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D.1. ÚVOD 

D.1.1. PODKLADY 

Při zpracování územní studie byly k dispozici zejména níže uvedené podklady, vzhledem k šíři problematiky se ale 

nejedná o kompletní výčet použitých podkladů. 

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

 NIV příprava R43 dopravní prověření tras v Brněnské aglomeraci (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015); 

 R52 – Jižní tangenta v úseku R52 Rajhrad – D2 Chrlice II – technická studie včetně řešení úprav dálnice D2 

v úseku MÚK Chrlice II – MÚK Brno jih (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015); 

 Vyhledávací studie trasy nové krajské silnice Modřice – Šlapanice – Tvarožná (Dopravoprojekt Brno, a.s., 2013); 

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

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

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

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

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

 Optimalizace trasy R43 v úseku D1 – Kuřim, studie (Ing. Kalčík, 2015, 2016); 

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

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

 Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Brno-východ, technickoekonomická studie 

(PK Ossendorf spol. s r.o., 2016); 

 Rozšíření dálnice D1 na 6-pruhové uspořádání, Brno-východ – Holubice, DÚR (Dopravoprojekt Brno, a.s., 2008); 

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

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

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

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

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

(Sdružení UAD Studio a PK Ossendorf spol. s r.o., 2013); 

 Aktualizace studie akce „Mosty Moravanská“ (PK Ossendorf spol. s r.o., 2016); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Jižní obchvat Kuřimi, technická studie (HBH Projekt, spol. s r.o., 2009). 
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D.1.2. NADŘAZENÁ DOPRAVNÍ SÍŤ 

Řešení dopravní problematiky v předmětném území je velmi složité a z celkového pohledu se jej nedaří naplnit již celá 

desetiletí. Obecně je tvorba dopravní sítě v celorepublikovém měřítku velmi problematická, vlivem různých okolností. 

Ale na rozdíl od řešeného území, se v jiných částech České republiky časem podařilo v přípravě odblokovat 

či posunout (až na výjimky) základní nadřazenou dopravní kostru do stavu, kdy je alespoň známá základní struktura 

sítě v území. V předmětném území se to dlouhodobě nedaří a právě představená „Územní studie nadřazené dálniční 

a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ by měla dát jasný impuls, jakým směrem 

se další vývoj sítě bude ubírat a co budou hlavní atributy, o které se návrh dopravní sítě bude opírat. 

Jedná se o dva základní bloky: 

 Nadřazenou územně plánovací dokumentaci, či komunikační strukturu; 

 Vliv sítě širšího území na vlastní jádrovou oblast – město Brno a dotčené obce. 

K nadřazené dokumentaci je nutno v hierarchii zařadit tyto dokumenty: 

 Evropská komunikační struktura TEN-T; 

 Politika územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR ČR); 

 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK). 

Stanovení sítě TEN-T 

Tato síť jasně deklaruje, jakou kostru by měla mít evropská komunikační struktura v podobě hlavní a vedlejší sítě 

v předmětném území. Jestliže se Česká republika hlásí k principům Evropské unie, měla by jasně deklarovat postup 

a přípravu nadnárodních dopravních koridorů. V širším dotčeném území se vyskytuje celá řada koridorů, které tvoří 

funkční celek, V oblasti „trojměstí Brno – Vídeň – Bratislava“ se pak jednotlivé koridory sever – jih a východ – západ 

spojují v určitou dopravní křižovatku. Což může danému území přinášet určitá pozitiva, ale i zápory. Pro řešené území 

se jedná především o hlavní spojení v koridoru východ – západ (Dálnice D1) s propojením do jižních směrů Vídeň 

(Dálnice D52) a Bratislava (Dálnice D2). Jako vedlejší – z pohledu evropského lokální – se jeví vnitrostátní propojení 

krajských měst Brna a Hradec Králové, Pardubice atd. 
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Obr. D1  Evropa a síť TEN-T 
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Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) 

PÚR ČR navazuje na evropskou síť, respektive upřesňuje koridory hlavní komunikační sítě uvnitř území České 

republiky. Zde jsou již jednotlivé koridory definovány detailněji, a to i s určitým směřováním kategorizace daných 

hlavních komunikací. Daná kategorizace pak určuje určitou ochranu území pro možnost vyvinutí dané komunikace 

v území. Přesné a definitivní určení pak přichází v detailnějších dokumentacích (Podrobněji popsáno již v kapitole B). 

Pro předmětné území se definice PÚR ČR týká: 

 (106) – R52; Vymezení: Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen / Rakousko (E461) 

 (121) – R43; Vymezení: Brno – Moravská Třebová (E461) 

 

Obr. D2  PÚR ČR 



D.  NÁVRH VARIANT USPOŘÁDÁNÍ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ  06 / 2018

 

 

D - 6  ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 1. ETAPA
 

Zásady územního rozvoje JMK (ZÚR JMK) 

Další stupněm územně plánovací dokumentace jsou Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, kde je již detail 

rozpracován do větší podrobnosti. Schválené ZÚR JMK však nedokázaly jasně definovat budoucí strukturu a vymezily 

území, které je nutno dořešit navazující podrobnější dokumentací, která by v rozhodovacím procesu mohla odpovídat 

na otázky v konkrétních bodech, lokalitách atd. Jelikož dopad sítě je větší než vymezený koridor stávající ZÚR JMK, je 

nutno se otázkou zabývat jako problémem systémovým, tedy s přesahem na širší území. Na druhé straně rezervy 

stávající ZÚR JMK jasně definovaly základní koridory pro řešení – vedení nadřazené dopravní sítě.  Z uvedeného 

vyplývá celá řada koridorů RDS01-A, RDS01-B, RDS01-C, RDS01-C/J, RDS04, RDS34-A, RDS34-B, RDS12, RDS13, 

DS02, DS03, DS10 a jejich vzájemná kombinace (Podrobněji popsáno již v kapitole B). 

 

Obr. D3  ZÚR JMK 
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D.1.3. PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ 

Z hlediska vlivu návrhu je především podstatné, jaké bude mít řešení vliv na město Brno. Tím nemyslíme jen obecnou, 

zákonem či normou danou ochranu životního prostředí, kterou je nutno při konkrétních stavbách dodržovat v jakékoliv 

lokalitě, ale především globální dopady na území, které nejen že obsahují ochranu prostředí, zdraví občanů, ale mají 

i velký vliv na celospolečenské prostředí, funkčnost a rozvoj území, socioekonomické dopady apod. 

Město Brno je v daném území jakýmsi úhelným kamenem, je centrem celé metropolitní oblasti. V něm se koncentrují 

veškeré, ať už pozitivní či negativní, vlivy celého řešeného území a tomu musí odpovídat i výsledné řešení. 

Představená Územní studie je svým obsahem další z mnoha dokumentací, které se danému problému věnují. Po 

technické stránce již bylo mnoho v daném území zpracováno a je nutno přejít k dalšímu kroku a tedy k rozhodnutí 

o dalším směřování. 

Tomuto kroku – rozhodovacímu procesu – by měla právě tato dokumentace sloužit jako podklad, který utřídí veškeré 

informace do porovnatelného stavu. 

Územní studie bude založena na následujících principech: 

 Pro jednotlivé řešené lokality bude použit stejný stupeň poznání dané problematiky; 

 bude použit shodný přístup ke všem řešeným variantám a bude zachována plná objektivnost v procesu 

vyhodnocení dopadů jednotlivých hodnocených variant; 

 bude použit jednotný přístup v tvorbě dopravních modelů komunikační sítě, to znamená, že prioritou bude 

především poměrové porovnání jednotlivých variant mezi s sebou, resp. porovnání jejich dopadů do území. 

V daném kroku si je nutno uvědomit jeden základní fakt, který bohužel nemůže být v hodnocení zanesen, a tím jsou 

predikovatelné jevy, které však dnes nejsme schopni jednoznačně předpovědět. 

Mezi tyto jevy patří především: 

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

respektive kompletaci dané dopravní sítě; 

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

zón, parkovacích systémů apod.; 

 změny v chováním obyvatel vyvolané různými novými návyky, trendy tendencemi či aspekty (sociologické, 

ekonomické, psychosociální apod.). 

Lze tedy předpokládat, že všechny tyto změny budou mít víceméně pozitivní vliv na ochranu okolí před současnými 

negativními vlivy z automobilové dopravy. Jelikož po stránce metodické, je hodnocení realizováno nad současnými 

parametry, pak lze jednoznačně tvrdit, že hodnocení bude vedeno na straně bezpečné. 

Jaký je tedy systém tvorby dané dokumentace resp. části „D – Návrh variant uspořádání dálniční a silniční sítě“ a jaké 

kroky budou následovat. 

Prvním krokem je stanovení základního stavu sítě, který již je v současnosti funkční, maximálně je v realizační 

přípravě. Do tohoto stavu jsou postupně přidány dva stupně dopravních prvků: 

 invariantní prvky, které byly jasně definovány již platnými projektovými dokumentacemi, legislativním povolením 

jednotlivých staveb, platnou územně-plánovací dokumentací či shodou na technickém řešení v předmětném 

území; 

 variantní prvky řešení dopravního skeletu rozvojové oblasti OB3, které budou obsahem vlastního hodnocení; 

hlavní prvky dopravní sítě vycházejí ze ZÚR JMK, kde jsou vymezeny jako územní rezervy, a z dalších úvah 

o možnostech rozvoje dopravního skeletu. 
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Invariantní prvky dopravního skeletu 

Invariantní prvky, které budou v řešení územní studie použity, jsou definovány několika možnými způsoby: 

a) Invariantní prvky, které byly jasně definovány již platnými projektovými dokumentacemi: 

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

úpravy MÚK Černovická terasa dle DÚR/ÚR. 

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

 obchvat Tuřan dle ÚR jako silnice II. třídy; 

 obchvat Čebína s návazností na obchvat Hradčan jako silnice II. třídy. 

c) Invariantní prvky, které byly jasně definovány platnou územně – plánovací dokumentací: 

 silnice 43 (v parametrech D nebo silnice I. třídy): úsek MÚK Lysice – MÚK Svitávka; 

 D52: úsek Pohořelice – Mikulov – státní hranice; 

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

 silnice I/52: realizace MÚK Moravanská; 

 propojení MÚK Chrlice II se silnicí II/380 jako silnice II. třídy. 

d) Invariantní prvky, které byly jasně definovány shodou na technickém řešení v předmětném území: 

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

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

I/41 – Bratislavské radiály; 

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

Lipůvka, Lom Černá Hora, Bořitov atd.). 

Z hlediska vlastních modelových kroků, které budou následovat, se právě stav s invariantními prvky stane tím 

referenčním stavem, ke kterému budou následné – nadstavbové varianty porovnávány. 

