
Ú z e m n í  s t u d i e  

s i l n i č n í h o  p r o p o j e n í  

s i l n i c  R 5 2  a  I / 5 3  

s  d á l n i c í  D 2  

 

I I .  e t a p a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 – II. etapa 

3 

 

 

 

akce: 
Územní studie silničního propojení 

silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 

evidenční číslo zhotovitele: 214-001-635 

etapa: 2. etapa 

objednatel: 
Jihomoravský kraj 

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 

zhotovitel: 
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 

Příkop 8, 602 00 Brno 

jednatelé společnosti: 
Ing. arch. Vanda Ciznerová 

Ing. arch. Miloš Schneider 

hlavní projektant: Ing. arch. Vanda Ciznerová 

projektanti:  

urbanistické řešení: Ing. arch. Aleš Stuchlík 

doprava: Ing. Jiří Hrnčíř 

vodní hospodářství, energetika, spoje: Ing. Pavel Veselý 

ochrana ZPF, PUPFL, ekologie a životní prostředí: 
Mgr. Tereza Golešová 

Mgr. Martin Novotný 

datum: listopad 2014 

 

 

kontakt: 

Ing. arch. Vanda Ciznerová ciznerova@usbrno.cz  +420 545 175 896 

Ing. arch. Aleš Stuchlík  stuchlik@usbrno.cz  +420 545 175 796 

Ing. Jiří Hrnčíř   hrncir@usbrno.cz  +420 777 699 206 

Ing. Pavel Veselý   vesely@usbrno.cz  +420 545 175 792 

Mgr. Tereza Golešová  tereza.golesova@usbrno.cz +420 545 175 509 

  



Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 – II. etapa 

4 



Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 – II. etapa 

5 

Obsah textové části 

1. Základní údaje ................................................................................................................................. 7 

1.1. Cíl a účel územní studie .................................................................................................................. 7 

1.2. Identifikační údaje, vymezení řešeného území............................................................................... 7 

1.3. Podklady ......................................................................................................................................... 7 

2. Zhodnocení stávajícího stavu území – závěry 1. etapy (průzkumy a rozbory) ................................ 8 

3. Návrh dopravního řešení ve variantách ........................................................................................ 10 

3.1. Základní východiska návrhu .......................................................................................................... 10 

3.2. Návrhové parametry ..................................................................................................................... 12 

3.3. Varianta A ..................................................................................................................................... 14 

3.4. Varianta B ..................................................................................................................................... 16 

3.5. Návrh etapizace ............................................................................................................................ 17 

3.6. Odhad nákladů .............................................................................................................................. 18 

4. Porovnání variant dopravního řešení a doporučení nejvýhodnější varianty ................................ 18 

4.1. Posouzení navržených tras silnic z hlediska urbanistického (vliv na uspořádání a rozvoj 

území) ........................................................................................................................................... 18 

4.2. Posouzení navržených tras silnic z hlediska dopravně-inženýrského ........................................... 19 

4.3. Posouzení navržených tras silnic z hlediska ekonomického ......................................................... 22 

4.4. Celkové vyhodnocení .................................................................................................................... 22 

4.5. Doporučená nejvýhodnější varianta ............................................................................................. 24 

4.6. Vymezení koridoru pro ZÚR JMK .................................................................................................. 24 

5. Závěr ............................................................................................................................................. 24 

příloha: Odhad nákladů 

 

Obsah grafické části 

01 výkres využití území      1 : 10 000 

02 dopravní schéma širších vztahů     1 : 50 000 

03 technická situace       1 : 10 000 

04 podélné profily       1 : 10 000 / 1 000 

05 zákres do ortofotomapy      1 : 10 000 

06 doporučená varianta      1 : 20 000 

07 návrh ploch a koridorů pro ZÚR JMK    1 : 20 000 

08 schéma výhledového stavu silniční sítě    1 : 20 000 

 

 

Samostatná příloha 

Vyhodnocení vlivů variant záměru na životní prostředí 

  



Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 – II. etapa 

6 

 



Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 – II. etapa 

7 

1. Základní údaje 

1.1. Cíl a účel územní studie 

Cílem územní studie je prověřit: 

• potřebnost a územní průchodnost optimálního propojení R52 a I/53 s dálnicí D2, které by na sebe 

vztáhlo podstatnou část intenzit, zejména těžkých vozidel; 

• potřebnost a územní průchodnost návazného západního obchvatu Pohořelic – silnice II. třídy; 

• potřebnost mimoúrovňové křižovatky na D2 Velké Němčice; 

• potřebnost a územní průchodnost návazného obchvatu Hustopečí – silnice II. třídy ve variantě 

západní a východní. 

Územní studie bude sloužit jako podklad pro: 

• zásady územního rozvoje; 

• územní plány; 

• projektovou přípravu realizace silnic v území. 

1.2. Identifikační údaje, vymezení řešeného území 

vymezení řešeného území 

SO ORP obec k. ú. 

Hustopeče 

Hustopeče Hustopeče u Brna 

Starovice Starovice 

Uherčice Uherčice u Hustopečí 

Velké Němčice Velké Němčice 

Pohořelice 

Cvrčovice Cvrčovice u Pohořelic 

Malešovice Malešovice 

Odrovice Odrovice 

Pohořelice Pohořelice nad Jihlavou 

Přibice Přibice 

Vranovice Vranovice nad Svratkou 

Židlochovice 

Nosislav Nosislav 

Přísnotice Přísnotice 

Unkovice Unkovice 

Žabčice Žabčice 

Židlochovice Židlochovice 

1.3. Podklady 

• účelové katastrální mapy 

• základní mapa 1 : 10 000 (zdroj: ČÚZK) 

• základní mapa 1 : 50 000 (zdroj: ČÚZK) 

• ortofotomapa (zdroj: ČÚZK) 

• ortofotomapa 1953 (zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/) 

• ÚAP JMK; 2013 
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• ÚAP SO ORP Pohořelice; 2012 

• ÚAP SO ORP Hustopeče; 2012 

• ÚAP SO ORP Židlochovice; 2012 

• ÚP Cvrčovice 

• ÚP Hustopeče 

• ÚP Malešovice 

• ÚPNSÚ Pohořelice + změny č. 1 – 9 

• ÚP Přibice 

• ÚP Starovice 

• ÚP Uherčice 

• ÚPNSÚ Velké Němčice + změny č. 1, 2 a 3 

• ÚP Vranovice 

• Vyhledávací studie Hustopeče – obchvat; ViaDesigne, s. r. o.; 10/2009 

• D2, MÚK Velké Pavlovice; ViaDesigne s. r. o.; 03/2008 

• Koordinační studie VRT 2003“; IKP CE, s. r. o.; 2004 

• Územně-technická studie „VRT Brno – Vranovice“; SUDOP Brno, s. r. o.; 2014 (v ozpracovanosti) 

• Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou 

v Jihomoravském kraji; CDV, v. v. i.; 2007 

• Generel krajských silnic Jihomoravského kraje; Udimo s. r. o.; 06/2006 

• Celostátní sčítání dopravy 2010; ŘSD; 2010; http://scitani2010.rsd.cz 

• Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje; http://idsjmk.cz/ 

• průzkumy v terénu 

2. Zhodnocení stávajícího stavu území – závěry 1. etapy (průzkumy a rozbory) 

Sídelní struktura 

Řešené území leží 25 km na jih od Brna. Centry osídlení jsou města Hustopeče a Pohořelice, které jsou 

obcemi s rozšířenou působností. Ve Vranovicích je významný přestupní uzel IDS JMK. Obce v řešeném 

území mají dobrou dostupnost do Brna, zároveň jsou však od Brna dostatečně daleko na to, aby byly 

výrazně zasaženy suburbanizací – růst počtu obyvatel v obcích je proto v mezích přirozeného vývoje. 

Sídelní struktura nevykazuje významné problémy. Sídelní útvary v řešeném území mají kompaktní 

formu. 

