK Troubsko, a to mezi D1, sil. I/43 a JZT 

(silničního charakteru). Technické řešení křižovatky vychází z předpokladu změny úrovní oproti předchozím záměrům. 
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Podzemní překrytý úsek kolem Bosonoh tvoří sil. I/43, která je vedena rovněž pod úrovní stávající D1. Ta zůstává 

v dnešní poloze. Rampy křižovatek jsou vedeny především v podpovrchových úsecích. Jižním směrem, tedy do JZT, 

je již komunikace vedena po terénu – vzhledem ke konfiguraci terénu (terénní zlom pod D1) s tím, že za Ostopovicemi 

dochází k dalšímu podpovrchovému vedení kolem zastaveného území. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve 

stávající poloze, obě křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním. V daném řešení 

je nutno počítat s přestavbou MÚK Kývalka se sil. I/23. Křižovatku je potřeba ze směru od Brna přizpůsobit tak, aby 

stoupací pruhy na dálnici nekolidovaly s odbočovacími pruhy na sil. I/23 – tedy umístit nově oko/odbočení křižovatky 

ve směru „Brno – Rosice“ tak, aby bylo až za ukončením stoupacího pruhu na dálnici.  

C.3.7.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II/394 

z jihu, na dálnici D1. Stav bez realizace dopravní infrastruktury vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi 

Zastávky, Rosic, Tetčic a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. severní obchvat Rosic na sil. I/23, a to z ulice Zastávecké 

po ulici Brněnskou (napojení sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré „23“ 

na novou „23“ na ulici Brněnské z 14ti na 5 tis. voz./den (tedy cca na třetinu). Na obchvatu se pak předpokládá 

intenzita cca 12 tis. voz./den. Řešení se jeví jako příznivé pro oblast Rosic, ale skrývá v sobě riziko urbanizace nové 

polohy sil. I/23. Z obchvatu by se vlivem polohy a rozvojových záměrů mohla stát v budoucnu další „průtahová místní 

komunikace“ tak jako v případě bez realizace dopravní infrastruktury. Navíc návrh neřeší problematiku Zastávky. Ta 

zůstává s intenzitou 16 tis. voz./den v centrální části shodná jako v případě bez realizace dopravní infrastruktury. 

a vzhledem k reliéfu terénu již není reálné pokračování „severního obchvatu Rosic“ směrem na jihozápad mimo území 

Zastávky a Zbýšova. Sil. I/23 je pak napojena do upravené MÚK Kývalka (ale v cca stávající poloze) na dálnici D1. 

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat, pro oblast Zastávky – vzhledem k radiálám 

sjíždějícím se v centru Zastávky (sil. I/23 ze západu a II/395 ze severu a jihu) – není reálné žádné dodatečné 

ochranné opatření.  

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení severního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu, kdy jsou předpokládány obchvaty 

Tetčic a Neslovic. Ty přinesou úbytek dopravy v zastavěných průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu 

bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 11 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). Při 

kontaktu s Rosicemi dochází k řešení pouze ze strany krajské komunikační sítě – tedy sil. II/394 a mimoúrovňovou 

křižovatkou se sil. I/23 na konci severního obchvatu. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné odděleně připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. Jelikož se jedná o dva 

investorské subjekty, není daná priorita v realizaci jednotlivých komunikací. Koordinovat je nutno v jejich vzájemném 

napojení, což by měl přinášet projekt severního obchvatu Rosic. Dané řešení nepočítá s koncepční změnou/úpravou 

na průtahu sil. I/23 Zastávkou. 
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C.3.7.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta představuje řešení propojení sil. I/43 a D52 v podobě tzv. JZT (jihozápadní tangenta), konkrétně pak mezi 

MÚK Troubsko na dálnici D1 a MÚK Modřice na JT (propojení D52 a D2). Jedná se o trasu Modřickou, tedy 

přimknutou městu Brnu. Z hlediska zatížení je možno konstatovat, že poloha JZT je velmi atraktivní, intenzity dopravy 

jsou vyšší než na severním úseku sil. I/43 (cca 28 tis. voz./den), což má kladný následek v zatížení dálnice D1 (MÚK 

Brno-západ – MÚK Brno-centrum) a současné sil. I/52. Zde dochází ke snížení intenzit o 28, resp. 23 tis. voz./den. 

Doprava uvnitř segmentu D1, JZT a sil. I/52 zůstává cca na stejné úrovni, jen se mění vzájemné poměry na stávající 

síti. Z dopravního hlediska je propojení sil. I/43 v podobě JZT až na D2 velmi účinným (dá se říci nejúčinnějším) 

opatřením pro vnitroměstskou (pro celý západní sektor) i aglomerační dopravu.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Není v této variantě řešeno. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

I přes skutečnost, že dané řešení má vysokou dopravní účinnost, je projednání JZT velmi problematické. a to i přes 

fakt, že dříve zpracovaný návrh řešil maximálně možné eliminace před negativními dopady z dopravy do okolí. Právě 

z důvodu problematičnosti JZT byla zvolena priorita realizace JT mezi D52 a D2 jakožto sítě TEN-T. 

C.3.7.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje vysokou účinnost 23–32 tis. voz./den s ponížením dopravy na 

„meziúseku“ o 35 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–12 tis. voz./den. Účinnost JT ve spojení s JZT je pro jižní segment 

města Brna i Modřice velmi vysoká.  

C.3.7.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé – 4 tis. voz./den, 

což může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska jsou navrženy tahy „obchvatů“, a to na II/416 – Židlochovice a Blučina a Hostěrádky, 

Hrušky, Křenovice. Oba tahy řeší lokální vztahy v území a nemají vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Dále se 

jedná o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na obchvaty, 

a to dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních vztahů. 

V obou případech je již změna koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení Moravany – MÚK Moravanská – 

sil. II/152 mimo zastavěná území Dolních Heršpic a Přízřenic. Ve druhé případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění 
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trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města Brna. Nové trasování je směrem na 

dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Černovická terasa a MÚK 

Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK Černovická terasa, a to z kapacitních 

důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy 

na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 

10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  

C.3.7.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Je 

uzavřena „skrytá“ MÚK Rohlenka, ale také přestavěna MÚK Holubice. Nová MÚK Tvarožná společně s modifikovanou 

MÚK Holubice jednak všesměrně napojí prodlouženou sil. I/50, jednak napojí i dotčené území se sil. II/430 – včetně 

nové spojky od Sivic/Pozořic. Z hlediska dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem, 

ponížen je vjezd po dálnici D1 o cca 10 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly 

realizovány stavby jako D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto 

směru. Část uvedené intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) 

a zbytek (cca 3-4 tis. voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu 

jevu, kdy doprava na sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca třetinu vozidel (z 14 tis. na 10 tis. voz./den).  

C.3.7.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna ze 

14 tis. na 10 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 2 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 4 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa. 

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 
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města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa.  

C.3.7.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně. Vlivem D43, JZT a JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako D35, 

D55…) dochází k mnohatisícovým snížením intenzit na sil. I/43 (z 65 tis. na 54 tis. voz./den), sil. I/52 (z 60 tis. na 

37 tis. voz./den), ulici Hněvkovského (ze 40 tis. na 18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 24 tis. voz./den). Vliv řešení 

na radiály je velmi podstatný.  

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 9 tis. voz./den – pod 

hraniční hodnotu 60 tis. voz./den, na 55 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy na 

připravovaném řešení VMO. Dále je patrné značné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–

VMO–D1 se jedná až o 24 tis. voz./den. Což je v silně zastavěném území velmi podstatné. 

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den, je velmi reálná možnost realizovat 

uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. Pokud by 

však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy uvnitř 

systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 

C.3.8. VARIANTA S.2 

C.3.8.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi je ponížena na minimální možnou úroveň – resp. do města vjíždí 

pravděpodobně pouze doprava cílová, resp. zdrojová. Úbytek cca 14 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém 

stavu 00-2035) představuje velikost dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Tato doprava je 

tzv. jižním obchvatem Kuřimi a trasováním sil. I/23 směrem na jih vedena mimo zastavěné území. Je tedy, na rozdíl od 

stávajících koridorů, možno na nové „43“ reálně realizovat taková opatření, která budou eliminovat negativní dopady 

z dopravy na okolí.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení není nutno na daném silničním koridoru ve městě Kuřim realizovat žádná opatření proti 

tranzitující dopravě. Návrh vedení nadřazené sítě je tím hlavním organizačním opatřením. 
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Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí platí shodný výstup jako u sil. II/385. Dochází k velmi podstatnému úbytku cca 16 tis. 

voz./den, což je o více jak polovinu z množství vozidel bez nové „43“. Je to dáno polohou vedení „43“, v daném 

případě D43 v severní části Jihomoravského kraje, a polohou jižního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři samostatné celky, které jsou ve výsledku spojeny 

v jeden: severní část sil. I/43 (Kuřim–Svitávka), jižní část sil. I/43 (Kuřim–D1) a jižní obchvat města Kuřimi. Z hlediska 

možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální první etapa vlastní „jižní“ obchvat, a to v úseku od 

sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Českou. Účinnost tohoto úseku je velmi příznivá pro zastavěnou oblast 

města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je až 14 tis. voz./den na daném profilu. V případě realizace další 

etapy (severního úseku „43“ Kuřim–Svitávka) dojde k dalšímu kladnému efektu pro celou oblast. V profilu Kuřim 

(ul. Tyršova) – Podlesí (sil. I/43) dojde k úbytku cca 29 tis. voz./den. Další fází je propojení jižním směrem k Veverské 

Bítýšce a dálnici D1. Ale již první etapa (jižní obchvat Kuřimi mezi sil. II/385 a sil. I/43) by výrazně pomohla ke zlepšení 

dopravní situace v oblasti města Kuřimi – snížení tranzitu přes Kuřim o cca 14 tis. voz./den. 

C.3.8.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku tzv. německou 

trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy celkově 25 tis. voz./den. Nejedná se 

tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale změnou trasování 

„moravské“ dopravy – viz změny na D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti Kuřimi má velký vliv 

především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené německé trasy a jižního obchvatu města 

Kuřimi dochází k optimálnímu stavu – maximální ochraně města Kuřimi a lokality Podlesí před tranzitní dopravou. 

Navržené řešení je vhodné i z hlediska návaznosti města Kuřimi na okolní krajinu. Severní směr zůstává bez nové 

bariéry a jižní směr pak vlivem tunelového úseku rovněž.  

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Navržené řešení „43“ v tzv. bítýšské stopě se odráží na intenzitách dopravy ve všech třech hlavních koridorech – 

svitavský (stávající sil. I/43), kníničský (nově navržený) a bítýšský. Rozdělení je cca 11 % (bítýšský), 6 + 9 % 

(kníničský) a 63 % (svitavský), zbytek místní síť. Což se jeví jako velmi problematické až rizikové. Jednak pro vlastní 

stávající sil. I/43, kdy je nutno na vjezdu do Brna uvažovat se zkapacitněním na šestipruhové uspořádání, neboť je na 

sil. I/43 zachována cca stejná intenzita jako bez nové „43“, a tím i pro město Brno. Dále je zaváděna doprava mezi 

Kníničky a Komín v podobě obchvatu Kníniček na sil. III/3846. Z globálního hlediska nemá kategorie bítýšské trasy 

zásadní vliv na intenzity dopravy. Rozdělení je v převážné míře závislé na zdrojích a cílech dopravy.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají rozdílný vliv na rozložení dopravního proudu ve městě Brně. 

Zcela negativní je pro úsek Komín–Kníničky, neutrální pro vjezdy na stávající sil. I/43 a dálnici D1, mírně pozitivní pak 

na VMO (vzhledem ke stavu bez dobudování dálniční a silniční sítě). Je to nejvíce patrné na západním sektoru VMO, 

kdy dochází k úbytku vozidel. Tento úbytek přinese příznivý efekt v centrální oblasti, kdy bude možno realizovat 
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opatření proti tranzitující dopravě přes centrální oblast města. Pokud by však byla kapacita VMO naplněna, pak asi 

není možné přistoupit k regulacím dopravy uvnitř samotného města, resp. uvnitř perimetru VMO. Intenzity dopravy 

v západní části VMO jsou na horní hranici kapacity, která umožňuje regulovat potlačení dopravy v centrální části 

města 

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nové trasy „43“ jak do silniční, tak případně 

dálniční kategorie pouze v úseku Kuřim – hranice JMK. Intenzity v úseku Kuřim – dálnice D1 v bítýšské stopě 

odpovídají dvoupruhové komunikaci v území, která má spíše charakter místních vazeb než vazeb aglomeračních. 

Stávající sil. I/43 zůstane v kategorii silniční sítě, stejně jako jižní obchvat Kuřimi, a to ve 4- až 6pruhovém uspořádání. 

Úsek sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako dvoupruhová silnice s mimoúrovňovými křižovatkami, a to jak pro 

očekávané intenzity, tak i etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k náročnosti přípravy a realizace a k očekávaným přínosům do území se jeví jako optimální realizace 

I. etapy v podobě tzv. jižního obchvatu města Kuřimi. Za předpokladu, že je již realizována homogenizace trasy 

Česká–Kuřim–Lipůvka. Navržená úprava tohoto úseku je plně v souladu s daným řešením. Toto řešení přinese velká 

pozitiva pro město Kuřim a zároveň umožní další urbanizaci území. Tento úsek je možno reálně připravovat jako 

samostatnou stavbu. Navazujícím úsekem by měla být severní část „43“ a třetí etapou pak jižní část „43“. 

C.3.8.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace „43“ dochází k zachování intenzit jako u varianty bez realizace dopravní infrastruktury. V trase Staré 

dálnice na 10 tis. voz./den a směrem na Popůvky pak na 13 voz./den. Zůstává tedy přibližně stav bez realizace SaDS, 

a to z hlediska intenzit i systému. 

  

Technické řešení 

Nepředpokládá se žádná úprava stávajícího stavu z pozice koncepčních úprav ZÚR JMK. 

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Při porovnání stavu v oblasti Kníniček, Bystrce a Komína je nutno zmínit, že porovnání je ke stavu „bez realizace 

dopravní infrastruktury (DI)“. Vlivem varianty bítýšská trasa sil. I/43 a obchvaty na sil. III/3846 u Jinačovic a Kníniček 

dochází k velmi mírnému navýšení intenzit (o cca 1–2 tis. voz./den) na této trase. Nově je zaváděna doprava mimo 

Kníničky do oblasti mezi Kníničky a Komín, kde se nová trasa napojuje na novou MÚK OBI. Vlivem obchvatů dochází 

k snížení tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 1 tis. voz./den) a na ulici Ondrově v Kníničkách (z 14 

na 6 tis. voz./den). Intenzity na ostatních sledovaných bodech či profilech zůstávají přibližně shodné s variantou bez 

realizace SaDS. Průběh směrem do Brna (ulice Branka, Kníničská, Hlavní) je rovněž mírně ponížen vzhledem ke 

stavu „bez 43“. Zde nemá „43“ zásadní vliv na zatížení daného radiálního koridoru. 
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C.3.8.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv. nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází ke snížení na 49 tis. voz./den – tedy o 2 tis. voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic z 24 na 29 tis. 

voz./den. Je to dáno vlivem propojení sil. I/23 směrem na Kuřim, resp. sil. I/43.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43 a JZT“ dochází ke změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné 

komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 (vlivem sil. I/43 v bítýšské stopě) dochází k přitížení 

o cca 3 tis. vozidel v úseku mezi novou MÚK Ostrovačice a MÚK Troubsko, kde je napojena nově Bystrc v podobě 

sil. III/3844, což vede k dalšímu navýšení – celkově o 6 tis. voz./den. Po odpojení Pražské radiály v MÚK Brno-západ 

je úbytek na dálnici D1 (vlivem JZT a VMO) 11 tis. voz./den. K úbytku rovněž dochází na místní síti v Popůvkách či 

Bosonohách (zde vlivem obchvatu).  

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládají dvě nové všesměrné křižovatky MÚK Ostrovačice a Troubsko, a to mezi D1, 

I/43 a JZT (dálničního charakteru). Křižovatka MÚK Ostrovačice ruší stávající křižovatky MÚK Kývalka a Ostrovačice. 

Nová je navržená mezi stávajícími křižovatkami v nové poloze. Křižovatka je všesměrná, a navíc napojuje i sil. I/23 

a místní systém. Technické řešení křižovatky MÚK Troubsko vychází z předpokladu změny úrovní oproti předchozím 

záměrům – rampy do JZT jsou vedeny pod úrovní terénu, tedy po dálnicí D1. Ta zůstává v dnešní poloze. Rampy 

křižovatek jsou vedeny především v podpovrchových úsecích. Jižním směrem, tedy do JZT, je již komunikace vedena 

po terénu – vzhledem ke konfiguraci terénu (terénní zlom pod D1) s tím, že za Ostopovicemi dochází k dalšímu 

podpovrchovému vedení kolem zastaveného území. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve stávající poloze, obě 

křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním.  

C.3.8.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II394 

z jihu, na dálnici D1. Stav bez realizace SaDS vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi Zastávky, Rosic, 

Tetčic a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. severní obchvat Rosic na sil. I/23, a to od ulice Zastávecké po ulici 

Brněnskou (napojení sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré „23“ na 

novou „23“ na ulici Brněnské ze 14 na 5 tis. voz./den. Na obchvatu se pak předpokládá intenzita cca 12 tis. voz./den. 

Řešení se jeví jako příznivé pro oblast Rosic, ale skrývá v sobě riziko urbanizace nové polohy sil. I/23. Z obchvatu by 

se vlivem polohy a rozvojových záměrů mohla stát v budoucnu další „průtahová místní komunikace“, tak jako je 

současný stav. Navíc návrh neřeší problematiku Zastávky. Ta zůstává s intenzitou 16 tis. voz./den v centrální části 

zachována v cca stavu bez SaDS. a vzhledem k reliéfu terénu již není reálné pokračování „severního obchvatu Rosic“ 

směrem na jihozápad mimo území Zastávky a Zbýšova. Sil. I/23 je pak napojena do nové MÚK Ostrovačice na dálnici 

D1, pokračování na II/602 dálnici pouze mimoúrovňově kříží. 
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Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat, pro oblast Zastávky – vzhledem k radiálám 

sjíždějícím se v centru Zastávky (sil. I/23 ze západu a II/395 ze severu a jihu) – není reálné žádné dodatečné 

ochranné opatření.  

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení severního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu, kdy jsou předpokládány obchvaty 

Tetčic a Neslovic. Ty přinesou úbytek dopravy v zastavěných průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu 

bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 12 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). Při 

kontaktu s Rosicemi dochází k řešení pouze ze strany krajské komunikační sítě – tedy sil. II/394 a mimoúrovňovou 

křižovatkou se sil. I/23 na konci severního obchvatu. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné odděleně připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. Jelikož se jedná o dva 

investorské subjekty, není daná priorita v realizaci jednotlivých komunikací. Koordinovat je nutno v jejich vzájemném 

napojení, což by měl přinášet projekt severního obchvatu Rosic. Dané řešení nepočítá s koncepční změnou/úpravou 

na průtahu sil. I/23 Zastávkou. 

C.3.8.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta představuje řešení propojení sil. I/43 – D1 – sil. I/52 – sil. II/152 v podobě silniční stopy fungující jako obchvat 

Ostopovic, Nebovid, Moravan a Modřic. Na D1 je napojena v podobě MÚK Troubsko, na sil. I/52 v podobě MÚK 

Moravanská. Z hlediska zatížení je možno konstatovat, že tato poloha a kategorie JZT je velmi málo atraktivní – 

intenzity dopravy jsou cca 4 tis. voz./den. Návrh nepřináší předpokládané změny v celkovém chování dopravy 

v daném území. 

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Není v této variantě řešeno. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Předložené řešení má malou dopravní účinnost, a její projednání se jeví jako problematické.  

C.3.8.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje účinnost 14 tis. voz./den s ponížením dopravy na „meziúseku“ 

o 22 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–7 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města Brna i Modřice vysoká.  
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C.3.8.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé – 4 tis. voz./den, 

což může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska jsou navrženy tahy „obchvatů“, a to na II/416 – Židlochovice–Blučina, dále Měnín – Telnice 

– Újezd u Brna – Hostěrádky – Hrušky – Křenovice. Oba uvedené tahy řeší lokální vztahy v území a nemají vliv na 

celkovou dopravu v aglomeraci. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na obchvaty, a to dopravy, která má 

v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních vztahů. Dále se jedná o severní 

obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. V obou případech je již změna koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná 

o propojení dálnice D1 – Moravan – MÚK Moravanská – sil. II/152 mimo zastavěná území dotčených obcí. Ve druhém 

případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města 

Brna. Nové trasování je směrem na dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami 

MÚK Černovická terasa a MÚK Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK 

Černovická terasa, a to z kapacitních důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech 

(úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí 

cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně. 

C.3.8.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je uzavřena „skrytá“ MÚK 

Rohlenka a je přestavěna MÚK Holubice. Nová MÚK Tvarožná společně s modifikovanou MÚK Holubice jednak 

všesměrně napojí prodlouženou sil. I/50, jednak napojí i dotčené území se sil. II/430 – včetně nové spojky od 

Sivic/Pozořic. Z hlediska dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 10 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru. Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) a zbytek (cca 3-4 tis. 

voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, kdy doprava na 

sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca třetinu vozidel (z 14 tis. na 10 tis. voz./den).  

C.3.8.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 
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ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna ze 

14 tis. na 10 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 2 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 4 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa.  

C.3.8.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně. Vlivem JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako D35, D55…) 

dochází k mnohatisícovým snížením intenzit sil. I/52 (z 60 tis. na 44 tis. voz./den), ulice Hněvkovského (ze 40 tis. na 

18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 23 tis. voz./den). Ostatní radiály zůstávají přibližně na hodnotách bez realizace 

uvedených staveb. Na stávající sil. I/43 (ul. Hradecká) je vliv minimální (z 65 tis. na 63 tis. voz./den). 

Vliv navrženého řešení na intenzity dopravy na VMO 

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 7 tis. voz./den – tedy 

pod hraniční hodnotu 60 tis. voz./den, na 57 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy na 

připravovaném řešení VMO. Dále je patrné značné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–

VMO–D1 se jedná o 10 tis. voz./den. Což je v silně zastavěném území v zásadě pozitivní.  

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den (i když jen těsně), je reálná možnost 

realizovat uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. 

Pokud by však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy 

uvnitř systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 
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C.3.9. VARIANTA S.3 

C.3.9.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi je ponížena na minimální možnou úroveň – resp. do města vjíždí 

pravděpodobně pouze doprava cílová, resp. zdrojová. Úbytek cca 14 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém 

stavu 00-2035) představuje velikost dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Tato doprava je 

tzv. jižním obchvatem Kuřimi a trasováním sil. I/43 směrem na jih vedena mimo zastavěné území. Je tedy, na rozdíl od 

stávajících koridorů, možno na nové „43“ reálně realizovat taková opatření, která budou eliminovat negativní dopady 

z dopravy na okolí.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení není nutno na daném silničním koridoru ve městě Kuřim realizovat žádná opatření proti 

tranzitující dopravě. Návrh vedení nadřazené sítě je tím hlavním organizačním opatřením. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí platí shodný výstup jako u sil. II/385. Dochází k velmi podstatnému úbytku cca 17 tis. 

voz./den, což je o více jak polovinu z množství vozidel bez „43“. Je to dáno polohou vedení „43“, v daném případě 

sil. I/43 v severní části Jihomoravského kraje, a polohou jižního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři až čtyři samostatné celky, které jsou ve výsledku 

spojeny v jeden: severní část sil. I/43 (Kuřim–Svitávka), jižní část sil. I/43 (Kuřim–D1), a to ve dvou stopách, bystrcké 

i bítýšské, a jižní obchvat města Kuřimi. Z hlediska možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální 

první etapa vlastní jižní obchvat, a to v úseku od sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Českou. Účinnost 

tohoto úseku je velmi příznivá pro zastavěnou oblast města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je až 14 tis. 

voz./den na daném profilu. V případě realizace další etapy (severního úseku „43“ Kuřim–Svitávka) dojde k dalšímu 

kladnému efektu pro celou oblast. V profilu Kuřim (ul. Tyršova) – Podlesí (sil. I/43) dojde k úbytku cca 31 tis. voz./den. 

Další fází je propojení jižním směrem k Bystrci a Veverské Bítýšce a dálnici D1. Ale již první etapa (jižní obchvat 

Kuřimi mezi II/385 a sil. I/43) by výrazně pomohla ke zlepšení dopravní situace v oblasti města Kuřimi – snížení 

tranzitu přes Kuřim o cca 14 tis. voz./den. 

C.3.9.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku tzv. německou 

trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy celkově 25 tis. voz./den. Nejedná se 

tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale změnou trasování 

„moravské“ dopravy – viz změny v oblasti D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti Kuřimi má velký 

vliv především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené německé trasy a jižního obchvatu 

města Kuřimi dochází k optimálnímu stavu – maximální ochraně města Kuřimi a lokality Podlesí před tranzitní 
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dopravou. Navržené řešení je vhodné i z hlediska návaznosti města Kuřimi na okolní krajinu. Severní směr zůstává 

bez nové bariéry a jižní směr pak vlivem tunelového úseku rovněž.  

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Navržené řešení „43“ ve dvou stopách zároveň, bítýšské i bystrcké, se odráží na intenzitách dopravy ve všech třech 

hlavních koridorech – svitavský (stávající sil. I/43), bystrcký a bítýšský. Rozdělení je cca 8 % (bítýšský), 19 % 

(kníničský) a 54 % (svitavský), zbytek místní síť, což vlastně hovoří ve prospěch bystrcké stopy – z hlediska její 

atraktivity, bítýšská stopa vlastně nahrazuje současnou komunikační síť v podobě obchvatů.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají rozdílný vliv na rozložení dopravního proudu ve městě Brně. 

Řešení je velmi pozitivní pro město Brno (z hlediska posuzovaných variant), neboť radiální směr a následně i VMO 

vykazuje nízké hodnoty z hodnocených variant. Pozitivní je to rovněž pro centrální oblast Jinačovic a Kníniček. 

V západním sektoru VMO dochází k úbytku vozidel až o 10 tis. voz./den. Tento úbytek přinese příznivý efekt 

v centrální oblasti, kdy bude možno realizovat opatření proti tranzitující dopravě přes centrální oblast města. Intenzity 

dopravy v západní části VMO jsou na horní hranici kapacity, která umožňuje regulovat potlačení dopravy v centrální 

části města.  

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nových tras do silniční sítě, ať je to severní 

úsek sil. I/43, jižní obchvat Kuřimi, nebo obě jižní stopy. Rozdílné je to však u vlastní kategorie komunikací, kdy 

bítýšská stopa je jednoznačně dvoupruhová komunikace, ostatní vykazují potřebu čtyřpruhových komunikací. Úsek 

sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako dvoupruhová silnice s mimoúrovňovými křižovatkami, a to jak pro očekávané 

intenzity, tak i etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k náročnosti přípravy a realizace a k očekávaným přínosům do území se jeví jako optimální realizace 

I. etapy v podobě tzv. jižního obchvatu města Kuřimi. Za předpokladu, že je již realizována homogenizace trasy 

Česká–Kuřim–Lipůvka. Navržená úprava tohoto úseku je plně v souladu s daným řešením. Toto řešení přinese velká 

pozitiva pro město Kuřim a zároveň umožní další urbanizaci území. Tento úsek je možno reálně připravovat jako 

samostatnou stavbu. Navazujícím úsekem by měla být severní část „43“ a třetí etapou pak jižní část „43“. 

C.3.9.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace jedné stopy „43“ přes Bystrc dochází k navýšení intenzit (oproti nulovému stavu 00-2035) v centrální 

části Bystrce, a to z 10 na 13 a ze 14 na 18 tis. voz./den (dle profilu).  

Technické řešení 

Vzhledem k charakteru „43“ – silniční kategorii – je předpoklad zachování stávajícího trasování komunikace s tím, že 

bude nově realizovaná MÚK Bystrc se sil. II/384 a tzv. Přehradní radiálou. Na trase budou realizována taková opatření 

(překrytí, zemní valy…), která budou eliminovat negativní dopady z dopravy na okolí komunikace. Na druhé straně je 
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pozitivum zachování stávajícího systému vedení místní dopravy, a to jak silniční, tak hromadné – kolejové – a systému 

napojení.  

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Při porovnání stavu v oblasti Kníniček, Bystrce a Komína je nutno zmínit, že porovnání je ke stavu „bez realizace 

dopravní infrastruktury (DI)“. Vlivem varianty dochází ke snížení tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 

1 tis. voz./den) a na ulici Ondrově v Kníničkách (z 14 na 8 tis. voz./den). Což je velmi pozitivní na okolí průjezdné 

komunikace. V ulicích Obvodová a Odbojářská v Bystrci dochází rovněž k mírnému poklesu intenzit dopravy 

a mírnému přerozdělení. Celkově v profilu uvedených tří ulic (Ondrova, Obvodová a Odbojářská) dochází vlivem „43“ 

k úbytku 10 tis. voz./den (z 41 na 31 tis. voz./den což je cca o ¼ vozidel). Průběh směrem do Brna (ulice Branka, 

Kníničská, Hlavní) je rovněž mírně ponížen vzhledem ke stavu „bez 43“. Zde nemá „43“ zásadní vliv na zatížení 

daného radiálního koridoru.  

