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Dálnice

B20 D1 01171 MÚK Kývalka – Brno-západ

B21 D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum

B22 D1 01191.C Brno centrum – Brno jih

B23 D1 01191.A MÚK Brno jih

B24 D1 01311 Brno-jih – Brno-východ

B25 D1 01313 MÚK Černovická terasa

B26 D1 01312 MÚK Brno-východ – MÚK Holubice

 M1 D1 0136 Říkovice–Přerov

B15 D46 MÚK Vyškov

B14 D46 MÚK Drysice

B27 D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2

B1 D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny

 B2 D52 5205 Přechod VN Nové Mlýny

B3a D52 5206.4 Nové Mlýny – Bavory

B3b D52 5206.3 Bavory – silnice II/414

B3c D52 5206.1 obchvat Mikulova

B3d D52 5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice

 M6 D55 5502 Kokory–Přerov

Silnice I. třídy

B97 I/19 Kunštát, křižovatka       

B86 I/38 křižovatka II/408

B50 I/38 Znojmo, obchvat, I. stavba

B71 I/38 Znojmo, obchvat, III. stavba

B79 I/38 Znojmo obchvat, IV. stavba

B72 I/38 Znojmo–Hatě

B68b I/42 Brno, VMO – Žabovřeská I – etapa II

B55 I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí

B56 I/42 Brno, VMO – Rokytova

B54 I/42 Brno VMO Vinohrady

B81 I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála

B82 I/41 a I/42 VMO Brno Bratislavská radiála
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B70 I/42 Brno VMO Jih Bratisl. rad. – Heršpická

B69 I/42 Brno VMO Pražská radiála – Heršpická

B87 I/42 Brno, VMO Bauerova

B96 I/42 Most 42 – 011..1, 2 – Otakara Ševčíka

B90 I/43 Podlesí, obchvat

B93 I/43 MÚK Kuřim východ

B92 I/43 MÚK Lipůvka

B88 I/43 Závist, stoupací pruh

B95 I/43 Lom Černá Hora, přeložka

B91 I/43 Perná–Krhov, bodová závada

B63 I/43 Krhov–Voděrady

B75 I/43 Bořitov – Svitávka – OK Sebranice

B89 I/43 Svitávka, odbočovací pruh

B57 I/43 Letovice–Rozhraní

B58 I/50 Bučovice, obchvat

B84 I/50 Křižanovice, úprava křižovatky

B60 I/51 Hodonín – obchvat

B73 I/53 Znojmo–Lechovice

B74 I/53 Lechovice–Pohořelice

B85 I/54 Nížkovice, most ev.č. 54-003

B80 I/54, I/55  Veselí nad Moravou, křižovatka

B59 I/55 křižovatka se silnicí II/432

B62 I/55 Břeclav, obchvat

 B4 I/73 Troubsko–Kuřim

 B5 I/73 Kuřim – Bořitov

  B6 I/73 Bořitov – Svitávka

B12 I/73 Svitávka – hranice JM kraje
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I/43 Podlesí, obchvat  (1,4 km)I/43 Podlesí, obchvat  (1,4 km)

I/38 Znojmo obchvat I  (3,0 km)I/38 Znojmo obchvat I  (3,0 km)
I/38 Kravsko, křižovatka s komunikací III/40826

I/38 křižovatka II/408I/38 křižovatka II/408

D52 stavba 5206.4 Nové Mlýny – Bavory  (5,0 km)D52 stavba 5206.4 Nové Mlýny – Bavory  (5,0 km)I/38 Znojmo obchvat III  (4,3 km)I/38 Znojmo obchvat III  (4,3 km)

I/54 Nížkovice most ev. č. 54-003I/54 Nížkovice most ev. č. 54-003

I/50 Křižanovice, úprava křižovatky  (0,5 km)I/50 Křižanovice, úprava křižovatky  (0,5 km)

I/43 Letovice-Rozhraní  (4,0 km)I/43 Letovice-Rozhraní  (4,0 km)

I/43 Svitávka, odbočovací pruhI/43 Svitávka, odbočovací pruh

I/19 Kunštát, křižovatkaI/19 Kunštát, křižovatka

D52 stavba 5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko  (0,8 km)D52 stavba 5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko  (0,8 km)

I/42 Brno, VMO - Tomkovo náměstí  (0,7 km)I/42 Brno, VMO - Tomkovo náměstí  (0,7 km)

I/73 Svitávka–hranice JM kraje  (16,5 km)I/73 Svitávka–hranice JM kraje  (16,5 km)

I/73 Kuřim–Bořitov  (13,8 km)I/73 Kuřim–Bořitov  (13,8 km)

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II  (0,9 km)I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II  (0,9 km)

I/43 Krhov–Voděrady  (2,0 km)I/43 Krhov–Voděrady  (2,0 km)

D1 0136 Říkovice-Přerov  (10,1 km)D1 0136 Říkovice-Přerov  (10,1 km)

I/43 Lom Černá Hora, přeložka  (2,1 km)I/43 Lom Černá Hora, přeložka  (2,1 km)

I/53 Znojmo–Lechovice  (7,2 km)I/53 Znojmo–Lechovice  (7,2 km)

I/38 Znojmo obchvat IV  (1,3 km)I/38 Znojmo obchvat IV  (1,3 km)

D52 5205 Přechod VN Nové Mlýny  (5,6 km)D52 5205 Přechod VN Nové Mlýny  (5,6 km)

I/73 Troubsko–Kuřim  (18,4 km)I/73 Troubsko–Kuřim  (18,4 km)

I/43 MÚK Lipůvka  (1,0 km)I/43 MÚK Lipůvka  (1,0 km)

I/42, I/50 Most 42 – 011..1, 2 - Otakara ŠevčíkaI/42, I/50 Most 42 – 011..1, 2 - Otakara Ševčíka D46 MÚK VyškovD46 MÚK Vyškov

D52 stavba 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny  (6,8 km)D52 stavba 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny  (6,8 km)

I/73 Bořitov – Svitávka  (8,3 km)I/73 Bořitov – Svitávka  (8,3 km)

D52 stavba 5206.1 obchvat Mikulova  (3,9 km)D52 stavba 5206.1 obchvat Mikulova  (3,9 km)

I/43 Závist, stoupací pruhI/43 Závist, stoupací pruh

I/53 Lechovice–Pohořelice  (20,6 km)I/53 Lechovice–Pohořelice  (20,6 km)

I/38 Znojmo – Hatě  (6,0 km)I/38 Znojmo – Hatě  (6,0 km)

I/51 Hodonín – obchvat  (3,4 km)I/51 Hodonín – obchvat  (3,4 km)

I/43 MÚK Kuřim východ  (1,2 km)I/43 MÚK Kuřim východ  (1,2 km)

D55 5502 Kokory–Přerov  (6,0 km)D55 5502 Kokory–Přerov  (6,0 km)

I/55 Břeclav, obchvat  (8,8 km)I/55 Břeclav, obchvat  (8,8 km)

I/43 Perná–Krhov, bodová závada  (1,7 km)I/43 Perná–Krhov, bodová závada  (1,7 km)

I/42 Brno, VMO - Rokytova  (0,6 km)I/42 Brno, VMO - Rokytova  (0,6 km)

D52 stavba 5206.3 Bavory–silnice II/414  (1,1 km)D52 stavba 5206.3 Bavory–silnice II/414  (1,1 km)

D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum  (5,0 km)D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum  (5,0 km)

D1 01191.A MÚK Brno jih  (1,5 km)D1 01191.A MÚK Brno jih  (1,5 km)

D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice  (6,8 km)D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice  (6,8 km)

D1 01311 Brno jih – Brno východ  (6,2 km)D1 01311 Brno jih – Brno východ  (6,2 km)

D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1  (0,6 km)D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1  (0,6 km)

D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ  (8,0 km)D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ  (8,0 km)

D1 01191.C Brno centrum – Brno jih  (1,5 km)D1 01191.C Brno centrum – Brno jih  (1,5 km)

I/41 a I/42 VMO Brno Bratislavská radiála  (1,9 km)I/41 a I/42 VMO Brno Bratislavská radiála  (1,9 km)

I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála  (2,9 km)I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála  (2,9 km)

I/42 Brno VMO Jih Bratislavská radiála – Heršpická  (2,3 km)I/42 Brno VMO Jih Bratislavská radiála – Heršpická  (2,3 km)

I/42 Brno VMO Pražská radiála – Heršpická  (3,4 km)I/42 Brno VMO Pražská radiála – Heršpická  (3,4 km) I/42 Brno VMO Vinohrady  (2,1 km)I/42 Brno VMO Vinohrady  (2,1 km)

I/50 Bučovice, obchvat  (5,5 km)I/50 Bučovice, obchvat  (5,5 km)

I/55 křižovatka se silnicí II/432I/55 křižovatka se silnicí II/432

I/42 Brno, VMO Bauerova  (1,3 km)

I/43 Bořitov – Svitávka – OK Sebranice

D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2  (10,4 km)D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2  (10,4 km)

Přehled projektů Ředitelství silnic a dálnic
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Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018
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I/23 Pisárecký tunel - oprava CCTV systému        I/23 Pisárecký tunel - oprava CCTV systému        

I/42, I/50 Most 42 – 011..1, 2 - Otakara ŠevčíkaI/42, I/50 Most 42 – 011..1, 2 - Otakara ŠevčíkaI/23 Brno- ul. Bítešská – oprava krytu vozovky  (2,2 km)I/23 Brno- ul. Bítešská – oprava krytu vozovky  (2,2 km)

I/55 Lužice - sanace komunikace  (0,1 km)                    I/55 Lužice - sanace komunikace  (0,1 km)                    I/38 Vrbovec - hranice ČR - výměna krytu vozovky  (6,1 km)I/38 Vrbovec - hranice ČR - výměna krytu vozovky  (6,1 km)

D2 Oprava odpočívky Lanžhot - vpravoD2 Oprava odpočívky Lanžhot - vpravo

D2 Rekonstrukce mostu D2-034                      D2 Rekonstrukce mostu D2-034                      

I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)

I/54 Kyjov - Vlkoš  (2,4 km)                                           I/54 Kyjov - Vlkoš  (2,4 km)                                           

I/55 Sudoměřice – Petrov, km 102,5 - 100,4  (2,2 km)   I/55 Sudoměřice – Petrov, km 102,5 - 100,4  (2,2 km)   

I/55 Břeclav - ul. Hraniční - oprava krytu  (1,1 km)         I/55 Břeclav - ul. Hraniční - oprava krytu  (1,1 km)         

D1 Soubor staveb km 204,5 - 261,5 P + L  (57,0 km)                       D1 Soubor staveb km 204,5 - 261,5 P + L  (57,0 km)                       

I/38 Pavlice - Grešlovo Mýto - průtah  (2,7 km)              I/38 Pavlice - Grešlovo Mýto - průtah  (2,7 km)              

D1 Oprava mostů D1-264, D1-263                      D1 Oprava mostů D1-264, D1-263                      

I/43 Brno, úprava připojovacího pruhu ul. Kosmova – KřižíkovaI/43 Brno, úprava připojovacího pruhu ul. Kosmova – KřižíkovaI/23 Pisárecký tunel Obnova dopravního systému PDZI/23 Pisárecký tunel Obnova dopravního systému PDZ

D2 Rekonstrukce mostu D2-012, D2-030, D2-033D2 Rekonstrukce mostu D2-012, D2-030, D2-033

I/53 oprava povrchu v km 2,740 - 3,890  (1,3 km)   I/53 oprava povrchu v km 2,740 - 3,890  (1,3 km)   

I/50 Bučovice - Nesovice – oprava povrchů  (4,6 km)I/50 Bučovice - Nesovice – oprava povrchů  (4,6 km)

I/55 Břeclav - Mor. Nová Ves - oprava krytu  (8,1 km)   I/55 Břeclav - Mor. Nová Ves - oprava krytu  (8,1 km)   

D2 Oprava AB vozovky km 53,3 - 59,8 P a MÚK 48 Břeclav  (6,5 km)D2 Oprava AB vozovky km 53,3 - 59,8 P a MÚK 48 Břeclav  (6,5 km)

I/19 Rozseč - Sychotín - oprava vozovky  (3,8 km)       I/19 Rozseč - Sychotín - oprava vozovky  (3,8 km)       

I/19 Sebranice, průtah  (2,0 km)                                      I/19 Sebranice, průtah  (2,0 km)                                      

I/54 Veselí nad Moravou. – Svatoplukova – výměna povrchu  (0,2 km)I/54 Veselí nad Moravou. – Svatoplukova – výměna povrchu  (0,2 km)

I/19, I/43 oprava propustku ev.č.19-222718 a oprava zábradlí Letovice  (0,0 km)I/19, I/43 oprava propustku ev.č.19-222718 a oprava zábradlí Letovice  (0,0 km)

I/54 Archlebov - průtah - oprava krytu vozovky  (1,1 km)I/54 Archlebov - průtah - oprava krytu vozovky  (1,1 km)

I/38 okr. Znojmo - oprava propustků  (3,9 km)               I/38 okr. Znojmo - oprava propustků  (3,9 km)               

I/50 Křižanovice - Bučovice – oprava povrchů  (3,6 km)I/50 Křižanovice - Bučovice – oprava povrchů  (3,6 km)

D1 Rekonstrukce mostu D1-231.1                     D1 Rekonstrukce mostu D1-231.1                     

I/42 Brno - ul.Porgesova - oprava krytu vozovky  (0,9 km)I/42 Brno - ul.Porgesova - oprava krytu vozovky  (0,9 km)

I/43 Brno - ul.Hradecká - oprava povrchu  (3,8 km)I/43 Brno - ul.Hradecká - oprava povrchu  (3,8 km)

I/55 Most ev.č. 55-072a - oprava dilatačních závěrůI/55 Most ev.č. 55-072a - oprava dilatačních závěrů

D1 Oprava AB vozovek v km 229-254 vč. MÚK 230,236,244  (25,0 km)

I/23 ulice Bítešská, oprava veřejného osvětlení  (0,4 km)I/23 ulice Bítešská, oprava veřejného osvětlení  (0,4 km)

D46 MÚK Drysice                            D46 MÚK Drysice                            

D52 Rekonstrukce AB vozovky, levý jízdní pás včetně DIS-SOS, km 9,700 – 27,164 – II. ETAPA, úsek IV – pravý jízdní pás km 10,500–26,500 – km 27,164  (3,2 km)      D52 Rekonstrukce AB vozovky, levý jízdní pás včetně DIS-SOS, km 9,700 – 27,164 – II. ETAPA, úsek IV – pravý jízdní pás km 10,500–26,500 – km 27,164  (3,2 km)      

I/54 Archlebov – Strážovice, km 18,000 - 22,150  (4,1 km)I/54 Archlebov – Strážovice, km 18,000 - 22,150  (4,1 km)

Předpoklad realizace: 2022–2023

St.: 10,750   Předpoklad realizace: 2022–2024
St.: 142,000–144,220   Předpoklad realizace: 07/2022–08/2022

St.: 117,870–117,950   Předpoklad realizace: 2023–2023St.: 248,517–254,619   Předpoklad realizace: 04/2022–07/2022

Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 30,800   Předpoklad realizace: 04/2023–06/2023

Předpoklad realizace: 04/2022–2022

St.: 30,022–32,391   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 100,902–103,111   Předpoklad realizace: 09/2022–10/2022

St.: 136,903–138,000   Předpoklad realizace: 04/2023–06/2023

St.: 204,500–261,500   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 222,943–225,645   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 220,000   Předpoklad realizace: 04/2023–07/2023

Předpoklad realizace: 07/2022–09/2022Předpoklad realizace: 2022–2023

St.: 7,600   Předpoklad realizace: 04/2023–07/2023

St.: 2,601–3,932   Předpoklad realizace: 04/2022–05/2022

St.: 22,854–27,456   Předpoklad realizace: 05/2022–06/2022

St.: 124,200–132,300   Předpoklad realizace: 04/2023–06/2023

St.: 53,300–59,800   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 212,915–216,742   Předpoklad realizace: 04/2022–07/2022

St.: 221,921–223,949   Předpoklad realizace: 07/2022–09/2022

St.: 50,880–51,119   Předpoklad realizace: 06/2022–08/2022

St.: 40,127–40,145   Předpoklad realizace: 04/2022–06/2022

St.: 16,941–18,013   Předpoklad realizace: 09/2022–10/2022

St.: 234,109–238,041   Předpoklad realizace: 07/2022–11/2022

St.: 16,163–19,812   Předpoklad realizace: 06/2022–07/2022

St.: 194,000   Předpoklad realizace: 04/2023–11/2023

St.: 5,485–6,385   Předpoklad realizace: 07/2022–08/2022

St.: 1,230–5,000   Předpoklad realizace: 07/2022–09/2022

St.: 134,820   Předpoklad realizace: 04/2022–05/2022

St.: 229,000–254,000   Předpoklad realizace: 2023–2023

St.: 0,000–0,409   Předpoklad realizace: 03/2022–04/2022

Předpoklad realizace: 05/2021–10/2022

St.: 22,855–26,091   Předpoklad realizace: 04/2022–07/2022

St.: 18,000–22,150   Předpoklad realizace: 10/2022–11/2022

Přehled významných oprav 
v roce 2022

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla

Opravy v realizaci

Oprava/rekonstrukce mostu

Opravy v přípravě

stav k 10/2022

0 10 20km

I/52 Pasohlávky - oprava povrchu  (3,8 km)
St.: 72,800–77,350   Předpoklad realizace: 06/2020–11/2020

název akce

staničení předpokládaný termín realizace

délka

Legenda k popiskům

 

Jihomoravský kraj

www.dopravniinfo.cz
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Poznámky



Ivančice

Mikulov

Šlapanice

Židlochovice

Pohořelice

Moravský
Krumlov

Hustopeče

Rosice Brno

1

1

2

2

52

52

53

52

52

40

50

42

41

42

23

23

zprovozněné úseky – 16,8 km 

stav k 09/2022

Celková délka D52: 45,2 km*
* bez zkapacitnění D2

předpoklad zahájení v roce 2025 – 17,6 km

předpoklad zahájení v roce 2027 – 5,6 km

předpoklad zahájení v roce 2030 – 10,4 km

Dálnice D52
Brno – Pohořelice – Mikulov – Rakousko  

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové

silnice I. třídy

číslo dálnice

státní hranice

Legenda

číslo silnice

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

silnice II. třídy

silnice pro motorová vozidla 

3 34

0 4 8 km

M 5 Chrlice II

E10 Rajhrad

E16 Hrušovany

E13 Syrovice

E23 Pohořelice-sever

E26 Pohořelice-jih

E33 Ivaň

E41 Perná

E46 Mikulov-sever

E49
Mikulov-jih

5206.1 obchvat Mikulova  (3,9 km)5206.1 obchvat Mikulova  (3,9 km)

5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny  (6,8 km)

5206.4 Nové Mlýny – Bavory  (5,0 km)5206.4 Nové Mlýny – Bavory  (5,0 km)

5202 Rajhrad – Pohořelice  (13,2 km)5202 Rajhrad – Pohořelice  (13,2 km)

5205 Přechod VN Nové Mlýny  (5,6 km)5205 Přechod VN Nové Mlýny  (5,6 km)

5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice  (0,8 km)5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice  (0,8 km)

5203 Pohořelice, obchvat  (3,6 km)5203 Pohořelice, obchvat  (3,6 km)

5206.3 Bavory – silnice II/414  (1,1 km)5206.3 Bavory – silnice II/414  (1,1 km)

Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2
celková délka s D2 a MÚK Syrovice 10,4 km  

(předpokl. realizace 2025 – 2028)

(předpokl. realizace 2025 – 2028)

(předpokl. realizace 2025 – 2028)

(zprovozněno 1997)

(předpokl. realizace 2027 – 2030)

(předpokl. realizace 2025 – 2028)

(zprovozněno 1996)

(předpokl. realizace 2025 – 2028)

(předpokl. realizace 2030 – 2035)



Havířov

Orlová

Kopřivnice

Bohumín

Hranice

Zábřeh

Šternberk

Uničov

Litovel

Hlučín

Frenštát
p. Radh.