Dalším krokem této části přípravy je sestavení variant možného dopravního řešení. Varianty vznikly doplněním 

invariantních prvků prvky variantními do ucelených a logických souborů dopravních řešení jádrového území rozvojové 

oblasti OB3. 

Aby bylo hodnocení objektivní, byla sestavena matice kombinace různých stavů v území, které na první pohled mohou 

být smysluplné, ale po detailnějším hodnocení jsou např. nefunkční. Proto jsou možné, byť některé pouze teoretické, 

stavy představeny a budou hodnoceny. Jelikož se pohybujeme v koncepční části přípravy, pak – i přes určitou definici 

parametrů v nadřazených dokumentech – se studie zabývá/představuje odlišný přístup k řešení dané problematiky, 

a to včetně výčtu rizik či přínosů co která ze zvolených variant přináší. Jedná se o možnost upřesnění stanovení 

dopravní kategorie komunikace „43“ – jak je dále popsáno. Před definicí základních skupin variant je nutno se zmínit 

o jednotlivých částech řešeného území. Tyto lze posuzovat v určitých případech samostatně, v určitých variantách 

však jsou plně funkční jako celek v dotčeném území. Jedná se o tyto celky: 

 Problematika komunikace „43“: propojení D1 – Brno – Kuřim – Svitávka – D35; 

 Problematika „západního sektoru“: úsek mezi D1 směr Praha a D52 resp. D2; 

 Problematika „východního sektoru“: úsek mezi D52 resp. D2 a D1 směrem na Ostravu. 

Nelze hovořit o tom, který problém či sektor je prioritní, ale škála variant se objevuje především u prvně jmenované 

lokality, takže i pojmenování či definice skupin variant se odvíjí od daného území – tedy území severně od D1 

v problematice vedení trasy „43“. 
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Variantní prvky dopravního skeletu rozvojové oblasti OB3 

 A: německá trasa (trasa silnice 43 severně od Kuřimi) 

 B: optimalizovaná trasa (trasa silnice 43 severně od Kuřimi) 

 C: severní obchvat Kuřimi (vždy spojen s prvkem B) 

 D: jižní obchvat Kuřimi (vždy spojen s prvkem A) 

 E: bystrcká trasa (trasa silnice 43 mezi Kuřimí a D1) 

 F: bítýšská trasa (trasa silnice 43 mezi Kuřimí a D1) 

 G: jihozápadní tangenta (spojnice D1 ve směru na západ a D52) 

 H: jižní polookruh (úsek D1 ve směru na západ – D52 – D2) 

 I: jižní polookruh (úsek D2 – I/50 – D1 ve směru na východ) 

 J: úpravy dálnice D1 východně od Brna a navazující silniční sítě 

 

Obr. D4 Variantní prvky dopravního skeletu 
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Z invariantních a variantních prvků byly sestaveny následující základní bloky variant: 

 Varianty označené jako „D“; 

 Varianty označené jako „S“; 

 Varianty označené jako „S + Jižní polookruh“; 

 Varianty označené jako „Dlouhodobé etapy“. 

Varianty označené jako „D“ 

Varianty řešení dopravní problematiky formou dálniční kategorie komunikace, a to včetně snahy o dodržení základních 

parametrů této kategorie (směrového a výškového vedení trasy) a především pak dodržení normových limitů 

vzdálenosti mimoúrovňových křižovatek. 

Varianty označené jako „S“ 

Varianty řešení dopravní problematiky formou silniční kategorie komunikace, tedy komunikací s omezeným přístupem, 

mimoúrovňovými křižovatkami dle optimálního způsobu napojení území. Přesná kategorie – šířkové uspořádání bude 

stanoveno v dalším postupu přípravy. 

Varianty označené jako „S + Jižní polookruh“ 

Varianty řešení nabízejí doplnění řešení variant označených jako „S“ o komunikační síť v jihozápadní popřípadě i 

jihovýchodní části řešeného území. Toto řešení je vždy referenčně připojeno k variantě silniční S6, tedy k variantě 

řešící severní propojení formou kapacitních komunikací I. třídy ve stopě Bítýšské a Bystrcké, s doplněním tzv. Jižního 

obchvatu města Kuřim. Toto řešení představuje komplexní ochranný systém jak pro města Brno a Kuřim, tak pro 

dotčené lokality jako Jinačovice, Kníničky, Bystrc, Komín, Medlánky, Kohoutovice či Bosonohy. Trasa polookruhu 

navazuje na novou MÚK Ostrovačice na D1 a spojuje území Rosicka, Ivančicka s koridorem dálnice D52. Zde je 

navrženo propojení jižním směrem až do MÚK Ledce (nebo na MÚK Syrovice) a dále pak v trasách uvažovaných 

kapacitních silnic (obchvaty Hrušovan, Vojkovic a Blučiny) až na dálnici D2, 

na MÚK Blučina, a dále systémem obchvatů sídel např. Újezd u Brna až na silnici I/50 a dálnici D1 u Slavkova v místě 

MÚK Rousínov. Návrh Jižního polookruhu, ať už v etapě po D2 nebo až po Slavkov u Brna s napojením na D1 je 

pouze ideový. 

I když některé části trasy byly převzaty z předchozích projektových dokumentací, pro další práci je nutné tato řešení 

znovu prověřit formou vyhledávacích studií. 

Varianty označené jako „Dlouhodobé etapy“ 

Protože k realizaci celé nové kapacitní komunikace v úseku D1 – Kuřim - Svitávka až k dálnici D35 nemůže reálně 

dojít dříve jak za 25-30 let (vliv délky procesu přípravy a realizace stavby), byly modelově stanoveny varianty, které 

jsou z pohledu přípravy nejreálnější. Součástí řešení jsou nutné úpravy dílčích závad na stávající silnici I/43.  

Sestavením variant vznikla matice možných řešení, která je značně rozsáhlá. Proto byl proveden výběr variant 

představující reprezentanty možných řešení, které byly vybrány k podrobnému prověření. Tyto varianty v sobě zahrnují 

co nejširší rozsah námětů tak, aby bylo možno posoudit přijatelnost nebo nepřijatelnost námětu. To znamená, že 

varianty, které byly definovány jako „dále detailně neprověřované“ (např. technicky či modelově) jsou svým obsahem 

předmětem jiných – v daném případě hodnocených variant. Lze tedy říci, že dopady jiných variant jako celku či 

určitých částí jsou shodné s jinou variantou a dají se jasně definovat, tudíž bude možné dát odpovědi na otázky 

dopadů těchto variant do dotčeného území. 
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V případě dále detailně posuzovaných variant se jedná o soubor koncepčních řešení, která budou dále 

prověřena dopravními modely. Dopravní modely budou pro všechny varianty vycházet z jednoho základního 

stavu a budou mít jednotný přístup při jeho tvorbě. Z modelových stavů bude odvozena dopravní účinnost 

jednotlivých variant, tras či úseků a zároveň budou stanoveny jejich územní dopady. Dále bude provedeno 

vyhodnocení z hlediska vlivu na krajinu, přírodu a lidské zdraví. Výsledky hodnocení budou využity pro 

optimalizaci doporučeného dopravního řešení. 

 

Provedené hodnocení vybraných reprezentantů by mělo odpovědět na následující otázky: 

 stanovení technických parametrů trasy komunikace „43“ dle výsledů dopravního modelu (dálniční nebo 

silniční charakter); 

 schopnost vyvést část dopravy mimo území města Brna při minimalizaci dopadů na dotčená území 

a prokázání efektivnosti navrženého řešení; 

 vliv navržených řešení na vztahy sídelní struktury v okolí Brna při minimalizaci dopadů na jednotlivá sídla, 

krajinu, prostředí a lidské zdraví; 

 vliv navržených řešení na dopravní problematiku ve městě Brně, a tím i na základní parametry kvality jeho 

prostředí. 
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D.2. USPOŘÁDÁNÍ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ 

D.2.1. VÝCHODISKA PRO NÁVRH VARIANT 

Finální řešení sítě dotčeného území je založeno na těchto předpokladech, které jsou pro všechny varianty invariantní: 

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

MÚK Černovická terasa dle DÚR/ÚR; 

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

 silnice 43 (v parametrech D nebo silnice I. třídy): úsek MÚK Lysice – MÚK Svitávka; 

 D52: úsek Pohořelice – Mikulov – státní hranice; 

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

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

I/41 – Bratislavské radiály; 

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

Lom Černá Hora, Bořitov atd.); 

 silnice I/52: realizace MÚK Moravanská; 

 propojení MÚK Chrlice II se silnicí II/380 jako silnice II. třídy; 

 obchvat Tuřan dle ÚR jako silnice II. třídy; 

 obchvat Čebína s návazností na obchvat Hradčan jako silnice II. třídy. 

D.2.2. DLOUHODOBÁ ETAPA (VARIANTY S9) – ÚVOD DO PROBLEMATIKY  

Protože se tah stávající silnice I/43 potýká jak s obrovskými kapacitními problémy v brněnské aglomeraci i oblasti 

kolem Kuřimi (vysoké zatížení sítě, nedostatek vhodných náhradních komunikací, kategorie stávajících komunikací, 

průjezdné úseky zastavěnými oblastmi apod.), tak i velmi špatným bezpečnostním stavem komunikace, zvláště 

v úseku Milonice – Černá Hora – Bořitov – Svitávka, je v této etapě studie ideově představena varianta, která nastiňuje 

dlouhodobou etapu propojení části tahu komunikací dálniční či silniční kategorie v Německé a dále Bystrcké trase 

č. 43 v úseku Svitávka – Černá Hora – Čebín a jižní obchvat Kuřimi se zapojením do stávající trasy I/43 v oblasti 

Česká. Obchvat Kuřimi je řešen v úseku MÚK Čebín – MÚK Česká jako čtyřpruhová – kapacitní komunikace. V rámci 

tahové studie „Silnice I/43 – Odstranění dopravních závad vč. HDM-4 na území JmK“ (PK Ossendorf s.r.o.; 11/2015) 

byla koncepčně zpracována varianta tzv. „Minimalistická“, která se skládá jak z úprav „okamžitých“, tak úprav 

koncepčních. Největší a nejnutnější investicí je zkapacitnění úseku Česká – Lipůvka, kde je nutné vyřešit kromě jiného 

např. průchod kolem místní části Kuřim – Podlesí ve vazbě na platný územní plán města Kuřim. V dalším úseku jsou 

navrženy úpravy převážně ve stávajícím koridoru, které však z hlediska širší koncepce nejsou tak podstatné, a pouze 

zlepšují nedostatky a „úzká místa“ na předmětném dopravním tahu. 

