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1 Úvod 

 Tato diplomová práce je podkladem pro Dopravní studii propojení mezi MÚK 

Ostrovačice na D1 s D52 v oblasti Ledce – Rajhrad v návaznosti na řešení Jižní 

tangenty mezi D52 na D2, objednatelem studie je Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Z předcházející technické studie D43 v úseku D1 – Kuřim - Svitávka, technicko-

ekonomická studie (2016, ŘSD – ČR, Oddělení technické přípravy Morava) a následné 

tahové studie na tomto úseku bylo nalezeno osm variant řešení silničního koridoru pro 

územní rezervu definovanou v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje, 

včetně variantního technického řešení a kapacitního uspořádání. V rámci západního 

vedení této kapacitní komunikace kolem Brna zůstávají otevřené dvě varianty trasování, 

a to stopy Bystrcká a Bítýšská. Tyto stopy mají zásadně rozdílné způsoby rozdělování 

dopravního proudu v brněnské aglomeraci s různým dopadem na město Brno. Možná 

trasa komunikace číslo 43 je navrhována v Bítýšské stopě v silničních i dálničních 

variantách a je připojena na dálnici D1 v prostoru MÚK Ostrovačice. Cílem této 

diplomové práce bylo navázat na tuto stopu a navrhnout silniční a dálniční varianty 

propojení MÚK Ostrovačice a dálnice D52 v prostoru Ledce - Rajhrad. Navržené 

možnosti propojení pak dále mezi sebou porovnat a nejvhodnější variantu dále 

zpracovat ve vyšší podrobnosti. Byly vypracovány koncepční situační výkresy 

jednotlivých variant, jejich podélné profily a charakteristické příčné řezy. Jedna 

z variant pak byla dále zpracována včetně návrhu klopení vozovky a zjednodušeného 

návrhu odvodnění. Je nutno poznamenat, že tento materiál doposud nebyl nikdy 

zpracován, jedná se tedy v principu o vyhledávací studii. 
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2 Vlastní text práce 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Základní údaje 

Název:    Studie propojení mezi MÚK Ostrovačice na D1 a D52 

Kraj:    Jihomoravský 

Stupeň dokumentace:  Dopravní studie - vyhledávací 

Objednatel:   Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně 

Zpracovatel:   Bc. Miroslav Janyška 
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A.2 Podklady 

A.2.1 Územně plánovací dokumentace 

 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (2016) 

 Územní plány dotčených obcí 

A.2.2 Územně analytické podklady 

 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (2015) 

 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (2017) 

 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností (2016) –Ivančice, 

Rosice, Slavkov u Brna 

A.2.3 Další podklady 

 Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 

metropolitní rozvojové oblasti Brno, (knesl kynčl architekti s.r.o., 

rozpracovanost - 11/2018) 

 D43 D1 – Kuřim – Svitávka, technicko-ekonomická studie (PK Ossendorf spol. 

s r.o., 2016); 

 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) 

 Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Brno východ, technicko-ekonomická 

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

 Přeložka silnice II/152, Želešice - obchvat - DÚR, (Pudis a.s., 2006) 

 Přeložka silnice II/394, Neslovice - obchvat, (Rybák - projektování staveb spol. 

s r.o., 2017) 

 Uzemní studie silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany (USB spol. s r.o., 2014) 

A.2.4 Mapové podklady 

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

 Základní báze geografických dat ZABAGED v měřítku 1:10 000 (ČÚZK, 2014, 

2017) 

 Ortofotomapa 2014 (ČÚZK, 2017) 

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

 Automapa ČR 1 : 300 000 (PLANstudio, spol. s r.o., Ministerstvo životního 

prostředí, CENIA – služba WMS, 2017) 
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A.3 Rozsah řešeného území, základní koridory a navazující 

komunikační síť 

A.3.1 Vymezení řešeného území 

 

Tabulka 1: Vymezení řešeného území 

katastrální území okres obec SO ORP 

Ostrovačice ;716103 Brno-venkov Ostrovačice Rosice 

Rosice u Brna ;741221 Brno-venkov Rosice Rosice 

Tetčice ;766861 Brno-venkov Tetčice Rosice 

Neslovice ;703729 Brno-venkov Neslovice Ivančice 

Ivančice ;655724 Brno-venkov Ivančice Ivančice 

Hlína u Ivančic ;639184 Brno-venkov Hlína Ivančice 

Dolní Kounice ;629286 Brno-venkov Dolní Kounice Ivančice 

Mělčany u Ivančic ;692786 Brno-venkov Mělčany Ivančice 

Omice ;711195 Brno-venkov Omice Šlapanice 

Silůvky ;747815 Brno-venkov Silůvky Šlapanice 

Popůvky u Brna ;725871 Brno-venkov Popůvky Šlapanice 

Troubsko ;768715 Brno-venkov Troubsko Šlapanice 

Střelice u Brna ;757438 Brno-venkov Střelice Šlapanice 

Radostice u Brna ;738310 Brno-venkov Radostice Šlapanice 

Prštice ;733954 Brno-venkov Prštice Šlapanice 

Ořechov ;712612 Brno-venkov Ořechov Šlapanice 

Nebovidy u Brna ;701831 Brno-venkov Nebovidy Šlapanice 

Hajany ;636541 Brno-venkov Hajany Šlapanice 

Syrovice ;761834 Brno-venkov Syrovice Židlochovice 

Rajhrad ;738921 Brno-venkov Rajhrad Židlochovice 

Bratčice ;609561 Brno-venkov Bratčice Židlochovice 

Sobotovice ;752142 Brno-venkov Sobotovice Židlochovice 
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A.3.2 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly schváleny zastupitelstvem 

Jihomoravského kraje dne 5. 10. 2016 na svém 29. zasedání a nabyly účinnosti dne 

3. 11. 2016.
1
 ZÚR JmK stanovily koridory, které jsou základem pro trasování 

komunikace č. 43. Začátek úseku této studie je definován v MÚK Ostrovačice, která 

vychází z koridoru pro vedení Bítýšské stopy kapacitní komunikace č. 43, v ZÚR 

definované jako územní rezerva – dopravní koridory RDS01-B, RDS01-C. 

 

Obrázek 1: ZÚR JMK - výřez z Výkresu II.4. Plochy a koridory dopr. infrastruktury 
1
 

  

                                                 
1
 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE [online]. 2016 [cit. 2019-01-06]. 

Dostupné z: https://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/oupsr/zur_jmk_5/WEB_NAVRH/ 
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A.3.3 MÚK Ostrovačice 

Původní studie „D43, D1 - Kuřim - Svitávka, (08/2016)“ navrhla novou 

mimoúrovňovou křižovatku s dálnicí D1 v podobě MÚK Ostrovačice.
2
 Zde nastává 

problém se stávajícími křižovatkami, neboť vzdálenost neodpovídá normovým 

požadavků ČSN a ani nejsou důvody pro zachování tří křižovatek v daném území na 

dálnici D1. Z tohoto důvodu byla navržena celková změna koncepce, kdy sil. I/23 je 

navedena, v návaznosti na varianty obchvatu Rosic, právě do nové MÚK Ostrovačice, 

MÚK Kývalka je zrušena, zůstává zde jen prosté křížení se sil. II/602.  

 

Obrázek 2: Schéma s vyznačením nové MÚK Ostrovačice 

  

                                                 
2 PK OSSENDORF SPOL. S R.O., 2016. D43 D1 – Kuřim – Svitávka: technicko-ekonomická studie. 

2016. 
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Obrázek 3: Situace – MÚK Ostrovačice – na D43 (dálniční kategorie) 

 

Obrázek 4: Situace – MÚK Ostrovačice – na I/43 (silniční kategorie)  
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A.3.4 Jižní tangenta 

Propojení se stávající dálnicí D52 v úseku Ledce – Rajhrad je dle zadání nutné řešit v 

návaznosti na předpokládanou stavbu tzv. jižní tangenty D52 na D2. Příprava a 

výstavba dálnice D52 v úseku Pohořelice – Mikulov – st. hranice zůstává jednou z 

priorit České republiky v rámci řešení hlavní sítě TEN-T. Jedním z problematických 

úseků je zejména ten při brněnské aglomeraci. Současný stav ukončuje D52 v MÚK se 

sil. II/425 v oblasti Rajhradu a dále směrem k dálnici D1 již pokračuje jako silnice I/52. 

Obecně je daný úsek spíše znám jako „ulice Vídeňská“, což správně charakterizuje jeho 

vnímání a funkční zatřídění v silniční síti. Odehrávají se na ni veškeré dopravní pohyby 

– od dopravy tranzitní po dopravu cílovou, zdrojovou či čistě místní. Navíc se nejedná 

jen o dopravu automobilovou, ale i hromadnou kolejovou, v rámci křižovatky MÚK 

Brno Centrum i o dopravu cyklistickou či pěší. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný z 

hlediska bezpečnosti silničního provozu, kapacity a komfortu komunikace.
3
 

V současnosti ŘSD ČR jako investor dopravních staveb zadalo navazující projektovou 

dokumentaci s názvem “D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 – technický 

podklad pro projektovou přípravu“ s dokončením na konci roku 2019
4
. 

  

                                                 
3
 PK OSSENDORF SPOL. S R.O., 2016. �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: technická 

studie. 2015. 
4
 D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 – technický podklad [online]. [cit. 2019-01-10]. 

Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/Detail/7263527 
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Obrázek 5: Jižní tangenta bez Jihozápadní tangenty 
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A.3.5 Obchvaty obcí 

Dále jsou popsány obchvaty obcí, které přímo vstupují do návrhu jednotlivých variant. 

A.3.5.1 Obchvat Rosic a Zastávky u Brna 

Severní obchvat – Tato varianta znemožňuje výhledové řešení pro Zastávku, je však 

mírně výhodnější pro centrální oblast Rosic. Je také koncipován jako komunikace 

s možnou urbanizací, což je v rozporu se základním přístupem k řešení obchvatů sídel. 
5
 

 

Obrázek 6: Situace severního obchvatu Rosic
5
 

Jižní obchvat – Tato varianta se jeví příznivě pro oblast Rosic a Zastávky a je 

systémově spojena s řešením Tetčic. Je veden mimo současná i výhledová urbanizovaná 

území. Uvnitř Rosic ale zůstává o něco vyšší intezita dopravy. V této studii je Jižní 

obchvat preferován. 

 

Obrázek 7: Situace jižního obchvatu Rosic
5
  

                                                 
5
 USB SPOL. S R.O. Uzemní studie silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany: územní studie. 2014. 
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A.3.6 Železniční doprava 

Řešeným územím prochází železniční trať č. 240 Brno – Zastávka u Brna – Třebíč – 

Jihlava. V rámci Jihomoravského kraje se jedná o důležitou konvenční celostátní 

jednokolejnou trať s nezávislou trakcí, která propojuje Brno s příměstskou oblastí v 

rozvojové oblasti OB3 a centry osídlení Rosice, Zastávka a Střelice, z hlediska 

republikových vazeb také propojuje Brno s Třebíčí, Jihlavou a Českými Budějovicemi. 