Rožnov
p. Radh.

Holešov

Mohelnice

Konice

Frýdlant n. O.

Rýmařov

Bílovec

Odry

Kravaře

Vítkov

Bystřice
p. Host.

Vizovice

Bučovice

Slavkov
u Brna

Valašské
Meziříčí

Otrokovice

Lipník
n. Beč.

Frýdek-
-Místek

Opava

Nový
Jičín

Prostějov

Přerov

Kroměříž
Vsetín

Vyškov

Olomouc

Ostrava

Zlín

55

46

35

35

56

48
48

35

1

1

1

49

58

56

56

49

46

46

46
45

11

11

59

6744

57

57

55

35

46

47

35

50

55

49
49

49

35

57

35

57

47

58

69

předpoklad zahájení v roce 2022 – 10,1 km

zprovozněné úseky – 119,5 km 

stav k 10/2022
Celková délka: 129,6 km

Dálnice D1
úsek Vyškov – Kroměříž – Přerov – Lipník nad Bečvou – Ostrava – Polsko 

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové

silnice I. třídy

číslo dálnice

státní hranice

Legenda

číslo silnice

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

silnice II. třídy

silnice pro motorová vozidla 

3 34

0 10 20 kmE
253 Kojetín

E
258 Kroměříž

-zá
pad

E
258 Kroměříž

-východ

E
264 Hulín

-zá
pad

M265 Hulín

MPřerov-sever

M
296 Lipník n. B. – Bohuslávky

E
298 Lipník n. B. – Loučka

E
308 Hranice

E
311 Bělotín

E
321 Mankovice

E
330 Hladké Životice

E
336 Butovice

E
342 Bravantice

E
349 Klimkovice

E
354 Rudná

E
357 Severní spoj

E
361 Místecká

E
365 Vrbice

E
370 Bohumín

E
372 Bohumín

EŘíkovice

EPřerov-západ

ELipník n. B. – Trnávka

(zprovozněno 2007)

(zprovozněno 2012)

(zprovozněno 2009)

(zprovozněno 2010)

(zprovozněno 2008)

(předpokl. realizace 2022 – 2025)

(zprovozněno 2007)

(zprovozněno 2019)

(zprovozněno 2008)

(zprovozněno 2009)

(zprovozněno 2010)

(zprovozněno 2008)

(zprovozněno 2008)

(zprovozněno 2009)

4708 Ostrava, Rudná – Hrušov (8,5 km)

4709.2 Bohumín – státní hranice ČR/PL (6,1 km)

4705 Bělotín – Hladké Životice (18,1 km)

0135 Kroměříž-východ – Říkovice, 2.část (5,7 km)

0134.3 Kroměříž-západ – Kroměříž-východ (3,0 km)

0136 Říkovice–Přerov (10,1 km)

4709.1 Hrušov – Bohumín (8,6 km)

0137 Přerov–Lipník (14,3 km)

4704 Lipník n. B. – Bělotín (15,6 km)

0134.1 Mořice – Kojetín, II. etapa (6,6 km)

0135 Kroměříž-východ – Říkovice, 1.část (5,6 km)

4707 Bílovec – Ostrava, Rudná (11,7 km)

0134.2 Kojetín – Kroměříž-západ (4,0 km)

4706 Hladké Životice – Bílovec (11,7 km)



Kuřim

Ivančice

Šlapanice

Slavkov
u Brna

Moravský
Krumlov

Rosice
Brno

1

2

52

1

23

54

43

50

50

50

42

23

41

52

předpoklad zahájení v roce 2023 – 1,5 km

předpoklad zahájení v roce 2028 – 6,8 km

předpoklad zahájení v roce 2026 – 19,2 km

předpoklad zahájení v roce 2024 – 2,1 km

stav k 10/2022
Celková délka úseku: 29,6 km

Dálnice D1
Rozšíření v úseku Kývalka – Holubice  

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové

silnice I. třídy

číslo dálnice

státní hranice

Legenda

číslo silnice

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018

silnice II. třídy

silnice pro motorová vozidla 

3 34

0 5 10 km

E
168 Devět K

říž
ů

E
178 Ostro

vačice

E
182 Kývalka

E
190 Brno-zá

pad

E
194 Brno-centru

m

E
196 Brno-jih

E201 Brno-Slatina

E200 Černovická terasa

E203 Brno-východ

E210 Holubice
E207 Tvarožná

E216 Rousínov

(předpokl. realizace 2024 – 2027)

(předpokl. realizace 2024 – 2027)

(předpokl. realizace 2026 – 2029)

(předpokl. realizace 2026 – 2029)

(předpokl. realizace 2028 – 2031)

(předpokl. realizace 2026 – 2029)

(předpokl. realizace 2023 – 2026)

01191.A MÚK Brno jih (1,5 km)

01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1 (0,6 km)

01171 MÚK Kývalka – Brno západ (8,0 km)

01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum (5,0 km)

01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice (6,8 km)

01311 Brno jih – Brno východ (6,2 km)

01191.C Brno centrum – Brno jih (1,5 km)



Česká
Třebová

Moravská
Třebová

Litomyšl

Zábřeh

Boskovice

Kuřim

Polička
Mohelnice

Konice

Ivančice

Tišnov

Šlapanice

Bučovice

Slavkov
u Brna

Moravský
Krumlov

Rosice

Bystřice
n. Pern.

Svitavy

Vyškov

Blansko

Brno

1

1

2

52

46

35

35

44

43

47

54

19

35

50

52

52

43

73

43

73

50

42

41

42

23

23

14

stav k 10/2022
Celková délka: 77,3 km

předpoklad zahájení v roce 2030 – 32,2 km

předpoklad zahájení v roce 2028 – 36,8 km

předpoklad zahájení v roce 2026 – 8,3 km 

Silnice I/73
(D1) Brno – Kuřim – Svitávka – Staré Město (D35) 

M78 Dětřichov

E76 Borušov

E68 Chornice

E57 Velké Opatovice

E51 Vanovice

E41 Svitávka

E39 Skalice nad Svitavou

E14 Kuřim - jih

E8 Bystrc

E33 Lysice

E18 Kuřim

E5 Žebětín

M0 Troubsko

(předpokl. realizace 2028 – 2032)

(předpokl. realizace 2028 – 2032)

(předpokl. realizace 2030 – 2033)

(předpokl. realizace 2026 – 2029)

(předpokl. realizace 2030 – 2033)

Svitávka–hranice JM kraje (16,5 km)

hranice JM kraje – Staré Město (20,3 km)

Kuřim–Bořitov (13,8 km)

Bořitov – Svitávka (8,3 km)

Troubsko–Kuřim (18,4 km)



D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou



Přehled staveb  |  ZÁVOD BRNO 13

infoletak_d1-01171-kyvalka-brno-zapad.pdf 14

infoletak_d1-01191-b-muk-brno-zapad-brno-centrum.pdf 16

infoletak_d1-01191-c-brno-centrum-brno-jih.pdf 18

infoletak_d1-01191-a-muk-brno-jih.pdf 20

infoletak_d1-01311-brno-jih-brno-vychod.pdf 22

infoletak_d1-01313-muk-cernovicka-terasa.pdf 24

infoletak_d1-01312-brno-vychod-holubice.pdf 26

infoletak_d1-0136-rikovice-prerov.pdf 28

infoletak_d46-muk-vyskov.pdf 30

infoletak_d46-muk-drysice.pdf 32

infoletak_d52-jizni-tangenta.pdf 34

infoletak_d52-pohorelice-nove-mlyny.pdf 36

infoletak_d52-prechod-Vn-nove-mlyny.pdf 38

infoletak_d52-nove-mlyny-bavory.pdf 40

infoletak_d52-bavory-silnice-ii414.pdf 42

infoletak_d52-5206.1-mikulov-obchvat.pdf 44

infoletak_d52-5206.2-mikulov-hranice.pdf 46

infoletak_d55-kokory-prerov.pdf 48

Seznam staveb
Dálnice

B20 D1 01171 MÚK Kývalka – Brno-západ

B21 D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum

B22 D1 01191.C Brno centrum – Brno jih

B23 D1 01191.A MÚK Brno jih

B24 D1 01311 Brno-jih – Brno-východ

B25 D1 01313 MÚK Černovická terasa

B26 D1 01312 MÚK Brno-východ – MÚK Holubice

 M1 D1 0136 Říkovice–Přerov

B15 D46 MÚK Vyškov

B14 D46 MÚK Drysice

B27 D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2

B1 D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny

 B2 D52 5205 Přechod VN Nové Mlýny

B3a D52 5206.4 Nové Mlýny – Bavory

B3b D52 5206.3 Bavory – silnice II/414

B3c D52 5206.1 obchvat Mikulova

B3d D52 5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice

 M6 D55 5502 Kokory–Přerov
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Dálnice D1MÚK Kývalka – Brno západ

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ“ 
v km 181,500–189,075 je jednou z částí souboru 
staveb rozšíření dálnice D1 kolem Brna na šestipru-
hové uspořádání, které jsou postupně připravovány.

Stavba představuje rozšíření prvního moravské-
ho úseku dálnice D1 z  roku 1972 ze čtyřpruhové 
kategorie D 26,5/120 na šestipruhovou kategorii 
D 34,0/130 se středním dělicím pásem šířky 4 m. 
Rozšíření využívá stávající těleso dálnice D1, osa 
rozšířeného tělesa kopíruje osu stávající dálnice D1.

Stavba začíná před MÚK Kývalka v  km 181,500. 
Dnešní neúplná křižovatka Kývalka bude přestavě-
na na všesměrovou křižovatku. Tvar křižovatky vy-
chází z dnešního tvaru. Jižní část křižovatky bude 
doplněna o velkou okružní křižovatku, do které bu-
dou zapojeny silnice I/23, II/602 a větve křižovatky.

Nadjezd polní cesty v km 182,719 bude zbourán, 
vlastník nepožaduje jeho náhradu, proto bude pří-
stup na pozemky řešen pomocí nové lesní cesty.

Následně trasa dálnice klesá k Brnu. Ve stoupání na 
Prahu rychlost návrhového pomalého vozidla klesla 
pod 70 km, proto je v km 182,480 až 185,355 na-
vržen stoupací pruh šířky 3,50 m. Stoupací pruh by 
měl začínat v km 185,975, ale s ohledem na průchod 
dálnice Popůvkami, kde by došlo k dalšímu přiblížení 
k obytné zástavbě a zvýšení hlukové zátěže, udělilo 
MD souhlas s odchylným řešením. Zvětšení pruhu je 
navrženo na vnitřní stranu vozovky. I v tomto úseku 

bude zřízen odstavný pruh šířky 2,50 m, šířka vozov-
ky se stoupacím pruhem je 14,50 m.

V km 184,200 je navržen služební sjezd pro otáčení 
vozidel údržby. Pro podejití dálnice využívá dálniční 
most přes lesní cestu a  nadregionální biokoridor, 
který bude vybudován znovu. Připojovací a odbo-
čovací pruhy k odpočívce Popůvky budou vybudo-
vány na úkor zpevněné krajnice. V průchodu obcí 
Popůvky budou vybudovány oboustranně protihlu-
kové stěny výšky 5 m, resp. 6 m, které budou mít 
příznivý účinek na snížení hlukové zátěže. 

Dnešní most přes Aušperský potok v  km 186,7 
bude využit a rozšířen na obě strany. Naproti tomu 
dálniční most přes silnici III/15267 Veselka–Troub-
sko v  186,875 bude zbourán z  důvodu špatné-
ho technického stavu a  postaven znovu. Silnice 
III/15267 bude v nezbytné délce upravena.

Čerpací stanice v km 187,5 budou zachovány a na-
pojeny na dálnici pomocí odbočovacích a připojo-
vacích pruhů. Pouze dojde ke zmenšení zeleného 
pásu podél dálnice na minimální šířku 8,0 m. Vlevo 
u ČS bude zrušena pilotová opěrná zeď.

Dálniční křižovatka Bosonohy v km 188,5 s připra-
vovanou kapacitní komunikací I/73 Brno–Moravská 
Třebová a „D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapa-
citnění D2“ není součástí stavby. Následuje dálniční 
most přes silnici III/15274 v km 188,404, který bude 
zbourán a silnice bude přeložena.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Dálnice D1 je v úseku kolem Brna značně doprav-
ně zatížená. Kapacita stávajícího čtyřpruhového 
uspořádání je v  současné době téměř vyčerpána. 
Velké křižovatky Brno centrum a  Brno jih nevy-
hovují kapacitně svým uspořádáním. Ve špičkách 
klesá rychlost dopravy a dochází zde ke konflikt-
ním situacím vzájemným omezením mezi účastníky 
silničního provozu. Proto bylo rozhodnuto o rozší-
ření úseku dálnice D1 kolem Brna na šestipruhové 
uspořádání. V tomto úseku D1 kříží řadu důležitých 
tahů dálnici D2, silnice I/23, I/50 a I/52 a výhledové 
dálnice D43 a D52. 

Soubor staveb tvoří úsek dálnice od Kývalky po Holubice 
délky 30 kilometrů, který je rozdělen do sedmi staveb, 
jež na sebe navzájem navazují s výjimkou připojení Čer-
novické terasy. 

Součástí rozšíření dálnice D1 je přestavba MÚK Brno 
centrum, MÚK Brno jih, MÚK Brno západ, MÚK Brno vý-
chod a přestavba MÚK Kývalka na všesměrovou, úprava 
ostatních křižovatek, rovněž budou provedeny připojova-
cí a odbočovací pruhy na normovaný stav. Kromě zříze-
ní třetích pruhů bude provedena rekonstrukce vozovky, 
mostů, odvodnění, SOS systému. Nadjezdy budou de-
molovány a postaveny znovu. Bude doplněn kamerový 
systém a zavedeno liniové řízení dopravy. Kromě jiného 
bude mít rozšíření D1 příznivý vliv na životní prostředí 
díky výstavbě protihlukových 
stěn a novému povrchu, čímž 
poklesne hlukové zatížení. 
Rozšíření D1 bude mít rovněž 
pozitivní vliv na snížení neho-
dovosti a  bezproblémovou 
údržbu, což povede k zajiště-
ní větší bezpečnosti dopravy.

Kuřim
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V říjnu 2008 byla zpracována původní dokumentace pro územní rozhodnutí. 
V  srpnu 2016 byla zpracována technicko-ekonomická studie. Tato stanovila 
nové hranice staveb v celém úseku. 
Stanovisko EIA pro tah Kývalka – Holubice bylo MŽP prodlouženo do 30. 5. 
2024. Jsou zpracovány projektové podklady: aktualizace fotogrammetrického 
zaměření (01/2018), aktualizace biologického průzkumu (11/2019) a migrační 
studie (11/2019). V 01/2020 byla zpracována aktualizace dopravně inženýrských 
údajů MÚK. Je zpracován diagnostický průzkum mostů – 10/2020.
Probíhá aktualizace dokumentace DÚR. Byl zpracován projekt podrobného 
GTP. Probíhá zpracování DUSP na nové mosty D1-219, D1-220 a D1-222, které budou realizovány v předstihu před rozšířením D1.
Probíhá zpracování technické studie D1 v úseku Kývalka - Holubice - Liniové řízení dopravy a telematické systémy. 

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202920252023 2026202402/200102/2005

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 8000 m
kategorie: D 34,0/130
Mostní objekty:
na dálnici: 3
nad dálnicí: 2
na ostatních komunikacích: 1
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Kývalka
Úpravy ostatních komunikací:
počet: 10

Název stavby: 
D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ 
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Omice, Popůvky u Brna, Troubsko, 
Bosonohy, Ostopovice
Druh stavby:
rozšíření dálnice na šestipruhové 
uspořádání

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DÚR:
HBH Projekt spol. s r.o.
Zpracovatel TES: 
PK Ossendorf spol. s r.o.
Zpracovatel aktualizace DÚR: 
HBH Projekt spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby: 
3 282 015 274 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Dálnice D1MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno 
centrum (km 189,095 – 194,542) je jednou z  částí 
souboru staveb rozšíření dálnice D1 kolem Brna na 
šestipruhové uspořádání.

Stavba představuje rozšíření úseku dálnice D1 z  let 
1976 a 1978 ze čtyřpruhové kategorie D 26,5/120 
na šestipruhovou kategorii D 34,0/130 se středním 
dělicím pásem šířky 4 metry, z důvodu homogeniza-
ce kategorie s navazujícími úseky. Rozšíření využívá 
stávající těleso dálnice D1, osa rozšířeného tělesa 
kopíruje osu stávající dálnice D1. V oblasti křižovatek 
Brno centrum a Brno jih bude provedeno rozšíření na 
čtyřpruhovou kategorii D 28/120. 

V úseku mezi křižovatkami Brno centrum a Brno jih 
bude dálnice rozšířena na kategorii D 34,5/130 čtyř-
pruh s oboustrannými přídavnými pruhy.

Stavba začíná v km 189,500 před MÚK Brno západ 
a  končí v  km 194,542 před mostní estakádou D1-
233 přes železniční trať.

MÚK Brno-západ je křižovatka trubkového typu 
a  bude upravena tak, aby vyhovovala šířkovému 
uspořádání rozšířené dálnice D1. Je navržena jako 
trubková s dvoupruhovými větvemi ve směru Brno–
Vyškov a  Vyškov–Brno. Současně s  úpravou MÚK 
bude provedena přestavba mostu D1-226.

V křižovatce Brno západ se na dálnici D1 napojuje 
silnice I/23, tzv. západní přivaděč, která zprostředko-

vává hlavní propojení brněnské aglomerace ve směru 
na Prahu. V jižní části MÚK Brno západ dálnice sou-
sedí s železniční tratí Brno–Střelice a s výhledovým 
koridorem vysokorychlostní železnice.

Bude zachován stávající tvar MÚK Brno centrum 
pouze s úpravou napojení na dálnici D1 směr Ost-
rava pomocí kolektoru. Trasy severních větví (včetně 
napojení na dálnici) zůstanou bez úprav, bude upra-
vena pouze dálnice D1 na šestipruhové uspořádání a 
větev Brno-Praha. Bude upraveno směrové a výško-
vé vedení větve tak, aby umožnilo budoucí realizaci 
VRT.  
 
V blízkosti obytné zástavby jsou nově navrženy pro-
tihlukové stěny výšky 4,5–6 metrů, které budou mít 
příznivý účinek na snížení hlukové zátěže.

