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Abstrakt 
V budoucnu by mělo dojít k výstavbě obchvatů sídelních útvarů Rosic a Tetčic. Vybudované 

obchvaty by měly být, dle územního plánu, napojeny na silnici I/23 v místě stávající stykové 

křižovatky této silnice a silnice II/394, ležící východně od města Rosice. Toto napojení si vyžádá 

změnu stávajícího řešení křižovatky. Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného druhu 

křižovatky a její hlavní náplní je studie navržené mimoúrovňové křižovatky.  

  

Klíčová slova 
Mimoúrovňová křižovatka, obchvat, Rosice, Tetčice, styková křižovatka, spirálová okružní 

křižovatka  

  

  

  

Abstract 
In the future, there should be a construction of bypasses for the residential areas of Rosice and 

Tetčice. The bypasses should be, according to the area planning, connected to road I/23 in the place 

of the existing T-junction of this road and road II/394, located to the east of the city Rosice. This 

connection will require the changing of the exisisting junction solutions. The thesis deals with the 

choice of the appropriate type of junctions and mainly contains the study of this designed 

interchange junction.  
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Interchange junction, bypass, Rosice, Tetčice, T – junction, spiral roundabout  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
  
 A. 1. Identifikační údaje 

 
  A. 1. 1. Stavba 
   
  Název:   KŘIŽOVATKA ROSICE – VÝCHOD  
  Lokace:   Rosice u Brna – východ  
  Katastrální území: Rosice u Brna 741221 
   
  A. 1. 2. Zadavatel/objednatel 

 
     Vysoké učení technické v Brně 
     Fakulta stavební 
     ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
     Veveří 331/95 
     602 00 Brno    
     doc. Ing Petr Holcner, Ph.D. 
 

  A. 1. 3. Zhotovitel studie 
 

     Bc. Zdeněk Poulík 
     Kaštanová 1177 
     665 01 Rosice u Brna 
 

 A. 2. Zdůvodnění studie  
 

  A. 2. 1. Vztah k programu rozvoje sítě PK 
 
   V budoucí době by mělo dojít k výstavbě obchvatů sídelních útvarů Rosic a 
  Tetčic. Dopravní situace v Tetčicích je v současné době ve velmi špatném stavu. 
  Hlavními důvody jsou vysoký podíl tranzitní dopravy na intenzitě na silnici II/394, 
  která spojuje dálnici D1 a region Ivančicka a prochází napříč obcí, dále železniční
  přejezd a křižovatky ve vzájemné bezprostřední blízkosti. V neposlední řadě také 
  intenzita hluku a nevyhovující oddělení pěších komunikací od silnice, poukazují na 
  potřebu  výstavby  obchvatu. V  Rosicích  je  hlavním  důvodem výstavby obchvatu 
  překročení hlukových limitů u rodinných domů, které jsou postaveny v těsné blízkosti 
  silnice I/23 procházející městem a rovněž také tranzitní doprava, která se přibližně 
  80 – 90 % podílí na intenzitě dopravy v Rosicích.  
    
   Dle územního plánu by se tedy měly východně od Rosic spojovat silnice I/23 
  v obchvatu Rosic, II/394 v obchvatu Tetčic, společně s napojením města Rosice. Toto 
  bude umožněno prostřednictvím výstavby navrhované křižovatky. 
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  Situace širších vztahů 

 
  A. 2. 2.  Účel a cíle studie 
 
   Cílem této studie je návrh křižovatky silnic I/23  v obchvatu Rosic, dále II/394 
  v obchvatu Tetčic, společně s vhodným napojením Rosic a Tetčic. Návrh křižovatky 
  respektuje existující plány územního rozvoje, místní potřeby, ekonomické možnosti, 
  požadavky města, technické požadavky a existující i výhledové dopravní vztahy.    
 
  A. 2. 3.  Potřebnost a naléhavost stavby 
 
   Při výstavbě výše uvedených obchvatů bude třeba, tyto obchvaty vhodně 
  napojit na stávající silnici I/23, a zároveň vyřešit vhodné napojení přilehlých sídelních 
  útvarů. Tuto problematiku bude řešit výstavba navrhované křižovatky.   
 
 A. 3.  Zájmové území 
   
  A. 3. 1. Začátek a konec stavby 
   
   Začátek nově navrhovaného úseku S I/23 v obchvatu Rosic leží na stávající 
  S I/23 od Brna. Trasa končí v místě křížení stávající silnice I/23 se silnicí III/3941 
  západně od Rosic. Začátek nově navrhovaného úseku S II/394 v obchvatu Tetčic leží 
  na stávající S II/394 jižně od Tetčic a končí napojením na S I/23. 
 
   Přímé spojení silnic I/23 a II/394 leží na stávající S I/23, přibližně 360m od 
  stávající stykové křižovatky těchto silnic, směrem na Brno. Uvedené silnice jsou po 
  toto místo vedeny jako dvoupruhové, směrově nerozdělené. Jejich spojení je zajiště- 
  no plynulým přechodem v silnici čtyřpruhovou, směrově rozdělenou. Tomuto řešení 
  spojení přispívá stávající čtyřpruhové uspořádání silnice I/23 v tomto úseku.     
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  A. 3. 2. Vymezené území pro návrh reálných variant 
 
   Území  určené  pro  stavbu  křižovatky  je  vymezeno  v  územním  plánu 
  sídelních  útvarů  Rosic,  Zastávky  a  Tetčic.  Studie  se  snaží  toto  vymezené  území 
  v  maximální  možné  míře  respektovat.  Druh území tvoří převážně orná půda, 
  případně část stávající S I/23 a S II/394. 
 

   
  Výřez z ÚP sídelních útvarů Rosice, Zastávka, Tetčice 

 
  A. 3. 3.  Vhodná nebo požadovaná průchozí místa 
 
   Vhodná a zároveň také požadovaná průchozí místa přibližně vymezuje výše 
  uvedený územní plán. Územní plán, požadavky města ani jiné další, nespecifikují 
  žádné  přesné  požadované  průchozí  místo.  Studie  se  tedy  snaží  respektovat 
  požadovaná, přibližná průchozí místa vymezená územním plánem. 
 
  A. 3. 4.  Průchodné koridory 
 
   Průchodné koridory jsou vymezeny územním plánem. Studie se tyto koridory 
  snaží v maximální možné míře respektovat.  
    
 A. 4.   Výchozí údaje pro návrh variant 
   
  A. 4. 1.  Kategorie, třída, návrhová kategorie a typ příčného uspořádání PK 
   
   Návrhové kategorie a příčné uspořádání silnic, případně větví křižovatek byly 
  stanoveny dle příslušných norem. Kategorii a třídu PK určuje územní plán s ohledem 
  na místní podmínky a potřeby území. Kategorijní šířka PK byla volena s ohledem na 
  prognózu intenzit dopravy a místní požadavky.  

 
• STÁVAJÍCÍ SILNICE I/23 (SMĚR BRNO) 

 
Kategorie:   Silnice 
Třída:   I. třída 
Návrhová kategorie:  S 22,5/90 
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Typ příčného uspořádání:  Jízdní pruhy   4 x 3,25 m = 13,00 m 
    Vodící proužek   4 x 0,25 m = 1,00 m 
    Zpevněná krajnice 2 x 2,25 m = 4,50 m 
    Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m =  1,00 m 
    Střední dělící pás 1 x 3,00 m = 3,00 m 
    CELKEM:     22,50 m 
 
Šířkové uspořádání odpovídá směrově rozdělené komunikaci S 22,5/90, dle ČSN 
73 6101 se jedná o stejné šířkové uspořádání jaké má komunikace návrhové 
kategorie S 20,75 s rozšířením středního dělícího pásu na hodnotu 3,0m. 
Základní příčný sklon krytu je navržen jako střechovitý o hodnotě 2,5%. Zemní 
pláň je navržena ve střechovitém sklonu 3,0%.  
 

• SILNICE I/23 (OBCHVAT ROSIC) 
 
Kategorie:   Silnice 
Třída:   I. třída 
Návrhová kategorie:  S 9,5/80 
Typ příčného uspořádání:  Jízdní pruhy   2 x 3,50 m = 7,00 m 
    Vodící proužek   2 x 0,25 m = 0,50 m 
    Zpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m 
    Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m =  1,00 m 
    CELKEM:     9,50 m 

 
Základní šířkové uspořádání odpovídá směrově nerozdělené komunikaci S 9,5/80 
dle ČSN 73 6101. Základní příčný sklon krytu je navržen jako střechovitý o 
hodnotě 2,5%. Ve směrovém oblouku je navrženo dostředné klopení v souladu 
s ČSN 73 6101. Zemní pláň je navržena ve střechovitém sklonu 3,0%. V případě 
dostředného sklonu krytu přesahujícího hodnotu 3,0% je sklon pláně 
rovnoběžný se sklonem krytu. 

 
• SILNICE II/394 (OBCHVAT TETČIC) 

 
Kategorie:   Silnice 
Třída:   II. třída 
Návrhová kategorie:  S 9,5/80 
Typ příčného uspořádání:  Jízdní pruhy   2 x 3,50 m = 7,00 m 
    Vodící proužek   2 x 0,25 m = 0,50 m 
    Zpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m 
    Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m =  1,00 m 
    CELKEM:     9,50 m 

 
Základní šířkové uspořádání odpovídá směrově nerozdělené komunikaci S 9,5/80 
dle ČSN 73 6101. Základní příčný sklon krytu je navržen jako střechovitý o 
hodnotě 2,5%. Ve směrovém oblouku je navrženo dostředné klopení v souladu 
s ČSN 73 6101. Zemní pláň je navržena ve střechovitém sklonu 3,0%. V případě 
dostředného sklonu krytu přesahujícího hodnotu 3,0% je sklon pláně 
rovnoběžný se sklonem krytu. 