Traťová rychlost je 60 – 90 km/h s propady rychlosti až na 30 km/h. 

Řešeným územím dále prochází železniční trať č. 244, která je složena ze dvou tratí. 

První trať Brno – Hrušovany nad Jevišovkou s maximální traťovou rychlostí 80 km/h 

není elektrizovaná a je v provozu od roku 1870. Druhá trať z Moravských Bránic do 

Oslavan byla postavena jako odbočka z hlavní tratě trati Brno – Hrušovany nad 

Jevišovkou na počátku 20. století
6
 

 

Obrázek 8: Schéma železniční sítě v zájmovém území  

                                                 
6
 Železniční trať Moravské Bránice – Oslavany. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-01-06]. Dostupné z 

cs.wikipedia.org/wiki/Železniční_trať_Moravské_Bránice_–_Oslavany 
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A.4 Geologická charakteristika 

Součástí této studie je následující orientační rešerše geologických podmínek v prostoru 

jednotlivých variant. 

Obrázek 9: Přehledná mapa geologických podmínek 
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A.4.1 Popis geologické charakteristiky pro variantu A 

Prostor MÚK Ostrovačice a MÚK I/43 – I/23 km 0,00 – km ~ 1,00 se nachází na 

kvartérních horninách spraše a sprašové hlíny. Dále trasa v úseku km ~ 1,00 – km ~ 

4,00 prochází územím, kde se střídají migmatitizovaná biotitická pararula až migmatit, 

místy s amfibolem s kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem. V úseku km ~ 4,00 

– km ~ 6,50 se pak migmatitizovaná biotitická pararula až migmatit, místy s amfibolem 

střídá se sedimentem deluvioelolickým. Dále trasa v úseku km ~ 6,50 – km ~ 11,00 

prochází územím spraší a sprašové hlíny s lokáním výskytem smíšených sedimentů. V 

úseku km ~ 11,00 – km ~ 13,75, takzvaném „údolím Bobravy“, se vyskytuje biotitit-

amfibolický diorit s křemenným dioritem místy střídán s biotitickým granodioritem. 

Finální úsek trasy v km ~ 13,75 – km 19,34 prochází územím spraše a sprašové hlíny, 

lokálně, v okolí vodních toků, se pak nachází písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment. 

V okolí MÚK Syrovice se pak nachází štěrky a písčité štěrky. 

A.4.2 Popis geologické charakteristiky pro variantu B1 

Prostor MÚK Ostrovačice a MÚK I/43 – I/23 km 0,00 – km ~ 1,00 se nachází na 

kvartérních horninách spraše a sprašové hlíny. Dále trasa v úseku km ~ 1,00 – km ~ 

4,00 prochází územím, kde se střídají migmatitizovaná biotitická pararula až migmatit, 

místy s amfibolem s kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem. V okolí km 4,00 se 

nachází biotitit-amfibolický diorit s křemenným dioritem, trasa pak v úseku km ~ 4,00 – 

km ~ 7,00, v údolí jižně od Omic, prochází územím kamenitého až hlinito-kamenitého 

sedimentu. Dále je trasa, včetně tunelového části, v úseku km ~ 7,00 – km ~ 11,30 

navržena v prostoru „údolí Bobravy“, kde se střídá migmatitizovaná biotitická pararula 

až migmatit, místy s amfibolem, s biotitickým až leukokratním granitem a biotitickým 

granodioritem. V okolí vodních toků se v tomto úseku nachází kamenitý až hlinito-

kamenitý sediment. Dále je trasa až po konec úseku vedena územím spraše a sprašové 

hlíny, lokálně vystřídané s deluvioeolickým sedimentem, v okolí vodních toků pak se 

sedimentem smíšeným. V okolí MÚK Syrovice se pak nachází štěrky a písčité štěrky. 

A.4.3 Popis geologické charakteristiky pro variantu B2 

Prostor MÚK Ostrovačice a MÚK I/43 – I/23 km 0,00 – km ~ 1,00 se nachází na 

kvartérních horninách spraše a sprašové hlíny. Dále trasa v úseku km ~ 1,00 – km ~ 

4,00 prochází územím, kde se střídají migmatitizovaná biotitická pararula až migmatit, 

místy s amfibolem s kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem. V okolí km 4,00 se 

nachází biotitit-amfibolický diorit s křemenným dioritem, trasa pak v úseku km ~ 4,00 – 

km ~ 7,00, v údolí jižně od Omic, prochází územím kamenitého až hlinito-kamenitého 

sedimentu. Dále je trasa v úseku km ~ 7,00 – km ~ 12,00 navržena v prostoru „údolí 

Bobravy“, kde se střídá migmatitizovaná biotitická pararula až migmatit, místy s 

amfibolem, s biotitickým až leukokratním granitem a biotitickým granodioritem. V 
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okolí vodních toků se v tomto úseku nachází kamenitý až hlinito-kamenitý sediment. 

Dále je trasa až po konec úseku vedena územím spraše a sprašové hlíny, lokálně 

vystřídané s deluvioeolickým sedimentem, v okolí vodních toků pak se sedimentem 

smíšeným. V okolí MÚK Syrovice se pak nachází štěrky a písčité štěrky. 

A.4.4 Popis geologické charakteristiky pro variantu B3 

Prostor MÚK Ostrovačice a MÚK I/43 – I/23 km 0,00 – km ~ 1,00 se nachází na 

kvartérních horninách spraše a sprašové hlíny. Dále trasa v úseku km ~ 1,00 – km ~ 

4,00 prochází územím, kde se střídají migmatitizovaná biotitická pararula až migmatit, 

místy s amfibolem s kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem. V okolí km 4,00 se 

nachází biotitit-amfibolický diorit s křemenným dioritem, trasa pak v úseku km ~ 4,00 – 

km ~ 7,00, v údolí jižně od Omic, prochází územím kamenitého až hlinito-kamenitého 

sedimentu. Dále je trasa v úseku km ~ 7,00 – km ~ 12,00 navržena v prostoru „údolí 

Bobravy“, kde se střídá migmatitizovaná biotitická pararula až migmatit, místy s 

amfibolem, s biotitickým až leukokratním granitem a biotitickým granodioritem. V 

okolí vodních toků se v tomto úseku nachází kamenitý až hlinito-kamenitý sediment. 

Mezi km ~ 12,00 – km ~ 14,00 se trasa nachází v prostoru s deluvioeolickým 

sedimentem, místy s výskytem biotitit-amfibolického a křemenného dioritu. Dále je 

trasa až po konec úseku vedena územím spraše a sprašové hlíny, lokálně vystřídané s 

deluvioeolickým sedimentem, v okolí vodních toků pak se sedimentem smíšeným. V 

okolí MÚK Syrovice se pak nachází štěrky a písčité štěrky. 

A.4.5 Popis geologické charakteristiky pro variantu C1 

Prostor MÚK Ostrovačice a MÚK I/43 – I/23 km 0,00 – km ~ 1,00 se nachází na 

kvartérních horninách spraše a sprašové hlíny, MÚK Rosice je navržena v prostoru s 

výskytem biotitického granodioritu. V úseku km 2,00 – km ~ 9,00 je trasa vedena 

územím spraše a sprašové hlíny s lokálním výskytem slepenců až brekcií, v okolí 

protínaných vodních toků se nacházejí smíšené sedimenty. V okolí km 9,00 se pak 

vyskytují zpevněné sedimenty a vápence, trasa pak v úseku km ~ 9,00 – km ~ 12,00 

prochází územím s výskytem biotitického granodioritu, který se střídá s 

deluvioeolickým sedimentem. Tunelový úsek v km ~ 12,00 – km ~ 14,50 pak bude 

ražen územím, na kterém se nachází biotitit-amfibolický granodiorit až diorit. Déle trasa 

vedena údolím s výskytem spraše a sprašové hlíny, který se střídá s deluvioeolickým 

sedimentem a v okolí vodních toků se nachází nivní sediment. Ve finálním úseku trasy 

od km ~ 20,00 po konec úseku, jižně od obce Bratčice, se pak nachází písek a štěrk. 
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A.4.6 Popis geologické charakteristiky pro variantu C2 

Prostor MÚK Ostrovačice a MÚK I/43 – I/23 km 0,00 – km ~ 1,00 se nachází na 

kvartérních horninách spraše a sprašové hlíny, MÚK Rosice je navržena v prostoru s 

výskytem biotitického granodioritu. V úseku km 2,00 – km ~ 9,00 je trasa vedena 

územím spraše a sprašové hlíny s lokálním výskytem slepenců až brekcií, v okolí 

protínaných vodních toků se nacházejí smíšené sedimenty. V okolí km 9,00 se pak 

vyskytují zpevněné sedimenty a vápence, trasa pak v úseku km ~ 9,00 – km ~ 12,00 

prochází územím s výskytem biotitického granodioritu, který se střídá s 

deluvioeolickým sedimentem. Trasa na svahu pahorku u obce Hlína v km ~ 12,00 – km 

~ 15,00 pak bude vedena územím, na kterém se lokálně nachází biotitit-amfibolický 

granodiorit až diorit, v okolí vodních toků se nachází převážně kamenitý až hlinito-

kamenitý sediment. Déle trasa vedena údolím s výskytem spraše a sprašové hlíny, který 

se střídá s deluvioeolickým sedimentem a v okolí vodních toků se nachází nivní 

sediment. Ve finálním úseku trasy od km ~ 20,00 po konec úseku, jižně od obce 

Bratčice, se pak nachází písek a štěrk. 
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A.5 Návrh řešení 

A.5.1 Problematika kategorie úseku 

Podkladem pro tuto studii byla dopravně inženýrská prognóza pro zadané varianty. 

Výhledové intenzity pro rok 2035 byly pro všechny varianty průměrně okolo 10 tis. 

vozidel za 24 hodin
7
, šířkové uspořádání bylo navrženo s ohledem na intenzity po 20 

roku od uvedení do provozu, dle požadavku ČSN 73 6101. 

Navržené kategorie: 

Varianta A – silniční      S11,5 

Dovolená rychlost 90 km/h    

Varianty B1 - dálniční – s tunelem Střelice   D21,5 

Dovolená rychlost 110 km/h 

Varianta B2 - silniční      S9,5   

Dovolená rychlost 90 km/h 

Varianta B3 – silniční      S9,5 

Dovolená rychlost 90 km/h 

Varianta C1 - silniční – s tunelem Hlína   S9,5 

Dovolená rychlost 90 km/h 

Varianta C2 – silniční      S9,5 

Dovolená rychlost 90 km/h 

Návrhová rychlost v tunelech se předpokládá 60 km/hod na vjezdech a výjezdech a 

nejvýše 80 km/hod v trase tunelu.  