Na základě expertního posouzení v roce 2012 a na-
vazujících projekčních a  přípravných prací byla pů-
vodní stavba D1 01191 Starý Lískovec – Brno-jih 
rozdělena na tři stavby:
•  D1 01191.A  MÚK Brno jih  

(km 196,000–197,500)
•  D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno cent-

rum (km 189,095–194,542)
• D1 01191.C Brno centrum – Brno jih  

(km 194,542–196,000)
• Ke stavbě D1 01191.B byla přičleněna část stavby 

D1 01172, která byla zrušena

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Dálnice D1 je v úseku kolem Brna značně doprav-
ně zatížená. Kapacita stávajícího čtyřpruhového 
uspořádání je v současné době téměř vyčerpána. 
Velké křižovatky Brno centrum a Brno jih nevyho-
vují kapacitně svým uspořádáním. Ve špičkách 
klesá rychlost dopravy a dochází zde ke konflikt-
ním situacím vzájemným omezením mezi účast-
níky silničního provozu. Proto bylo rozhodnuto 
o rozšíření úseku dálnice D1 kolem Brna na šesti-
pruhové uspořádání. V tomto úseku D1 kříží řadu 
důležitých tahů dálnici D2, silnice I/23, I/50 a I/52 
a výhledové dálnice D43 a D52.

Soubor staveb tvoří úsek dálnice od Kývalky po Ho-
lubice délky 30 kilometrů, který je rozdělen do sedmi 
staveb, jež na sebe navzájem navazují s výjimkou při-
pojení Černovické terasy. 

Součástí rozšíření D1 je přestavba MÚK Brno centrum, 
MÚK Brno jih, MÚK Brno západ, MÚK Brno východ 
a  přestavba MÚK Kývalka na všesměrovou, úprava 
ostatních křižovatek, rovněž budou provedeny připo-
jovací a odbočovací pruhy na normovaný stav. Kromě 
zřízení třetích pruhů bude provedena rekonstrukce 
vozovky, mostů, odvodnění, SOS systému. Nadjezdy 
budou demolovány a  postaveny znovu. Bude dopl-
něn kamerový systém a  zavedeno liniové řízení do-
pravy. Kromě jiného bude mít rozšíření D1 příznivý vliv 
na životní prostředí díky výstavbě protihlukových stěn 
a  novému povrchu, čímž 
poklesne hlukové zatížení. 
Rozšíření D1 bude mít pozi-
tivní vliv též na snížení neho-
dovosti a  bezproblémovou 
údržbu, což povede k zajiš-
tění větší bezpečnosti.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022

MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum
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V srpnu 2016 byla zpracována technicko-ekonomická studie, která nastavila 
nové hranice staveb v úseku. 
Jsou zpracovány projektové podklady: aktualizace fotogrammetrického 
zaměření (01/2018), podrobný GTP na zemní tělesa (08/2018), aktualizace 
biologického průzkumu (10/2019) a  migrační studie (11/2019), diagnostika 
mostů (01/2020). V 01/2020 bylo dokončeno zpracování aktualizace dopravně 
inženýrských údajů MÚK. Stanovisko EIA pro tah Kývalka – Holubice bylo MŽP 
prodlouženo do 30. 5. 2024.
Probíhá zpracování technické studie koordinace stavby s VRT. Zakázka na zpracování aktualizace DÚR byla ukončena dohodou v rozpracovanosti z důvodu rozsáhlých 
změn technického řešení a připravuje se zakázka na zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP). Je dokončena doplňková diagnostika mostů D1-227 a D1-
232..3. Je zpracován projekt podrobného GTP pro stavební objekty. Probíhá zpracování DSP oprav mostů D1-226 a D1-230.
Probíhá zpracování technické studie D1 v úseku Kývalka - Holubice - Liniové řízení dopravy a telematické systémy.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 5006 m
kategorie: D 34,0/130
Mostní objekty:
počet: 7
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Brno západ, MÚK Brno centrum
Protihlukové stěny:
počet: 9 (celková délka: 6133 m)
Opěrné a zárubní zdi:
počet: 15

Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 30
objekty elektro: 30
přeložky plynovodu: 7
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 800 000 m3

násypy: 350 000 m3

Název stavby: 
D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK 
Brno centrum
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Ostopovice, Bosonohy, Starý Lískovec, 
Moravany u Brna, Bohunice, Horní 
Heršpice, Dolní Heršpice
Druh stavby:
rozšíření na šestipruhové uspořádání

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DÚR a TES: 
PK Ossendorf spol. s r.o.
Zpracovatel TS: 
Viapont spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby: 
4 168 907 200 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby •  
UP: Uvedení do provozu
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Dálnice D1Brno centrum – Brno jih

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „D1 01191.C Brno centrum – Brno jih (km 
194,560 – 196,000)“ je jednou z  částí souboru 
staveb rozšíření dálnice D1 kolem Brna na šes-
tipruh, které jsou postupně připravovány. Stav-
ba začíná v km 194,560 před mostní estakádou 
D1-233 přes železniční trať a končí v km 196,000 
(napojení na most D1-235 přes řeku Svratku).

Stavba 01191.C představuje rozšíření úseku 
dálnice D1 z  let 1976 a  1978 ze čtyřpruhové 
kategorie D 26,5/120 na šestipruhovou katego-
rii D 34,5/130 se středním dělicím pásem šířky  
4 metry z důvodu homogenizace kategorie s na-
vazujícími úseky. Rozšíření využívá stávající tě-
leso dálnice D1, osa rozšířeného tělesa kopíruje 
osu stávající dálnice D1. V úseku mezi křižovat-
kami Brno centrum a Brno jih bude provedeno 
rozšíření na kategorii D  34,5/130. Přestavba 
obou mimoúrovňových křižovatek Brno centrum 
a  Brno jih je součástí navazujících staveb, a  to 
konkrétně přestavba MÚK Brno jih bude prove-
dena v  rámci stavby 01191.A a přestavba MÚK 
Brno centrum bude provedena v  rámci stavby 
01191.B.

Mostní estakáda Horní Heršpice přes železniční 
trať Brno – Břeclav bude rekonstruována. Dojde 
k rozšíření každého mostu o dva pruhy formou 
kompletní přestavby. Důvodem je aktuální sta-
vebně-technický stav mostu vyžadující stavbu 
mostu nového. Rozšíření o čtvrtý pruh je prove-
deno z důvodu plynulé návaznosti na sousední 

stavbu „D1 01191.B Brno východ – Brno centrum 
(bezprostřední návaznost na složitou MÚK Brno 
centrum). V  rámci stavby 01191.C bude vybu-
dován zárodek pro kolektor křižovatky Brno jih. 
Rovněž zde budou pro zmenšení záboru vybu-
dovány opěrné zdi.

V  rámci stavby je také dotčen stávající areál 
SSÚD 6 Chrlice, v němž je navrženo nové tech-
nologické zařízení.

V blízkosti obytné zástavby jsou nově navrženy 
protihlukové stěny výšky 4,5 až 6 metrů, které 
budou mít příznivý účinek na snížení hlukové zá-
těže obyvatelstva.

Na základě expertního posouzení v  roce 2012 
a  navazujících projekčních a  přípravných prací 
byla původní stavba D1 01191 Starý Lískovec – 
Brno jih rozdělena na tři stavby:
• D1 01191.A – MÚK Brno jih  

(km 196,000–197,500)
•  D1 01191.B – MÚK Brno západ – MÚK Brno-

centrum  (km 189,500–194,560)
• D1 01191.C –  Brno centrum – Brno jih  

(km 194,560–196,000)

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Dálnice D1 je v úseku kolem Brna značně dopravně 
zatížená. Kapacita stávajícího čtyřpruhového uspo-
řádání je v  současné době téměř vyčerpána. Velké 
křižovatky Brno centrum a Brno jih nevyhovují kapa-
citně svým uspořádáním. Ve špičkách klesá rychlost 
dopravy a dochází zde ke konfliktním situacím vzá-
jemným omezením mezi účastníky silničního provo-
zu. Proto bylo rozhodnuto o rozšíření úseku dálnice 
D1 kolem Brna na šestipruhové uspořádání. V tomto 
úseku D1 kříží řadu důležitých tahů dálnici D2, silnice 
I/23, I/50 a I/52 a výhledové dálnice D43 a D52.

Soubor staveb tvoří úsek dálnice od Kývalky po Holubice 
délky 30 kilometrů, který je rozdělen do sedmi staveb, jež 
na sebe navzájem navazují s výjimkou připojení Černovické 
terasy. 

Součástí rozšíření dálnice D1 je přestavba MÚK Brno cen-
trum, MÚK Brno jih, MÚK Brno západ, MÚK Brno východ 
a přestavba MÚK Kývalka na všesměrovou, úprava ostat-
ních křižovatek, rovněž budou provedeny připojovací a od-
bočovací pruhy na normovaný stav. Kromě zřízení třetích 
pruhů bude provedena rekonstrukce vozovky, mostů, od-
vodnění, SOS systému. Nadjezdy budou demolovány a po-
staveny znovu. Bude doplněn kamerový systém a zavede-
no liniové řízení dopravy. Kromě jiného bude mít rozšíření 
D1 příznivý vliv na životní prostředí díky výstavbě nových 
protihlukových stěn a nové-
mu povrchu, čímž poklesne 
hlukové zatížení obyvatel 
přilehlých obcí. Rozšíření 
D1 bude mít rovněž pozitivní 
vliv na snížení nehodovosti 
a  bezproblémovou údržbu, 
což povede k zajištění větší 
bezpečnosti dopravy.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022
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Stanovisko EIA pro MÚK Brno-jih bylo vydáno v  02/2010, pro MÚK Brno-
centrum v 01/2010, pro celý tah rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice 
byla platnost stanoviska EIA prodloužena rozhodnutím MŽP ze dne 30. 5. 2019 
o pět let (do 30. 5. 2024).
Územní rozhodnutí bylo vydáno 18. 4. 2017 a nabylo právní moci 28. 9. 2017. 
Jsou zpracovány projektové podklady: podrobný GTP (07/2018), bezpečnostní 
audit ve stupni DÚR (02/2018), diagnostika mostů (02/2018) a  aktualizace 
záměru projektu (10/2019). 
Byl zpracován čistopis DSP (10/2019) a proběhla inženýrská činnost pro získání SP. SP pro stavbu „C“ bylo Ministerstvem dopravy ČR vydáno 8. 6. 2020 a 8. 7. 2020 
nabylo právní moci. Byla dokončena projektová činnost (DUSP) nového mostu D1-233. Začlenění nového mostu D1-233 je řešeno změnou stavby před dokončením. 
V 01/2022 byla podána žádost o Společné povolení. Dne 30. 6. 2022 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202606/202204/2017 202306/2020
02/2001
11/2019

02/2005
05/2019

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 1440 m
kategorie: D 34,5/130
Mostní objekty:
počet: 2 (celková délka: 304 m)
Protihlukové stěny:
počet: 6 (celková délka: 979 m)
Opěrné a zárubní zdi:
počet: 4 (celková délka: 225 m)

Přeložky ostatních komunikací:
počet: 1 (celková délka: 21 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 2
objekty elektro: 6
přeložky plynovodu: 2
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 92 000 m3

násypy: 190 000 m3

Název stavby: 
Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové 
uspořádání, stavba 01191.C Brno 
centrum – Brno jih
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Horní Heršpice, Dolní Heršpice 
Druh stavby:
rozšíření dálnice na šestipruhové 
uspořádání

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DÚR: 
PK Ossendorf spol. s r.o.
Zpracovatel DSP a IČ: 
RS – PP Morava (vedoucí účastník 
Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.)
Předpokládaná cena stavby:
1 300 000 000 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v sprnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Dálnice D1MÚK Brno jih

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „D1 01191.A MÚK Brno jih“ začíná v km 
195,969 (navázání na úsek D1 01191.C, který 
končí před mostním objektem přes řeku Svrat-
ku) a končí v km 197,520. Stavba má za cíl zka-
pacitnění MÚK Brno jih pro výhledové intenzity 
dopravy a  distribuci dopravy na doprovodnou 
silniční síť včetně řešení napojení okolních ko-
merčních aktivit.

V místě napojení na úsek D1 01191.C je dálni-
ce D1 vedena v šestipruhovém uspořádání, při-
čemž krajní průběžný pruh bude změněn v pruh 
odbočovací. Přes křížení s  dálnicí D2 v  úseku 
mezi připojovacími a odbočovacími pruhy je dál-
nice D1 vedena v čtyřpruhovém uspořádání. Při-
pojovací pruh ze směru Bratislava přejde v pruh 
průběžný, bude tak opět vytvořen třípruhový jízd-
ní pás. Uspořádání ve směru jízdy na Prahu je 
řešeno shodně. Tento návrh umožňuje kapacitní 
vedení dopravy, zároveň vytváří vhodné vedení 
pro řešení kapacitních a bezpečných připojova-
cích a odpojovacích pruhů.

MÚK Brno jih bude zásadně přestavěna z čtyř-
listkovitého typu na dvoulístkovitou křižovatku 
dálnic D1 a  D2, přičemž primární křižovatkové 
směry (tj. větve mezi dálnicemi D1 a  D2) jsou 
navrženy výhradně větvemi přímými nebo po-
lopřímými. Zbylé směry z dálnice D1 do centra 
Brna a opačně jsou převáděny větvemi vratnými 
a  větvemi přímými. Díky tomuto uspořádání je 
možné eliminovat tři ze čtyř stávajících průpletů 

na nynější čtyřlískové křižovatce a dále je možné 
zrušit jeden kolektorový pás na D1 (kolektor ve 
směru od Ostravy).

Kolektorové pásy na dálnici D2 jsou v podchodu 
dálnice D2 pod D1 zrušeny a vratné větve jsou 
připojeny přímo na dálnici D2. Tímto řešením je 
umožněno realizovat plánovanou navazující kři-
žovatku MÚK Hněvkovského v poloze dle plat-
ného územního plánu. Silnice I/41 je navržena na 
přímé převedení na dálnici D2.

Za křižovatkou opět začíná šestipruhové uspo-
řádání. Odbočení a připojení křižovatky je dvou-
pruhové. Stavba končí v km 197,520 před mos-
tem přes železniční trať Brno–Přerov. V blízkosti 
obytné zástavby jsou nově navrženy protihlu-
kové stěny výšky 4,5–6 metrů, které budou mít 
příznivý účinek na snížení hlukové zátěže.

Úprava MÚK zahrnuje změnu kategorizace stá-
vající dálnice D2 na sil. I/41 od počátku v km 
-0,430 (UK Hněvkovského) po km 0,400, kde 
bude I/41 pokračovat jako kolektorová komuni-
kace podél dálnice D2. Dálnice D2 bude nově 
začínat jako ukončení větví MÚK od D1 v dneš-
ním km 0,400 provozního staničení. Dále bude 
pokračovat již v původním koridoru dálnice D2, 
dojde pouze k její rekonstrukci. Konec úseku 
bude v km 0,965 u mostu D2-001A (podjezd 
pod příjezdem k areálu Ikea. Délka úpravy D2 je 
celkem 565 m.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Dálnice D1 je v úseku kolem Brna značně dopravně 
zatížená. Kapacita stávajícího čtyřpruhového uspo-
řádání je v  současné době téměř vyčerpána. Velké 
křižovatky Brno-centrum a Brno-jih nevyhovují kapa-
citně svým uspořádáním. Ve špičkách klesá rychlost 
dopravy a  dochází zde ke konfliktním situacím vzá-
jemným omezením mezi účastníky silničního provozu. 
Proto bylo rozhodnuto o  rozšíření úseku dálnice D1 
kolem Brna na šestipruhové uspořádání. V tomto úse-
ku D1 kříží řadu důležitých tahů dálnici D2, silnice I/23, 
I/50 a I/52 a výhledové dálnice D43 a D52.

Stavba D1 01191.A MÚK Brno jih je jednou z částí soubo-
ru staveb rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání. 
Tento soubor staveb tvoří úsek dálnice od Kývalky po Ho-
lubice délky 30 kilometrů, který je rozdělen do sedmi sta-
veb, jež na sebe navzájem navazují, s  výjimkou připojení 
Černovické terasy.

Součástí rozšíření je přestavba křižovatek velkých křižovatek 
Brno jih a Brno centrum, přestavba MÚK Kývalka na vše-
směrovou, úprava ostatních křižovatek, rovněž budou pro-
vedeny připojovací a odbočovací pruhy na normovaný stav. 
Kromě zřízení třetích pruhů bude provedena rekonstrukce 
vozovky, mostů, odvodnění, SOS systému. Nadjezdy budou 
demolovány a  postaveny znovu. Bude doplněn kamerový 
systém a zavedeno liniové řízení dopravy. Kromě jiného rozší-
ření bude mít příznivý vliv na život-
ní prostředí díky výstavbě nových 
protihlukových stěn a  novému 
povrchu, čímž poklesne hlukové 
zatížení obyvatel přilehlých obcí. 
Rovněž bude mít rozšíření D1 po-
zitivní vliv na snížení nehodovos-
ti, bezproblémové údržbě a  tím 
i k zajištění bezpečnosti dopravy.
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V prosinci 2015 byla zpracována studie alternativního řešení na křižovatku MÚK 
Brno-jih. Toto řešení bylo odsouhlaseno Centrální komisí MD. Dne 25. 1. 2017 
byla udělena výjimka o ochraně přírody a krajiny. Byla zpracována aktualizace 
DÚR (04/2018). ÚR bylo vydáno 17. 4. 2019 a nabylo právní moci 22. 5. 2019
Jsou zpracovány projektové podklady: aktualizace záměru projektu (05/2018), 
diagnostika mostů (06/2018), podrobný geotechnický průzkum zemních těles 
(07/2018), projekt na podrobný geotechnický průzkum zbývající části trasy 
(mosty, opěrné zdi atd.), geodetické zaměření lokality (11/2019), aktualizace 
migrační studie a podklady pro prodloužení platnosti stanoviska EIA (11/2019).  
Dne 16. 1. 2020 rozhodlo MŽP o prodloužení platnosti stanoviska EIA o pět let (do 15. 2. 2025). V 01/2020 byl dokončen podrobný GTP zbývající části trasy. Čistopis DSP 
byl odevzdán v 07/2021. Byla zahájena majetkoprávní příprava + IČ k získání SP. K podání žádosti o vydání SP v 07/2022. Dne 13. 10. 2022 oznámilo MD ČR zahájení 
stavebního řízení. Probíhá zpracování VD-ZDS.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2027202304/2019 2024202205/201802/2010

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 1551 m
kategorie: D 34,0/130
počet všech stavebních objektů: 138
Dálnice D2:
délka: 565 m
kategorie: D 28,0/130 a S 22,0/80
Mostní objekty:
na dálnici: 7; na větvích MÚK: 7
Protihlukové stěny:
počet: 3 (celková délka: 1298 m)

Opěrné a zárubní zdi:
počet: 16
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Brno jih (celk. délka větví: 6895 m)
Přeložky a úpravy ost. komun.:
silnice I/41: 1 (délka: 1376 m)
kolektor D1: 1 (délka: 1041 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 21
objekty elektro: 33
objekty trubních vedení: 5

Název stavby: 
Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové 
uspořádání, stavba 01191. 
A MÚK Brno jih 
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Horní Heršpice, Dolní Heršpice,  
Komárov, Brněnské Ivanovice, Chrlice
Druh stavby:
rozšíření dálnice na šestipruhové 
uspořádání

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DÚR: 
PK Ossendorf spol. s r.o.
Zpracovatel DSP:
MORAVA – RD velké zakázky
Předpokládaná cena stavby: 
3 804 634 422 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v říjnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Dálnice D1Brno jih – Brno východ

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „D1 01311 Brno jih – Brno východ“ mezi km 
197,500 – 204,730 je jednou z  částí souboru sta-
veb rozšíření dálnice D1 kolem Brna na šestipruhové 
uspořádání.