C.3.9.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv. nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 48 tis. voz./den – tedy o 3 tisíce voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic z 24 na 29 tis. 

voz./den. Je to dáno vlivem propojení sil. I/23 směrem na Kuřim, resp. sil. I/43.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43“ dochází ke změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné 

komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 na úseku mezi MÚK Ostrovačice a MÚK Troubsko je 

zachován cca stav jako u varianty bez realizace SaDS, k navýšení dochází v úseku mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-

západ, a to o cca 16 tis. voz./den. V dalším úseku D1 je stav cca stejný jako bez rozvoje SaDS.  

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládají dvě nové všesměrné křižovatky MÚK Ostrovačice a Troubsko, a to mezi D1, 

bítýšskou stopou a sil. I/23 a D1 a bystrckou stopou. Křižovatka MÚK Ostrovačice ruší stávající křižovatky MÚK 

Kývalka a Ostrovačice. Nová je navržená mezi stávajícími křižovatkami v nové poloze. Křižovatka je všesměrná, 

a navíc napojuje i sil. I/23 a místní systém. Technické řešení křižovatky MÚK Troubsko vychází z předpokladu změny 

úrovní oproti předchozím záměrům – rampy jsou vedeny pod úrovní terénu, tedy po dálnicí D1. Ta zůstává v dnešní 

poloze. Rampy křižovatek jsou vedeny především v podpovrchových úsecích. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve 

stávající poloze, obě křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním.  

C.3.9.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II/394 

z jihu, na dálnici D1. Stav bez realizace SaDS vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi Zastávky, Rosic, 

Tetčic a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. severní obchvat Rosic na sil. I/23, a to od ulice Zastávecké po ulici 

Brněnskou (napojení sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré „23“ na 
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novou „23“ na ulici Brněnské ze 14 tis. na 5 tis. voz./den. Na obchvatu se pak předpokládá intenzita cca 12 tis. 

voz./den. Řešení se jeví jako příznivé pro oblast Rosic, ale skrývá v sobě riziko urbanizace nové polohy sil. I/23. 

Z obchvatu by se vlivem polohy a rozvojových záměrů mohla stát v budoucnu další „průtahová místní komunikace“, 

tak jako je současný stav. Navíc návrh neřeší problematiku Zastávky. Ta zůstává s intenzitou 16 tis. voz./den 

v centrální části zachována v cca stavu bez SaDS. a vzhledem k reliéfu terénu již není reálné pokračování „severního 

obchvatu Rosic“ směrem na jihozápad mimo území Zastávky a Zbýšova. Sil. I/23 je pak napojena do nové MÚK 

Ostrovačice na dálnici D1, pokračování na II/602 dálnici pouze mimoúrovňově kříží. 

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat, pro oblast Zastávky – vzhledem k radiálám 

sjíždějícím se v centru Zastávky (sil. I/23 ze západu a II/395 ze severu a jihu) – není reálné žádné dodatečné 

ochranné opatření.  

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení severního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu, kdy jsou předpokládány obchvaty 

Tetčic a Neslovic. Ty přinesou úbytek dopravy v zastavěných průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu 

bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 12 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). Při 

kontaktu s Rosicemi dochází k řešení pouze ze strany krajské komunikační sítě – tedy sil. II/394 a mimoúrovňovou 

křižovatkou se sil. I/23 na konci severního obchvatu. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné odděleně připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. Jelikož se jedná o dva 

investorské subjekty, není daná priorita v realizaci jednotlivých komunikací. Koordinovat je nutno v jejich vzájemném 

napojení, což by měl přinášet projekt severního obchvatu Rosic. Dané řešení nepočítá s koncepční změnou/úpravou 

na průtahu sil. I/23 Zastávkou. 

C.3.9.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta neřeší žádnou komunikaci v podobě JZT. Zůstává tedy propojení pouze D1 – sil. I/52 – D52 ve stávající 

poloze těchto komunikací. Mezi MÚK Brno-západ a MÚK Brno-centrum dochází k ponížení dopravy pouze o 3 tis. 

vozidel. Na sil. I/52 je úbytek o 15 tis. voz./den vlivem realizace jižní tangenty. Doprava uvnitř segmentu D1 a sil. I/52 

zůstává cca na stejné úrovni jako v nulovém stavu.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Není v této variantě řešeno. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Není v této variantě řešeno. 
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C.3.9.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje účinnost 14 tis. voz./den s ponížením dopravy na „meziúseku“ 

o 18 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–12 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města Brna i Modřice vysoká.  

C.3.9.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé – 4 tis. voz./den, 

což může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska jsou navrženy tahy „obchvatů“, a to na II/416 – Židlochovice, Blučina, Hostěrádky, Hrušky 

a Křenovice. Oba tahy řeší lokální vztahy v území a nemají vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Dále se jedná o 

severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na obchvaty, a to 

dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních vztahů. 

V obou případech je již změna koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení Moravan – MÚK Moravanská – 

sil. II/152 mimo zastavěná území Dolních Heršpic a Přízřenic. Ve druhém případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění 

trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města Brna. Nové trasování je směrem na 

dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Černovická terasa a MÚK 

Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK Černovická terasa, a to z kapacitních 

důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy 

na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 

10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  

C.3.9.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je nově navržena plnohodnotná 

MÚK Rohlenka, která napojí dotčené území a sil. II/430 na dálnici D1. MÚK Holubice je zachována. Z hlediska 

dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem bez realizace hlavní SaDS, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 9 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru… Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) a zbytek (cca 3–4 tis. 

voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, kdy doprava na 

sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca polovinu vozidel (z 14 tis. na 7 tis. voz./den).  
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C.3.9.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna 

z 14 tis. na 7 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 1 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 6 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa. 

C.3.9.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně. Vlivem trasování „43“, JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako 

D35, D55…) dochází k mnohatisícovým snížením intenzit sil. I/52 (z 60 tis. na 45 tis. voz./den), ulice Hněvkovského 

(ze 40 tis. na 18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 24 tis. voz./den) a na Svitavské radiále (z 65 tis. na 54 tis. 

voz./den).  

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 10 tis. voz./den na 

54 tis. voz./den. Tedy pod hraniční hodnotu 60 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy 

na připravovaném řešení VMO. Dále je patrné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–VMO–D1 

se jedná o 7 tis. voz./den.  

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den, je velmi reálná možnost realizovat 

uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. Pokud by 

však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy uvnitř 



11 / 2018 C.  POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO  

 

  
 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ a SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA C - 67 
 

 

systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 

C.3.10. VARIANTA S.4 

C.3.10.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi je ponížena na minimální možnou úroveň – resp. do města vjíždí 

pravděpodobně pouze doprava cílová, resp. zdrojová. Úbytek cca 14 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém 

stavu 00-2035) představuje velikost dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Tato doprava je 

tzv. jižním obchvatem Kuřimi a trasováním sil. I/43 směrem na jih vedena mimo zastavěné území. Je tedy, na rozdíl od 

stávajících koridorů, možno na nové „43“ reálně realizovat taková opatření, která budou eliminovat negativní dopady 

z dopravy na okolí.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení není nutno na daném silničním koridoru ve městě Kuřim realizovat žádná opatření proti 

tranzitující dopravě. Návrh vedení nadřazené sítě je tím hlavním organizačním opatřením. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí platí shodný výstup jako u sil. II/385. Dochází k velmi podstatnému úbytku cca 17 tis. 

voz./den, což je o více jak polovinu z množství vozidel bez nové „43“. Je to dáno polohou vedení „43“, v daném 

případě sil. I/43 v severní části Jihomoravského kraje, a polohou jižního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři až čtyři samostatné celky, které jsou ve výsledku 

spojeny v jeden: severní část sil. I/43 (Kuřim–Svitávka), jižní část sil. I/43 (Kuřim–D1), a to ve dvou stopách, bystrcké 

i bítýšské, a jižní obchvat města Kuřimi. Z hlediska možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální 

první etapa vlastní jižní obchvat, a to v úseku od sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Českou. Účinnost 

tohoto úseku je velmi příznivá pro zastavěnou oblast města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je až 14 tis. 

voz./den na daném profilu. V případě realizace další etapy (severního úseku „43“ Kuřim–Svitávka) dojde k dalšímu 

kladnému efektu pro celou oblast. V profilu Kuřim (ul. Tyršova) – Podlesí (sil. I/43) dojde k úbytku cca 31 tis. voz./den. 

Další fází je propojení jižním směrem k Bystrci a Veverské Bítýšce a dálnici D1. Ale již první etapa (jižní obchvat 

Kuřimi mezi II/385 a sil. I/43) by výrazně pomohla ke zlepšení dopravní situace v oblasti města Kuřimi – snížení 

tranzitu přes Kuřim o cca 14 tis. voz./den. 

C.3.10.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku tzv. německou 
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trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy celkově 25 tis. voz./den. Nejedná se 

tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale změnou trasování 

„moravské“ dopravy – viz změny na D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti Kuřimi má velký vliv 

především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené německé trasy a jižního obchvatu města 

Kuřimi dochází k optimálnímu stavu – maximální ochraně města Kuřimi a lokality Podlesí před tranzitní dopravou. 

Navržené řešení je vhodné i z hlediska návaznosti města Kuřimi na okolní krajinu. Severní směr zůstává bez nové 

bariéry a jižní směr pak vlivem tunelového úseku rovněž.  

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Navržené řešení „43“ ve dvou stopách zároveň, bítýšské i bystrcké, se odráží na intenzitách dopravy ve všech třech 

hlavních koridorech – svitavský (stávající sil. I/43), bystrcký a bítýšský. Rozdělení je cca 8 % (bítýšský), 19 % 

(kníničský) a 54 % (svitavský), zbytek místní síť. Což vlastně hovoří ve prospěch bystrcké stopy – z hlediska její 

atraktivity. Bítýšská stopa vlastně nahrazuje současnou komunikační síť v podobě obchvatů.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají rozdílný vliv na rozložení dopravního proudu ve městě Brně. 

Řešení je velmi pozitivní pro město Brno (z hlediska posuzovaných variant), neboť radiální směr a následně i VMO 

vykazuje nízké hodnoty z hodnocených variant. Pozitivní je to rovněž pro centrální oblast Jinačovic a Kníniček. 

V západním sektoru VMO dochází k úbytku vozidel až o 10 tis. voz./den. Tento úbytek přinese příznivý efekt 

v centrální oblasti, kdy bude možno realizovat opatření proti tranzitující dopravě přes centrální oblast města. Intenzity 

dopravy v západní části VMO (60 tis. voz./den) jsou hranicí mezi možností potlačení dopravy v centrální oblasti, či 

nikoliv.  

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nových tras do silniční sítě, ať je to severní 

úsek sil. I/43, jižní obchvat Kuřimi, nebo obě jižní stopy. Rozdílné je to však u vlastní kategorie komunikací, kdy 

bítýšská stopa je jednoznačně dvoupruhová komunikace, ostatní vykazují potřebu čtyřpruhových komunikací. Úsek 

sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako dvoupruhová silnice s mimoúrovňovými křižovatkami, a to jak pro očekávané 

intenzity, tak i etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k náročnosti přípravy a realizace a k očekávaným přínosům do území se jeví jako optimální realizace 

I. etapy v podobě tzv. jižního obchvatu města Kuřimi. Za předpokladu, že je již realizována homogenizace trasy 

Česká–Kuřim–Lipůvka. Navržená úprava tohoto úseku je plně v souladu s daným řešením. Toto řešení přinese velká 

pozitiva pro město Kuřim a zároveň umožní další urbanizaci území. Tento úsek je možno reálně připravovat jako 

samostatnou stavbu. Navazujícím úsekem by měla být severní část „43“ a třetí etapou pak jižní část „43“ v jedné či 

obou stopách. 

C.3.10.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace jedné stopy „43“ přes Bystrc dochází k navýšení intenzit (oproti nulovému stavu 00-2035) v centrální 

části Bystrce, a to z 10 na 13 a ze 14 na 22 tis. voz./den (dle profilu).  
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Technické řešení 

Vzhledem k charakteru „43“ – silniční kategorii – je předpoklad zachování stávajícího trasování komunikace s tím, že 

bude nově realizovaná MÚK Bystrc se sil. II/384 a tzv. Přehradní radiálou. Na trase budou realizována taková opatření 

(překrytí, zemní valy…), která budou eliminovat negativní dopady z dopravy na okolí komunikace. Na druhé straně je 

pozitivum zachování stávajícího systému vedení místní dopravy, a to jak silniční, tak hromadné – kolejové – a systému 

napojení.  

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Při porovnání stavu v oblasti Kníniček, Bystrce a Komína je nutno zmínit, že porovnání je ke stavu „bez realizace 

dopravní infrastruktury (DI)“. Vlivem varianty dochází ke snížení tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 

1 tis. voz./den) a na ulici Ondrově v Kníničkách (ze 14 na 8 tis. voz./den). Což je velmi pozitivní na okolí průjezdné 

komunikace. V ulicích Obvodová a Odbojářská v Bystrci dochází rovněž k mírnému poklesu intenzit dopravy 

a mírnému přerozdělení. Celkově v profilu uvedených tří ulic (Ondrova, Obvodová a Odbojářská) dochází vlivem „43“ 

k úbytku 11 tis. voz./den (z 41 na 30 tis. voz./den což je cca o ¼ vozidel). Průběh směrem do Brna (ulice Branka, 

Kníničská, Hlavní) je rovněž mírně ponížen vzhledem ke stavu „bez 43“. Zde nemá „43“ zásadní vliv na zatížení 

daného radiálního koridoru.  

C.3.10.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 48 tis. voz./den – tedy o 3 tisíce voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic z 24 na 31 tis. 

voz./den. Je to dáno vlivem propojení sil. I/23 směrem na Kuřim a tzv. „velkým jižním obchvatem“ propojujícím dálnice 

D1 a D52.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43“ dochází ke změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné 

komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 na úseku mezi MÚK Ostrovačice a MÚK Troubsko je 

zachován cca stav jako u varianty bez realizace SaDS, k navýšení dochází v úseku mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-

západ, a to o cca 13 tis. voz./den. V dalším úseku D1 je stav cca stejný jako bez rozvoje SaDS.  

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládají dvě nové všesměrné křižovatky MÚK Ostrovačice a Troubsko, a to mezi D1, 

bítýšskou stopou a sil. I/23 a D1 a bystrckou stopou. Křižovatka MÚK Ostrovačice ruší stávající křižovatky MÚK 

Kývalka a Ostrovačice. Nová je navržená mezi stávajícími křižovatkami v nové poloze. Křižovatka je všesměrná, 

a navíc napojuje i sil. I/23 a místní systém. Technické řešení křižovatky MÚK Troubsko vychází z předpokladu změny 

úrovní oproti předchozím záměrům – rampy jsou vedeny pod úrovní terénu, tedy pod dálnicí D1. Ta zůstává v dnešní 

poloze. Rampy křižovatek jsou vedeny především v podpovrchových úsecích. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve 

stávající poloze, obě křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním.  
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C.3.10.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II/394 

z jihu, na dálnici D1. Stav bez realizace SaDS vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi Zastávky, Rosic, 

Tetčic a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. jižní obchvat Rosic a Zastávky na sil. I/23, a to od Vysokých Popovic po ulici 

Brněnskou (napojení současné sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré 

„23“ na novou „23“ na celém průběhu Zastávky a Rosic, a to ze 14 na 9–10 tis. voz./den. Na jednotlivých úsecích 

obchvatu se pak předpokládá intenzita cca 7, 10 a 24 tis. voz./den. Řešení se jeví jako příznivé pro oblast Rosic 

a Zastávky. Obchvat je veden mimo současná i výhledová urbanizovaná území – jde tedy opravdu o extravilánový 

charakter obchvatu. Do obchvatu je u Tetčic napojena sil. II/394, resp. velký jižní obchvat, což zvyšuje jeho atraktivitu 

a rentabilitu celého dopravního řešení. Sil. I/23 je pak napojena do nové MÚK Ostrovačice na dálnici D1.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic a Zastávky je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat. K rozdílu intenzit uvnitř Rosic 

(navýšení) dochází z důvodu vnitřních pohybů v oblasti Zastávky a Rosic, nejedná se o tranzitní dopravu, neboť 

vstupy do území jsou přibližně shodné. 

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení jižního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu. Sil. II/394 je součástí velkého jižního 

obchvatu mezi dálnicí D1 a D52. Nové propojení silničního charakteru má za cíl odlehčit centrálnímu území 

aglomerace ve vztahu západ–jih. Vlastní obchvaty Tetčic a Neslovic přinesou úbytek dopravy v zastavěných 

průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 

24 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). Spojení obou komunikací – I. a II. třídy – zvyšuje reálnost 

investice.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné společně – technicky i investorsky – připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. 

Spojení obou komunikací u Rosic zvyšuje reálnost investice a vysoké intenzity vozidel pak její rentabilitu. 

C.3.10.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta neřeší žádnou komunikaci v podobě JZT.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Velký jižní obchvat je řešen jako silniční spojení mezi bítýšskou trasou „43“, dálnicí D1, sil. I/23 a sil. II/394 a dálnicí 

D52. Komplexnost obchvatu potvrzuje jižní část směrem na D2 a systém obchvatů I/50 u Slavkova. I přes tento fakt – 

ucelený tah – je atraktivita obchvatu nízká, vzhledem k velikosti dopravy v aglomeraci, a nepřináší očekávaná pozitiva 

– tak jako např. „klasická trasa JZT“. Vysoké intenzity jsou pouze na úseku Ivančice–Rosice, což jsou vlastně 

obchvaty na sil. II/394, jinak se jedná o homogenizaci současného místního propojení. Atraktivita trasy z hlediska 

dosahovaných intenzit dopravy je do 5 tis. voz./den, ož se jeví z hlediska její délky a náročnosti jako problematické. 

Zatížení D1 se vlastně vlivem velkého jižního obchvatu nemění oproti stavu bez realizace SaDS. 
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Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k nízkým intenzitám, minimálnímu přínosu do celoaglomeračních vazeb a vysoké stavební a finanční 

náročnosti je realizace tohoto propojení velmi problematická. Reálná je pouze část ve spojení se sil. II/394 a možná 

úprava u Bratčic. 

C.3.10.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Dopad tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje účinnost 14 tis. voz./den s ponížením dopravy na „meziúseku“ 

o 18 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–12 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města Brna i Modřice vysoká.  

C.3.10.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé, 4 tis. voz./den, což 

může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska je navržen tzv. velký jižní obchvat, který zahrnuje propojení bítýšské stopy „43“ D1 – 

Sil. I/23 – D52 – D2 a sil. I/50 ve Slavkově, a to silniční kategorií komunikace. V západní části ucelenou trasou 

v podobě JZT, v jižní a východní části pak systémem obchvatů na II/416 – Ledce – Hrušovany – Židlochovice – 

Blučina, dále Měnín – Telnice – Újezd u Brna – Hostěrádky – Hrušky – Křenovice. Oba uvedené tahy (myšleno tah 

mezi D52 a D2 a tah mezi D2 a sil. I/50) řeší lokální vztahy v území a nemají vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. 

Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na obchvaty, a to dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. 

Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních vztahů. Dále se jedná o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan 

na II/380. V obou případech je již změna koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o MÚK Moravanská – sil. II/152 

mimo zastavěná území dotčených obcí. Ve druhém případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění trasování sil. II/380, resp. 

vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města Brna. Nové trasování je směrem na dálnici D1 a VMO. Na obě je 

sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Černovická terasa a MÚK Technická. Podmínkou řešení je 

nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK Černovická terasa, a to z kapacitních důvodů. Řešení má velmi pozitivní 

vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy na třetinu), ale i na město Brno, kdy 

radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 10 tis. voz./den, což se příznivě 

projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  
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C.3.10.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je uzavřena „skrytá“ MÚK 

Rohlenka, ale také je přestavěna MÚK Holubice. Nová MÚK Tvarožná společně s modifikovanou MÚK Holubice 

jednak všesměrně napojí prodlouženou sil. I/50, jednak napojí i dotčené území se sil. II/430 – včetně nové spojky od 

Sivic/Pozořic. Z hlediska dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 10 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55 resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru… Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) a zbytek (cca 3-4 tis. 

voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, kdy doprava na 

sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca třetinu vozidel (ze 14 tis. na 10 tis. voz./den).  

3.10.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna ze 

14 tis. na 10 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 2 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 4 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa. Navíc je 

zrealizován Obchvat Šlapanic, ten však vykazuje minimální přínosy (2 tis. voz./den) a nemá vliv na celkové chování 

dopravního proudu v oblasti.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa.  

3.10.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně. Vlivem trasování „43“, JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako 

D35, D55…) dochází k mnohatisícovým snížením intenzit sil. I/52 (z 60 tis. na 42 tis. voz./den), ulice Hněvkovského 
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(ze 40 tis. na 18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 24 tis. voz./den) a na Svitavské radiále (z 65 tis. na 54 tis. 

voz./den).  

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 10 tis. voz./den na 

54 tis. voz./den. Tedy pod hraniční hodnotu 60 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy 

na připravovaném řešení VMO. Dále je patrné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–VMO–D1 

se jedná o 7 tis. voz./den.  

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den, je velmi reálná možnost realizovat 

uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. Pokud by 

však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy uvnitř 

systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 

C.3.11. VARIANTA S.5 

C.3.11.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi je ponížena na minimální možnou úroveň – resp. do města vjíždí 

pravděpodobně pouze doprava cílová, resp. zdrojová. Úbytek cca 13 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém 

stavu 00-2035) představuje velikost dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Tato doprava je 

tzv. jižním obchvatem Kuřimi a trasováním sil. I/43 směrem na jih vedena mimo zastavěné území. Je tedy, na rozdíl od 

stávajících koridorů, možno na nové „43“ reálně realizovat taková opatření, která budou eliminovat negativní dopady 

z dopravy na okolí.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení není nutno na daném silničním koridoru ve městě Kuřim realizovat žádná opatření proti 

tranzitující dopravě. Návrh vedení nadřazené sítě je tím hlavním organizačním opatřením. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí platí shodný výstup jako u sil. II/385. Dochází k velmi podstatnému úbytku cca 14 tis. 

voz./den, což je téměř polovina z množství vozidel bez nové „43“. Je to dáno polohou jižního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři až čtyři samostatné celky, které jsou ve výsledku 

spojeny v jeden: severní část sil. I/43 (Kuřim–Svitávka), jižní část sil. I/43 (Kuřim–D1), a to ve dvou stopách, bystrcké 

i bítýšské, a jižní obchvat města Kuřimi. Z hlediska možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální 
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první etapa vlastní jižní obchvat, a to v úseku od sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Českou. Účinnost 

tohoto úseku je velmi příznivá pro zastavěnou oblast města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je až 13 tis. 

voz./den na daném profilu. V případě realizace další etapy (severního úseku „43“ Kuřim–Svitávka) dojde k dalšímu 

kladnému efektu pro celou oblast. V profilu Kuřim (ul. Tyršova) – Podlesí (sil. I/43) dojde k úbytku cca 27 tis. voz./den. 

Další fází je propojení jižním směrem k Bystrci a Veverské Bítýšce a dálnici D1. Ale již první etapa (jižní obchvat 

Kuřimi mezi II/385 a sil. I/43) by výrazně pomohla ke zlepšení dopravní situace v oblasti města Kuřimi – snížení 

tranzitu přes Kuřim o cca 13 tis. voz./den. 

C.3.11.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku s 

tzv. optimalizovanou trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 2 tis. voz./den – tedy celkově 24 tis. 

voz./den. Nejedná se tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale 

změnou trasování „moravské“ dopravy – viz změny na D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti 

Kuřimi má velký vliv především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené optimalizované 

trasy a jižního obchvatu města Kuřimi dochází k optimálnímu stavu – maximální ochraně města Kuřimi a lokality 

Podlesí před tranzitní dopravou. Navržené řešení je však územně velmi problematické – kolem Kuřimi jsou vytvořeny 

ze všech stran bariéry v podobě komunikací s vysokými intenzitami dopravy. 

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Navržené řešení „43“ ve dvou stopách zároveň, bítýšské i bystrcké, se odráží na intenzitách dopravy ve všech třech 

hlavních koridorech – svitavský (stávající sil. I/43), bystrcký a bítýšský. Rozdělení je cca 7 % (bítýšský), 19 % 

(kníničský) a 55 % (svitavský), zbytek místní síť. Což vlastně hovoří ve prospěch bystrcké stopy – z hlediska její 

atraktivity. Bítýšská stopa – navíc ve vzdálenější poloze u Veverské Bítýšky – vlastně nahrazuje současnou 

komunikační síť v podobě obchvatů.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají rozdílný vliv na rozložení dopravního proudu ve městě Brně. 

Řešení je velmi pozitivní pro město Brno (z hlediska posuzovaných variant), neboť radiální směr a následně i VMO 

vykazuje nízké hodnoty z hodnocených variant. Pozitivní je to rovněž pro centrální oblast Jinačovic a Kníniček. 

V západním sektoru VMO dochází k úbytku vozidel až o 9 tis. voz./den. Tento úbytek přinese příznivý efekt v centrální 

oblasti, kde bude možno realizovat opatření proti tranzitující dopravě přes centrální oblast města. Intenzity dopravy 

v západní části VMO jsou na horní hranici kapacity, která umožňuje regulovat potlačení dopravy v centrální části 

města. 

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nových tras do silniční sítě, ať je to severní 

úsek sil. I/43, jižní obchvat Kuřimi, nebo obě jižní stopy. Rozdílné je to však u vlastní kategorie komunikací, kdy 

bítýšská stopa je jednoznačně dvoupruhová komunikace, ostatní vykazují potřebu čtyřpruhových komunikací. Úsek 

sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako dvoupruhová silnice s mimoúrovňovými křižovatkami, a to jak pro očekávané 

intenzity, tak i etapovou výstavbu.  
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Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k náročnosti přípravy a realizace a k očekávaným přínosům do území se jeví jako optimální realizace 

I. etapy v podobě tzv. jižního obchvatu města Kuřimi. Za předpokladu, že je již zrealizována homogenizace trasy 

Česká–Kuřim–Lipůvka. Navržená úprava tohoto úseku je plně v souladu s daným řešením. Toto řešení přinese velká 

pozitiva pro město Kuřim a zároveň umožní další urbanizaci území. Tento úsek je možno reálně připravovat jako 

samostatnou stavbu. Navazujícím úsekem by měla být severní část „43“ a třetí etapou pak jižní část „43“ v jedné či 

obou stopách. 

C.3.11.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace jedné stopy „43“ přes Bystrc dochází k navýšení intenzit (oproti nulovému stavu 00-2035) v centrální 

části Bystrce, a to z 10 na 13 a ze 14 na 18–22 tis. voz./den (dle profilu).  

Technické řešení 

Vzhledem k charakteru „43“ – silniční kategorii, je předpoklad zachování stávajícího trasování komunikace s tím, že 

bude nově realizovaná MÚK Bystrc se sil. II/384 a tzv. Přehradní radiálou. Na trase budou realizována taková opatření 

(překrytí, zemní valy…), která budou eliminovat negativní dopady z dopravy na okolí komunikace. Na druhé straně je 

pozitivum zachování stávajícího systému vedení místní dopravy, a to jak silniční, tak hromadné – kolejové – a systému 

napojení.  

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Při porovnání stavu v oblasti Kníniček, Bystrce a Komína je nutno zmínit, že porovnání je ke stavu „bez realizace 

dopravní infrastruktury (DI)“. Vlivem varianty dochází ke snížení tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 

1 tis. voz./den) a na ulici Ondrově v Kníničkách (z 14 na 8 tis. voz./den). Což je velmi pozitivní na okolí průjezdné 

komunikace. V ulicích Obvodová a Odbojářská v Bystrci dochází rovněž k mírnému poklesu intenzit dopravy 

a mírnému přerozdělení. Celkově v profilu uvedených tří ulic (Ondrova, Obvodová a Odbojářská) dochází vlivem „43“ 

k úbytku 10 tis. voz./den (z 41 na 31 tis. voz./den což je cca o ¼ vozidel). Průběh směrem do Brna (ulice Branka, 

Kníničská, Hlavní) je rovněž mírně ponížen vzhledem ke stavu „bez 43“. Zde nemá „43“ zásadní vliv na zatížení 

daného radiálního koridoru.  

C.3.11.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv. nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 48 tis. voz./den – tedy o 3 tisíce voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic z 24 na 31 tis. 

voz./den. Je to dáno vlivem propojení sil. I/23 směrem na Kuřim a tzv. „velkým jižním obchvatem“ propojujícím dálnice 

D1 a D52.  
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Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43“ dochází ke změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné 

komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 na úseku mezi MÚK Ostrovačice a MÚK Troubsko je 

zachován cca stav jako u varianty bez realizace SaDS, k navýšení dochází v úseku mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-

západ, a to o cca 13 tis. voz./den. V dalším úseku D1 je stav pouze velmi mírně ponížen oproti stavu bez rozvoje 

SaDS.  

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládají dvě nové všesměrné křižovatky MÚK Ostrovačice a Troubsko, a to mezi D1, 

bítýšskou stopou a sil. I/23 a D1 a bystrckou stopou. Křižovatka MÚK Ostrovačice ruší stávající křižovatky MÚK 

Kývalka a Ostrovačice. Nová je navržená mezi stávajícími křižovatkami v nové poloze. Křižovatka je všesměrná, 

a navíc napojuje i sil. I/23 a místní systém. Technické řešení křižovatky MÚK Troubsko vychází z předpokladu změny 

úrovní oproti předchozím záměrům – rampy jsou vedeny pod úrovní terénu, tedy pod dálnicí D1. Ta zůstává v dnešní 

poloze. Rampy křižovatek jsou vedeny především v podpovrchových úsecích. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve 

stávající poloze, obě křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním.  

