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ABSTRAKT
Předmětem této bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obcí Telnice
a Měnín. Tyto obce se nachází v okrese Brno - venkov, Jihomoravský kraj. Obchvat
Telnice bude navržen jako komunikace kategorie S9,5/80 a bude se napojovat
na stávající silnici II/380. Obchvat Měnína bude kategorie S7,5/70 a napojení bude
na silnici II/416. V současnosti obě silnice II. třídy prochází obcemi. Obchvat
je řešen ve třech variantách. Varianty jsou vzájemně porovnány a je vybrána jedna,
která je v rámci studie detailněji zpracována. Cílem této práce je snížení
nepříznivého vlivu tranzitní dopravy těmito obcemi, především nákladní a zvýšit
bezpečnost a životní úroveň v daných obcích.

KLÍČOVÁ SLOVA
Vyhledávací studie, obchvat, Telnice, Měnín

ABSTRACT
The subject of this bachelor thesis is research study of bypass of the villages
Telnice and Měnín. These villages are located in district Brno - venkov,
Jihomoravský kraj. The bypass of Telnice will be designed as road category S9,5/80
a will be connected to the existing road II/380. The bypass od Měnín will
be category S7,5/70 and will be connected do the road II/416. Currently both
of these second-class roads are going through the villages. The bypass is designed
in three variants. These variants are compared each other and there is chosen one
of them, which is processed in more detail. The aim od this bachelor thesis
is reduction of unfavorable impact of transit traffic, in particular freight traffic and
to increase safety and living standards in these villages.
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ÚVOD
Bakalářská práce se zabývá návrhem obchvatů obcí Telnice a Měnín. Daná
oblast je na české poměry hustě osídlena, zároveň danou lokalitou projíždí velké
množství těžkých nákladních vozidel a tranzitní dopravy.
Tyto důvody byly hlavními pro zpracování práce. Záměr dále podporuje fakt,
že z vyjádření představitelů daných obcí vyplývá zájem o takovouto stavbu, která
by řešila problematiku daného území navíc ještě ovlivněného rozvodnou Sokolnice
a umožnila tak další rozvoj těchto obcí.
Práce je členěna na textovou a výkresovou část.

ZÁVĚR
Výsledkem bakalářské práce je podrobné zpracování nejvhodnější varianty
návrhu obchvatu Telnice a Měnína a další doporučení pro samotnou realizaci této
stavby. Dále pak méně podrobné zpracování dalších dvou alternativních variant.
Cílem bylo řešení tranzitní dopravy a těžké nákladní dopravy projíždějící danými
obcemi, v souvislosti s ovlivněním daného území rozvodnou Sokolnice.
Práce se potýká s problémy jako například rovinatost terénu, případně
křížení trasy nejrůznějšími komunikacemi. Neméně vážnými problémy je velké
množství sloupů vedení v dané lokalitě.
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2004.
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TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. Vydání).
Ministerstvo dopravy, 2012.
TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. Vydání). Ministerstvo
dopravy, 2012

VZOROVÉ LISTY:
VL 1 Vozovky a krajnice. Ministerstvo dopravy, 2006.
VL 2 Silniční těleso. Ministerstvo dopravy, 1995.
VL 2.2 Odvodnění. Ministerstvo dopravy, 2008
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