Stavba představuje rozšíření úseku dálnice D1 
z  let 1982 a  1983 ze čtyřpruhové kategorie  
D 26,5/120 na šestipruhovou kategorii D 34,0/130 
se středním dělicím pásem šířky čtyři m, z důvodu 
homogenizace kategorie s navazujícími úseky. Roz-
šíření využívá stávající těleso dálnice D1, osa rozšíře-
ného tělesa kopíruje osu stávající dálnice.

Stavba začíná v km 197,500 za MÚK Brno jih před 
dálničním mostem přes železniční trať, který bude 
v  rámci stavby rekonstruován a  rozšířen. Napojení 
odpočívky Brněnské Ivanovice bude upraveno zří-
zením odbočovacích a připojovacích pruhů. Rampy 
budou směrově a výškově upraveny kvůli napojení na 
šestipruhové uspořádání. Stávající nadjezd vyhovuje 
pro budoucí šestipruhové uspořádání, pouze bude 
provedena jeho rekonstrukce. Se silnicí III/15283 Sla-
tina–Tuřany je navržena křižovatka Brno – Černovic-
ká terasa, která je propojena oboustranně kolektory 
s křižovatkou Brno-Slatina do jedné útvarové křižo-
vatky Brno – Černovická terasa, jež je předmětem 
samostatné stavby „Připojení BPZ Černovická terasa 
na D1“. Rovněž demolice a  výstavba nového nad-
jezdu silnice III/15283 je součástí stavby D1 01313. 
Do křižovatky bude napojena silnice II/380 (východní 
obchvat Tuřan). 

Dálnice bude výškově upravena v oblasti mostu přes 
železniční trať Brno – Veselí nad Moravou tak, aby 
byla dodržena podjezdná výška na železnici. Dálniční 
most bude rozšířen o 2,5 m vlevo, resp. 6 m vpravo. 

Dálniční most přes silnici III/15289 Slatina–Tuřa-
ny bude rekonstruován a  rozšířen. Nadjezd silni-
ce III/15286 bude snesen a  na jeho místě vznikne 
nový nadjezd, který bude vyhovovat šestipruhovému 
uspořádání na D1. Silnice III/15286 Slatina–Šlapani-
ce bude přeložena v kategorii S 9,5 s rezervou pro 
umístění chodníku. Stávající kategorie S 7,5 již nevy-
hovuje nárokům provozu. Dálnice dále klesá k MÚK 
Brno východ. Dálniční most přes větev křižovatky 
bude opraven a rozšířen na každou stranu o 3,75 m. 
Stavba končí v km 204,730 za připojením křižovatko-
vých větví MÚK Brno východ, kde navazuje na stav-
bu „D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice“.

Konstrukce vozovky je navržena variantně buď jako 
s cementobetonovým krytem, anebo s asfaltobeto-
novým krytem. Po celou dobu výstavby bude zacho-
ván provoz ve 2+2 pruzích. Za tímto účelem bude 
provizorně rozšířena vozovka na 11,5 m. Realizace je 
plánována během 48 měsíců.

Rozšíření dálnice bude mít kromě jiného příznivý vliv 
na životní prostředí díky výstavbě nových protihluko-
vých stěn a novému povrchu, čímž poklesne hlukové 
zatížení obyvatel přilehlých obcí.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Dálnice D1 je v úseku kolem Brna značně do-
pravně zatížená. Kapacita stávajícího čtyřpru-
hového uspořádání je v současné době téměř 
vyčerpána. Velké křižovatky Brno-centrum 
a  Brno-jih nevyhovují kapacitně svým uspo-
řádáním. Ve špičkách klesá rychlost dopravy 
a  dochází zde ke konfliktním situacím vzá-
jemným omezením mezi účastníky silničního 
provozu. Proto bylo rozhodnuto o  rozšíření 
úseku dálnice D1 kolem Brna na šestipruhové 
uspořádání. V tomto úseku D1 kříží řadu důle-
žitých tahů dálnici D2, silnice I/23, I/50 a I/52 
a výhledové dálnice D43 a D52.

Soubor staveb tvoří úsek dálnice od Kývalky po 
Holubice délky 30 kilometrů, který je rozdělen do 
sedmi staveb, jež na sebe navzájem navazují s vý-
jimkou připojení Černovické terasy. 

Součástí rozšíření dálnice D1 je přestavba MÚK 
Brno centrum, MÚK Brno jih, MÚK Brno západ, 
MÚK Brno východ a  přestavba MÚK Kývalka na 
všesměrovou, úprava ostatních křižovatek, rovněž 
budou provedeny připojovací a odbočovací pruhy 
na normovaný stav. Kromě zřízení třetích pruhů 
bude provedena rekonstrukce vozovky, mostů, 
odvodnění, SOS systému. Nadjezdy budou demo-
lovány a postaveny znovu. 
Bude doplněn kamerový 
systém a  zavedeno liniové 
řízení dopravy. Rozšíření D1 
bude mít rovněž pozitivní 
vliv na snížení nehodovosti 
a bezproblémovou údržbu, 
což povede k zajištění větší 
bezpečnosti dopravy.
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V říjnu 2008 byla zpracována původní dokumentace pro územní rozhodnutí. 
V  srpnu 2016 byla zpracována technicko-ekonomická studie. Tato stanovila 
nové hranice staveb v celém úseku. 
Jsou zpracovány projektové podklady - aktualizace fotogrammetrického 
zaměření (01/2018), aktualizace biologického průzkumu (10/2019) a migrační 
studie (11/2019), diagnostický průzkum mostů (05/2020). 
V  01/2020 bylo dokončeno zpracování aktualizace dopravně inženýrských 
údajů MÚK. Platnost stanoviska EIA pro tah Kývalka – Holubice byla MŽP 
prodloužena do 30. 5. 2024. 
Probíhá aktualizace dokumentace DÚR a inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí. Je zpracován projekt podrobného GTP. 
Probíhá zpracování technické studie D1 v úseku Kývalka - Holubice - Liniové řízení dopravy a telematické systémy.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202920252023 2026202402/200102/2005

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 6200 m
kategorie: D 34,0/130
Mostní objekty:
na dálnici: 4
nad dálnicí: 2
Protihlukové stěny:
počet: 6 (celková délka: 2851 m)
Opěrné zdi:
počet: 1 (délka: 240 m)

Úpravy ostatních komunikací:
počet: 6 (celková délka: 2492 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 12
objekty elektro: 5
přeložky plynovodu: 3

Název stavby: 
D1 01311 MÚK Brno jih – MÚK Brno 
východ 
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Brněnské Ivanovice, Tuřany, Slatina, 
Bedřichovice, Podolí u Brna 
Druh stavby:
rozšíření na šestipruhové uspořádání

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel TES: 
PK OSSENDORF s.r.o.
Zpracovatel DÚR: 
Dopravoprojekt Brno a.s.
Zpracovatel aktualizace DÚR: 
Dopravoprojekt Brno a.s.
Předpokládaná cena stavby: 
2 083 263 400 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Dálnice D1D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Pro zpracování dokumentace DÚR byla stavba roz-
dělena na dvě etapy:
•  1. etapa zahrnuje vybudování dvou okružních kři-

žovatek pro připojení ramp upravené MÚK Slatina 
a úprava přilehlé části silnice III/15289 (ulice Řipská)

•  2. etapu tvoří vlastní připojení BPZ Černovická te-
rasa.

V  rámci stavby D1 01313 je navržena útvaro-
vá dálniční křižovatka, která je tvořena dvěma 
mimoúrovňovými křižovatkami deltovitého tva-
ru (MÚK Černovická terasa a  MÚK Brno Slati-
na) propojenými nově navrženými oboustrannými 
kolektory podél dálnice. Šířkové uspořádání ko-
lektorů odpovídá dvoupruhové křižovatkové vět-
vi s  volnou šířkou 9,00 m s  návrhovou rychlostí  
80 km/h. Základní šířka zpevnění je 8,00 m. Kolekto-
ry jsou navrženy v poloze, která respektuje výhledové 
rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání. Ko-
lektory jsou připojeny na dálnici prostřednictvím od-
bočovacích, resp. připojovacích pruhů. Délka úpravy 
celého levého kolektoru (včetně připojovacího a od-
bočovacího pruhu) je 2476,80 m. V případě pravého 
kolektoru činí délka úpravy (rovněž včetně připojova-
cího a odbočovacího pruhu) 2151,49 m.

Stávající deltovitou křižovatku Brno–Slatina je nutno 
s ohledem na návrh kolektorů upravit. V místech při-
pojení upravených křižovatkových větví na ulici Říp-
skou (silnice III/15289) budou vybudovány okružní 
křižovatky, přičemž vnější poloměr obou okružních 
křižovatek je 35,75 m. Jižní i severní okružní křižo-

vatka má tři parpsky. Dále bude provedeno napojení 
křižovatkových větví na nově navržené kolektory. Cel-
ková délka úpravy všech větví MÚK je 853,793 m.

Upravená deltovitá křižovatka MÚK Brno–Slati-
na bude doplněna o  další deltovitou křižovatku 
(MÚK Černovická terasa) umístěnou západně od 
železniční trati Brno – Veselí nad Moravou. Tato 
mimoúrovňová křižovatka je připojena větvemi na 
přeloženou silnici III/15238 (výhledově označena 
a  vedena jako II/380) také pomocí dvojice okruž-
ních křižovatek. Okružní křižovatka situovaná se-
verně od dálnice má čtyři paprsky. Vnější poloměr 
okružní křižovatky je 40  m. Do ní bude v  rámci 
stavby připojena kromě křižovatkové větve a  při-
lehlých úseků přeložky silnice III/15238 (MO 14/50  
a S 9,5) i ulice Průmyslová a Tuřanka. 

Okružní křižovatka situovaná jižně od dálnice má rov-
něž čtyři paprsky. Vnější poloměr okružní křižovatky 
je 35,75 m. Do ní je kromě křižovatkových větví a při-
lehlých úseků přeložky silnice III/15283 (S9,9) připo-
jena i komunikace pro připojení letiště Brno–Tuřany 
(S9,5), která dříve umožňovala přetahování letadel.

Celková délka všech větví MÚK Černovická terasa 
je 828,975m.

Podél přeložky silnice III/15283 je vpravo ve směru 
do Tuřan navržena cyklistická stezka, navazující na 
připravovaný úsek cyklistické stezky.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba „D1 01313 Připojení BPZ Černovická 
terasa na D1“ je částí souboru staveb rozší-
ření dálnice D1 kolem Brna na šestipruhové 
uspořádání, jež jsou postupně připravovány.

Záměr města Brna na vybudování průmyslové zóny 
Černovická terasa i další záměry vyvolaly potřebu 
řešit adekvátní dopravní napojení tohoto území na 
silniční a zejména dálniční síť. Stavba představuje 
výstavbu útvarové křižovatky, která se skládá ze 
dvou samostatných křižovatek: Brno – Černovická 
terasa se silnicí III/15283 Slatina–Tuřany (výhledo-
vě II/380 Brno–Hodonín) a  Brno–Slatina se silnicí 
III/15289 Slatina–letiště. Obě křižovatky jsou pro-
pojeny oboustrannými kolektory do jedné z důvodu 
nevyhovující mezikřižovatkové vzdálenosti. Kromě 
přímého napojení nově budované průmyslové zóny 
Černovická terasa se zkvalitní stávající napojení le-
tiště Brno–Tuřany na dálnici D1 a umožní se reali-
zace dalších výhledových záměrů v dané oblasti. 
Cílová doprava bude odvedena z dálnice přímo na 
místo určení mimo zastavěnou část Slatiny.

Rozšíření dálnice D1 bude mít kromě jiného příznivý 
vliv na životní prostředí 
díky výstavbě nových 
protihlukových stěn 
a  novému povrchu, 
čímž poklesne hlukové 
zatížení obyvatel z při-
lehlých obcí.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022
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Byly zpracovány diagnostické průzkumy mostů, aktualizace dopravně-
inženýrských údajů, aktualizace migrační studie (11/2019) a  podrobný 
doplňkový GTP (09/2020).
Platnost stanoviska EIA pro tah Kývalka – Holubice byla MŽP prodloužena do 
30. 5. 2024.
Probíhá majetkoprávní vypořádání pro 1. etapu stavby a inženýrská činnost ke 
společnému povolení pro 2. etapu stavby.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního/společného povolení • VŘ: Vyhlášení 
výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2027202406/2016 2024202306/200402/2005

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 560 m
kategorie: MS2c 14/9,5/50
počet všech stavebních objektů: 119
Mostní objekty:
na kolektorech: 4
na silnici III/15283: 1
celková délka mostů: 411 m
Protihlukové stěny:
počet: 2 (celková délka: 1521 m)
Úpravy ostatních komunikací:
silnice III/15289: 1 (délka: 220 m) 
ulice Evropská: 1 (délka: 54 m) 
ulice Řípská: 1 (délka: 167 m)

úprava Drážní ulice: 1 (délka: 162 m)
přeložka sil. III/15283: 1 (délka: 1067 m) 
připojení Průmyslové ul.: 1 (délka: 80 m)
polní cesty: 3 (celková délka: 1315 m)
příjezd k retenční nádrži: 2 (270 m)
připojení letiště: 1 (délka: 511 m) 
cykostezka: 1  
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 17
objekty elektro: 26
přeložky plynovodu: 8
drážní objekty: 9

Název stavby: 
D1 01313 Připojení BPZ Černovická 
terasa na D1
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Tuřany, Slatina
Druh stavby:
rozšíření dálnice na šestipruhové 
uspořádání

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel TES a DÚR I. etapy: 
PK OSSENDORF spol. s r.o.
Zpracovatel DÚR II. etapy: 
Dopravoprojekt Brno a.s.
Zpracovatel DSP I. etapy: 
Sudop Group – 2016 I (ved. společník: 
Dopravoprojekt Brno a. s.)
Zpracovatel DUSP II. etapy: 
Dopravoprojekt Brno a.s.
Předpokládaná cena stavby: 
1 662 790 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Dálnice D1MÚK Brno východ – MÚK Holubice

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Ho-
lubice (km 204,730 – 211,000)“ je jednou z  částí 
souboru staveb rozšíření dálnice D1 kolem Brna na 
šestipruh, které jsou postupně připravovány Stavba 
představuje rozšíření úseku dálnice D1 z  let 1982 
a 1983 ze čtyřpruhové kategorie D 26,5/120 na šes-
tipruhovou kategorii D 33,5/120 se středním dělícím 
pásem šířky 4 metry, z důvodů homogenizace kate-
gorie s navazujícími úseky. Rozšíření využívá stávající 
těleso dálnice D1, osa rozšířeného tělesa kopíruje 
osu stávající dálnice D1.

Stavba začíná v km 204,730 v místě připojení větví 
MÚK Brno východ, která bude upravena. Na větvi 
Brno – Ostrava bude upravena na návrhovou rych-
lost 80 km/h. Z  tohoto důvodu bude zvětšen polo-
měr směrového oblouku a dvoupruhově bude připo-
jena na dálnici. Odpojení větve Ostrava – Brno bude 
rovněž dvoupruhové. Most přes údolí Říčky u Podolí 
bude zbourán a  místo něho postaven nový most 
o šesti polích.

Vzpěradlový nadjezd silnice III/0471 Šlapanice–Vela-
tice nevyhovuje budoucímu šestipruhovému uspořá-
dání dálnice D1 a bude snesen. Silnice bude v přileh-
lém úseku přeložena. Dálniční most přes Rokytnici 
bude demontován a  na jeho místě bude postaven 
třípolový most respektující lokální biokoridor.

Levá strana odpočívky Rohlenka (směr Brno) bude 
zrušena. Pravá polovina je zachována, bude upra-
veno napojení přes plánovanou všesměrnou MÚK 
Tvarožná.

MÚK Tvarožná (Rohlenka) v  km 206,7 se nachází 
odpočívka Rohlenka, připojená na D1 pomocí od-
bočovacího a připojovacího pruhu v obou směrech. 
Vzhledem ke stávajícímu využití odpočívky je nutné 
její připojení legislativně a  dopravně narovnat, tedy 
odpojit z D1 a napojit přes plánovanou všesměrnou 
MÚK Tvarožná pomocí dvou okružních křižovatek 
s napojením na silnice II/430.

MÚK Holubice – vzhledem k  plánované logistické 
výstavbě a ostatním aktivitám v okolí této křižovat-
ky, které budou připojeny pomocí úpravy křižovatek 
a  sjezdů na sil. II/430. Ta spočívá kromě doplnění 
všesměrnosti MÚK Holubice pomocí dvou okružních 
křižovatek i v možnosti zapojení území v okružní kři-
žovatce se silnicí II/430.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Kapacita stávajícího čtyřpruhového uspořádání 
je v současné době téměř vyčerpána. Velké kři-
žovatky Brno centrum a Brno jih nevyhovují ka-
pacitně svým uspořádáním. Ve špičkách klesá 
rychlost dopravy a dochází zde ke konfliktním 
situacím vzájemným omezením mezi účastní-
ky silničního provozu. Proto bylo rozhodnuto 
o  rozšíření úseku dálnice D1 kolem Brna na 
šestipruhové uspořádání. V tomto úseku D1 kří-
ží řadu důležitých tahů dálnici D2, silnice I/23, 
I/50 a I/52 a výhledové dálnice D43 a D52.

Soubor staveb tvoří úsek dálnice od Kývalky po 
Holubice délky 30 kilometrů, který je rozdělen do 
sedmi staveb, jež na sebe navzájem navazují s vý-
jimkou připojení Černovické terasy. 