C.3.11.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II/394 

z jihu, na dálnici D1. Stav bez realizace SaDS vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi Zastávky, Rosic, 

Tetčic a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. jižní obchvat Rosic a Zastávky na sil. I/23, a to od Vysokých Popovic po ulici 

Brněnskou (napojení současné sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré 

„23“ na novou „23“ na celém průběhu Zastávky a Rosic, a to ze 14 na 9–10 tis. voz./den. Na jednotlivých úsecích 

obchvatu se pak předpokládá intenzita cca 7, 10 a 24 tis. voz./den. Řešení se jeví jako příznivé pro oblast Rosic 

a Zastávky. Obchvat je veden mimo současná i výhledová urbanizovaná území – jde tedy opravdu o extravilánový 

charakter obchvatu. Do obchvatu je u Tetčic napojena sil. II/394, resp. velký jižní obchvat, což zvyšuje atraktivitu 

a rentabilitu celého dopravního řešení. Sil. I/23 je pak napojena do nové MÚK Ostrovačice na dálnici D1.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic a Zastávky je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat. K rozdílu intenzit uvnitř Rosic 

(navýšení) dochází z důvodu vnitřních pohybů v oblasti Zastávky a Rosic, nejedná se o tranzitní dopravu, neboť 

vstupy do území jsou přibližně shodné. 

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení jižního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu. Sil. II/394 je součástí velkého jižního 

obchvatu mezi dálnicí D1 a D52. Nové propojení silničního charakteru má za cíl odlehčit centrálnímu území 

aglomerace ve vztahu západ–jih. Vlastní obchvaty Tetčic a Neslovic přinesou úbytek dopravy v zastavěných 

průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 

24 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). Spojení obou komunikací I. a II. třídy zvyšuje reálnost investice.  



11 / 2018 C.  POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO  

 

  
 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ a SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA C - 77 
 

 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné společně – technicky i investorsky – připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. 

Spojení obou komunikací u Rosic zvyšuje reálnost investice a vysoké intenzity vozidel pak její rentabilitu. 

C.3.11.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta neřeší žádnou komunikaci v podobě JZT.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Velký jižní obchvat je řešen jako silniční spojení mezi bítýšskou trasou „43“, dálnicí D1, sil. I/23 a sil. II/394 a dálnicí 

D52. Komplexnost obchvatu potvrzuje jižní část směrem na D2. I přes tento fakt – ucelený tah – je atraktivita obchvatu 

nízká, vzhledem k velikosti dopravy v aglomeraci, a nepřináší očekávaná pozitiva – tak jako např. „klasická trasa JZT“. 

Vysoké intenzity jsou pouze na úseku Ivančice–Rosice, což jsou vlastně obchvaty na sil. II/394, jinak se jedná 

o homogenizaci současného místního propojení. Nárůst – atraktivita trasy je do 5 tis. voz./den. Což se jeví z hlediska 

její délky a náročnosti jako problematické. Zatížení D1 se vlastně vlivem velkého jižního obchvatu nemění oproti stavu 

bez realizace SaDS. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k nízkým intenzitám, minimálnímu přínosu do celoaglomeračních vazeb a vysoké stavební a finanční 

náročnosti je realizace tohoto propojení velmi problematická. Reálná je pouze část ve spojení se sil. II/394 a možná 

úprava u Bratčic. 

C.3.11.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje účinnost 15 tis. voz./den s ponížením dopravy na „meziúseku“ 

o 19 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–7 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města Brna i Modřice vysoká.  

C.3.11.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je vyšší – 9 tis. voz./den, 

což je dáno propojením na sil. II/417. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska je navržen tzv. velký jižní obchvat, který zahrnuje propojení bítýšské stopy „43“ D1 – 

Sil. I/23 – D52 – D2 a sil. I/50 ve Slavkově, a to silniční kategorií komunikace. V západní části ucelenou trasou 

v podobě JZT, v jižní a východní části pak systémem obchvatů na II/416 – Ledce – Hrušovany – Židlochovice – 

Blučina, dále Měnín – Telnice – Újezd u Brna. Oba uvedené tahy řeší především lokální vztahy v území a nemají vliv 
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na celkovou dopravu v aglomeraci. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na obchvaty, a to dopravy, která má 

v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních vztahů. Dále se jedná o severní 

obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. V obou případech je již změna koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná 

o propojení MÚK Moravanská – sil. II/152 mimo zastavěná území dotčených obcí. Ve druhém případě, obchvatu 

Tuřan, se zcela mění trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města Brna. Nové 

trasování je směrem na dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami MÚK 

Černovická terasa a MÚK Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK Černovická 

terasa, a to z kapacitních důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 

na 5 tis. voz./den – tedy na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu 

vozidel – z 14 tis. na 10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  

C.3.11.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je nově navržena plnohodnotná 

MÚK Rohlenka, která napojí dotčené území a sil. II/430 na dálnici D1. MÚK Holubice je zachována. Z hlediska 

dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem bez realizace hlavní SaDS, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 9 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru. Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) a zbytek (cca 3–4 tis. 

voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, kdy doprava na 

sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca polovinu vozidel (z 14 tis. na 7 tis. voz./den).  

3.11.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna 

z 14 tis. na 7 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 1 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 5 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny 
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Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa.  

3.11.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně. Vlivem trasování „43“, JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako 

D35, D55…) dochází k mnohatisícovým snížením intenzit sil. I/52 (z 60 tis. na 42 tis. voz./den), ulice Hněvkovského 

(ze 40 tis. na 18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 24 tis. voz./den) a na Svitavské radiále (z 65 tis. na 55 tis. 

voz./den).  

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 9 tis. voz./den na 55 tis. 

voz./den. Tedy pod hraniční hodnotu 60 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy na 

připravovaném řešení VMO. Dále je patrné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–VMO–D1 se 

jedná o 7 tis. voz./den.  

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den, je velmi reálná možnost realizovat 

uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. Pokud by 

však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy uvnitř 

systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 

C.3.12. VARIANTA S.6 

C.3.12.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska, po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi, je silně ponížena, ne však na minimální možnou úroveň. Úbytek cca 

12 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém stavu 00-2035) představuje podstatnou, ne však celou velikost 

dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Část dopravy je odkloněna na nové dvě stopy „43“ 

bítýšskou a bystrckou, část na severní obchvat Kuřimi a část zůstává tranzitem přes Kuřim po sil. II/385. 
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Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení je podstatná část vedena mimo vnitřní město, ke zlepšení by mohlo dojít realizací dalších 

opatření uvnitř města Kuřimi tak, aby byl tranzit znepříjemněn. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí zůstává stav vlastně zachován se stavem bez dobudování dálniční a silniční sítě (00-2035). 

Dochází k zachování intenzit ve výši cca 31–32 tis. voz./den, což předurčuje jak šířkové uspořádání, tak možnost 

urbanizace území. Je to dáno polohou vedení „43“ v severní části Jihomoravského kraje a polohou severního 

obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři až čtyři samostatné celky, které jsou ve výsledku 

spojeny v jeden: severní část sil. I/43 (Kuřim–Svitávka), jižní část sil. I/43 (Kuřim–D1), a to ve dvou stopách, bystrcké 

i bítýšské, a severní obchvat města Kuřimi spojený se zkapacitněním úseku až do České na čtyřpruhové uspořádání. 

Stavba nemá reálné etapové řešení – pouze uvedené tři bloky, které budou plně funkční až jako celek, realizace bude 

probíhat dle reálné možnosti přípravy jednotlivých bloků. 

C.3.12.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku s 

tzv. optimalizovanou trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 2 tis. voz./den – tedy celkově 24 tis. 

voz./den. Nejedná se tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale 

změnou trasování „moravské“ dopravy – viz změny na D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti 

Kuřimi má velký vliv především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené optimalizované 

trasy a severního obchvatu města Kuřimi dochází k velmi negativnímu stavu v lokalitě Kuřim-Podlesí z hlediska vedení 

tranzitní dopravy ve vztahu „43“ – Brno. Ochrana města Kuřimi před dopravou z Tišnovska je reálná. 

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Navržené řešení „43“ ve dvou stopách zároveň, bítýšské i bystrcké, se odráží na intenzitách dopravy ve všech třech 

hlavních koridorech – svitavský (stávající sil. I/43), bystrcký a bítýšský. Rozdělení je cca 8 % (bítýšský), 17 % 

(kníničský) a 56 % (svitavský), zbytek místní síť. Což vlastně hovoří ve prospěch bystrcké stopy – z hlediska její 

atraktivity. Bítýšská stopa – navíc ve vzdálenější poloze u Veverské Bítýšky – vlastně nahrazuje současnou 

komunikační síť v podobě obchvatů.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají rozdílný vliv na rozložení dopravního proudu ve městě Brně. 

Řešení je velmi pozitivní pro město Brno (z hlediska posuzovaných variant), neboť radiální směr a následně i VMO 

vykazuje nízké hodnoty z hodnocených variant. Pozitivní je to rovněž pro centrální oblast Jinačovic a Kníniček. 

V západním sektoru VMO dochází k úbytku vozidel až o 9 tis. voz./den. Tento úbytek přinese příznivý efekt v centrální 

oblasti, kdy bude možno realizovat opatření proti tranzitující dopravě přes centrální oblast města. Intenzity dopravy 
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v západní části VMO jsou na horní hranici kapacity, která umožňuje regulovat potlačení dopravy v centrální části 

města. 

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nových tras do silniční sítě, ať je to severní 

úsek sil. I/43, jižní obchvat Kuřimi, nebo obě jižní stopy. Rozdílné je to však u vlastní kategorie komunikací, kdy 

bítýšská stopa je jednoznačně dvoupruhová komunikace, ostatní vykazují potřebu čtyřpruhových komunikací. Úsek 

sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako dvoupruhová silnice s mimoúrovňovými křižovatkami, a to jak pro očekávané 

intenzity, tak i etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené řešení je z dnešního pohledu stavu územněplánovací dokumentace velmi problematické, neboť se kumuluje 

velké množství „negativních postojů k danému řešení“. Navržené řešení nemá jednoznačně dané etapové řešení, 

pouze funkční celky/bloky, které až po celkové realizaci budou plnit plnohodnotně svou funkci. Případně se může 

jednat o etapový krok dvou bloků – optimalizovanou trasu sil. I/43 a severní obchvat Kuřimi ve spojení se 

zkapacitněním úseku Kuřim–Podlesí–Česká na čtyřpruhové uspořádání. Etapa však s sebou nese riziko 

„zakonzervování“ dané problematiky „43“, což by bylo pro Kuřim i Brno tragické z hlediska směřování dopravních 

proudů do centrálních oblastí obou sídel. 

C.3.12.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace jedné stopy „43“ přes Bystrc dochází k navýšení intenzit (oproti nulovému stavu 00-2035) v centrální 

části Bystrce, a to z 10 na 12 a ze 14 na 17–21 tis. voz./den (dle profilu).  

Technické řešení 

Vzhledem k charakteru „43“ – silniční kategorii, je předpoklad zachování stávajícího trasování komunikace s tím, že 

bude nově realizovaná MÚK Bystrc se sil. II/384 a tzv. Přehradní radiálou. Na trase budou realizována taková opatření 

(překrytí, zemní valy…), která budou eliminovat negativní dopady z dopravy na okolí komunikace. Na druhé straně je 

pozitivum zachování stávajícího systému vedení místní dopravy, a to jak silniční, tak hromadné – kolejové – a systému 

napojení.  

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Při porovnání stavu v oblasti Kníniček, Bystrce a Komína je nutno zmínit, že porovnání je ke stavu „bez realizace 

dopravní infrastruktury (DI)“. Vlivem varianty dochází ke snížení tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 

1 tis. voz./den) a na ulici Ondrově v Kníničkách (z 14 na 8 tis. voz./den), což je velmi pozitivní na okolí průjezdné 

komunikace. V ulicích Obvodová a Odbojářská v Bystrci dochází rovněž k mírnému poklesu intenzit dopravy 

a mírnému přerozdělení. Celkově v profilu uvedených tří ulic (Ondrova, Obvodová a Odbojářská) dochází vlivem „43“ 

k úbytku 11 tis. voz./den (z 41 na 30 tis. voz./den, což je cca o ¼ vozidel). Průběh směrem do Brna (ulice Branka, 

Kníničská, Hlavní) je rovněž mírně ponížen vzhledem ke stavu „bez 43“. Zde nemá „43“ zásadní vliv na zatížení 

daného radiálního koridoru.  
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C.3.12.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv. nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 49 tis. voz./den – tedy o 2 tisíce voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic z 24 na 31 tis. 

voz./den. Je to dáno vlivem propojení sil. I/23 směrem na Kuřim a tzv. „velkým jižním obchvatem“ propojujícím dálnice 

D1 a D52.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43“ dochází ke změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné 

komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 na úseku mezi MÚK Ostrovačice a MÚK Troubsko je 

zachován cca stav jako u varianty bez realizace SaDS, k navýšení dochází v úseku mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-

západ, a to o cca 12 tis. voz./den. V dalším úseku D1 mezi MÚK Brno-západ a MÚK Brno-centrum je intenzita mírně 

ponížena oproti stavu bez rozvoje SaDS.  

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládají dvě nové všesměrné křižovatky MÚK Ostrovačice a Troubsko, a to mezi D1, 

bítýšskou stopou a sil. I/23 a D1 a bystrckou stopou. Křižovatka MÚK Ostrovačice ruší stávající křižovatky MÚK 

Kývalka a Ostrovačice. Nová je navržená mezi stávajícími křižovatkami v nové poloze. Křižovatka je všesměrná, 

a navíc napojuje i sil. I/23 a místní systém. Technické řešení křižovatky MÚK Troubsko vychází z předpokladu změny 

úrovní oproti předchozím záměrům – rampy jsou vedeny pod úrovní terénu, tedy pod dálnicí D1. Ta zůstává v dnešní 

poloze. Rampy křižovatek jsou vedeny především v podpovrchových úsecích. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává ve 

stávající poloze, obě křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním.  

C.3.12.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II/394 

z jihu, na dálnici D1. Stav bez realizace SaDS vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi Zastávky, Rosic, 

Tetčic a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. jižní obchvat Rosic a Zastávky na sil. I/23, a to od Vysokých Popovic po ulici 

Brněnskou (napojení současné sil. II/394). Vlivem obchvatu dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré 

„23“ na novou „23“ na celém průběhu Zastávky a Rosic, a to ze 14 na 9–10 tis. voz./den. Na jednotlivých úsecích 

obchvatu se pak předpokládá intenzita cca 7, 10 a 24 tis. voz./den. Řešení se jeví jako příznivé pro oblast Rosic 

a Zastávky. Obchvat je veden mimo současná i výhledová urbanizovaná území – jde tedy opravdu o extravilánový 

charakter obchvatu. Do obchvatu je u Tetčic napojena sil. II/394, resp. velký jižní obchvat, což zvyšuje atraktivitu 

a rentabilitu celého dopravního řešení. Sil. I/23 je pak napojena do nové MÚK Ostrovačice na dálnici D1.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic a Zastávky je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat. K rozdílu intenzit uvnitř Rosic 

(navýšení) dochází z důvodu vnitřních pohybů v oblasti Zastávky a Rosic, nejedná se o tranzitní dopravu, neboť 

vstupy do území jsou přibližně shodné. 
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Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení jižního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu. Sil. II/394 je součástí velkého jižního 

obchvatu mezi dálnicí D1 a D52. Nové propojení silničního charakteru má za cíl odlehčit centrálnímu území 

aglomerace ve vztahu západ–jih. Vlastní obchvaty Tetčic a Neslovic přinesou úbytek dopravy v zastavěných 

průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 

24 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). Spojení obou komunikací I. a II. třídy zvyšuje reálnost investice.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné společně – technicky i investorsky – připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. 

Spojení obou komunikací u Rosic zvyšuje reálnost investice a vysoké intenzity vozidel pak její rentabilitu. 

C.3.12.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta neřeší žádnou komunikaci v podobě JZT.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Velký jižní obchvat je řešen jako silniční spojení mezi bítýšskou trasou „43“, dálnicí D1, sil. I/23 a sil. II/394 a dálnicí 

D52. Komplexnost obchvatu potvrzuje jižní část směrem na D2 a systémem obchvatů až na sil. I/50. I přes tento fakt – 

ucelený tah – je atraktivita obchvatu nízká, vzhledem k velikosti dopravy v aglomeraci, a nepřináší očekávaná pozitiva 

– tak jako např. „klasická trasa JZT“. Vysoké intenzity jsou pouze na úseku Ivančice–Rosice, což jsou vlastně 

obchvaty na sil. II/394, jinak se jedná o homogenizaci současného místního propojení. Nárůst – atraktivita trasy je do 

5 tis. voz./den. Což se jeví z hlediska její délky a náročnosti jako problematické. Zatížení D1 se vlastně vlivem velkého 

jižního obchvatu nemění oproti stavu bez realizace SaDS. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k nízkým intenzitám, minimálnímu přínosu do celoaglomeračních vazeb a vysoké stavební a finanční 

náročnosti je realizace tohoto propojení velmi problematická. Reálná je pouze část ve spojení se sil. II/394 a možná 

úprava u Bratčic. 

C.3.12.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje účinnost 14 tis. voz./den s ponížením dopravy na „meziúseku“ 

o 19 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–12 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města Brna i Modřice vysoká.  
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C.3.12.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé – 4 tis. voz./den, 

což může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska je navržen tzv. velký jižní obchvat, který zahrnuje propojení bítýšské stopy „43“ – D1 – 

sil. I/23 – D52 – D2 a sil. I/50 ve Slavkově, a to silniční kategorií komunikace. V západní části ucelenou trasou 

v podobě JZT, v jižní a východní části pak systémem obchvatů na II/416 – Ledce – Hrušovany – Židlochovice – 

Blučina, dále Měnín – Telnice – Újezd u Brna – Hostěrádky – Hrušky – Křenovice. Oba uvedené tahy řeší především 

lokální vztahy v území a nemají vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů 

na obchvaty, a to dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování 

tranzitních vztahů. Dále se jedná o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. V obou případech je již změna 

koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení MÚK Moravanská – sil. II/152 mimo zastavěná území dotčených 

obcí. Ve druhém případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu 

z jihovýchodu do města Brna. Nové trasování je směrem na dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena 

mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Černovická terasa a MÚK Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici 

– mimo vlastní MÚK Černovická terasa, a to z kapacitních důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní 

komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah 

Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až 

směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně. 

C.3.12.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je nově navržena plnohodnotná 

MÚK Rohlenka, která napojí dotčené území a sil. II/430 na dálnici D1. MÚK Holubice je zachována. Z hlediska 

dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem bez realizace hlavní SaDS, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 9 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru… Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) a zbytek (cca 3–4 tis. 

voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, kdy doprava na 

sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca polovinu vozidel (z 14 tis. na 7 tis. voz./den).  
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3.12.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna 

z 14 tis. na 7 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 1 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 5 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa. 

3.12.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně. Vlivem trasování „43“, JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako 

D35, D55…) dochází k mnohatisícovým snížením intenzit sil. I/52 (z 60 tis. na 42 tis. voz./den), ulice Hněvkovského 

(ze 40 tis. na 18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 24 tis. voz./den) a na Svitavské radiále (z 65 tis. na 56 tis. 

voz./den).  

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 9 tis. voz./den na 55 tis. 

voz./den. Tedy pod hraniční hodnotu 60 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy na 

připravovaném řešení VMO. Dále je patrné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–VMO–D1 se 

jedná o 8 tis. voz./den.  

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den, je velmi reálná možnost realizovat 

uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. Pokud by 

však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy uvnitř 
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systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 

C.3.13. VARIANTA S.8 

C.3.13.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi je ponížena na minimální možnou úroveň – resp. do města vjíždí 

pravděpodobně pouze doprava cílová, resp. zdrojová. Úbytek cca 14 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém 

stavu 00-2035) představuje velikost dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Tato doprava je 

tzv. jižním obchvatem Kuřimi a trasováním sil. I/43 směrem na jih vedena mimo zastavěné území. Je tedy, na rozdíl od 

stávajících koridorů, možno na nové „43“ reálně realizovat taková opatření, která budou eliminovat negativní dopady 

z dopravy na okolí.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení není nutno na daném silničním koridoru ve městě Kuřim realizovat žádná opatření proti 

tranzitující dopravě. Návrh vedení nadřazené sítě je tím hlavním organizačním opatřením. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí platí shodný výstup jako u sil. II/385. Dochází k velmi podstatnému úbytku cca 17 tis. 

voz./den, což je o více jak polovinu z množství vozidel bez nové „43“. Je to dáno polohou vedení „43“, v daném 

případě sil. I/43 v severní části Jihomoravského kraje, a polohou jižního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři až čtyři samostatné celky, které jsou ve výsledku 

spojeny v jeden: severní část sil. I/43 (Kuřim–Svitávka), jižní část sil. I/43 (Kuřim–D1), a to ve dvou stopách, bystrcké 

i bítýšské, a jižní obchvat města Kuřimi. Z hlediska možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální 

první etapa vlastní jižní obchvat, a to v úseku od sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Českou. Účinnost 

tohoto úseku je velmi příznivá pro zastavěnou oblast města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je až 14 tis. 

voz./den na daném profilu. V případě realizace další etapy (severního úseku „43“ Kuřim–Svitávka) dojde k dalšímu 

kladnému efektu pro celou oblast. V profilu Kuřim (ul. Tyršova) – Podlesí (sil. I/43) dojde k úbytku cca 31 tis. voz./den. 

Další fází je propojení jižním směrem k Bystrci a Veverské Bítýšce a dálnici D1. Ale již první etapa (jižní obchvat 

Kuřimi mezi II/385 a sil. I/43) by výrazně pomohla ke zlepšení dopravní situace v oblasti města Kuřimi – snížení 

tranzitu přes Kuřim o cca 14 tis. voz./den. 

C.3.13.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku tzv. německou 
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trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy celkově 25 tis. voz./den. Nejedná se 

tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale změnou trasování 

„moravské“ dopravy – viz změny na D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti Kuřimi má velký vliv 

především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené německé trasy a jižního obchvatu města 

Kuřimi dochází k optimálnímu stavu – maximální ochraně města Kuřimi a lokality Podlesí před tranzitní dopravou. 

Navržené řešení je vhodné i z hlediska návaznosti města Kuřimi na okolní krajinu. Severní směr zůstává bez nové 

bariéry a jižní směr pak vlivem tunelového úseku rovněž.  

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Navržené řešení „43“ ve dvou stopách zároveň, bítýšské i bystrcké, se odráží na intenzitách dopravy ve všech třech 

hlavních koridorech – svitavský (stávající sil. I/43), bystrcký a bítýšský. Rozdělení je cca 8 % (bítýšský), 19 % 

(kníničský) a 54 % (svitavský), zbytek místní síť. Což vlastně hovoří ve prospěch bystrcké stopy – z hlediska její 

atraktivity. Bítýšská stopa vlastně nahrazuje současnou komunikační síť v podobě obchvatů.  

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají rozdílný vliv na rozložení dopravního proudu ve městě Brně. 

Řešení je velmi pozitivní pro město Brno (z hlediska posuzovaných variant), neboť radiální směr a následně i VMO 

vykazuje nízké hodnoty z hodnocených variant. Pozitivní je to rovněž pro centrální oblast Jinačovic a Kníniček. 

V západním sektoru VMO dochází k úbytku vozidel až o 10 tis. voz./den. Tento úbytek přinese příznivý efekt 

v centrální oblasti, kdy bude možno realizovat opatření proti tranzitující dopravě přes centrální oblast města. Intenzity 

dopravy v západní části VMO jsou na horní hranici kapacity, která umožňuje regulovat potlačení dopravy v centrální 

části města 

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nových tras do silniční sítě, ať je to severní 

úsek sil. I/43, jižní obchvat Kuřimi, nebo obě jižní stopy. Rozdílné je to však u vlastní kategorie komunikací, kdy 

bítýšská stopa je jednoznačně dvoupruhová komunikace, ostatní vykazují potřebu čtyřpruhových komunikací. Úsek 

sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako dvoupruhová silnice s mimoúrovňovými křižovatkami, a to jak pro očekávané 

intenzity, tak i etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k náročnosti přípravy a realizace a k očekávaným přínosům do území se jeví jako optimální realizace 

I. etapy v podobě tzv. jižního obchvatu města Kuřimi. Za předpokladu, že je již zrealizována homogenizace trasy 

Česká–Kuřim–Lipůvka. Navržená úprava tohoto úseku je plně v souladu s daným řešením. Toto řešení přinese velká 

pozitiva pro město Kuřim a zároveň umožní další urbanizaci území. Tento úsek je možno reálně připravovat jako 

samostatnou stavbu. Navazujícím úsekem by měla být severní část „43“ a třetí etapou pak jižní část „43“ v jedné či 

obou stopách. 

C.3.13.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem realizace jedné stopy „43“ přes Bystrc dochází k navýšení intenzit (oproti nulovému stavu 00-2035) v centrální 

části Bystrce, a to z 10 na 13 a ze 14 na 18–22 tis. voz./den (dle profilu).  
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Technické řešení 

Vzhledem k charakteru „43“ – silniční kategorii – je předpoklad zachování stávajícího trasování komunikace s tím, že 

bude nově realizovaná MÚK Bystrc se sil. II/384 a tzv. Přehradní radiálou. Na trase budou realizována taková opatření 

(překrytí, zemní valy…), která budou eliminovat negativní dopady z dopravy na okolí komunikace. Na druhé straně je 

pozitivum zachování stávajícího systému vedení místní dopravy, a to jak silniční, tak hromadné – kolejové – a systému 

napojení.  

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Při porovnání stavu v oblasti Kníniček, Bystrce a Komína je nutno zmínit, že porovnání je ke stavu „bez realizace 

dopravní infrastruktury (DI)“. Vlivem varianty dochází ke snížení tranzitní dopravy na sil. III/3846 v Jinačovicích (z 8 na 

1 tis. voz./den) a na ulici Ondrově v Kníničkách (z 14 na 8 tis. voz./den). Což je velmi pozitivní na okolí průjezdné 

komunikace. V ulicích Obvodová a Odbojářská v Bystrci dochází rovněž k mírnému poklesu intenzit dopravy 

a mírnému přerozdělení. Celkově v profilu uvedených tří ulic (Ondrova, Obvodová a Odbojářská) dochází vlivem „43“ 

k úbytku 11 tis. voz./den (z 41 na 30 tis. voz./den, což je cca o ¼ vozidel). Průběh směrem do Brna (ulice Branka, 

Kníničská, Hlavní) je rovněž mírně ponížen vzhledem ke stavu „bez 43“. Zde nemá „43“ zásadní vliv na zatížení 

daného radiálního koridoru.  

C.3.13.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před napojením „43“ je nepatrně nižší v předložené variantě 

než v tzv. nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. 

voz./den dochází k úbytku na 48 tis. voz./den – tedy o 3 tisíce voz./den. Tento fakt představuje realizace celostátní 

dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K navýšení dochází ze sil. I/23 od Rosic z 24 na 31 tis. 

voz./den. Je to dáno vlivem propojení sil. I/23 směrem na Kuřim a tzv. „velkým jižním obchvatem“ propojujícím dálnice 

D1 a D52.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Vlivem napojení „43“ dochází ke změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné 

komunikační síti (např. sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 na úseku mezi MÚK Ostrovačice a MÚK Troubsko je 

zachován cca stav jako u varianty bez realizace SaDS, k navýšení dochází v úseku mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-

západ, a to o cca 13 tis. voz./den. V dalším úseku D1 mezi MÚK Brno-západ a MÚK Brno-centrum je intenzita mírně 

ponížena oproti stavu bez rozvoje SaDS. 

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládají dvě nové všesměrné křižovatky MÚK Ostrovačice a Troubsko, a to mezi D1, 

bítýšskou stopou a sil. I/23 a D1 a bystrckou stopou. Křižovatka MÚK Ostrovačice ruší stávající křižovatky MÚK 

Kývalka a Ostrovačice. Nová je navržená mezi stávajícími křižovatkami v nové poloze. Křižovatka je všesměrná, 

a navíc napojuje i sil. I/23 a místní systém. Technické řešení křižovatky MÚK Troubsko vychází z předpokladu změny 

úrovní oproti předchozím záměrům – rampy jsou vedeny pod úrovní terénu, tedy pod dálnicí D1. Ta zůstává v dnešní 

poloze. Rampy křižovatek jsou vedeny především v podpovrchových úsecích. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává 

ve stávající poloze, obě křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním.  
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C.3.13.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Předmětem komplexního řešení v dané oblasti je vedení dvou nosných komunikací, a to sil. I/23 ze západu a sil. II394 

z jihu, na dálnici D1. Stav bez realizace SaDS vede veškerou dopravu vnitřními zastavěnými oblastmi Zastávky, Rosic, 

Tetčic a Neslovic. Návrh předpokládá tzv. jižní i severní obchvat Rosic a Zastávky na sil. I/23, a to jižní variantu od 

Vysokých Popovic po ulici Brněnskou (napojení současné sil. II/394). Severní obchvat však není sil. I. třídy a končí při 

křižovatce s ulicí Říčanskou. Vlivem obchvatů dochází k úbytku/přerozdělení intenzit dopravy ze staré „23“ na novou 

„23“ na celém průběhu Zastávky a Rosic, a to z 14 tis. na 5 tis. v centrální části Rosic. Na severním obchvatu bude 

4 tis. voz./den a na jižním obchvatu se pak předpokládá intenzita cca od 7 do 24 tis. voz./den (na jednotlivých 

úsecích). Řešení se jeví jako příznivé pro oblast Rosic a Zastávky. Obchvat je veden mimo současná i výhledová 

urbanizovaná území – jde tedy opravdu o extravilánový charakter obchvatu a částečná realizace severního obchvatu 

ochrání maximálně i centrální část Rosic. Do jižního obchvatu je u Tetčic napojena sil. II/394, resp. velký jižní obchvat, 

což zvyšuje atraktivitu a rentabilitu celého dopravního řešení. Sil. I/23 je pak napojena do nové MÚK Ostrovačice na 

dálnici D1.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Pro oblast Rosic a Zastávky je ochranným opatřením jednoznačně vlastní obchvat. K rozdílu intenzit uvnitř Rosic 

(navýšení) dochází z důvodu vnitřních pohybů v oblasti Zastávky a Rosic, nejedná se o tranzitní dopravu, neboť 

vstupy do území jsou přibližně shodné. 