V rámci doplnění a odlehčení dopravních zátěží při průjezdu přes VMO Brno a vůbec celým komunikačním systémem 

města Brna se předpokládají další východní propojení silnicemi nižší třídy, a to od severu: 

 propojení Kuřim – Jinačovice – Rozdrojovice – Kníničky až po napojení na Přehradní radiálu sil. II/384; 

 propojení pro zlepšení funkčnosti se doplňuje propojení silnice III/3844 (Stará dálnice) od Bystrce až na D1 

prostřednictvím MÚK Troubsko, jako u ostatních u průchodu obcí Bosonohy platí zásada řešit styk 

s urbanizovaným územím podpovrchovým řešením. 
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D.3. PŘEHLED VŠECH VARIANT USPOŘÁDÁNÍ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ 

č. Varianta A B C D E F G H I J + řešení dílčí obsluhy / poznámka 
1 D.1 X   X X  X   X  

2 D.1.1 X   X X  X   X Prvek G – vedení JZT ve variantě Želešické 

3 D.2 X   X  X X   X  

4 D.2.1 X   X  X X   X + Bystrc na D1 

5 D.2.2 X   X  X X   X + Kuřim na Přehradní radiálu 

6 D.2.3 X   X  X X   X + Bystrc na D1 a Kuřim na Přehradní radiálu 

7 D.3 X   X X     X  

8 D.4 X   X  X    X  

9 D.4.1 X   X  X    X + Bystrc na D1 

10 D.4.2 X   X  X    X + Kuřim na Přehradní radiálu 

11 D.4.3 X   X  X    X + Bystrc na D1 a Kuřim na Přehradní radiálu 

12 D.5  X X  X     X  

13 D.6  X X   X    X  

14 D.6.1  X X   X    X + Bystrc na D1 

15 D.6.2  X X   X    X + Kuřim na Přehradní radiálu 

16 D.6.3  X X   X    X + Bystrc na D1 a Kuřim na Přehradní radiálu 

17 S.1 X   X X     X  

18 S.1.1 X   X X  X   X Prvek G –JZ  silniční podoba + Želešice - obchvat 

19 S.1.2  X  X X     X  

20 S.2 X   X  X    X + Bystrc na D1 a Kuřim na Přehradní radiálu 

21 S.2.1 X   X  X    X + Bystrc na D1 

22 S.2.2  X  X  X    X + Kuřim na Přehradní radiálu 

23 S.2.3 X   X  X    X  

24 S.3 X   X X X    X  

25 S.4 X   X X X  X  X  

26 S.5 X   X X X  X  X + propojení II/380 a II/417 

27 S.6 X   X X X  X  X + změna napojení na D1 východně od Brna 

28 S.7 X   X X X  X  X ? 

29 S.8 X   X X X  X X X  

30 S.9 X   X      X  

31 S.9.1 X   X      X + Bystrc na D1 

32 S.9.2 X   X      X + Kuřim na Přehradní radiálu 

33 S.9.3 X   X      X + Bystrc na D1 a Kuřim na Přehradní radiálu 

Tab. D01: Tabulární přehled variant a jejich skladebných prvků (růžově označené varianty jsou určeny k dalšímu prověření) 

 

Obecná legenda pro dále uvedená schémata 
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D.3.1. VARIANTA D.1 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bystrcká stopa + JOK (jižní obchvat Kuřimi) 
úsek Jižně od D1: JZT (Jihozápadní tangenta) + JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle 

návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší propojení celého tahu komunikací dálniční kategorie v Německé a dále Bystrcké trase 43 a Modřické stopě JZT 
a doplněním systému Jižním obchvatem Kuřimi. 

Varianta vykazuje maximální dopravní účinnost na město Brno i pro Kuřim, stejně tak na odlehčení dálnice D1 v brněnském 
úseku. V části JZT je nutné doplnění místní komunikační sítě v oblasti Moravany – Nebovidy – MÚK Moravanská. Pro úsek 
Kníničky – Bystrc – D1 (MÚK Troubsko) platí zásada řešit styk dálnice  s urbanizovaným územím podpovrchovým řešením 
komunikace. Obchvat Kuřimi je řešen jako samostatná stavba v úseku MÚK Čebín – MÚK Česká jako čtyřpruhová – kapacitní 
komunikace. V kombinaci s dostavbou VMO řešení představuje optimální ochranu městského systému před nadměrnou či 
nepatřičnou dopravou. Dálniční uspořádání řeší omezeně obsluhu či napojení území na vyšší komunikační systém vlivem 
normových parametrů – vzdálenost a uspořádání křižovatek. 
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D.3.2. VARIANTA D.1.1 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bystrcká stopa + JOK (jižní obchvat Kuřimi) 
úsek Jižně od D1: JZT (Jihozápadní tangenta ve variantě Želešické) + JT (Jižní tangenta) + silniční propojení 

D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší propojení celého tahu komunikací dálniční kategorie v Německé a dále Bystrcké trase 43 a Modřické stopě JZT 
a doplněním systému Jižním obchvatem Kuřimi. 

Varianta vykazuje maximální dopravní účinnost na město Brno i pro Kuřim, stejně tak na odlehčení dálnice D1 v brněnském 
úseku. V části JZT, která je v tomto případě vedená v problematické stopě tunelové tzv. Želešické, v rámci tohoto vedení je 
nutné doplnění místní komunikační sítě v oblasti Moravany – Nebovidy - Želešice – MÚK Moravanská. Pro úsek Kníničky 
– Bystrc – D1 (MÚK Troubsko) platí zásada řešit styk dálnice  s urbanizovaným územím podpovrchovým řešením komunikace. 
Obchvat Kuřimi je řešen jako samostatná stavba v úseku MÚK Čebín – MÚK Česká jako čtyřpruhová – kapacitní komunikace. 
V kombinaci s dostavbou VMO řešení představuje optimální ochranu městského systému před nadměrnou či nepatřičnou 
dopravou. Dálniční uspořádání řeší omezeně obsluhu či napojení území na vyšší komunikační systém vlivem normových 
parametrů – vzdálenost a uspořádání křižovatek. 
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D.3.3. VARIANTA D.2 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + JOK (jižní obchvat Kuřimi) 
úsek Jižně od D1: JZT (Jihozápadní tangenta) + JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle 

návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší propojení celého tahu komunikací dálniční kategorie v Německé a dále Bítýšské trase 43 a Modřické stopě JZT 
a doplněním systému Jižním obchvatem Kuřimi. Varianta vykazuje maximální dopravní účinnost na město  Kuřim, určitou pak 
na město Brno, tak na odlehčení dálnice D1 v brněnském úseku. V části JZT je nutné doplnění místní komunikační sítě v oblasti 
Moravany – Nebovidy – MÚK Moravanská. Pro úsek Čebín – D1 (MÚK Ostrovačice) platí zásada řešit styk s urbanizovaným 
územím podpovrchovým řešením komunikace. Dochází ke zrušení stávajících MÚK Kývalka a MÚK Ostrovačice na II/386 
a jejích nahrazení novou MÚK Ostrovačice. Obchvat Kuřimi je řešen jako samostatná stavba v úseku MÚK Čebín – MÚK Česká 
jako čtyřpruhová – kapacitní komunikace. V kombinaci s dostavbou VMO řešení představuje částečnou ochranu městského 
systému před nadměrnou či nepatřičnou dopravou. 
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D.3.4. VARIANTA D.2.1 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + JOK + čtyřpruhová kapacitní silnice Bystrc – MÚK Troubsko 
úsek Jižně od D1: JZT (Jihozápadní tangenta) + JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle 

návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí variantu D.2 o řešení lokálního dopravního systému pro úsek Bystrc – dálnice D1, což může mít 
příznivý dopad na oblast  Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh. Naopak se neřeší nové propojení Kuřim – Brno, což má negativní 
dopad pro oblast Jinačovic, Kníniček, Bystrce. 
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D.3.5. VARIANTA D.2.2 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + JOK + kapacitní silnice MÚK Kuřim Jih – Bystrc 
úsek Jižně od D1: JZT (Jihozápadní tangenta) + JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle 

návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí variantu D.2 o řešení lokálního dopravního systému pro úsek Kuřim – Brno tzv. obchvaty Jinačovic 
a Kníniček se zavedením dopravy do oblasti MÚK OBI (Branka) na rozhraní Bystrce a Komína. Nepředpokládá se řešení 
doprovodné sítě v oblasti Bystrc – D1, což přináší značná rizika – v podobě dopravního zatížení místní sítě - především pro 
oblast Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh. 
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D.3.6. VARIANTA D.2.3 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + JOK + kapacitní silnice MÚK Kuřim Jih – Bystrc + čtyřpruhová 

 kapacitní silnice Bystrc MÚK Troubsko 
úsek Jižně od D1: JZT (Jihozápadní tangenta) + JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle 

návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí variantu D.2 o řešení lokálního dopravní systém pro úsek Kuřim – Brno tzv. obchvaty Jinačovic 
a Kníniček se zavedením dopravy do oblasti MÚK OBI na rozhraní Bystrce a Komína. Dále řeší přímé napojení Bystrce přes 
silnici III/3844 (ul. Stará Dálnice) na dálnici D1, což může mít příznivý dopad na oblast  Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh. 
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D.3.7. VARIANTA D.3 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bystrcká stopa + JOK (jižní obchvat Kuřimi) 
úsek Jižně od D1: JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší propojení celého tahu komunikací dálniční kategorie v Německé a dále Bystrcké trase 43 s ukončením na D1 
a doplněním systému Jižním obchvatem Kuřimi.  