Součástí rozšíření dálnice D1 je přestavba MÚK 
Brno centrum, MÚK Brno jih, MÚK Brno západ, 
MÚK Brno východ a  přestavba MÚK Kývalka na 
všesměrovou, úprava ostatních křižovatek, rovněž 
budou provedeny připojovací a odbočovací pruhy 
na normovaný stav. Kromě zřízení třetích pruhů 
bude provedena rekonstrukce vozovky, mostů, od-
vodnění, SOS systému. Nadjezdy budou demolo-
vány a postaveny znovu. Bude doplněn kamerový 
systém a  zavedeno liniové řízení dopravy. Kromě 
jiného bude mít rozšíření 
D1 příznivý vliv na životní 
prostředí. Rozšíření D1 
bude mít rovněž pozitivní 
vliv na snížení nehodovosti 
a  bezproblémovou údrž-
bu, což povede k zajištění 
větší bezpečnosti dopravy.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022
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Aktualizace 1. a  2. Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje nabyla 
účinnosti 31. 10. 2020. Stanovila koncepci dálniční a silniční dopravy pro celé 
území Jihomoravského kraje a konečnou podobu dopravního uspořádání.
Na stavbu jsou zpracovány projektové podklady - diagnostický průzkum 
mostu D1-246 (12/2020), monitoring a čištění stávající kanalizace, geodetické 
zaměření vozovky a  zemního tělesa, aktualizace biologického průzkumu 
(12/2017) a migrační studie (11/2019), podrobný GTP pro nový most D1-246 
(01/2022).
Stanovisko EIA pro tah Kývalka – Holubice bylo MŽP prodlouženo do 30. 5. 2024.
Probíhá zpracování Technicko – ekonomické studie úseku Brno východ – Holubice. Probíhá zpracování dokumentace DUSP na nový most D1-246. 
Probíhá zpracování technické studie D1 v úseku Kývalka - Holubice - Liniové řízení dopravy a telematické systémy.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 6775 m
kategorie: D 33,5/120
Mostní objekty:
na dálnici: 4
nad dálnicí: 5
na větvích křižovatek: 2
celková délka mostu: 857 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 2
celková délka větví: 5088 m
Protihlukové stěny:
počet: 9 (celková délka: 8250 m)

Opěrné zdi:
počet: 2 (celková délka: 345 m)
Přeložky ostatních komunikací:
počet: 15 (celková délka: 4664 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 28
objekty elektro: 9
přeložky plynovodu: 2
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 296 600 m3

násypy: 77 700 m3

Název stavby: 
D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK 
Holubice
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Bedřichovice, Podolí u Brna, Velatice, 
Tvarožná, Jiříkovice, Holubice
Druh stavby:
rozšíření dálnice na šestipruhové 
uspořádání

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DÚR: 
Dopravoprojekt Brno a.s.
Zpracovatel TS: 
PK Ossendorf spol. s r.o.
Zpracovatel DUSP prozatimní 
úpravy: 
RSPP – Morava 2017
Zpracovatel TES včetně HDM4:
Metroprojekt Praha, a.s.
Předpokládaná cena stavby: 
3 573 000 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1MÚK Brno východ – MÚK Holubice

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby •  
UP: Uvedení do provozu
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Dálnice D1Říkovice – Přerov

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Trasa předmětné stavby dálnice D1 navazuje na 
předchozí úsek dálnice (km 75,660), který je sou-
částí stavby 0135 u Říkovic, jižně od místa kříže-
ní se stávající silnicí I/55 Břest–Horní Moštěnice. 
Konec předmětného úseku stavby (km 85,400) je 
situován severozápadně od Přerova těsně před 
křížením trasy dálnice se stávající silnicí I/55 Ko-
kory–Přerov, kde navazuje následující již dokonče-
ný úsek dálnice (0137 Přerov–Lipník nad Bečvou) 
zprovozněný v prosinci 2019.

Na začátku úseku je dálnice vedena severozápad-
ním směrem, jedním mostním objektem překraču-
je šikmo přeloženou silnici I/55 (do souběhu s že-
lezniční tratí Přerov–Břeclav). Za železniční tratí se 
trasa dálnice dostává do chráněné oblasti přiroze-
né akumulace vod, pravostranným obloukem se 
vyhýbá křížení s nadzemním vedením velmi vyso-
kého napětí (VVN) a pokračuje podél nadzemního 
vedení VVN severním směrem. 

V prostoru mezi železniční tratí Přerov–Břeclav na 
východě, obcemi Vlkoš, Věžky u Přerova na zápa-
dě a  železniční tratí Brno–Přerov na severu pře-
kračuje dálnice řeku Moštěnku. V dalším průběhu 
překračuje dálnice Mlýnský náhon, přeloženou 
Svodnici (Lověšice) a přeloženou silnici II/436 Ko-
jetín–Přerov. Mezi Bochoří a Lověšicemi překraču-
je dálnice jedním mostním objektem železniční trať 
Brno–Přerov a přeložku silnice Bochoř–Lověšice, 
dále se levostranným obloukem jižně od Přerova 
vyhýbá letišti Bochoř. 

Západní obchvat Přerova je tvořen složeným pra-
vostranným obloukem tak, aby se dálnice vyhnula 
areálu Přerovských strojíren v  jižní části Přerova. 
V oblasti křížení se silnicí II/434 je navržena dálnič-
ní estakáda. Stísněným prostorem mezi odkališti 
sádrovce A2 a B–jih prochází dálnice již v násypu. 
V  tomto prostoru dojde ke křížení dálničního tě-
lesa s nadzemními vedeními VVN a VN, tyto sítě 
bude nutno v rámci stavby přeložit. 

Další estakádou dálnice překračuje postupně řeku 
Bečvu, areál Prechezy a.s. Přerov včetně skládky 
zelené skalice a  železniční trať Olomouc–Přerov. 
Za železniční tratí se dálnice dotýká východního 
okraje zástavby místní části Dluhonice, kde bude 
zasaženo pouze několik nemovitostí.

Řešený úsek dálnice „D1, stavba 0136 Říkovice–
Přerov“, vychází ze schválené koncepce dopravy 
Územního plánu Velkého územního celku Olo-
moucké sídelní regionální aglomerace a  je závě-
rečným úsekem na trase dálnice D1 od Vyškova 
po Lipník nad Bečvou.

Kvůli stavbě je nutné přemístit sportovní areál TJ 
Sokol Dluhonice. Smlouva s firmou, která zajistí 
vybudování nového areálu (za 49,40 mil. Kč bez 
DPH) byla podepsána v polovině 03/2022. 

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Trasa dálnice D1 v  úseku Říkovice–Přerov, řešená 
v rámci stavby 0136, je součástí budované sítě dálnic 
České republiky, která tvoří základní dopravní kostru 
čtyřpruhových komunikací. 

Stavba 0136 je jednou ze souboru staveb v  úseku Vyš-
kov–Hulín–Přerov–Lipník nad Bečvou, který kromě před-
mětné stavby 0136 zahrnuje stavby 0133 Vyškov–Mořice 
(v provozu od 10/2005), 0134.1 Mořice–Kojetín (v provozu 
od 09/2009), 0134.2 Kojetín–Kroměříž-západ, 0134.3 Kro-
měříž-západ–Kroměříž-východ (obě v provozu od 09/2008) 
a  stavbu 0135 Kroměříž-východ–Říkovice (v  provozu od 
07/2011). Dále směrem k  Lipníku nad Bečvou pokračuje 
uvedený úsek dálnice D1 0137 Přerov–Lipník nad Bečvou 
(v provozu od 12/2019), kde se napojuje na D1 (dříve D47) 
Lipník–Ostrava.

Stávající silniční síť v  zájmovém území zcela nevyhovuje 
současným dynamicky se rozvíjejícím přepravním potřebám 
regionu. 

Dobudování uceleného dálničního tahu D1 spojujícího hlavní 
průmyslové oblasti státu v ose Praha–Brno–Ostrava, je jed-
nou ze základních podmínek efektivního napojení ekonomiky 
státu na evropské struktury a  tím i zajištění dalšího rozvoje 
České republiky samotné i výhle-
dové infrastruktury Evropské unie.

Vyvedením dopravy ze zastavěné-
ho území dojde k zásadnímu zlep-
šení životního prostředí především 
ve městech Kroměříž a Hulín a ná-
sledně i v Přerově.
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Na SÚ města Olomouc bylo doplněno poslední závazné stanovisko týkající se vlivu stavby 
na krajinný ráz. Změna ÚR vydána v 11/2019. Proti vydané změně ÚR bylo podáno sedm 
odvolání. Krajský úřad OK vyhověl námitce podjatosti stavebního úřadu v Přerově a pověřil 
projednáním změny ÚR Magistrát města Olomouce. Rozhodnutím z  3. 3. 2019 povolil 
změnu ÚR. Proti tomuto rozhodnutí byla podána odvolání, která KÚ OK zamítl. Změna 
ÚR nabyla právní moci 23. 6. 2020. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno pět žalob ke 
KS Ostrava. K 23. 9. 2021 KS Ostrava definitivně zamítl veškeré žaloby a potvrdil platnost 
vydané změny ÚR. K 08/2020 byla dokončena IČ k DSP a byly podány žádosti o vydání 
SP. V 07/2021 byl ukončen záchranný archeologický výzkum. Probíhá činnost pro 
majetkoprávní vypořádání. 
Dne 20. 10. 2020 Krajský soud v Ostravě zrušil Rozhodnutí KÚ OK z 8. 6. 2020, kterým byla potvrzena právní moc změny ÚR. Tím vyhověl žalobě OS Děti Země a Krajina Dluhonice z.s. a vrátil 
věc k novému projednání na KÚ OK. NSS k 17. 2. 2022 zamítl kasační stížnost proti potvrzené změně ÚR. V 12/2020 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podáno bylo pět nabídek. 
Hodnotící komise doporučila nejvýhodnější nabídku. 
V 05/2021 zahájilo MD stavební řízení a hlavní SP bylo vydáno 30. 7. 2021. Proti SP bylo podáno sedm rozkladů, a proto SP nenabylo právní moci. Zbývající SP (DÚ Olomouc a KÚ OK) byla vydána 
postupně v 09/2021. K těmto SP byly podány námitky občanskými sdruženími a fyzickými osobami, příslušné SÚ nyní řeší jejich odvolání.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu        *zatím nepravomocné

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202512/2020
08/2006 
11/2019

202207/2021*10/200511/2016

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 10 100 (km 75,300–85,400)
kategorie: D 26,5/120
počet všech stavebních objektů: 228
Mostní objekty:
na dálnici: 9, nad dálnicí: 3
na ostatních komunikacích: 2
celková délka mostů: 1907 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 3 (celk. délka větví: 7089 m)
Protihlukové stěny:
počet: 5 (celková délka: 4099 m)

Opěrné zdi:
počet: 3 (celková délka: 408 m)
Úpravy ostatních komunikací:
počet: 3 (celková délka: 3955 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 50
objekty elektro: 60
přeložky plynovodu: 7
Úpravy drážních objektů:
trať Říkovice–Přerov: 7
trať Přerov–Věžky: 5
Dluhonice: 13

Celkový objem zemních prací:
výkopy: 432 089 m3

násypy: 3 108 000 m3

Název stavby:
D1, stavba 0136 Říkovice–Přerov
Místo stavby:
Olomoucký kraj
Katastrální území:
Říkovice, Přestavlky, Horní Moště-
nice, Bochoř, Věžky u Přerova, Lo-
věšice u Přerova, Přerov, Dluhonice, 
Předmostí

Druh stavby:
novostavba
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
Sdružení Sudop Group
Předpokládaná cena stavby: 
6 750 000 000 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1Říkovice – Přerov
Olomoucký kraj

Zlínský kraj

VlkošVlkoš

VěžkyVěžky

BochořBochoř

ÚjezdecÚjezdec

HenčlovHenčlov

CísařovCísařov

ŘíkoviceŘíkovice

DobrčiceDobrčice

DluhoniceDluhonice

PředmostíPředmostí

KozloviceKozlovice

PřestavlkyPřestavlky

ZáříčíZáříčí

KyseloviceKyselovice

TroubkyTroubky

RokytniceRokytnice

Horní
Moštěnice

Horní
Moštěnice

PřerovPřerov

47

Olomouc

Brno

Ostrava

stavba D55 5502 Kokory – Přerov

estakáda přes Bečvu

Přerov – západ

Přerov – sever

Říkovice

Zlín

stavba I/55 Přerov – průtah, 1. etapa

stavba I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská

HraniceHranice

LitovelLitovel

HolešovHolešov

OdryOdry

Bystřice
p. Host.
Bystřice
p. Host.

VizoviceVizovice
OtrokoviceOtrokovice

Lipník
n. Beč.
Lipník
n. Beč.

ŠternberkŠternberk

ProstějovProstějov

PřerovPřerov

KroměřížKroměřížVyškov

Olomouc

Vyškov

Olomouc

ZlínZlín

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2008

0 1,5 3 km

řešená stavba

jiné stavby

stavba 0136

Říkovice – Přerov

Dálnice D1



Přehled staveb  |  ZÁVOD BRNO30

Dálnice D46MÚK Vyškov

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „D46 MÚK Vyškov“ je jednom z ně-
kolika staveb na doplnění připojovacích 
a  odbočovacích pruhů na D46 Vyškov–
Olomouc, které jsou postupně doplňovány.

Stavba představuje doplnění připojovacího 
pruhu a přestavbu připojovacího pruhu kři-
žovatky Vyškov se silnicí I/47. Tvar křižo-
vatky zůstane zachován. MÚK Vyškov byla 
zprovozněna v  roce 1990 v  rámci stavby 
„VO sil. I/46 Vyškov – obchvat, I.A stavba“ 
jen s  připojovacími a  odbočovacími klíny. 
V  90. letech byla doplněna o  připojovací 
a odbočovací pruhy s výjimkou připojova-
cího pruhu směr Olomouc.

Připojovací pruh je veden samostatně. 
Nejprve přechází novým mostem přes 
řeku Hanou. Následně je pruh veden přes 
parkoviště. Nadjezd silnice I/47 prochází 
v krajním poli v ose obslužné komunikace, 
která bude zrušena. Svahový kužel nadjez-
du silnice I/47 bude zajištěn opěrnou zdí. 
Následně se pruh připojuje k hlavní trase, 
kde bude vozovka rozšířena na úkor od-
stavného pruhu na 11,25 metru. Rovněž 
pod železničním mostem bude vybudová-
na opěrná zeď pro zachycení násypového 
kužele.
Návrhová rychlost připojovacího pruhu je 
40 km/h s  ohledem na prostorové mož-
nosti. Větev je navržena jako jednopruhová 

s šířkou jízdního pruhu 3,5 metru, odstav-
ného pruhu 2,0 metry, zpevněné krajni-
ce 2x  0,5 metru a  nezpevněné krajnice 
2x 0,75 metru.

Z důvodů vysoké nehodovosti bude upra-
vena i větev Brno–Vyškov, která je nově na-
vržena na návrhovou rychlost 60 km/h. Vě-
tev bude vedena v nové poloze. Odpojení 
bude obloukem o větším poloměru R=135 
metrů namísto dnešního R=50 metrů. Kvůli 
bezpečnosti dopravy bude na větvi Olo-
mouc–Vyškov zrušen hospodářský sjezd 
a přesunut na větev Vyškov–Brno, a dále 
budou odstraněny pevné překážky.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Dálnice D46 Vyškov–Olomouc, tzv. Hanácká dálnice zajišťuje do doby 
dostavby dálnice D1 kapacitní spojení Brna s Ostravou. Při výstavbě 
dálnice D46 Vyškov–Olomouc byly povoleny výjimky z norem. Kromě 
chybějících širokých odstavných pruhů to byla také absence připojova-
cích a odbočovacích pruhů. Připojení a odbočení se dělo a ještě stále 
děje pomocí připojovacího, resp. odbočovacího klínu. Toto řešení již 
dnes nevyhovuje normě, ale především intenzitě provozu. Postupně 
probíhá příprava a  realizace doplnění odbočovacích a  připojovacích 
pruhů křižovatek na této rychlostní silnici.

Od roku 2011 je prováděna modernizace D46. Na celé komunikaci byla 
vyměněna středová svodidla za bezpečnější. K tomu proběhly souvislé 
opravy povrchu a přestavba křižovatek Brodek a Kelčice. K tomu ještě 
byly zintenzivněny práce na přípravě přestaveb křižovatek.

Připravovaná akce „D46 úpravy křižovatek sil. I/46, okr. VY“ zahrnující 
křižovatky Vyškov a Drysice byla v  lednu 2013 rozdělena na dvě sa-
mostatné stavby a to MÚK Vyškov a MÚK Drysice, které budou každá 
připravovány zvlášť.

MÚK Vyškov byla v minulosti rozšířená a odbočovací a připojovací pru-
hy. Nejprve byly v letech 1994–1996 doplněny odbočovací pruhy, ná-
sledně připojovací pruh ve směru na Brno. Připojovací pruh ve směru 
na Olomouc nebyl vybudován z technických a ekonomických důvodů 
(nutnost výstavby mostu přes Hanou a úprava nadjezdu). 

Chybějící odbočovací pruhy křižovatky Vyškov tvoří v současnosti bo-
dovou závadu a  výraznou překážku bez-
pečnosti provozu, pro kterou nelze zvýšit 
v  přilehlém úseku rychlost. Při najíždění 
vozidel na D46 dochází ke konfliktním si-
tuacím mezi účastníky silničního provozu. 
Tento stav lze změnit jedině přestavbou. Po 
doplnění připojovacího pruhu se výrazně 
zlepší bezpečnost a plynulost provozu.
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V listopadu 2013 byl zpracován záměr projektu, který byl na Ministerstvu do-
pravy ČR schválen v 04/2014. Vydané územní rozhodnutí nabylo právní moci  
28. 6. 2016. Zpracovatel dokumentace pro stavební povolení byl vybrán. Rov-
něž byl zpracován koncept DSP. Zároveň začala inženýrská činnost související 
s vydáním SP. Koncept DSP byl předán k připomínkám ze strany ŘSD ČR. Při-
pomínky byly zapracovávány a následně byla DSP předána. Proběhlo stavební 
řízení a následně bylo SP vydáno. Na konci 09/2020 pak nabylo právní moci.
Majetkoprávní příprava je dokončena.

Aby nedocházelo k opakovanému omezení dopravy v jednom místě, bylo rozhodnuto o společně realizaci s dalšími stavbami. Záměrem souboru staveb D46 MÚK Vyškov 
(D46 MÚK Vyškov, D46 Rekonstrukce AB a CB vozovky v km 0,000 – 4,250, D46 Rekonstrukce AB vozovky v km 4,250 – 6,450, D46 Výstavba telematických systémů, 
D46 Vyškov – Olomouc nouzové zálivy, D46 PHS Pustiměř) je provést modernizaci celého úseku D46 v km 0,000 – 9,230 km (hranice JMK). Na akci „D46 soubor staveb 
km 0,000 – hranice kraje“ se aktuálně zpracovává celková PDPS.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2024202205/2016 202309/202004/2014–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
kategorie: R 22,5/100
Mostní objekty:
na větvi křižovatky: 1
celková délka mostu: 29 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1 
celková délka větví: 1014 m
Opěrné zdi:
počet: 7 (celková délka: 70 m)

Úpravy ostatních komunikací:
počet: 2 (celková délka: 278 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 2
objekty elektro: 4
přeložky plynovodu: 1
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 7 496 m2

násypy: 6 257 m2

Název stavby:
D46 MÚK Vyškov
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Vyškov
Druh stavby:
Rekonstrukce křižovatky

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby: 
35 959 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v lednu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Dálnice D46MÚK Drysice

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „D46 MÚK Drysice“ je jednou z několika 
staveb určených na postupné doplnění připojo-
vacích a odbočovacích pruhů na D46 mezi Vyš-
kovem a Olomoucí.

Stavba představuje doplnění připojovacích a od-
bočovacích pruhů křižovatky Drysice se silnicí 
II/428. Tvar křižovatky zůstává zachován. MÚK 
Drysice byla zprovozněna v  roce 1983 v  rámci 
stavby „VO sil. I/46 Drysice – obchvat“ jen s při-
pojovacími a odbočovacími klíny.

Připojovací a odbočovací pruhy ve směru od a do 
Brna začínají před nadjezdem silnice II/428, který 
byl stavbou dotčen. Následně větve přechází do 
samostatného vedení. Nadjezd o  třech polích, 
kdy v hlavním poli je vedena D46, zůstává zacho-
ván. Větve jsou samostatně převedeny v prvním, 
resp. třetím poli. Z tohoto důvodu není nutné od-
těžit svahové kužely krajních polí mostu a zajistit 
ho opěrnými zdmi.