Návaznost řešení na sil. II/394 

Řešení jižního obchvatu navazuje na předpokládané řešení sil. II/394 z jihu. Sil. II/394 je součástí velkého jižního 

obchvatu mezi dálnicí D1 a D52. Nové propojení silničního charakteru má za cíl odlehčit centrálnímu území 

aglomerace ve vztahu západ–jih. Vlastní obchvaty Tetčic a Neslovic přinesou úbytek dopravy v zastavěných 

průtahových koridorech o cca celou intenzitu ve stavu bez realizace dopravní infrastruktury (na obchvatu bude nově 

12 tis. voz./den a v Tetčicích zůstane 1 tis. voz./den). Spojení obou komunikací I. a II. třídy zvyšuje reálnost investice.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Pro danou oblast platí, že je možné společně – technicky i investorsky – připravovat problematiku sil. I/23 a II/394. 

Spojení obou komunikací u Rosic zvyšuje reálnost investice a vysoké intenzity vozidel pak její rentabilitu. Severní 

obchvat je samostatnou akcí mimo aglomerační komunikační síť.  

C.3.13.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Varianta neřeší žádnou komunikaci v podobě JZT.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Velký jižní obchvat je řešen jako silniční spojení mezi bítýšskou trasou „43“, dálnicí D1, sil. I/23 a sil. II/394 a dálnicí 

D52. Komplexnost obchvatu potvrzuje jižní část směrem na D2 a systémem obchvatů až na sil. I/50 D1. I přes tento 

fakt – ucelený tah – je atraktivita obchvatu nízká, vzhledem k velikosti dopravy v aglomeraci, a nepřináší očekávaná 

pozitiva – tak jako např. „klasická trasa JZT“. Vysoké intenzity jsou pouze na úseku Ivančice–Rosice, což jsou vlastně 
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obchvaty na sil. II/394, jinak se jedná o homogenizaci současného místního propojení. Nárůst – atraktivita trasy je do 

6 tis. voz./den. Což se jeví z hlediska její délky a náročnosti jako problematické. Zatížení D1 se vlastně vlivem velkého 

jižního obchvatu nemění oproti stavu bez realizace SaDS. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k nízkým intenzitám, minimálnímu přínosu do celoaglomeračních vazeb a vysoké stavební a finanční 

náročnosti je realizace tohoto propojení velmi problematická. Reálná je pouze část ve spojení se sil. II/394 a možná 

úprava u Bratčic. 

C.3.13.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje účinnost 14 tis. voz./den s ponížením dopravy na „meziúseku“ 

o 18 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–12 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města Brna i Modřice vysoká.  

C.3.13.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé – 4 tis. voz./den, 

což může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska je navržen tzv. velký jižní obchvat, který zahrnuje propojení bítýšské stopy „43“ – D1 – 

sil. I/23 – D52 – D2 – sil. I/50 – D1, a to silniční kategorií komunikace. V západní části ucelenou trasou v podobě JZT, 

v jižní a východní části pak systémem obchvatů na II/416 – Ledce – Hrušovany – Židlochovice – Blučina, dále Měnín – 

Telnice – Újezd u Brna – Hostěrádky – Hrušky – Křenovice – Slavkov – D1. Oba uvedené tahy řeší především lokální 

vztahy v území a nemají vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Většinou dochází k přesunu intenzit z průtahů na 

obchvaty, a to dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních 

vztahů. Dále se jedná o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. V obou případech je již změna 

koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení MÚK Moravanská – sil. II/152 mimo zastavěná území dotčených 

obcí. Ve druhém případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu 

z jihovýchodu do města Brna. Nové trasování je směrem na dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena 

mimoúrovňovými křižovatkami MÚK Černovická terasa a MÚK Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici 

– mimo vlastní MÚK Černovická terasa, a to z kapacitních důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní 

komunikace v Tuřanech (úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah 

Kaštanová–Hněvkovského ztrácí cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až 

směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  
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C.3.13.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je nově navržena plnohodnotná 

MÚK Rohlenka, která napojí dotčené území a sil. II/430 na dálnici D1. MÚK Holubice je zachována. Z hlediska 

dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem bez realizace hlavní SaDS, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 12 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru. Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (4 tis. voz./den) a zbytek (cca 4 tis. 

voz./den) převádí D55. Vliv má také propojení D1 směrem na sil. I/50 (tedy Rousínov–Slavkov) novou komunikací 

v rámci tzv. velkého jižního obchvatu. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, 

kdy doprava na sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca polovinu vozidel (z 14 tis. na 7 tis. voz./den).  

3.13.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna 

ze 14 tis. na 7 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 1 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řípské z 22 tis. na 5 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny. 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa.  

3.13.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně. Vlivem trasování „43“, JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako 

D35, D55…) dochází k mnohatisícovým snížením intenzit sil. I/52 (z 60 tis. na 42 tis. voz./den), ulice Hněvkovského 

(ze 40 tis. na 18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 24 tis. voz./den) a na Svitavské radiále (z 65 tis. na 54 tis. 

voz./den).  
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Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází ke snížení o 10 tis. voz./den na 

54 tis. voz./den. Tedy pod hraniční hodnotu 60 tis. voz./den. Tato hodnota ukazuje možnost tvorby kongescí dopravy 

na připravovaném řešení VMO. Dále je patrné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–VMO–D1 

se jedná o 7 tis. voz./den.  

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den, je velmi reálná možnost realizovat 

uvnitř VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. Pokud by 

však doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy uvnitř 

systému. Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem 

k urbanizaci vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení umožní hledat reálné prostředky na potlačení 

tranzitu uvnitř VMO. 

C.3.14. VARIANTA S.9.3 

C.3.14.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi je ponížena na minimální možnou úroveň – resp. do města vjíždí 

pravděpodobně pouze doprava cílová, resp. zdrojová. Úbytek cca 15 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém 

stavu 00-2035) představuje velikost dopravy směřující z regionu (spádovost sil. II/385) do města Brna. Tato doprava je 

tzv. jižním obchvatem Kuřimi a trasováním sil. I/23 směrem na jih je vedena mimo zastavěné území. Je tedy, na rozdíl 

od stávajících koridorů, možno na nové „43“ reálně realizovat taková opatření, která budou eliminovat negativní 

dopady z dopravy na okolí.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení není nutno na daném silničním koridoru ve městě Kuřim realizovat žádná opatření proti 

tranzitující dopravě. Návrh vedení nadřazené sítě je tím hlavním organizačním opatřením. 

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí platí shodný výstup jako u sil. II/385. Dochází k velmi podstatnému úbytku cca 16 tis. 

voz./den, což je přibližně polovina z množství vozidel bez nové „43“. Je to dáno polohou vedení „43“, v daném případě 

D43 v severní části Jihomoravského kraje, a polohou jižního obchvatu města Kuřimi. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři samostatné celky, které jsou ve výsledku spojeny 

v jeden: severní část sil. I/43 (Kuřim–Svitávka), jižní část sil. I/43 (Kuřim–Brno–VMO–D1) a jižní obchvat města Kuřimi. 

Z hlediska možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální první etapa vlastní jižní obchvat, a to 

v úseku od sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Českou. Účinnost tohoto úseku je velmi příznivá pro 

zastavěnou oblast města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je až 15 tis. voz./den na daném profilu. V případě 
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realizace další etapy (severního úseku „43“ Kuřim–Svitávka) dojde k dalšímu kladnému efektu pro celou oblast. 

V profilu Kuřim (ul. Tyršova) – Podlesí (sil. I/43) dojde k úbytku cca 29 tis. voz./den. Další fází je zkapacitnění úseku 

Česká–Brno na šestipruhové uspořádání. Ale již první etapa (jižní obchvat Kuřimi mezi II/385 a sil. I/43) by výrazně 

pomohla ke zlepšení dopravní situace v oblasti města Kuřimi – snížení tranzitu přes Kuřim o cca 15 tis. voz./den. 

C.3.14.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku tzv. německou 

trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 3 tis. voz./den – tedy celkově 24 tis. voz./den. Nejedná se 

tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale změnou trasování 

„moravské“ dopravy – viz změny na D1-východ. Řešení napojení severní části „43“ do oblasti Kuřimi má velký vliv 

především na město Kuřim, okrajově pak na město Brno. V případě navržené německé trasy a jižního obchvatu města 

Kuřimi dochází k optimálnímu stavu – maximální ochraně města Kuřimi a lokality Podlesí před tranzitní dopravou. 

Navržené řešení je vhodné i z hlediska návaznosti města Kuřimi na okolní krajinu. Severní směr zůstává bez nové 

bariéry a jižní směr pak vlivem tunelového úseku rovněž.  

Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Varianta neřeší žádnou komunikaci „43“ mezi Kuřimí a dálnicí D1. Jižním obchvatem Kuřimi dopravu směřuje na 

koridor stávající sil. I/43 do města Brna. Navržené řešení se odráží na intenzitách dopravy ve dvou hlavních 

koridorech – svitavský (stávající sil. I/43), kníničský (stávající sil. III/3846). Rozdělení je cca 14 % (kníničský) a 70 % 

(svitavský), zbytek místní síť. Což se jeví jako rizikové. Jednak pro vlastní stávající sil. I/43, kdy je nutno na vjezdu do 

Brna uvažovat se zkapacitněním na šestipruhové uspořádání, neboť je na sil. I/43 zachována cca stejná intenzita jako 

bez nové „43“, a tím i pro město Brno. Dále pro oblast Kníniček a Jinačovic, kdy je rovněž zachován stav dobudování 

dálniční a silniční sítě. 

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají zcela negativní vliv na oba uvedené radiální směry – kníničský 

a svitavský. V obou případech dojde k zachování intenzit jako u varianty bez dobudování dálniční a silniční sítě, což se 

velmi negativně odráží jak na VMO, tak na místní síti. Uvnitř centrální části města bude obtížné realizovat opatření 

proti tranzitující dopravě.  

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nové trasy „43“ jak do silniční, tak případně 

dálniční kategorie, pro celý nový úsek „43“, tedy Česká – Kuřim – hranice JMK. Brněnský úsek sil. I/43 musí být 

zkapacitněn na 6pruhové uspořádání. Úsek sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako dvoupruhová silnice 

s mimoúrovňovými křižovatkami, a to jak pro očekávané intenzity, tak i etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Vzhledem k náročnosti přípravy a realizace a k očekávaným přínosům do území se jeví jako optimální realizace 

I. etapy v podobě tzv. jižního obchvatu města Kuřimi. Za předpokladu, že je již zrealizována homogenizace trasy 

Česká–Kuřim–Lipůvka. Navržená úprava tohoto úseku je plně v souladu s daným řešením. Toto řešení přinese velká 
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pozitiva pro město Kuřim a zároveň umožní další urbanizaci území. Tento úsek je možno reálně připravovat jako 

samostatnou stavbu. Navazujícím úsekem by mělo být zkapacitnění stávající sil. I/43 Česká–Brno na šestipruhové 

uspořádání a třetí etapou pak výstavba severní části „43“. 

C.3.14.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem varianty nedochází z pozice koncepčních úvah ke změně režimu a technického stavu v prostoru Bystrce. 

Intenzity dopravy tak zůstávají shodné s variantou bez realizace SaDS. Změnu přináší napojení Bystrce na dálnici D1 

v podobě MÚK Troubsko, a to úpravou od křižovatky MÚK Žebětín po silnici v německé stopě 43.  

Technické řešení 

Nepředpokládá se žádná úprava stávajícího stavu z pozice koncepčních úprav ZÚR JMK. 

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Při porovnání stavu v oblasti Kníniček, Bystrce a Komína je nutno zmínit, že porovnání je ke stavu „bez realizace 

dopravní infrastruktury (DI)“. Jestliže nedochází k žádným úpravám na trase „43“, pak intenzity dopravy zůstávají 

shodné s variantou bez řešení SaDS. Což je kritické především pro oblast Kníniček s intenzitou 14 tis. voz./den. 

Vlivem napojení Bystrce na dálnici D1 dochází k mírnému odlivu vozidel z Přehradní radiály – sil. II/384, a to o 3 tis. 

voz./den, což je příznivé pro oblast Komína. Rovněž tak realizací MÚK Troubsko vznikne odlehčení pro oblast 

Popůvek, kde je snížení z 13 tis. na 5 tis. voz./den.  

C.3.14.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Komunikační trasa „43“ není na dálnici D1 napojena přímo, ale zprostředkovaně přes VMO a městský systém radiál. 

Což se velmi negativně odráží v celé centrální oblasti města Brna. Na dálnici D1 je napojena pouze Bystrc přes 

úpravu sil. III/3844 a MÚK Troubsko. Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před tímto napojením je 

nepatrně nižší v předložené variantě než v tzv. nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek 

na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. voz./den dochází ke snížení na 49 tis. voz./den – tedy o 2 tisíce voz./den. Tento 

fakt představuje realizace celostátní dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. K mírnému navýšení 

dochází ze sil. I/23 od Rosic z 24 na 26 tis. voz./den.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Varianta nepředpokládá napojení „43 a JZT“ na dálnici D1. Tah „43“ je napojen přes město Brno a JZT není 

uvažována. Na dálnici D1 je napojena pouze upravená sil. III/3844, a to v podobě MÚK Troubsko. Vlivem toho 

napojení dochází ke změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné komunikační síti (např. 

sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 (vlivem napojení Bystrce) dochází k přitížení v úseku mezi novou MÚK 

Troubsko a MÚK Brno-západ, kde je napojena nově Bystrc v podobě sil. III/3844, celkově o 6 tis. voz./den. Po 

odpojení Pražské radiály v MÚK Brno-západ je úbytek na dálnici D1 (vlivem VMO) 12 tis. voz./den. K úbytku rovněž 

dochází na místní síti v Popůvkách či Bosonohách (zde vlivem obchvatu).  
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Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládá nová všesměrná křižovatka MÚK Troubsko, a to mezi D1 a sil. III/3844. 

Technické řešení křižovatky vychází z předpokladu změny úrovní oproti předchozím záměrům – rampy do Bystrce 

jsou vedeny pod úrovní terénu, tedy pod dálnicí D1. Ta zůstává v dnešní poloze. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává 

ve stávající poloze, obě křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním. Vzhledem 

k charakteru území u MÚK Kývalka musí dojít k její stavební úpravě. 

C.3.14.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Lokalita není ve variantě řešena. 

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Lokalita není ve variantě řešena. Charakter dopravy uvnitř zastavěného území zůstává zachován.  

Návaznost řešení na sil. II/394 

Lokalita není ve variantě řešena. Charakter dopravy zůstává zachován.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Lokalita není ve variantě řešena. 

C.3.14.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Lokalita není ve variantě řešena. Charakter dopravy uvnitř zastavěného území zůstává zachován.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Lokalita není ve variantě řešena. Charakter dopravy zůstává zachován.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Lokalita není ve variantě řešena. 

C.3.14.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje účinnost 15 tis. voz./den s ponížením dopravy na „meziúseku“ 

o 23 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–7 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města Brna i Modřice vysoká.  
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C.3.14.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé – 4 tis. voz./den, 

což může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska jsou navrženy tahy „obchvatů“, a to na II/416 – Židlochovice – Blučina. Uvedený tah řeší 

lokální vztahy v území a nemá vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Dochází k přesunu intenzit z průtahu na 

obchvat, a to dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních 

vztahů. Dále se jedná o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. V obou případech je již změna 

koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení MÚK Moravanská – sil. II/152 mimo zastavěná území. Ve druhém 

případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města 

Brna. Nové trasování je směrem na dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami 

MÚK Černovická terasa a MÚK Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK 

Černovická terasa, a to z kapacitních důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech 

(úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí 

cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  

C.3.14.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je uzavřena „skrytá“ MÚK 

Rohlenka a je přestavěna MÚK Holubice. Nová MÚK Tvarožná společně s modifikovanou MÚK Holubice jednak 

všesměrně napojí prodlouženou sil. I/50, jednak napojí i dotčené území se sil. II/430 – včetně nové spojky od 

Sivic/Pozořic. Z hlediska dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 11 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru. Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) a zbytek (cca 3-4 tis. 

voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, kdy doprava na 

sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca třetinu vozidel (z 14 tis. na 10 tis. voz./den).  

3.14.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 
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Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna z ze 

14 tis. na 10 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 2 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 4 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa.  

3.14.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně – vlivem JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako D35, D55…) 

dochází k mnohatisícovým snížením intenzit sil. I/52 (z 60 tis. na 45 tis. voz./den), ulice Hněvkovského (ze 40 tis. na 

18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 23 tis. voz./den). Kritická zůstane situace ze severu, a to jak na sil. III/3846 

v Kníničkách, tak i na sil. I/43 v Řečkovicích, kde zůstávají hodnoty intenzit stejné jako v případě nerealizace SaDS – 

tedy 14, resp. 68 tis. voz./den.  

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází k velmi malému snížení o 4 tis. 

voz./den. Hodnota 60 tis. voz./den však vykazuje velmi reálnou možnost tvorby kongescí dopravy na VMO. Dále je 

patrné značné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–VMO–D1 se jedná o 12 tis. voz./den. Což 

je v silně zastavěném území pozitivní.  

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den, je reálná možnost realizovat uvnitř 

VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. Pokud by však 

doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy uvnitř systému. 

Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem k urbanizaci 

vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení přináší riziko naplnění kapacity VMO, a tím i nemožnost reálné 

ochrany centrální oblasti před tranzitující dopravou. 
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C.3.15. VARIANTA S.9.4 

C.3.15.1. Oblast Kuřim 

Velikost tranzitující dopravy z II/385 – vjezd a průjezd 

Z navrženého řešení a z něj vycházejícího modelu dopravy vyplývá, že velikost tranzitující dopravy z Tišnovska po 

sil. II/385 přes zastavěné území města Kuřimi je ponížena, avšak ani ne na polovinu daných intenzit. Větší část 

dopravy je nadále vedena centrální oblastí Kuřimi. Úbytek je cca 8 tis. voz./den (z deklarovaných 20 tis. při nulovém 

stavu 00-2035). Tato doprava je tzv. severním obchvatem Kuřimi a trasováním sil. I/43 směrem na jih vedena mimo 

zastavěné území Kuřimi.  

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Při navrženém řešení je možno hledat další opatření na eliminaci tranzitu přes město Kuřim. Opatření však musí být 

razantního charakteru, což bude zatěžovat i místní dopravu.  

Velikost dopravy v koridoru sil. I/43 (Kuřim-Podlesí) 

Pro lokalitu Kuřim-Podlesí přináší řešení velmi nepříznivý stav v podobě navýšení intenzit v současné stopě sil. I/43 

z 31 na 37–41 tis. voz./den. Tato intenzita je velmi kritická vzhledem ke stávající a územně připravené urbanizaci 

území a předurčuje plnohodnotné čtyřpruhové uspořádání. V profilu Kuřim (ul. Tyršova) – Podlesí dochází dokonce 

k navýšení celkové dopravy v území. 

Reálnost výstavby / vliv etapového řešení 

Výstavbu dopravní infrastruktury v daném území lze rozdělit na tři samostatné celky, které jsou ve výsledku spojeny 

v jeden: severní část sil. I/43 (Kuřim–Svitávka), jižní část sil. I/43 (Kuřim– Brno–VMO–D1) a severní obchvat města 

Kuřimi. Z hlediska možného etapového řešení a reálnosti výstavby se jeví jako ideální první etapa vlastní severní 

obchvat, a to v úseku od sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před Kuřimí. To je však spojeno s nutností 

realizace tahu Kuřim–Podlesí–Česká–Brno na 4- až 6pruhové uspořádání. Účinnost tohoto úseku je částečně příznivá 

pro zastavěnou oblast města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je 8 tis. voz./den na daném profilu. Na druhé 

straně však dochází k výraznému zhoršení v koridoru Kuřim-Podlesí.  

C.3.15.2. Oblast Severozápad 

Severní část – vliv trasování a dopravního řešení „43“ u Kuřimi na rozdělení intenzit dopravy 

Vliv trasování koridoru „43“ nemá zásadní vliv na velikost intenzit. Jestliže stávající hlavní koridor sil. I/43 předpokládá 

výhledovou intenzitu cca 22 tis. voz./den v prostoru pod Černou Horou, v případě severního úseku s 

tzv. optimalizovanou trasou a zachování stávajícího koridoru sil. I/43 je vliv „43“ + 2 tis. voz./den – tedy celkově 24 tis. 

voz./den. Nejedná se tedy o navýšení nad rámec cca 10–15 % vlivem tranzitující dopravy přes naše území, ale 

změnou trasování „moravské“ dopravy – viz změny v oblasti D1-východ. V případě navržené optimalizované trasy 

a severního obchvatu města Kuřimi dochází k určitému zlepšení ve vztahu k městu Kuřim ze směru od Tišnova, 

celkově však dopravní situaci v Kuřimi výrazně negativně ovlivňuje.  
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Jižní část – vliv trasování a kategorie „43“ na výši a rozdělení intenzit dopravy  

Varianta neřeší žádnou komunikaci „43“ mezi Kuřimí a dálnicí D1. Jižním obchvatem Kuřimi dopravu směřuje na 

koridor stávající sil. I/43 do města Brna. Navržené řešení se odráží na intenzitách dopravy ve dvou hlavních 

koridorech – svitavský (stávající sil. I/43), kníničský (stávající sil. III/3846). Rozdělení je cca 14 % (kníničský) a 70 % 

(svitavský), zbytek místní síť. Což se jeví jako rizikové. Jednak pro vlastní stávající sil. I/43, kdy je nutno na vjezdu do 

Brna uvažovat se zkapacitněním na šestipruhové uspořádání, neboť je na sil. I/43 zachována cca stejná intenzita jako 

bez nové „43“, a tím i pro město Brno. Dále pro oblast Kníniček a Jinačovic, kdy je rovněž zachován stav bez 

dobudování dálniční a silniční sítě. 

Vliv na radiální směry do města Brna 

Předpokládané intenzity dopravy v dané variantě mají zcela negativní vliv na oba uvedené radiální směry – kníničský 

a svitavský. V obou případech dojde k zachování intenzit jako u varianty bez dobudování dálniční a silniční sítě. Což 

se velmi negativně odráží jak na VMO, tak na místní síti. Uvnitř centrální části města bude obtížné realizovat opatření 

proti tranzitující dopravě.  

Přiřazení kategorií komunikacím dle parametrů ČSN 

Předpokládané intenzity dopravy umožňují dle parametrů ČSN zařazení nové trasy „43“ jak do silniční, tak případně 

do dálniční kategorie pro celý nový úsek „43“, tedy Česká – Kuřim – hranice JMK. Brněnský úsek sil. I/43 musí být 

zkapacitněn na 6pruhové uspořádání. Úsek sil. I/43 Česká–Lipůvka je navržen jako dvoupruhová silnice 

s mimoúrovňovými křižovatkami, a to jak pro očekávané intenzity, tak i pro etapovou výstavbu.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené řešení je z dnešního pohledu stavu územněplánovací dokumentace velmi problematické, neboť se kumuluje 

velké množství „negativních postojů k danému řešení“. Z hlediska možného etapového řešení a reálnosti výstavby se 

jeví jako ideální první etapa vlastní „severní“ obchvat, a to v úseku od sil. II/385 po napojení na stávající sil. I/43 před 

Kuřimí. To je však spojeno s nutností realizace tahu Kuřim–Podlesí–Česká–Brno na 4- až 6pruhové uspořádání. 

Účinnost tohoto úseku je částečně příznivá pro zastavěnou oblast města Kuřimi, neboť úbytek na vjezdu od Tišnova je 

8 tis. voz./den na daném profilu. Na druhé straně však dochází k výraznému zhoršení v koridoru Kuřim–Podlesí.  

C.3.15.3. Oblast Bystrc 

Intenzity dopravy v centrální oblasti (Stará dálnice)  

Vlivem varianty nedochází z pozice koncepčních úvah ke změně režimu a technického stavu v prostoru Bystrce. 

Intenzity dopravy tak zůstávají shodné s variantou bez realizace SaDS. Změnu přináší napojení Bystrce na dálnici D1 

v podobě MÚK Troubsko, a to úpravou od křižovatky MÚK Žebětín po silnici v německé stopě 43.  

Technické řešení 

Nepředpokládá se žádná úprava stávajícího stavu z pozice koncepčních úprav ZÚR JMK. 

Chování dopravního proudu v Kníničkách, Bystrci a v Komíně na sil. II/384 

Při porovnání stavu v oblasti Kníniček, Bystrce a Komína je nutno zmínit, že porovnání je ke stavu „bez realizace 

dopravní infrastruktury (DI)“. Jestliže nedochází k žádným úpravám na trase „43“, pak intenzity dopravy zůstávají 

shodné s variantou bez řešení SaDS. Což je kritické především pro oblast Kníniček s intenzitou 14 tis. voz./den. 
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Vlivem napojení Bystrce na dálnici D1 dochází k mírnému odlivu vozidel z Přehradní radiály (sil. II/384), a to o 3 tis. 

voz./den, což je příznivé pro oblast Komína. Rovněž tak realizací MÚK Troubsko vznikne odlehčení pro oblast 

Popůvek, kde je snížení z 13 tis. na 5 tis. voz./den. 

C.3.15.4. Oblast D1-západ 

Intenzity dopravy před napojením na komunikaci „43“ 

Komunikační trasa „43“ není na dálnici D1 napojena přímo, ale zprostředkovaně přes VMO a městský systém radiál. 

Což se velmi negativně odráží v celé centrální oblasti města Brna. Na dálnici D1 je napojena pouze Bystrc přes 

úpravu sil. III/3844 a MÚK Troubsko. Velikost intenzity přijíždějící do aglomerace ze západu před tímto napojením je 

nepatrně nižší v předložené variantě než v tzv. nulovém stavu bez realizace dopravní infrastruktury. Největší je úbytek 

na vstupu dálnice D1, kdy z 51 tis. voz./den dochází ke snížení na 49 tis. voz./den – tedy o 2 tisíce voz./den. Tento 

fakt představuje realizace celostátní dopravní infrastruktury – v daném případě dálnice D35. Na sil. I/23 mezi Rosicemi 

a D1 zůstává intenzita stejná jako ve stavu bez realizace SaDS.  

Vliv napojení komunikace „43“ 

Varianta nepředpokládá napojení „43 a JZT“ na dálnici D1. Tah „43“ je napojen přes město Brno a JZT není 

uvažována. Na dálnici D1 je napojena pouze upravená sil. III/3844, a to v podobě MÚK Troubsko. Vlivem toho 

napojení dochází ke změně chování dopravního proudu jak na vlastní D1, tak i na doprovodné komunikační síti (např. 

sil. II/602, Staré dálnici…). Na dálnici D1 (vlivem napojení Bystrce) dochází k přitížení v úseku mezi novou MÚK 

Troubsko a MÚK Brno-západ, celkově o 5 tis. voz./den. Po odpojení Pražské radiály v MÚK Brno-západ je úbytek na 

dálnici D1 (vlivem VMO) 12 tis. voz./den. K úbytku rovněž dochází na místní síti v Popůvkách či Bosonohách (zde 

vlivem obchvatu).  

Umístění a charakter křižovatek na dálnici D1 

Na vlastní dálnici D1 se předpokládá nová všesměrná křižovatka MÚK Troubsko, a to mezi D1 a sil. III/3844. 

Technické řešení křižovatky vychází z předpokladu změny úrovní oproti předchozím záměrům – rampy do Bystrce 

jsou vedeny pod úrovní terénu, tedy pod dálnicí D1. Ta zůstává v dnešní poloze. Křižovatka MÚK Brno-západ zůstává 

ve stávající poloze, obě křižovatky jsou však propojeny buď kolektory, nebo vícepruhovým uspořádáním. Vzhledem 

k charakteru území u MÚK Kývalka musí dojít k její stavební úpravě.  

C.3.15.5. Oblast Rosice 

Vliv polohy obchvatu sil. I/23 na současný komunikační systém Zastávky a Rosic 

Lokalita není ve variantě řešena. 

Reálná možnost omezení tranzitu – ochranná opatření 

Lokalita není ve variantě řešena. Charakter dopravy uvnitř zastavěného území zůstává zachován.  

Návaznost řešení na sil. II/394 

Lokalita není ve variantě řešena. Charakter dopravy zůstává zachován.  
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Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Lokalita není ve variantě řešena. 

C.3.15.6. Oblast Jihozápad 

Vliv JZT na rozložení dopravního proudu v území 

Lokalita není ve variantě řešena. Charakter dopravy uvnitř zastavěného území zůstává zachován.  