Varianta vykazuje maximální dopravní účinnost na město Kuřim, vysokou pro město Brno. Zatížení dálnice D1 v brněnském 
úseku zůstává.  Jihozápadní sektor zůstává zachován ve stávajícím stavu, pouze s doplněním MÚK Moravanská na sil. I/52. 
Pro úsek Kníničky – Bystrc – D1 (MÚK Troubsko) platí zásada řešit styk dálnice  s urbanizovaným územím podpovrchovým 
řešením komunikace. Obchvat Kuřimi je řešen jako samostatná stavba v úseku MÚK Čebín – MÚK Česká jako čtyřpruhová 
– kapacitní komunikace. V kombinaci s dostavbou VMO řešení představuje vhodnou ochranu městského systému před 
nadměrnou či nepatřičnou dopravou. Dálniční uspořádání řeší omezeně obsluhu či napojení území na vyšší komunikační systém 
vlivem normových parametrů – vzdálenost a uspořádání křižovatek. 
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D.3.8. VARIANTA D.4 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + JOK (jižní obchvat Kuřimi) 
úsek Jižně od D1: JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší propojení celého tahu komunikací dálniční kategorie v Německé a dále Bítýšské trase 43 s ukončením na D1 
a doplněním systému Jižním obchvatem Kuřimi. Varianta vykazuje maximální dopravní účinnost na město  Kuřim, určitou pak 
na město Brno. Zatížení dálnice D1 v brněnském úseku zůstává.  Jihozápadní sektor zůstává zachován ve stávajícím stavu, 
pouze s doplněním MÚK Moravanská na sil. I/52. Pro úsek Čebín – D1 (MÚK Ostrovačice) platí zásada řešit styk 
s urbanizovaným územím podpovrchovým řešením komunikace. Dochází ke zrušení stávajících MÚK Kývalka a MÚK 
Ostrovačice na II/386 a jejích nahrazení novou MÚK Ostrovačice. Obchvat Kuřimi je řešen jako samostatná stavba v úseku MÚK 
Čebín – MÚK Česká jako čtyřpruhová – kapacitní komunikace. V kombinaci s dostavbou VMO řešení představuje částečnou 
ochranu městského systému před nadměrnou či nepatřičnou dopravou. Dálniční uspořádání řeší omezeně obsluhu či napojení 
území na vyšší komunikační systém vlivem normových parametrů – vzdálenost a uspořádání křižovatek. 
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D.3.9. VARIANTA D.4.1 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + JOK + čtyřpruhová kapacitní silnice Bystrc – MÚK Troubsko 
úsek Jižně od D1: JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí variantu D.4 o řešení lokálního dopravního systému pro úsek Bystrc – dálnice D1, což může mít 
příznivý dopad na oblast  Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh. Naopak se neřeší nové propojení Kuřim – Brno, což má negativní 
dopad pro oblast Jinačovic, Kníniček, Bystrce. 
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D.3.10. VARIANTA D.4.2 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + JOK + kapacitní silnice MÚK Kuřim Jih – Bystrc 
úsek Jižně od D1: JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí variantu D.4 o řešení lokálního dopravního systému pro úsek Kuřim – Brno tzv. obchvaty Jinačovic 
a Kníniček se zavedením dopravy do oblasti MÚK OBI (Branka) na rozhraní Bystrce a Komína. Nepředpokládá se řešení 
doprovodné sítě v oblasti Bystrc – D1, což přináší značná rizika – v podobě dopravního zatížení místní sítě – především pro 
oblast Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh atd. 
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D.3.11. VARIANTA D.4.3 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + JOK + kapacitní silnice MÚK Kuřim Jih – Bystrc + čtyřpruhová 

 kapacitní silnice Bystrc – MÚK Troubsko 
úsek Jižně od D1: JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí variantu D.4 o řešení lokálního dopravního systému pro úsek Kuřim – Brno tzv. obchvaty Jinačovic 
a Kníniček se zavedením dopravy do oblasti MÚK OBI na rozhraní Bystrce a Komína. Dále řeší přímé napojení Bystrce přes 
silnici III/3844 (ul. Stará Dálnice) na dálnici D1, což může mít příznivý dopad na oblast  Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh atd. 
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D.3.12. VARIANTA D.5 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – optimalizovaná stopa + komunikace dálničního typu Česká - Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bystrcká stopa  + SOK (Severní obchvat Kuřimi) 
úsek Jižně od D1: JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší propojení celého tahu komunikací dálniční kategorie v Optimalizované a dále Bystrcké trase 43 s ukončením na D1 
a doplněním systému Severním obchvatem Kuřimi. Varianta vykazuje vysokou dopravní účinnost pro město Brno. Severní 
obchvat Kuřimi je řešení dopravní situace v dané oblasti problematické jak z pohledu vedení dopravy z Tišnovska (sil. II/385), tak 
z technického řešení průchodu lokalitou Kuřim – Podlesí. Zatížení dálnice D1 v brněnském úseku zůstává.  Jihozápadní sektor 
zůstává zachován ve stávajícím stavu, pouze s doplněním MÚK Moravanská na sil. I/52. Pro úsek Kníničky – Bystrc – D1 (MÚK 
Troubsko) platí zásada řešit styk dálnice  s urbanizovaným územím podpovrchovým řešením komunikace. Obchvat Kuřimi je 
řešen jako samostatná stavba v úseku MÚK Zlobice – MÚK Česká jako čtyřpruhová – kapacitní komunikace. V kombinaci 
s dostavbou VMO řešení představuje vhodnou ochranu městského systému před nadměrnou či nepatřičnou dopravou. Dálniční 
uspořádání řeší omezeně obsluhu či napojení území na vyšší komunikační systém vlivem normových parametrů – vzdálenost 
a uspořádání křižovatek. 
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D.3.13. VARIANTA D.6 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – optimalizovaná stopa + komunikace dálničního typu Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + SOK (Severní obchvat Kuřimi) 
úsek Jižně od D1: JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší propojení celého tahu komunikací dálniční kategorie v Optimalizované a dále Bystrcké trase 43 s ukončením na D1 
a doplněním systému Severním obchvatem Kuřimi. Varianta vykazuje určitou dopravní účinnost pro město Brno. Severní 
obchvat Kuřimi je řešení dopravní situace v dané oblasti problematické jak z pohledu vedení dopravy z Tišnovska (sil. II/385), tak 
z technického řešení průchodu lokalitou Kuřim – Podlesí. Zatížení dálnice D1 v brněnském úseku zůstává.  Jihozápadní sektor 
zůstává zachován ve stávajícím stavu, pouze s doplněním MÚK Moravanská na sil. I/52. Pro úsek Čebín – D1 (MÚK 
Ostrovačice) platí zásada řešit styk s urbanizovaným územím podpovrchovým řešením komunikace. Dochází ke zrušení 
stávajících MÚK Kývalka a MÚK Ostrovačice na II/386 a jejích nahrazení novou MÚK Ostrovačice. Obchvat Kuřimi je řešen jako 
samostatná stavba v úseku MÚK Zlobice – MÚK Česká jako čtyřpruhová – kapacitní komunikace.  V kombinaci s dostavbou 
VMO řešení představuje částečnou ochranu městského systému před nadměrnou či nepatřičnou dopravou. Dálniční uspořádání 
řeší omezeně obsluhu či napojení území na vyšší komunikační systém vlivem normových parametrů – vzdálenost a uspořádání 
křižovatek. 
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D.3.14. VARIANTA D.6.1 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – optimalizovaná stopa + komunikace dálničního typu Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + SOK (Severní obchvat Kuřimi) + čtyřpruhová kapacitní silnice 

 Bystrc – MÚK Troubsko 
úsek Jižně od D1: JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí variantu D.6 o řešení lokálního dopravního systému pro úsek Bystrc – dálnice D1, což může mít 
příznivý dopad na oblast  Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh. Naopak se neřeší nové propojení Kuřim – Brno, což má negativní 
dopad pro oblast Jinačovic, Kníniček, Bystrce. 
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D.3.15. VARIANTA D.6.2 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – optimalizovaná stopa + komunikace dálničního typu Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + SOK (Severní obchvat Kuřimi) + kapacitní silnice Kuřim – Bystrc 
úsek Jižně od D1: JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí variantu D.6 o řešení lokálního dopravního systému pro úsek Kuřim – Brno tzv. obchvaty Jinačovic 
a Kníniček se zavedením dopravy do oblasti MÚK OBI (Branka) na rozhraní Bystrce a Komína. Nepředpokládá se řešení 
doprovodné sítě v oblasti Bystrc – D1, což přináší značná rizika – v podobě dopravního zatížení místní sítě - především pro 
oblast Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh atd. 

 
 
 
 



06 / 2018 D.  NÁVRH VARIANT USPOŘÁDÁNÍ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ

 

 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 1. ETAPA  D - 29
 

D.3.16. VARIANTA D.6.3 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: D43 – optimalizovaná stopa + komunikace dálničního typu Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: D43 – Bítýšská stopa + SOK (Severní obchvat Kuřimi) + kapacitní silnice Kuřim – 

 Bystrc + čtyřpruhová kapacitní silnice Bystrc – MÚK Troubsko 
úsek Jižně od D1: JT (Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí variantu D.6 o řešení lokálního dopravního systému pro úsek Kuřim – Brno tzv. obchvaty Jinačovic 
a Kníniček se zavedením dopravy do oblasti MÚK OBI na rozhraní Bystrce a Komína. Dále řeší přímé napojení Bystrce přes 
silnici III/3844 (ul. Stará Dálnice) na dálnici D1, což může mít příznivý dopad na oblast  Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh atd. 
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D.3.17. VARIANTA S.1 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bystrcká stopa (MÚK Kuřim Západ – MÚK  Knínice – silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK 

Knínice – MÚK Bystrc – silnice I. třídy – 2-pruh MÚK Bystrc – MÚK Troubelo 
– silnice I. třídy – 4-pruh) + JOK (Jižní obchvat Kuřim) 

úsek Jižně od D1: JT (D52-Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší propojení celého tahu kapacitní komunikací silniční kategorie v Německé a dále Bystrcké trase 43 s ukončením na D1 
a doplněním systému Jižním obchvatem Kuřimi. Varianta vykazuje maximální dopravní účinnost na město Kuřim, vysokou pro město Brno. 
Zatížení dálnice D1 v brněnském úseku zůstává.  Jihozápadní sektor zůstává zachován ve stávajícím stavu, pouze s doplněním MÚK 
Moravanská na sil. I/52. Pro celý úsek platí řešení tahu „43“ jako kapacitní komunikace s omezeným přístupem a mimoúrovňovými 
křižovatkami. Umístění a četnost křižovatek může optimálně napojit či obsluhovat dotčené území. Pro úsek Kníničky – Bystrc platí řešení 
dvoupruhovou komunikací, pro úsek Bystrc – D1 (MÚK Troubsko) pak komunikací čtyřpruhovou s podpovrchovým řešením MÚK Troubsko 
z pozice silnice „43“. Obchvat Kuřimi je řešen jako samostatná stavba v úseku MÚK Čebín – MÚK Česká jako čtyřpruhová – kapacitní 
komunikace. V kombinaci s dostavbou VMO řešení představuje vhodnou ochranu městského systému před nadměrnou či nepatřičnou 
dopravou. 
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D.3.18. VARIANTA S.1.1 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bystrcká stopa (MÚK Kuřim Západ – MÚK  Knínice – silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK 

Knínice – MÚK Bystrc – silnice I. třídy – 2-pruh MÚK Bystrc – MÚK Troubelo 
– silnice I. třídy – 4-pruh) + JOK (Jižní obchvat Kuřim) 