Počty obyvatel obcí v řešeném území 

• Pohořelice 4.755 

• Přibice  1.049 

• Vranovice  2.206 

• Velké Němčice 1.757 

• Uherčice  1.017 

• Starovice  892 

• Hustopeče 5.859 
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Dopravní infrastruktura 

Páteřní dopravní infrastruktura je výrazně brnocentrická: 

• dálnice D2 (Brno – Břeclav – Bratislava); 

• silnice R52 + I/52 + A5 / I53 (Brno – Pohořelice – Wien / Znojmo); 

• železniční trať č. 250 (Brno – Břeclav – Wien / Bratislava). 

V území chybí adekvátní infrastruktura pro tangenciální vazby. Pro propojení mezi R52-I/52-A5 a D2 jsou 

v současnosti využívány: 

• D1 (Brno); 

• II/152 (obchvat Modřic); 

• II/416 (Pohořelice – Židlochovice – Blučina); 

• II/381 + II/415 (Pohořelice – Vranovice – Hustopeče); 

• I/40 (Mikulov – Valtice – Břeclav); 

• A9 + A6 (Wien – Bratislava). 

Silnice II/416, II/381 a I/40 však prochází zastavěnými územími obcí a nejsou pro funkci propojení dvou 

kapacitních silnic vhodné. V území mezi Modřicemi a Vídní (120 km) tak neexistuje žádná vhodná trasa 

propojující R52 (resp. A5) s D2. 

Silnice II/381 mezi Pohořelicemi a Velkými Němčicemi vykazuje velké množství dopravních závad – 

nevhodný směrový průběh trasy, nedostatečná šířka vozovky, velký podélný sklon atd., největším 

problémem je však průchod zastavěnými územími obcí (negativní dopady na obyvatele). 

významné limity a záměry 

• železniční vlečka Vranovice – Pohořelice 

• dvojkolejná elektrifikovaná železniční trať č. 250 Brno – Břeclav (– Wien / Bratislava, Budapešť) – 

tzv. „I. tranzitní koridor“ 

• záměr vysokorychlostní železniční tratě Brno – Břeclav 

hlavní problémy 

• průtahy silnic centry obcí – zejména Přibice, Uherčice, Pohořelice (ul. Komenského a Tyršova) 

• využívání nezpoplatněných silnic nižší třídy jako objízdných tras zpoplatněných dálnic 

a rychlostních silnic (problém představuje zejména nákladní doprava) 

• nedostatečná kapacita železniční trati č. 250 

• nedostatečná bezpečná infrastruktura pro pěší a cyklisty – jak v intravilánech, tak pro vzájemné 

propojení obcí mezi sebou 

Technická infrastruktura 

významné limity a záměry 

• vodní zdroje (severovýchodně od Vranovic) 

• vedení VVN (východně od Velkých Němčic) 

• VVTL plynovody (okolo Velkých Němčic) 

• záměr VVTL plynovodu (jižně a východně od Velkých Němčic) 
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Příroda a krajina 

významné hodnoty a limity 

• rozsáhlé regionální biocentrum (jižně od Přibic a Vranovic) 

• evropsky významné lokality Natura 2000 (jižně od Přibic a Vranovic) 

• záplavové území řek Jihlavy, Šatavy a Svratky 

• konfigurace terénu (jižně od Uherčic a okolo Starovic) 

• významné krajinné prvky 

• kvalitní zemědělská půda 

3. Návrh dopravního řešení ve variantách 

3.1. Základní východiska návrhu 

V průběhu projekčních prací bylo zvažováno velké množství koncepčních variant vedení trasy propojení 

R52 × I/53 – D2. 

Napojení na R52 

Na straně R52 je logickým začátkem trasy MÚK Pohořelice-jih (R52 × I/53). Jiné napojení na R52 je 

možné už jen na MÚK Pohořelice-východ, tato by však znamenalo, že by pro spojení mezi Znojemskem 

(po I/53) a Hustopečskem, bylo nutné využít mezi MÚK Pohořelice-jih a MÚK Pohořelice-východ 

zpoplatněnou R52. Tomuto úseku by se část řidičů vyhýbala průjezdem přes centrum Pohořelic, proto 

byla jako výchozí bod propojení stanovena MÚK Pohořelice-jih. 

Základní směřování trasy 

Při stanovení základního směřování vycházel projektant z předpokladu, že doprava mezi R52 a D2 

v řešeném území směřuje po D2 převážně ve směru na Břeclav, nikoli na Brno (pro spojení ve směru 

Brno je z oblasti Pohořelic k dispozici R52 a nemá proto logiku přejíždět na D2). Tuto domněnku 

potvrdilo i „Stanovení intenzit dopravy“, které je přílohou I. etapy této studie. 

Snahou proto bylo navrhnout trasu tak, aby nabídla co nejvýhodnější spojení Pohořelice – Hustopeče – 

Břeclav. 

Pohořelice – Vranovice 

V prostoru Pohořelice – Vranovice je vedení nové trasy limitováno množstvím faktorů: 

• rybářské sádky jihovýchodně od osady Velký Dvůr; 

• rozsáhlé přírodně cenné území jižně od Přibic a Vranovic (regionální biocentra, EVL 

Natura 2000…); 

• biocentrum Hák jihovýchodně od Pohořelic; 

• železniční vlečka Vranovice – Pohořelice. 

Vedení trasy jižně od Přibic a Vranovic je s ohledem na ochranu přírody nepřípustné. Využití částí 

stávající silnice není při návrhu severních obchvatů obou obcí ekonomicky výhodné – vyžadovalo by si to 

několikanásobné mimoúrovňové křížení železniční vlečky, proto je výhodnější vést trasu v celém úseku 

severně od vlečky. Pro co nejmenší zásah do nivy řeky Jihlavy a biocentra Hák je nutné vést v místě 

křížení řeky trasu přeložky v co nejbližším souběhu s železniční vlečkou. Obě navržené varianty jsou dány 

výchozím bodem (MÚK Pohořelice-jih) a „úzkým hrdlem“ mezi vlečkou a biocentrem Hák. 
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Vranovice – D2: 

Napojení Hustopeče vs. Velké Němčice 

Byly prověřovány varianty napojení na D2 v MÚK Hustopeče. Taková trasa by zlepšila vzájemné 

propojení center osídlení Pohořelice a Hustopeče a odpovídala by i dominantnímu tranzitnímu vztahu 

od Pohořelic na Břeclav. Problematické však bylo vedení trasy okolo Uherčic: 

• jižně od obce je nepříznivý kopcovitý terén; 

• při průchodu obcí podél řeky Svratky by došlo k rozdělení obce (oddělení čtvrti Na Trávníku), 

k záborům PUPFL; 

• při průchodu severně od čtvrti Na  Trávníku by došlo k velkému zásahu do PUPFL. 

Dále by bylo nutné vybudovat novou silnici z Uherčic do Vranovic, tak i z Uherčic okolo Starovic do 

Hustopečí (stávající silnice III/00220 má nevyhovující parametry, její přestavba na normové parametry 

by byla rozsahem stejná jako novostavba) a přestavět MÚK Hustopeče tak, aby umožnila napojení nové 

silnice od Pohořelic mimo zastavěnou část města. 

Ve srovnání s variantou napojení na D2 u Velkých Němčic by byla souhrnná délka nově stavěných úseku 

do Hustopečí výrazně delší, s většími negativními dopady na krajinu a obyvatelstvo. Vedení trasy na 

Velké Němčice zajistí i vazbu na Kloboucko, Ždánicko a Kyjovsko. Bylo proto upřednostněno směřování 

trasy do nové MÚK u Velkých Němčic. 

Vranovice – Velké Němčice 

Směrové vedení stávající silnice znemožňuje její využití pro potřeby nového propojení R52 – D2, její 

uvedení do normových parametrů (zejména napřímení zatáček) by stejně znamenalo de facto výstavbu 

nové silnice. 

Vedení obchvatu Velkých Němčic severně od městyse by si vyžádalo rozsáhlé zásahy do vinic a lesa 

a taková trasa by byla méně atraktivní pro svoji hlavní funkci (spojení od Pohořelic na Hustopeče 

a Břeclav). Detailně prověřovány proto byly již jen varianty jižně od městyse. 