Vliv tzv. velkého jižního obchvatu (VJO) 

Lokalita není ve variantě řešena. Charakter dopravy zůstává zachován.  

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Lokalita není ve variantě řešena. 

C.3.15.7. Oblast Jih 

Vliv jižní tangenty (JT) na rozložení dopravního proudu v území 

Jižní tangenta (JT) propojuje D52 a D2 v podobě sítě TEN-T jako dálniční propojení. Přínos tohoto řešení je velmi 

příznivý jak na dálnici D1 (tzv. meziúsek mezi MÚK Brno-jih a Brno-centrum), tak na místní síť v podobě sil. II/152 

právě mezi sil. I/52 a D2. Nové propojení vykazuje účinnost 15 tis. voz./den s ponížením dopravy na „meziúseku“ 

o 23 tis. voz./den a na sil. II/152 o 4–7 tis. voz./den. Účinnost JT je pro jižní segment města Brna i Modřice vysoká. 

C.3.15.8. Oblast Jihovýchod 

Vliv pokračování JT směrem na východ 

Pokračování JT východním směrem od MÚK Chrlice II na dálnici D2 je navrženo jako dvoupruhová komunikace 

krajského významu, a to jako propojení se sil. II/380 od Hodonína. Zatížení daného úseku je malé – 4 tis. voz./den, 

což může charakterizovat „rekonstrukci“ stávající komunikace – ulice Roviny. 

Vliv obchvatů na rozložení dopravního proudu v území 

Z aglomeračního hlediska jsou navrženy tahy „obchvatů“, a to na II/416 – Židlochovice – Blučina. Uvedený tah řeší 

lokální vztahy v území a nemá vliv na celkovou dopravu v aglomeraci. Dochází k přesunu intenzit z průtahu na 

obchvat, a to dopravy, která má v dané oblasti své zdroje a cíle. Navržený systém nevykazuje navyšování tranzitních 

vztahů. Dále se jedná o severní obchvat Modřic a obchvat Tuřan na II/380. V obou případech je již změna 

koncepčnější, u oblasti Modřic se jedná o propojení MÚK Moravanská – sil. II/152 mimo zastavěná území. Ve druhém 

případě, obchvatu Tuřan, se zcela mění trasování sil. II/380, resp. vedení dopravního proudu z jihovýchodu do města 

Brna. Nové trasování je směrem na dálnici D1 a VMO. Na obě je sil. II/380 napojena mimoúrovňovými křižovatkami 

MÚK Černovická terasa a MÚK Technická. Podmínkou řešení je nový most přes dálnici – mimo vlastní MÚK 

Černovická terasa, a to z kapacitních důvodů. Řešení má velmi pozitivní vliv nejen na vnitřní komunikace v Tuřanech 

(úbytek z 18 na 6 tis. voz./den – tedy na třetinu), ale i na město Brno, kdy radiální tah Kaštanová–Hněvkovského ztrácí 

cca třetinu vozidel – z 14 tis. na 10 tis. voz./den, což se příznivě projevuje až směrem do centrální oblasti města Brna.  
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Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Jelikož se jedná o samostatné úseky, bude mít každý tah či obchvat pozitivní účinky na místní systém a lze je budovat 

samostatně a odděleně.  

C.3.15.9. Oblast D1-východ  

Umístění křižovatek na dálnici D1 – vliv rozložení dopravních intenzit 

Navržené řešení vychází z celkové změny na dálnici D1 oproti současnému stavu. Je uzavřena „skrytá“ MÚK 

Rohlenka a je přestavěna MÚK Holubice. Nová MÚK Tvarožná společně s modifikovanou MÚK Holubice jednak 

všesměrně napojí prodlouženou sil. I/50, jednak napojí i dotčené území se sil. II/430 – včetně nové spojky od 

Sivic/Pozořic. Z hlediska dopravního zatížení jsou vstupy ze sil. I/50 a II/430 shodné se stavem, ponížen je vjezd po 

dálnici D1 o cca 11 tis. voz./den. Je to dáno způsobem modelace, kdy v nulovém stavu nebyly realizovány stavby jako 

D35, D55, resp. D43 – ale nyní tyto komunikace plní svou funkci a odvádějí dopravu z tohoto směru. Část uvedené 

intenzity se snižuje vlivem D35 (odliv z D1 cca 4 tis. voz./den), část vlivem D43 (3 tis. voz./den) a zbytek (cca 3-4 tis. 

voz./den) převádí D55. K vlastní úpravě D1 – navrženým opatřením dochází k velmi pozitivnímu jevu, kdy doprava na 

sil. II/430 směrem do města Brna je ponížena o cca třetinu vozidel (z 14 tis. na 10 tis. voz./den).  

3.15.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

Vliv řešení oblasti D1-východ na oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany  

Navržené řešení úpravy D1, II/380 a propojení sil. I/50 se sil. II/380 podél dálnice D1 má velké pozitivní přínosy jak 

z lokálního pohledu (chování dopravního proudu ve Slatině a Tuřanech), tak rovněž na město Brno (potlačení 

radiálních intenzit dopravy). Nově navržená komunikace od I/50 (napojena pouze z jižního směru) přes II/430, spojku 

ulic Brněnská–Šlapanická, ulici Evropskou až na MÚK Černovická terasa, resp. sil. II/380 se chová jako obchvat 

Slatiny a zároveň velmi vhodně rozvádí dopravní proudy ze Šlapanic na kapacitní radiály. Dochází k podstatnému 

snížení intenzit jak ve Slatině, tak na historických, urbanizovaných radiálách: sil. II/430 na vstupu do města Brna 

z 14 tis. na 10 tis. voz./den, ulici Šlapanické při vjezdu do Slatiny z 10 tis. voz./den na 2 tis. voz./den, ulici 

Evropské/Řipské z 22 tis. na 4 tis. voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den. Intenzity se přesouvají na nové, 

nezastavěné komunikace jako sil. II/380 či novou komunikaci mezi sil. I/50 a MÚK Černovická terasa.  

Vliv řešení doprovodné sítě na tranzitní dopravu přes Slatinu 

Navržené řešení v podstatě eliminuje tranzitní dopravu přes Slatinu. Ponížení dopravy na všech komunikacích je 

vysoké. Navíc může být ještě podpořeno ochrannými prvky v centrální oblasti Slatiny 

Reálnost výstavby / možnost etapového řešení 

Navržené opatření – propojení sil. I/50 se sil. II/380 (MÚK Černovická terasa) – může být realizováno jako I. etapa 

v daném sektoru města bez ohledu na řešení dálnice D1. Což může být realizováno velmi brzy – ze strany JMK či 

města Brna, neboť přínos pro Slatinu i Brno je velmi podstatný. Ideální je časově zkoordinovat s realizací MÚK 

Černovická terasa.  
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3.15.11. Oblast Vnitřní město Brno 

Vliv navrženého řešení na radiální směry do města Brna 

Navržené řešení na všech stávajících radiálách buď zachovává intenzity bez realizace SaDS, nebo je snižuje, a to 

někdy velmi razantně – vlivem JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem okolní nadřazené sítě jako D35, D55…) 

dochází k mnohatisícovým snížením intenzit sil. I/52 (z 60 tis. na 45 tis. voz./den), ulice Hněvkovského (ze 40 tis. na 

18 tis. voz./den), sil. I/23 (z 38 tis. na 23 tis. voz./den). Kritická zůstane situace ze severu, a to jak na sil. III/3846 

v Kníničkách a sil. I/43 v Řečkovicích, kde zůstávají hodnoty intenzit stejné jako v případě nerealizace SaDS – tedy 

14, resp. 68 tis. voz./den.  

Vliv navrženého řešení na dopravní intenzity na sil. I/42 (VMO)  

Rovněž na VMO má navržené řešení výrazný vliv. V západní části VMO dochází k velmi malému snížení o 3 tis. 

voz./den. Hodnota 61 tis. voz./den však vykazuje velmi reálnou možnost tvorby kongescí dopravy na VMO. Dále je 

patrné značné odlehčení dopravy v jižním sektoru, kdy na profilu Zvonařka–VMO–D1 se jedná o 12 tis. voz./den. Což 

je v silně zastavěném území pozitivní.  

Reálná možnost potlačení tranzitní dopravy přes centrální oblast města – vliv intenzit dopravy na VMO 

Velmi důležitým parametrem pro hodnocení varianty je možnost potlačení tranzitní dopravy v centrální oblasti města 

Brna. Jestliže se hodnoty dopravy na VMO pohybují pod hranicí 60 tis. voz./den, je reálná možnost realizovat uvnitř 

VMO taková opatření, která by vlastní VMO preferovala – právě do navýšení na uvedenou hodnotu. Pokud by však 

doprava na VMO byla saturována, pak – i přes všechna opatření – bude doprava nadále hledat trasy uvnitř systému. 

Což je ve své podstatě velmi nepříznivé, neboť počet „zasažených“ osob je podstatně vyšší (vzhledem k urbanizaci 

vnitřního města) než u jiných řešení. Navržené řešení přináší riziko naplnění kapacity VMO, a tím i nemožnost reálné 

ochrany centrální oblasti před tranzitující dopravou. 

C.3.16. ZÁVĚR HODNOCENÍ OBLASTÍ Z HLEDISKA DOPRAVNĚINŽENÝRSKÉHO 

C.3.16.1. Oblast Kuřim 

▪ Maximální účinnost na městský systém (stávající a rozvojový) má jižní obchvat Kuřimi. Maximální účinnost pro 

ochranu před tranzitující dopravou po sil. II/385 přes centrální oblast Kuřimi vykazuje jižní obchvat města Kuřimi, 

a to v konečné podobě či již v I. etapě výstavby v dané lokalitě, i bez vnitřních opatření. Tunelový úsek jižního 

obchvatu musí být řešen tak, aby ochránil lokalitu ulic Dlouhá a Tleskačova od negativních vlivů z dopravy. 

▪ Při realizaci severního obchvatu města Kuřimi je účinnost nižší a bylo by nutno realizovat dodatečná opatření ve 

městě proti tranzitující dopravě městem, což by omezovalo místní dopravu. Severní obchvat nepřináší kýžený 

efekt a stále zatěžuje území Kuřim-Podlesí vysokou intenzitou dopravy (severní obchvat města Kuřimi vykazuje 

shodné parametry pouze v případě, že nová „43“ není propojena se stávající sil. I/43). 

▪ Obecně lze říci, že trasování nové „43“ severně a jižně od Kuřimi nemá rozhodující vliv na chování dopravního 

proudu. Rozhodující je poloha a propojení obchvatu – severní či jižní. Oba obchvaty lze na známé stopy více 

méně napojit s tím, že některé možnosti jsou dopravně možné (ale vzhledem ke sledovaným urbanistickým 

vazbám problematické). Kritické je vedení tzv. optimalizované stopy severního úseku „43“ a jižního obchvatu 

Kuřimi. 

▪ Řešení kapacitní komunikace „43“ kolem Kuřimi je vždy 4pruhové, a to bez vlivu na kategorii silniční (S) či dálniční 

(D). Kategorie S umožňuje vždy lepší řešení a umístění jednotlivých MÚK. 
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C.3.16.2. Oblast Severozápad 

Úsek Kuřim – hranice JMK 

▪ Vliv trasování a kategorie (silniční nebo dálniční) nové “43“ nemá vliv na intenzity dopravy – jakákoliv nová stopa 

(německá i optimalizovaná) navyšuje intenzity dopravy shodně, a to o cca 3 tis. vozidel oproti stavu bez realizace 

dálniční a silniční sitě. To je dáno zvýšenou atraktivitou tahu a tento úbytek je znatelný na dálnici D1 od Olomouce. 

Vždy se jedná 4pruhové uspořádání. Kategorie S umožňuje vždy optimálnější řešení a umístění jednotlivých MÚK. 

▪ Rozhodující pro výběr trasy je řešení Oblasti Kuřim. 

Úsek Kuřim–D1 

▪ Rozhodující úsek pro chování dopravního proudu v aglomeraci. Nejnepříznivější je řešení bez jakékoli nové stopy 

„43“. Vliv trasování a kategorie má velký vliv na chování dopravního proudu.  

▪ Bítýšská stopa je méně atraktivní, z části na sebe stahuje stávající dopravu v území a částečně pak tranzit 

aglomerací. Tato část intenzit je však vzhledem k přitížení dálnice D1 nízká – cca 3–4 tis. voz./den. Navíc dané 

řešení vyžaduje celkovou změnu napojení území – novou MÚK Ostrovačice a zrušení dvou stávajících sousedních 

křižovatek (bez ohledu na kategorii je nutná finančně a územně velmi náročná úprava MÚK Ostrovačice a řešení 

sil. I/23). 

▪ Bítýšská stopa sice vykazuje určité pozitivní přínosy na městský i aglomerační systém, avšak poměrně nižší 

intenzity směřují pouze na dvoupruhové uspořádání (byť s MÚK). 

▪ Bystrcká stopa vykazuje vysokou dopravní účinnost, shodnou pro silniční i dálniční charakter komunikace. 

Komunikace vykazuje (bez ohledu na dálniční či silniční kategorii) nejpříznivější účinky na celý systém, zejména 

na lokalitu Kníniček a Jinačovic, napojení Bystrce na dálnici D1, ale i příznivé rozložení zdrojů a cílů ve městě 

Brně (VMO). Kritické pro město Brno ale i Kníničky je řešení bez jakékoliv „nové 43“. 

▪ Systém s oběma novými trasami (bítýšskou a bystrckou) není z dopravního hlediska opodstatněný. Bítýšskou 

stopu lze brát vzhledem k vzdálenosti od Brna jako rezervu v případě problémů na síti. 

▪ Z kategorií komunikací vychází lépe varianta silniční než dálniční, a to zejména vzhledem k možnostem lepšího 

napojení okolního území a lepšího umístění a tvaru mimoúrovňových křižovatek (MÚK).  

Lokalita Kníničky, Jinačovice 

▪ Maximální účinnost pro celou centrální (maximálně urbanizovanou část) vykazují varianty s bystrckou stopou „43“. 

Chování dopravního proudu v Jinačovicích, Kníničkách je dáno realizací a polohou nové „43“. Pokud dojde 

k jakékoliv realizaci nové „43“ v bystrcké stopě, budou Jinačovice a Kníničky velmi pozitivně dotčeny – dojde 

k úbytku tranzitující dopravy z 8–14 tis. voz./den na 1–8 tis. voz./den. Ostatní varianty (s bítýšskou stopou nebo 

vůbec bez komunikace „43“) zachovávají intenzivní dopravu čistě tranzitního charakteru na průtahu MČ (pozn. 

více než např. současný úsek sil. III/3844 v Bystrci – Stará dálnice). V případě bítýšské stopy dojde pouze 

k mírnému ponížení o cca 2 tis. voz./den nebo intenzita zůstane na úrovni bez realizace jakékoliv stopy.  

▪ Samostatnou variantou je nahrazení nové „43“ v bystrcké stopě obchvaty Jinačovic a Kníniček. Tranzitní 

komunikace vedoucí ze severu směrem na Přehradní radiálu (sil. II/384) je převedena mimo zastavěná území 

obou sídel a plní ochrannou funkci. Tato trasa se však jeví jako problematická z pohledu okolních městských částí, 

zejména Komína (viz hodnocení urbanistických parametrů – kap. C.4.8.1). 
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▪ Z hlediska rozkladu intenzit je pro Kníničky (i Vnitřní město Brno) nejpříznivější jakákoliv komunikace (silniční nebo 

dálniční) v bystrcké stopě. Ta vykazuje pozitiva jak na radiálních směrech, tak i na VMO, což má příznivý dopad 

do místní sítě města Brna. Nejnepříznivější je varianta bez realizace jakékoliv stopy „nové 43“. 

MÚK Troubsko 

▪ Obě případné trasy nové „43“, popř. samostatné napojení Bystrce na dálnici D1, mění charakter připojení na 

dálnici D1 – MÚK Troubsko bude nová křižovatka propojená do MÚK Brno-západ kolektory či zkapacitněním. 

Nová komunikace bude vedena pod zachovanou niveletou dálnice D1. Trasa od Bystrce bude tedy v prostoru 

Bosonoh překrytá, stejně tak rampy křižovatky. Další MÚK zůstanou zachovány (pouze MÚK Kývalka bude 

upravena tak, aby nekolidovala rampa křižovatky s ukončením stoupacího pruhu od Brna). V případě MÚK 

Ostrovačice s připojením bítýšské stopy dojde k realizaci nové MÚK, která zruší dvě stávající křižovatky 

Ostrovačice a Kývalka.  

C.3.16.3. Oblast Bystrc 

▪ Intenzity dopravy v centrální části Bystrce se vážou na polohu nové „43“. Pokud tu nebude komunikace vedena 

vůbec či mimo Bystrc, z koncepčního hlediska bude zachován stávající stav. Pokud povede trasa přes Bystrc, pak 

dojde k přitížení v oblasti Staré dálnice z 10–14 tis. na 13–22 tis. voz./den (dle profilu), a to v závislosti na kategorii 

komunikace (dálniční versus silniční). Naopak dochází k podstatné změně v rozdělení dopravního proudu. Což se 

velmi pozitivně projevuje v centrální urbanizované oblasti ulice Odbojářské oproti stavu „beze změn“ v Bystrci.  

▪ Důležitým momentem jsou intenzity dopravy, kdy hodnota 25 tis. voz./den představuje hodnotu na velké většině 

sběrných komunikací ve městě Brně v úzkém uličním prostoru.  

▪ Z hlediska variant kategorií případné bystrcké stopy je nutno brát v úvahu, že v případě dálniční kategorie (D) se 

předpokládá výrazná změna v komunikačním systému Bystrce. Dálniční kategorie „43“ je vedena pod zemí a mění 

charakter místní silniční i veřejné hromadné dopravy. Rovněž omezuje způsoby připojení území. Silniční kategorie 

(S) předpokládá zachování současného místního dopravního systému a v inkriminovaných místech „43“ se 

zrealizují potřebná technická opatření (zastřešení se zelení, protihlukové opatření), což pro dané intenzity dopravy 

a vzdálenost objektů není zásadní překážkou (prostor pro tzv. bystrckou stopu „43“ má dostatečné šířkové 

parametry pro vedení komunikace dálniční či silniční kategorie; nejedná se o „uliční prostor“ centrálního charakteru 

uvnitř města). 

▪ Velmi důležitým aspektem pro řešení oblasti Bystrc je její napojení na dálnici D1 (i jako samostatného úseku). Toto 

propojení je velmi pozitivní pro celé dotčené území Bystrce, Kohoutovic, Komína, Žabovřesk, Veselky, Bosonoh 

a Kamenného vrchu. 

▪ Vliv polohy a ne/realizace „nové 43“ nemá vliv na zatížení tzv. Přehradní radiály. Intenzity dopravy jsou vždy 

přibližně shodné. Je to dáno vlivem chování dopravy v Bystrci a „nové 43“ na okolí. O co „nová 43“ zvyšuje 

intenzitu dopravy na Přehradní radiále, o to na ní klesá intenzita dopravy vlivem spojení Bystrce s dálnicí D1. 

Mírné snížení o cca 3–4 tis. voz./den přináší radiále varianta bez bystrcké stopy „nové 43“, ale s propojením 

sil. III/3844 (resp. Bystrce) na dálnici D1. 

C.3.16.4. Oblast D1-západ 

▪ Intenzity dopravy jsou v této lokalitě ve všech variantách shodné. Komunikace „43“ nemá vliv na intenzity dopravy 

na hranicích aglomerace. Což platí na všech vstupujících komunikacích mimo D1-východ. To hovoří jasně o faktu, 

že navržená dálniční a silniční síť, a především tedy „43“, je komunikace aglomeračního formátu, ne tranzitní 

dálková trasa. 



C.  POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO 11 / 2018 

 

 
 

C - 106  ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ a SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA 
 

 

▪ Komunikace „43“ a JZT mají vliv na intenzity dopravy. Stejně tak jako JT a VMO. Bítýšská stopa přitěžuje dálnici 

D1 minimálně 3–4 tis. voz./den, a to ještě ve spojení s řešením sil. I/23. Bystrcká stopa přitěžuje úseku dálnice D1 

mezi MÚK Troubsko a MÚK Brno-západ o 5–16 tis. voz./den při variantách bez JZT. Při variantách s JZT naopak 

dochází k úbytku o cca 9 tis. vozidel na stejném profilu. Další úsek D1 je ponížen podstatně více, a to vlivem JZT 

a VMO na jihu Brna. Úbytek je 4 (bez JZT) až 28 (s JZT) tis. voz./den. 

C.3.16.5. Oblast Rosice 

▪ Z hodnocených možností (bez obchvatu, severní nebo jižní obchvat území) lze jednoznačně konstatovat, že jedině 

jižní obchvat Zastávky a Rosic vyhovuje pojetí obchvatu sil. I. třídy. Tento obchvat řeší oba celky (Rosice 

i Zastávku) a zároveň napomáhá řešení sil. II/394 od Tetčic, tzn. spojení investic a technického řešení s vysokou 

dopravní účinností. Severní obchvat řeší pouze dílčí část území a je zde riziko budoucí urbanizace území (tj. 

znovuobestavěné silnice I. třídy). Navíc severní obchvat neřeší a v budoucnu již reálně neumožňuje obchvat 

Zastávky, který by vzhledem k předpokládaným intenzitám dopravy v Zastávce (až 16 tis. voz./den) byl potřebný. 

Přínos do celého území je u jižního obchvatu nesporně vyšší, i když uvnitř Rosic zůstává o něco vyšší dopravní 

intenzita než u severního obchvatu, a to vlivem přerozdělení místní dopravy. 

▪ Řešení sil. II/394 formou obchvatů Neslovic a Tetčic lze řešit samostatně, s vysokou účinností pro obě lokality, 

optimálně však koordinovaně s jižním obchvatem Rosic a Zastávky. 

C.3.16.6. Oblast Jihozápad 

▪ Jihozápadní tangenta (JZT) v podobě propojení MÚK Troubsko (D1) a JT (D52) rozkládá z dopravního hlediska 

pozitivním způsobem dopravní intenzity v jihozápadní části aglomerace a města Brna. Nicméně z kapacitního 

hlediska není nezbytně nutná, neboť propojení D1–D52, které je součástí sítě TEN-T, bude po uvažovaném 

zkapacitnění dálnic D1 a D2 a prodloužení D52 k dálnici D2 v podobě jižní tangenty (JT) dostatečně zajištěno 

těmito komunikacemi – dopravní intenzity na uvedených dálnicích se pohybují pod limitními hodnotami danými 

jejich navrženým profilem. 

▪ Velký jižní obchvat (VJO) je řešen jako oddálená poloha JZT ve spojení s bítýšskou stopou komunikace „43“. Ani 

tato Územní studie, ani Studie propojení D43 (I/43) z MÚK Ostrovačice na D1 s D52 v prostoru Ledce–Rajhrad) 

nepotvrdily reálnost a potřebnost sledování stopy v návrhu koncepce dopravy v území. Navíc terén lokality je velmi 

náročný a vyžadoval by jednak velké zásahy do území, a jednak vysoké stavební náklady – což je vzhledem 

k intenzitám dopravy nereálné. Podstatné jsou však zásah do území včetně překonání výškového lomu Bobravy 

a průchody kolem jednotlivých obcí či tunelové úseky. Intenzity zatížení hovoří o zatížení 5–10 tis. voz./den, což 

na délku a náročnost stavby a dotčené území včetně tunelového úseku jsou velmi nízké hodnoty. Intenzita je dána 

jednak navýšením vztahů od bítýšské stopy nové „43“, ale výrazně pak stahováním lokální dopravy ze současných 

koridorů. Trasa nesbírá nadmístní tranzit sever–jih, což je patrné např. v porovnání variant S.3 a S.5, kde je 

zatížení bítýšské stopy nové „43“ v obou případech stejné (8 tis. voz./den). V rámci samostatného modelového 

prověření trasy velkého jižního obchvatu (Studie propojení D43 (I/43) z MÚK Ostrovačice na D1 s D52 v prostoru 

Ledce–Rajhrad) v dálniční kategorii komunikace (tedy s maximální preferencí) dosáhly intenzity dopravy max. 

12 tis. voz./den (tedy navýšení oproti silniční o 3 tis. voz./den), což rovněž nehovoří o potenciálně nadmístním 

významu dané komunikace. Propojení silnicí krajské kategorie mezi D1 (MÚK Troubsko) a sil. I/52 MÚK 

Moravanská vykazuje velmi malou dopravní účinnost a nemá výrazné pozitivní účinky – vzhledem k zásahu do 

území a investičním nárokům. De facto sbírá pouze lokální část dopravy. Trasu je možno sledovat maximálně jako 

územní rezervu. 
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▪ V případě nerealizace JZT a velkého jižního obchvatu dojde vlivem JT, ale i VMO, k ponížení intenzit na stávající 

sil. I/52 a „městském úseku D1“, což přinese očekávané pozitivní dopady i do místní sítě. Území umí pracovat 

i bez realizace propojení dálnic D1–D52. 

▪ Samostatnými trasami jsou pak lokální obchvaty Želešic, Ořechova na sil. II/152 bez koncepčních dopadů na 

navrhovanou dálniční a silniční síť. 

C.3.16.7. Oblast Jih 

▪ Jižní tangenta (JT) je zanesena jako invariantní prvek u všech variant. Má velmi dobrou dopravní účinnost – bez 

JZT 14 tis. voz./den a s JZT až 32 tis. voz./den s odrazem na zatížení dálnice D1. Vlivem JT dochází k zatížení 

dálnice D2 v úseku MÚK Chrlice II po MÚK Brno-jih, který bude nutno zkapacitnit (pravděpodobně kolektorovým 

řešením vlivem urbanizace okolního území).  

▪ Ve většině variant se jedná o lokální záležitosti jednotlivých sídel bez vlivu na rozdělení dopravy v aglomeraci 

(shodné vstupy a výstupy z území). Výjimku tvoří obchvat Modřic, který ve spojení s MÚK Moravanská tvoří 

ucelenější propojení s dopadem na okolní síť.  

▪ Řešení lokálních vazeb – obchvat Blučiny má lokální význam, který je důležitý pro místní urbanizaci, neřeší 

koncepční vztahy v aglomeraci.  

C.3.16.8. Oblast Jihovýchod 

▪ Řešení oblasti je zúženo pouze na řešení lokálních vazeb v území. Jedná se především o obchvaty obcí na sil. II. 

tříd, které zvláště na tahu sil. II/416 mohou v celku působit jako tahová záležitost. Realizačně ale mohou být 

připravovány separátně. 

▪ Další pokračování JT východním směrem již koncepčně nepřináší skoro žádný význam. Zatížení zůstává shodné 

se stavem bez realizace dálniční a silniční sítě, pouze v případě většího propojení až na sil. II/417 je zatížení vyšší 

a dává opodstatnění výrazněji měnit stávající stav. 

▪ Vliv pokračování velkého jižního obchvatu (VJO) směrem na východ je z aglomeračního pohledu velmi malý. Dá 

se říci, že samostatné obchvaty obcí plní stejnou úlohu jako plynulá tahová trasa v celé délce (D1 – sil. I/23 – D52 

– D2 – sil. I/50 – D1). Jedná se tedy spíše o řešení lokálních problémů jednotlivých sídel, která se ve výsledku 

mohou spojit v jeden tahový celek. 

C.3.16.9. Oblast D1-východ  

▪ Z navržených řešení se jeví jako optimální varianta (a to jak z dopravněinženýrského, tak stavebního hlediska) 

se zachováním stávajících MÚK Brno-východ a MÚK Holubice (s možnými lokálními úpravami v detailním řešení) 

a doplněním nové, všesměrné křižovatky MÚK Rohlenka. Ta je umístěna za křížením D1 a sil. II/430 a kromě 

toho, že kvalitně napojí území na dálnici, dokáže rovněž obsloužit stávající ČSPH – „německý typ“ (napojení není 

přímo z dálnice, ale zprostředkovaně přes MÚK). 

▪ Řešení by mělo být systémově doplněno o propojení sil. I/50 – II/430 – MÚK Černovická terasa – jako doprovodné 

sítě.  

C.3.16.10. Oblast Slatina, Šlapanice, Tuřany 

▪ Všechna navržená řešení již neuvažují s dosud uvažovaným obchvatem Slatiny, který je po prověření detailnější 

dokumentací značně náročný pro realizaci. Nové řešení (byť různě modifikované) předpokládá propojení sil. I/50 

se sil. II/380 podél dálnice D1. Toto propojení vykazuje na místní síť celkem vysokou dopravní účinnost 5–10 tis. 
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voz./den s tím, že dopady na Slatinu, a tím i dostředný pohyb do města jsou velmi příznivé. Na ulici Šlapanické 

dochází ke snížení dopravního zatížení z 10 tis. na 1–2 tis. voz./den, na ulici Evropské/Řipské z 22 tis. na 4–5 tis. 

voz./den, resp. z 18 tis. na 10 tis. voz./den, na sil. II/430 (na vstupu do města Brna) ze 14 tis. na 7–10 tis. voz./den, 

což jsou velmi příznivé hodnoty. Navíc není zasahováno do stávajících či připravovaných křižovatek na dálnici D1. 

Nové propojení podél dálnice D1 je v jeho severní části výhodnější realizovat na straně Slatiny, v jeho jižní části na 

straně Šlapanic.  

▪ Stejný vliv má i obchvat Tuřan na sil. II/380, který má velmi vysokou dopravní účinností nejen na Tuřany (pokles 

z 18 na 6 tis. voz./den), ale i na radiální pohyby do města Brna (pokles z 14 na 10 tis. voz./den). Samotný obchvat 

je velmi zatížen (18–20 tis. voz./den) a je spojen s realizací nového mostu přes dálnici D1 (mimo MÚK Černovická 

terasa).  