 
• Větev MÚK – PŘÍPOJNÁ (na S I/23) 

 
Návrhová kategorie:  7,0/70 
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Typ příčného uspořádání:  Jízdní pruhy   1 x 3,25 m = 3,25 m 
    Vodící proužek   2 x 0,25 m = 0,50 m 
    Zpevněná krajnice 1 x 2,00 m = 2,00 m 
       1 x 0,25 m = 0,25 m 
    Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m =  1,00 m 
    CELKEM:     7,00 m 

 
Základní šířkové uspořádání odpovídá jednosměrně pojížděné, jednopruhové 
větvi MÚK dle ČSN 73 6102. Základní příčný sklon je navržen jako dostředný o 
hodnotě 2,5%. Ve směrových obloucích se navrhuje dostředné klopení v souladu 
s ČSN 73 6102. Zemní pláň je navržena v dostředném sklonu 3,0%.  

 
• Větev MÚK – ODBOČNÁ (ze S I/23) 

 
Návrhová kategorie:  7,0/60 
Typ příčného uspořádání:  Jízdní pruhy   1 x 3,25 m = 3,25 m 
    Vodící proužek   2 x 0,25 m = 0,50 m 
    Zpevněná krajnice 1 x 2,00 m = 2,00 m 
       1 x 0,25 m = 0,25 m 
    Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m =  1,00 m 
    CELKEM:     7,00 m 

 
Základní šířkové uspořádání odpovídá jednosměrně pojížděné, jednopruhové 
větvi MÚK dle ČSN 73 6102. Základní příčný sklon je navržen jako dostředný o 
hodnotě 2,5%. Ve směrových obloucích se navrhuje dostředné klopení v souladu 
s ČSN 73 6102. Zemní pláň je navržena v dostředném sklonu 3,0%. Ve směrových 
obloucích této větve jsou navrženy poloměry, vyžadující rozšíření jízdního pruhu. 
Rozšíření pruhu se provede dle ČSN 73 6102. 

 
• Silnice PŘIPOJENÍ ROSIC 

 
Kategorie:   Silnice 
Třída:   II. třída 
Návrhová kategorie:  S 9,5/70 
Typ příčného uspořádání:  Jízdní pruhy   2 x 3,50 m = 7,00 m 
    Vodící proužek   2 x 0,25 m = 0,50 m 
    Zpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m 
    Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m =  1,00 m 
    CELKEM:     9,50 m 
 
Základní šířkové uspořádání odpovídá směrově nerozdělené komunikaci S 9,5/80 
dle ČSN 73 6101. Základní příčný sklon krytu je navržen jako střechovitý o 
hodnotě 2,5%. Ve směrovém oblouku je navrženo dostředné klopení v souladu 
s ČSN 73 6101. Zemní pláň je navržena ve střechovitém sklonu 3,0%. V případě 
dostředného sklonu krytu přesahujícího hodnotu 3,0% je sklon pláně 
rovnoběžný se sklonem krytu. 
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Přehledné shrnutí – viz. následující tabulka: 
 

Navrhovaná 
komunikace: 

S I/23        
S II/394 

PŘÍPOJNÁ 
VĚTEV 

ODBOČNÁ 
VĚTEV 

PŘIPOJENÍ 
ROSIC směr Brno směr Rosice 

Kategorie: Silnice Silnice Silnice     Silnice 

Třída: I. třída I. třída II. třída     II. třída 

Návrhová 
kategorie: 

S 22,5/90 S 9,5/80 S 9,5/80 7,0/70 7,0/60 S 9,5/70 

Druh vozovky: Netuhá Netuhá Netuhá Netuhá Netuhá Netuhá 

    
  A. 4. 2. Charakteristiky souvisejících a dotčených PK 
 
   V následující tabulce jsou uvedeny související a dotčené stávající komunikace 
  a jejich  základní charakteristiky: 
    

Dotčená stávající 
komunikace: 

S I/23        
S II/394 

směr Brno směr Rosice 

Kategorie: Silnice Silnice Silnice 

Třída: I. třída I. třída II. třída 

Návrhová kategorie: S 22,5/90 S 9,5/80 S 9,5/80 

Druh vozovky: Netuhá Netuhá Netuhá 

 
  A. 4. 3.  Charakteristiky dotčených drah 
 
   Návrhem křižovatky není dotčena žádná stávající dráha ani její ochranné 
  pásmo.   
   
  A. 4. 4.  Návrhové prvky mostů a tunelů, jejich prostorové uspořádání 
    
   V návrhu MÚK je zbudována jedna mostní konstrukce. Mostní konstrukce 
  slouží k převedení odbočné větve MÚK, přes silnici I/23 pokračující v obchvatu Rosic. 
  Mostní konstrukce je navržena v souladu s normou ČSN 73 6201. Důraz je kladen 
  zejména na zajištění požadovaného průjezdního profilu. Výška průjezdního profilu na  
  silnicích I. a II. třídy, dle této normy, je rovna hodnotě 4,80 m. Výška průjezdního 
  prostoru je základem pro volnou výšku podjezdu, která potom činí 4,95 m. Prostoro-
  vé uspořádání mostní konstrukce, viz. následující tabulka: 
     

Délka 
přemostění: 

Úhel 
křížení: 

Výška       
průjezdního 

profilu: 

Volná     
výška 

podjezdu: 

Tloušťka 
mostovky: 

Rozdíl výšek nivelet          
převáděné a 

přemosťované 
komunikace: 

23,00 m 63,7511
g 

4,80 m 4,95 m 1,00 m 6,35 m 

 
  A. 4. 5. Požadavky na křižovatky a obslužná zařízení 
 
   Dopravně technické požadavky na řešení křižovatky vyplývají především ze 
  zajištění bezpečných a plynulých dopravních proudů. Návrh křižovatky, rovněž dále 
  respektuje následující požadavky: 

- technické požadavky specifikované v normách 
- technické parametry plynoucí z místních podmínek 
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- ekonomické požadavky 
- dopravně inženýrské požadavky 
- technologické požadavky 
- požadavky ochrany území 

 
Koncept 1 – Spirálová okružní křižovatka 
 
 V rámci práce bylo rovněž zvažováno úrovňové řešení křižovatky. Přibližné 
možné řešení dané křižovatky úrovňově viz. Koncept 1. 
 
Koncept 2 – Styková křižovatka – Jižní varianta obchvatu Rosic 
 
 Obchvat Rosic bude dle územního plánu a po konzultacích na Městském 
úřadu v Rosicích a v Urbanistickém středisku Brno veden severně od Rosic. 
V Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje byly dne 21. června 2012 zrušeny rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu) byla uvedena také varianta jižního vedení obchvatu Rosic. 
V současné době je vypracováván nový Územní plán sídelních útvarů Rosice, 
Zastávka, Tetčice. Před zadáním vypracování nového územního plánu, se zvýšil tlak ze 
strany Ředitelství silnic a dálnic ČR na vybudování obchvatu Rosic. Z tohoto důvodu 
se zvažovalo zahrnutí jižní varianty obchvatu do nového územního plánu. Po 
podrobnějším zkoumání vedení jižní varianty obchvatu se však ukázalo, že tato 
varianta je nevhodná. Důvodem byla její velká délka (mělo se jednat o společný 
obchvat města Rosice a obce Zastávka, který by měřil přibližně 9 km). ŘSD se vyjádřilo 
negativně pro takto dlouhou variantu obchvatu. Dalším problémem bylo vedení 
obchvatu přes les mezi obcemi Zastávka a Babice u Rosic (Lesy ČR tuto variantu 
zamítly) a v neposlední řadě také vedení po poddolovaném území (zbýšovské a 
zastávecké doly – důl Ferdinand). Tato práce však byla vypracovávána částečně i 
v období, kdy se o jižní variantě reálně uvažovalo. V konceptu 2 je přibližné možné 
uspořádání křižovatky pro tuto variantu vedení obchvatů.  
 

  A. 4. 6. Dopravně inženýrské údaje 
    

 Intenzity z celostátního sčítání dopravy (r. 2010) na předmětných komunika-
cích (větvích stávající stykové křižovatky) vyjadřuje následující přehledná tabulka: 
  

Komunikace: 
RPDI [voz/24hod]   
Všechna vozidla 

RPDI [voz/24hod]   
Těžká motorová vozidla 

S I/23             
(směr Rosice) 

12 138 1 614 

S I/23           
(směr Brno) 

14 923 2 247 

S II/394  5 831 816 

  
 V rámci studie byly provedeny dva směrové, profilové dopravní průzkumy na 
stávající stykové křižovatce silnic I/23 a II/394. Studie byla zadána dne 31. 3. 2014. 
V období 1. 4. 2014 – 30. 11. 2014,  však  byl  průjezd  Tetčicemi  z  důvodu oprav 
vozovky S II/394 uzavřen. Region Ivančicka využívá trasu po S II/394 přes Tetčice, jako 
hlavní spojení se silnicí I/23 a dálnicí D1. Trasa po S II/394 a následně po S I/23 nebo 
dálnici D1, má velmi důležitou roli, je využívaná jako hlavní spojnice tohoto regionu 
s Brnem. Během této uzavírky byla v období 1. 4. 2014 – 21. 5. 2014 v Tetčicích 
uzavřena i křižovatka silnic II/394 a III/3945. Z toho důvody nebylo rovněž možné 
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dopravní napojení ze S III/3945 po S II/394 (přes Tetčice) na S I/23. Vlivem této 
uzavírky se dalo očekávat výrazné snížení intenzity dopravy na větvi S II/394 této 
stávající stykové křižovatky. 
 