                                                 
7
 HBH PROJEKT SPOL. S R.O. Studie propojení D43 (I/43) z MÚK Ostrovačice na D1 s D52 v prostoru Ledce – Rajhrad: Dopravní 

prognóza. 2018. 
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Tabulka 2: Šířkové uspořádání dle ČSN 73 6101 
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A.5.2 Návrh kategorizace dle dopravní zátěže 

Návrh šířkového uspořádání tras komunikací a ostatních přeložek komunikací je 

proveden v souladu s normou ČSN 73 6101 - Projektování silnic a. Návrh šířkového 

uspořádání Větví MÚK je navrženo v souladu s normou ČSN 73 6102 - Projektování 

křižovatek na pozemních komunikacích a v případě polních cest pak v souladu s 

normou ČSN 73 6109 – Projektování polních cest. 

 

Kategorie D 21,5 

Vnitřní rychlý jízdní pruh  2 x 3,25 = 6,50 m 

Vnější jízdní pruh   2 x 3,50 = 7,00 m 

Vnější zpevněná krajnice  2 x 1,50 = 3,00 m 

Vnitřní zpevněná krajnice  2 x 0,50 = 1,00 m 

Nezpevněná krajnice   2 x 0,50 = 1,00 m 

Střední dělící pás   1 x 3,00 = 3,00 m 

Volná šířka celkem      21,50 m 

 

 

Obrázek 10: Šířkové uspořádání D21,5/110 

  



19 

 

Kategorie S11,5 

Jízdní pruh    2 x 3,50  = 7,00m 

Zpevněná krajnice   2 x 1,75  = 3,50m 

Nezpevněná krajnice   2 x 0,50  = 1,00m 

Volná šířka celkem       11,50m 

 

 

Obrázek 11: Šířkové uspořádání S 11,5/90 

Kategorie S9,5 

Jízdní pruh    2 x 3,50  = 7,00m 

Zpevněná krajnice   2 x 0,75  = 1,50m 

Nezpevněná krajnice   2 x 0,50  = 1,00m 

Volná šířka celkem       9,50m 

 

 

Obrázek 12: Šířkové uspořádání S 9,5/90  
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A.5.3 Ostatní navržené kategorie 

Jednopruhová jednosměrná větev MÚK 

Jízdní pruh    1 x 3,50m  = 3,50m 

Vodící proužek   2 x 0,25   =  0,50m 

Zpevněná krajnice   0,50 + 2,00   =  2,50m 

Nezpevněná krajnice   2 x 0,50   =  1,00m 

Volná šířka celkem       7,50m 

 

Dvoupruhová obousměrná větev MÚK 

Jízdní pruh    2 x 3,50  =  7,00m 

Vodící proužek   2 x 0,25  =  0,50m 

Zpevněná krajnice   2 x 0,50  =  1,00m 

Nezpevněná krajnice   2 x 0,50  =  1,00m 

Volná šířka celkem       9,50m 

 

Přeložky silnic III. tříd (S7,5) 

Jízdní pruh    2 x 3,00  = 6,00m 

Nezpevněná krajnice   2 x 0,75  = 1,50m 

Volná šířka celkem       7,50m 

 

Polní cesty (P5,0) 

Jízdní pás    1 x 4,00  = 4,00m 

Nezpevněná krajnice   2 x 0,50  = 1,00m 

Volná šířka celkem       5,00m 

 

Lesní cesty (L4,0) 

Jízdní pás    1 x 3,00  = 3,00m 

Nezpevněná krajnice   2 x 0,50  = 1,00m 

Volná šířka celkem       4,00m 

A.5.4 Tunelové úseky 

Pro dálniční variantu B1 budou navrženy dvě jednosměrné tunelové trouby kategorie T8 

dle ČSN 73 7507.  

Pro silniční variantu C1 se předpokládá jedna obousměrná trouba. Paralelně s touto 

troubou musí být vybudován únikový tunel umožňující průjezd sanitky a pohyb pěších, 

který bude propojkami umístěnými po 600 m spojen s hlavní. Větrání tunelu bude 

permanentní, nelze počítat s žádným pístovým efektem od projíždějících vozidel.  
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A.6 Varianty návrhu 

V této práci byly navrženy 3 základní varianty propojení kapacitní komunikací A, B, a 

C. V případě variant B, C byly navrženy i jejich podvarianty, ať už s ohledem na 

komplikovaný reliéf terénu, nebo navrženou kategorii komunikace. 

Celkově bylo tedy navrženo 6 variant řešení. 

 Varianta A - silniční 

 Varianta B1 - dálniční – s tunelem Střelice 

 Varianta B2 - silniční   

 Varianta B3 - silniční 

 Varianta C1 - silniční – s tunelem Hlína 

 Varianta C2 – silniční 

 
Obrázek 13: Přehledná situace navržených variant 
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Tabulka 3: Základní parametry řešených variant 

Varianta Délka úseku 
Počet 
MÚK 

Počet 
ÚK 

Počet 
mostů 

Délka 
mostů 

Délka 
nejdelšího 

mostu 

Počet 
tunelů 

Délka 
tunelů 

A - SILNIČNÍ 19 936.66 m 3 ks 8 ks 11 ks 1 790 m 670 m 0 ks 0 m 

B1 - DÁLNIČNÍ 20 673.49 m 4 ks 0 ks 13 ks 2 880 m 750 m 1 ks 1 350 m 

B2 - SILNIČNÍ 21 299.35 m 2 ks 8 ks 12 ks 2 475 m 700 m 0 ks 0 m 

B3 - SILNIČNÍ 19 502.26 m 2 ks 6 ks 13 ks 2 565 m 700 m 0 ks 0 m 

C1 - SILNIČNÍ 24 096.69 m 3 ks 9 ks 5 ks 1 155 m 400 m 1 ks 2 250 m 

C2 - SILNIČNÍ 24 273.43 m 3 ks 10 ks 8 ks 1 980 m 400 m 0 ks 0 m 

 

Tabulka 4: Základní parametry směrového a výškového vedení variantních tras 

Varianta 
Podélný sklon 

Poloměr směrového 
oblouku 

Maximální poloměr 
výškového oblouku 

Minimální poloměr 
výškového oblouku 

Maximální Minimální Maximální Minimální Vypuklého Vydutého Vypuklého Vydutého 

A - SILNIČNÍ 5.98 % 0.50 % 2 000 m 250 m 43 600 m 23 000 m 8 600 m 3 500 m 

B1 - DÁLNIČNÍ 4.00 % 0.45 % 2 420 m 570 m 20 000 m 35 000 m 17 000 m 7 000 m 

B2 - SILNIČNÍ 6.00 % 0.50 % 1 500 m 250 m 29 000 m 51 000 m 5 500 m 5 000 m 

B3 - SILNIČNÍ 6.00 % 0.50 % 2 000 m 250 m 50 500 m 39 000 m 5 500 m 7 500 m 

C1 - SILNIČNÍ 6.00 % 0.50 % 1 700 m 355 m 29 000 m 53 000 m 5 500 m 5 000 m 

C2 - SILNIČNÍ 6.00 % 0.50 % 1 400 m 355 m 29 000 m 53 000 m 5 500 m 5 000 m 
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A.6.1 Varianta A – Popis trasy 

 Stavba krajské silnice začíná útvarovou mimoúrovňovou křižovatkou MÚK 

Ostrovačice, která kříží stávající dálnici D1 a navrženou rychlostní komunikaci D43 

(I/43) v takzvané „Bítýšské stopě“ a navazuje na blízkou deltovitou mimoúrovňovou 

křižovatku MÚK I/43 – I/23, kde se zajistí napojení silnice II/602 a silnice I/23, která je 

důležitou spojnicí Jižních Čech s Brnem a Západní Moravou. Trasa dále pokračuje po 

pahorkovitém terénu bývalého vojenského újezdu ve stoupání 3,18 %, který se následně 

výškovým parabolickým obloukem o oskulačním poloměru 43 600 m mění na stoupání 

ve sklonu 1,25 % a překonává strže s vodotečemi pomocí mostních objektů v délce 

70 m, 150 m a 200 m. Dva levotočivé oblouky o poloměrech R = 500 m, s mezipřímou 

o délce 56 m, trasu přivádí severně od obce Omice. Na konci lesního úseku je přes trasu 

pomocí mostního objektu přeložena místní komunikace, trasa dále padá ve sklonu 

3,68 % a je provedena v zářezu, z důvodu snazší realizace předpokládaných 

protihlukových opatření. Před Omicemi se trasa stáčí v pravotočivém oblouku o 

poloměru R = 840 m. Severovýchodně od Omic se pak nachází styková křižovatka se 

silnicí III/3946, která obec Omice na navrženou krajskou silnici napojuje, poté je trasa 

vedena třemi inflexními oblouky o shodných poloměrech R = 420 m, částečně 

kopírující stopu stávající silnice III/3946. Trasa je dále vedena v přímé, délky 368 m a 

zleva je na ni napojena přilehlá chatová oblast. Toto trasu přivede jižně od obce 

Popůvky, kde v mírném stoupání 1,00 % a dvěma inflexními oblouky o poloměru 

R = 1000 m se trasa přiblíží ke stávajícímu koridoru elektrického vedení VVN mezi 

obcemi Troubskem a Střelicemi. Přibližně v polovině druhého směrového oblouku se 

pak nachází styková křižovatka se silnicí III/3946, která připojuje na trasu obec 

Troubsko ze západu, a kde se trasa od stávající stopy této silnice odklání. Trasa 

pokračuje v přímé, v souběhu s elektrickým vedením VVN na násypu proměnné výšky, 

mění svůj sklon na 0,70 % klesání. V následujícím přímém úseku vznikne průsečná 

křižovatka s komunikací III/15267 propojující severojižně obce Střelice a Troubsko, 

dále přejde trasa pomocí mostního objektu délky 70 m nad železniční tratí č. 244 (Brno 

– Moravské Bránice – Oslavany/Hrušovany nad Jevišovkou) a za ní vznikne další 

úrovňová křižovatka se silnicí III/15270 (Střelice – Ostopovice). Následuje výškový 

oblouk o oskulačním poloměru R = 25 000 m, který mění niveletu na klesání ve sklonu 

2,72 %. Pomocí dalšího mostního objektu délky 30 m překonává trasa lesní cestu, 

niveleta přechází údolnicovým obloukem R = 12 100 m do stoupání 1,95 % a trasa je 

směrově vedena dvěma inflexními oblouky o poloměrech R = 840 m a R = 420 m 

začátkem lesního úseku se složitou konfigurací terénu – takzvaným Údolím Bobravy. 