▪ Mimo uvedené řešení doprovodné sítě podél D1 (v různých polohách) byl hodnocen i obchvat Šlapanic. Ten však 

nevykazuje hodnoty, které by měly mít vliv na koncepci dopravy či aglomerační vazby.  

C.3.16.11. Oblast Vnitřní město Brno 

▪ Vliv nadřazené dálniční a silniční sítě na západě či jihozápadě má značný vliv na rozložení radiálních intenzit 

v území. Z výsledků je jednoznačné, že dominantním prvkem (mimo dálnici D1 a propojení D1 s D52 a D2) je 

vnitroaglomerační či zdrojová a cílová doprava. Ve vztahu sever–jih je nadmístní (nadregionální) tranzit – 

v porovnání k celkové velikosti dopravy v jednotlivých profilech – nepodstatný. Z tohoto důvodu je kladen velký 

důraz právě na chování dopravy na radiálách. Navržená řešení – mimo varianty bez kompletace nadřazené 

dálniční a silniční sítě či variant S.9.3 a S.9.4 (které se pro Brno netváří jako plnohodnotné varianty) – vykazují 

v jednotlivých variantách buď zachování intenzit, nebo jejich ponížení. Z hlediska maximální účinnosti je pro 

radiální vztahy optimálním řešením vedení „nové 43“ v bystrcké stopě a realizace JZT. Příznivé jsou i varianty 

s vedením nové „43“ v bystrcké stopě bez JZT (tedy pouze s JT). Neúčinné, resp. bez výrazných přínosuů na 

radiální směry ze severu, jsou varianty s bítýšskou stopou „nové 43“. Řešení se dvěma stopami „43“ (zároveň ve 

stopě bítýšské i bystrcké) se chovají shodně jako varianty pouze s bystrckou stopou. Kritické řešení obsahují 

varianty bez nové „43“ či varianty s optimalizovanou stopou nové „43“ se severním obchvatem města Kuřimi 

napojené do stávající stopy sil. I/43 a s bítýšskou stopou nové „43“. Některé varianty snižují stávající radiální 

vazby velmi razantně. Vlivem nové „43“, JZT a JT, VMO a Bratislavské radiály (ale i vlivem nadřazené sítě mimo 

řešené, např. dálnice D35 a D55) dochází k mnohatisícovým snížením intenzit dopravy na sil. I/43 (z 65 tis. na 53–

56 tis. voz./den v případě variant, které obsahují bystrckou stopu „43“), na sil. I/52 (z 60 tis. na 37–46 tis. 

voz./den), na ulici Hněvkovského (ze 40 tis. na 18 tis. voz./den) nebo na sil. I/23 (z 38 tis. na 24 tis. voz./den). 

Také na krajské silniční síti jsou patrné značné rozdíly, které byly popsány výše (Kníničky, Slatina, Tuřany, 

Bosonohy). 

▪ Navržené varianty mají značný vliv na chování dopravy na radiálách, a tím i na Velkém městském okruhu (VMO). 

Ten je „klíčem“ k řešení dopravy uvnitř něj – tedy v centrální oblasti města Brna. Na intenzitě dopravy VMO závisí 

možnost reálně chránit vnitřní město před tranzitující aglomerační nebo nadlokální dopravou. Obecně platná 

hranice intenzity dopravy pro navržený systém VMO je 60 tis. voz./den. Nižší intenzita umožńuje víceméně 

konzistentní dopravu – bez velkého rizika tvorby dopravních kongescí. Intenzita nad touto hranicí toto riziko 

zvyšuje, což má za následek snížení „atraktivit“ VMO a následný přesun intenzit na místní síť. Takovým jasným 

příkladem je současná problematika části VMO – Žabovřeská, kdy kongesce dopravy „vyhání“ dopravu do 

okolních koncepčně zklidněných lokalit a komunikací. Dopad na životní prostředí okolí těchto komunikací je pak 

velmi negativní. Varianty se od sebe liší především v dopadu na západní část VMO, na což má jednoznačný vliv 

poloha nové „43“. Stejně jako u radiál, tak i na VMO má bystrcká poloha nejpříznivější dopad s intenzitou cca 
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55 tis. (stav 2035 bez dálniční a silniční sítě vykazuje 64 tis. voz./den). Bítýšská stopa či kombinované polohy se 

pak blíží k hodnotě 60 tis. voz./den. 

▪ Na možnost potlačení tranzitující aglomerační nebo nadlokální dopravy přes centrální oblast města Brna má vliv 

„průjezdnost VMO“. V případě intenzit pod 60 tis. voz./den (čím méně, tím lépe), je možné přijímat opatření uvnitř 

VMO, která tento tranzit budou eliminovat, resp. snižovat – doprava bude preferovat cestu po VMO a radiálách. 

Opět nejpříznivěji se chovají varianty s bystrckou stopou „43“. Varianty s hodnotami k 60 tis. voz./den jsou na 

hraně reálnosti možných opatření eliminující tranzitní aglomerační nebo nadlokální dopravu uvnitř VMO. 

▪ Přeložka silnice II/374 (Maloměřice a Obřany) je v územní studii hodnocena ve dvou dříve studovaných stopách, 

a to ve variantě S.5 (východní stopa přeložky), která vychází z budoucí MÚK Karlova, a ve variantě S.6 (západní 

stopa přeložky), která vychází z budoucí MÚK Rokytova. Obě varianty prokázaly poměrně dobrou dopravní 

účinnost. Stávající silnice II/374 má malé procento tranzitu vzhledem k městu Brnu (většina dopravy vzhledem 

k městu Brnu je zdrojová a cílová). Lze konstatovat, že ani jedna stopa nemá vliv na nadřazenou dálniční a silniční 

síť v řešeném území. Z vyhodnocení je patrné, že dopravně účinnější je východní stopa ve variantě S.5. Je nutné 

zdůraznit, že samotné technické řešení vzhledem ke značným výškovým převýšením předpokládá vysoké finanční 

nároky, které je nutno poměřovat s přínosem samotné komunikace. 
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C.4. HODNOCENÍ VARIANT ZA DÍLČÍ SKUPINY URBANISTICKÝCH PARAMETRŮ 

Jednotlivé varianty dálniční a silniční sítě jsou zobrazeny jako výkresy II/03.01–II/03.15 v grafické části Územní studie 

a jako schémata v kap. B.3.2. 

C.4.1. VARIANTA D.1 

C.4.1.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru v Řečkovickém 

prolomu (tzv. Svitavská radiála, silnice I/43) nejbližší paralelně existující koridor – v Jinačovickém prolomu 

(v návaznosti na tzv. Přehradní radiálu).  

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko). 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Úsek navržené dálnice D43 severně od Kuřimi prochází středem Boskovické brázdy, resp. Žernovické hrásti. Ta je 

poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněna, takže bariérový efekt zde nelze ve větší míře očekávat.  

▪ Průchod dálnice D43 Jinačovickým prolomem nevytváří bariéru mezi obcemi a jejich bezprostředním rekreačním 

zázemím (v případě Jinačovic směrem k Babímu hřbetu, v případě Rozdrojovic k Podkomorským lesům). 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  

▪ Bariérový efekt D43 při průchodu Bystrce a Kníniček je eliminován tunelovým úsekem. 

C.4.1.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem severního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic 

a Neslovic, které se napojují na dálnici D1 (MÚK Kývalka). Pozitivní vliv mají rovněž obchvaty Ořechova, Hajan 

a Želešic. 

▪ JZT, která pouze dopravně propojuje dálnici D1 (MÚK Troubsko) a dálnici D52 bez přínosu na dostředné vazby 

k městu Brnu, nemá vliv na radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

▪ Jihozápadní tangenta potenciálně mírně posiluje dostředné vazby na Modřice. 
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Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Tzv. severní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich 

rekreačním zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské 

vrchoviny (Přírodní park Bobrava). 

▪ Při průchodu JZT dochází k omezení přístupu k rekreačnímu zázemí Ostopovic a Moravan směrem k údolí 

Bobravy. Obce se dostávají do výrazného „obklíčení“ komunikacemi nadmístního významu (stávající D1 a I/52 

a navržená JZT). 

C.4.1.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu).  

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Nová MÚK Tvarožná na dálnici D1 spolu s obchvatem Tvarožné pozitivně přispívají k rozvoji radiální vazby 

zejména mezi shlukem obcí Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic potenciálně mírně posilují dostředné vazby na Slavkov 

u Brna. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.1.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Segment neobsahuje návrh variantní komunikace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 
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C.4.2. VARIANTA D.2 

C.4.2.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá pouze existující dopravně zatížený koridor v Řečkovickém 

prolomu (silnice I/43). Navržená dálnice D43 v tzv. bítýšské stopě radiální dopravně-urbanistický systém nerozvíjí; 

brněnské městské části na jeho západě (např. Bystrc, Žebětín, Kníničky) nejsou dopravně napojeny na 

urbanistickou osu směřující z Brna na západ (na Prahu) prostřednictvím dálnice D1. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

▪ Vedení „43“ bítýšskou stopou potenciálně posiluje dostředné vazby Veverské Bítýšky. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Úsek navržené dálnice D43 severně od Kuřimi prochází středem Boskovické brázdy, resp. Žernovické hrásti. Ta je 

poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněna, takže bariérový efekt zde nelze ve větší míře očekávat.  

▪ Při průchodu dálnice D43 v tzv. bítýšské stopě nedochází k bariérovému efektu vyjma území východně od 

Chudčic, kde dochází k omezení přístupu směrem k jejich rekreačnímu zázemí Podkomorských lesů. 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  

C.4.2.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem severního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic 

a Neslovic, které se napojují na dálnici D1 (MÚK Kývalka). Pozitivní vliv mají rovněž obchvaty Ořechova, Hajan 

a Želešic. 

▪ JZT, která pouze dopravně propojuje dálnici D1 (MÚK Troubsko) a dálnici D52 bez přínosu na dostředné vazby 

k městu Brnu, nemá vliv na radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

▪ Jihozápadní tangenta potenciálně mírně posiluje dostředné vazby na Modřice. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Tzv. severní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich 

rekreačním zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské 

vrchoviny (Přírodní park Bobrava). 

▪ Při průchodu JZT dochází k omezení přístupu k rekreačnímu zázemí Ostopovic, Moravan a Želešic směrem 

k údolí Bobravy. 
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C.4.2.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu).  

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Nová MÚK Tvarožná na dálnici D1 spolu s obchvatem Tvarožné pozitivně přispívají k rozvoji radiální vazby 

zejména mezi shlukem obcí Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic potenciálně mírně posilují dostředné vazby na Slavkov 

u Brna. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.2.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Segment neobsahuje návrh variantní komunikace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.3. VARIANTA D.3 

C.4.3.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru v Řečkovickém 

prolomu (tzv. Svitavská radiála, silnice I/43) nejbližší paralelně existující koridor – v Jinačovickém prolomu 

(v návaznosti na tzv. Přehradní radiálu).  

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko). 
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Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Úsek navržené dálnice D43 severně od Kuřimi prochází středem Boskovické brázdy, resp. Žernovické hrásti. Ta je 

poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněna, takže bariérový efekt zde nelze ve větší míře očekávat.  

▪ Průchod dálnice D43 Jinačovickým prolomem nevytváří bariéru mezi obcemi a jejich bezprostředním rekreačním 

zázemím (v případě Jinačovic směrem k Babímu hřbetu, v případě Rozdrojovic k Podkomorským lesům). 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  

▪ Bariérový efekt D43 při průchodu Bystrce a Kníniček je eliminován tunelovým úsekem. 

C.4.3.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem severního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic 

a Neslovic, které se napojují na dálnici D1 (MÚK Kývalka). Pozitivní vliv mají rovněž obchvaty Ořechova, Hajan 

a Želešic. 

▪ JZT není navržena. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Tzv. severní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich 

rekreačním zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské 

vrchoviny (Přírodní park Bobrava). 

C.4.3.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu).  

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Nová MÚK Rohlena na dálnici D1 pozitivně přispívá k rozvoji radiální vazby zejména mezi shlukem obcí Tvarožná, 

Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic potenciálně mírně posilují dostředné vazby na Slavkov 

u Brna. 
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Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.3.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Segment neobsahuje návrh variantní komunikace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.4. VARIANTA D.4 

C.4.4.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá pouze existující dopravně zatížený koridor v Řečkovickém 

prolomu (silnice I/43). Navržená dálnice D43 v tzv. bítýšské stopě radiální dopravně-urbanistický systém nerozvíjí; 

brněnské městské části na jeho západě (např. Bystrc, Žebětín, Kníničky) nejsou dopravně napojeny na 

urbanistickou osu směřující z Brna na západ (na Prahu) prostřednictvím dálnice D1. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

▪ Vedení „43“ bítýšskou stopou potenciálně posiluje dostředné vazby Veverské Bítýšky. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Úsek navržené dálnice D43 severně od Kuřimi prochází středem Boskovické brázdy, resp. Žernovické hrásti. Ta je 

poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněna, takže bariérový efekt zde nelze ve větší míře očekávat.  

▪ Při průchodu dálnice D43 v tzv. bítýšské stopě nedochází k bariérovému efektu vyjma území východně od 

Chudčic, kde dochází k omezení přístupu směrem k jejich rekreačnímu zázemí Podkomorských lesů. 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  

C.4.4.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem severního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic 

a Neslovic, které se napojují na dálnici D1 (MÚK Kývalka). Pozitivní vliv mají rovněž obchvaty Ořechova, Hajan 

a Želešic. 
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▪ JZT není navržena. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Tzv. severní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich 

rekreačním zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské 

vrchoviny (Přírodní park Bobrava). 

C.4.4.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu).  

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Nová MÚK Rohlena na dálnici D1 pozitivně přispívá k rozvoji radiální vazby zejména mezi shlukem obcí Tvarožná, 

Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic potenciálně mírně posilují dostředné vazby na Slavkov 

u Brna. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.4.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Segment neobsahuje návrh variantní komunikace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 
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C.4.5. VARIANTA D.5 

C.4.5.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru v Řečkovickém 

prolomu (tzv. Svitavská radiála, silnice I/43) nejbližší paralelně existující koridor – v Jinačovickém prolomu 

(v návaznosti na tzv. Přehradní radiálu).  

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko). 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Úsek navržené dálnice D43 severně od Kuřimi prochází pomezím Žernovické hrásti, Milonické sníženiny a Hořické 

vrchoviny. Toto území je poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněno, takže bariérový efekt zde nelze ve větší míře 

očekávat. Jediným problematickým místem je severní okraj Kuřimi, kde dochází k potenciální bariéře mezi severní 

částí města a hřebenem Zlobice. 

▪ Průchod dálnice D43 Jinačovickým prolomem nevytváří bariéru mezi obcemi a jejich bezprostředním rekreačním 

zázemím (v případě Jinačovic směrem k Babímu hřbetu, v případě Rozdrojovic k Podkomorským lesům). 

▪ Bariérový efekt D43 při průchodu Bystrce a Kníniček je eliminován tunelovým úsekem. 

C.4.5.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem severního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic 

a Neslovic, které se napojují na dálnici D1 (MÚK Kývalka). Pozitivní vliv mají rovněž obchvaty Ořechova, Hajan 

a Želešic. 

▪ JZT není navržena. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Tzv. severní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich 

rekreačním zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské 

vrchoviny (Přírodní park Bobrava). 
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C.4.5.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu).  

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Nová MÚK Tvarožná na dálnici D1 spolu s obchvatem Tvarožné pozitivně přispívají k rozvoji radiální vazby 

zejména mezi shlukem obcí Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic potenciálně mírně posilují dostředné vazby na Slavkov 

u Brna. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.5.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Segment neobsahuje návrh variantní komunikace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.6. VARIANTA D.6 

C.4.6.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá pouze existující dopravně zatížený koridor v Řečkovickém 

prolomu (silnice I/43). Navržená dálnice D43 v tzv. bítýšské stopě radiální dopravně-urbanistický systém nerozvíjí; 

brněnské městské části na jeho západě (např. Bystrc, Žebětín, Kníničky) nejsou dopravně napojeny na 

urbanistickou osu směřující z Brna na západ (na Prahu) prostřednictvím dálnice D1. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 



11 / 2018 C.  POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO  

 

  
 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ a SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA C - 119 
 

 

▪ Vedení „43“ bítýšskou stopou potenciálně posiluje dostředné vazby Veverské Bítýšky. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Úsek navržené dálnice D43 severně od Kuřimi prochází pomezím Žernovické hrásti, Milonické sníženiny a Hořické 

vrchoviny. Toto území je poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněno, takže bariérový efekt zde nelze ve větší míře 

očekávat. Jediným problematickým místem je severní okraj Kuřimi, kde dochází k potenciální bariéře mezi severní 

částí města a hřebenem Zlobice. 

▪ Při průchodu dálnice D43 v tzv. bítýšské stopě nedochází k bariérovému efektu vyjma území východně od 

Chudčic, kde dochází k omezení přístupu směrem k jejich rekreačnímu zázemí Podkomorských lesů. 

C.4.6.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem severního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic 

a Neslovic, které se napojují na dálnici D1 (MÚK Kývalka). Pozitivní vliv mají rovněž obchvaty Ořechova, Hajan 

a Želešic. 

▪ JZT není navržena. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Tzv. severní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich 

rekreačním zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské 

vrchoviny (Přírodní park Bobrava). 

C.4.6.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu).  

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Nová MÚK Tvarožná na dálnici D1 spolu s obchvatem Tvarožné pozitivně přispívají k rozvoji radiální vazby 

zejména mezi shlukem obcí Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic potenciálně mírně posilují dostředné vazby na Slavkov 

u Brna. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 
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C.4.6.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Segment neobsahuje návrh variantní komunikace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.7. VARIANTA S.1 

C.4.7.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru v Řečkovickém 

prolomu (tzv. Svitavská radiála, silnice I/43) nejbližší paralelně existující koridor – v Jinačovickém prolomu 

(v návaznosti na tzv. Přehradní radiálu).  

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko). 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice severně od Kuřimi v německé stopě prochází středem Boskovické brázdy, 

resp. Žernovické hrásti. Ta je poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněna, takže bariérový efekt zde nelze ve větší 

míře očekávat. 

▪ Průchod čtyřpruhové silnice Jinačovickým prolomem nevytváří bariéru mezi obcemi a jejich bezprostředním 

rekreačním zázemím (v případě Jinačovic směrem k Babímu hřbetu, v případě Rozdrojovic k Podkomorským 

lesům). 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice procházející Bystrcí využívá současnou trasu tzv. Staré dálnice mezi sídlištěm 

Bystrc I a Bystrc II. V případě Kníniček je potenciální bariérový efekt směrem k Brněnské přehradě eliminován 

tunelovým úsekem. Převedením dopravy z centra Kníniček se získá lepší přístupnost do oblasti Babího hřbetu 

a medláneckého letiště. 



11 / 2018 C.  POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO  

 

  
 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ a SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA C - 121 
 

 

C.4.7.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem severního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic 

a Neslovic, které se napojují na dálnici D1 (MÚK Kývalka). Pozitivní vliv mají rovněž obchvaty Ořechova, Hajan 

a Želešic. 

▪ JZT, která pouze dopravně propojuje dálnici D1 (MÚK Troubsko) a dálnici D52 bez přínosu na dostředné vazby 

k městu Brnu, nemá vliv na radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

▪ Jihozápadní tangenta potenciálně mírně posiluje dostředné vazby na Modřice. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Tzv. severní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich 

rekreačním zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské 

vrchoviny (Přírodní park Bobrava). 

▪ Při průchodu JZT dochází k omezení přístupu k rekreačnímu zázemí Ostopovic a Moravan směrem k údolí 

Bobravy. 

C.4.7.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu).  

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Nová MÚK Tvarožná na dálnici D1 spolu s obchvatem Tvarožné pozitivně přispívají k rozvoji radiální vazby 

zejména mezi shlukem obcí Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic potenciálně mírně posilují dostředné vazby na Slavkov 

u Brna. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.7.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Segment neobsahuje návrh variantní komunikace. 
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Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.8. VARIANTA S.2 

C.4.8.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru v Řečkovickém 

prolomu (tzv. Svitavská radiála, silnice I/43) nejbližší paralelně existující koridor – v Jinačovickém prolomu 

(v návaznosti na tzv. Přehradní radiálu) – obchvaty Kníniček a Jinačovic. 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko).  

▪ Tyto dva směry využívající Jinačovický a Žebětínský prolom nejsou propojeny přes Brno-Bystrc. 

▪ Navržená stopa silnice „43“ v tzv. bítýšské stopě radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace 

nerozvíjí, spojením severního a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

▪ Vedení „43“ bítýšskou stopou potenciálně posiluje dostředné vazby Veverské Bítýšky. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice severně od Kuřimi v německé stopě prochází středem Boskovické brázdy, 

resp. Žernovické hrásti. Ta je poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněna, takže bariérový efekt zde nelze ve větší 

míře očekávat. 

▪ Průchod čtyřpruhové silnice Jinačovickým prolomem nevytváří bariéru mezi obcemi a jejich bezprostředním 

rekreačním zázemím (v případě Jinačovic směrem k Babímu hřbetu, v případě Rozdrojovic k Podkomorským 

lesům). 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  

▪ V úseku navrženého obchvatu Kníniček okolo Mniší hory silnice vytváří potenciální bariéru zejména mezi 

Kníničkami a Bystrcí na jedné straně a Babím hřbetem a okolím medláneckého letiště na straně druhé. Vzhledem 

k předpokládanému dvoupruhovému uspořádání má ale tato bariéra nižší míru dopadu na průchodnost územím. 

▪ Při průchodu navržené čtyřpruhové silnice I/43 v tzv. bítýšské stopě nedochází k bariérovému efektu vyjma území 

východně od Chudčic, kde dochází k omezení přístupu směrem k jejich rekreačnímu zázemí Podkomorských lesů. 
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C.4.8.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem severního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic 

a Neslovic, které se napojují na dálnici D1 (nová MÚK Ostrovačice). Pozitivní vliv mají rovněž obchvaty Ořechova, 

Hajan a Želešic. 

▪ JZT v podobě silničního propojení dálnice D1 (MÚK Troubsko) a silnice I/52 (MÚK Moravanská na ulici Vídeňská) 

je bez přínosu na dostředné vazby k městu Brnu, a nemá tak vliv na radiální dopravně-urbanistický systém 

brněnské aglomerace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

▪ Silničním propojením dálnice D1–silnice I/52 (MÚK Moravanská) potenciálně mírně posilují dostředné vazby na 

Modřice. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Tzv. severní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich 

rekreačním zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské 

vrchoviny (Přírodní park Bobrava). 

▪ Při průchodu silničního propojení dálnice D1–silnice I/52 (MÚK Moravanská) dochází k omezení přístupu 

k rekreačnímu zázemí Ostopovic a Moravan směrem k údolí Bobravy. Vzhledem k předpokládanému 

dvoupruhovému uspořádání má ale tato bariéra menší dopad na průchodnost územím. 

C.4.8.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu). 

Ještě výrazněji přispívají k posílení radiálního systému obchvaty Měnína a Telnice ze směru od MÚK Blučina 

a obchvaty Újezdu u Brna a Sokolnic ze směru od Slavkova u Brna. 

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Nová MÚK Tvarožná na dálnici D1 spolu s obchvatem Tvarožné pozitivně přispívá k rozvoji radiální vazby 

zejména mezi shlukem obcí Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic potenciálně mírně posilují dostředné vazby na Slavkov 

u Brna. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 
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C.4.8.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Segment neobsahuje návrh variantní komunikace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.9. VARIANTA S.3 

C.4.9.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru v Řečkovickém 

prolomu (tzv. Svitavská radiála, silnice I/43) nejbližší paralelně existující koridor – v Jinačovickém prolomu 

(v návaznosti na tzv. Přehradní radiálu). 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko).  

▪ Tyto dva směry využívající Jinačovický a Žebětínský prolom jsou propojeny západně od zástavby MČ Brno-

Kníničky a využívají německou stopu „43“. 

▪ Navržená druhá stopa silnice „43“ v tzv. bítýšské stopě radiální dopravně-urbanistický systém brněnské 

aglomerace nerozvíjí, spojením severního a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

▪ Vedení „43“ bítýšskou stopou potenciálně posiluje dostředné vazby Veverské Bítýšky. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice severně od Kuřimi v německé stopě prochází středem Boskovické brázdy, 

resp. Žernovické hrásti. Ta je poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněna, takže bariérový efekt vůči rekreačnímu 

zázemí zde nelze ve větší míře očekávat. 

▪ Průchod čtyřpruhové silnice Jinačovickým prolomem nevytváří bariéru mezi obcemi a jejich bezprostředním 

rekreačním zázemím (v případě Jinačovic směrem k Babímu hřbetu, v případě Rozdrojovic k Podkomorským 

lesům). 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice procházející Bystrcí využívá současnou trasu tzv. Staré dálnice mezi sídlištěm 

Bystrc I a Bystrc II. V případě Kníniček je potenciální bariérový efekt směrem k Brněnské přehradě eliminován 
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tunelovým úsekem. Převedením dopravy z centra Kníniček se získá lepší přístupnost do oblasti Babího hřbetu 

a medláneckého letiště. 

▪ Při průchodu navržené čtyřpruhové silnice I/43 v tzv. bítýšské stopě nedochází k bariérovému efektu vyjma území 

východně od Chudčic, kde dochází k omezení přístupu směrem k jejich rekreačnímu zázemí Podkomorských lesů. 

C.4.9.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem severního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic 

a Neslovic, které se napojují na dálnici D1 (nová MÚK Ostrovačice). Pozitivní vliv mají rovněž obchvaty Ořechova, 

Hajan a Želešic. 

▪ JZT není ve variantě obsažena. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ (dtto D.3) 

C.4.9.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu).  

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Nová MÚK Rohlena na dálnici D1 pozitivně přispívá k rozvoji radiální vazby zejména mezi shlukem obcí Tvarožná, 

Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic potenciálně mírně posilují dostředné vazby na Slavkov 

u Brna. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.9.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Segment neobsahuje návrh variantní komunikace. 
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Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.10. VARIANTA S.4 

C.4.10.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru v Řečkovickém 

prolomu (tzv. Svitavská radiála, silnice I/43) nejbližší paralelně existující koridor – v Jinačovickém prolomu 

(v návaznosti na tzv. Přehradní radiálu). 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko).  

▪ Tyto dva směry využívající Jinačovický a Žebětínský prolom jsou propojeny západně od zástavby MČ Brno-

Kníničky a využívají německou stopu „43“. 

▪ Navržená druhá stopa silnice „43“ v tzv. bítýšské stopě radiální dopravně-urbanistický systém brněnské 

aglomerace nerozvíjí, spojením severního a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

▪ Vedení „43“ bítýšskou stopou potenciálně posiluje dostředné vazby Veverské Bítýšky. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice severně od Kuřimi v německé stopě prochází středem Boskovické brázdy, 

resp. Žernovické hrásti. Ta je poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněna, takže bariérový efekt vůči rekreačnímu 

zázemí zde nelze ve větší míře očekávat. 

▪ Průchod čtyřpruhové silnice Jinačovickým prolomem nevytváří bariéru mezi obcemi a jejich bezprostředním 

rekreačním zázemím (v případě Jinačovic směrem k Babímu hřbetu, v případě Rozdrojovic k Podkomorským 

lesům). 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice procházející Bystrcí využívá současnou trasu tzv. Staré dálnice mezi sídlištěm 

Bystrc I a Bystrc II. V případě Kníniček je potenciální bariérový efekt směrem k Brněnské přehradě eliminován 

tunelovým úsekem. Převedením dopravy z centra Kníniček se získá lepší přístupnost do oblasti Babího hřbetu 

a medláneckého letiště. 

▪ Při průchodu navržené čtyřpruhové silnice I/43 v tzv. bítýšské stopě nedochází k bariérovému efektu vyjma území 

východně od Chudčic, kde dochází k omezení přístupu směrem k jejich rekreačnímu zázemí Podkomorských lesů. 
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C.4.10.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem jižního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic a Neslovic, 

které se napojují na dálnici D1 (nová MÚK Ostrovačice). 

▪ Velký jižní obchvat (VJO), tj. spojení dálnice D1 (nová MÚK Ostrovačice) a dálnice D52 (MÚK Ledce) a dále 

dálnice D2 (MÚK Blučina), radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace nerozvíjí, spojením jižního 

a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. Zejména úsek mezi Neslovicemi 

a Silůvkami postrádá z tohoto pohledu smysl. Přínosem jsou pouze krátké úseky u mimoúrovňových křižovatek, 

které zlepšují přístupnost sídel k hlavním radiálám. Pozitivní vliv má rovněž obchvat Želešic.  

▪ JZT není ve variantě obsažena. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Jižní obchvat Rosic má na rozdíl od severního obchvatu potenciálně mírně pozitivní vliv na dostředné vazby Rosic. 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Tzv. jižní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich rekreačním 

zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské vrchoviny (Přírodní 

park Bobrava). 

▪ Bariérový efekt jihozápadního propojení D1 a D2 v úseku Neslovice – MÚK Bratčice je eliminován tunelovým 

úsekem v oblasti Hlíny.  

C.4.10.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu). 

Ještě výrazněji přispívají k posílení radiálního systému obchvaty Měnína a Telnice ze směru od MÚK Blučina 

a obchvaty Újezdu u Brna a Sokolnic ze směru od Slavkova u Brna. 