úsek Jižně od D1: Jihozápadní propojení + sil. II/152 obchvat Želešic – přestavba MÚK Modřice  
JT (D52-Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 

Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 
terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí variantu S.1 o silniční propojení v podobné stopě jako JZT, s tím že je ukončena již na sil. II/152 
s respektováním obchvatu Želešic. Její význam netkví již v propojení koridorů TEN-T, ale ve zlepšení dopravní obsluhy území 
v tomto jihozápadní sektoru od města Brna. 
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D.3.19. VARIANTA S.1.1.2 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – optimalizovaná stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bystrcká stopa (MÚK Kuřim Západ – MÚK  Knínice – silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK 

Knínice – MÚK Bystrc – silnice I. třídy – 2-pruh MÚK Bystrc – MÚK Troubelo 
– silnice I. třídy – 4-pruh) + JOK (Jižní obchvat Kuřim) 

úsek Jižně od D1: JT (D52-Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta S.1.2 se liší od varianty S.1 v úseku vedení komunikace č. 43 MÚK Lysice – Kuřim ve stopě alternativní 
tzv. optimalizované. 
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D.3.20. VARIANTA S.2 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bítýšská stopa – kapacitní silnice I. třídy s MÚK + JOK + kapacitní silnice MÚK Kuřim Jih – 

Bystrc + čtyřpruhová kapacitní silnice Bystrc – MÚK Troubsko 
úsek Jižně od D1: JT (D52-Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa, 

přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší propojení celého tahu komunikací kategorie sil. I. třídy v Německé a dále Bítýšské trase 43 s ukončením na D1 a doplněním 
systému Jižním obchvatem Kuřimi a lokálním propojením Kuřim – Brno a Bystrc – D1. Varianta vykazuje maximální dopravní účinnost 
na město  Kuřim, určitou pak na město Brno. Zatížení dálnice D1 v brněnském úseku zůstává.  Jihozápadní sektor zůstává zachován 
ve stávajícím stavu, pouze s doplněním MÚK Moravanská na sil. I/52. Pro celý úsek platí řešení tahu „43“ jako kapacitní komunikace 
s omezeným přístupem a mimoúrovňovými křižovatkami. Umístění a četnost křižovatek může optimálně napojit či obsluhovat dotčené území. 
Pro úsek Čebín – D1 (MÚK Ostrovačice) platí zásada řešit styk s urbanizovaným územím podpovrchovým řešením komunikace, tato je 
v daném úseku řešena jako dvoupruhová s omezeným přístupem. Dochází ke zrušení stávajících MÚK Kývalka a MÚK Ostrovačice na II/386 
a jejích nahrazení novou MÚK Ostrovačice. Obchvat Kuřimi je řešen jako samostatná stavba v úseku MÚK Čebín – MÚK Česká jako 
čtyřpruhová – kapacitní komunikace. V kombinaci s dostavbou VMO řešení představuje částečnou ochranu městského systému před 
nadměrnou či nepatřičnou dopravou. Varianta navrhuje řešení lokálního dopravního systému pro úsek Kuřim – Brno tzv. obchvaty Jinačovic 
a Kníniček se zavedením dopravy do oblasti MÚK OBI na rozhraní Bystrce a Komína. Dále řešení přímého napojení Bystrce na dálnici D1, což 
může mít příznivý dopad na oblast  Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh atd. 
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D.3.21. VARIANTA S.2.1 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bítýšská stopa – kapacitní silnice I. třídy s MÚK + JOK + čtyřpruhová kapacitní 

 silnice Bystrc – MÚK Troubsko 
úsek Jižně od D1: JT (D52-Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí variantu S.2 o řešení lokálního dopravního systému pro úsek Bystrc – dálnice D1, což může mít 
příznivý dopad na oblast  Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh. Naopak se neřeší nové propojení Kuřim – Brno, což má negativní 
dopad pro oblast Jinačovic, Kníniček, Bystrce. 
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D.3.22. VARIANTA S.2.2 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bítýšská stopa – kapacitní silnice I. třídy s MÚK + JOK + kapacitní silnice MÚK 

 Kuřim Jih – Bystrc 
úsek Jižně od D1: JT (D52-Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta rozšiřuje výchozí silniční variantu S.2 o řešení lokálního dopravního systému pro úsek Kuřim – Brno tzv. obchvaty 
Jinačovic a Kníniček se zavedením dopravy do oblasti MÚK OBI (Branka) na rozhraní Bystrce a Komína. Nepředpokládá se 
řešení doprovodné sítě v oblasti Bystrc – D1, což přináší značná rizika – v podobě dopravního zatížení místní sítě – především 
pro oblast Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh atd. 
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D.3.23. VARIANTA S.2.3 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bítýšská stopa – kapacitní silnice I. třídy s MÚK + JOK 
úsek Jižně od D1: JT (D52-Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Podvarianta redukuje výchozí silniční variantu S.2 o řešení lokálního dopravního systému pro úsek Kuřim – Brno tzv. obchvaty 
Jinačovic a Kníniček se zavedením dopravy do oblasti MÚK OBI (Branka) na rozhraní Bystrce a Komína. Dále se také v této 
variantě nepředpokládá s doprovodnou sítí v oblasti Bystrc – D1, což přináší značná rizika – v podobě dopravního zatížení 
místní sítě – především pro oblast Bystrce, Kohoutovic, Bosonoh atd. 
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D.3.24. VARIANTA S.3 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bystrcká i Bítýšská stopa – kapacitní silnice I. třídy s MÚK (MÚK Čebín – MÚK Knínice – silnice 

I. třídy – 4-pruh; MÚK Knínice – MÚK Bystrc – silnice I. třídy – 2-pruh; MÚK Bystrc – MÚK Troubsko – 
silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK Čebín – MÚK Ostrovačice – silnice I. třídy – 2-pruh) + JOK 

úsek Jižně od D1: JT (D52-Jižní tangenta) + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa, 

přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší propojení celého tahu kapacitní komunikací silniční kategorie v Německé a dále obou stopách k dálnici D1 – Bystrcké a Bítýšské 
jako silnice kapacitní dvoupruhové a doplněním systému Jižním obchvatem Kuřimi. Varianta vykazuje maximální dopravní účinnost na město  
Kuřimi i město Brno. Zatížení dálnice D1 v brněnském úseku zůstává.  Jihozápadní sektor zůstává zachován ve stávajícím stavu, pouze 
s doplněním MÚK Moravanská na sil. I/52. Pro celý úsek platí řešení tahu „43“ jako kapacitní komunikace s omezeným přístupem 
a mimoúrovňovými křižovatkami. Umístění a četnost křižovatek může optimálně napojit či obsluhovat dotčené území. Pro úsek Čebín – D1 
(MÚK Ostrovačice), stejně tak pro oblast Kníniček a Bosonoh platí zásada řešit styk s urbanizovaným územím podpovrchovým řešením 
komunikace, tato je v daném úseku řešena jako dvoupruhová s omezeným přístupem. Dochází ke zrušení stávajících MÚK Kývalka a MÚK 
Ostrovačice na II/386 a jejích nahrazení novou MÚK Ostrovačice. Obchvat Kuřimi je řešen jako samostatná stavba v úseku MÚK Čebín – MÚK 
Česká jako čtyřpruhová – kapacitní komunikace. V kombinaci s dostavbou VMO řešení představuje maximální ochranu městského systému 
před nadměrnou či nepatřičnou dopravou. Řešení úseku Kuřim – Bystrc – D1 v Bystrcké stopě má velmi pozitivní vliv na oblast Kohoutovic, 
Bosonoh, Jinačovic, Kníniček, Bystrce atd. 
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D.3.25. VARIANTA S.4 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bystrcká i Bítýšská stopa – kapacitní silnice I. třídy s MÚK (MÚK Čebín – MÚK Knínice – silnice 

I. třídy – 4-pruh; MÚK Knínice – MÚK Bystrc – silnice I. třídy – 2-pruh; MÚK Bystrc – MÚK Troubsko – 
silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK Čebín – MÚK Ostrovačice – silnice I. třídy – 2-pruh) + JOK 

úsek Jižně od D1: jihozápadní propojení MÚK Ostrovačice – D2 pomocí nové kapacitní silnice, JT + silniční propojení 
směrem na východ od D2 po sil. II/380 dle návrhu ZÚR 

Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická terasa, 
nová MÚK na D1 mezi Tvarožnou a Holubicemi 

 

Varianta řeší doplnění varianty „silniční S.3“ – úsek Svitávka – Kuřim bude kapacitní silnice I. třídy ve čtyřpruhovém uspořádání. Dále bude 
doplněno komunikační propojení dálnic D1 a D52 v poloze mimo již uvedenou JZT. Jedná se o oddálenou trasu navazující na Bítýšskou stopu 
silnice „43“. Trasa navazuje na novou MÚK Ostrovačice na D1 a obsluhuje území Rosicka, Ivančicka s koridorem dálnice D52. Zde je navrženo 
propojení jižním směrem až do MÚK Ledce a dále pak v trasách uvažovaných silnic (systém Vojkovice, Blučina) až na dálnici D2 na MÚK 
Blučina. Jihovýchodní segment od Brna je pak řešen s obchvaty Šlapanic, přičemž obchvatová sil. II/380 kolem Tuřan vyvolává úpravu MÚK 
Černovická terasa a dále pokračuje do  ul. Průmyslové s ukončením na sil. I/42 VMO. MÚK Černovická terasa je přímo propojena s obchvatem 
Šlapanic novou komunikací. Pro lepší napojení území zejména obcí kolem sil. II/383 např. Pozořice na D1 je mezí obcí Tvarožná a Holubice 
navržena nová všesměrná MÚK, která je vzhledem k blízkosti stávající MÚK Holubice navržena v kolektorovém uspořádání jako útvarová. 
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D.3.26. VARIANTA S.5 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bystrcká i Bítýšská stopa – kapacitní silnice I. třídy s MÚK (MÚK Čebín – MÚK 

Knínice – silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK Knínice – MÚK Bystrc – silnice I. třídy – 2-pruh; 
MÚK Bystrc – MÚK Troubsko – silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK Čebín – MÚK Ostrovačice – 
silnice I. třídy – 2-pruh) + JOK 

úsek Jižně od D1: jihozápadní propojení MÚK Ostrovačice – D2 pomocí nové kapacitní silnice, JT + silniční 
propojení směrem na východ od D2 po sil. II/380 dle návrhu ZÚR a dále až po sil. II/417 
v oblasti Kobylnice 

Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 
terasa, přestavba MÚK Tvarožná 

 