Tento úsek překonává třemi inflexními oblouky o poloměrech R = 420 m, R = 1000 m 

a R = 2000 m. Převedení trasy údolím je navrženo dvojicí mostních objektů o délce 

320 m a 670 m, druhý most v pořadí překlenuje údolí ve výšce více jak 50 m nad 
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terénem. Trasa je pak vedena v přímé, ve stoupání 2,86 % a vyústí z bobravského lesa 

severně od obce Ořechov. Ořechov pak obchází dvěma inflexními oblouky o 

poloměrech R = 1000 m. V souladu s druhým směrovým obloukem je navržen i 

výškový zakružovací oblouk o oskulačním poloměru 8600 m a trasa přechází do klesání 

2,98 %. Dále se v prostoru mezi obcí Ořechov a obcí Hajany nachází průsečná 

křižovatka trasy se silnicí II/152 (Ořechov – Hajany) a trasa obchází levotočivým 

obloukem o poloměru R = 500 m areál „Army Park“. V tomto úseku je možno niveletu 

trasy vést po stávajícím terénu, v klesání 1,00 % a poté stoupání 1,00 %, z důvodu 

snahy o minimalizaci objemu zemních prací. Trasa je poté vedena dvěma 

pravotočivými oblouky o poloměrech R = 1000 m a R = 2000 m, v průběhu prvního 

oblouku překonává pomocí mostního objektu délky 100 m terénní depresi s polní cestou 

a míjí severně od obce Syrovice lokalitu Bezourek, což je chráněné území evropského 

významu (NATURA 2000). Finální úsek trasy klesá ve sklonu 4,00 % k navržené 

osmičkovité mimoúrovňové křižovatce MÚK Syrovice, napojující trasu na dálnici D52, 

kterou trasa podchází pod novým mostním objektem. V místě prvního úrovňového 

křížení osmičkovité křižovatky je napojena průsečně silnice III/35913 ve směru na obec 

Syrovice v místě druhého úrovňového křížení je pak tatáž komunikace napojena ve 

směru na obec Rajhrad. 

 

Obrázek 14: Přehledná situace varianty A 

 

Obrázek 15: Přehledný podélný profil varianty A  
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A.6.2 Varianta B1 – Popis trasy 

 Stavba dálnice začíná čtyřlístkovou mimoúrovňovou křižovatkou s kolektory 

MÚK Ostrovačice, která kříží stávající dálnici D1 a navrženou dálnici D43 v takzvané 

„Bítýšské stopě“, navazující na blízkou čtyřlístkovou křižovatku s kolektory MÚK I/43 

– I/23, zajišťující křížení navržené dálnice se silnicí I/23, která je důležitou spojnicí 

Jižních Čech s Brnem a Západní Moravou. U této varianty je silnice II/602 provedena 

pod dálnicí a její napojení je zajištěno cca 2 km východně, poblíž stávající MÚK 

Kývalka. Dálnice je v místě křižovatky vedena v přímé, délky 1021 m a pokračuje 

inflexí dvou směrových oblouků o poloměrech R = 1650 m, nejprve pravotočivým a 

poté levotočivým. Trasa stoupá po členitém terénu prostorem bývalého vojenského 

újezdu západně od obce Omice ve sklonu 1,68 % a pomocí parabolického výškového 

oblouku o oskulačním poloměru R = 17000 m mění svůj sklon a klesá ve spádu 4,00 %. 

Terénní deprese v tomto prostoru překonává pomocí čtyř mostních objektů délek 

245 m, 105 m, 60 m a 100 m. Dále je trasa vedena v přímé, vystupuje z prostoru lesa a 

pomocí mostního objektu délky 750 m vstupuje do údolí jižně od Omic. Pod tímto 

mostním objektem se nachází dvojice vodních toků, železniční trať č. 240 (Brno – 

Jihlava) a silnice III/3945 (Střelice – Tetčice). Za mostem je trasa vedena pravotočivým 

obloukem o poloměru R = 2000 m a mění svoji niveletu na 1,00 % stoupání. Po přímém 

úseku, délky 600 m, začíná trojice dlouhých inflexních oblouků o poloměrech R = 2420 

m, R = 2000 m a R = 2000 m, které provádí trasu údolím Bobravy mezi obcemi Střelice 

a Radostice a ze západu dále trasa obchází pravotočivým obloukem obec Ořechov. 

Niveleta je jižně od Omic vedena klesáním 1,60 %. Za deltovitou mimoúrovňovou 

křižovatkou MÚK Střelice, která napojuje silnici III/3945 (Střelice – Tetčice), silnici 

III/15260 (Radostice – Střelice) a přilehlý průmyslový areál těžby a zpracování kamene, 

je niveleta déle vedena stoupáním ve sklonu 4,00%. Jižně od MÚK Střelice se pak 

nachází okružní křižovatka, která tyto silnice kříží mezi sebou. V těsné blízkosti za 

MÚK Střelice začíná tunelový objekt o dvou tubusech, délky 1440 m, sklon nivelety se 

mění parabolickým obloukem o oskulačním poloměru R = 17000 m na 1,94 % klesání. 

V blízkosti vstupního portálu tunelu bude nad trasou vedena železniční trať č. 244 (Brno 

– Moravské Bránice – Hrušovany nad Jevišovkou/Oslavany) Dálnice se za tunelem 

nachází v prostoru přírodního parku „Bobrava“, překonává pomocí mostního objektu 

délky 200 m terénní depresi s vodním tokem a polní cestou a dále překlenuje hluboké 

údolí s říčkou „Bobravou“ mostním objektem délky 740 m, rozdíl mezi výškou nivelety 

na tomto mostě a stávajícím terénem činí až 50 m. Trasa zde mění podélný sklon na 

stoupání 2,62 % a po překonání vyvýšeniny „Cejp“ klesá ve sklonu 4,00 % a vystupuje 

z prostoru bobravského lesa. Následuje dvojice mostních objektů délek 110 a 410 m a 

změna podélného sklonu dálnice na klesání 0,45 %. Trasa se zde nachází v dlouhém 
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směrovém oblouku, odvodnění dálnice zde bude zajištěno příčným sklonem. V tomto 

úseku, mezi obcemi Ořechov a Silůvky se nachází deltovitá mimoúrovňová křižovatka 

MÚK Ořechov, křížící navrženou dálnici se silnicí II/152. Sklon nivelety se na 

křižovatce mění na 1,80 % klesání, dále se snižuje na klesání 0,55 %. Jihozápadně od 

obce Ořechov bude přes trasu pomocí mostního objektu převedena silnice III/15264 

(Ořechov – Mělčany), nedaleko od tohoto místa se také nachází vodní tok „Lejtna“, 

který bude pod dálnicí proveden propustkem. Trasa dálnice poté stoupá ve sklonu 

2,34 %, který se pomocí vypuklého parabolického oblouku s oskulačním poloměrem 

R = 17000 m mění v klesání ve sklonu 1,00 %. Dálnice je v tomto úseku vedena 

v přímé, délky 1115 m a je přes ni pomocí mostního objektu převedena silnice III/15266 

(Ořechov – Syrovice). Následuje inflexe tří směrových oblouků o poloměrech 

R = 1800 m, R = 1500 m a R = 570 m, trasa pomocí dvojice mostních objektů délek 

30 m a 50 m překonává terénní deprese s polními cestami a míjí „Bezourek“ chráněnou 

přírodní lokalitu evropského významu (Natura 2000). Niveleta trasy zde stoupá ve 

sklonu 2,64 % a poté klesá sklonem 3,90 % k trubkovité mimoúrovňové křižovatce 

připojující navrženou dálniční propojku s dálnicí D52 (Brno – Mikulov). V prostoru 

navržené mimoúrovňové křižovatky se nyní nachází silnice III/35913 (Syrovice – 

Rajhrad), ta bude přeložena a pod dálnicí a rampou mimoúrovňové křižovatky 

provedena pomocí dvojice mostních objektů. 

Obrázek 16: Přehledná situace varianty B1 

 

 

Obrázek 17: Přehledný podélný profil varianty B1  
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A.6.3 Varianta B2 – Popis trasy 

Společný popis pro variantu B2 a B3.  

 Stavba krajské silnice začíná útvarovou mimoúrovňovou křižovatkou MÚK 

Ostrovačice, která kříží stávající dálnici D1 a navrženou rychlostní komunikaci D43 

(I/43) v takzvané „Bítýšské stopě“ a navazuje na blízkou deltovitou mimoúrovňovou 

křižovatku MÚK I/43 – I/23, kde se zajistí napojení silnice II/602 a silnice I/23, která je 

důležitou spojnicí Jižních Čech s Brnem a Západní Moravou. Trasa dále pokračuje po 

pahorkovitém terénu bývalého vojenského újezdu ve stoupání 3,50 %. Směrově je trasa 

vedena dvěma inflexními oblouky o poloměrech R = 570 m a R = 420 m a pomocí 

mostního objektu délky 50 m, který se nachází přibližně v polovině druhého oblouku, 

překonává lesní cestu. Následuje krátký přímý úsek a inflexní motiv tří oblouků o 

poloměrech R = 420 m, R = 420 m a R = 500 m. V průběhu prostředního oblouku se 

nachází vrcholový zakružovací oblouk o oskulačním poloměru R = 5500 m měnící 

sklon nivelety na klesání 3,86 %. Dále je trasa vedena v přímé, délky 214 m, následuje 

pravotočivý oblouk o poloměru R = 420 m, na kterém se nachází mostní objekt délky 

80 m překonávající terénní depresi s vodním tokem. V těsné blízkosti za první opěrou 

ve směru staničení je mostním otvorem přeložena lesní cesta. Trasa je dále vedená 

v krátké přímé délky cca 89 m a následuje inflexe dvou směrových oblouků o 

poloměrech R = 420 m a přímý úsek délky 196 m. Poté pokračuje pravotočivým 

obloukem o poloměru R = 840 m a pomocí mostního objektu délky 700 m překonává 

vodní tok „Bobrava“, železniční trať č. 240 (Brno – Jihlava) a silnice III/3945 a 

III/3946, které jsou za mostem na hlavní komunikaci připojeny stykovou křižovatkou. 

Následuje přímý úsek, kde trasa mění svůj podélný sklon na stoupání 1,50 %. Navržená 

krajská silnice dále pokračuje inflexí dvou oblouků o poloměrech R = 750 m. 