 Objízdná trasa kvůli této uzavírce, byla vedena po S I/23 přes Rosice do 
Zastávky. Ze Zastávky dále směrem na S II/395. Skutečnost, že řidiči jedoucí od Ivančic 
směrem na Brno (případně naopak) nebudou moci využít průjezdu Tetčicemi, ale 
využijí objízdné trasy přes Zastávku a Rosice, naznačovalo zvýšení intenzity na větvi 
SI/23 vedoucí do Rosic. 
 

 
  Znázornění místa měření (předmětná křižovatka) a dotčených komunikací 

 
   Směrové profilové dopravní průzkumy byly prováděny ručně, dle TP 189 – 
  Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích.  
 
   První průzkum byl prováděn za účelem zjištění ročního průměru denních 
  intenzit na větvích předmětné křižovatky. Průzkum byl proveden v úterý 10. 6. 2014, 
  v době 7 : 00 – 11 : 00, a pak 13 : 00 – 17 : 00. Dle TP 189 je pro většinu dopravně 
  inženýrských aplikací dostatečné určení RPDI s odchylkou 12%, čemuž odpovídá 
  minimální rozsah průzkumu cca 6 hodin. Pro rozsah průzkumu 8 hodin (tento případ) 
  odchylka činí 10%. Výsledkem tohoto průzkumu je následující pentlogram a tabulka: 
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2 5104 627 125 51 35 34 0 23 0 5999 

3 77 0 11 0 12 7 0 0 0 107 

4 107 11 6 0 0 0 0 15 0 139 

6 211 42 10 0 0 14 0 8 0 285 

7 283 33 11 0 6 27 0 4 0 364 

8 5690 489 141 75 102 27 0 41 0 6565 

 
   Z  výsledků průzkumu  se  dá  říci,  že  RPDI  na S I/23  ve  směru  na  Rosice 
  odpovídá hodnotě 12 810 voz/24hod. Při celostátním sčítání dopravy, které proběhlo 
  v roce 2010, byla v tomto úseku naměřena hodnota RPDI = 12 138 voz/24hod. Dále z 
  výsledků průzkumu plyne, že RPDI na S I/23 ve směru na Brno odpovídá hodnotě 
  13 213 voz/24hod. RPDI z celostátního sčítání dopravy z roku 2010 odpovídá hodnotě 
  14 923 voz/24hod.  Uvedené hodnoty i hodnoty z CSD přepočítané pomocí růstových 
  koeficientů pro rok 2014, jsou uvedeny přehledně v následující tabulce: 
 
  

Komunikace: 
RPDI [voz/24hod]   

průzkum, rok 2014 
RPDI [voz/24hod]   

CSD, rok 2010 
RPDI [voz/24hod]   

CSD, rok 2014 

S I/23             
(směr Rosice) 

12 810 12 138 12 867 

S I/23           
(směr Brno) 

13 213 14 923 15 819 

S II/394  895 5 831 6 181 
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  Znázornění hodnot RPDI [voz/24hod] z CSD r. 2010, na větvích křižovatky 

  
 Průzkum potvrdil, domněnku o výrazném snížení intenzity na větvi S II/394, 
vlivem uzavírky průjezdu Tetčicemi. Vlivem této uzavírky došlo pouze k nepatrnému 
snížení intenzity na větvi S I/23 směrem na Rosice. Došlo však k poměrně výraznému 
snížení intenzity větvi S I/23 ve směru na Brno. Lze předpokládat, že intenzitu na větvi 
S II/394 tvoří z cca 70 - 80% vozidla jedoucí po této komunikaci z nebo do Brna.  
Jelikož je objízdná trasa této komunikace vedena přes Rosice dále do Zastávky,  
očekávalo se navýšení intenzity na S I/23 (směr Rosice) o přibližně 3 000 – 4 000 
voz/24hod. Tyto změny lze přisuzovat pravděpodobně tomu, že řidiči jedoucí 
z Ivančicka volí jiné objízdné trasy, případně dalším vlivů této uzavírky na dopravu. 

 
 Druhý dopravní průzkum byl prováděn, pro zjištění hodnot padesátirázové 
hodinové intenzity. Hodnoty padesátirázové hodinové intenzity slouží pro kapacitní 
posouzení křižovatek. Průzkum byl proveden v pátek 24. 10. 2014, v době                  
14 : 00 – 18 : 00. Výsledkem tohoto průzkumu je následující pentlogram a tabulka: 
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2 518 65 14 5 5 4 0 2 0 613 

3 13 2 1 0 0 0 0 0 1 17 

4 13 1 1 0 0 0 0 2 0 17 

6 26 5 1 0 0 2 0 1 0 35 

7 35 4 1 1 1 3 0 1 0 46 

8 575 49 14 8 10 4 0 4 0 664 

 
 Z výsledků průzkumu je patrné, že I50 na S I/23 ve směru na Rosice odpovídá 
hodnotě 1 311 voz/hod. Při celostátním sčítání dopravy, které proběhlo v roce 2010, 
byla v tomto úseku naměřena hodnota I50 = 1 226 voz/hod. Dále z výsledků průzkumu 
plyne, že I50 na S I/23 ve směru na Brno odpovídá hodnotě 1 358 voz/hod. I50 
z celostátního sčítání dopravy z roku 2010 odpovídá hodnotě 1 507 voz/hod.  
Uvedené hodnoty i hodnoty z CSD přepočítané pomocí růstových koeficientů pro rok 
2014, jsou uvedeny přehledně v následující tabulce: 

 

Komunikace: I50 [voz/hod]                 
průzkum, rok 2014  

I50 [voz/hod]             
CSD, rok 2010  

I50 [voz/hod]          
CSD, rok 2014  

S I/23             
(směr Rosice) 

1 311 1 226 1 300 

S I/23           
(směr Brno) 

1 358 1 507 1 598 

S II/394  115 711 754 

 
 I z druhého dopravního průzkumu, lze usuzovat, že výsledky průzkumu 
neodpovídají obvyklému rozložení intenzit na jednotlivých větvích dané křižovatky. 
Z tohoto důvodu byly pro kapacitní posouzení křižovatek použity intenzity z CSD. 

 
 Vybudováním dvou obchvatů, dojde k přerozdělení intenzit na předmětných 
komunikacích (větvích křižovatky) této oblasti. Jelikož ze směrového dopravního 
průzkumu nelze odhadovat zatížení komunikací obchvatů, resp. větví křižovatky, (v 
době provádění průzkumů nejsou ještě obchvaty postaveny => neznámá intenzita na 
těchto komunikacích), byl plánován třetí směrový dopravní průzkum. Při tomto 
průzkumu by byly zapisovány státní poznávací značky jednotlivých vozidel. Výsledky 
tohoto průzkumu měly určit předpokládaný cíl trasy jednotlivých vozidel. Z těchto 
výsledků mělo být určeno předpokládané dopravní zatížení jednotlivých větví 
křižovatky. Protože již výsledky předchozích dopravních průzkumů byly nejedno-
značné, pravděpodobně z důvodu uzavírky průjezdu Tetčicemi, od tohoto průzkumu 
se upustilo.      

     
 Předpokládané, přibližné přerozdělení intenzit na předmětných komunikacích 
(větvích křižovatky), bylo odvozeno pomocí intenzit na komunikacích v širším okolí a 
ze znalosti přepravních vztahů a charakteru provozu na komunikacích širšího okolí. 
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Toto přerozdělení bylo konzultováno s experty v oboru dopravního inženýrství. 
Schématické znázornění viz. následující obrázek:   
 

 
 Schématické znázornění hodnot RPDI [voz/24hod] z CSD r. 2010 + předpokládané přerozdělení intenzit  

 po vybudování obchvatů. 
    

 Součástí navržené mimoúrovňové křižovatky je silnice, která zajišťuje 
připojení Rosic. Tato silnice zajišťující připojení Rosic je napojena do MÚK pomocí 
dílčího části této MÚK => stykové úrovňové křižovatky. Kapacitní posouzení této 
stykové křižovatky viz. příloha C 01  a C 02.   

 
Koncept 1 – Spirálová okružní křižovatka 
 
 Při volbě vhodné křižovatky bylo důležité, aby daná křižovatka kapacitně 
vyhověla => aby byly splněny požadavky na ÚKD na všech ramenech. Pro zvažovanou 
spirálovou okružní křižovatku bylo rovněž provedeno kapacitní posouzení viz. přílohy 
C 03 a C 04. 

 
  A. 4. 7.  Výsledky podkladových studií 
 
   Studii nepředcházely žádné dílčí podkladové studie.  
 

 A. 5. Charakteristiky území  
 

  A. 5. 1. Členitost území 
 

 Terén řešeného území je převážně pahorkatý. Navržená mimoúrovňová 
křižovatka využívá tuto  vhodnou členitost terénu, zejména pro odbočnou větev, 
která je elegantně vedena po mostní konstrukci, vhodně zasazené do terénu, přes 
silnici I/23 v obchvatu Rosic (viz. podélné profily odbočné větve a S I/23). Nejvyšší 
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bod terénu, po němž jsou vedeny řešené komunikace, leží v nadmořské výšce 361,80 
m. n. m., nejnižší bod potom ve výšce 332,72 m. n. m. (Uvedené výšky B. p. v.).    

 
  A. 5. 2. Ložiska nerostů, hornická činnost 
 

 Předmětná křižovatka neleží v poddolovaném území ani jeho bezprostřední 
blízkosti. Nejbližší poddolované území leží přibližně 3,5 km jihozápadně od umístění 
řešené křižovatky. V blízkém okolí se nenachází žádná ložiska nerostného bohatství. 