Trasa úseku Vranovice – Velké Němčice je dána především nutností respektovat vodní zdroje (vč. jejich 

ochranných pásem) a snahou co nejméně zasahovat do ploch lesa. Pro průchod lesem u řeky Šatavy je 

v obou navržených variantách využita stopa stávající silnice II/381. V jediném nezalesněném průseku 

mezi Uherčickým a Horním lesem (lesy na pravém břehu Svratky) je vedeno několik VVTL plynovodů 

a nelze jej pro vedení silnice využít. Dalšími východisky návrhu bylo: co nejméně zasáhnout biokoridor 

kolem řeky Svratky (křížit co možná nejvíce kolmo), nezasáhnout přírodní památku Plácky a současně se 

příliš nepřiblížit zastavěnému území obce. 

Poloha MÚK Velké Němčice 

Byly prověřovány dvě základní polohy MÚK: 

• severovýchodně od městyse, v místě křížení D2 a silnice II/381 (Velké Němčice – Křepice); 

• jihovýchodně od městyse. 

První varianta je dlouhodobě sledována a bylo by možné využít stávající mostní objekt. Stanovení 

intenzit dopravy (které je přílohou I. etapy této studie) však prokázalo nevýhodnost tohoto umístění. 

Dominantní tranzitní směr po II/381 je od Pohořelic na Břeclav, při vedení obchvatu Velkých Němčic 

jižně od městyse by najíždění na D2 severovýchodně od obce znamenalo asi dvoukilometrovou zajížďku. 

Většina řidičů by tak raději volila zkratku – po „staré silnici“ (II/425) do Hustopečí. Pro umístění MÚK 

Velké Němčice je určující i normový požadavek na minimální vzdálenost sousedních křižovatek na dálnici 

– s ohledem na blízkost MÚK Hustopeče není možné MÚK Velké Němčice umístit dále na jih. 
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Propojení na Kloboucko, Ždánicko a Kyjovsko – východní obchvat Velkých Němčic 

Byla prověřována potřebnost propojení mezi nově navrhovanou komunikací a stávajícími silnicemi II/381 

(Velké Němčice – Křepice – Velké Hostěrádky) a III/41612 (Velké Němčice – Moutnice) mimo obytnou 

zástavbu městyse Velké Němčice formou východního obchvatu městyse. Předpokládané intenzity 

dopravy (viz příloha „Stanovení intenzit dopravy“ analytické části této studie) jsou však poměrně nízké 

(2,4 tis. voz./24 hod.). Východní obchvat by tak byl zatížen méně, než průtah stávající silnice II/425 

městysem (ulice Brněnská). Nejvýznamnější trasa tranzitu skrz městys Velké Němčice je totiž směr 

Židlochovice – Hustopeče (II/425), který je zneužíván jako alternativa za zpoplatněnou dálnici D2. Směr 

Pohořelice – Klobouky / Kyjov nebude ani po případné realizaci silničního propojení Pohořelice – Velké 

Němčice významný a využívaný natolik, aby vyžadoval realizaci východního obchvatu městyse. Obchvat 

proto není touto studií navrhován. 

3.2. Návrhové parametry 

Dle zadání studie byla prověřena vhodná návrhová kategorie silnice. Pro uvažovanou výhledovou 

dopravní zátěž silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 (max. 7 200 voz./24 hod.) je dle 

ČSN 736101/Z1 tab. 5 navržena návrhová kategorie S 9,5. Tato kategorie vyhovuje v požadované kvalitě 

dopravy pro silnice II. třídy – stupeň D (hustota dopravy max. 30 voz./km) až do výše cca 10 000 

voz./24 hod. (případně pro silnice I. třídy – stupeň C – D (hustota dopravy max. 25 voz./km) až do výše 

cca 8 000 voz./24 hod). Pro uvažovanou výhledovou dopravní zátěž tak bude úroveň kvality dopravy 

odpovídat vyšším stupňům než je požadovaná. 

Návrhová rychlost se na silnicích volí v rozsahu 30 až 100 km/h na základě rozboru konkrétních 

územních, klimatických, geologických a dalších podmínek, jakož i technicko-ekonomických ukazatelů. 

V případě navrhovaného silničního propojení jsou pro určení návrhové rychlosti rozhodující především 

územní podmínky. Území lze považovat za rovinaté až mírně zvlněné, kde přirozené sklony terénu 

zpravidla nepřevyšují 5 %. Dle ČSN 736101/Z1 tab. 9 byla zvolena pro návrhovou kategorii S 9,5 

návrhová rychlost 80 km/h. 

tab. 1: návrhová kategorie 

návrhová kategorie šířka v m 

písmenný znak 
b 

návrhová 

rychlost a v c e 

m km/h 

S 9,5 80 3,50 0,25 0,50 0,50 

obr. 1 

 

Návrhové prvky, které mají zásadní vliv na bezpečnost silničního provozu, se navrhují na směrodatnou 

rychlost. Jedná se o poloměry směrových a výškových oblouků, délky rozhledu a dostředný sklon ve 
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směrových obloucích. Dle ČSN 736101/Z1 čl. 8.3.2 je směrodatná rychlost u pozemní komunikace 

kategorijního typu S 9,5 90 km/h (při návrhové rychlosti 80 km/h). 

tab. 2: nejmenší dovolené poloměry směrových kružnicových oblouků ve vztahu k uvažované rychlosti 

a dostředném sklonu: 

návrhová 

rychlost 

km/h 

poloměr kružnicového oblouku v metrech 

při dostředném sklonu vozovky v % 

se základním 

příčným sklo-

nem 2,5 % 

2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7  

90 1200 1000 850 750 650 600 550 500 – – 2200 

80 775 650 550 500 450 400 350 325 – – 1700 

70 600 500 425 375 330 300 270 250 – – 1300 

60 450 375 325 270 240 220 200 180 170 – 950 

Rozšíření jízdního pásu ve směrovém oblouku se provádí pouze u poloměrů menších než 250 m 

(ČSN 736101 čl. 9.3). 

tab. 3: základní návrhové prvky návrhové kategorie S 9,5/80: 

návrhový prvek hodnota 

největší dovolený podélný sklon 4,5 % 

největší dovolený výsledný sklon 7,5 % 

délka rozhledu pro zastavení (v závislosti na podélném sklonu komunikace) 110 – 130 m 

délka rozhledu pro předjíždění 550 m 

nejmenší poloměry vydutých výškových oblouků (nejmenší doporučený) 3 500 m 

nejmenší poloměry vydutých výškových oblouků (nejmenší dovolený) 2 700 m 

nejmenší poloměry vypuklých výškových oblouků (nejmenší dovolený pro zastavení) 5 000 m 

nejmenší poloměry vypuklých výškových oblouků (nejmenší dovolený pro předjíždění) 37 000 m 

tab. 4: Nejmenší dovolené vzájemné vzdálenosti křižovatek: 

návrhová 

rychlost 

v km 

vzdálenost křižovatek v km na silnicích 

II. třídy (silnice s neomezeným přístupem, 

směrově nerozdělené) 

vzdálenost křižovatek v km na silnicích 

I. třídy (silnice s neomezeným přístupem, 

směrově nerozdělené) 

90 – 2,0 

80 1,5 2,0 

70 1,0 1,5 

60 0,5 1,0 

 

Nejmenší dovolené vzdálenosti křižovatek na místních komunikacích: 

Funkční skupina B – Sběrné komunikace – 150 m (70 m při vhodné organizaci dopravy) 

 

Návrh silničního propojení silnic R 52 a I/53 s dálnicí D2 výše uvedené návrhové prvky respektuje. 

V extravilánu není uvažováno s napojením místních a účelových komunikací. To je dáno požadavkem 

zadání studie prověřit a navrhnout trasu komunikace v parametrech silnice I. třídy. V případě, že bude 

komunikace zařazena do sítě silnic II. třídy, je možné účelové komunikace připojovat přímo do silnice, 
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avšak ve vzájemných vzdálenostech stejných jako u křižovatek. V nevyhnutelných případech lze tyto 

vzdálenosti snížit, pokud to neohrozí bezpečnost silničního provozu. 