Varianta oproti předchozí S.4 řeší jihovýchodní segment od Brna v jiné podvariantě. Taktéž navrhuje obchvaty Šlapanic, přičemž 
obchvatová sil. II/380 kolem Tuřan vyvolává úpravu MÚK Černovická terasa a dále pokračuje do  ul. Průmyslové s ukončením na 
sil. I/42 VMO. MÚK Černovická terasa je přímo propojení s obchvatem Šlapanic novou komunikací, a to jižně podél D1. Pro lepší 
napojení území zejména obcí kolem sil. II/383 např. Pozořice na D1 je navržena přestavba stávající skryté MÚK Rohlenka. 
V rámci napojení většího území na dálnici D2 v MÚK Chrlice II je navržena silnice až po obec Kobylnice. 
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D.3.27. VARIANTA S.6 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bystrcká i Bítýšská stopa – kapacitní silnice I. třídy s MÚK (MÚK Čebín – MÚK 

Knínice – silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK Knínice – MÚK Bystrc – silnice I. třídy – 2-pruh; 
MÚK Bystrc – MÚK Troubsko – silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK Čebín – MÚK Ostrovačice – 
silnice I. třídy – 2-pruh) + JOK 

úsek Jižně od D1: jihozápadní propojení MÚK Ostrovačice – D2 pomocí nové kapacitní silnice, JT + silniční 
propojení směrem na východ od D2 po sil. II/380 dle návrhu ZÚR  

Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 
terasa, totální přestavba MÚK Brno Východ, zrušení MÚK Tvarožná 

 

Varianta oproti předchozí S.4 řeší jihovýchodní segment od Brna v jiné podvariantě. Taktéž navrhuje obchvaty Šlapanic, přičemž 
obchvatová sil. II/380 kolem Tuřan vyvolává úpravu MÚK Černovická terasa a dále pokračuje do ul. Průmyslové s ukončením na 
sil. I/42 VMO. V této variantě dochází ke zrušení skryté MÚK Tvarožná, náhradou za toto napojení na D1 bude nutná přestavba 
pouze rozštěpové MÚK Brno Východ (D1 – I/50) na komplexní všesměrnou MÚK. V rámci tohoto MÚK Černovická terasa je 
přímo propojení s obchvatem Šlapanic novou komunikací, a to jižně podél D1. Pro lepší napojení území je navržena paralelní 
komunikace s D1, která propojí MÚK Černovická terasa a MÚK Brno Východ. 
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D.3.28. VARIANTA S.7 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bystrcká i Bítýšská stopa – kapacitní silnice I. třídy s MÚK (MÚK Čebín – MÚK 

Knínice – silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK Knínice – MÚK Bystrc – silnice I. třídy – 2-pruh; 
MÚK Bystrc – MÚK Troubsko – silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK Čebín – MÚK Ostrovačice – 
silnice I. třídy – 2-pruh) + JOK 

úsek Jižně od D1: jihozápadní propojení MÚK Ostrovačice – D2 pomocí nové kapacitní silnice, JT + silniční 
propojení směrem na východ od D2 po sil. II/380 dle návrhu ZÚR  

Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 
terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta oproti předchozí S.4 řeší jihovýchodní segment od Brna v jiné podvariantě. Taktéž navrhuje obchvaty Šlapanic, přičemž 
obchvatová sil. II/380 kolem Tuřan vyvolává úpravu MÚK Černovická terasa a dále pokračuje do ul. Průmyslové s ukončením na 
sil. I/42 VMO. V této variantě dochází ke zrušení MÚK Holubice, náhradou za tuto významnou MÚK D1 sil. I/50 bude komplexní 
přestavba skryté MÚK Tvarožná. Taktéž tato varianta zlepšuje jižní obsluhu podél D1 mezi MÚK Řipská a sil II/430. 
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D.3.29. VARIANTA S.8 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: I/43 – Bystrcká i Bítýšská stopa – kapacitní silnice I. třídy s MÚK (MÚK Čebín – MÚK 

Knínice – silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK Knínice – MÚK Bystrc – silnice I. třídy – 2-pruh; 
MÚK Bystrc – MÚK Troubsko – silnice I. třídy – 4-pruh; MÚK Čebín – MÚK Ostrovačice – 
silnice I. třídy – 2-pruh) + JOK 

úsek Jižně od D1: jihozápadní kapacitní propojení z MÚK Ostrovačice – D52 - D2  kolem Újezdu u Brna  až 
po Slavkov u Brna na D1 v MÚK Rousínov, JT (D52 -Jižní tangenta) + silniční propojení 
směrem na východ od D2 po sil. II/380 dle návrhu ZÚR 

Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 
terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší doplnění varianty „silniční S7“ o kapacitní silniční propojení dálnic D2 a D1 přes území Újezdu u Brna, Slavkov 
u Brna, které pomůže zlepšit obsluhu řady obcí v tomto jihovýchodním segmentu od města Brna. Díky tomuto doplnění, které se 
zkompletuje celý jižní “silniční polookruh“. 
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D.3.30. VARIANTA S.9 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: JOK (Jižní obchvat Kuřimi) 
úsek Jižně od D1: JT + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta řeší vedení sil. I/43 v úseku Svitávka – Kuřim – Česka v podobě kapacitní komunikace. To znamená, že se předpokládá 
realizace mimoúrovňových křižovatek jako by se jednalo o dálniční kategorii. V rámci normového napojení obcí je možno 
uvažovat o větší kadenci MÚK. Jižní obchvat Kuřimi je nutné vzhledem k tunelovému úseku realizovat již ve čtyřpruhovém 
uspořádání. Největší a nejnutnější investicí v blízkém horizontu je zkapacitnění I/43 úseku Česká – Lipůvka, kde je nutné vyřešit 
kromě jiného např. průchod kolem místní části Kuřim – Podlesí e vazbě na platný územní plán města Kuřim. V dalším úseku jsou 
navrženy úpravy převážně ve stávajícím koridoru. 
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D.3.31. VARIANTA S.9.1 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: JOK (Jižní obchvat Kuřimi) + čtyřpruhová kapacitní silnice Bystrc – MÚK Troubsko 
úsek Jižně od D1: JT + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta oproti předchozí S.9 doplňuje propojení silnice III/3844 (Stará dálnice) od Bystrce až na D1 prostřednictvím MÚK 
Troubsko, u průchodu obcí Bosonohy platí zásada řešit styk s urbanizovaným územím podpovrchovým řešením. Propojení na 
D1 reálně pomůže odlehčit dopravní zátěže na západním segmentu VMO Brno. 

 

 

 



06 / 2018 D.  NÁVRH VARIANT USPOŘÁDÁNÍ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ

 

 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 1. ETAPA  D - 45
 

D.3.32. DLOUHODOBÁ ETAPA – VARIANTA S.9.2 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: JOK (Jižní obchvat Kuřimi) + kapacitní silnice MÚK Kuřim Jih – Bystrc 
úsek Jižně od D1: JT + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

Varianta oproti variantě S.9 doplňuje propojení Kuřim – Jinačovice – Rozdrojovice – Kníničky až po napojení na Přehradní 
radiálu sil. II/384. Toto silniční propojení, které počítá s obchvatem jednotlivých obcí přibližně v trase Německé R43 pomůže 
odlehčit dopravní zátěže při průjezdu ze severu od České až na VMO Brno. 
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D.3.33. VARIANTA S.9.3 (DÁLE PROVĚŘOVANÁ VARIANTA) 

Základní charakteristika: 
úsek Svitávka – Kuřim: I/43 – kapacitní silnice I. třídy s MÚK – Německá stopa + zkapacitnění I/43 v úseku 

 Česká – Lipůvka 
úsek Kuřim – D1: JOK (Jižní obchvat Kuřimi) + kapacitní silnice MÚK Kuřim Jih – Bystrc + čtyřpruhová 

 kapacitní silnice Bystrc – MÚK Troubsko 
úsek Jižně od D1: JT + silniční propojení D2 – II/380 dle návrhu ZÚR 
Východní segment: obchvaty Tuřan, Šlapanic, Slatiny, přestavba MÚK Řipská na útvarovou MÚK Černovická 

terasa, přestavba MÚK Tvarožná, zrušení MÚK Holubice 

 

V rámci doplnění a odlehčení dopravních zátěží při průjezdu přes VMO Brno a vůbec celým komunikačním systémem města 
Brna se předpokládají obě východní propojení silnicemi nižší třídy, a to od severu: 

 propojení Kuřim – Jinačovice – Rozdrojovice – Kníničky až po napojení na Přehradní radiálu sil. II/384; 

 propojení pro zlepšení funkčnosti se doplňuje propojení silnice III/3844 (Stará dálnice) od Bystrce až na D1 prostřednictvím 

MÚK Troubsko, jako u ostatních u průchodu obcí Bosonohy platí zásada řešit styk s urbanizovaným územím 

podpovrchovým řešením. 
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D.3.34. POZNÁMKY K VYBRANÝNM PRVKŮM DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ 

 Obchvat Chrlic 

V současnosti investor stavby ŘSD připravuje zadání projektu pro územní rozhodnutí stavby D52 – Jižní tangenta 

v úseku R 52 Rajhrad – D2 Chrlice II včetně zkapacitnění D2 až po MÚK Brno Jih, a to v podobě vedení D52 tedy 

tak jak byla stopa jižní tangenty převzata do této územní studie. I když MÚK Chrlice nebyla v této původní studie 

řešena s pokračováním přes sil. III/41614 a ul. Roviny na sil. II/380, toto řešení umožňuje. Zpracovatel tedy 

doporučil pro další sledování napojení do MÚK Chrlice II. 

 Jihozápadní tangenta 

I když již argument s propojením sítě TEN-T v podobě jihozápadní tangenty (JZT) pozbyl řešením prodloužení 

dálnice D52 k dálnici D2 (jižní tangenta – JT) smysl, dá se předpokládat, že v případě vedení dálnice D43 ať už 

Bystrcké či Bítýšské stopě bude dopravní zatížení JZT na takové míře, že 4-pruhová komunikace dálničního typu 

bude pro převedení intenzit blížících se 30 tis. voz. / 24 hodin relevantní kategorií, proto bude JZT v modřické 

i želešické stopě do dálničních variant zahrnuta a vyhodnocena. Vyhodnoceny budou ale také silniční varianty. 