 
  A. 5. 3. Geotechnické a inženýrsko-geologické údaje 
     

 Z geomorfologického hlediska tato oblast spadá do systému Hercynského, 
subsystému Hercynské pohoří. Nachází se v provincii Česká vysočina, v subprovincii 
Českomoravská subprovincie, oblasti Brněnská vrchovina a celku Boskovické brázdy a 
podcelku Oslavanské brázdy. Převládají zde červenohnědé, cyklicky uspořádané 
psamity a aleuropelity, na spodu místy s vložkami balínských slepenců. Ve svrchní 
části se nachází převážně šedá klastika. 
 

 
Geologická mapa s popisem 

 
 Před zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace bude nutné 
provést podrobnější geologický a pedologický průzkum v místě stavby. 
 
A. 5. 4. Hydrologické a meteorologické charakteristiky 
 
 Přibližně 350 m východně od řešené křižovatky protéká Křibský potok. Jedná 
se o tok málo významného charakteru, který v letních měsících částečně nebo zcela 
vysychá. Křibský potok se navíc nachází výškově přibližně o 13 m níže, než předmětná 
křižovatka. Dále ve vzdálenosti přibližně 1,4 km severozápadně od řešené křižovatky 
protéká Říčanský potok a 1,4 km jižně potok Bobrava.  
  
 Hladina podzemní vody se v nejrizikovějším místě nachází více než 10 m pod 
povrchem. Vodní režim pro návrh konstrukce vozovky byl určen jako pendulární. 
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 Před zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace je nutné provést 
hydrogeologický a hydrologický průzkum v místě stavby. 
 
A. 5. 5. Současné a budoucí využití a dopravní a technická infrastruktura 
 
 Zájmové území navržené mimoúrovňové křižovatky leží východně od města 
Rosice u Brna v jeho katastrálním území. Současné využití území, na němž je 
uvažována výstavba MÚK, slouží z většiny jako orná půda, část stavby je rovněž 
umístěna na stávajících komunikacích. V místě stavby ani v její blízkosti se nenachází 
žádná zástavba. Přibližně 500 – 550 m od uvažované křižovatky leží průmyslová zóna 
Rosic. Územní plán sídelních útvarů Rosic, Zastávky a Tetčic uvažuje v tomto území 
s vybudováním dopravní infrastruktury, a to s výstavbou daných obchvatů Rosic a 
Tetčic a jejich napojení na stávající silnici I/23 = předmětná křižovatka. Na základě 
této výstavby je v ÚP vymezena rezerva pro výstavbu skladovacího areálu, který by se 
případně vystavěl v bezprostřední blízkosti uvažované přípojné větve MÚK. Dále je 
v ÚP vymezena rezerva pro výstavbu rychlostní železnice. Výhledová trasa rychlostní 
železnice kříží stávající S I/23 (směr Brno) cca 550 m severovýchodně od stávající 
stykové křižovatky.     

 
  A. 5. 6. Ochranná pásma 
 
   A. 5. 6. 1. Dopravní systémy 
 
    Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými 
   plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

- 50  m  od   osy   vozovky   nebo   přilehlého   jízdního   pásu   silnic  I.  třídy 
- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy 

nebo III. třídy    
  
 Ochranné pásmo  dráhy  tvoří  prostor  po obou stranách dráhy, jehož 
hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou: 

- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, 
nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy 

 
A. 5. 6. 2. Vodní zdroje 

 
    Řešené území nespadá do žádného pásma ochranného vodního 
   zdroje. 
  

A. 5. 6. 3. Lesní porosty 
 
    Ochranné pásmo je dle zákona 50 m od okraje lesa. 

    
A. 5. 6. 4. Vodní plochy rybníků 

 
    Trasa neprochází vodní plochou rybníků a ani jejich ochranným 
   pásmem. 
 

A. 5. 6. 5. Inženýrské sítě 
 

 Vzdušné elektrické vedení: 
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Parametr: Hodnota 

> 400 kV 30 m 

220 kV - 400 kV 20 m 

110 kV - 220 kV 15 m 

35 kV - 110 kV 12 m 

1 kV - 35 kV 2 m 

 

 Ropovod (Družba)  300 m od okraje vedení potrubí 

 Produktovod   300 m od okraje vedení potrubí 

 VVTL plynovod 500/63  150 m od okraje vedení potrubí 

 VTL plynovod 300/40  20 m od okraje vedení potrubí 
   

 Před dalším stupněm dokumentace je nutné projednání návrhu s 
vlastníky a správci dotčené dopravní a technické infrastruktury. 

 
A. 5. 7. Chráněná území 

  
   Řešená oblast nespadá do žádného chráněného území. 
   

A. 5. 8. Citlivost území z hlediska ŽP a ochrany přírody a krajiny. 
    

 Předmětné území nemá žádnou zvláštní citlivost z hlediska ŽP ani z hlediska 
ochrany přírody a krajiny. Plánovaná stavba bude stavbou dopravní infrastruktury, 
která již je v tomto území zavedena. S předmětnou stavbou, jak již bylo uvedeno, 
počítá územní plán, ke kterému se vyjádřil odbor životního prostředí.   

 
 A. 6.  Základní údaje navržených variant 
   
  A. 6. 1.  Směrové řešení tras 
   

 Směrové řešení je provedeno tak, aby odpovídalo požadavkům příslušných 
norem. Především se jedná o dodržení požadovaných limitních parametrů. 
 

   A. 6. 1. 1. SILNICE I/23 (OBCHVAT ROSIC)  
    

 Silnice I/23 začíná na stávající S I/23 a prvních 100 m přímé této trasy 
ji také kopíruje. Po 100 m přímé začíná pravostranný, symetrický směrový 
oblouk o poloměru 500 m s přechodnicemi délek 120 m. V tomto místě 
rovněž dochází k odpojení odbočné větve a připojení přípojné větve MÚK. Po 
tomto oblouku následuje přímá délky 35,39 m. Trasa navazuje a plynule 
pokračuje v obchvatu Rosic (směrové parametry koordinovány s diplomovou 
prací Bc. Evy Plucarové, která se obchvatem Rosic zabývá).      

 
 Přehled směrového vedení trasy:  
  

Označení 
prvku 

Staničení 
[km] 

Směrový 
prvek 

Délka 
[m] 

ZÚ 0,000 00 PŘÍMÁ 100,00 

TP 0,100 00 A= 244,95 120,00 
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PK 0,220 00 R= 500,00 m 313,55 

KP 0,533 54 A= 244,95 120,00 

PT 0,653 54 PŘÍMÁ 35,39 

KÚ 0,688 93     

    
   A. 6. 1. 2. SILNICE II/394 (OBCHVAT TETČIC)  
    

 Silnice II/394 začíná v místě spojení přípojné a odbočné větve MÚK, 
odtud pokračuje v přímé, dlouhé 137,40 m. V km 0,050 00 je umístěna 
navržená styková křižovatka se silnicí Připojení Rosic. Trasa navazuje a 
plynule pokračuje v obchvatu Tetčic (směrové parametry koordinovány s 
autorovou bakalářskou prací, která se obchvatem Tetčic zabývala).     
 

 Přehled směrového vedení trasy: 
   

Označení 
prvku 

Staničení 
[km] 

Směrový 
prvek 

Délka 
[m] 

ZÚ 0,000 00 PŘÍMÁ 137,40 

KÚ 0,137 40     

 
   A. 6. 1. 3. PŘÍPOJNÁ VĚTEV  
    

 Přípojná větev předmětné MÚK plynule vychází ze S II/394 
v obchvatu Tetčic. V tomto místě km 0,000 00 také dochází k připojení 
odbočné větve MÚK. Začátek trasy je zároveň začátkem pravostranného, 
symetrického směrového oblouku o poloměru 500 m s přechodnicemi délek 
90 m. Po tomto oblouku, následuje přímá délky 310,02 m, která se připojuje 
na silnici I/23.  

 
 Přehled směrového vedení trasy: 
 

Označení 
prvku 

Staničení 
[km] 

Směrový 
prvek 

Délka 
[m] 

ZÚ = ZP 0,000 00 A= 212,13 90,00 

PK 0,090 00 R= 500,00 m 46,68 

KP 0,136 68 A= 212,13 90,00 

PT 0,226 68 PŘÍMÁ 310,02 

KÚ 0,536 71     

 
   A. 6. 1. 4. ODBOČNÁ VĚTEV  
    

  Odbočná větev začíná odpojením od silnice I/23. Začátek trasy je 
 zároveň začátkem pravostranného, nesymetrického směrového oblouku o 
 poloměru 145 m s první přechodnicí délky 102,11 m a druhou délky 60 m. Po 
 tomto oblouku, následuje levostranný, symetrický směrový oblouk o 
 poloměru 147 m s přechodnicemi délek 60 m. Na tento oblouk navazuje 
 poslední oblouk této trasy, a to pravostranný, symetrický o poloměru 145 m s 
 přechodnicemi délek 60 m. Po tomto oblouku následuje přímá délky 23,99 m, 
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 na jejímž konci se spojuje s přípojnou větví MÚK a plynule přechází v S II/394 
 v obchvatu Tetčic.    
 