Při posuzování návrhu komunikace byl kladen důraz na zabezpečení dostatečné kapacity silniční 

infrastruktury s ohledem na její funkci, význam, stávající a očekávané dopravní zatížení, kvalitu 

a bezpečnost řešení průtahů obcí a minimalizaci dopadů na životní prostředí. 

Návrh řešení vycházel zejména ze zjištěných problémů na trase, dopravně inženýrských údajů, ze 

stávající koncepce dle platné ÚPD, předpokládaného rozvoje obcí a možnosti etapizace. 

Navrhované řešení komunikace je s ohledem na etapizaci uvažováno tak, aby bylo možné každou 

jednotlivou etapu realizovat samostatně a nezávisle. Návrh trasy vycházel z dopravní koncepce dle ÚP 

obcí, respektuje hygienické limity a umožňuje rozvoj obcí. 

Návrh komunikace je veden částečně v záplavovém území. Technické řešení této problematiky si vyžádá 

podrobnější dokumentaci a není v této studii detailně řešeno. V záplavovém území se předpokládá pro 

rozliv vody odlehčení náspu komunikace inundačními mosty, případně propustky. 

Zastávky veřejné linkové dopravy v extravilánu nejsou na hlavní trase uvažovány. Předpokládá se 

přeložení zastávek „Velké Němčice, rozc.“ na silnici III/00220 (směr Uherčice) v blízkosti křižovatky 

s navrhovanou přeložkou II/381. Plochy pro obslužná zařízení silnice nejsou navrhovány. 

Návrh možného řešení silniční sítě v zájmovém území po realizaci silničního propojení je schematicky 

doloženo ve výkrese 07 grafické části. 

3.3. Varianta A 

Silniční propojení R52, I/53 a D2 je ve variantě A navrženo s komfortními parametry s celkovou délkou 

úpravy 13,015 km. Komunikace začíná připojením ve stávající MÚK s R52 (I/53) a končí připojením nové 

MÚK s D2. V trase je navrženo 5 úrovňových křižovatek zajišťujících dopravní obsluhu přilehlých obcí. 

Vzájemná vzdálenost navrhované MÚK Velké Němčice a stávající MÚK Hustopeče je 4,09 km (měřeno od 

konce připojovacího pruhu po začátek odbočovacího pruhu následující křižovatky). To vyhovuje ČSN, kde 

je min. dovolená vzájemná vzdálenost křižovatek na dálnicích 4,0 km. 

Pohořelice (vč. osady Velký Dvůr) 

Začátek úpravy nového silničního propojení je navržen v prostoru MÚK R52 a I/53. Stávající trubkovitá 

mimoúrovňová křižovatka je navržena k přestavbě na deltovitou. Tím bude zajištěna dopravní návaznost 

všemi směry. Trasa přechází přemostěním přes mlýnský náhon, mimoúrovňově kříží účelovou 

komunikaci a silnici III/41622. Úrovňové křížení se silnicí III/41622 nelze navrhnout s ohledem na 

nedostatečnou vzdálenost křižovatek. Dále trasa přechází přemostěním přes místní vodoteč a na hranici 

s k. ú. Přibice přes řeku Jihlavu. 

Směrový návrh – trasa navazuje na přímý úsek silnice I/53 před přemostěním R52 (MÚK). Následně se 

stáčí severovýchodně s použitím kružnicového oblouku o poloměru 1000 m s krajními přechodnicemi 

délky 160 m. Na hranici s k. ú. Přibice pokračuje v přímé. 

Výškový návrh vychází z návaznosti na přemostění R52 (MÚK), následně trasa klesá o podélném sklonu 

2,0 %. Pro umožnění mimoúrovňového křížení se silnicí III/41622 trasa opět stoupá ve sklonu 2,0 %. 

Následně trasa klesá o sklonu 0,5 % směrem k hranici s k. ú. Přibice. Lomy nivelety jsou zaobleny 

parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 10 000 a 15 000 m. 

Přibice 

Trasa je vedena severně obce. Na hranici s k. ú. Pohořelice nad Jihlavou přechází přemostěním přes řeku 

Jihlavu. Dále mimoúrovňově kříži dvě účelové komunikace. Západně obce je navržena komunikace 

zajišťující připojení obce přibližně v trase stávající účelové komunikace. Křížení této komunikace s žel. 

vlečkou Vranovice – Pohořelice je uvažováno úrovňové. 
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Směrový návrh – trasa navazuje na přímý úsek vycházející z k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. Na hranici 

s k. ú. Vranovice nad Svratkou se stáčí jižně s použitím prostého kružnicového oblouku o poloměru 

4 000 m. 

Výškový návrh reaguje na terénní zlom v oblasti Přední žleby. Zde je navrženo stoupání ve sklonu 3,0 % 

s následným pokračováním stoupání ve sklonu 0,7 %. Lomy nivelety jsou zaobleny parabolickými 

oblouky o poloměrech oskulační kružnice 25 000 m. 

Vranovice 

Trasa je vedena severně obce, kde mimoúrovňově kříží výhledovou trasu vysokorychlostní železniční 

trati, účelovou komunikaci a stávající železniční trať č. 250 Brno – Břeclav (– Wien / Bratislava). Severně 

obce je navržena úrovňová křižovatka se stávající silnicí III/41621 zajišťující připojení obcí Vranovice 

a Přísnotice. 

Směrový návrh – trasa prochází územím o dvou protisměrných obloucích s použitím prostých 

kružnicových oblouků o poloměrech 4 000 a 2 500 m. Délka mezipřímé je 1 156 m. 

Výškový návrh vychází z přemostění výhledové vysokorychlostní železniční trati, následně klesá 

podélnými sklony 4,5 % a 0,5 % k úrovni stávajícího terénu a přemostění stávající železniční trati č. 250 

Brno – Břeclav (– Wien / Bratislava). Dále směrem k hranici k. ú. pokračuje klesáním o sklonu 2,0 % na 

úroveň stávajícího terénu. Lomy nivelety jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech oskulační 

kružnice 7 000, 7 500, 18 000 a 50 000 m. 

Přísnotice, Uherčice, Nosislav 

Trasa je vedena územím na hranici k. ú. všech tří obcí, kde dvakrát přemosťuje vodoteč Šatavu. 

Vzhledem k tomu, že je trasa navržena lesem ve stopě stávající silnice II/381, je v tomto území navrženo 

dvakrát úrovňové křížení se stávající silnicí II/381. Vzájemná vzdálenost křižovatek vychází 1,049 km, což 

není v souladu s ČSN ani pro silnici II. třídy, ale vzhledem k návaznosti území jsou obě křižovatky nutné. 

V k. ú. Přísnotice se připojuje stávající silnice II/381 do Vranovic (zároveň umožňuje připojení účelové 

komunikace do Přísnotic). V k. ú. Uherčice se připojuje stávající silnice II/381 směrem do Velkých Němčic 

a zároveň silnice III/00220 do Uherčic. 

Směrový návrh – trasa prochází územím o dvou protisměrných obloucích s použitím prostých 

kružnicových oblouků o poloměrech 2 500 a 1 500 m a kružnicového oblouku o poloměru 1 000 m 

s krajními přechodnicemi délky 160 m. Délka mezipřímé je 592 m. Na hranici s k. ú. Velké Němčice 

pokračuje v přímé. 

Výškový návrh vychází z přemostění vodoteče Šatavy a minimálních podélných sklonů 0,5 %. Směrem 

k hranici k. ú pokračuje stoupáním o sklonu 1,0 %. Lomy nivelety jsou zaobleny parabolickými oblouky 

o poloměrech oskulační kružnice 50 000 a 100 000 m. 

Velké Němčice 

Trasa je vedena jižně městyse, kde mimoúrovňově kříží několik účelových komunikací a přemosťuje řeku 

Svratku a Křepický potok. Jižně městyse je navržena úrovňová křižovatka se stávající silnicí II/425 

umožňující připojení městyse Velké Němčice a města Hustopeče. Silnice II/425 tvoří doprovodnou 

komunikaci k dálnici D2. Konec úpravy komunikace je navržen trubkovitou mimoúrovňovou křižovatkou 

s dálnicí D2 se stejnou orientací jako sousední MÚK Hustopeče. 