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Obchvat Šlapanic nemá výrazný vliv na radiální systém brněnské aglomerace. 

▪ Nová MÚK Tvarožná na dálnici D1 spolu s obchvatem Tvarožné pozitivně přispívá k rozvoji radiální vazby 

zejména mezi shlukem obcí Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic potenciálně mírně posilují dostředné vazby na Slavkov 

u Brna. 
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Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.10.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Segment neobsahuje návrh variantní komunikace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.11. VARIANTA S.5 

C.4.11.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru v Řečkovickém 

prolomu (tzv. Svitavská radiála, silnice I/43) nejbližší paralelně existující koridor – v Jinačovickém prolomu 

(v návaznosti na tzv. Přehradní radiálu). 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko).  

▪ Tyto dva směry využívající Jinačovický a Žebětínský prolom jsou propojeny západně od zástavby MČ Brno-

Kníničky a využívají německou stopu „43“. 

▪ Navržená druhá stopa silnice „43“ v tzv. bítýšské stopě radiální dopravně-urbanistický systém brněnské 

aglomerace nerozvíjí, spojením severního a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

▪ Vedení „43“ bítýšskou stopou potenciálně posiluje dostředné vazby Veverské Bítýšky. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Úsek navržené dálnice D43 severně od Kuřimi prochází pomezím Žernovické hrásti, Milonické sníženiny a Hořické 

vrchoviny. Toto území je poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněno, takže bariérový efekt zde nelze ve větší míře 

očekávat. Jediným problematickým místem je severní okraj Kuřimi, kde dochází k potenciální bariéře mezi severní 

částí města a hřebenem Zlobice. 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  
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▪ Průchod čtyřpruhové silnice Jinačovickým prolomem nevytváří bariéru mezi obcemi a jejich bezprostředním 

rekreačním zázemím (v případě Jinačovic směrem k Babímu hřbetu, v případě Rozdrojovic k Podkomorským 

lesům). 

▪ Při průchodu navržené čtyřpruhové silnice I/43 v tzv. bítýšské stopě nedochází k bariérovému efektu vyjma území 

západně od Veverské Bítýšky, kde dochází k omezení přístupu směrem k jejímu rekreačnímu zázemí – 

jihovýchodnímu okraji Deblínské vrchoviny. 

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice procházející Bystrcí využívá současnou trasu tzv. Staré dálnice mezi sídlištěm 

Bystrc I a Bystrc II. V případě Kníniček je potenciální bariérový efekt směrem k Brněnské přehradě eliminován 

tunelovým úsekem. Převedením dopravy z centra Kníniček se získá lepší přístupnost do oblasti Babího hřbetu 

a medláneckého letiště. 

C.4.11.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem jižního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic a Neslovic, 

které se napojují na dálnici D1 (nová MÚK Ostrovačice). 

▪ Velký jižní obchvat (VJO), tj. spojení dálnice D1 (nová MÚK Ostrovačice) a dálnice D52 (MÚK Ledce) a dále 

dálnice D2 (MÚK Blučina), radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace nerozvíjí, spojením jižního 

a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. Zejména úsek mezi Neslovicemi 

a Silůvkami postrádá z tohoto pohledu smysl. Přínosem jsou pouze krátké úseky u mimoúrovňových křižovatek, 

které zlepšují přístupnost sídel k hlavním radiálám. Pozitivní vliv má rovněž obchvat Želešic.  

▪ JZT není ve variantě obsažena. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Jižní obchvat Rosic má na rozdíl od severního obchvatu potenciálně mírně pozitivní vliv na dostředné vazby Rosic. 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Tzv. jižní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich rekreačním 

zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské vrchoviny (Přírodní 

park Bobrava). 

▪ Bariérový efekt jihozápadního propojení D1 a D2 v úseku Neslovice – MÚK Bratčice je eliminován tunelovým 

úsekem v oblasti Hlíny.  

C.4.11.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Měnína a Telnice ze směru od MÚK 

Blučina a obchvaty Újezdu u Brna a Sokolnic ze směru od Slavkova u Brna. 

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 
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▪ Nová MÚK Rohlenka na dálnici D1 pozitivně přispívá k rozvoji radiální vazby zejména mezi shlukem obcí 

Tvarožná, Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

▪ Pokračování jižní tangenty (JT), tj. silniční propojení dálnice D2 a silnice II/380 s pokračováním na silnici II/417, 

zlepšuje dostupnost Šlapanic směrem z dálnice D2. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.11.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Obchvat Maloměřic a Obřan ve své východní stopě nemá výrazný vliv na radiální systém brněnské aglomerace; je 

součástí vnitroměstské sítě komunikací. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.12. VARIANTA S.6 

C.4.12.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru v Řečkovickém 

prolomu (tzv. Svitavská radiála, silnice I/43) nejbližší paralelně existující koridor – v Jinačovickém prolomu 

(v návaznosti na tzv. Přehradní radiálu). 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko).  

▪ Tyto dva směry využívající Jinačovický a Žebětínský prolom jsou propojeny západně od zástavby MČ Brno-

Kníničky a využívají německou stopu „43“. 

▪ Navržená druhá stopa silnice „43“ v tzv. bítýšské stopě radiální dopravně-urbanistický systém brněnské 

aglomerace nerozvíjí, spojením severního a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 
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▪ Vedení „43“ bítýšskou stopou potenciálně posiluje dostředné vazby Veverské Bítýšky. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Úsek navržené dálnice D43 severně od Kuřimi prochází pomezím Žernovické hrásti, Milonické sníženiny a Hořické 

vrchoviny. Toto území je poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněno, takže bariérový efekt zde nelze ve větší míře 

očekávat. Jediným problematickým místem je severní okraj Kuřimi, kde dochází k potenciální bariéře mezi severní 

částí města a hřebenem Zlobice. 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  

▪ Průchod čtyřpruhové silnice Jinačovickým prolomem nevytváří bariéru mezi obcemi a jejich bezprostředním 

rekreačním zázemím (v případě Jinačovic směrem k Babímu hřbetu, v případě Rozdrojovic k Podkomorským 

lesům). 

▪ Při průchodu navržené čtyřpruhové silnice I/43 v tzv. bítýšské stopě nedochází k bariérovému efektu vyjma území 

východně od Chudčic, kde dochází k omezení přístupu směrem k jejich rekreačnímu zázemí Podkomorských lesů. 

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice procházející Bystrcí využívá současnou trasu tzv. Staré dálnice mezi sídlištěm 

Bystrc I a Bystrc II. V případě Kníniček je potenciální bariérový efekt směrem k Brněnské přehradě eliminován 

tunelovým úsekem. Převedením dopravy z centra Kníniček se získá lepší přístupnost do oblasti Babího hřbetu 

a medláneckého letiště. 

C.4.12.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem jižního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic a Neslovic, 

které se napojují na dálnici D1 (nová MÚK Ostrovačice). 

▪ Velký jižní obchvat (VJO), tj. spojení dálnice D1 (nová MÚK Ostrovačice) a dálnice D52 (MÚK Ledce) a dále 

dálnice D2 (MÚK Blučina), radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace nerozvíjí, spojením jižního 

a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. Zejména úsek mezi Neslovicemi 

a Silůvkami postrádá z tohoto pohledu smysl. Přínosem jsou pouze krátké úseky u mimoúrovňových křižovatek, 

které zlepšují přístupnost sídel k hlavním radiálám. Pozitivní vliv má rovněž obchvat Želešic.  

▪ JZT není ve variantě obsažena. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Jižní obchvat Rosic má na rozdíl od severního obchvatu potenciálně mírně pozitivní vliv na dostředné vazby Rosic. 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Tzv. jižní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich rekreačním 

zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské vrchoviny (Přírodní 

park Bobrava). 

▪ Bariérový efekt jihozápadního propojení D1 a D2 v úseku Neslovice – MÚK Bratčice je eliminován tunelovým 

úsekem v oblasti Hlíny.  
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C.4.12.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu). 

Ještě výrazněji přispívají k posílení radiálního systému obchvaty Měnína a Telnice ze směru od MÚK Blučina 

a obchvaty Újezdu u Brna a Sokolnic ze směru od Slavkova u Brna. 

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Nová MÚK Rohlenka na dálnici D1 pozitivně přispívá k rozvoji radiální vazby zejména mezi shlukem obcí 

Tvarožná, Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic potenciálně mírně posilují dostředné vazby na Slavkov 

u Brna. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.12.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Obchvat Maloměřic a Obřan ve své východní stopě nemá výrazný vliv na radiální systém brněnské aglomerace; je 

součástí vnitroměstské sítě komunikací. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.13. VARIANTA S.8 

C.4.13.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru v Řečkovickém 

prolomu (tzv. Svitavská radiála, silnice I/43) nejbližší paralelně existující koridor – v Jinačovickém prolomu 

(v návaznosti na tzv. Přehradní radiálu). 
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▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko).  

▪ Tyto dva směry využívající Jinačovický a Žebětínský prolom jsou propojeny západně od zástavby MČ Brno-

Kníničky a využívají německou stopu „43“. 

▪ Navržená druhá stopa silnice „43“ v tzv. bítýšské stopě radiální dopravně-urbanistický systém brněnské 

aglomerace nerozvíjí, spojením severního a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

▪ Vedení „43“ bítýšskou stopou potenciálně posiluje dostředné vazby Veverské Bítýšky. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice severně od Kuřimi v německé stopě prochází středem Boskovické brázdy, 

resp. Žernovické hrásti. Ta je poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněna, takže bariérový efekt vůči rekreačnímu 

zázemí zde nelze ve větší míře očekávat. 

▪ Průchod čtyřpruhové silnice Jinačovickým prolomem nevytváří bariéru mezi obcemi a jejich bezprostředním 

rekreačním zázemím (v případě Jinačovic směrem k Babímu hřbetu, v případě Rozdrojovic k Podkomorským 

lesům). 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice procházející Bystrcí využívá současnou trasu tzv. Staré dálnice mezi sídlištěm 

Bystrc I a Bystrc II. V případě Kníniček je potenciální bariérový efekt směrem k Brněnské přehradě eliminován 

tunelovým úsekem. Převedením dopravy z centra Kníniček se získá lepší přístupnost do oblasti Babího hřbetu 

a medláneckého letiště. 

▪ Při průchodu navržené čtyřpruhové silnice I/43 v tzv. bítýšské stopě nedochází k bariérovému efektu vyjma území 

východně od Chudčic, kde dochází k omezení přístupu směrem k jejich rekreačnímu zázemí Podkomorských lesů. 

C.4.13.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně-urbanistický systém je posílen návrhem jižního obchvatu Rosic a obchvaty Tetčic a Neslovic, 

které se napojují na dálnici D1 (nová MÚK Ostrovačice). 

▪ Velký jižní obchvat (VJO), tj. spojení dálnice D1 (nová MÚK Ostrovačice) a dálnice D52 (MÚK Ledce) a dále 

dálnice D2 (MÚK Blučina), radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace nerozvíjí, spojením jižního 

a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. Zejména úsek mezi Neslovicemi 

a Silůvkami postrádá z tohoto pohledu smysl. Přínosem jsou pouze krátké úseky u mimoúrovňových křižovatek, 

které zlepšují přístupnost sídel k hlavním radiálám. Pozitivní vliv má rovněž obchvat Želešic.  

▪ JZT není ve variantě obsažena. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Jižní obchvat Rosic má na rozdíl od severního obchvatu potenciálně mírně pozitivní vliv na dostředné vazby Rosic. 

▪ Obchvaty Tetčic a Neslovic potenciálně posilují dostředné vazby na Rosice. 
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Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Tzv. jižní obchvat Rosic ani obchvaty Tetčic a Neslovic nezpůsobují bariérový efekt mezi sídly a jejich rekreačním 

zázemím, tj. jihovýchodním okrajem Jinošovské pahorkatiny, resp. západním okrajem Hlínské vrchoviny (Přírodní 

park Bobrava). 

▪ Bariérový efekt jihozápadního propojení D1 a D2 v úseku Neslovice – MÚK Bratčice je eliminován tunelovým 

úsekem v oblasti Hlíny.  

C.4.13.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Radiální dopravně urbanistický systém je na jihovýchodě posílen obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek 

a Křenovic, a to ve směru na Újezd u Brna (v existující trase II/418) a Brno-Tuřany (po navrženém obchvatu). 

Navržené jihovýchodní spojení dálnice D2 a D1 (MÚK Blučina – MÚK Rousínov) radiální dopravně-urbanistický 

systém brněnské aglomerace nerozvíjí, spojením jižního a východního předpolí Brna nabývá charakteru okružní 

dopravní spojky. Přínosem jsou pouze krátké úseky u mimoúrovňových dálničních křižovatek, které zlepšují 

přístupnost sídel k hlavním radiálám.  

▪ Přestavbu MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa a její propojení na silnici II/430 a tzv. Ostravskou 

radiálu lze rovněž považovat za přínos pro dostředné vazby mezi Brnem a jihovýchodním segmentem jeho 

aglomerace. 

▪ Nová MÚK Rohlenka na dálnici D1 pozitivně přispívá k rozvoji radiální vazby zejména mezi shlukem obcí 

Tvarožná, Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Obchvaty Hostěrádek-Řešova, Šaratic, Hrušek a Křenovic a nové propojení Rousínova se Slavkovem potenciálně 

mírně posilují dostředné vazby na Slavkov u Brna. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.13.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Segment neobsahuje návrh variantní komunikace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 
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C.4.14. VARIANTA S.9.3 

C.4.14.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá pouze existující dopravně zatížený koridor v Řečkovickém 

prolomu (silnice I/43). 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko).  

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Úsek navržené čtyřpruhové silnice severně od Kuřimi v německé stopě prochází středem Boskovické brázdy, 

resp. Žernovické hrásti. Ta je poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněna, takže bariérový efekt zde nelze ve větší 

míře očekávat. 

▪ Bariérový efekt tzv. jižního obchvatu Kuřimi je eliminován tunelovým úsekem.  

C.4.14.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Varianta je bez vlivu na radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k identifikovaným rekreačním zázemím.  

C.4.14.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Nová MÚK Tvarožná na dálnici D1 spolu s obchvatem Tvarožné pozitivně přispívají k rozvoji radiální vazby 

zejména mezi shlukem obcí Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 



C.  POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO 11 / 2018 

 

 
 

C - 136  ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ a SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA 
 

 

C.4.14.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Oblast neobsahuje návrh variantní komunikace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.15. VARIANTA S.9.4 

C.4.15.1. Segment Severozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na sever využívá pouze existující dopravně zatížený koridor v Řečkovickém 

prolomu (silnice I/43). 

▪ Urbanistická osa směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) využívá kromě již dopravně zatíženého koridoru 

ulic Vídeňské a Heršpické (směřující k exitu Brno-centrum) a koridoru tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-

západ) nejbližší paralelně jdoucí koridor – v Žebětínském prolomu (MÚK Kohoutovice – MÚK Troubsko).  

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Navržená dálniční a silniční síť potenciálně posiluje dostředné vazby na město Kuřim. 

▪ Vedení „43“ bítýšskou stopou potenciálně posiluje dostředné vazby Veverské Bítýšky. 

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí  

▪ Úsek navržené dálnice D43 severně od Kuřimi prochází pomezím Žernovické hrásti, Milonické sníženiny a Hořické 

vrchoviny. Toto území je poměrně bohatě a rovnoměrně zalesněno, takže bariérový efekt zde nelze ve větší míře 

očekávat. 

C.4.15.2. Segment Jihozápad 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Varianta je bez vlivu na radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k identifikovaným rekreačním zázemím.  
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C.4.15.3. Segment Jihovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Nová MÚK Tvarožná na dálnici D1 spolu s obchvatem Tvarožné pozitivně přispívají k rozvoji radiální vazby 

zejména mezi shlukem obcí Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ V oblasti nebyla identifikována významná rekreační zázemí. 

C.4.15.4. Segment Severovýchod 

Posilování či oslabování radiální urbanistické struktury brněnské aglomerace 

▪ Oblast neobsahuje návrh variantní komunikace. 

Posilování či oslabování dostředných vazeb na subcentra řešeného území 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty ve vztahu k subcentrům.  

Posilování či oslabování vazeb sídel a jejich rekreačních zázemí 

▪ Segmentem neprochází žádný navrhovaný úsek varianty. Vazby sídel a jejich rekreačního zázemí (v tomto 

případě zejména Moravského krasu) nejsou variantou ovlivněny. 

C.4.16. HODNOCENÍ SEGMENTŮ Z HLEDISKA URBANISTICKÉHO 

C.4.16.1. Segment Severozápad 

▪ Varianty, které nejvíce podporují radiální systém urbanistické struktury brněnské aglomerace, v sobě obsahují tzv. 

bystrckou stopu. Ta v sobě obsahuje osu směřující z Brna na sever, která odlehčuje přetížený koridor tzv. 

Svitavské radiály (silnice I/43), i osu směřující z Brna na západ (směrem na Prahu), která odlehčuje zejména 

koridor tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK Brno-západ na dálnici D1).  

▪ Navržená stopa „43“ v tzv. bítýšské stopě radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace nerozvíjí, 

spojením severního a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. To platí i v případě, že 

jsou navrženy zároveň obě dvě stopy (bystrcká i bítýšská). 

▪ Obchvat Kníniček a Jinačovic (varianta S.2), který nabízí spojení na Kuřimsko bez propojení „43“ v německé 

stopě, je problematický vzhledem k jeho vedení okolo zoo a zásahu do rekeračního zázemí Komína a Medlánek. 

▪ Z hlediska urbanistických vazeb neexistuje výrazný rozdíl mezi německou a optimalizovanou stopou „43“ severně 

od Kuřimi. Obě tyto trasy procházejí územím s poměrně shodnými charakteristikami z hlediska radiálních vazeb 

a bariérového efektu vzhledem k potenciálním rekreačním zázemím. Jediným problematickým místem je severní 

okraj Kuřimi, kde při variantách s tzv. severním ochvatem Kuřimi dochází k potenciální bariéře mezi severní částí 

města a rekreačním územím Zlobice. 
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C.4.16.2. Segment Jihozápad 

▪ JZT, která pouze dopravně propojuje dálnici D1 (MÚK Troubsko) a dálnici D52 bez přínosu na dostředné vazby 

k městu Brnu, nemá vliv na radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace. Při průchodu JZT 

dochází k omezení přístupu k rekreačnímu zázemí Ostopovic, Moravan a Želešic (v případě varianty D.2) směrem 

k údolí Bobravy. Obce se dostávají do výrazného „obklíčení“ komunikacemi nadmístního významu (stávající D1 

a I/52 a navržená JZT). 

▪ Z hlediska sledovaných urbanistických vazeb neexistuje výrazný rozdíl mezi severním a jižním obchvatem Rosic. 

▪ Velký jižní obchvat (VJO), tj. spojení dálnice D1 (nová MÚK Ostrovačice) a dálnice D52 (MÚK Ledce) a dále 

dálnice D2 (MÚK Blučina) až dálnice D1 východně od Brna, nerozvíjí radiální dopravně-urbanistický systém 

brněnské aglomerace; spojením jižního a západního předpolí Brna nabývá charakteru okružní dopravní spojky. 

Zejména úsek mezi Neslovicemi a Silůvkami postrádá z tohoto pohledu smysl. 

C.4.16.3. Segment Jihovýchod 

▪ Z hlediska urbanistických vazeb neexistuje výrazný rozdíl mezi způsoby úpravy mimoúrovňových křižovatek na 

dálnici D1 východně od Brna. 

▪ Nová MÚK Tvarožná na dálnici D1 spolu s obchvatem Tvarožné pozitivně přispívají k rozvoji radiální vazby 

zejména mezi shlukem obcí Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice a městem Brnem. 

▪ Velký jižní obchvat (VJO), tj. spojení dálnice D1 (nová MÚK Ostrovačice) a dálnice D52 (MÚK Ledce) a dále 

dálnice D2 (MÚK Blučina) až dálnice D1 východně od Brna nerozvíjí radiální dopravně-urbanistický systém 

brněnské aglomerace; spojením jižního a východního předpolí Brna nabývá charakteru nadbytečné okružní 

dopravní spojky. Přitom obchvaty Telnice, Sokolnic a Újezdu u Brna, které radiální dopravní systém ctí, mají 

výrazně pozitivnější vliv. Pozitivní vliv má rovněž pokračování tzv. jižní tangenty (JT) k silnici II/417 směrem na 

Šlapanice. 

C.4.16.4. Segment Severovýchod 

▪ Bez vlivu na celkové řešení nadřazené dálniční a silniční sítě. 



11 / 2018 C.  POROVNÁNÍ VARIANT Z HLEDISKA DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO  

 

  
 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ a SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA C - 139 
 

 

C.5. HODNOCENÍ VARIANT ZA DÍLČÍ SKUPINY SOCIODEMOGRAFICKÝCH PARAMETRŮ 

C.5.1. HODNOCENÍ VARIANT Z HLEDISKA OKRUHŮ 

C.5.1.1. Varianta D.1 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta dílčím způsobem řeší situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva a bydlení 

především v SZ segmentu řešeného území (zohledňuje potřebu radiálního napojení 

suburbanizovaného území na Brno).  

Podobně, nicméně v menším rozsahu, reflektuje potřeby radiálního napojení JZ segmentu. 

Varianta téměř nereflektuje radiální napojení na Brno v případě JV segmentu.  

rekreace Varianta může vést k expanzi zázemí Brna pro rekreační a volnočasové účely i do přírodně 

a krajinářsky atraktivních lokalit nacházejících se v současnosti ve větších vzdálenostech 

severně od města (např. okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.). 

hospodářské 

podmínky 

Varianta dílčím způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska dopravní 

dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti. Lze spekulovat o posílení pracovní 

dostupnosti a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu pumpy, tj. o přesměrování vybraných 

pracovních proudů, doposud směřujících do Kuřimi, nově do Brna. 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do mikroregionálního 

centra Modřice. 

sídelní struktura Varianta neúplně reflektuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna 

(tato spádovost není variantou řešena v JV segmentu a je řešena jen dílčím způsobem 

v případě JZ segmentu). 

 

C.5.1.2. Varianta D.2 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta téměř nereflektuje situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva a bydlení. Potřebu 

radiálního napojení suburbanizovaného území na Brno řeší pouze dílčím způsobem v JZ 

segmentu řešeného území.  

Varianta téměř nereflektuje radiální napojení na Brno v případě JV segmentu. 
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Okruh Zhodnocení  

rekreace Bez ovlivnění konfigurací silniční a dálniční sítě v této variantě. 

hospodářské 

podmínky 

Varianta dílčím způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska dopravní 

dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti.  

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Rosice. 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do mikroregionálního 

centra Modřice. 

sídelní struktura Varianta téměř nezohledňuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna 

(tato spádovost není variantou řešena v SZ a JV segmentu a řešena je jen dílčím způsobem 

v případě JZ segmentu). 

 

C.5.1.3. Varianta D.3 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta dílčím způsobem řeší situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva a bydlení 

především v SZ segmentu řešeného území (zohledňuje potřebu radiálního napojení 

suburbanizovaného území na Brno).  

Podobně, nicméně v minimálním rozsahu, reflektuje potřeby radiálního napojení JZ 

segmentu. 

Varianta téměř nereflektuje radiální napojení na Brno v případě JV segmentu. 

rekreace Varianta může vést k expanzi zázemí Brna pro rekreační a volnočasové účely i do přírodně 

a krajinářsky atraktivních lokalit nacházejících se v současnosti ve větších vzdálenostech 

severně od města (např. okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.). 

hospodářské 

podmínky 

Varianta dílčím způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska dopravní 

dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti. Lze spekulovat o posílení pracovní 

dostupnosti a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu pumpy, tj. o přesměrování vybraných 

pracovních proudů doposud směřujících do Kuřimi nově do Brna. 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 
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sídelní struktura Varianta neúplně reflektuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna 

(tato spádovost není variantou řešena v JV segmentu a je řešena jen minimálně v případě JZ 

segmentu). 

 

C.5.1.4. Varianta D.4 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta téměř nereflektuje situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva a bydlení. Potřebu 

radiálního napojení suburbanizovaného území na Brno řeší pouze minimálně v JZ segmentu. 

Varianta téměř nereflektuje radiální napojení na Brno v případě JV segmentu. 

rekreace Bez ovlivnění konfigurací silniční a dálniční sítě v této variantě. 

hospodářské 

podmínky 

Varianta dílčím způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska dopravní 

dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti.  

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Rosice. 

sídelní struktura Varianta téměř nezohledňuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna 

(tato spádovost není variantou řešena v SZ a JV segmentu a řešena je jen minimálně 

v případě JZ segmentu). 

 

C.5.1.5. Varianta D.5 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta dílčím způsobem řeší situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva a bydlení 

především v SZ segmentu řešeného území (zohledňuje potřebu radiálního napojení 

suburbanizovaného území na Brno).  

Podobně, nicméně v minimálním rozsahu, reflektuje potřeby radiálního napojení JZ 

segmentu. 

Varianta téměř nereflektuje radiální napojení na Brno v případě JV segmentu. 
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rekreace Varianta může vést k expanzi zázemí Brna pro rekreační a volnočasové účely i do přírodně 

a krajinářsky atraktivních lokalit nacházejících se v současnosti ve větších vzdálenostech 

severně od města (např. okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.). 

hospodářské 

podmínky 

Varianta dílčím způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska dopravní 

dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti. Lze spekulovat o posílení pracovní 

dostupnosti a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu pumpy, tj. o přesměrování vybraných 

pracovních proudů, doposud směřujících do Kuřimi, nově do Brna. 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 

sídelní struktura Varianta neúplně reflektuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna 

(tato spádovost není variantou řešena v JV segmentu a je řešena jen minimálně v případě JZ 

segmentu). 

 

C.5.1.6. Varianta D.6 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta téměř nereflektuje situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva a bydlení. Potřebu 

radiálního napojení suburbanizovaného území na Brno řeší pouze minimálně v JZ segmentu. 

Varianta téměř nereflektuje radiální napojení na Brno v případě JV segmentu. 

rekreace Bez ovlivnění konfigurací silniční a dálniční sítě v této variantě. 

hospodářské 

podmínky 

Varianta dílčím způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska dopravní 

dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti.  

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Rosice. 

sídelní struktura Varianta téměř nezohledňuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna 

(tato spádovost není variantou řešena v SZ a JV segmentu a je řešena jen minimálně 

v případě JZ segmentu). 
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C.5.1.7. Varianta S.1 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta dílčím způsobem řeší situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva a bydlení 

především v SZ části řešeného území (zohledňuje potřebu radiálního napojení 

suburbanizovaného území na Brno).  

Podobně, nicméně v menším rozsahu, reflektuje potřeby radiálního napojení JZ segementu. 

Varianta téměř nereflektuje radiální napojení na Brno v případě JV segmentu. 

rekreace Varianta může vést k expanzi zázemí Brna pro rekreační a volnočasové účely i do přírodně 

a krajinářsky atraktivních lokalit nacházejících se v současnosti ve větších vzdálenostech 

severně od města (např. okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.). 

hospodářské 

podmínky 

Varianta dílčím způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska dopravní 

dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti. Lze spekulovat o posílení pracovní 

dostupnosti a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu pumpy, tj. o přesměrování vybraných 

pracovních proudů, doposud směřujících do Kuřimi, nově do Brna. 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do mikroregionálního 

centra Modřice. 

sídelní struktura Varianta neúplně reflektuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna 

(tato spádovost není variantou řešena v JV segmentu a je řešena jen dílčím způsobem 

v případě JZ segmentu). 

 

C.5.1.8. Varianta S.2 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta uspokojivým způsobem řeší situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva 

a bydlení především v SZ segmentu (v důsledku návrhu bítýšské stopy „43“ a napojení 

Přehradní radiály na Kuřimsko) a v JV segmentu řešeného území (zohledňuje potřebu 

radiálního napojení suburbanizovaného území na Brno).  

Podobně, nicméně v menším rozsahu, reflektuje potřeby radiálního napojení JZ segmentu. 

rekreace Varianta může vést k expanzi zázemí Brna pro rekreační a volnočasové účely i do přírodně 

a krajinářsky atraktivních lokalit nacházejících se v současnosti ve větších vzdálenostech 

severně od města (např. okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.). 
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hospodářské 

podmínky 

Varianta významným způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska 

dopravní dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti. Lze spekulovat o posílení 

pracovní dostupnosti a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu pumpy, tj. o přesměrování 

vybraných pracovních proudů, doposud směřujících do Kuřimi, nově do Brna. 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Rosice. 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 

Varianta může dílčím způsobem přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do 

mikroregionálního centra Modřice. 

sídelní struktura Varianta uspokojivě reflektuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna. 

Tato spádovost je variantou řešena v JV (obchvat Újezdu u Brna a další dílčí zlepšení 

stávajících silnic č. II/380 a II/418) a SZ segmentu a je řešena jen dílčím způsobem v případě 

JZ segmentu. 

 

C.5.1.9. Varianta S.3 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta uspokojivým způsobem řeší situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva 

a bydlení především v SZ segmentu (v důsledku návrhu dvou stop „43“). 

Varianta v minimálním rozsahu reflektuje potřeby radiálního napojení JZ segmentu. 