 Přehled směrového vedení trasy: 

Označení 
prvku 

Staničení 
[km] 

Směrový 
prvek 

Délka 
[m] 

ZÚ = ZP 0,000 00 A= 121,68 102,11 

PK 0,102 11 R= 145,00 m 4,12 

KP 0,106 23 A= 93,27 60,00 

PP 0,166 23 A= 93,84 60,00 

PK 0,226 23 R= 147,00 m 130,65 

KP 0,356 89 A= 93,84 60,00 

PP 0,416 89 A= 93,27 60,00 

PK 0,476 89 R= 145,00 m 24,44 

KP 0,501 32 A= 93,27 60,00 

PT 0,561 32 PŘÍMÁ 23,99 

KÚ 0,585 32     

 
   A. 6. 1. 5. PŘIPOJENÍ ROSIC  
    

  Silnice, která zajišťuje připojení Rosic do MÚK začíná ve stykové 
 křižovatce se silnicí II/394 v obchvatu Tetčic. Z této křižovatky vychází jako 
 přímá délky 53,67 m, na níž navazuje levostranný, symetrický směrový oblouk 
 poloměru 270 m s přechodnicemi délek 70 m. Po tomto oblouku, následuje 
 přímá délky 20,38 m, která již vede po stávající silnici I/23.    
 
 Přehled směrového vedení trasy: 
   

Označení 
prvku 

Staničení 
[km] 

Směrový 
prvek 

Délka 
[m] 

ZÚ 0,000 00 PŘÍMÁ 53,67 

TP 0,053 67 A= 137,48 70,00 

PK 0,123 67 R= 270,00 m 171,17 

KP 0,294 83 A= 137,48 70,00 

PT 0,364 83 PŘÍMÁ 20,38 

KÚ 0,385 22     

 
A. 6. 2.  Výškové řešení tras 
 
 Výškové řešení je provedeno tak, aby odpovídalo požadavkům příslušných 
norem. Především se jedná o dodržení sklonových poměrů a zaoblení vypuklých a 
vydutých výškových oblouků. Podélné profily komunikací, které navazují na stávající 
vozovky, jsou navrženy tak, aby přecházely plynule do stávajícího řešení. 
 

   A. 6. 2. 1. SILNICE I/23 (OBCHVAT ROSIC)  
    

 Niveleta silnice I/23 začíná ve výšce 361,80 m. n. m. na povrchu 
stávající S I/23. Počátečních 100 m niveleta kopíruje povrch stávající S I/23, 
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tento podélný sklon má hodnotu -1,74% a daná komunikace tímto sklonem 
klesá až po km 0,210 05, kde přechází ve vrcholový oblouk o poloměru     
5000 m, jenž převádí sklon nivelety na hodnotu -4,50% a vede až po km         
0, 348 17. Od tohoto km niveleta déle klesá ve sklonu -4,50% až po km    
0,566 25, kde přechází v údolnicový oblouk o poloměru 3500 m, který převádí 
sklon nivelety na hodnotu -1,99% a vede až po km 0,654 11. Pod tímto 
sklonem niveleta klesá až po konec úseku v km 0,688 93. V tomto místě má 
niveleta výšku 340,49 m. n. m. Podélným sklonem -1,99% niveleta plynule 
navazuje na niveletu obchvatu Rosic (výškové a sklonové poměry 
koordinovány s diplomovou prací Bc. Evy Plucarové, která se obchvatem 
Rosic zabývá). 
 
Přehled výškového vedení trasy: 
  

Bod 
Staničení 

[km] 
Výška   

[m. n. m.] 
Sklon 
[%] 

Délka 
[m] 

Poloměr 
[m] 

Délka tečny 
[m] 

ZÚ 0,000 00 361,80 -1,74 279,11     

VO1 0,279 11 356,95 -4,50 331,07 5000 69,06 

VO2 0,610 18 342,05 -1,99 78,75 3500 43,93 

KÚ 0,688 93 340,49         

 
   A. 6. 2. 2. SILNICE II/394 (OBCHVAT TETČIC)  
    

 Niveleta silnice II/23 začíná ve výšce 351,70 m. n. m. Do tohoto bodu, 
v této výšce, se pod sklonem -3,00% připojují nivelety větví MÚK. Odtud 
niveleta S II/394 vede, rovněž ve sklonu -3,00%, až do konce úseku v km   
0,137 40. V tomto místě má niveleta výšku 347,58 m. n. m. Podélným 
sklonem -3,00% bude niveleta, plynule navazovat na niveletu obchvatu Tetčic 
(výškové a sklonové poměry koordinovány s autorovou bakalářskou prací, 
která se obchvatem Tetčic zabývala).      
 
Přehled výškového vedení trasy: 

  

Bod 
Staničení 

[km] 
Výška   

[m. n. m.] 
Sklon 
[%] 

Délka 
[m] 

Poloměr 
[m] 

Délka tečny 
[m] 

ZÚ 0,000 00 351,70 -3,00 137,40     

KÚ 0,137 40 347,58         

 
   A. 6. 2. 3. PŘÍPOJNÁ VĚTEV  
    

 Niveleta přípojné větve MÚK začíná ve výšce 351,70 m. n. m. Z tohoto 
bodu, v této výšce, stoupá pod sklonem 3,00%, aby bylo zajištěno plynulé 
napojení na niveletu S II/394, a zároveň plynulé spojení s niveletou odbočné 
větve MÚK. Niveleta tímto sklonem stoupá až po km 0,097 46, kde přechází 
ve vrcholový oblouk o poloměru 3200 m, jenž převádí sklon nivelety na 
hodnotu 0,60% a vede až po km 0,174 25. Od tohoto km niveleta déle stoupá 
ve sklonu 0,60%, až po km 0,341 49, kde přechází v údolnicový oblouk o 
poloměru 2000 m, který převádí sklon nivelety na hodnotu 1,74% a vede až 
po km 0,364 25. Pod tímto sklonem niveleta stoupá až po km 0,452 09 kde 
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dochází ke styku zpevněných krajnic přípojné větve a silnice I/23. Od tohoto 
km niveleta přípojné větve kopíruje povrch S I/23, až po konec úseku v km 
0,536 71. V tomto místě má niveleta výšku 359,98 m. n. m. Projekčně vyřešit 
tento úsek bylo poměrně složité, jelikož zde niveleta přípojné větve musí 
respektovat vzestupnici silnice I/23 a také podélný sklon nivelety v místě její 
přechodnice. 
 
Přehled výškového vedení trasy: 
 

Bod 
Staničení 

[km] 
Výška   

[m. n. m.] 
Sklon 
[%] 

Délka 
[m] 

Poloměr 
[m] 

Délka tečny 
[m] 

ZÚ 0,000 00 351,70 3,00 135,85     

VO1 0,135 85 355,78 0,60 217,02 3200 38,40 

VO2 0,352 87 357,08 1,74 99,22 2000 11,38 

LS3 0,452 09 358,80 1,81 39,08     

LS4 0,491 17 359,51 1,02 45,53     

KÚ 0,536 71 359,98         

 
  Lomy sklony LS3 a LS4 není nutné výškově zaoblovat. Jedná se o lomy 
 sklonů, způsobené požadavkem, aby niveleta přípojné větve kopírovala 
 povrch S I/23, takovéto lomy sklonu se standardně nezaoblují. Lomy sklonu 
 jsou navíc menší než hodnota ymax = 0,025m, a  proto nevyžadují výškové 
 zaoblení.    
 

   A. 6. 2. 4. ODBOČNÁ VĚTEV  
    

 Niveleta odbočné větve MÚK začíná ve výšce 359,98 m. n. m. Od 
začátku trasy niveleta odbočné větve kopíruje povrch S I/23, až po km     
0,060 48, který leží ve výšce 358,69 m. n. m., a kde dochází k odpojení 
zpevněných krajnic odbočné větve a silnice I/23. Opět se jedná o poměrně 
složitý úsek, niveleta odbočné větve zde respektuje sestupnici silnice I/23 a 
rovněž podélný sklon nivelety v její přechodnici. Od tohoto km niveleta klesá 
pod sklonem -1,74%, až po km 0,137 52, kde přechází v údolnicový oblouk o 
poloměru 1500 m, jenž převádí sklon nivelety na hodnotu -0,50% a vede až 
po km 0,156 08. Od tohoto km niveleta déle klesá ve sklonu -0,50%, až po km 
0,428 54, kde přechází ve vrcholový oblouk o poloměru 2000 m, který převádí 
sklon nivelety na hodnotu -3,00% a vede až po konec úseku v km 0,585 32. 
V tomto místě má niveleta výšku 351,70 m. n. m. Do tohoto bodu, v této 
výšce, niveleta klesá pod tímto sklonem, aby bylo zajištěno plynulé napojení 
na niveletu S II/394, a zároveň plynulé spojení s niveletou přípojné větve 
MÚK. 
 
 V km 0,163 61 a km 0,419 51 jsou na niveletě patrné drobné lomy 
sklonu. Tyto lomy sklonu jsou zapříčiněné hřebenovým klopením, které bylo 
užito, za účelem efektivnějšího odvodnění místa s inflexním řešením.  
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 Přehled výškového vedení trasy: 
  

Bod 
Staničení 

[km] 
Výška   

[m. n. m.] 
Sklon 
[%] 

Délka 
[m] 

Poloměr 
[m] 

Délka tečny 
[m] 

ZÚ 0,000 00 359,98 -1,76 26,66     

LS1 0,026 66 359,51 -2,71 18,49     

LS2 0,045 16 359,00 -2,07 15,32     

LS3 0,060 48 358,69 -1,74 86,32     

VO1 0,146 80 357,19 -0,50 306,75 1500 9,28 

VO2 0,453 54 355,66 -3,00 131,77 2000 25,00 

KÚ 0,585 32 351,70         

 
  Lomy sklony LS1, LS2 a LS3 není nutné výškově zaoblovat. Jedná se o 
 lomy sklonů, způsobené požadavkem, aby niveleta odbočné větve 
 kopírovala povrch S I/23, takovéto lomy sklonu se standardně nezaoblují. 
 Lomy sklonu jsou navíc menší než hodnota ymax = 0,025m, a proto nevyžadují 
 výškové zaoblení. 
 