Pro vybudování připojovacího a  odbočovacího 
pruhu ve směru na Olomouc bylo nutné rozšířit 
most přes místní komunikaci v Drysicích 46-005 
a  přesunout přilehlé protihlukové stěny. Kromě 
samotného rozšíření mostu 46-005 došlo na jeho 
rekonstrukci.

Návrhová rychlost větví je minimálně 40 km/h 
s  ohledem na prostorové možnosti. Větve jsou 
postaveny jako jednosměrné s  šířkou jízdního 

pruhu 3,5 metru, odstavného pruhu 2,0 metry, 
zpevněné krajnice 2x  0,5 metru a  nezpevněné 
krajnice 2x 0,75 metru.

Původní a již nevyhovující protihluková stěna 
délky 192 metrů z roku 1983 byla zdemolována 
a nahrazena novými stěnami. Po obou stranách 
dálnice D46 byly postaveny protihlukové stěny 
výšky 3 až 4,5 metru. I díky tomuto se zlepší situ-
ace v obci Drysice, kde dojde ke snížení hlukové 
zátěže.

Realizace stavby byly prováděna (s ohledem na 
nutnost rozšíření a  rekonstrukce mostu 46-005) 
po polovinách. Nejprve byla provedena pravá po-
lovina a následně levá polovina.

Připravovaná akce „D46 úpravy křižovatek sil. 
I/46, okr. VY“ zahrnující křižovatky Vyškov a Drysi-
ce byla v lednu 2013 rozdělena na dvě samostat-
né stavby a to MÚK Vyškov a MÚK Drysice, které 
jsou každá připravovány zvlášť.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Dálnice D46 Vyškov–Olomouc, tzv. Hanácká dálnice, 
zajišťuje do doby dostavby dálnice D1 kapacitní spo-
jení Brna s Ostravou. Při výstavbě dálnice D46 Vyš-
kov–Olomouc byly povoleny výjimky z norem. Kromě 
chybějících širokých odstavných pruhů to byla též 
absence připojovacích a odbočovacích pruhů. 

Připojení a odbočení se dělo a ještě stále děje pomocí při-
pojovacího, resp. odbočovacího klínu. Toto řešení již dnes 
nevyhovuje normě, ale především intenzitě provozu. Po-
stupně probíhá příprava a  realizace doplnění odbočova-
cích a připojovacích pruhů křižovatek na této dálnici (dříve 
rychlostní silnici R46). Od roku 2011 je proto prováděna 
modernizace D46. Na celé komunikaci byla vyměněna 
středová svodidla za bezpečnější. K tomu proběhly sou-
vislé opravy povrchu a přestavba křižovatek Brodek a Kel-
čice. K  tomu ještě byly zintenzivněny práce na přípravě 
přestaveb křižovatek. Přestavbou již prošla MÚK Olšany.

Chybějící přídatné pruhy křižovatky Drysice tvoří v součas-
nosti bodovou závadu a  výraznou překážku bezpečnosti 
provozu, pro kterou nelze zvýšit v přilehlém úseku rychlost. 
Při najíždění vozidel na D46 vznikají konfliktním situacím vzá-
jemným omezením mezi účastníky silničního provozu. Zvlášť 
nebezpečná je situace při nájezdu 
ve směru na Vyškov, kde není 
přes překážky řádně zajištěn vý-
hled. Tento stav lze jedině změnit 
přestavbou. Po doplnění připojo-
vacích a odbočovacích pruhů se 
výrazně zlepší bezpečnost a  ply-
nulost provozu.
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INFORMAČNÍ LETÁK, 10/2022 UVEDENO DO PROVOZU
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V  11/2013 byl zpracován Záměr projektu, který byl schválen na MD ČR 
v 04/2014. Územní rozhodnutí bylo vydáno 24. 5. 2016 a právní moci naby-
lo 28. 6. 2016. V rámci přípravy stavby byly zahájeny práce na dokumentaci 
pro SP, kde došlo k podstatným změnám předmětu díla. Jednalo se například 
o prodloužení a navýšení protihlukových stěn po obou stranách mostu.
Proběhlo nové VŘ na zhotovitele DSP. Požadována změna mobilní PH stěny 
za pevnou byla zapracována do DÚR a změny ÚR. Dne 19. 11. 2019 bylo za-
hájeno stavební řízení na 18 stavebních objektů zahrnujících např. odbočovací 
a připojovací pruhy, rozšíření mostu, opěrné a zárubní zdi či protihlukové stěny. 
Dne 2. 1. 2020 bylo vydáno SP na zmíněných 18 SO. Proběhlo zpracování čistopisu zadávací dokumentace stavby). Dne 3. 11. 2020 bylo vypsáno výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 9. 12. 2020. Kvůli doplňujícím dotazům uchazečů byl však termín prodloužen a nabídky 
bylo nakonec možné podávat do 5. 2. 2021. ŘSD obdrželo šest nabídek. K podpisu smlouvy s vítězným uchazečem došlo 27. 4. 2021. V polovině 05/2021 začaly stavební 
práce spojené s omezením provozu. Oficiální zahájení stavby se uskutečnilo 20. 5. 2021.
V 08/2021 pokračovaly práce na spodní stavbě rozšířeného mostu. Došlo na budování pilířů a opěr mostu. Také se např. rozšiřovalo zemní těleso pro potřebu úpravy připo-
jovacích a odbočovacích pruhů. V 11/2021 měl most položenou izolaci a instalované mostní závěry. Probíhala betonáž mostních říms. Na trase byly položeny odvodňovací 
žlaby. Pod nadjezdem se dokončovala gabionová zeď. Ve druhé polovině 12/2021 byla dokončena I. etapa stavby (pravá polovina D46). Od 4. 4. 2022 je uzavřena D46 ve 
směru Olomouc – Brno a provoz je veden režimu 1+1 v protějším jízdním pásu (tedy na pravé již dokončené polovině ve směru na Olomouc). V 06/2022 probíhalo rozšíření 
2. poloviny mostu a pracovalo se na zárubních zdech pod mostem a podél rampy Drysice–Brno. V 08/2022 např. pokračovalo budování opěrné zdi a protihlukové stěny 
či montáž žlabů. Ke zprovoznění stavby v celém rozsahu došlo 16. 10. 2022.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

10/202211/202005/2016 05/202101/202004/2014–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
kategorie: R 22,5/100
Mostní objekty:
na dálnici: 1
celková délka mostu: 46 m
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Drysice 
celková délka větví: 2145 m
Protihlukové stěny:
počet: 2 (délka: 486 m)

Opěrné zdi:
počet: 3 (délka: 140 m)
Úpravy ostatních komunikací:
počet: 1 (délka: 55 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 2
objekty elektro: 3
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 39 152 m3

násypy: 6257 m3

Název stavby:
D46 MÚK Drysice
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Drysice, Pustiměř
Druh stavby:
Rekonstrukce křižovatky
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DSP:
RS PP – Morava (vedoucí účastník 
Dopravoprojekt Ostrava a.s.)
Zhotovitel:
Kareta s.r.o.
Předpokládaná cena stavby: 
202 343 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy: 
187 428 373 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v říjnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Dálnice D52Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

V červnu 2015 byla zpracována technická studie, ve 
které byla trasa navržena ve dvou variantách vedení 
jižní tangenty a ve dvou variantách zkapacitnění dál-
nice D2 mezi dálnicí D1 a Jižní tangentou.

Preferovaná varianta B začíná na nové rozštěpné 
MÚK Chrlice II s  dálnicí D2 v  km 4,4. Křižovatka 
umožňuje propojení ve směru D1 – Rajhrad a opač-
ně. Dostavba křižovatky o  větve D52 – Břeclav 
a opačně proběhne až s výstavbou tzv. Jihozápadní 
tangenty. Větve křižovatky umožňují napojení buď 
přímo na dálnici D2, nebo do kolektorů podél dálnice 
D2.

Trasa vede dále po náspu k  mostu přes Ivanovic-
ký potok, za kterým podchází koridor vedení VVN, 
a k mostu přes Svratku délky 200 m. Po náspu po-
kračuje k mostu přes Bobravu. Severozápadně míjí 
dálnice Popovice. Estakádou délky 250 m dálnice 
překračuje postupně železniční trať Brno – Břeclav, 
plánovanou vysokorychlostní trať, silnici III/00219, 
větev křižovatky Rajhrad. Mezi MÚK Popovice 
a dnešní MÚK Rajhrad se dálnice napojuje do stopy 
silnice I/52, která bude upravena.

Dnešní MÚK Rajhrad se silnicí I/52 bude přestavě-
na na rozštěpnou křižovatku. Bude do ní zapojena 
silnice I/52. Křižovatka bude umožňovat propoje-
ní ve směru Mikulov – I/52 a opačně, I/52 – II/425 
a  opačně a  II/425 – D2. V místě dnešní křižovatky 
silnice II/425 x III/42510 vznikne okružní křižovatka, 
do které bude zapojena spojka k silnici III/00219 do 

Popovic. Trasa končí za odpočívkou Rajhrad. Se sil-
nicí III/39513 bude vybudována MÚK Syrovice, která 
je navržena jako osmičková.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Dálnice D52 spojuje Brno, resp. dálnici D1 s Po-
hořelicemi, Mikulovem a Rakouskem. Důležitá 
je i pro spojení Brna se Znojmem. Po dokončení 
bude celá trasa D52 měřit 44,379 km. Provozo-
vány jsou prozatím stavby Rajhrad–Pohořelice 
a  Pohořelice-obchvat, které byly uvedeny do 
provozu v roce 1996.

V  brněnské aglomeraci je ale nutné naplnit poža-
davek na vzájemné zkapacitnění a dopravně bez-
pečné propojení hlavní sítě TEN-T. Současný stav 
D52 v MÚK se silnicí II/425 v oblasti Rajhradu a dále 
směrem k dálnici D1 již pokračuje jako silnice I/52. 
Obecně je daný úsek znám spíše jako „ulice Ví-
deňská“, což správně charakterizuje jeho vnímání 
a  funkční zatřídění v  silniční síti. Odehrávají se na 
ní veškeré silniční pohyby – od dopravy tranzitní po 
dopravu cílovou, zdrojovou či čistě místní. Navíc se 
nejedná jen o  dopravu automobilovou, ale i  hro-
madnou kolejovou, v  rámci křižovatky MÚK Brno 
centrum i o dopravu cyklistickou či pěší. Tento stav 
je dlouhodobě neudržitelný nejen z hlediska definice 
cíle TEN-T, ale především kvůli bezpečnosti provo-
zu, kapacity a komfortu komunikace.

Stavbou Jižní tangenty dojde k propojení dálnic D52 
s dálnicí D1, a to s využitím dálnice D2. Z hlediska 
členění je dopravní část 
rozdělena na dva samo-
statné celky, a to řešení 
D52 mezi Rajhradem 
a  dálnicí D2 a  nutnou 
úpravou dálnice D2 od 
napojení D52 do MÚK 
Brno - jih s dálnicí D1.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022

Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 
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V červnu 2015 byla zpracována vyhledávací studie, která porovnávala dvě 
varianty řešení D52 mezi Rajhradem a dálnicí D2 a dvě varianty nutné úpravy 
dálnice D2 od napojení R52 (předpoklad MÚK Chrlice II) a MÚK Brno jih s dálnicí 
D1. Centrální komisí ministerstva dopravy bylo dne 29. 3. 2016 rozhodnuto 
o řešení dálnice D52 ve variantě B, a to včetně dotčeného úseku dálnice D2. 
Oba úseky jsou připravovány současně jako stavba D52 Brno, Jižní tangenta 
včetně zkapacitnění D2.
V 06/2019 byl dokončen předběžný geotechnický průzkum stavby. V 06/2020 
bylo dokončeno zjišťovací řízení. V 06/2021 byla dokončena a zveřejněna 
dokumentace EIA. Souhlasné závazné stanovisko EIA vydalo MŽP v 12/2021. Záměr projektu byl CK MD schválen v 02/2022. V 08/2022 byl zpracován projekt podrobného 
GTP.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

203520292024 2030202802/202212/2021

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa (Jižní tangenta):
délka: 5315 m
kategorie: D 27,5/130
Hlavní trasa (zkapacitnění D2):
délka: 4167 m
kategorie: D 27,5/130
Mimoúrovňová křižovatka Syrovice:
délka: 880 m

Mostní objekty:
počet: 12
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 3

Název stavby: 
D52 Brno, Jižní tangenta  
včetně zkapacitnění D2

Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Popovice u Rajhradu, Rajhrad, Syro-
vice, Modřice, Chrlice, Holásky, Dolní 
Heršpice
Druh stavby: 
novostavba a rozšíření dálnice

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel TS: 
PK Ossendorf spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby 
(D52+D2+MÚK Syrovice): 
5 900 000 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Dálnice D52Pohořelice – VN Nové Mlýny

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny měří 6776 
m a je projektována v kategorii D 26/130. 

Úsek začíná těsně za železničním mostem, kde 
navazuje na obchvat Pohořelic. V  dalším úseku až 
k dnešní křižovatce se silnicí II/381 byla vybudována 
neúplná čtyřpruhová vozovka, která bude doplně-
na o  chybějící odstavný pruh levého jízdního pásu. 
Dnešní křižovatka silnic I/52 a  II/381 bude zrušena. 
Přeložka silnice II/381 bude nově křížit nadjezdem 
trasu D52 a přeložku silnice II/395. Pro propojení sil-
nic II/395 a II/381 je navržena spojka. V dalším úseku 
až po most přes Mlýnský náhon bude stávající silnice 
I/52 rozšířena o levou polovinu, pravá polovina bude 
upravena s ohledem na dodržení maximálních a mi-
nimálních podélných sklonů a s ohledem na výsledné 
sklony v místech překlápění vozovek. 

Pro účely ochrany proti hluku vznikne v  blízkosti 
zástavby obce Nová Ves protihluková stěna délky 
700 m (v  km 18,500 až 19,200). Na zbytku úseku 
vzniknou ještě další tři PHS. V  rámci stavby budou 
vybudovány přeložky silnic nižších tříd. Po pravé stra-
ně od D52 (západně) povede přeložka silnice II/395 
(v kategorii S 7,5/90), která povede od Pohořelic do 
Nové Vsi a bude sloužit pro potřeby místní dopravy.

Úsek D52 dále pokračuje a  za prvním mostem přes 
Mlýnský náhon se odklání od trasy dnešní silnice a na-
přimuje nevyhovující směrový oblouk R=460 m na 
R=1240 m. Nadjezd cesty mezi Novou Vsí a Vilémo-
vem (nad nynější I/52) zůstane zachován. Mezi km cca 

19,6 až 20,3 trasa D52 opouští nynější silniční těleso, 
a  proto dojde k  demolici stávajícího druhého mostu  
(ev. č. 52-058) přes Mlýnský náhon. V blízkosti Nové Vsi 
bude nově rozšířen chovný rybník Čahoun, do něhož 
zasahuje budovaný most. Zhruba v km 21,00 se trasa 
D52 vrací zpět do stopy silnice I/52, která bude dopl-
něna o levou polovinu vozovky. Čerpací stanice ležící 
vlevo i vpravo vedle nynější I/52 nebudou zachovány. 

V  místě dnešní průsečné křižovatky silnic I/52 
a  III/41221 je navržena deltovitá MÚK Ivaň, kterou 
nadjezdem délky 73 m překonává právě přeložka 
silnice III/41621. Ta je poté připojená do pětiramen-
né okružní křižovatky se silnicí III/39614 a II/396. Do 
OK je dále napojena výjezdová a nájezdová větev na 
D52 ze směru od Brna a na Mikulov. Pátý paprsek 
slouží pro připojení účelové komunikace, která bude 
po dobu výstavby napojena na I/52 a poslouží k pře-
vedení veřejné dopravy mimo prostor výstavby MÚK 
Ivaň. Poté bude toto připojení na I/52 odstraněno 
a účelová komunikace bude zaslepena. K  jejímu tr-
valému zprovoznění dojde po výstavbě navazujícího 
úseku D52 5205, kdy bude v  jejím rámci trvale při-
pojena na těleso dnešní I/52 (opuštěné po jejím pře-
ložení jako D52 do nové polohy) a bude sloužit pro 
připojení oblasti aquaparku Pasohlávky. Na severní 
straně MÚK vznikne úrovňová průsečná křižovatka 
silnic III/41621 a větve C MÚK. 

Úsek končí za MÚK Iváň provizorním napojením na 
stávající I/52. Děje se tak v místě, kde bude navazo-
vat úsek „D52 5205 Přechod VN Nové Mlýny“.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Dálnice D52 spojuje Brno, resp. dálnici D1 
s Pohořelicemi, Mikulovem a Rakouskem. Dů-
ležitá je rovněž pro spojení Brna se Znojmem. 
Trasa měří 45,2 km a  je rozdělena do osmi 
staveb, které jsou v  různém stádiu přípravy. 
V  úseku Brno–Rajhrad je dálnice navržena 
v kategorii R 25,5/120, v úseku Rajhrad–Poho-
řelice v  kategorii R 26,5/120 a  ve zbývajícím 
úseku Pohořelice – st. hranice je navržena 
v kategorii R 25,5/120.

Provozovány jsou prozatím stavby Rajhrad–Poho-
řelice a Pohořelice-obchvat, které byly uvedeny do 
provozu v roce 1996. Navazující úsek Pohořelice – 
VN Nové Mlýny je ve stádiu společného územního 
a stavebního řízení. Počáteční úsek byl prověřován 
technickou studií. Investiční přípravu v nedávní mi-
nulosti komplikovaly především neschválené Zása-
dy územního rozvoje Jihomoravského kraje.

D52 je součástí evropské sítě TEN-T Baltsko-jad-
ranského koridoru, tvoří důležité spojení Polska, 
Moravy a Rakouska. Na hraničním přechodu Miku-
lov/Drasenhofen bude v budoucnu na D52 navazo-
vat rakouská dálnice A5 (tzv. Nordautobahn), která 
povede až na připravovaný vídeňský okruh S1.

Při výstavbě obchvatu Nové Vsi v  polovině 90. let 
byla vozovka realizována jako pravá polovina budou-
cí D52 v  kategorii S 11,5/80 s  rozšířenými odstav-
nými pruhy. Do doby dalšího pokračování výstavby 
byla trasa provizorně napojena na stávající silnici I/52. 

infoletak_d52-pohorelice-nove-mlyny.pdf
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Aktualizace záměru projektu byla schválena v 06/2019. Začátkem roku 2022 
došlo ke sloučení staveb 5204.1 a 5204.2 do jedné stavby 5204, pro kterou 
byl vybrán zhotovitel DUSP a IČ. Aktuálně probíhají práce na DUSP.