V průběhu prvního oblouku se mění niveleta na mírné klesání ve sklonu 1,00 %, 

nachází se zde propustek vodního toku přivádějící vodu z nedalekých pahorků a také 

most délky 30 m přes říčku Bobravu. Poblíž místa inflexe se pak nachází styková 

křižovatka napojující blízký průmyslový areál těžby a zpracování kameniva a propustek 

přes potok. Trasa je dále vedena v přímé, délky 628 m a částečně kopíruje stopu 

stávající silnice III/3945. V tomto přímém úseku trasa mění niveletu na stoupání ve 

sklonu 6,00 %. Následuje inflexe dvou směrových oblouků o poloměrech R = 750 m, 

trasa zde pomocí mostního objektu délky 540 m překonává údolí, ve kterém se, kromě 

Omického potoku a železniční trati č. 244 (Brno – Moravské Bránice – Hrušovany nad 

Jevišovkou/Oslavany), nachází silnice III/15260, která je přeložena a na nově 

navrženou krajskou silnici úrovňově napojena stykovou křižovatkou. V tomto místě 

stavba krajské silnice míjí chráněnou přírodní lokalitu evropského významu „Střelickou 

bažinku“ (Natura 2000), vystoupá na vyvýšeninu „Bílé líchy“ a mění svůj podélný 

sklon na 1,00 % klesání. 



28 

 

Po vystoupání na vyvýšeninu „Bílé líchy“ trasa dále pokračuje dvojicí inflexních 

oblouků o poloměrech R = 420 m, na začátku prvního oblouku se nachází mostní objekt 

o délce 100 m překonávající terénní depresi. Těsně za první mostní opěrou ve směru 

staničení se nachází přeložka polní cesty, která zde stopu navržené krajské komunikace 

kříží. Poté trasa pokračuje územím s členitým georeliéfem a je vedena 165 m v přímé 

následované pravotočivým obloukem o poloměru R = 420 m a pomocí mostního 

objektu o délce 100 m překlenuje údolí s polní cestou a vodním tokem. Za mostem 

následuje přímý úsek délky 405 m a inflexní motiv dvou oblouků o poloměrech 

R = 420 m. Trasa zde pomocí mostního objektu délky 470 m překonává hluboké údolí, 

výškový rozdíl mezi stávajícím terénem a navrženou niveletou činí až 50 metrů. Za 

mostem mění silnice vypuklým parabolickým obloukem o oskulačním poloměru 

R = 37000 m sklon na stoupání 1,00 % a pomocí mostního objektu délky 195 m 

překonává terénní depresi, dále je niveleta zaoblena vydutým obloukem s oskulačním 

poloměrem R = 14000 m a klesá sklonem 2,90 %. V těchto místech trasa vystupuje 

z bobravského lesa, dále pokračuje po rovinatém území a je vedena v přímé, délky 

339 m. Po přímém úseku následuje inflexní motiv dvou směrových oblouků, nejprve 

pravotočivý a poté levotočivý, o poloměrech R = 1000 m a R = 1500 m, v souladu 

s prvním směrovým obloukem se mění parabolickým obloukem o oskulačním poloměru 

R = 18000 m niveleta a trasa klesá ve sklonu 1,00 %. Přibližně v polovině druhého 

oblouku se na hlavní trase nachází křižovatka se silnicí II/152 (směr Prštice – Ořechov), 

trasa je zde vedena podél potoku Leitna a míjí zemědělsko-průmyslový areál. Poté je 

trasa vedena 1,3 km v přímé, v průběhu tohoto úseku kříží propustkem vodní tok, mění 

sklon nivelety na 1,40 % stoupání a kříží průsečně silnici III/15264 (Ořechov – 

Mělčany). Dále trasa pokračuje levotočivým obloukem o poloměru R = 750 m a 

úrovňově kříží silnici III/15266 (Ořechov – Syrovice), v průběhu tohoto směrového 

oblouku mění niveletu a klesá ve sklonu 1,00 %. Po přímém úseku délky 321 m 

následuje na trase inflexní motiv dvou oblouků o poloměrech R = 420 m. Trasa zde 

pomocí mostního objektu překonává terénní depresi, ve které se nachází polní cesta. 

Dále trasa pokračuje v přímé, délky 519 m, mění vydutým obloukem podélný sklon na 

stoupání ve sklonu 1,20 % a pomocí mostního objektu délky 100 m překonává terénní 

depresi s polní cestou. Trasa poté pravotočivým obloukem o poloměru R = 420 m 

obchází severně od obce Syrovice „Bezourek“, který je chráněnou přírodní lokalitu 

evropského významu (Natura 2000). Inflexí trasa pokračuje levotočivým obloukem o 

poloměru R = 840 m a mění niveletu na klesání ve sklonu 3,30 %. Finální úsek trasy je 

veden v přímé k navržené osmičkovité mimoúrovňové křižovatce MÚK Syrovice, 

napojující trasu na dálnici D52, kterou podbíhá pod mostním objektem. V místě prvního 

úrovňového křížení osmičkovité křižovatky je napojena průsečně silnice III/35913 ve 

směru na obec Syrovice, v místě druhého úrovňového křížení je pak tatáž komunikace 

napojena ve směru na obec Rajhrad. 
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Obrázek 18: Přehledná situace varianty B2 

 

Obrázek 19: Přehledný podélný profil varianty B2 

 

A.6.4 Varianta B3 – Popis trasy 

 Stavba krajské silnice začíná útvarovou mimoúrovňovou křižovatkou MÚK 

Ostrovačice, která kříží stávající dálnici D1 a navrženou rychlostní komunikaci D43 

(I/43) v takzvané „Bítýšské stopě“ a navazuje na blízkou deltovitou mimoúrovňovou 

křižovatku MÚK I/43 – I/23, kde se zajistí napojení silnice II/602 a silnice I/23, která je 

důležitou spojnicí Jižních Čech s Brnem a Západní Moravou. Trasa dále pokračuje po 

pahorkovitém terénu bývalého vojenského újezdu ve stoupání 3,50 %. Směrově je trasa 

vedena dvěma inflexními oblouky o poloměrech R = 570 m a R = 420 m a pomocí 

mostního objektu délky 50 m, který se nachází přibližně v polovině druhého oblouku, 

překonává lesní cestu. Následuje krátký přímý úsek a inflexní motiv tří oblouků o 

poloměrech R = 420 m, R = 420 m a R = 500 m. V průběhu prostředního oblouku se 

nachází vrcholový zakružovací oblouk o oskulačním poloměru R = 5500 m měnící 

sklon nivelety na klesání 3,86 %. Dále je trasa vedena v přímé, délky 214 m, následuje 

pravotočivý oblouk o poloměru R = 420 m, na kterém se nachází mostní objekt délky 

80 m překonávající terénní depresi s vodním tokem. V těsné blízkosti za první opěrou 

ve směru staničení je mostním otvorem přeložena lesní cesta. Trasa je dále vedená 

v krátké přímé délky cca 89 m a následuje inflexe dvou směrových oblouků o 

poloměrech R = 420 m a přímý úsek délky 196 m. Poté pokračuje pravotočivým 
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obloukem o poloměru R = 840 m a pomocí mostního objektu délky 700 m překonává 

vodní tok „Bobrava“, železniční trať č. 240 (Brno – Jihlava) a silnice III/3945 a 

III/3946, které jsou za mostem na hlavní komunikaci připojeny stykovou křižovatkou. 

Následuje přímý úsek, kde trasa mění svůj podélný sklon na stoupání 1,50 %. Navržená 

krajská silnice dále pokračuje inflexí dvou oblouků o poloměrech R = 750 m. 

V průběhu prvního oblouku se mění niveleta na mírné klesání ve sklonu 1,00 %, 

nachází se zde propustek vodního toku přivádějící vodu z nedalekých pahorků a také 

most délky 30 m přes říčku Bobravu. Poblíž místa inflexe se pak nachází styková 

křižovatka napojující blízký průmyslový areál těžby a zpracování kameniva a propustek 

přes potok. Trasa je dále vedena v přímé, délky 628 m a částečně kopíruje stopu 

stávající silnice III/3945. V tomto přímém úseku trasa mění niveletu na stoupání ve 

sklonu 6,00 %. Následuje inflexe dvou směrových oblouků o poloměrech R = 750 m, 

trasa zde pomocí mostního objektu délky 540 m překonává údolí, ve kterém se, kromě 

Omického potoku a železniční trati č. 244 (Brno – Moravské Bránice – Hrušovany nad 

Jevišovkou/Oslavany), nachází silnice III/15260, která je přeložena a na nově 

navrženou krajskou silnici úrovňově napojena stykovou křižovatkou. V tomto místě 

stavba krajské silnice míjí chráněnou přírodní lokalitu evropského významu „Střelickou 

bažinku“ (Natura 2000), vystoupá na vyvýšeninu „Bílé líchy“ a mění svůj podélný 

sklon na 1,00 % klesání. 

Trasa po vystoupání na vyvýšeninu „Bílé Líchy“ jižně od Střelic pokračuje v přímé, v 

délce 171 m, následované pravotočivým obloukem o poloměru R = 840 m. Zde trasa 

pomocí mostního objektu, délky 160 m, překonává údolí a polní cestu. Poté trasa 

pokračuje v přímé, délky 282 m následované pravotočivým obloukem o poloměru 

R = 420 m. Zde trasa opět pomocí mostního objektu délky 110 m překonává další 

terénní depresi s polní cestou a vodním tokem. Dále trasa pokračuje v přímé, délky 

358 m následované inflexí dvou směrových oblouků o poloměrech R = 420 m. Zde trasa 

překonává pomocí mostních objektů délek 100 m a 345 m hluboké údolí, rozdíl mezi 

niveletou na mostě a terénem pod mostem činí až 50 m. Za mosty je trasa vedena 

v přímé, délky 242 m, zde se mění sklon nivelety na stoupání 2,20 %, trasa dále 

pokračuje pravotočivým obloukem o poloměru R = 840 m a pomocí mostního objektu, 

který má délku 280 m, překonává terénní depresi s polní cestou a vodním tokem. Dále 

trasa pokračuje v přímé, délky 312 m a opouští prostor bobravského lesa. Následuje 

pravotočivý oblouk o poloměru R = 1680 m, trasa je vedena v zářezu a přibližně 

v polovině je pomocí mostního objektu přes trasu přeložena obslužná komunikace 

zajišťující přístup k pozemkům, které se nacházejí severně od navrhované komunikace. 