   A. 6. 2. 5. PŘIPOJENÍ ROSIC  
    

 Niveleta silnice, která zajišťuje připojení Rosic, začíná ve výšce 350,20 
m. n. m. na povrchu stávající S II/394. Počátečních 10 m niveleta kopíruje 
povrch silnice II/394, tento podélný sklon má hodnotu -2,50% (příčný sklon 
S II/394) a daná komunikace tímto sklonem klesá až po km 0,010 00, kde 
přechází ve vrcholový oblouk o poloměru 400 m, jenž převádí sklon nivelety 
na hodnotu -5,00% a vede až po km 0, 015 00. Od tohoto km niveleta déle 
klesá ve sklonu -5,00% až po km 0,304 76, kde přechází v údolnicový oblouk o 
poloměru 2000 m, který převádí sklon nivelety na hodnotu -1,90% a vede až 
po km 0,366 76. Pod tímto sklonem niveleta klesá až po konec úseku v km 
0,385 22. V tomto místě má niveleta výšku 332,76 m. n. m. Podélným 
sklonem -1,90% niveleta plynule navazuje na niveletu stávající S I/23, jejíž 
výškové vedení již není předmětem této studie. 
 
Přehled výškového vedení trasy: 

  

Bod 
Staničení 

[km] 
Výška   

[m. n. m.] 
Sklon 
[%] 

Délka 
[m] 

Poloměr 
[m] 

Délka 
tečny 
[m] 

ZÚ 0,000 00 350,20 -2,50 10,00     

VO1 0,010 00 349,95 -5,00 325,76 400 5,00 

VO2 0,335 76 333,66 -1,90 49,46 2000 31,00 

KÚ 0,385 22 332,76         

 
A. 6. 3.  Konstrukce vozovky 
 
 A. 6. 3. 1. STÁVAJÍCÍ SILNICE I/23 (SMĚR BRNO) 
  

 Kategorie:    Silnice 
 Třída:     I. třída 
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 Návrhová kategorie:    S 22,5/90 
 Návrhová úroveň porušení:  D0 
 Třída dopravního zatížení:  II. 
 Vodní režim:    pendulární 
 Typ podloží:    PIII 
 
  
 
 Navržená konstrukce vozovky: 
  

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11S TL. 40mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ ACL 16S TL. 70mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 22S TL. 90mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PI EK 1,0 kg/m² 

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK TL. 200mm 

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 TL. 250mm 

CELKEM TL. 650mm 

 
 A. 6. 3. 2. SILNICE I/23 (OBCHVAT ROSIC) 

  
 Kategorie:    Silnice 
 Třída:     I. třída 
 Návrhová kategorie:    S 9,5/80 

 Návrhová úroveň porušení:  D0 
 Třída dopravního zatížení:  III. 
 Vodní režim:    pendulární 
 Typ podloží:    PIII 
 
 Navržená konstrukce vozovky: 
  

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 40mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ ACL 16+ TL. 60mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ TL. 60mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PI EK 1,0 kg/m² 

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK TL. 200mm 

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 TL. 250mm 

CELKEM TL. 610mm 

 
 A. 6. 3. 3. SILNICE II/394 (OBCHVAT TETČIC) 
 

 Kategorie:    Silnice 
 Třída:     II. třída 
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 Návrhová kategorie:    S 9,5/80 
 Návrhová úroveň porušení:  D1 
 Třída dopravního zatížení:  IV. 
 Vodní režim:    pendulární 
 Typ podloží:    PIII 
 
 Navržená konstrukce vozovky: 
 

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11 TL. 40mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ ACL 16+ TL. 60mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ TL. 50mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PI EK 1,0 kg/m² 

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 TL. 150mm 

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 TL. 150mm 

CELKEM TL. 450mm 

 
 A. 6. 3. 4. VĚTVE MÚK 
 

 Kategorie:    Silnice 
 Třída:     II. třída 
 Návrhová kategorie:    S 7,0/70(60) 

 Návrhová úroveň porušení:  D1 
 Třída dopravního zatížení:  III. 
 Vodní režim:    pendulární 
 Typ podloží:    PIII 
 
 Navržená konstrukce vozovky: 
  

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11 TL. 40mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ ACL 16+ TL. 60mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ TL. 50mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PI EK 1,0 kg/m² 

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 TL. 150mm 

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 TL. 150mm 

CELKEM TL. 450mm 

 
  Konstrukce vozovky na větvích MÚK byla zvolena shodná, jako 
 konstrukce vozovky na S II/394, i přes o stupeň vyšší třídu dopravního 
 zatížení. Na větvích MÚK se očekává navýšení intenzity TNVk, přibližně o         
 100 – 120 TNV/24hod, oproti TNVk na S II/394 (navýšení je o předpokládaný 
 podíl z hodnoty TNVk na silnici připojující Rosice, jedoucí po větvích MÚK). 
 Pokud by byl proveden v tomto případě návrh vozovky, dle katalogu TP 170 – 
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 Navrhování vozovek pozemních komunikací, došlo by k návrhu vozovky na 
 krajní, spodní stranu intervalu. Očekávané TNVk na větvích MÚK = 560 až 580 
 TNV/24hod, interval z TP 170 pro TDZ III. => 500 až 1-500 TNV/24hod. Tato 
 vozovka by byla příliš předimenzována. Proto bylo provedeno vyhodnocení 
 v programu LayEps, které prokázalo, že zvolená konstrukce vozovky bude 
 schopna přenést až 600 TNV/24hod. Protokol z programu LayEps o tomto 
 vyhodnocení viz. příloha C 05 – protokol LayEps.  
 
 A. 6. 3. 5. PŘIPOJENÍ ROSIC 
  

 Kategorie:    Silnice 
 Třída:     II. třída 

 Návrhová kategorie:    S 9,5/70 
 Návrhová úroveň porušení:  D1 
 Třída dopravního zatížení:  IV. 
 Vodní režim:    pendulární 
 Typ podloží:    PIII 
 
 Navržená konstrukce vozovky: 
  

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11 TL. 40mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ ACL 16+ TL. 60mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ TL. 50mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS EK 0,43-0,48 kg/m² 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PI EK 1,0 kg/m² 

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 TL. 150mm 

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 TL. 150mm 

CELKEM TL. 450mm 

 
A. 6. 4. Mostní objekty, tunelové objekty 
 

   V návrhu MÚK je zbudována jedna mostní konstrukce. Mostní konstrukce 
  slouží k převedení odbočné větve MÚK, mezi km 0,331 04 a km 0,354 04, přes silnici 
  I/23 pokračující v obchvatu Rosic. Mostní konstrukce je navržena v souladu s normou 
  ČSN 73 6201. Důraz je kladen zejména na zajištění požadovaného průjezdního profilu. 
  Výška průjezdního profilu na silnicích I. a II. třídy, dle této normy, je rovna hodnotě 
  4,80 m. Výška průjezdního prostoru je základem pro volnou výšku podjezdu, která 
  potom činí 4,95 m. Prostorové uspořádání mostní konstrukce, viz. následující tabulka: 
     

Délka 
přemostění: 

Úhel 
křížení: 

Výška       
průjezdního 

profilu: 

Volná     
výška 

podjezdu: 

Tloušťka 
mostovky: 

Rozdíl výšek nivelet          
převáděné a 

přemosťované 
komunikace: 

23,00 m 63,7511
g 

4,80 m 4,95 m 1,00 m 6,35 m 

 
 V návrhu MÚK není zbudován žádný tunelový objekt. 
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A. 6. 5.  Odvodnění 
 
 Voda z povrchu vozovky bude odváděna příčným a podélným sklonem krytu. 
Základní příčný sklon krytu je navržen jako střechovitý o hodnotě 2,50%. Ve 
směrovém oblouku je navrženo dostředné klopení v souladu s ČSN 73 6101. Zemní 
pláň je odvodněna příčným sklonem, ten je jako základní navržen ve střechovitém 
sklonu 3,00%. V případě dostředného sklonu krytu přesahujícího hodnotu 3,00% je 
sklon pláně rovnoběžný se sklonem krytu. U větví MÚK je základní příčný sklon 
navržen jako dostředný o hodnotě 2,50%. Ve směrových obloucích se navrhuje 
dostředné klopení v souladu s ČSN 73 6102. Zemní pláň je navržena v dostředném 
sklonu 3,00%. Výsledný sklon v žádném místě komunikace neklesne pod hodnotu 
0,50%.  
 
 Odvedení vody je dále zajištěno souběžnými příkopy. Minimální sklon 
nezpevněného příkopu je 0,50%. V místech, kde sklon příkopu není v rozmezí 0,50% – 
3,00%, je dno příkopu opatřeno příkopovou tvárnící TBM 1/65, minimální sklon takto 
zpevněného příkopu je 0,30%. 
 
 Pod nezpevněným, středním dělícím pásem komunikace S I/23 je navržen 
podélný flexibilní trativod DN 140 mm. Tento trativod je uložen do trativodní rýhy 
šířky 0,50 m, na betonové lože tloušťky 100 mm, C20/25n – XF3. Trativod je nutno 
vyúsťovat po úsecích maximální délky 300 m. Vyústění podélného trativodu se 
provede příčným trativodem, vždy kolmo k ose komunikace do přilehlého příkopu. Ve 
středním dělícím pásu jsou z důvodu vedení trativodu, vybudovány kontrolní plastové 
šachty DN 400 mm (ve stávajícím úseku S I/23 jsou vybudovány jako betonové). 
Niveleta podélného trativodu kopíruje niveletu komunikace, minimální sklon 
trativodů je 0,30%.  
 