Byl vybrán zhotovitel nové EIA na celý tah D52. Byl vydán závěr zjišťovacího 
řízení a probíhá zpracování dokumentace EIA.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 6776 m
kategorie: D 26/130
Mostní objekty:
na dálnici: 3; nadjezdy: 2
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Ivaň
Protihlukové stěny:
počet: 4 (celková délka: 2460 m)
Úpravy ostatních komunikací:
přeložka silnice II/395: 1
přeložka silnice II/381: 1

přeložka silnice III/39611: 1
přeložka silnice II/396: 1
přeložka silnice III/41621: 1
přeložka silnice III/39614: 1
úprava silnice III/39616: 1
okružní křižovatka na II/396: 1
účelové komun., sjezdy a úpravy 
připojení: 12
polní a lesní cesty: 3
cyklostezka: 1
provizorní komunikace: 1

Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 37
objekty elektro: 42
objekty trubních vedení: 1
Název stavby: 
D52 5204 Pohořelice – VN Nové 
Mlýny
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Pohořelice nad Jihlavou, Nová 
Ves u Pohořelic, Nová Ves  

u Pohořelic, Pasohlávky, Mušov
Druh stavby: 
novostavba
Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DUSP: 
HBH/LINK/GEOtest/PONTEX
Předpokládaná cena stavby: 
2 508 301 897 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Pohořelice – VN Nové Mlýny Dálnice D52

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení Záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby •  
UP: Uvedení do provozu

UPVŘ ZSSPZPEIA
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Dálnice D52stavba 5205 Přechod VN Nové Mlýny

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Úsek řeší zejména průchod dálnice přes vodní nádrž 
Nové Mlýny. Realizován bude jako poslední z celého 
tahu Pohořelice–Rakousko. Celková délka trasy je 
5624 m (cca mezi km 22,876 – 28,500) a je projek-
tována v kategorii D 25,5/130. 

Úsek začíná cca 500 m jižně od MÚK Ivaň napojením 
na předchozí stavbu „D52 5204.2. Nová Ves – Nové 
Mlýny“. Směrově je osa umístěna do východní hra-
ny vozovky stávající silnice I/52. Do tohoto bodu je 
také umístěn začátek přechodnice dlouhé 234 m, 
na kterou navazuje pravotočivý oblouk o  poloměru  
R = 1650 m se souměrnou výstupní přechodnicí.

Následuje další (protisměrný levotočivý) oblouk o po-
loměru R = 1080 m s přechodnicemi délky 168 m. 
Oblouk obchází od trasy východně položený Mušov-
ský luh a dalším obloukem (protisměrným pravotoči-
vým ) se vyhýbá okrajové části parkoviště Aqualan-
du Moravia. Tento oblouk vedený v souběhu s hrází 
v Horní nádrži má poloměr R = 840 m a přechodnice 
délky 148 m. Za obloukem se osa trasy rozdvojuje do 
samostatných pásů. 

Levý pás je veden v trase stávající silnice I/52 a pra-
vý pás je odkloněn západně od přelivného objektu. 
Mezi dálničními pásy je ponechán prostor pro údržbu 
přelivného objektu jak z vodní plochy, tak i případně 
z břehu. Za přelivným objektem se pásy opět spo-
jí do jednoho profilu a  míří levotočivým poloměrem  
o R = 970 m s přechodnicemi délky 165 m na jižní 
břeh nádrže. Následuje krátká mezipřímá část, na 

kterou navazuje poslední oblouk na trase o poloměru 
R = 1125 m a přechodnicemi délky 180 m. Do konce 
této poslední přechodnice je umístěn i konec trasy, 
na který navazuje stavba „D52 5206.4. VN Nové Mlý-
ny – Bavory“.

Z důvodu vedení D52 na jejím začátku ve stopě stá-
vající I/52 je navrženo napojení na silnici II/396 budo-
vanou v  rámci předcházející stavby 5204.2. Přístup 
k rekreačnímu areálu Pasohlávek zůstane zachován 
v  současné podobě. Dálnice přeruší stávající pol-
ní cestu vedoucí z  křižovatky u parkoviště směrem 
k ČOV na východní straně I/52. Bude tedy nutné vy-
budovat polní cestu podél paty svahu.

Na jižním břehu bude nutno napojït západně od dál-
nice umístěné polní cesty na východní stranu. Pro za-
jištění tohoto napojení bude sloužit buď MÚK Perná, 
nebo navržený most v blízkosti areálu „u Rybárny“. 

Součástí stavby jsou celkem čtyři mosty. Most na 
D52 přes biocentrum a  silnici II/396. Tento 228 m 
dlouhý šestipolový most je nejdelší. Na konci úseku 
se pak nachází již zmíněný čtyřpolový most přes bio-
koridor a cyklostezku, přičemž jeho délka je 62 m.

Odvedení znečištěné vody se předpokládá monoli-
tickými rigoly do středové kanalizace, a ta bude přes 
dešťové usazovací nádrže s  odlučovačem ropných 
látek zaústěna do nejbližších toků. V oblasti u Mu-
šovského luhu je odvedena do bezejmenného po-
toka.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Vybudování předmětného úseku dálnice D52 
zajistí plynulejší a bezpečnější průjezd přes 
vodní nádrž Nové Mlýny, kterou v současnosti 
překonává dvoupruhová silnice I/52. Dálnice 
D52 spojuje Brno, resp. dálnici D1 s Pohoře-
licemi, Mikulovem a  Rakouskem. Trasa měří 
44,379 km a  je rozdělena do deseti staveb, 
které jsou v různém stádiu přípravy. 

Provozovány jsou prozatím stavby Rajhrad–Poho-
řelice a Pohořelice-obchvat, které byly uvedeny do 
provozu v  roce 1996. Navazující úsek Pohořelice 
– státní hranice je ve stádiu územního řízení, které 
bylo přerušeno s ohledem na neschválené Zásady 
územního rozvoje Jihomoravského kraje. Počáteč-
ní úsek byl prověřován technickou studií. Investiční 
přípravu tedy  komplikovaly především neschválené 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Dálnice je součástí evropské sítě TEN-T Baltsko-
-jadranského koridoru, tvoří důležité spojení Polska, 
Moravy a Rakouska. Na hraničním přechodu Miku-
lov/Drasenhofen bude v budoucnu na D52 navazo-
vat rakouská dálnice A5 (tzv. Nordautobahn), která 
povede až na připravovaný vídeňský okruh S1. 
Mezivládní dohoda o propojení české dálnice D52 
s  rakouskou dálnicí A5 
na hraničním přecho-
du Mikulov–Drasen-
hofen byla podepsána 
v  lednu 2009. Význam 
dálnice je i republikový, 
neboť je součástí spo-
jení Brna se Znojmem 
pomocí silnice I/53.
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V předstihu bylo ve spolupráci ŘSD ČR a obce Pasohlávky připravováno vymís-
tění pěší a cyklodopravy ze stávající silnice I/52 formou oddělené cyklostezky 
na hrázi směrem ke střední nádrži VN Nové Mlýny, tuto přípravu převzal od 
stupně DÚR Jihomoravský kraj.
V 10/2019 byla dokončena technická pomoc k prověření a  upřesnění tech-
nického řešení dálnice D52 v úseku přechodu přes vodní nádrže Nové Mlýny 
z hlediska její realizovatelnosti ve vazbě na závěry „technicko-ekonomické stu-
die R52 v úseku Pohořelice – st.hranice“. Byl vybrán zhotovitel nové EIA na celý 
tah D52. Byl vydán závěr zjišťovacího řízení a probíhá zpracování dokumentace EIA. Z nové EIA vzejde technické řešení přechodu nádrží.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

203020262025 2027202606/20062023

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 5624 m
kategorie: D 25,5/130
Mostní objekty:
na dálnici: 4
celková délka mostů: 544 m 
Úpravy ostatních komunikací:
přeložky silnice II/396: 1
přeložka polní cesty: 2

Název stavby: 
D52 stavba 5205  
Přechod VN Nové Mlýny
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Mušov, Horní Věstonice
Druh stavby: 
novostavba

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel TS: 
HBH Projekt spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby: 
1 675 000 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Dálnice D52stavba 5206.4 Nové Mlýny – Bavory

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „5206.4 Nové Mlýny – Bavory“ měří 5000 m 
a je připravována v kategorii D 26/130. Stavba začíná 
za prvním obloukem za hrází přes nádrže Nové Mlýny 
(v km 28,500), dále vede okolo lokality Spálená Hos-
poda, u které se v nyní nacházejí po obou stranách 
silnice I/52 zchátralé odpočívky. Úsek  končí v  km 
33,500 v úrovni připojení ČSPH na I/52 v Bavorech. 
Prochází částečně k.ú. Mušov, západním okrajem 
k.ú. Horní Věstonice a Perná a na konci úseku pro-
chází k.ú. Bavory.

Trasa D52 prochází plochým, mírně zvlněným úze-
mím, kde se po její levé straně vyskytují vinice a po 
pravé se nachází především zemědělsky využívaná 
pole. D52 vede mimo zastavěné území, přičemž nej-
bližší samostatně stojící usedlost se nachází v lokali-
tě Spálená Hospoda. Na konci úseku (u napojení na 
navazující stavbu) se po levé straně nachází zástavba 
průmyslového charakteru.

Odtok povrchové vody zajišťují v území tři vodoteče. 
Po směru staničení se jedná o potok označovaný jako 
Pernský odpad, dále Bavorský potok a Bavorský od-
pad. Všechny tři vodoteče poté vtékají do Dunajo-
vického potoka ústícího do Novomlýnských nádrží. 
Celá pravá strana silnice I/52 a od lokality Spálené 
Hospody (i  levá strana) je protkána systémem me-
liorací a zavlažovacích potrubí. Srážkové vody z ko-
munikace budou odtékat přes dešťové usazovací 
nádrže (s odlučovačem ropných látek) a retenční ná-
drže do nejbližších vodotečí. V  retenčních nádržích 
dojde k akumulaci vod při větších průtocích a tím ke 

zpomalení odtoku vod do potoků s malou kapacitou. 
Retenční nádrže jsou navrženy buď jako otevřené 
zemní, nebo jako uzavřené podzemní.

V budoucnu se předpokládá dostavba smíšené cyk-
listické stezky na katastrálním území Perné podél 
přeložky silnice III/4147 a  III/42121. Ve zpracované 
dokumentaci je pro ni vyčleněná územní rezerva. 
Plochy původních odpočívek budou rekultivovány. 
Intenzita provozu na dotčených silnicích II. a  III. tříd 
je nízká a jejich přeložky v rámci stavby jsou navrže-
ny v kategorii S 7,5 a S 6,5. Souběžné komunikace 
zajistí přístupy na okolní pozemky a také budou slou-
žit pro místní dopravu. Ta se na a přes D52 dostane 
pomocí MÚK Perná (v km 30,4), do které je napojena 
také přeložka silnice II/420. Na ní budou přesunuty 
stávající autobusové zastávky umístěné u  stávající 
I/52. 

Trasa prochází v úseku od MÚK Perné až po konec 
stavby v těsné blízkosti západní hranice CHKO Pála-
va. V roce 2004 byla na tomto území vyhlášena ptačí 
oblast Natura 2000. Trasa dálnice D52 taktéž kříží 
tři lokální biokoridory, které vedou podél stávajících 
vodotečí.

Na stavbě jsou navržena opatření, která zajistí ochra-
nu živočichů (např. zábrany proti střetu netopýrů 
a ptáků s projíždějícími vozidly). Clony jsou umístěny 
v místech, kde D52 kříží větrolamy či remízky, v nichž 
ptactvo žije.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Rozšířením stávající dvoupruhové silnice I/52 na 
čtyřpruhovou dálnici D52 dojde ke zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu. Kromě toho také 
stavba zlepší plynulost provozu a zkrátí řidičům 
jízdní dobu.

Dálnice D52 spojuje Brno, resp. dálnici D1 s Poho-
řelicemi, Mikulovem a  Rakouskem a  jeho metropolí 
Vídní. Trasa měří 44,379 km a je rozdělena do deseti 
staveb, které jsou v různém stádiu přípravy. Provozo-
vány jsou prozatím stavby Rajhrad–Pohořelice a Po-
hořelice-obchvat, které byly uvedeny do provozu již 
v roce 1996. Dálnice je součástí evropské sítě TEN-T 
Baltsko-jadranského koridoru a tvoří důležité spojení 
Polska, Moravy a  Rakouska. Na hraničním přecho-
du Mikulov/Drasenhofen bude v  budoucnu na D52 
navazovat rakouská dálnice A5 (tzv. Nordautobahn), 
která ve svém čtyřpruhovém uspořádání nyní končí 
již u obce Poysbrunn. Obchvat obce Drasenhofen vy-
budovaný v polovičním profilu byl uveden do provozu 
v roce 2019 dovedl rakouskou část až téměř k hranici 
s Českou republikou. 

Postupným zprovozňováním úseků na rakouské 
straně se zvyšuje nutnost dokončení úseků D52 na 
území ČR v co nejkratším termínu. Dopravní model 
udává pro rok  2050 na novostavbě D52 hodnoty 
cca 22 000 vozidel za 24 hodin dohromady v obou 
směrech.  Úrovňová intenzita dopravy je pro navr-
ženou kategorii R 25,5 cca 56 tisíc vozidel za den. 
Návrhová kategorie tedy převede výhledovou inten-
zitu i s rezervou. 

infoletak_d52-nove-mlyny-bavory.pdf

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022
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Aktualizace záměru projektu byla schválena v 06/2019. V 06/2019 byla podána 
žádost o vydání územního rozhodnutí. Žádost o ÚR byla  stažena zpět a ÚŘ 
bylo zastaveno. Bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele DSP (společné 
pro stavby 5206.4 a  5206.3). Práce byly zahájeny v  01/2020. Odevzdání 
čistopisu DSP proběhlo ve 3Q 2021.
V  rámci dalšího postupu je předpokladem využití vysoké připravenosti 
dokumentace pro povolení stavby formou žádosti o  společné povolení na 
všech úsecích mezi Novomlýnskou nádrží a státní hranicí s AT. 
Dokumentace DUSP bude vyhotovena jako společná pro stavby 5206.1, 5206.2, 5206,3 a 5206.4. Byl vybrán zhotovitel DUSP/IČ.
Byl vybrán zhotovitel nové EIA na celý tah D52. Byl vydán závěr zjišťovacího řízení a probíhá zpracování dokumentace EIA.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 5000 m
kategorie: D 26/130
počet všech stav. objektů: 125
Mostní objekty:
počet mostů: 10
z toho na dálnici: 8
na silnicích II. tříd: 2
na přeložce polní cesty: 1 
na cyklostezce: 1 
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Perná

Úpravy ostatních komunikací:
přeložka silnice II/420: 2
přeložka silnice III/42122: 1
přeložka silnice III/4147: 1
přeložka silnice III/42121: 1
přeložka místní komunikace: 2
doprovodné komunikace: 2
sjezdy a příjezdy k DUN: 1 
přeložka polní cesty: 4
cyklostezka: 1

Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 32
objekty elektro: 28
trubní vedení: 8
Název stavby: 
D52 stavba 5206.4 Nové Mlýny – 
Bavory
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Mušov, Horní Věstonice, Perná, 
Bavory

Druh stavby: 
novostavba
Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DUSP: 
Sudop Group_Velké projekty_BIM 
2021
Předpokládaná cena stavby: 
1 539 271 921 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D52stavba 5206.4 Nové Mlýny – Bavory

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby •  
UP: Uvedení do provozu

UPVŘ ZSSPZPEIA
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Dálnice D52stavba 5206.3 Bavory – silnice II/414

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba úseku „D52 5206.3 Bavory – silnice II/414“ 
měří 1050 metrů. Nachází se v  km 33,500–34,550 
ve střední části katastrálního území obce Bavory a je 
plánována v kategorii D 26/130.

Na začátku úpravy stavby 5206.3 je přes MÚK Bavo-
ry navrženo dočasné připojení dálnice na silnici I/52, 
které bude v  budoucnu nahrazeno přímým propo-
jením se stavbou „D52 stavba 5206.4 Nový Mlýny 
– Bavory“. Prostorová koordinace obou staveb je 
v  rámci zpracování dokumentace provedena. Zru-
šením dočasné MÚK Bavory bude docíleno splnění 
normy na minimální vzdálenost MÚK (mezi plánova-
nou MÚK Perná a  MÚK Mikulov-sever bude vzdá-
lenost 4,228 km). Trasa D52 probíhá v místě přímo 
severojižním směrem, a to nejdříve ve stopě stávající 
silnice I/52 a následně západně od ní. Drobně je do-
tčeno též katastrální území Mikulova. Jedná se o na-
pojení obchvatu Mikulova (stavbu 5206.1) na stávající 
silnici I/52 u Bavor, které představuje konec úseku. 

Stavba začíná již zmíněným provizorním napojením 
na I/52 na úrovni čerpací stanice. Ta bude nově ob-
sloužena komunikací vedoucí do čtyřramenné okruž-
ní křižovatky, do níž jsou dále napojeny i silnice II/420 
(směr Hustopeče), III/0521 do Bavor a přeložka I/52 
do Mikulova). Podél přeložky I/52 je vedena stezka 
pro pěší a cyklisty.

Stavba se nachází mimo zastavěné území, v ploše 
staveniště se nachází pouze stávající dopravní infra-
struktura (silnice I/52, silnice III/0521, účelové ko-

munikace) a zemědělské a dvě lesní plochy (příčné 
větrolamy). Mimo stávající zpevněné plochy a zemní 
tělesa nynějších komunikací stavba vyžaduje zábor 
přiléhajících pozemků využívaných převážně pro ze-
mědělské účely. Ve vzdálenosti min. 30 m od obvodu 
stavby se nachází zastavěné území areálu bývalého 
ZD Bavory (pouze průmyslové a  zemědělské ob-
jekty). Nejbližší obytná zástavba obce Bavory je od 
okraje staveniště vzdálena min. 400 m (od vlastní 
D52 cca 550 m). 

Stavba přiléhá k hranici CHKO Pálava a PO Pálava 
a  zčásti se nachází přímo v  jejich ploše. Stavba je 
také blízko zvláště chráněného území přírodní pa-
mátky Anenský vrch, ale stavebně do ní nijak neza-
sahuje. D52 rovněž kříží jeden nadregionální bioko-
ridor (veden ve stopě větrolamu cca v km 34,500), 
který bude veden přes dva nově navržené ekodukty 
přes D52 a  I/52 (umístěné cca v  km 34,160). Tyto 
ekodukty jsou na svých okrajích opatřeny dvou-
metrovými clonami, které zvířatům zastíní dopravu 
z D52. Ekodukty jsou také oploceny tak, aby se zvěř 
nedostala na dálnici a nedošlo tak ke srážce s pro-
jíždějícími vozidly.

Odtok povrchové vody z  celého zájmového území 
zajistí Dunajovický potok společně se svým přítokem 
(Bavorský odpad). Dunajovický potok dále směřuje 
k řece Dyji a vlévá se do ní v rámci horní novomlýnské 
nádrže. Stavbou budou mimo to dotčeny stávající 
meliorované plochy.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Náhradou současné dvoupruhové silnice I/52 za 
dálnici D52 dojde ke zvýšení bezpečnosti silnič-
ního provozu. Vybudování směrově rozdělené 
komunikace se čtyřmi pruhy zlepší také plynu-
lost provozu. Výstavba dvou nadchodů pro zvěř 
umožní zachování stávajících migračních tras ži-
vočichů, které se v oblasti kolem Pálavy vyskytují. 
Navržena jsou však i další opatření, která zajistí 
maximální šetrnost k životnímu prostředí. 