Směrový návrh – trasa se stáčí severovýchodně k dálnici D2 s použitím prostého kružnicového oblouku 

o poloměru 3000 m. Na dálnici D2 (MÚK) je trasa vedena v přímé kolmo na osu dálnice. 

Výškový návrh trasy o podélných sklonech 1,0 a 0,5 % vychází z přemostění řeky Svratky a několika 

účelových komunikací. Směrem k dálnici D2 niveleta kopíruje stávající terén o sklonu 3,0 %. Lomy 

nivelety jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 23 000 a 40 000 m. 
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3.4. Varianta B 

Silniční propojení R52, I/53 a D2 je ve variantě B navrženo s celkovou délkou úpravy 13,24 km. 

Komunikace začíná připojením ve stávající MÚK s R52 (I/53) a končí připojením nové MÚK s D2. V trase 

je navrženo 5 úrovňových křižovatek zajišťujících dopravní obsluhu přilehlých obcí. Vzájemná vzdálenost 

navrhované MÚK Velké Němčice a stávající MÚK Hustopeče je 4,01 km (měřeno od konce připojovacího 

pruhu po začátek odbočovacího pruhu následující křižovatky). To vyhovuje ČSN, kde je max. dovolená 

vzájemná vzdálenost křižovatek na dálnicích 4,0 km. 

Pohořelice (vč. osady Velký Dvůr) 

Začátek úpravy nového silničního propojení je navržen v prostoru MÚK R52 a I/53. Stávající trubkovitá 

mimoúrovňová křižovatka je navržena k přestavbě na deltovitou. Tím bude zajištěna dopravní návaznost 

všemi směry. Trasa se přimyká severně k železniční vlečce Vranovice – Pohořelice, přechází 

přemostěním přes mlýnský náhon, mimoúrovňově kříží účelovou komunikaci a silnici III/41622. 

Úrovňové křížení se silnicí III/41622 nelze navrhnout s ohledem na nedostatečnou vzdálenost křižovatek. 

Dále trasa přechází přemostěním přes místní vodoteč a na hranici s k. ú. Přibice přes řeku Jihlavu. 

Směrový návrh – trasa navazuje na přímý úsek silnice I/53 před přemostěním R52 (MÚK). Následně se 

stáčí severovýchodně s použitím kružnicového oblouku o poloměru 1 000 m s krajními přechodnicemi 

délky 160 m. Na hranici s k. ú. Přibice pokračuje v protisměrném oblouku o poloměru 1 000 m s krajními 

přechodnicemi délky 160 m. 

Výškový návrh vychází z návaznosti na přemostění R52 (MÚK), následně trasa klesá o podélném sklonu 

2,0 %. Pro umožnění mimoúrovňového křížení se silnicí III/41622 trasa opět stoupá ve sklonu 3,0 %. 

Následně trasa klesá o sklonu 0,5 % směrem k hranici s k. ú. Přibice. Lomy nivelety jsou zaobleny 

parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 5 000, 7 000 a 35 000 m. 

Přibice 

Trasa je vedena severně obce. Na hranici s k. ú. Pohořelice přechází přemostěním přes řeku Jihlavu. Dále 

mimoúrovňově kříži dvě účelové komunikace. Východně obce je navržena komunikace zajišťující 

připojení obce. Křížení této komunikace s železniční tratí Vranovice – Pohořelice je uvažováno úrovňové. 

Směrový návrh – trasa navazuje na směrový oblouk vycházející z k. ú. Pohořelice na Jihlavou. Na hranici 

s k. ú. Vranovice nad Svratkou pokračuje v protisměrném oblouku o poloměru 2 000 m s krajními 

přechodnicemi délky 290 m. 

Výškový návrh reaguje na terénní zlom v oblasti Přední žleby. Zde je navrženo stoupání ve sklonu 3,0 % 

s následným pokračováním stoupání ve sklonu 0,7 %. Lomy nivelety jsou zaobleny parabolickými 

oblouky o poloměrech oskulační kružnice 15 000 a 20 000 m. 

Vranovice 

Trasa je vedena severně obce, kde mimoúrovňově kříží výhledovou trasu vysokorychlostní železniční 

trati, účelovou komunikaci a stávající železniční trať č. 250 Brno – Břeclav (– Wien / Bratislava). Severně 

obce je navržena úrovňová křižovatka se stávající silnicí III/41621 zajišťující připojení obcí Vranovice 

a Přísnotice. 

Směrový návrh – trasa navazuje na směrový oblouk vycházející z k. ú. Přibice a pokračuje protisměrným 

obloukem s použitím prostého kružnicového oblouku o poloměru 3 000 m. Délka mezipřímé je 883 m. 

Výškový návrh vychází z přemostění výhledové vysokorychlostní železniční trati, následně klesá 

podélnými sklony 4,5 % a 0,5 % k přemostění stávající železniční trati č. 250 Brno – Břeclav (– Wien / 

Bratislava). Dále směrem k hranici k. ú. pokračuje klesáním o sklonu 2,0% na úroveň stávajícího terénu. 

Lomy nivelety jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 7 000, 8 000, 

25 000 a 30 000 m. 
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Přísnotice, Uherčice, Nosislav 

Trasa je vedena územím na hranici k. ú. všech tří obcí, kde dvakrát přemosťuje vodoteč Šatavu. 

Vzhledem k tomu, že je trasa navržena lesem ve stopě stávající silnice II/381, je v tomto území navrženo 

dvakrát úrovňové křížení se stávající silnicí II/381. Vzájemná vzdálenost křižovatek vychází 1,693 km, což 

vyhovuje požadavkům pro silnici II. třídy, ale není v souladu s ČSN pro silnici I. třídy. Vzhledem 

k návaznosti území jsou obě křižovatky nutné. V k. ú. Přísnotice se připojuje stávající silnice II/381 do 

Vranovic (zároveň umožňuje připojení účelové komunikace do Přísnotic). V k. ú. Velké Němčice se 

připojuje stávající silnice II/381 směrem do Velkých Němčic a zároveň silnice III/00220 do Uherčic. 

Směrový návrh – trasa prochází územím o dvou protisměrných obloucích s použitím prostých 

kružnicových oblouků o poloměrech 5 000 a 1 500 m a kružnicového oblouku o poloměru 700 m 

s krajními přechodnicemi délky 136 m. Délka mezipřímé je 453 m. Na hranici s k. ú. Velké Němčice 

pokračuje protisměrným obloukem o poloměru 1 100 m s krajní přechodnicí délky 170 m. 

Výškový návrh vychází z přemostění vodoteče Šatavy a minimálních podélných sklonů 0,5 %. Lomy 

nivelety jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 50 000 a 105 000 m. 

Velké Němčice 

Trasa je vedena jižně městyse, kde mimoúrovňově kříží několik účelových komunikací a přemosťuje řeku 

Svratku a Křepický potok. Při hranici s k. ú. Přísnotice se připojuje stávající silnice II/381 směrem do 

Velkých Němčic a zároveň silnice III/00220 do Uherčic. Jižně městyse je navržena úrovňová křižovatka se 

stávající silnicí II/425 umožňující připojení městyse Velké Němčice a města Hustopeče. Silnice II/425 

tvoří doprovodnou komunikaci k dálnici D2. Vzájemná vzdálenost křižovatek vychází 1,748 km, což 

vyhovuje požadavkům pro silnici II. třídy, ale není v souladu s ČSN pro silnici I. třídy. Vzhledem 

k návaznosti území jsou obě křižovatky nutné. Konec úpravy komunikace je navržen trubkovitou 

mimoúrovňovou křižovatkou s dálnicí D2 s opačnou orientací než sousední MÚK Hustopeče. Účelová 

komunikace, která se nachází v místě MÚK s dálnicí D2 je navržena k přeložení s přemostěním dálnice 

severně od MÚK. 

Směrový návrh – trasa se stáčí severovýchodně k dálnici D2 s použitím prostého kružnicového oblouku 

o poloměru 3000 m. Na dálnici D2 (MÚK) je trasa vedena v přímé kolmo na osu dálnice. 