 Zkapacitnění dálnice D1 

Rozšíření dálnice D1 v rámci projektu šestipruhové uspořádání v úseku v rámci města Brna představuje rozšíření 

každého jízdního pásu o jeden jízdní pruh a zpevněnou krajnici. V rámci rozšíření dojde k částečné nebo 

kompletní přestavbě mimoúrovňových křižovatek (MÚK).  Posledním relevantní dokumentací byla Tahová studie 

včetně ekonomické analýzy HDM4 z roku 2016 , která nově definovala jednotlivé úseky na stavby na: 

 Stavba 01171 - úsek MÚK Kývalka – MÚK Brno Západ (km 181,500 -189,075) 

Stavba představuje rozšíření D1 na šestipruhové uspořádání tahu od MÚK Kývalka v km 181,500 až po km 

189,075. Dále přestavbu MÚK Kývalka (D1xI/23xII/602) s novou okružní křižovatkou, která je vyvoláno 

zejména kapacitními nedostatky v době konání významných sportovních akcí na autodromu Brno – Masarykův 

okruh. 

 Stavba 01191 - úsek MÚK Brno Západ – MÚK Brno Centrum (km 189,075-197,500) 

Stavba se sestává s dílčích staveb, a to: 

01191.B úsek MÚK Brno Západ – MÚK Brno Centrum, (km 189,075 - 194,650)  

Dílčí stavba zahrnuje rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání navazující na stavbu 01171 až po MÚK 

Brno Centrum, včetně mostních objektů. Součástí stavby je kompletní přestavba křižovatky MÚK Brno Západ 

(D1xI/23). Přestavba křižovatky MÚK Brno Centrum (D1xI/52) spočívá zejména v oddělení průpletových úseků 

čtyřlístkové křižovatky mimo prostor dálnice D1 do samostatných kolektorových pásů, které procházejí volnými 

poli mostu na silnici I/52 přes D1.  

01191.C úsek Brno Centrum – Brno Jih, (km 194,650 – 196,00) 

Stavba 01191.C tzv. „meziúsek“ vychází z platné DÚR stavby 01191, jež zahrnuje rozšíření D1 v úseku Brno-

Starý Lískovec až za MÚK Brno Jih včetně přestaveb MÚK Brno Centrum a MÚK Brno Jih, s nimiž souvisejí i 

stavební úpravy navazujících místních komunikací a D2. Rozšíření dálnice D1 využívá stávající trasu dálnice 

D1. Stavba nezahrnuje stávající mimoúrovňové (MÚK) křižovatky MÚK Brno Centrum (D1 x I/52) a MÚK Brno 

Jih (D1 x D2).  
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01191.A přestavba MÚK Brno Jih, (km 196,00 – 197,500) 

V současné chvíli je připravována dokumentace DSP.  

Přestavba má za cíl zkapacitnění MÚK pro výhledové intenzity dopravy a distribuci dopravy na okolní silniční 

síť včetně řešení napojení okolních komerčních aktivit. 

Dálnice D1 v úseku km 194,000 (navázání na úsek D1 01191.C, který končí před mostním objektem přes řeku 

Svratku) až 197,500 (stanovené rozhraní staveb 01191 a 01311). Přestavbu bude dotčena i dálnice D2 v 

úseku km -0,430 (od ÚK Hněvkovského) až km 1,185 (konec připojovacích a odbočovacích pruhů u napojení 

Ikea).  

 01311 - úsek MÚK Brno Jih – MÚK Brno Východ (km 197,500-204,730) 

Stavba se sestává s dílčích staveb, a to: 

01311.A úsek MÚK Brno Jih - MÚK Černovická terasa (km 197,500-199,615) 

Dílčí stavba zahrnuje rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání navazující na stavbu 01191.A 

přestavba MÚK Brno Jih. V rámci zkapacitnění dojde k zachování napojení stávající ČSPH OMV včetně 

přemostění umožňující všesměrné napojení. 

01311.B úsek MÚK Černovická terasa – MÚK Brno Východ, (km 200,500–204,730) 

Předmětem stavby je rozšíření dálnice D1 v úseku MÚK Černovická terasa a  MÚK Brno Východ, které 

spočívá v rozšíření stávající čtyřpruhové dálnice kategorie D 26,5/120 na šestipruhovou dálnici kategorie D 

33,5/120. V rámci rozšíření dálnice je navržena úprava stávající MÚK Brno Východ rozštěpového tvaru, která 

spočívá v úpravě křižovatkových větví, které jsou napojeny na východní přivaděč (silnice I/50). 

01313 úsek MÚK Černovická terasa 

Předmětem stavby je vybudování nové útvarové křižovatky na dálnici D1, která je umístěna v jihovýchodním 

sektoru města Brna na katastrálních územích Tuřany a Slatina. V současnosti zajišťuje napojení území 

na dálnici D1 deltovitá křižovatka MÚK Brno Slatina, ve které je připojena silnice III/15289 (ulice Řipská).  

S ohledem na vzdálenost obou křižovatek jsou křižovatkové větve připojeny na dálnici prostřednictvím 

oboustranných jednosměrně pojížděných kolektorů, které vytváří z obou křižovatek jednu útvarovou křižovatku. 

V konečné podobě bude doplněním této křižovatky i napojení na přeložku silnice II/380 ze směru Tuřany – 

Telnice – Hodonín, která bude v západním segmentu křižovatky převedena přes dálnici mostním objektem 

s pokračováním směrem na VMO Brno.  

V průběhu zpracování územní studie byla východní oblast kolem D1 v úseku od MÚK Černovická terasa až 

po křižovatku se silnicí I/50 u Holubic předmětem samostatných jednání mezi zpracovatelem, Krajským úřadem 

Jihomoravského kraje a Ministerstvem dopravy. Výsledkem jsou dvě koncepční varianty řešení dálnice D1 

a související silniční sítě, kdy je dálnice D1 uvažována v 6-pruhovém uspořádání včetně úprav či nového umístění 

mimoúrovňových křižovatek. Tyto varianty budou prověřeny v další fázi této územní studie (podrobněji viz kap. 

D.3.35). 
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D.3.35. DALŠÍ PRVKY DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ 

Z projednání původní dokumentace 1. etapy (odevzdané v listopadu 2017) vzešly požadavky na prověření dalších 

dálničních či silničních tras a jejich vložení do návrhové části územní studie. V této kapitole jsou tedy uvedeny 

komunikační propojení (nebo jejich části), které budou v rámci 2. etapy zpracování územní studie vloženy 

do návrhových variant uspořádání dálniční a silniční sítě. Jedná se především o obchvaty jednotlivých obcí, ale také 

o alternativní trasy prověřovaných páteřních propojení (např. jihozápadní tangenta, bítýšská stopa, atp.).  

Řešení jednotlivých přeložek silnic či jejich propojení v komunikačním skeletu řešeného území této územní studie byly 

převzaty z různých původních projekčních podkladů investorských organizací s odlišnou dobou zpracování. V průběhu 

zpracování této územní studie však bylo či bude nutno některé z nich aktualizovat či doplnit tak, aby v maximálně míře 

reagovaly na aktuální problematiku a možnosti vedení dopravní sítě v území. Jednotlivé doplněné či upravené prvky 

variant byly odsouhlaseny na kontrolních dnech a výrobních výborech mezi zadavatelem a zpracovatelem. Jejich 

dopravní účinnost a míra dopadu na ŽP bude předmětem hodnocení dalších fází této územní studie. 

Prvky jsou zobrazeny na výkrese I/03.16 (Další prvky dálniční a silniční sítě), jejich střety a problémy jsou zobrazeny 

na výkrese I/04.16 (Střety a problémy – další prvky dálniční a silniční sítě) a popsány v kap. E.3.16. 

 Úpravy silnice I/43 Bořitov a lom Černá Hora 

Na základě zpracované studie I/43 – Odstranění dopravních závad vč. HDM-4 na území JMK, studie 

(PK Ossendorf spol. s r.o., 2015) budou prověřeny další zásadnější úpravy na stávající trase silnice I/43 (úpravy 

I/43 na úseku Podlesí – Kuřim – Lipůvka jsou již v územní studii obsaženy). 

   

Obr. D5 Výřezy ze studie úprav silnice I/43 (Bořitov, lom Černá Hora) 

 Severní silniční obchvat Kuřimi (propojení optimalizované varianty silnice 43 s obchvatem Čebína) 

V návrhové etapě bude prověřena také varianta odvozená z varianty S.9.3, která bude obsahovat namísto 

„německé“ trasy silnice 43 její „optimalizovanou“ trasu, která bude severozápadně od Kuřimi napojena na stávající 

trasu I/43 (kolem věznice). Tato hlavní trasa silnice 43 bude propojena se silnicí II/385 severním obchvatem 
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Kuřimi, který bude navázán vstřícně do křižovatky připravovaného obchvatu Čebína. Koncepčními podklady jsou 

dokumentace R43 Kuřim – Svitávka, podrobná technická studie (HBH Projekt, spol. s r.o., 2012) a varianta B1.4 

dokumentace D43 D1 – Kuřim – Svitávka, technicko-ekonomická studie (Ossendorf spol. s r.o., 2016). 

 

Obr. D6 Schéma severního obchvatu Kuřimi a jeho návaznost na „optimalizovanou“ trasu 43 napojenou na 

stávající trasu silnice I/43 (nová varianta pro prověření v návrhové etapě územní studie).s 

 Západní bítýšská trasa 

S ohledem na územní rezervu vymezenou v ZÚR JMK bude do prověřovaných variant doplněna také západní 

varianta bítýšské stopy, která obchází ze severu zástavbu Chudčic a ze západu zástavbu Veverské Bítýšky. 

Vyhýbá se tedy potřebě tunelového úseku východně od Chudčic a Veverské Bítýšky, který je obsažen na východní 

trase. Koncepčním podkladem je především západní varianta Optimalizace trasy R43 v úseku D1 – Kuřim, studie 

(Ing. Kalčík, 2015, 2016). 

 

Obr. D7 Výřez ze studie Optimalizace trasy R43 v úseku D1 – Kuřim 
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 Obchvat Rosic, obchvat Zastávky u Brna, obchvat Tetčic 

Hlavním podkladem je Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany (Urbanistické středisko Brno, spol. 

s r.o., 2014) a dále také návrh nového Územního plánu Rosice (Ing. arch. Kozelská Bencúrová, 2018). Uvažována 

je severní nebo jižní podoba obchvatu Rosic, v jižní variantě pak slouží zároveň jako obchvat Zastávky u Brna 

a obchvat Tetčic (s doplněním navazující přeložky silnice II/394). 

Obchvat Tetčic je v závislosti na řešení obchvatu Rosic navržen variantně buď jako peáž po přeložce sil. I/23 

(v jižní variantě) s dalším jižním pokračováním přeložky silnice II/394, nebo přímo přeložkou silnice II/394 v celé 

trase (v případě severního obchvatu Rosic). 