Zde se mění pomocí vypuklého parabolického oblouku niveleta a silnice klesá 

v mírném sklonu 1,00 %. Trasa je dále vedena v přímé délky 169 m a pokračuje 

levotočivým obloukem o poloměru R = 1000 m, následuje další přímý úsek, délky 
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115 m a inflexní motiv dvou oblouků o poloměrech R = 1000 m, které takto tvoří 

východní obchvat nedaleké obce Ořechov. Na začátku prvního oblouku se nachází 

jednovětvové mimoúrovňové křížení se silnicí III/15267 pomocí mostního objektu na 

hlavní trase, délky 50 m. Silnice III/15267 je přeložena a za mostem je na hlavní trasu 

napojena stykovou křižovatkou, která nalevo od hlavní komunikace navazuje na sjezd 

na polní cestu.  V souladu se směrovými oblouky se nachází i zakružovací parabolické 

oblouky o oskulačních poloměrech R = 50500 m a R = 39000 m měnící niveletu na 

klesání ve sklonu 3,50 % a poté na klesání v mírném sklonu 1,00 %. Trasa je na 

obchvatu vedena v zářezu, což umožní snazší realizaci případných protihlukových 

opatření. Poblíž místa inflexe se na trase nachází průsečná křižovatka se silnicí II/152 

(Ořechov – Želešice). Za směrovými oblouky trasa pokračuje v přímé, v délce 624 m, 

a mění podélný sklon na stoupání ve sklonu 1,70 %. Dále trasa pokračuje pravotočivým 

obloukem o poloměru R = 2000 m, na který navazuje přímý úsek délky 1334 m. Trasa 

zde mění sklon pomocí parabolického oblouku o oskulačním poloměru R = 29000 m na 

klesání ve sklonu 3,30 % k navržené osmičkovité mimoúrovňové křižovatce MÚK 

Syrovice, napojující trasu na dálnici D52, kterou podbíhá pod mostním objektem. 

V místě prvního úrovňového křížení osmičkovité křižovatky je napojena průsečně 

silnice III/35913 ve směru na obec Syrovice v místě druhého úrovňového křížení je pak 

tatáž komunikace napojena ve směru na obec Rajhrad. 

 

Obrázek 19: Přehledná situace varianty B3 

 

 

Obrázek 20: Přehledný podélný profil varianty B3 
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A.6.5 Varianta C1 – Popis trasy 

 Stavba krajské silnice začíná útvarovou mimoúrovňovou křižovatkou MÚK 

Ostrovačice, která kříží stávající dálnici D1 a navrženou rychlostní komunikaci D43 

(I/43) v takzvané „Bítýšské stopě“. Trasa dále navazuje na blízkou deltovitou 

mimoúrovňovou křižovatku MÚK I/43 – I/23, křížící silnici II/602 (Brno – Velká 

Bíteš). Silnice zde klesá sklonem 1,39 % a směrově je vedena pravotočivým obloukem 

o poloměru R = 7500 m, pokračuje v přímém směru o délce 428 m, poté následuje 

levotočivý oblouk o poloměru R = 1000 m, na kterém se nachází deltovitá 

mimoúrovňová křižovatka MÚK Rosice, připojující na navrženou krajskou silnici obce 

Rosice a Tetčice. Silnice je dále vedena mezi obcemi Rosice a Tetčice obloukem o 

poloměru R = 1400 m v zářezu a klesá v podélném sklonu 5,01%. Vedení silnice 

v zářezu umožní snazší realizaci předpokládaných protihlukových opatření, vycházející 

ze snahy o minimalizaci hlukové zátěže v přilehlých obcích. Jihovýchodně od Rosic se 

silnice začíná zvedat ve sklonu 2,02 %, aby mohla vystoupat do dostatečné výšky pro 

překlenutí vodního toku Bobrava, účelové komunikace a zejména železniční tratě č. 240 

(Brno – Jihlava) pomocí mostního objektu, délky 400 m. Trasa je zde vedena v oblouku 

o poloměru R = 1000 m. Dále výhledově následuje trubkovitá mimoúrovňová 

křižovatka MÚK Tetčice s jedním mostním objektem, křížící navrhovanou komunikaci 

s (v současné době nerealizovaným) jižním obchvatem Rosic, který má sloužit jako 

přeložka silnice I/23, což je důležitá spojnice Jižních Čech s Brnem a Západní Moravou. 

Preferovaným směrem je nově navrhovaná krajská silnice. Předpokládaná intenzita 

dopravního proudu odbočujícího z připojované komunikace na průběžnou komunikaci 

je vyšší než předpokládaná intenzita dopravního proudu odbočujícího vlevo z průběžné 

komunikace na připojovanou komunikaci. Za křižovatkou se nachází mostní objekt 

o délce 100 m následovaný úrovňovou stykovou křižovatkou se silnicí II/394, která 

připojuje obec Tetčice z jihu. Trasa je zde vedena pravotočivým směrovým obloukem o 

poloměru R = 1300 m, poté následuje přímý úsek délky 353 m. V těchto místech trasa 

kopíruje stávající koridor silnice II/394, od kterého se cca 1 km severně od obce 

Neslovice odpojuje, pomocí dvou po sobě následujících pravotočivých oblouků o 

poloměrech R = 1000 m a R = 1300 m s mezipřímou délky 122 m tvoří západně od 

obce Neslovice začátek obchvatu a výškově je vedena ve stoupání 1,00 %. Následuje 

průsečná křižovatka se silnicí II/395 (Neslovice – Kratochvilka), trasa je poté vedena 

levotočivým obloukem o poloměru R = 600 m po mostním objektu délky 350 m, který 

překonává terénní depresi, ve které se nachází Neslovický potok a polní cesta. Trasa zde 

zvyšuje svůj podélný sklon na stoupání 3,16 %, pokračuje v pravotočivém oblouku o 

poloměru R = 500 m a je vedena v zářezu. Po překonání vyvýšeniny „Hranice“ trasa 

klesá ve sklonu 1,00 %, jižně od Neslovic v přímém úseku vznikne okružní křižovatka 

se silnicemi II/394 (Ivančice – Neslovice) a III/39410, za dalších 360 m přímého úseku 
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se na trasu zprava napojuje pomocí sjezdu průmyslový objekt. Za tímto sjezdem trasa 

začíná stoupat ve sklonu 4,82 % a inflexním motivem dvou směrových oblouků o 

poloměrech R = 1000 m navazuje na stávající stopu silnice II/395. Následujících 1,7 km 

trasa kopíruje stopu této silnice a rozšiřuje její těleso vlevo ve směru staničení, ve snaze 

nezasahovat do lesních pozemků, které přiléhají k silnici zprava. Silnice zde stoupá ve 

sklonu 1,71 %, ten se v přímém úseku vydutým parabolickým obloukem o oskulačním 

poloměru R = 26 600 m zvětšuje na 3,65 %. V těchto místech se trasa nachází 

v nadmořské výšce okolo 450 m. n. m. ve výškovém systému Balt po vyrovnání a na 

vzdálenost necelých čtyř kilometrů musí, vzhledem ke konfiguraci terénu, klesnout až 

na 270 m n. m. Byly navrženy dvě podvarianty jak tohoto docílit, varianta C1 

s tunelovým objektem omezující zásah do okolních lesních pozemků a varianta C2, 

která do lesních pozemků významně zasahuje, ale vyhýbá se nákladné konstrukci 

podzemního objektu. 

Trasa pokračuje třemi protisměrnými kružnicovými oblouky o poloměrech R = 750 m, 

R = 1300 m a R = 1700 m ve stopě stávající silnice. Poté se trasa odpojuje od stávající 

stopy silnice II/395 a je přeložena tak, že tvoří průsečnou křižovatku, která napojuje na 

trasu zleva přilehlý výrobní areál na zpracování dřeva a zprava nedalekou obec Hlína. 

V těchto místech trasa vypuklým obloukem o poloměru R = 9600 m mění niveletu a 

padá ve sklonu 6,00 %. Silnice přechází do hlubokého zářezu a tunelového objektu. 

Před tunelovým portálem se nachází plocha pro nástup a soustředění sil a prostředků 

složek integrovaného záchranného systému, součástí je i nouzová přistávací plocha pro 

primární zásah vrtulníku. Tunel, délky 2250 m, se skládá ze dvou tubusů, v pravém 

tubusu se nachází samotná komunikace, levý, užší tubus, slouží pro nouzovou evakuaci 

osob a jako prostor pro záchrannou akci složek IZS v případě krizové situace. Tunel je 

směrově veden pravotočivým obloukem o poloměru R = 1700 m, přímým úsekem délky 

238 m následovaným levotočivým obloukem o poloměru R = 1300 m. Nad portálem na 

konci tunelu se nachází přeložka polní cesty, silnice je dále vedena v přímé délky cca 

810 m a mírným levotočivým obloukem poloměru R = 1300 m. Po mostním objektu 

délky 250 m přes železniční trať č. 244 (Brno – Moravské Bránice – 

Oslavany/Hrušovany nad Jevišovkou) a silnici II/152 (Moravské Bránice – Silůvky) je 

tato silnice poté zleva úrovňově napojena stykovou křižovatkou. Za mostem niveleta 

silnice mírně klesá sklonem 1,00 % a trasa přechází do pravotočivého oblouku o 

poloměru R = 510 m. V těchto místech se nachází konec tunelové varianty a trasy C1 

a C2 jsou dále totožné. 

Trasa dále pokračuje v mírném klesání sklonem 1,00 % a navazuje na stávající stopu 

silnice III/15259 levotočivým obloukem o poloměru R = 1600 m. V místě napojení 

silnice kříží potok Šatava, který bude přeložen a proveden pod silnicí propustkem. Úsek 
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silnice III/15259 mezi nově navrženou trasou a silnicí II/152 bude odstraněn a 

rekultivován, případně bude využit jako obslužná komunikace pro okolní pozemky. 

Trasa nové krajské komunikace pokračuje třemi protisměrnými oblouky o poloměrech 

R = 500 m, R = 440 m a R = 420 m. Komunikace III/15259 bude přeložena a vytvoří 

stykovou křižovatku, připojující na krajskou silnici nedalekou obec Mělčany. Silnice je 

dále vedena v mírném stoupání 1,48 % v pravotočivém oblouku o poloměru R = 420 m 

přes zvlněný terén, západně od obce Mělčany a pomocí vypuklého parabolického 

oblouku o oskulačním poloměru R = 14800 m přechází v klesání 1,99 %, směrově je 

trasa vedena inflexním motivem dvou oblouků o poloměrech R = 1000 m. Poblíž místa 

inflexe se nachází průsečná křižovatka se silnicí III/39513 (Mělčany – Dolní Kounice). 

Trasa je dále vedena 521 m v přímé, v souladu s přímým úsekem se na trase nachází 

údolnicový zakružovací oblouk a mění sklon nivelety na mírné klesání 1,00 %. Na trase 

se dále nachází levotočivý oblouk o poloměru R = 1000 m, následován inflexním 

obloukem o stejném poloměru. Poblíž místa inflexe se nachází křížení s potokem 

Šatava, potok prostoupí silnici propustkem. Trasa je poté vedena jižně od obce Bratčice 

282 m v přímé. Na trase dále následuje levotočivý oblouk o poloměru R = 500 m, trasa 

opět kříží potok Šatava, opět bude osazen propustek. Zhruba v polovině směrového 

oblouku se nachází průsečná křižovatka se silnicí III/39520 (Bratčice – Němčičky) a 

dále sjezd, který napojí průmyslový areál těžby kameniva. Trasa dále kopíruje stávající 

silnici III/39528 v přímé, délky 296 m, dále následuje pravotočivý oblouk o poloměru 

R = 355 m. Finální úsek této varianty je veden v přímé, délky cca 1355 m, výškově 

trasa mění niveletu na mírné klesání ve sklonu 0,50 %. Konec úseku obou variant se 

nachází na stávající deltovité mimoúrovňové křižovatce MÚK Bratčice křížící silnici 

III/39528 a dálnici D52. 