Výškový návrh trasy o minimálních podélných sklonech 0,5 % vychází z přemostění řeky Svratky 

a několika účelových komunikací. Směrem k dálnici D2 niveleta kopíruje stávající terén o sklonu 3,0 %. 

Lomy nivelety jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech oskulační kružnice 22 000 a 73 000 m. 

3.5. Návrh etapizace 

Návrh etapizace vychází z potřebnosti a realizovatelnosti jednotlivých staveb. Trasa je rozčleněna na co 

nejkratší etapy nevyžadující velkou zmařenou investice pro provizorní napojení.  

Zásady etapizace 

• prioritou je vyvedení tranzitní dopravy z průtahu Přibicemi 

• zprovoznění MÚK Velké Němčice může následovat až po zprovoznění obchvatu Přibic a Velkých 

Němčic (MÚK Velké Němčice zatraktivní tohoto propojení R52 – D2 a indukuje tak do území 

množství tranzitní dopravy, která by tudy jinak nejela). 

Varianta A 

• etapa 1a (zelená): MÚK Pohořelice-jih – Přibice, vč. přestavby MÚK Pohořelice-jih (R52 × I/53) 

a provizorního napojení na stávající silnici II/381 západně od Přibic (po dokončení etapy 3 bude 

sloužit jako napojení Přibic na novou silnici II/381) 

• etapa 1b (modrá): Přibice – Vranovice 
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• etapa 2 (fialová): jižní obchvat Velkých Němčic, vč. MÚK Velké Němčice (D2) a úprav napojení 

silnice Uherčice – Velké Němčice 

• etapa 3 (oranžová): Vranovice – Velké Němčice 

obr. 2 – návrh etapizace varianty A 

 

Varianta B 

• etapa 1 (zelená): MÚK Pohořelice-jih – Přibice, vč. přestavby MÚK Pohořelice-jih (R52 × I/53) 

a provizorního napojení na stávající silnici II/381 východně od Přibic (po dokončení etapy 3b bude 

sloužit jako napojení Přibic na novou silnici II/381) 

• etapa 2 (modrá): jižní obchvat Velkých Němčic, vč. MÚK Velké Němčice 

• etapa 3a (fialová): Vranovice – Velké Němčice, vč. úprav napojení silnice Uherčice – Velké 

Němčice 

• etapa 3b (oranžová): Přibice – Vranovice 

obr. 3 – návrh etapizace varianty B 

 

3.6. Odhad nákladů 

Odhad nákladů je uveden v samostatné příloze „Odhad nákladů“. 

4. Porovnání variant dopravního řešení a doporučení nejvýhodnější varianty 

4.1. Posouzení navržených tras silnic z hlediska urbanistického (vliv na uspořádání a rozvoj území) 

Pohořelice (vč. osady Velký Dvůr) 

Obě varianty se dotýkají zastavěného území města v oblasti MÚK Pohořelice-jih. Jde o průmyslovou 

zónu bez obytné funkce. 

Ve variantě B vede trasa přeložky cca 50 m od RD č. p. 293 (bývalý strážní domek u železničního 

přejezdu), i tak je ale vedena dále než stávají silnice II/381 – dojde tedy ke zlepšení stávajícího stavu. 
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Přibice 

Varianta A je vedena ve velké vzdálenosti od obce, nemá žádné dopady na zastavěné území 

a zastavitelné plochy. 

Varianta B je vedena blíže k obci, cca 70 od zastavitelné plochy pro individuální rekreaci, od obytné části 

obce je vedena v dostatečné vzdálenosti. 

Vranovice 

Varianta A vede zcela mimo zastavěné území a zastavitelné plochy obce. 

Varianta B je vedena blíže k obci, vede mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, dotýká se však 

územních rezerv ploch výroby a skladování. 

Velké Němčice 

Varianta A vede zcela mimo zastavěné území a zastavitelné plochy městyse. 

Varianta B prochází v blízkosti hájovny (č. p. 393) ve stopě stávající silnice II/391. 

Přísnotice, Uherčice, Nosislav 

Obě varianty se dotýkají pouze okrajových částí k. ú., nemají vliv na zastavěné území ani zastavitelné 

plochy. 

4.2. Posouzení navržených tras silnic z hlediska dopravně-inženýrského 

Funkce propojení R52 a I/53 s D2 

Klíčové parametry, které určují komfort a atraktivitu trasy (délka, počet křižovatek…), se u obou variant 

liší jen zcela minimálně. Obě varianty jsou pro funkci propojení R52 a I/53 s D2 stejně atraktivní 

a převezmou tranzitní dopravu z osady Velký Dvůr, obcí Přibice a Vranovice, městyse Velké Němčice, 

obcí Uherčice a Starovice, ale částečně i z paralelních komunikací v širším okolí (zejm. II/416 Pohořelice – 

Blučina a I/40 Mikulov – Břeclav). 

Vedení autobusových linek IDS JMK 

Přeložkou jsou přímo dotčeny dvě autobusové linky IDS JMK. 

linka 164 (Moravský Krumlov – Pohořelice – Vranovice – Hustopeče) 

Základní trasa linky 164 v řešeném území je Pohořelice – Velký Dvůr – Přibice – Vranovice (závlek 

k nádraží) – Uherčice – Starovice – Hustopeče. Několik vybraných spojů jezdí mezi Vranovicemi 

a Uherčicemi závlekem přes Velké Němčice. 
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trasa linky 164 IDS JMK v řešeném území se zastávkami (vč. závleku do Velkých Němčic) 

 

(zdroj: http://mapy.idos.cz/brno/) 

S ohledem na potřebu obsluhovat nácestné zastávky v obcích na trase se v úseku Pohořelice – Vranovice 

nepředpokládá využívání přeložky autobusy linky 164. 

Autobusy budou přeložku využívat v úseku Vranovice – křiž. Uherčice / Velké Němčice. Autobusy je 

možné vést ve stávající trase po ulici Lipová přes zastávku „Vranovice, vodárna“. Výhodnější se však jeví 

převedení trasy přes ulici Přísnotická a dále po nové přeložce. Tato trasa bude rychlejší a umožní zřídit 

novou zastávku na Přísnotické ulici, kde je územním plánem navržen významný rozvoj obce jak pro 

bydlení, tak pro výrobu. 

V prostoru mezi obcemi Vranovice, Uherčice a městysem Velké Němčice bude pro většinu spojů linky 

164 (ty spoje, které nejezdí závlekem přes Velké Němčice) výhodnější varianta A. Řešení křižovatky 

v tomto prostoru totiž ve variantě B znamená prosloužení trasy autobusů Vranovice – Uherčice o téměř 

1,5 km! Pro spoje zajíždějící do Velkých Němčic jsou obě varianty stejně výhodné. 

linka 521 (Hrušovany u Brna – Židlochovice – Velké Němčice – Hustopeče) 

Linka 521 bude jižně od Velkých Němčic trasu přeložky pouze křížit, obě varianty se liší jen přesnou 

polohou křižovatky. 

autobusové zastávky 

Předpokládá se využívání stávajících zastávek v sídlech. Jedinou zastávkou, která bude dotčena 

přeložkou, je zastávka „Velké Němčice, rozcestí“ u rozcestí jihozápadně od obce. Je navrženo její 

přeložení k nové křižovatce přeložky se silnicí III/00220 na Uherčice. 

Napojení jednotlivých obcí 

Pohořelice 

Napojení města se ve variantách neliší – v obou případech se přeložka napojuje jako nové rameno do 

MÚK Pohořelice-jih. Konkrétní tvar přestavěné MÚK (doplněné o rampy zajišťující všesměrnost MÚK 

rozšířené o nové rameno) nemá na napojení města vliv. 

Přibice 

Obec je v obou variantách napojena novou propojkou mezi přeložkou a stávající II/381. V obou 

variantách se předpokládá, že by tato propojka sloužila jako provizorní propojení první etapy přeložky 

(MÚK Pohořelice-jih – Přibice) na stávající II/381. 
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U varianty A je propojka umístěna západně od obce, což je atraktivnější pro převažují směry cest (do 

Pohořelic a do Brna), velkou nevýhodou však je, že propojka západně od obce spolu s první etapou 

přeložky nevytvoří obchvat Přibic a tranzitní doprava tak bude nadále vedena centrem obce. 