 Dvoupruhový úsek stávající silnice I/23 před Rosicemi, na který se napojuje 
silnice zajišťující připojení Rosic má po obou stranách vybudované funkční příkopy. 
Do těchto příkopů budou zaústěny také příkopy nově navrhované silnice (vyústění 
těchto příkopů S I/23 je ve stávajícím stavu patrně vyřešeno poldrem na začátku 
města Rosice).     
 
A. 6. 6.  Zemní těleso 

 
 Zemní těleso je navrženo dle ČSN 73 6101 a dle VL2 – Silniční těleso. Pro 
přesné řešení zemního tělesa je třeba provést inženýrsko – geologický průzkum, dále 
se jím bude zabývat vyšší stupeň projektové dokumentace. 
 
A. 6. 7.  Bezpečnostní zařízení 
 
 V místech násypu přesahujícího výšku 3,00 m (pro sklon svahu 1 : 2,5) bude 
komunikace osazena svodidlem JSNH4, mostní konstrukce bude osazena svodidly 
JSMNH4/H2 s přesahem. Pro oba druhy svodidel platí vzdálenost sloupků 2,00 m. 
Ostatní úseky trasy budou opatřeny směrovými sloupky po 50 m, v obloucích budou 
nahuštěny. Montáž všech těchto zařízení bude provedena dle příslušných montážních 
a prováděcích předpisů. 
 
 U nově navrhovaného směrově rozděleného úseku silnice I/23, bylo navrženo 
osazení středního dělícího pásu směrovými sloupky, podle stávajícího osazení 
středního dělícího pásu. Předmětem práce není měnit bezpečnostní prvky stávajících 
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komunikací. Osazení středního dělícího pásu svodidlem pouze v nově navrženém 
úseku S I/23, by nebylo příliš vhodné. Doporučuje se, aby se vyšší stupeň projektové 
dokumentace zabýval potřebou osazení středního dělícího pásu svodidly v úseku, kde 
je silnic vedena jako směrově rozdělená, tedy tím co je doporučeno příslušnými 
normami. 
 
A. 6. 8. Obslužná zařízení 
 
 Poblíž navrhované MÚK nejsou žádná stávající ani plánovaná obslužná 
zařízení. 
 
A. 6. 9. Demolice, příprava území 
 
 V rámci výstavby předmětné MÚK bude třeba odstranit část stávající S I/23. 
Tato demolice bude nutná v úseku mezi odpojením nově navržené S I/23 v obchvatu 
Rosic, až po úsek, kde se na stávající S I/23 napojuje silnice zajišťující připojení Rosic. 
Délka demolovaného úseku silnice I/23 činí 964 m. Přípojná větev MÚK vede v úseku 
mezi km 0,300 00 – km 0,452 09 směrově i výškově po stávající S I/23. V tomto úseku 
by bylo teoreticky možné zanechat a pouze upravit část stávajícího jízdního pásu 
silnice I/23 (ve směru na Brno), pro potřeby navrhované přípojné větve. Tímto 
možným řešením by se měl zabývat vyšší stupeň projektové dokumentace.    
 
 Dále dochází k demolici stávající stykové křižovatky silnic I/23 a II/394, spolu 
s demolicí části silnice II/394. Délka nutné demolice stávající S II/394, pro potřeby 
výstavby předmětné MÚK, činí 37 m. Jelikož dochází ke zrušení silnice II/394 od Tetčic 
po stávající stykovou křižovatku (viz. A. 6. 10. Nároky na úpravy a přeložky souvise-
jících pozemních komunikací), je možná demolice celého tohoto úseku (pokud 
nebude rozhodnuto o účelovém využití této komunikace, například pro zemědělské 
případně lesní potřeby). 
 
 Návrh stykové křižovatky silnice II/394 a silnice zajišťující připojení Rosic byl 
prováděn s ohledem na rozhledové poměry na této křižovatce. Navržená křižovatka 
splňuje požadavky na zajištění rozhledu. Po výstavbě navrhované křižovatky přesto 
bude nutné přezkoumat rozhledové poměry na nově vybudované křižovatce. 
V případě nedodržení požadovaných rozhledových poměrů z nepředvídatelných 
důvodů (např. nově vzrostlá vegetace, špatně upravený svah zářezu, aj.), bude nutno 
tyto překážky v rozhledu odstranit.         
 
A. 6. 10. Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací 
 
 V rámci výstavby předmětné MÚK dojde ke zrušení části stávající komunikace 
S II/394 a to v úseku od obce Tetčic po stykovou křižovatku této silnice se silnicí I/23 
severně od obce Tetčice. Úsek této komunikace je vystavěn v podélném sklonu 14% 
(místy až 16%), délky přibližně 1,40 km a v zimním období není udržován. Jeho 
vozovka má hodně poruch a je ve velmi špatném stavu. Zrušení tohoto úseku 
doporučuje i Urbanistické středisko Brno, které v současné době vypracovává nový 
Územní plán sídelních útvarů Rosic, Zastávky, Tetčic. Daná komunikace by 
v budoucnu však mohla mít účelové využití, zejména pro zemědělské a lesní potřeby. 
 
 Dále vlivem výstavby MÚK dochází ke zrušení sjezdu na polní cestu, který je, 
ne příliš vhodně, napojen do stávající stykové křižovatky silnic I/23 a II/394. Po 
konzultaci s pracovníky Městského úřadu v Rosicích na odboru Stavební úřad, by 
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neměl být problém zřídit napojení předmětné polní cesty na Rosice například v jiném 
místě případně jinou formou. 
 
A. 6. 11. Podmiňující předpoklady 
 
 Nejdůležitějším podmiňujícím předpokladem výstavby navrhované křižovatky 
je výstavba daných obchvatů sídelních útvarů Rosic a Tetčic.  
 

  A. 6. 12. Bilance základních výměr 
 

 Následující přehledná tabulka, vyjadřuje bilanci základních výměr: 
 

Komunikace: 
Objem 

násypů [m3] 
 Objem 

výkopů [m3] 
Zpevněná 

plocha [m2] 
Délka trasy 

[m] 

S I/23 (OBCHVAT ROSIC) -183 10598 6856 688,93 

S II/394 (OBCHVAT TETČIC) 0 1796 1168 137,40 

PŘÍPOJNÁ VĚTEV MÚK -255 3043 3044 536,71 

ODBOČNÁ VĚTEV MÚK -19749 6626 3684 585,32 

PŘIPOJENÍ ROSIC -4070 43 3274 385,22 

CELKEM -24257 22106 18026 2334 

 
A. 6. 13. Zábory půdy 
 
 Současné využití území, na němž je uvažována výstavba MÚK, slouží 
z naprosté většiny jako orná půda, část stavby je rovněž umístěna na stávajících 
komunikacích a v prostoru lesního pozemku. Silniční pozemek je vymezen pomocí 
mezníků, které jsou umístěné ve vzdálenosti 0,60 m od paty násypu zemního tělesa, 
případně od bodu, v němž svah zářezu protíná původní terén. 
 
 Zabrané území návrhem MÚK je v mezích předepsaných územním plánem. 
Případné odchylky a změny byly konzultovány s pracovníky Městského úřadu v 
Rosicích na odboru Stavební úřad a úřadu Územního plánování. 
 
A. 6. 14. ŽP, příroda a krajina 
 
 Předmětné území nemá žádnou zvláštní citlivost z hlediska ŽP ani z hlediska 
ochrany přírody a krajiny. Plánovaná stavba bude stavbou dopravní infrastruktury, 
která již je v tomto území zavedena. S předmětnou stavbou, jak již bylo uvedeno, 
počítá územní plán, ke kterému se vyjádřil odbor Životního prostředí.   
 

  A. 6. 15. Organizace výstavby  
 

 Organizace výstavby bude primárně záviset na pořadí, v němž se budou 
jednotlivé obchvaty realizovat. Obecně lze říci, že nejvhodnější postup bude takový, 
při němž bude zachováno maximální možné množství provozu. K organizaci dopravy 
při výstavbě bude velkým přínosem stávající čtyřpruhové uspořádání úseku silnice 
I/23. Díky tomuto uspořádání bude možno odklonit dopravu do jednoho stávajícího 
jízdního pásu, který bude sloužit jako dvoupruhová, obousměrná, směrově 
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nerozdělená komunikace (s rychlostním omezením z důvodu bezpečnosti práce i 
provozu na komunikaci a dalšími náležitostmi).  
 
 Jak již bylo výše zmíněno, přesnější organizace je přednostně závislá na 
pořadí, v němž budou obchvaty realizovány. Pokud by došlo k současné výstavbě 
zmíněných obchvatů, bylo by pravděpodobně vhodné nejdříve vystavět přípojnou 
větev MÚK a silnici zajišťující připojení Rosic. V další fázi by došlo k napojení S I/23 
v obchvatu Rosic na stávající S I/23 a k výstavbě odbočné větve. Další možností by 
bylo provést dopravní uzavírku na silnici I/23 v úseku, kde by probíhala výstavba 
předmětné MÚK a jako objízdnou užít trasu přes nedaleké obce Ostrovačice resp. 
Říčany. Znázornění viz. následující výřez mapy:      

 

   
  Znázornění možného vedení objízdné trasy 

 
  Případně využití kombinace obou navrhovaných postupů.  
 
  A. 6. 16. Průzkumy 

 
 Studii předcházely dva směrové, profilové dopravní průzkumy. Vyhodnocení 
průzkumů s komentářem viz. A. 4. 6. Dopravně inženýrské údaje. 
 