 

Obrázek 21: Přehledná situace varianty C1 
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Obrázek 22: Přehledný podélný profil varianty C1 

 

A.6.6 Varianta C2 – Popis trasy 

 Stavba krajské silnice začíná útvarovou mimoúrovňovou křižovatkou MÚK 

Ostrovačice, která kříží stávající dálnici D1 a navrženou rychlostní komunikaci D43 

(I/43) v takzvané „Bítýšské stopě“. Trasa dále navazuje na blízkou deltovitou 

mimoúrovňovou křižovatku MÚK I/43 – I/23, křížící silnici II/602 (Brno – Velká 

Bíteš). Silnice zde klesá sklonem 1,39 % a je směrově vedena pravotočivým obloukem 

o poloměru R = 750 m, pokračuje v přímém směru o délce 359 m, poté následuje 

levotočivý oblouk o poloměru R = 1000 m, na kterém se nachází deltovitá 

mimoúrovňová křižovatka MÚK Rosice, připojující na navrženou krajskou silnici obce 

Rosice a Tetčice. Silnice je dále vedena mezi obcemi Rosice a Tetčice obloukem o 

poloměru R = 1400 m v zářezu a klesá v podélném sklonu 5,01%. Vedení silnice 

v zářezu umožní snazší realizaci předpokládaných protihlukových opatření, vycházející 

ze snahy o minimalizaci hlukové zátěže v přilehlých obcích. Jihovýchodně od Rosic se 

silnice začíná zvedat ve sklonu 2,02 %, aby mohla vystoupat do dostatečné výšky pro 

překlenutí vodního toku Bobrava, účelové komunikace a zejména železniční tratě č. 240 

(Brno – Jihlava) pomocí mostního objektu, délky 400 m. Trasa je zde vedena 

v levotočivém oblouku o poloměru R = 1000 m. Dále následuje  výhledová trubkovitá 

mimoúrovňová křižovatka MÚK Tetčice s jedním mostním objektem, křížící 

navrhovanou komunikaci s v současné době nerealizovaným jižním obchvatem Rosic, 

který má sloužit jako přeložka silnice I/23, což je důležitá spojnice Jižních Čech 

s Brnem a Západní Moravou. Preferovaným směrem je nově navrhovaná krajská silnice. 

Předpokládaná intenzita dopravního proudu odbočujícího z připojované komunikace na 

průběžnou komunikaci je vyšší než předpokládaná intenzita dopravního proudu 

odbočujícího vlevo z průběžné komunikace na připojovanou komunikaci. Za 

křižovatkou se nachází mostní objekt o délce 100 m následovaný úrovňovou stykovou 

křižovatkou se silnicí II/394, která připojuje obec Tetčice z jihu. Trasa je zde vedena 

pravotočivým směrovým obloukem o poloměru R = 1300 m, poté následuje přímý úsek 

délky 353 m. V těchto místech trasa kopíruje stávající koridor silnice II/394 od kterého 
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se cca 1 km severně od obce Neslovice odpojuje, pomocí dvou po sobě následujících 

pravotočivých oblouků o poloměrech R = 1000 m a R = 1300 m s mezipřímou délky 

118 m tvoří západně od obce Neslovice začátek obchvatu a výškově je vedena ve 

stoupání 1,00 %. Následuje průsečná křižovatka se silnicí II/395 (Neslovice – 

Kratochvilka), trasa je poté vedena levotočivým obloukem o poloměru R = 600 m po 

mostním objektu délky 350 m, který překonává terénní depresi, ve které se nachází 

Neslovický potok a polní cesta. Trasa zde zvyšuje svůj podélný sklon na stoupání 

3,16 %, pokračuje v pravotočivém oblouku o poloměru R = 500 m a je vedena v zářezu. 

Po překonání vyvýšeniny „Hranice“ trasa klesá ve sklonu 1,00 %, jižně od Neslovic 

v přímém úseku vznikne okružní křižovatka se silnicemi II/394 (Ivančice – Neslovice) a 

III/39410. Za dalších 360 m přímého úseku se na trasu zprava napojuje pomocí sjezdu 

průmyslový objekt. Za tímto sjezdem trasa začíná stoupat ve sklonu 4,82 % a inflexním 

motivem dvou směrových oblouků o poloměrech R = 1000 m navazuje na stávající 

stopu silnice II/395. Následujících 1,7 km trasa kopíruje stopu této silnice a rozšiřuje 

její těleso vlevo ve směru staničení, ve snaze nezasahovat do lesních pozemků, které 

přiléhají k silnici zprava. Silnice zde stoupá ve sklonu 1,71 %, ten se v přímém úseku 

vydutým parabolickým obloukem o oskulačním poloměru R = 26 600 m zvětšuje na 

3,65 %. V těchto místech se trasa nachází v nadmořské výšce okolo 450 m n. m. ve 

výškovém systému Balt po vyrovnání a na vzdálenost necelých čtyř kilometrů musí, 

vzhledem ke konfiguraci terénu, klesnout až na 270 m n. m. Byly navrženy dvě 

podvarianty jak tohoto docílit, varianta C1 s tunelovým objektem omezující zásah do 

okolních lesních pozemků a varianta C2, která do lesních pozemků významně zasahuje, 

ale vyhýbá se nákladné konstrukci podzemního objektu. 

Trasa pokračuje dvěma protisměrnými oblouky o poloměrech R = 750 m a R = 1300 m. 

Z levé strany je sjezdem napojen přilehlý výrobní areál na zpracování dřeva. Trasa poté 

pomocí inflexního motivu dvou směrových oblouků o poloměru R = 420 m přestává 

kopírovat silnici II/395, která je severně od obce Hlína přeložena a tvoří s hlavní trasou 

průsečnou křižovatku. V těchto místech trasa vypuklým obloukem o poloměru 

R = 22000 m mění vedení nivelety a padá ve sklonu 6 %, tak, aby v prostoru průchodu 

obce Hlína byla trasa v zářezu, z důvodu minimalizace hlukové zátěže a snazší realizace 

případných protihlukových opatření. Trasa je vedena inflexním motivem dvou 

protisměrných oblouků o poloměrech R = 420 m východně od obce Hlína po členitém 

terénu, na kterém se nachází lesní pozemky přírodního parku Bobrava. Pomocí dvou 

mostních objektů délek 90 m a 350 m překonává terénní deprese a pokračuje inflexním 

motivem dvou protisměrných oblouků o poloměrech R = 750 m. Zde se nachází další 

dvojice mostních objektů. První most délky 235 m překlenuje údolí s polní cestou a 

vodním tokem, druhý most délky 390 m překonává železniční trať č. 244 (Brno – 

Moravské Bránice – Oslavany/Hrušovany nad Jevišovkou) a silnici II/152 (Moravské 
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Bránice – Silůvky), tato silnice je poté zleva, na nově navrženou krajskou silnici, 

napojena průsečnou křižovatkou. Za mostem niveleta silnice mírně klesá sklonem 

1,00 % a trasa přechází do pravotočivého oblouku o poloměru R = 420 m. V těchto 

místech se nachází konec podvarianty bez tunelu a trasy C1 a C2 jsou dále totožné. 

Trasa dále pokračuje v mírném klesání sklonem 1,00 % a navazuje na stávající stopu 

silnice III/15259 levotočivým obloukem R = 420 m. V místě napojení silnice kříží 

potok Šatava, který bude přeložen a proveden pod silnicí propustkem. Úsek silnice 

III/15259 mezi nově navrženou trasou a silnicí II/152 bude odstraněn a rekultivován, 

případně bude využit jako obslužná komunikace pro okolní pozemky. Trasa nové 

krajské komunikace pokračuje třemi protisměrnými oblouky o poloměrech R = 500 m, 

R = 440 m a R = 420 m. Od stávající komunikace III/15259 se odpojuje inflexním 

motivem dvou oblouků o poloměrech R = 420 m, komunikace III/15259 bude přeložena 

a vytvoří stykovou křižovatku připojující na krajskou silnici nedalekou obec Mělčany. 

Silnice je dále vedena v mírném stoupání 1,48 %, západně od obce Mělčany a pomocí 

vypuklého parabolického oblouku o oskulačním poloměru R = 29000 m přechází 

v klesání 1,99 %, směrově je trasa vedena inflexním motivem dvou oblouků o 

poloměrech R = 1000 m. Poblíž místa inflexe se nachází průsečná křižovatka se silnicí 

III/39513 (Mělčany – Dolní Kounice). Trasa je dále vedena 521 m v přímé, v souladu 

s přímým úsekem se na trase nachází vrcholový zakružovací oblouk a mění sklon 

nivelety na mírné klesání 1,00 %. Na trase se dále nachází levotočivý oblouk o 

poloměru R = 1000 m, následován inflexním obloukem o stejném poloměru. Poblíž 

místa inflexe se nachází křížení s potokem Šatava, potok prostoupí silnici propustkem. 

Trasa je poté vedena jižně od obce Bratčice 282 m v přímé a dále následuje levotočivý 

oblouk o poloměru R = 500 m, trasa opět kříží potok Šatava, opět pomocí propustku. 

Zhruba v polovině směrového oblouku se nachází průsečná křižovatka se silnicí 

III/39520 (Bratčice – Němčičky) a dále sjezd, který napojí průmyslový areál těžby 

kameniva. Trasa dále kopíruje stávající silnici III/39528 v přímé, délky 277 m, dále 

následuje pravotočivý oblouk o poloměru R = 355 m, kterým se naváže trasa na 

stávající silnici III/39528. Finální úsek této varianty je veden v přímé, délky 1355 m, 

výškově trasa mění niveletu na mírné klesání ve sklonu 0,50 %. Konec úseku obou 

variant se nachází na stávající osmičkovité mimoúrovňové křižovatce MÚK Bratčice 

křížící silnici III/39528 a dálnici D52. 



38 

 

 

Obrázek 23: Přehledná situace varianty C2 

 

Obrázek 24: Přehledný podélný profil varianty C2 
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A.7 Porovnání variant 

 Pomocí zjednodušené multikriteriální analýzy byly navržené varianty 

porovnány. Matice výpočtu byla sestavena dle Metodického pokynu Hodnocení variant 

tras pozemních komunikací z technického dopravního a ekonomického hlediska. 