Obchvaty silnic I/23 a silnice II/394 kolem Rosic, Zastávky u Brna a Tetčic budou prověřeny v těchto variantách 

(dle níže uvedených schémat) – kompletní jižní obchvat Rosic a Zastávky u Brna, částečný severní obchvat Rosic, 

kompletní jižní obchvat Rosic a Zastávky u Brna + částečný severní obchvat Rosic jako součást komunikační sítě 

nižší kategorie (místní komunikace). 

 

Obr. D8 Řešení s jižním obchvatem sil. I/23  

 

Obr. D9 Řešení se severní obchvatem sil. I/23 ve zkrácené podobě kolem Rosic 
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Obr. D10 Řešení s jižním obchvatem sil. I/23 a se severně vedenou obchvatovou místní komunikací kolem Rosic 

 Obchvat Neslovic 

Hlavním podkladem je Studie Neslovice II/394, obchvat (Rybák - projektování staveb spol. s r.o., 2017), ve které je 

podrobně prověřen obchvat západně od zástavby včetně napojení silnice do Padochova. Řešení bylo převzato 

z původního projekčního podkladu v neměnné podobě.  

 

Obr. D11 Schéma západního obchvatu sil. II/394 obce Neslovice. 

 Obchvat Bosonoh a navazující propojení Troubska a Střelic 

Řešení obchvatu je obsaženo v územním plánu Bosonoh i v ZÚR JMK, do územní studie bylo převzato 

z dokumentace Bosonohy II/602 obchvat, studie (Linioplan, 2012). Jeho řešení je částečně závislé na návrhu 

uvažované MÚK Troubsko na D1, která znemožní stávající propojení Bosonoh a Troubska. To je nově uvažováno 

jihozápadně od Bosonoh novým mostem přes D1 a dále kolem železniční tratě. V případě návrhu JZT je toto 

propojení prodlouženo až do Střelic. Uvažovány budou varianty uvedené na následujících schématech: 
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Obr. D12 Minimalistická varianta obchvatu Bosonoh (II/602) bez dalších souvisejících dopravních staveb 

 

Obr. D13 Obchvat Bosonoh s novou MÚK Troubsko na D1 a novým silničním propojením do Troubska 

 

Obr. D14 Řešení s MÚK Troubsko a pokračováním JZT, silniční napojení Troubska je prodlouženo až do Střelic. 
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 Obchvat Želešic 

Obchvat Želešic je převzat z dokumentace Přeložka silnice II/152, Želešice – obchvat, DUR (PUDIS, 2006), tento 

záměr je obsažen také v platných ZÚR JMK a územním plánu Želešic. 

 

Obr. D15 Projekt obchvatu Želešic (II/152) 

 Obchvat Ořechova a Hajan 

Tento záměr je koncepčně převzat ze Studie modernizace silnice II/152 Ivančice – Moravské Bránice – Želešice 

(HBH Projekt, spol. s r.o., 2011). Nová trasa obchází z jižní strany zástavbu obou obcí, na východě navazuje 

na část stávající trasy II/152, za kterou následuje navazující obchvat Želešic. 

 

Obr. D16 Studie obchvatu Ořechova a Hajan (II/152) 

 Želešická varianta jihozápadní tangenty  

S ohledem na územní rezervu vymezenou v ZÚR JMK bude do prověřovaných variant doplněna také „želešická“ 

trasa jihozápadní tangenty, která na obou stranách navazuje na variantu „modřickou“. Obchází ale ze západní 

strany želešický lom a z jižní strany zástavbu Želešice (v souběhu s obchvatem Želešic). U Nebovid je na nové 

trase uvažována MÚK Nebovidy včetně obchvatu silnice III/15275 mimo zástavbu obce, mezi Hajanami 

a Želešicemi je uvažována další MÚK na stávající trase silnice II/152. 
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Koncepčními podklady pro řešení jihozápadní tangenty v této trase jsou Prověřovací územní studie v oblasti 

jihozápadně města Brna (UAD Studio, spol. s r.o., PK Ossendorf spol. s r.o., 2008) a dokumentace R52 – Jižní 

tangenta v úseku R52 Rajhrad – D2 Chrlice II – technická studie včetně řešení úprav dálnice D2 v úseku MÚK 

Chrlice II – MÚK Brno jih (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015). 

 

Obr. D17 Schéma želešické trasy jihozápadní tangenty s návazností na jižní tangentu (D52) 

 Obchvat Modřic 

Řešení ochvatu vychází z územních plánů Brna a Modřic a navazuje na technickou studii MÚK Moravanská 

(PK Ossendorf spol. s r.o., 2016), se kterou tento záměr přímo souvisí a která byla poslední relevatní zpracovanou 

dokumentací. Jedná se o propojení nové MÚK Moravanská (na I/52) a silnice II/152 jihovýchodně od Modřic. 

 

Obr. D18 Severovýchodní obchvat Modřic 
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 Propojení Rajhradu a Popovic 

Řešení vychází z dokumentace R52 – Jižní tangenta v úseku R52 Rajhrad – D2 Chrlice II – technická studie 

včetně řešení úprav dálnice D2 v úseku MÚK Chrlice II – MÚK Brno jih (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015) a řeší 

propojení stávající silnice II/425 u Rajhradu se silnicí III/00219 do Popovic. Záměr je obsažen i v platných ZÚR 

JMK, kde je ale prodloužen v souběhu se železnicí až do Modřic k silnici II/152. Tato podoba se dnes s ohledem 

na připravovanou realizaci Jižní tangenty jeví jako zbytečná, aktuálně je sledováno pouze propojení Rajhrad – 

Popovice jako součást stavby Jižní tangenty D52. 

 

Obr. D19 Propojení Rajhrad – Popovice navazující na jižní tangentu D52 

 MÚK Syrovice (D52) 

Řešení vychází z dokumentace R52 – Jižní tangenta v úseku R52 Rajhrad – D2 Chrlice II – technická studie 

včetně řešení úprav dálnice D2 v úseku MÚK Chrlice II – MÚK Brno jih (PK Ossendorf spol. s r.o., 2015) a řeší 

realizaci nové MÚK dálnice D52 a silnice III/39513, která by zlepšila obsluhu přilehlého území.  

 

Obr. D20 Studie MÚK Syrovice na D52 
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 Úpravy silnic II/416 a II/380 (Měnín, Žatčany, Telnice, Újezd u Brna, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Křenovice, 

Slavkov u Brna) 

Podkladem pro řešení přeložek silnic jsou dokumentace Silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, územní studie 

(Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., 2012) a Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 

400/220/110 kV Sokolnice (KNESL + KYNČL s.r.o., 2015). Spojením výsledných řešení těchto studií vzniká 

soustava obchvatů obcí na celé trase silnice II/416 od MÚK Blučina po silnici I/50 ve Slavkově doplněná 

od obchvat Telnice na silnici II/380. V následující fázi územní studie bude vhodné vyhodnotit chování obou částí 

řešení samostatně (tedy samostatně řešení obou studií) a srovnat ho s novým řešením jihozápadního polookruhu 

v úseku Blučina – Slavkov u Brna. Prověřeny budou varianty zobrazené na následujících schématech: 

 

Obr. D 21 Přeložka silnice II/416 Újezd u Brna – Slavkov u Brna 

 

Obr. D22 Přeložka silnice II/380 (obchvat Telnice) a přeložka sil. II/416 (obchvat Měnína, Žatčan a Újezda u Brna) 
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Obr. D23 Kompletní soustava obchvatů obcí na silnicích II/380 a II/416 

 Obchvat Maloměřic a Obřan 

Podkladem pro tento záměr je variantní Technická studie Maloměřice a Obřany – přeložka silnice II/374 (HBH 

Projekt, spol. s r.o., 2017). Varianty se liší zapojením silnice v Maloměřicích – jedna uvažuje navázání obchvatu 

na ulici Kulkovu a dále ulicí Podsednickou, druhá uvažuje jeho průchod po západní straně nádraží a napojení 

do ulici Vrbí s vyústěním na ulici Karlově.  

 

Obr. D24 Variantní řešení obchvatu Maloměřic a Obřan (II/374) 
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 Obchvat Slatiny (propojení ulic Šlapanická – Řípská – Tuřanka) 

V průběhu zpracování územní studie byla východní oblast kolem D1 v úseku od MÚK Černovická terasa až 

po křižovatku se silnicí I/50 u Holubic předmětem samostatných jednání mezi zpracovatelem, Krajským úřadem 

Jihomoravského kraje a Ministerstvem dopravy. Výsledkem jsou dvě koncepční varianty řešení dálnice D1 

a související silniční sítě, kdy je dálnice D1 uvažována v 6- pruhovém uspořádání včetně úprav či nového umístění 

mimoúrovňových křižovatek. Obě varianty nabízí náhradu za dříve sledovaný „krátký“ obchvat Slatiny, a to 

v podobě nového komunikačního propoje podél dálnice D1. Ten je umístěn buď na straně Slatiny, tj. severně 

podél D1, nebo ze strany Šlapanic, tj. jižně od D1, vždy se zapojením do MÚK Černovická terasa a  doplněné 

MÚK Brno-východ. Toto nové řešení umožňuje nezahrnout do řešených variant územní studie dříve uvažovaný 

východní obchvat Slatiny, který se na základě průběhu podrobných projekčních prací jeví jako velmi 

problematický. 

 

Obr. D25 Jižní komunikační propojka podél D1 mezi MÚK Černovická terasa a  MÚK Brno-východ. 

 

Obr. D26 Severní komunikační propojka podél D1 mezi MÚK Černovická terasa a  MÚK Brno-východ. 
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D.4. ZÁVĚR 

Tato etapa studie měla za cíl sumarizovat a vytipovat vhodné uspořádání dopravní infrastruktury z hlediska průchodu 

územím, napojení a obsluhy území jednotlivých obcí i budoucích rozvojových lokalit. V rámci projednání územní studie 

a rozšíření řešeného území byly doplněny další komunikační trasy převážně lokálního významu, které budou 

v následující návrhové fázi územní studie zapracovány do jednotlivých variant a vyhodnoceny. 

V případě dále detailně posuzovaných variant se jedná o soubor koncepčních řešení, která budou prověřena 

dopravními modely. Dopravní modely budou pro všechny varianty vycházet z jednoho základního stavu 

a budou mít jednotný přístup při jeho tvorbě. Z modelových stavů bude odvozena dopravní účinnost 

jednotlivých variant, tras či úseků a zároveň budou stanoveny jejich územní dopady. Dále bude provedeno 

vyhodnocení z hlediska vlivu na krajinu, přírodu a lidské zdraví. Výsledky hodnocení budou využity 

pro optimalizaci doporučeného dopravního řešení. 

 