A. 6. 17. Náklady 
 
 Ocenění předmětné MÚK bylo prováděno pomocí cenových normativů 
dostupných na webu Ředitelství silnic a dálnic. Došlo k ocenění staveb silnice 
zajišťující připojení Rosic, větví MÚK a mostní konstrukce. Oceňovány byly pouze tyto 
objekty, jelikož cena za projektované úseky S I/23 v obchvatu Rosic a S II/394 
v obchvatu Tetčic se zahrnuje do ceny těchto obchvatů.   
 
 Přibližná cena této stavby stanovená dle uvedených cenových normativů činí      
33 540 000 Kč.  
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 A. 7. Bezpečnost práce 
 

 Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k 
zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Další prováděcí předpis, jenž je nutné 
dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. 
 
 

 A. 8. Celkové posouzení 
   

 Navržená mimoúrovňová křižovatka je útvarového uspořádání, rozštěpového 
typu. Jedná se o křižovatku bez průpletových úseků, což přispívá její bezpečnosti. 
Volba křižovatky byla prováděna mimo jiné s ohledem na místní podmínky, členitost 
území, existující a výhledové přepravní vztahy v území a v neposlední řadě také 
s ohledem na náklady spojené s výstavbou.  
 
 Typ rozštěpové křižovatky byl zvolen, z důvodu ostrého úhlu, pod kterým se 
budou nově budované komunikace (S I/23 v obchvatu Rosic a S II/394 v obchvatu 
Tetčic) křížit. Tvar křižovatky je přínosem k odklonění dopravy od Rosic. Volba 
mimoúrovňového řešení byla uskutečněna také z důvodu vhodné členitosti terénu, 
díky němuž je zvolená křižovatka vhodně zasazena do terénu.  
  
 Dalším požadavkem bylo vhodně vyřešit napojení obce Tetčice na silnici I/23. 
Toto napojení bude provedeno plánovanou jednovětvovou mimoúrovňovou 
křižovatkou, která bude postavena v místě křížení S II/394 v obchvatu Tetčic se 
stávající silnicí III/3941 (mostní objekt bude zřízen z důvodu křížení uvedených 
komunikací, dojde pouze k napojení těchto komunikací prostřednictvím větve 
křižovatky). Vybudování této jednoduché křižovatky, která byla autorovi doporučena 
při obhajobě bakalářské práce zabývající se studií obchvatu Tetčic, vhodně vyřeší 
napojení obce Tetčice. Je však třeba pečlivě zvážit, zda tato křižovatka bude opravdu 
nutná. V zimním období jsou vozidla jedoucí přes Tetčice z regionu Ivančicka a vozidla 
jedoucí z Tetčic (celkem cca 5800 voz/24hod) nucena se připojovat na S I/23 přes 
S III/3941 a S III/3942 procházející okrajem Rosic. Jelikož naprostou většinu těchto 
vozidel tvoří právě vozidla jedoucí z Ivančicka, lze předpokládat, že po vybudování 
obchvatu Tetčic jej tato vozidla využijí. Intenzita vozidel jedoucí z Tetčic na S I/23 pak 
bude velmi malá (cca 500 voz/24hod). Pokud trasa přes S III/3941 a S III/3942 
doposud byla schopna přenést cca 5800 voz/24hod, je třeba zvážit, zda je nutné pro 
intenzitu cca 500 voz/24hod výstavba této MÚK.   
 
 Dále bylo zvažováno navrhnout předmětnou křižovatku tak, aby byla 
průjezdná ze S I/23 v obchvatu Rosic na S II/394 v obchvatu Tetčic a naopak. Od 
tohoto řešení se však upustilo, z důvodu předpokládané téměř nulové intenzity 
dopravních proudů na tomto spojení. Toto propojení by zajišťovalo, vozidlům 
jedoucím z obce Zastávka po S I/23 v obchvatu Rosic, plynule pokračovat na S II/394 
v obchvatu Tetčic a naopak, případně přímé propojení Zastávky a Tetčic. Ovšem 
intenzita těchto dopravních proudů je poměrně nízká, navíc naprostá většina 
vozidel těchto dopravních proudů by využila dvojnásobně kratšího a rychlejšího 
spojení po S III/3941.   



31 
 

  Součástí předmětné MÚK je i navržená styková křižovatka silnice II/394 a 
silnice zajišťující připojení Rosic (v celé práci je tato silnice označována jako – silnice 
zajišťující připojení Rosic, po výstavbě obchvatu Rosic by se patrně tato silnice 
označila jako S II/23). Návrh stykové křižovatky respektuje požadavky příslušných 
norem. Vjezd a výjezd této křižovatky byl zaoblen pomocí složených kružnicových 
oblouků. Poloměry kružnicových oblouků na vjezdu – 40 m : 20 m : 60 m. Poloměry 
kružnicových oblouků na výjezdu – 30 m : 15 m : 45 m. V křižovatce byly navrženy dva 
dopravní ostrůvky, a to jeden zvýšený kapkovitého tvaru a druhý trojúhelníkového 
tvaru, který bude vyznačen pouze opticky, prostřednictvím vodorovného dopravního 
značení. Šířkové uspořádání křižovatky bylo ověřováno v programech AutoTURN a 
Vehicle Tracking, obalové křivky byly vytvořeny pro jízdní soupravu – Tahač s 
návěsem. Vyhovující šířkové uspořádání v křižovatce doložen viz. Koncept 3 – Vlečné 
křivky. Důležitým prvkem návrhu stykové křižovatky bylo dodržení rozhledových 
poměrů na této křižovatce. Rozhledové trojúhelníky byly vynášeny s ohledem na 
předpokládané dovolené rychlosti na paprscích křižovatky – úprava dovolené 
rychlosti bude vyznačena pomocí svislého dopravního značení (na odbočné větvi 
MÚK pokračující jako S II/394 = 70 km/h, na S II/394 ve směru na Ivančice = 70 km/h). 
Rozhledové trojúhelníky byly vynášeny pro uspořádání A i B (Stůj, dej přednost v jízdě 
i Dej přednost v jízdě). Navržená křižovatka splňuje požadavky na zajištění rozhledu 
(na paprsek S II/394 ve směru na Ivančice nebylo možno zcela vynést rozměr XB, 
z důvodu nedostatečné délky navrženého úseku S II/394 v tomto směru pro potřeby 
této práce). 
 
Koncept 1 – Spirálová okružní křižovatka 

 
 Při řešení křižovatky výše uvedených silnic, bylo rovněž uvažováno úrovňové 
křížení. Byl proveden návrh různých typů průsečných úrovňových křižovatek s užitím 
vhodných kombinací odbočovacích a připojovacích pruhů, za účelem zvýšení kapacity 
navrhované křižovatky. Při následném kapacitním posouzení však žádná varianta 
nevyhověla požadavku na úroveň kvality dopravy (nevyhověl požadavek na levé 
odbočení z vedlejší komunikace na hlavní). Křižovatkou, která jediná kapacitně 
vyhověla, byla spirálová okružní křižovatka typu koleno. Pro tuto křižovatku by bylo i 
vhodné čtyřpruhové uspořádání stávají silnice I/23. Protože nejvyšší předpokládaná 
intenzita by byla ve směru Brno – Třebíč a naopak, byl na paprsku S I/23 pokračující 
v obchvatu Rosic navržen připojovací pruh vlevo od průběžného jízdního pruhu. 
Přibližné řešení dané křižovatky viz. Koncept 1. Kapacitní posouzení viz. přílohy C 03 a 
C 04. 
 
 Návrh tohoto řešení byl prostřednictvím Urbanistického střediska Brno 
zamítnut ze strany Ředitelství silnic a dálnic. Navrhovaná křižovatka totiž způsobuje 
neplynulý ,,lom“ na ose S I/23, což bylo hlavním důvodem zamítnutí této varianty.    
 
 Koncept 2 – Styková křižovatka – Jižní varianta obchvatu Rosic 
 
 V současné době je vypracováván nový Územní plán sídelních útvarů Rosice, 
Zastávka, Tetčice. Před zadáním vypracování nového územního plánu, se zvýšil tlak ze 
strany Ředitelství silnic a dálnic ČR na vybudování obchvatu Rosic. Z tohoto důvodu 
se zvažovalo zahrnutí jižní varianty obchvatu do nového územního plánu. V této 
variantě měla být silnice S I/23 vedena od stávající stykové křižovatky se silnicí 
S II/394 jako čtyřpruhová směrově rozdělená, až po křížení se S III/3941 (podle jiných, 
novějších navrhovaných variant, pouze po křižovatku se silnicí zajišťující připojení 
Rosic). Po toto křížení, měla silnice vést jako společný úsek Jižního obchvatu Rosic a 
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obchvatu Tetčic. V konceptu 2 je přibližné možné uspořádání křižovatky pro tuto 
variantu vedení obchvatů.     
 

A. 9. Expertiza 
 
 V rámci studie nebyly provedeny žádné expertizy.  
 
A. 10. Závěr a doporučení 
 

 Hlavní náplní práce byl návrh mimoúrovňové křižovatky. Navržená 
mimoúrovňová křižovatka splňuje všechny požadavky na ni kladené. Po všech výše 
uvedených konzultacích na příslušných úřadech a střediscích se navíc jeví 
mimoúrovňové řešení jako jediná možnost. Navržená MÚK je také tvarově velmi 
podobná křižovatce, s níž bylo počítáno ve stávajícím územním plánu a křižovatce, 
která bude v územním plánu novém.   
 
 

V Brně, dne: 15. 1. 1015    
        Bc. Zdeněk Poulík 
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