U varianty B je propojka umístěna východně od obce, což je sice méně atraktivní pro převažují směry 

cest (do Pohořelic a do Brna), avšak spolu s první etapou přeložky vytvoří plnohodnotný obchvat Přibic 

a odvede tranzitní dopravu mimo obec. 

Vranovice 

Obec je v obou variantách napojena průsečnou křižovatkou severně od obce (křiž. s III/41621 na 

Přísnotice). Ve variantě B bude tato křižovatka blíže k obci, přeložka tak bude pro řidiče o něco 

atraktivnější. 

Velké Němčice 

Městys je v obou variantách napojen dvěma průsečnými křižovatkami. Křižovatka jihozápadně od 

městyse (křiž. s III/00220 na Uherčice) napojí městys ve směru na Pohořelice a zajistí spojení do Uherčic. 

Spojení je v obou variantách srovnatelně komfortní. Křižovatka jihovýchodně od obce (křiž. s II/425 na 

Hustopeče) napojí městys ve směru na MÚK Velké Němčice na D2 a zajistí spojení do Hustopečí. Spojení 

v obou variantách téměř totožné. 

Uherčice 

Obec je v obou variantách napojena průsečnou křižovatkou severně od obce. Pro směr k D2 je mírně 

výhodnější varianta A (kratší, komfortnější směrové poměry III/00220). Pro směr na Pohořelice je 

výrazně příznivější varianta A (varianta B vyžaduje značný závlek, III/00220 má horší směrové 

parametry). 

Přísnotice 

Obec je v obou variantách napojena průsečnou křižovatkou jižně od obce (křiž. s III/41621 na Vranovice). 

Obě varianty se liší jen polohou křižovatky. 

Železniční doprava 

železniční trať č. 250 (Brno – Vranovice – Břeclav) 

Obě varianty kříží železniční trať mimoúrovňově nadjezdem v traťovém úseku Žabčice – Vranovice, úhel 

křížení je téměř kolmý. 

železniční vlečka Vranovice – Pohořelice 

Obě varianty jsou navrženy tak, aby železniční vlečku nekřížily. Vlečku však v obou variantách kříží 

odbočka napojující obec Přibice. Varianty se liší pouze polohou tohoto křížení (severozápadně od Přibic 

ve variantě A, severovýchodně od Přibic ve variantě B). S ohledem na nízkou frekvenci provozu na 

železniční vlečce (v současnosti 1 pár manipulačních vlaků denně) i nízké intenzity na silničním přivaděči 

do Přibic je v obou variantách navrženo úrovňové křížení. 

vysokorychlostní trať Brno – Břeclav – Wien / Bratislava 

Přesná trasa ani výškový průběh nejsou dosud definitivně stanoveny. Pro účely této studie se 

předpokládá vedení trasy v ose koridoru v úrovni terénu. Obě varianty kříží trasu VRT mimoúrovňově 

nadjezdem, trasy jsou téměř kolmé na koridor VRT. Křížení je v obou variantách umístěno v rovinatém 

terénu, ve volné krajině zcela mimo zastavěné území. V případě, že by trasa VRT byla umístěna polohově 

či výškově jinak, lze výškový průběh přeložky silnice upravit tak, aby bylo zajištěno vzájemné 

mimoúrovňové křížení. 
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Pěší a cyklistická doprava 

Navrhovaná přeložka se dotýká několika dopravních i turistických pěších a cyklistických tras. 

Dopravní trasy 

Jedná se o vzájemné propojení mezi obcemi. Stezka pro pěší a cyklisty je vybudována pouze mezi 

Přibicemi a Vranovicemi. Ostatní přepravní vztahy pěších a cyklistů se dnes uskutečňují přímo po II/381. 

Pohořelice / Velký Dvůr – Přibice 

Opatření pro pěší a cyklisty na přeložce silnice nejsou nutné, pěší a cyklisté budou moci využívat stávající 

silnici II/381, resp. III/41622, které zůstanou zachovány, a dojde na nich k zásadnímu poklesu intenzit 

automobilové dopravy. 

Přibice – Vranovice 

Opatření pro pěší a cyklisty na přeložce silnice nejsou nutné, mezi obcemi je vybudována stezka pro pěší 

a cyklisty. 

Vranovice – Velké Němčice 

V okrajových úsecích budou moci pěší a cyklisté využívat stávající silnici II/381, která zůstane zachována 

a dojde na ní k zásadnímu poklesu intenzit automobilové dopravy. Ve středním úseku (dle vybrané 

varianty se jedná o km 9 – 10, resp 9 – 11), kde bude stávající silnice přeložkou nahrazena (stávající 

silnice nezůstane zachována) je však třeba potřeby pěších a cyklistů zohlednit a v další fázi, při 

zpracování podrobnější projektové dokumentace, doplnit přeložku silnice o souběžnou stezku pro pěší 

a cyklisty. 

Turistické trasy 

Cyklostezka Brno – Vídeň (cyklistická) 

(navzdory názvu se nejedná o cyklostezku, ale o cyklotrasu) 

Přeložka silnice bude cyklotrasu křížit mimoúrovňově severně od Vranovic. Cyklotrasa je v tomto místě 

vedena po účelové komunikaci podél železniční tratě Brno – Břeclav – Wien. 

Moravské vinařské stezky – Brněnská a Velkopavlovická (cyklistické) 

(navzdory názvu se nejedná o cyklostezky, ale o cyklotrasy) 

Cyklotrasy jsou mezi Vranovicemi a Velkými Němčicemi vyznačeny přímo po stávající II/381, viz dopravní 

trasa Vranovice – Velké Němčice výše. Pro pokračování trasy jihovýchodně od Velkých Němčic je nutné 

nahradit lávku přes dálnic D2, která bude nejspíše zdemolována při výstavbě MÚK Velké Němčice. 

Svatojakubská cesta (pěší) 

Přeložka silnice bude Svatojakubskou poutní cestu křížit mimoúrovňově jižně od Velkých Němčic. 

4.3. Posouzení navržených tras silnic z hlediska ekonomického 

Odhad nákladů je uveden v samostatné příloze „Odhad nákladů“. 

4.4. Celkové vyhodnocení 

Obě navržené trasy mají severovýchodně od Vranovic společný (invariantní) úsek, trasy je tak v tomto 

místě možné vzájemně kombinovat. Posouzení je proto provedeno zvlášť pro západní a východní část 

úseku. Jsou srovnávány jen ty parametry, ve kterých se obě varianty v příslušném úseku výrazněji liší. 
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tab. 5: porovnání obou variant v západní části (od MÚK Pohořelice-jih po invariantní úsek 

severovýchodně od Vranovic) 

 varianta A varianta B 

vliv na fragmentaci 

krajiny 

trasa vnáší do území novou liniovou 

bariéru 

trasa se přimyká k železniční vlečce, 

umístění dvou tras dopravní infrastruk-

tury do souběhu snižuje fragmentaci 

území 

dopad na rozlivové 

území řeky Jihlavy 
trasa rozděluje rozlivové území 

trasa prochází rozlivovým území v sou-

běhu s náspem železniční vlečky, nedo-

chází k fragmentaci rozlivového území 

dopravní účinnost 

v cílovém stavu 

napojení Přibic severozápadně od obce 

lépe odpovídá převažujícímu směru do-

jížďky (z Přibic do Pohořelic a Brna), 

avšak je neatraktivní pro cesty opačným 

směrem (Vranovice, Velké Němčice) – 

dopravní zátěž by zůstala na stávající 

silnici 

díky vedení přeložky blíže k Přibicím bu-

de přeložka atraktivní pro cesty oběma 

směry 

etapizovatelnost 

při napojení Přibic severozápadně od 

obce nebude první etapa sloužit jako 

obchvat Přibic*, pro dokončení obchvatu 

Přibic je nutné realizovat etapu z Přibic 

do Vranovic, která je závislá na řešení 

plánované vysokorychlostní železniční 

tratě Brno – Vídeň 

při napojení Přibic severovýchodně od 

obce bude již v první etapa fungovat jako 

obchvat Přibic*, první etapa není závislá 

na záměru vysokorychlostní železniční 

tratě Brno – Vídeň 

dopad na životní 

prostředí 

napojení Přibic severozápadně od obce 

je vedeno údolní nivou řeky Jihlavy, 

v záplavovém území 

navržená trasa přeložky severně od 

Přibic zasahuje do prvků ÚSES, jedná se 

však o návrhové prvky ÚSES, které lze při 

jejich realizaci přizpůsobit vedení trasy 

přeložky silnice; trasa se více oddaluje 

od funkčního biocentra Hák 

* S ohledem na směrový a výškový průběhu trasy (nepřehledné protisměrné zatáčky, prudké stoupání) 

a charakter okolní zástavby (bloková zástavba v těsné blízkosti vozovky) byl průtah Přibicemi vyhodnocen 

jako největší závada na stávající trase. Jeho nahrazení obchvatem je tak bráno jako priorita. 