Varianta téměř nereflektuje radiální napojení na Brno v případě JV segmentu. 

rekreace Varianta může vést k expanzi zázemí Brna pro rekreační a volnočasové účely i do přírodně 

a krajinářsky atraktivních lokalit nacházejících se v současnosti ve větších vzdálenostech 

severně od města (např. okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.). 

hospodářské 

podmínky 

Varianta významným způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska 

dopravní dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti. Lze spekulovat o posílení 

pracovní dostupnosti a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu pumpy, tj. o přesměrování 

vybraných pracovních proudů, doposud směřujících do Kuřimi, nově do Brna. 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Rosice. 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 
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Okruh Zhodnocení  

sídelní struktura Varianta neúplně reflektuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna 

(tato spádovost není variantou řešena v JV segmentu a je řešena jen minimálně v případě JZ 

segmentu). 

 

C.5.1.10. Varianta S.4 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta uspokojivým způsobem řeší situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva 

a bydlení především v SZ segmentu (v důsledku návrhu dvou stop „43“) a v JV segmentu 

řešeného území (zohledňuje potřebu radiálního napojení suburbanizovaného území na Brno).  

Varianta velice okrajově reflektuje potřeby radiálního napojení JZ segmentu. 

rekreace Varianta může vést k expanzi zázemí Brna pro rekreační a volnočasové účely i do přírodně 

a krajinářsky atraktivních lokalit nacházejících se v současnosti ve větších vzdálenostech 

severně od města (např. okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.). 

hospodářské 

podmínky 

Varianta významným způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska 

dopravní dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti. Lze spekulovat o posílení 

pracovní dostupnosti a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu pumpy, tj. o přesměrování 

vybraných pracovních proudů, doposud směřujících do Kuřimi, nově do Brna. 

Varianta může významně přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do 

subregionálního centra Rosice. 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 

Výstavba kompletní propojky mezi dálnicemi D52 a D2 může posílit pracovní funkci 

Židlochovic. 

Obtížně postižitelný je vliv dílčího dopravního zpřístupnění Ivančic a Oslavan – dopadem 

může být jak zvýšení vazeb těchto center na Brno, tak i dílčí posílení jejich funkčního 

významu v důsledku možného rozšíření spádových oblastí. 

sídelní struktura Varianta uspokojivě reflektuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna. 

Tato spádovost je variantou řešena v JV (obchvat Újezdu u Brna a další dílčí zlepšení 

stávajících silnic č. II/380 a II/418) a SZ segmentu a je řešena jen velice okrajově v případě 

JZ segmentu. 
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C.5.1.11. Varianta S.5 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta uspokojivým způsobem řeší situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva 

a bydlení především v SZ segmentu (v důsledku návrhu dvou stop „43“) a v JV segmentu 

řešeného území (zohledňuje potřebu radiálního napojení suburbanizovaného území na Brno).  

Varianta velice okrajově reflektuje potřeby radiálního napojení JZ segmentu. 

rekreace Varianta může vést k expanzi zázemí Brna pro rekreační a volnočasové účely i do přírodně 

a krajinářsky atraktivních lokalit nacházejících se v současnosti ve větších vzdálenostech 

severně od města (např. okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.). 

hospodářské 

podmínky 

Varianta významným způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska 

dopravní dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti. Lze spekulovat o posílení 

pracovní dostupnosti a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu pumpy, tj. o přesměrování 

vybraných pracovních proudů, doposud směřujících do Kuřimi, nově do Brna. 

Varianta může významně přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do 

subregionálního centra Rosice. 

Výstavba kompletní propojky mezi dálnicemi D52 a D2 může posílit pracovní funkci 

Židlochovic. 

Obtížně postižitelný je vliv dílčího dopravního zpřístupnění Ivančic a Oslavan – dopadem 

může být jak zvýšení vazeb těchto center na Brno, tak i dílčí posílení jejich funkčního 

významu v důsledku možného rozšíření spádových oblastí. 

sídelní struktura Varianta uspokojivě reflektuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna. 

Tato spádovost je variantou řešena v JV (obchvat Újezdu u Brna a další dílčí zlepšení 

stávajících silnic č. II/380 a II/418) a SZ segmentu a je řešena jen velice okrajově v případě 

JZ segmentu. 

 

C.5.1.12. Varianta S.6 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta uspokojivým způsobem řeší situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva 

a bydlení především v SZ segmentu (v důsledku návrhu dvou stop „43“) a v JV segmentu 

řešeného území (zohledňuje potřebu radiálního napojení suburbanizovaného území na Brno).  

Varianta velice okrajově reflektuje potřeby radiálního napojení JZ segmentu. 
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rekreace Varianta může vést k expanzi zázemí Brna pro rekreační a volnočasové účely i do přírodně 

a krajinářsky atraktivních lokalit nacházejících se v současnosti ve větších vzdálenostech 

severně od města (např. okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.). 

hospodářské 

podmínky 

Varianta významným způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska 

dopravní dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti. Lze spekulovat o posílení 

pracovní dostupnosti a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu pumpy, tj. o přesměrování 

vybraných pracovních proudů, doposud směřujících do Kuřimi, nově do Brna. 

Varianta může významně přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do 

subregionálního centra Rosice. 

Varianta může přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do subregionálního 

centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 

Výstavba kompletní propojky mezi dálnicemi D52 a D2 může posílit pracovní funkci 

Židlochovic. 

Obtížně postižitelný je vliv dílčího dopravního zpřístupnění Ivančic a Oslavan – dopadem 

může být jak zvýšení vazeb těchto center na Brno, tak i dílčí posílení jejich funkčního 

významu v důsledku možného rozšíření spádových oblastí. 

sídelní struktura Varianta uspokojivě reflektuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna. 

Tato spádovost je variantou řešena v JV (obchvat Újezdu u Brna a další dílčí zlepšení 

stávajících silnic č. II/380 a II/418) a SZ segmentu a je řešena jen velice okrajově v případě 

JZ segmentu. 

 

C.5.1.13. Varianta S.8 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta uspokojivým způsobem řeší situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva 

a bydlení především v SZ segmentu (v důsledku návrhu dvou stop „43“). 

Varianta velice okrajově reflektuje potřeby radiálního napojení JZ segmentu. 

Varianta téměř nereflektuje radiální napojení na Brno v případě JV segmentu. 

rekreace Varianta může vést k expanzi zázemí Brna pro rekreační a volnočasové účely i do přírodně 

a krajinářsky atraktivních lokalit nacházejících se v současnosti ve větších vzdálenostech 

severně od města (např. okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.). 
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Okruh Zhodnocení  

hospodářské 

podmínky 

Varianta významným způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska 

dopravní dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti. Lze spekulovat o posílení 

pracovní dostupnosti a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu pumpy, tj. o přesměrování 

vybraných pracovních proudů, doposud směřujících do Kuřimi, nově do Brna. 

Varianta může významně přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do 

subregionálního centra Rosice. 

Varianta může významně přispět k rozšíření spádové oblasti pracovní dojížďky do 

subregionálního centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 

Výstavba kompletní propojky mezi dálnicemi D52, D2 a D1 může významně posílit pracovní 

funkci Židlochovic. 

Obtížně postižitelný je vliv dílčího dopravního zpřístupnění Ivančic a Oslavan – dopadem 

může být jak zvýšení vazeb těchto center na Brno, tak i dílčí posílení jejich funkčního 

významu v důsledku možného rozšíření spádových oblastí. 

sídelní struktura Varianta neúplně reflektuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními 

subregionálními a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna 

(tato spádovost není variantou řešena v JV segmentu a je řešena jen velice okrajově 

v případě JZ segmentu). 

 

C.5.1.14. Varianta S.9.3 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta nereflektuje situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva a bydlení. Neřeší 

potřebu radiálního napojení suburbanizovaného území na Brno. 

rekreace Bez ovlivnění konfigurací silniční a dálniční sítě v této variantě. 

hospodářské 

podmínky 

Varianta okrajovým způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska dopravní 

dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti.  

sídelní struktura Varianta nezohledňuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními subregionálními 

a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna. 
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C.5.1.15. Varianta S.9.4 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Varianta nereflektuje situaci spojenou se suburbanizací obyvatelstva a bydlení. Neřeší 

potřebu radiálního napojení suburbanizovaného území na Brno. 

rekreace Bez ovlivnění konfigurací silniční a dálniční sítě v této variantě. 

hospodářské 

podmínky 

Varianta okrajovým způsobem mění pozici subregionálního centra Kuřim z hlediska dopravní 

dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti.  

sídelní struktura Varianta nezohledňuje významný převis funkční velikosti Brna nad ostatními subregionálními 

a mikroregionálními centry a související radiální funkční spádovost do Brna. 

 

C.5.2. HODNOCENÍ SEGMENTŮ Z HLEDISKA SOCIODEMOGRAFICKÉHO 

C.5.2.1. Segment Severozápad 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Dílčí řešení situace spojené se suburbanizací obyvatelstva a bydlení vyžaduje zohlednění 

radiálního napojení na Brno (splňují varianty D.1, D.3, D.5, S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 a S.8). 

rekreace Varianty realizace dálniční a silniční (D.1, D.3, D.5, S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 a S.8) mohou 

vést k expanzi zázemí Brna pro rekreační a volnočasové účely i do přírodně a krajinářsky 

atraktivních lokalit nacházejících se v současnosti ve větších vzdálenostech od města (např. 

okolí Tišnova, okolí Černé Hory apod.) 

hospodářské 

podmínky 

Zejména varianty v bystrcké i bítýšské stopě současně (S.2, S.3, S.4, S.5, S.6 a S.8) mění 

pozici Kuřimi z hlediska dopravní dostupnosti a potenciálu spádové pracovní oblasti. Lze 

spekulovat o posílení pracovní dostupnosti a funkce Kuřimi, ale také o tzv. efektu pumpy, tj. 

o přesměrování vybraných pracovních proudů, doposud směřujících do Kuřimi, nově do Brna. 

sídelní struktura Žádná z variant nemá potenciál významně změnit stávající konfiguraci sídelního systému 

orientovanou radiálně na Brno. Obtížně postižitelný je vliv dílčího dopravního zpřístupnění 

Kuřimi – dopadem může být jak zvýšení vazeb na Brno, tak i dílčí posílení jejího funkčního 

významu v důsledku možného rozšíření spádové oblasti.  
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C.5.2.2. Segment Jihozápad 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Žádná z navrhovaných variant významně nepřispívá k řešení situace spojené se 

suburbanizací obyvatelstva a bydlení – jejich převládající tangenciální trasování nereflektuje 

radiální vazby k Brnu. 

rekreace Bez ovlivnění konfigurací navrhované silniční a dálniční sítě. 

hospodářské 

podmínky 

Varianty S.4, S.5, S.6 a S.8 mohou rozšířit spádovou oblast pracovní dojížďky do 

subregionálního centra Rosice (potenciál Rosic bude zvýšen ještě výrazněji v případě 

realizace bítýšské stopy „43“). 

sídelní struktura Žádná z variant nemá potenciál významně změnit stávající konfiguraci sídelního systému 

orientovanou radiálně na Brno. Dílčí posílení funkčního významu lze předpokládat v případě 

Rosic a Židlochovic (varianty S.4, S.5, S.6 a S.8). Obtížně postižitelný je vliv dílčího 

dopravního zpřístupnění Ivančic a Oslavan (všechny varianty s výjimkou S.9.3 a S.9.4) – 

dopadem může být jak zvýšení vazeb těchto center na Brno, tak i dílčí posílení jejich 

funkčního významu v důsledku možného rozšíření spádových oblastí. 

 

C.5.2.3. Segment Jihovýchod 

Okruh Zhodnocení  

obyvatelstvo 

a bydlení 

Dílčí řešení situace spojené se suburbanizací obyvatelstva a bydlení vyžaduje zohlednění 

radiálního napojení na Brno (splňují zejména varianty S.2, S.4, S.5 a S.6). 

rekreace Bez ovlivnění konfigurací navrhované silniční a dálniční sítě. 

hospodářské 

podmínky 

Varianty S.2, S.4, S.6 a S.8 mohou rozšířit spádovou oblast pracovní dojížďky do 

subregionálního centra Slavkov u Brna (odlehčení silného pracovního vztahu s Brnem). 

sídelní struktura Silné dostředivé vazby k Brnu z obcí nacházejících se v této oblasti reflektují významný převis 

funkční velikosti Brna nad ostatními subregionálními a mikroregionálními centry. Tuto 

konfiguraci nejlépe pokrývají varianty S.2, S.4 a S.6, a to z toho důvodu, že obsahují 

i vylepšení radiálních tras směřujících do Brna (obchvat Újezdu u Brna a další dílčí zlepšení 

stávajících silnic č. II/380 a II/418). 
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C.6. HODNOCENÍ VARIANT ZA DÍLČÍ SKUPINY PARAMETRŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Hodnocení posuzuje střety (křížení či souběhy) navržených dálničních či silničních tras s významnými existujícími 

vedeními technické infrastruktury. Mezi ty jsou zahrnuty hlavní zásobovací vodovodní řady, kmenové stoky brněnské 

kanalizace, elektrická vedení ZVN a VVN, plynovody VVTL a VTL, ropovody a produktovody. Srovnávacím kritériem je 

pak počet křížení a případně délka souběhu. Při realizaci bude rozhodující obtížnost a investiční náklady řešení 

jednotlivých přeložek (či chrániček), které nelze na úrovní této studie, bez detailní dokumentace, předjímat. 

Při porovnání variant se ukázalo, že hlavní roli hraje rozsah navržených komunikací konkrétní variant – čím méně je 

v dané variantě navrženo komunikací, tím méně mají střetů s TI. Nejméně střetů tak je logicky identifikováno 

ve variantách S.9.3. a S.9.4., které obsahují pouze minimum návrhových tras dálniční a silniční sítě. Naopak nejvíce 

střetů vykazují varianty S.2, S.5 a S.8 s více navrženými komunikacemi.  

Nejlépe hodnocené varianty S.9.3 a S.9.4 však lze považovat spíše za dílčí etapy komplexního řešení, skupina 

ostatních variant je, co se týká hodnocení střetů s TI, víceméně srovnatelná. Také s ohledem na to, že se ve všech 

případech jedná o technicky standardně řešitelné střety, nemohou být výsledky tohoto porovnání limitujícím faktorem 

pro výběr nejvhodnější varianty.  

Konkrétní prověření střetů je obsaženo v Příloze C.2 této Územní studie. Zde je uvedeno hodnocení střetů 

pro jednotlivé varianty a jejich porovnání (včetně dílčího porovnání v hlavních oblastech řešeného území), připojena 

jsou i schémata s prostorovým zakreslením jednotlivých identifikovaných střetů. 
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C.7. ZÁVĚR 

C.7.1. METODICKÉ POZNÁMKY K ZÁVĚRU 

Z dopravně-urbanistického hlediska nelze na základě kvalitativního způsobu hodnocení jednoznačně určit pořadí 

variant. Z dopravněinženýrského pohledu, který je dominujícím pohledem v této části porovnání, lze jednotlivé trasy 

návrhu dálniční a silniční sítě rozdělit do dvou bloků, které mají rozdílný vliv na celkovou dopravní koncepci území.  

▪ Blok 01 obsahuje trasy, které rozhodující měrou ovlivňují návrh dálniční a silniční sítě, zahrnuje problematiku 

vedení komunikace „43“, jihozápadní tangentu (JZT) a velký jižní obchvat (VJO). 

▪ Blok 02 obsahuje trasy, které řeší jednotlivé prvky sítě bez ohledu na komunikaci „43“, JZT a VJO, zahrnuje 

všechny ostatní trasy, zejména problematiku sil. I/23 (Rosice, Tetčice, Zastávka), problematiku spojení Šlapanic 

a Slatiny, problematiku dálnice D1 na východ od Brna. Tyto trasy lze libovolně přiřazovat k vybraným trasám „43“, 

JZT či VJO. Konkrétní vedení tras nemá zásadní vliv na dopravní účinnost celého dopravního systému, ale 

různým způsobem napomáhá řešit lokální problematiku dotčené urbanistické struktury. 

Z hlediska rozhodujícího bloku 01 lze pak porovnávané varianty rozdělit na základní tři kategorie: 

▪ doporučené; 

▪ možné; 

▪ nedoporučené. 

Hlavním kritériem při rozdělení variant do skupin je chování dopravního proudu s vlivem na možný rozvoj jednotlivých 

území, především pak s maximálním přihlédnutím na město Brno (včetně jeho městských částí) a na město Kuřim, 

tedy území maximálně ovlivněné vedením a polohou komunikace „43“. Toto dopravní chování je následně korigováno 

posouzením urbanistických a sociodemografických vazeb v řešeném území a posouzením střetů s technickou 

infrastrukturou nadmístního charakteru. 

C.7.2. OBECNÉ ZÁVĚRY 

C.7.2.1. Problematika komunikace „43“ 

▪ Z hlediska typu dopravy lze jednoznačně hovořit o aglomerační dopravě, která sahá až do oblasti Tišnovska, 

Boskovicka a Blanenska. Komunikace „43“ je prioritně aglomerační komunikací, druhotně plní funkci severojižního 

spojení dálnic D35 a D1.  

V severojižním vztahu se jedná o tyto hodnoty: hranice Pardubického kraje – hranice SK (Lanžhot): LV 3,1 %, TV 

4,9 %, suma 3,5 %; hranice Pardubického kraje – hranice a (Mikulov): LV 3,2 %, TV 1,6 %, suma 2,8 %; Česká – 

Hustopeče: LV 3,7 %, TV 10,1 %, suma 4,5 %; Česká – Rajhrad: LV 4,6 %, TV 13,3 %, suma 5,8 %. 

▪ Mezní hodnota intenzit dopravy na VMO (silnici I/42) je kolem 60 tis voz./den. Při překročení této hodnoty dopravní 

systém nedokáže pojmout více vozidel (s přihlédnutím k preferencím systému veřejné dopravy) a je nutno 

radikálně omezit intenzifikaci zástavby města Brna uvnitř VMO. Území uvnitř VMO bude nadále ovlivňováno 

vnitroaglomeračním a vnitroměstským tranzitem. Z tohoto pohledu jsou pro město Brno nejrizikovější varianty bez 

jakékoliv nové komunikace „43“. 

▪ Jakákoliv trasa nové komunikace „43“ má pozitivní vliv na město Brno; vliv je však rozdílný a se vzdáleností trasy 

od Brna se snižuje. Maximální účinnost má tedy bystrcká stopa komunikace „43“.  
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▪ Pro jednotlivé oblasti města Brna (zejména Kníničky, Bystrc) má poloha „43“ velký význam. Bez „43“ či jiné 

komunikace v této oblasti je situace pro tyto lokality nepříznivější než s touto komunikací z důvodů ochrany 

vnitřních urbanizovaných částí. 

▪ Na předpokládané intenzity dopravy komunikace „43“ nemá vliv zařazení do kategorie silniční (S) nebo dálniční 

(D), atraktivita komunikace v aglomeraci je velmi vysoká. Kategorie silniční (S) se chová v území příznivěji než 

kategorie dálniční (D), a to kvůli možnostem optimálnějších vzdáleností a umístění křižovatek v aglomeraci 

(především v oblastech Kuřim a Bystrc). 

▪ Maximální účinnost pro ochranu před tranzitující dopravou z Tišnovska po sil. II/385 přes centrální oblast Kuřimi 

vykazuje jižní obchvat města Kuřimi, a to i bez vnitřních opatření, která by byla nutná při variantách se severním 

obchvatem. 

▪ Varianty, které nejvíce respektují založený radiální systém urbanistické struktury brněnské aglomerace, v sobě 

obsahují tzv. bystrckou stopu. Ta směřuje z Brna na sever a odlehčuje přetížený koridor tzv. Svitavské radiály 

(silnice I/43) a osu směřující z Brna na západ (směrem na Prahu) – koridor tzv. Pražské radiály (směrem k MÚK 

Brno-západ na dálnici D1).  

C.7.2.2. Problematika jihozápadní tangenty (JZT) 

▪ JZT nemá vliv na výši intenzit mimo aglomeraci – nezvyšuje se celkový podíl dopravy v území.  

▪ JZT má vliv na vedení dopravy v jihozápadním sektoru města Brna, resp. v úseku dálnice D1 – sil. I/52. Z hlediska 

rozdělení dopravy má tato komunikace pozitivní vliv, ale dopady na přilehlou sídelní strukturu jsou negativní. 

V případě včasné realizace tzv. jižní tangenty (JT) dochází k ponížení nutnosti řešení JZT, lze tedy konstatovat, že 

i varianty bez JZT jsou pro celkovou koncepci doporučitelné či možné. 

▪ Z poloh případné JZT lze jednoznačně doporučit JZT v Modřické stopě, ostatní dvě sledované stopy (Želešická 

nebo obchvat Moravan) lze z uvažování vypustit. 

▪ JZT nepodporuje radiální dopravně-urbanistický systém brněnské aglomerace. Při průchodu JZT dochází 

k omezení přístupu k rekreačnímu zázemí zejména Ostopovic a Moravan směrem na jih. Obce se dostávají 

do výrazného „obklíčení“ komunikacemi nadmístního významu (stávající D1 a I/52 a navržená JZT). 

C.7.2.3. Problematika velkého jižního obchvatu (VJO) 

▪ Neprokázala se účinnost jakékoliv stopy, délky či kategorie VJO. Varianty obsahující VJO jsou tedy z hlediska 

zanedbatelné účinnosti na systém zařazeny do kategorie nedoporučené. 

▪ Velký jižní obchvat (VJO), tj. spojení dálnice D1 (nová MÚK Ostrovačice) a dálnice D52 (MÚK Ledce) a dále 

dálnice D2 (MÚK Blučina) až dálnice D1 východně od Brna, nerozvíjí radiální dopravně-urbanistický systém 

brněnské aglomerace. 

C.7.2.4. Etapizace  

Vzhledem k velikosti brněnské aglomerace a objektivně chybějící části nadřazené dálniční a silniční sítě je nutno 

s etapizací výstavby počítat. Je však nutné nejdříve zvolit optimální variantu, projekčně ji připravit, a teprve poté 

přistoupit k určování pořadí výstavby. V této fázi (při výběru varianty) lze stavby či úseky komunikací rozdělit 

z hlediska etapizace do třech základních bloků: 

▪ Blok a (neměnný dopravní systém): zahrnuje stavby či úseky zakotvené v ZÚR JMK jako návrhové prvky. 

Jednoznačnou prioritou je výstavba/dostavba VMO, především pak v celé jeho západní části, dále pak příprava 

JT (jižní tangenta) a staveb na stávající sil. I/43 severně od České. Dále pak je nezbytné propojit sil. II/380 
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na dálnici D1 a následně na VMO (obchvat Tuřan) či realizovat obchvat Čebína na sil. II/385. Rovněž je nutné pak 

realizovat zkapacitnění dálnice D1 na šestipruhové uspořádání.  

▪ Blok B (koncepční stavby či úseky): na základě výsledků studie, která nedoporučila varianty s JZT (jihozápadní 

tangenta), severní obchvat Kuřimi či VJO (velký jižní obchvat), je následným rozhodujícím úsekem dálniční 

a silniční sítě aglomerace nová „43“. Jako stavební prioritu lze označit část nové „43“ v úseku sil. II/385 – jižní 

obchvat Kuřimi – sil. I/43 a návazné pokračování „43“ severně k úseku Bořitov – Svitávka/Skalice. Souběžně je 

nutno připravovat silnici „43“ v úseku Kuřim–Bystrc–D1. 

▪ Blok C (ostatní stavby či úseky): tyto stavby mohou být připravovány jednotlivými investory samostatně. Jedná se 

například o společné řešení sil. I/23 a II/394 v oblasti Zastávka, Rosice, Tetčice, obchvat Slatiny (resp. propojení 

I/50 a MÚK Černovická terasa), úpravy na dálnici D1 s novou MÚK Rohlena a řešení krajské komunikační sítě 

(jednotlivé lokality, obchvaty). 

C.7.2.5. Nezbytné trasy komunikací 

Absolutní prioritou pro možnost udržitelného rozvoje území, resp. udržení fungování města Brna a aglomerace, jsou 

mimo komunikaci „43“ v úseku Kuřim (Tišnov) – dálnice D1 tyto dopravní stavby (zahrnuty pouze stavby státní 

a krajské infrastruktury): 

▪ Sil. I/42 – VMO v celém homogenním tahu; 

▪ Sil. I/41 – Bratislavská radiála; 

▪ Zkapacitnění D1 + MÚK Černovická terasa + MÚK Rohlenka; 

▪ JT mezi dálnicemi D52 a D2 včetně zkapacitnění D2; 

▪ Propojení Bystrc – dálnice D1; 

▪ Obchvat Tuřan; 

▪ Propojení I/50 – MÚK Černovická terasa; 

▪ Obchvat Bosonoh; 

▪ MÚK OBI; 

▪ MÚK Moravanská s řešením obchvatu Modřic. 
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C.7.3. ZÁVĚRY Z HLEDISKA DOPRAVNĚ-URBANISTICKÉHO 

Doporučené (bez ohledu na pořadí; sestaveno dle označení): 

▪ Varianta D.1 – maximálně pozitivní dopravní účinnost na město Brno, rozhodující oblasti města (Vnitřní město 

Brno, Kníničky) i město Kuřim. 

▪ Varianta D.3 – i přes absenci JZT je velmi vysoká pozitivní dopravní účinnost na město Brno, rozhodující oblasti 

města (Vnitřní město Brno, Kníničky) i město Kuřim. Moravany a Ostopovice nejsou „obklíčeny“ komunikacemi 

nadmístního významu (stávající D1 a I/52 a navržená JZT). 

▪ Varianta S.1 – maximálně pozitivní dopravní účinnost na město Brno, rozhodující oblasti města (Vnitřní město 

Brno, Kníničky) i město Kuřim. Přináší pozitiva pro oblast Bystrce (napojení, chování dopravního proudu). 

Možné (bez ohledu na pořadí; sestaveno dle označení): 

▪ Varianta D.4 – i přes vzdálenou polohu komunikace „43“ lze konstatovat jistou pozitivní dopravní účinnost 

na město Brno a vysokou na město Kuřim. Rizikem je tato varianta pro západní oblasti města (Kníničky, Bystrc, 

Kohoutovice). 

▪ Varianta D.5 – maximálně pozitivní dopravní účinnost na město Brno (bystrcká stopa komunikace „43“) 

a rozhodující oblasti města (Vnitřní město Brno, Kníničky). Horší vliv na město Kuřim, a z toho vyplývající nutnost 

dodatečných ochranných opatření uvnitř města proti tranzitu „Tišnov–Brno“.  

▪ Varianta S.2 – i přes vzdálenou polohu bítýšské stopy „43“ vzhledem k městu Brnu lze konstatovat jistou dopravní 

účinnost na město Brno a vysokou účinnost na město Kuřim. Obsahuje eliminaci negativních dopadů varianty D.4, 

tj. návrh doprovodné sítě – obchvat Kníniček a Jinačovic a napojení Bystrce na D1 s pozitivním dopadem na tyto 

lokality. Obchvat Kníniček představuje potenciálně problematický zásah do rekreačního zázemí Babího hřbetu 

s okolím zoo. 

Nedoporučené (bez ohledu na pořadí; sestaveno dle označení): 

▪ Varianta D.2 – není doporučena pro souběh nižší účinnosti komunikace „43“ a řešení JZT v Želešické stopě, která 

rovněž nevykazuje potřebnou účinnost. 

▪ Varianta D.6 – není doporučena pro souběh nižších účinností „43“ na město Brno i Kuřim oproti jiným řešeným 

variantám. 

▪ Varianta S.3 – není doporučena pro souběh dvou stop komunikace „43“ – bystrcké + bítýšské. V případě realizace 

bystrcké stopy ztrácí bítýšská stopa jakýkoliv dopravní význam. Bítýšská stopa sama o sobě má horší účinnost 

než bystrcká. 

▪ Varianta S.4 – není doporučena pro souběh dvou stop komunikace „43“ – bystrcké + bítýšské. V případě realizace 

bystrcké stopy ztrácí bítýšská stopa jakýkoliv dopravní význam. Bítýšská stopa sama o sobě má horší účinnost 

než bystrcká. Navíc obsahuje tzv. VJO, jehož dopravní význam je velmi malý. 

▪ Varianta S.5 – není doporučena pro souběh dvou stop komunikace „43“ – bystrcké + bítýšské. V případě realizace 

bystrcké stopy ztrácí bítýšská stopa jakýkoliv dopravní význam. Bítýšská stopa sama o sobě má horší účinnost 

než bystrcká. Navíc obsahuje tzv. VJO, jehož dopravní význam je velmi malý. 

▪ Varianta S.6 – není doporučena pro souběh dvou stop komunikace „43“ – bystrcké + bítýšské. V případě realizace 

bystrcké stopy ztrácí bítýšská stopa jakýkoliv dopravní význam. Bítýšská stopa sama o sobě má horší účinnost 

než bystrcká. Navíc obsahuje tzv. VJO, jehož dopravní význam je velmi malý. 
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▪ Varianta S.8 – není doporučena pro souběh dvou stop komunikace „43“ – bystrcké + bítýšské. V případě realizace 

bystrcké stopy ztrácí bítýšská stopa jakýkoliv dopravní význam. Bítýšská stopa sama o sobě má horší účinnost 

než bystrcká. Navíc obsahuje tzv. VJO, jehož dopravní význam je velmi malý. 

▪ Varianta S.9.3 – není doporučena pro „neplnohodnotné řešení“. Varianta neřeší problematiku komunikace „43“ 

a je pro město Brno velmi riziková. Varianta může být stavební etapou vybrané celkové varianty.  

▪ Varianta S.9.4 – není doporučena pro „neplnohodnotné řešení“. Varianta neřeší problematiku komunikace „43“ 

a je pro město Brno velmi riziková. Varianta může být stavební etapou vybrané celkové varianty. 