Podkladem pro vstupní hodnoty do multikriteriální analýzy byly dílčí části studie 

Propojení mezi MÚK Ostrovačice na D1 s D52 v oblasti Ledce – Rajhrad v návaznosti 

na řešení Jižní tangenty mezi D52 na D2 (PK – Ossendorf, spol. s r.o., 2018), přímo 

související s touto diplomovou prací. Navazující přílohy jsou tyto: 

Vyhodnocení střetů se záměry ZÚR,ÚPD obcí a s technickými limity využití území 

(Atelier ERA, 11/2018) 

Vyhodnocení vlivů na přírodu a krajinu 

(Ageris, spol s r.o., 11/2018) 

A.7.1 Odhad stavebních nákladů 

 Jako podklad pro multikriteriální analýzu byl použit odhad stavebních nákladů 

ze studie Propojení mezi MÚK Ostrovačice na D1 s D52 v oblasti Ledce – Rajhrad v 

návaznosti na řešení Jižní tangenty mezi D52 na D2 (PK – Ossendorf, spol. s r.o., 

2018). Odhad stavebních nákladů byl zpracován metodikou Cenových normativů 

vydaných MD ČR v 07/2018 zdroj SFDI, na základě informací a výměr, jejichž 

přesnost odpovídala zadané hloubce zpracování. Váha kritéria v analýze byla určena 

vysoko, poměrem 0,5/1. 

Varianta     Celková cena stavby [miliony Kč] 

A      4 935 

B1      15 046 

B2      4 487 

B3      4 398 

C1      7 222 

C2      4 309 
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A.7.2 Vyhodnocení střetů se záměry ZÚR,ÚPD obcí a s technickými 

limity využití území 

 Závěrem výše uvedené dílčí části studie Vyhodnocení střetů se záměry 

ZÚR,ÚPD obcí a s technickými limity využití území bylo tvrzení: 

: „Identifikované střety ve variantách A, C1 a C2 jsou technicky řešitelné a nevylučují 

možnost realizace záměru vedení komunikace. 

Ve variantě B1, B2 a B3 byly identifikovány střety s vedením VVTL, ropovodu, 

produktovodu, záplavovým územím Bobravy a záměry ZÚR JMK DZ03, TET01 a 

POP09. Všechny tyto střety jsou soustředěny do jednoho prostoru a to kotliny jižně pod 

Omicemi. Vzájemné synergické působení jednotlivých limitů a záměrů ve výsledku 

s vysokou pravděpodobností neumožní v této lokalitě umístit trasu navrhované silnice.“ 

Jednotlivé varianty byly podle tohoto hodnocení obodovány čísly 0 – 2 (0- nejhorší, 2 – 

nejlepší). Váha kritéria byla určena poměrem 0,2/1. 

Varianta     Hodnocení střetů s ZÚR a ÚPD 

A      1 

B1      0 

B2      0 

B3      0 

C1      2 

C2      2 
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A.7.3 Vyhodnocení vlivů na přírodu a krajinu 

 Dle dílčí části výše uvedené studie Vyhodnocení vlivů na přírodu a krajinu bylo 

závěrem: 

: „Z hlediska kvalitativního hodnocení vlivů sledovaných variant komunikace na 

přírodu a krajinu lze považovat za relativně méně problematické varianty A (nejméně 

významných střetů), C1 a C2 (nejmenší celkové množství střetů) a za velmi 

problematické všechny varianty B (z toho nejvíce variantu B1 s největším počtem 

zásadních střetů a ve srovnání těchto variant relativně nejméně variantu B2 s 

nejmenším součtem významných a zásadních střetů).“ 

Jednotlivé varianty byly podle tohoto hodnocení obodovány čísly 0 – 3 (0 - nejhorší, 3 –

 nejlepší). Váha kritéria byla určena na 0,2/1. 

Varianta     Hodnocení střetů s přírodou 

A      3 

B1      0 

B2      1 

B3      0 

C1      3 

C2      3 

A.7.4 Porovnání délek navržené komunikace 

 Posledním kritériem s vahou 0,1/1 byla celková délka jednotlivých variant. 

Varianta     Délka hlavní trasy [km] 

A      19,9 

B1      20,6 

B2      21,3 

B3      19,5 

C1      24,1 

C2      24,27 
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A.7.5 Multikriteriální analýza 

 

Tabulka 5: Multikriteriální analýza: 

 

Vstupní hodnoty 
 

n
e
jh
o
rš
í 

n
e
jl
e
p
š
í 

   

 
A B1 B2 B3 C1 C2 D X(0) Y(1) 

Cena 4.9 15 4.5 4.4 7.2 4.3 15.0 4.3 -1.1 16.1 3.2 

Ekologie 3 0 1 0 3 3 0 3 0.3 -0.3 3.3 

ÚPD 1 0 0 0 2 2 0 2 0.2 -0.2 2.2 

Délka 19.9 20.6 21.3 19.5 24.1 24.27 24 20 -0.5 24.7 19 

            

 

Transformované hodnoty 
      k A B1 B2 B3 C1 C2 

     
-0.078 0.870 0.083 0.901 0.909 0.691 0.917 

     0.278 0.917 0.083 0.361 0.083 0.917 0.917 
     0.417 0.500 0.083 0.083 0.083 0.917 0.917 
     -0.175 0.847 0.724 0.602 0.917 0.113 0.083 
     

            

m
u
lt
ip
li
k
á
to
r 

Výsledné posouzení 
      

A B1 B2 B3 C1 C2 
     0.5 0.435 0.042 0.451 0.454 0.345 0.458 
     0.2 0.183 0.017 0.072 0.017 0.183 0.183 
     0.2 0.100 0.017 0.017 0.017 0.183 0.183 
     0.1 0.085 0.072 0.060 0.092 0.011 0.008 
     

Σ=1 0.803 0.147 0.600 0.579 0.723 0.833 
      

A.7.6 Preferovaná varianta 

Vybranou variantou pro podrobnější zpracování se stala varianta C2, která, ač je 

variantou nejdelší, vyšla jako nejméně nákladná a s menším množstvím střetů s územím 

a přírodním prostředím. 
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3 Závěr 

Ani jedna z navržených variant nepřináší do státní dopravní sítě užitečnou hodnotu, 

neprokázal se jejich nadmístní význam. Kombinace špatně prostupného, členitého 

území se zachovalou přírodou a důležitými koridory pro technickou infrastrukturu, 

zvedá neúměrně náklady na provedení stavby, které nejsou vyvážené zvýšenou 

potřebou motoristů navržené dopravní propojení užívat. 
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4 Seznam použitých zdrojů 

 ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic 

 ČSN 01 3466 – Výkresy staveb – Výkresy pozemních komunikací 

 ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (2016) 

 Územní plány dotčených obcí 

 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (2015) 

 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (2017) 

 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností (2016) –Ivančice, 

Rosice, Slavkov u Brna 

 Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 

metropolitní rozvojové oblasti Brno, (knesl kynčl architekti s.r.o., 

rozpracovanost - 11/2018) 

 D43 D1 – Kuřim – Svitávka, technicko-ekonomická studie (PK Ossendorf spol. 

s r.o., 2016); 

 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) 

 Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Brno východ, technicko-ekonomická 

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

 Přeložka silnice II/152, Želešice - obchvat - DÚR, (Pudis a.s., 2006) 

 Přeložka silnice II/394, Neslovice - obchvat, (Rybák - projektování staveb spol. 

s r.o., 2017) 

 Uzemní studie silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany (USB spol. s r.o., 2014) 

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

 Základní báze geografických dat ZABAGED v měřítku 1:10 000 (ČÚZK, 2014, 

2017) 

 Ortofotomapa 2014 (ČÚZK, 2017) 

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

 Automapa ČR 1 : 300 000 (PLANstudio, spol. s r.o., Ministerstvo životního 

prostředí, CENIA – služba WMS, 2017) 

 Metodický pokyn: Hodnocení variant tras pozemních komunikací z technického 

dopravního a ekonomického hlediska 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

ÚPD – Územně plánovací dokumentace 

ZÚR – Zásady územního rozvoje 

ŘSD - ČR - Ředitelství silnic a dálnic České Republiky 

JMK – Jihomoravský kraj 

m – metry 

km – kilometry 

MÚK – Mimoúrovňová křižovatka 

VVTL – Velmi vysoký tlak (plynu) 

VN – Vysoké napění 

VVN – Velmi vysoké napětí 

JT – Jižní tangenta 

VRT – Vysokorychlostní trať 
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6 Seznam příloh: 

B.1 Přehledné výkresy 

 B.1.1 Situace širších vztahů      M 1:300 000 

 B.1.2 Přehledná situace variant     M 1:20 000 

 B.1.3 Přehledná situace variant – zákres do ortofotomapy  M 1:20 000 

B.2 Variantní řešení 

 B.2.1a Situace – Varianta A      M 1:15 000 

 B.2.1b Situace – Varianta A - zákres do ortofotomapy  M 1:15 000 

 B.2.2a Situace – Varianta B1      M 1:15 000 

 B.2.2b Situace – Varianta B1 - zákres do ortofotomapy  M 1:15 000 

 B.2.3a Situace – Varianta B2      M 1:15 000 

 B.2.3b Situace – Varianta B2 - zákres do ortofotomapy  M 1:15 000 

 B.2.4a Situace – Varianta B3      M 1:15 000 

 B.2.4b Situace – Varianta B3 - zákres do ortofotomapy  M 1:15 000 

 B.2.5a Situace – Varianta C1      M 1:15 000 

 B.2.5b Situace – Varianta C1 - zákres do ortofotomapy  M 1:15 000 

 B.2.6a Situace – Varianta C2      M 1:15 000 

 B.2.6b Situace – Varianta C2 - zákres do ortofotomapy  M 1:15 000 

B.3 Podélné profily variantních řešení 

 B.3.1 Podélný profil – Varianta A    M 1:15 000/1 500 

 B.3.2 Podélný profil – Varianta B1    M 1:15 000/1 500 

 B.3.3 Podélný profil – Varianta B2    M 1:15 000/1 500 

 B.3.4 Podélný profil – Varianta B3    M 1:15 000/1 500 

 B.3.5 Podélný profil – Varianta C1    M 1:15 000/1 500 
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 B.3.6 Podélný profil – Varianta C2     M 1:10 000/1 000 

B.4 Příčné řezy 

 B.4.1 Vzorové příčné řezy      M 1:100 

 B.4.2a Charakteristické příčné řezy – Varianta A   M 1:1000 

 B.4.2b Charakteristické příčné řezy – Varianty B   M 1:1000 

 B.4.2c Charakteristické příčné řezy – Varianty C   M 1:1000 

 B.4.3 Příčné řezy – Varianta C2     M 1:100 

 B.4.4 Vzorový příčný řez – Varianta C2    M 1:100 