tab. 6: porovnání obou variant ve východní části (od MÚK Pohořelice-jih po invariantní úsek 

severovýchodně od Vranovic) 

 varianta A varianta B 

řešení křižovatky 

na Uherčice 

umístění a řešení křižovatky neprodlužu-

je žádné stávající směry cest 

umístění a řešení křižovatky významně 

prodlužuje trasu Uherčice – Vranovice, 

tedy i trasu autobusové linky 164 

IDS JMK (negativní dopad na jízdní dobu 

i provozní náklady) 

vzdálenost od 

obytných domů ve 

Velkých Němčicích 

trasa je vedena dále od městyse trasa se více přibližuje městysi 

dopad na PP 

Plácky 

trasa je vedena v blízkosti PP Plácky, 

nezasahuje však ani do jejího ochranné-

ho pásma 

trasa je vedena dále od PP Plácky 
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Konkrétní řešení MÚK Pohořelice-jih a MÚK Velké Němčice nejsou závislá na variantě trasy. V MÚK 

Velké Němčice by měl být při napojení na dálnici D2 preferován směr na Hustopeče a Bratislavu před 

směrem na Brno. 

4.5. Doporučená nejvýhodnější varianta 

Doporučená varianta je kombinace variant A a B – v části od MÚK Pohořelice-jih po invariantní úsek 

severovýchodně od Vranovic je výhodnější varianta B, v části od invariantního úseku po MÚK Velké 

Němčice je výhodnější varianta A. 

4.6. Vymezení koridoru pro ZÚR JMK 

Koridor je vymezen pro doporučenou variantu, tj. kombinaci varianty B v západní části a varianty A ve 

východní části. Základní šířka koridoru je 200 m (100 m od osy na obě strany). V některých místech je 

koridor: 

• rozšířen tak, aby: 

o umožňoval více variant řešení (napojení na D2 u Velkých Němčic); 
o zahrnoval nezbytné úpravy a přeložky navazujících komunikací; 

• zúžen tak, aby nezasahoval do zastavěného území, vodních zdrojů a přírodní památky Plácky; 

• vymezen dle limitů v území (souběh se železniční vlečkou jihovýchodně od Pohořelic). 

5. Závěr 

„Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2“ posoudila několik záměrů, námětů 

a požadavků obcí na rozvoj silniční dopravní infrastruktury v území SO ORP Pohořelice, Židlochovice 

a Hustopeče, a to včetně jejich vzájemných vazeb. 

 

Stanovení intenzit dopravy prokázalo oprávněnost návrhu kapacitní silnice mezi Pohořelicemi a dálnicí 

D2 u Velkých Němčic vedenou mimo zastavěná území obcí a potřebu preferovat při napojení na D2 

zejména směr Pohořelice – Břeclav. Byla potvrzena i potřebnost MÚK Velké Němčice a MÚK Velké 

Pavlovice. Naopak nebyla prokázána potřeba obchvatu Hustopečí, západního obchvatu Pohořelic 

a východního obchvatu Velkých Němčic. 

 

V území jižně od Brna dnes chybí kvalitní silniční propojení západ – východ, které by spojovalo významná 

města v jižní části Jihomoravského kraje (Znojmo – Břeclav – Hodonín). Je proto navržen koridor pro 

trasu nové silnice pro propojení Pohořelic (R52) a Hustopečska (D2). Strategický význam v silniční síti 

a předpokládané intenzity (cca 7 tis. voz. / den) odpovídají zařazení do kategorie silnic I. třídy (prodlou-

žení stávající I/53 Znojmo – Pohořelice). 

Propojení Pohořelice – Velké Němčice by sloužilo zejména pro přepravní vztahy (Znojmo –) Pohořelice – 

Velké Němčice – Břeclav (– Hodonín / Bratislava), nelze je tedy vnímat jako dublování připravované 

brněnské Jižní tangenty, protože i když oba záměry propojují R52 a D2, plní v území zcela jiné funkce. 

MÚK Velké Němčice a východní obchvat Velkých Němčic 

S ohledem na převažující dopravní proudy je nejvýhodnější umístění MÚK Velké Němčice jihovýchodně 

od městyse. Výstavbou MÚK dojde vlivem indukce dopravy k významným nárůstům intenzit na II/381 do 

Pohořelic, výstavba MÚK Velké Němčice by proto měla následovat až po vybudování obchvatu Přibic 

a jižního obchvatu Velkých Němčic. 

Při umístění MÚK jihovýchodně od městyse nebudou na tuto MÚK přímo napojeny silnice od Křepic 

(II/381) a Moutnic (III/41612). Nejedná se však o významné dopravní proudy. Východní obchvat 
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městyse, který byl prověřován při modelování intenzit dopravy, by nebyl adekvátně využíván a není 

proto navrhován. 

západní obchvat Pohořelic 

Modelování intenzit dopravy nepotvrdilo potřebnost západního obchvatu Pohořelic (přepokládané 

intenzity 1,5 tis. voz. / den). Bodovou závadu (křižovatka Lidická × Komenského × Tyršova) lze řešit jiným 

způsobem, který bude odpovídat nízkým intenzitám, například převedením silnice II/395 na ulici 

Loděnická krátkou přeložkou na území města Pohořelice, příp. severozápadním obchvatem Cvrčovic. 

obchvat Hustopečí 

Pro pokles intenzit dopravy na průtahu Hustopečemi je klíčová realizace MÚK Velké Pavlovice. Pro 

tranzitní dopravu byla v minulosti kolem Hustopečí vybudována dálnice D2, nebyly však postaveny 

některé důležité MÚK. Hustopeče jsou tak zatěžovány zbytnou tranzitní dopravou, která se na dálnici D2 

nemá možnost dostat jinak než přes MÚK Hustopeče. Východní obchvat města by nenapojil silnici II/420 

od šakvického nádraží. Západní obchvat je navržen bez propojení na MÚK Hustopeče na D2. Obě 

varianty tak mají nízkou dopravní účinnost, přitom ale zatraktivňují cestu po silnici II/425 a vlivem 

indukce dopravy tak zhoršují situaci v ostatní sídlech na její trase, zejména ve Starovičkách. 

MÚK Velké Pavlovice 

MÚK Velké Pavlovice má velký potenciál pro odlehčení silnici II/425. Tu dnes využívají i vozidla, která by 

ráda jela po D2, ale kvůli neexistenci exitu u Velkých Pavlovic se na/z D2 nemají jak dostat. Tato vozidla 

proto musí využívat II/425 až k sousedním exitům v Hustopečích a u Podivína. Největší efektivity pro 

převedení dopravy z regionu na dálnici D2 bude dosaženo, pokud bude od MÚK Velké Pavlovice 

doplněna cca 1 km dlouhá propojka k mostu přes železniční trať u nádraží Zaječí. MÚK Velké Pavlovice 

a uvedená propojka směrem na Zaječí a leží mimo řešené území a jejich řešení proto není předmětem 

této studie. 