Dálnice D52 spojuje Brno, resp. dálnici D1 s Pohoře-
licemi, Mikulovem a Rakouskem a jeho metropolí Víd-
ní. Důležitá je také pro spojení Brna se Znojmem po 
navazující silnici I/53. Trasa měří 44,379 km a je roz-
dělena do deseti staveb, které jsou v různém stádiu 
přípravy. Provozovány jsou prozatím stavby Rajhrad–
Pohořelice a  Pohořelice-obchvat, které byly uvede-
ny do provozu již v  roce 1996. Dálnice je součástí 
evropské sítě TEN-T Baltsko-jadranského koridoru 
a  tvoří důležité spojení Polska, Moravy a Rakouska. 
Na hraničním přechodu Mikulov/Drasenhofen bude 
v budoucnu na D52 navazovat rakouská dálnice A5 
(tzv. Nordautobahn), která ve svém čtyřpruhovém 
uspořádání nyní končí již u obce Poysbrunn. Obchvat 
obce Drasenhofen vybudovaný v  polovičním profilu 
byl uveden do provozu v roce 2019 dovedl rakouskou 
část až téměř k hranici s Českou republikou. 

Postupným zprovozňováním úseků na rakouské 
straně se zvyšuje nutnost dokončení úseků D52 na 
území ČR v co nejkratším možném termínu.

infoletak_d52-bavory-silnice-II414.pdf

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022

Bavory – silnice II/414

Dálnice D52
stavba 5206.3

Bavory

Mikulov

III/0
521

III/42120

III/
42

12
0

414
421

420

52

52

52

52

Brno

Wien

Mikulov sever

ekodukty

dočasná MÚK Bavory

stavba 5206.1 obchvat Mikulova

stavba 5206.4 Nové Mlýny – Bavory

Dálnice D52
stavba 5206.3
Bavory – silnice II/414

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

S

0 0,5 1 km

řešená stavba

jiné stavby

��a��ice��a��ice

Mikulo�Mikulo�

�lapa�ice�lapa�ice

�u�o�ice�u�o�ice

�la�ko�
u �r�a

�la�ko�
u �r�a

�idloc�o�ice�idloc�o�ice
�o�ořelice�o�ořelice

Mora�sk�
�ru�lo�

Mora�sk�
�ru�lo�

Hustope�eHustope�e

RosiceRosice
BrnoBrno

B3B



Přehled staveb  |  ZÁVOD BRNO 43

Aktualizace záměru projektu byla schválena v 06/2019. V 06/2019 byla podána 
žádost o vydání ÚR. Žádost o ÚR byla stažena zpět a ÚŘ bylo zastaveno. Bylo 
dokončeno výběrové řízení na zhotovitele  DSP  - společné pro stavby 5206.4 
a 5206.3. Práce byly zahájeny v 01/2020. Odevzdání čistopisu DSP proběhlo 
ve 3Q 2021.
V  rámci dalšího postupu je předpokladem využití vysoké připravenosti 
dokumentace pro povolení stavby formou žádosti o  společné povolení na 
všech úsecích mezi Novomlýnskou nádrží a státní hranicí s AT. 
Dokumentace DUSP bude vyhotovena jako společná pro stavby 5206.1, 5206.2, 5206,3 a 5206.4. Byl vybrán zhotovitel DUSP/IČ.
Byl vybrán zhotovitel nové EIA na celý tah D52. Byl vydán závěr zjišťovacího řízení a probíhá zpracování dokumentace EIA.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 1050 m
kategorie: D 26/130
počet všech stavebních objektů: 69
Mostní objekty:
počet mostů: 4
z toho na dálnici: 1
ekodukt: 2
rekonstrukce propustku: 1
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Bavory (dočasná)

Úpravy ostatních komunikací:
přeložka silnice III/0521: 1
přeložka účelové komun. k ČSPH: 1
doprovodné komunikace: 1
příjezd k DUN a retenční nádrži: 1
polní cesty: 3
služební sjezdy: 1 
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 12
objekty elektro: 15
trubní vedení: 1

Název stavby: 
D52 stavba 5206.3 Bavory–silnice 
II/414
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Bavory, Mikulov na Moravě
Druh stavby: 
novostavba

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DUSP: 
Sudop Group_Velké projekty_BIM 
2021
Předpokládaná cena stavby: 
617 247 740 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D52stavba 5206.3 Bavory – silnice II/414

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby •  
UP: Uvedení do provozu
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Dálnice D52stavba 5206.1 obchvat Mikulova

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „D52 5206.1 obchvat Mikulova“ se nachází 
v km 34,550–38,445 a měří 3895 metrů, přičemž je 
projektována v kategorii D 26/130.

Stavba začíná na hranici katastru Mikulov. Odtud 
pokračuje v  přímé k  MÚK Mikulov-sever s  přelož-
kou silnice II/414. V tomto počátečním úseku bude 
realizováno jen zemní těleso. Přes polní cestu, sla-
nisko a železniční trať je nově navržena estakáda na 
místo mostu přes železniční trať. Trasa pokračuje 
v  levostranném oblouku. Podchází přeložku silnice 
III/0523. Trasa se stáčí kolem průmyslových areálů 
a čistírny odpadních vod na jihovýchod. Stavba kon-
čí provizorním napojením na stávající silnici I/52 před 
MÚK Mikulov-jih. Do provizorního napojení bude pro-
vizorně napojena přeložka silnice I/40. 

Součástí obchvatu Mikulova je znovuobnovení tzv. 
slaniska, což je zvláštní typ mokřadu, pro který je 
typický vysoký obsah soli v  půdě a  vodě. V  rámci 
plánované stavby je nutné jeho udržování po dobu 
minimálně tří let před zahájením stavebních prací 
v daném místě. Součástí terénních úprav slaniska je 
také obnova meliorační šachty.

Stavba leží v nezastavěné části. Částečně se v úseku 
mezi km 37,5 – 38,0 dotýká zastavěného území (dle 
platného územního plánu) nebo zastavitelného, a to 
v oblasti průmyslové zóny a čističky odpadních vod. 
Území stavby je převážně vedeno po zemědělsky 
využívané krajině (mimo záplavové území) přiléhající 
ze západu a  jihozápadu k městu Mikulov. Jediným 

zastavěným územím s obytnou zástavbou v blízkém 
kontaktu se stavbou je osada tří rodinných domů 
u tzv. Spáleného mlýna (cca v km 38,2). Ostatní zá-
stavba je průmyslového charakteru nebo se jedná 
o dopravní infrastrukturu.

Stavba prochází částečně územím CHKO Pálava 
a PO Pálava. Prochází také ochranným pásmem pa-
noramatu města Mikulova. Rovněž přiléhá, ale neza-
sahuje, do zvláště chráněného území přírodní rezer-
vace Šibeničník. V rámci stavby je navržena stavba 
jednoho nadchodu pro zvěř (ekoduktu), takže stavba 
bude šetrná k živočichům, kterým tento objekt zajistí 
zachování jejich migračních tras. 

Odtok povrchové vody z  většiny zájmového území 
stavby zajišťují čtyři drobné vodní toky (Turold a Mi-
kulovské odpady 1 až 3). Ty odtékají do potoka Vče-
línek, který je pravobřežním přítokem odlehčovacího 
ramene Dyje. Počátek stavby cca do km 35,2 spadá 
také do povodí Dunajovického potoka, který se vlévá 
do Horní novomlýnské nádrže. Dyje. Většina stavbou 
dotčeného území je vybavena systémem meliorací.

Trasa dálnice je zanesena v územním plánu Mikulova, 
na základě kterého bylo možné vydat na tento úsek 
územní rozhodnutí. 

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba odvede převážnou část tranzitní a osobní 
dopravy ze zastavěné části Mikulova, což přispě-
je ke zlepšení životních podmínek tamních oby-
vatel. Náhradou současné silnice I/52 za dálnici 
D52, a tím pádem vybudováním směrově rozděle-
né komunikace se čtyřmi pruhy, se zásadně zvýší 
bezpečnost silničního provozu. Pro řidiče pak do-
stavba D52 bude znamenat úsporu jízdních časů.  

Dálnice D52 spojuje Brno, resp. dálnici D1 s Pohoře-
licemi, Mikulovem a Rakouskem a jeho metropolí Víd-
ní. Důležitá je také pro spojení Brna se Znojmem po 
navazující silnici I/53. Trasa měří 44,379 km a je roz-
dělena do deseti staveb, které jsou v různém stádiu 
přípravy. Provozovány jsou prozatím stavby Rajhrad–
Pohořelice a  Pohořelice-obchvat, které byly uvede-
ny do provozu již v  roce 1996. Dálnice je součástí 
evropské sítě TEN-T Baltsko-jadranského koridoru 
a  tvoří důležité spojení Polska, Moravy a Rakouska. 
Na hraničním přechodu Mikulov/Drasenhofen bude 
v budoucnu na D52 navazovat rakouská dálnice A5 
(tzv. Nordautobahn), která ve svém čtyřpruhovém 
uspořádání nyní končí již u obce Poysbrunn. Obchvat 
obce Drasenhofen vybudovaný v  polovičním profilu 
byl uveden do provozu v roce 2019 dovedl rakouskou 
část až téměř k hranici s Českou republikou. 

Postupným zprovozňová-
ním úseků na rakouské 
straně se zvyšuje nutnost 
dokončení úseků D52 na 
území ČR v co nejkratším 
možném termínu. Po I/52 
přes Mikulov totiž projíždí 
denně v průměru přes 16 
tisíc vozidel.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022
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V 11/2018 byla CK MD schválena aktualizace ZP. Ve 12/2018 byl dokončen 
čistopis DSP. Byl dokončen výběr zhotovitele obnovovacích prací Slaniska 
(práce byly dokončeny v 03/2020) a jeho ekologického dozoru vč. monitoringu 
(práce probíhají).
V 12/2019 stavební úřad potvrdil pravomocnost ÚR. Dne 30. 9. 2020 Krajský 
soud v Ostravě platnost ÚR zrušil. V 06/2021 Nejvyšší správní soud  rozhodnutí 
Krajského soudu potvrdil a věc vrátil stavebnímu úřadu k dalšímu řízení. Žádost 
o ÚR byla stažena a ÚŘ bylo zastaveno.
V  rámci dalšího postupu je předpokladem využití vysoké připravenosti dokumentace pro povolení stavby formou žádosti o společné povolení na všech úsecích mezi 
Novomlýnskou nádrží a státní hranicí s AT. 
Dokumentace DUSP bude vyhotovena jako společná pro stavby 5206.1, 5206.2, 5206,3 a 5206.4. Byl vybrán zhotovitel DUSP/IČ.
Byl vybrán zhotovitel nové EIA na celý tah D52. Byl vydán závěr zjišťovacího řízení a probíhá zpracování dokumentace EIA.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 3895 m
kategorie: D 26/130
počet všech stavebních objektů: 85
Mostní objekty:
počet mostů: 10
z toho na dálnici: 4
nadjezdy: 2
ekodukt: 1
na polních cestách: 3

Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Mikulov-sever
celková délka větví: 688 m
Protihlukové stěny:
počet: 1 (délka: 370 m)
Úpravy ostatních komunikací:
úprav silnic I. tříd: 1 (délka: 376 m)
přeložky silnic II. tříd: 1 (délka: 630 m)
přeložky silnic III. tříd: 1 (délka: 350 m)
polní cesty: 9 (délka: 2248 m)
příjezdy k sediment. nádržím: 4

Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 18
objekty elektro: 7
trubní vedení: 2
drážní objekty: 1
Název stavby: 
D52 stavba 5206.1 obchvat Mikulova
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Mikulov na Moravě

Druh stavby: 
novostavba
Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DUSP: 
Sudop Group_Velké projekty_BIM 
2021
Předpokládaná cena stavby: 
1 489 544 619 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D52stavba 5206.1 obchvat Mikulova

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby •  
UP: Uvedení do provozu
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Dálnice D525206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Plánovaná stavba úseku dálnice D52 měří 770 m 
a nachází se v km 38,252 až 39,000. Stavba se na-
chází na jihu katastrálního území města Mikulov v lo-
kalitě stávající celnice umístěné na silnici I/52. 

Dálnice částečně prochází zastavěným územím, 
a to v místě stávající české celnice, která bude bě-
hem stavby odstraněna. Stavba se dále dotýká za-
stavěného území tvořeného obchodní provozovnou 
(Freeshop), která se nachází poblíž státní hranice 
a v rámci stavby je řešeno její nové dopravní napoje-
ní. Stavba neobsahuje samostatné komunikace pro 
pěší, autobusové zastávky, atp.
 
Budoucí trasa D52 je z větší části umístěna na plo-
chách stávající silnice I/52 a na ploše rušené celnice. 
Mimo stávající zastavěné a zpevněné plochy stavba 
vyžaduje zábor přiléhajících převážně zemědělsky vy-
užívaných pozemků. 

Dotčeny jsou též dva drobné vodní toky (Závlahový 
kanál Brod-Bulhary-Valtice I. a potok Včelínek, který 
je hraničním vodním tokem. Tyto toky slouží k odtoku 
povrchové vody z  celého zájmového území stavby. 
Stavbou by neměly být dotčeny plochy meliorované 
zemědělské půdy. Ve vzdálenosti min. 100 m od ob-
vodu stavby se nachází zastavěné území tzv. staré 
celnice (v lokalitě je též jeden obytný objekt vzdálený 
od obvodu stavby cca 190 m).

Stavba se téměř celá nachází v ploše CHKO Pála-
va a PO Pálava a v ochranném pásmu panoramatu 

města. Stavba přiléhá, ale nezasahuje, do zvláště 
chráněného území přírodní rezervace Šibeničník. 
Stavba kříží jeden lokální biokoridor (veden podél 
hraničního potoka). Další je v blízkosti začátku stavby 
(křížení s dálnicí, které řeší ekodukt související stavby 
5206.1).
 
Vzdálenost křižovatek MÚK Mikulov-sever (součást 
stavby 5206.1) a  MÚK Mikulov-jih činí 2,149 km, 
což neodpovídá stávající platné normě na minimální 
vzdálenost MÚK. Dopravní význam obou křižovatek 
byl však prokázán a schválen ve variantních podkla-
dových studiích. Pomocí křižovatek je totiž vytvořen 
dopravní systém zabraňující vjezdu tranzitní dopravy 
na průtah městem Mikulov. 

Křižovatka MÚK Mikulov-sever odvádí tranzitní do-
pravu z  II/414 na D52, křižovatka MÚK Mikulov-jih 
odvádí tranzitní dopravu ze silnice I/40 na D52. Polo-
ha křižovatek je pevně dána geografickou konfigurací 
silniční sítě a zástavby Mikulova. 

Vzdálenost křižovatek MÚK Mikulov-jih a MÚK Dra-
senhofen měřená z  rakouské strany činí 1,238 km, 
což také neodpovídá normě. Zvětšení vzdálenosti 
křižovatek, popřípadě zrušení některé z nich, je ale 
možné označit za dopravně nevýhodné a zatěžující 
z hlediska jak životního prostředí, tak potřeb hranič-
ních kontrol obou států.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba zajistí plnohodnotné čtyřpruhové napo-
jení na připravovaný sousední úsek D52, kterým 
je obchvat města Mikulov. Taktéž umožní dál-
niční spojení s rakouskou dálniční sítí. Náhradou 
současné silnice I/52 za dálnici D52, a tím pádem 
vybudováním směrově rozdělené komunikace se 
čtyřmi pruhy, se zásadně zvýší bezpečnost silnič-
ního provozu na tomto příhraničním úseku.  

Dálnice D52 spojuje Brno, resp. dálnici D1 s Pohoře-
licemi, Mikulovem a Rakouskem a jeho metropolí Víd-
ní. Důležitá je také pro spojení Brna se Znojmem po 
navazující silnici I/53. Trasa měří 44,379 km a je roz-
dělena do deseti staveb, které jsou v různém stádiu 
přípravy. Provozovány jsou prozatím stavby Rajhrad–
Pohořelice a  Pohořelice-obchvat, které byly uvede-
ny do provozu již v  roce 1996. Dálnice je součástí 
evropské sítě TEN-T Baltsko-jadranského koridoru 
a  tvoří důležité spojení Polska, Moravy a Rakouska. 
Na hraničním přechodu Mikulov/Drasenhofen bude 
v budoucnu na D52 navazovat rakouská dálnice A5 
(tzv. Nordautobahn), která ve svém čtyřpruhovém 
uspořádání nyní končí již u obce Poysbrunn. Obchvat 
obce Drasenhofen vybudovaný v  polovičním profilu 
byl uveden do provozu v roce 2019 dovedl rakouskou 
část až téměř k hranici s Českou republikou. 

Postupným zprovozňo-
váním úseků na rakouské 
straně se zvyšuje nutnost 
dokončení úseků D52 na 
území ČR v  co nejkrat-
ším možném termínu. 
Po I/52 přes Mikulov totiž 
projíždí denně v průměru 
přes 16 tisíc vozidel.
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V 04/2019 byla podána žádost o územní rozhodnutí. Žádost o ÚR byla 
stažena zpět a ÚŘ bylo zastaveno. Aktualizace záměru projektu byla schválena 
06/2019. Bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele DSP. Odevzdání 
čistopisu DSP proběhlo ve 3Q 2021.
V rámci dalšího postupu je předpokladem využití vysoké připravenosti 
dokumentace pro povolení stavby formou žádosti o společné povolení na 
všech úsecích mezi Novomlýnskou nádrží a státní hranicí s AT. 
Dokumentace DUSP bude vyhotovena jako společná pro stavby 5206.1, 
5206.2, 5206,3 a 5206.4. Byl vybrán zhotovitel DUSP/IČ.
Byl vybrán zhotovitel nové EIA na celý tah D52. Byl vydán závěr zjišťovacího řízení a probíhá zpracování dokumentace EIA.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 770 m
kategorie: D 26/130
počet všech stavebních objektů: 72
Mostní objekty:
počet mostů: 3
z toho na dálnici: 1
nadjezdy: 1
na doprovodné komunikaci: 1
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Mikulov-jih

Úpravy ostatních komunikací:
přeložka silnice I/52: 1
doprovodné komunikace: 2
účelové komunikace: 2
polní cesty: 2
příjezdy k sediment. nádržím: 1
služební sjezdy: 2
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 7
objekty elektro: 19
trubní vedení: 2

Název stavby: 
D52 stavba 5206.2 MÚK Mikulov jih – 
st. hranice ČR/Rakousko
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Mikulov na Moravě
Druh stavby: 
novostavba

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DUSP: 
Sudop Group_Velké projekty_BIM 
2021
Předpokládaná cena stavby: 
463 921 367 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D525206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby •  
UP: Uvedení do provozu

UPVŘ ZSSPZPEIA
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Dálnice D55Kokory – Přerov

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Přeložka silnice I/55 do nové trasy v úseku Kokory– 
Přerov je navržena jako stavba dálnice v kategorii R 
25,5/120, tj. čtyřpruhová komunikace se středním 
dělicím pásem šířky tři metry, volná šířka komuni-
kace je 25,5 metru při návrhové rychlosti 120 km/h. 
Ochranné pásmo dálnice je 100 metrů od osy při-
lehlého jízdního pásu na obě strany. Celková délka 
přeložky je 5960 metrů.

Trasa dálnice D55 vychází z  předcházející stavby 
5501, na kterou je připojena na rozhraní katastrálních 
území Majetín a  Kokory, západ-ně od obce Koko-
ry. Následně trasa levostranným obloukem obchází 
obec Kokory, kříží silnici III/0553 a v přímé trase po-
kračuje podél chmelnic jihovýchodním směrem, kde 
vstupuje na katastrální území Luková. Tam kříží silnici 
III/0554, levostranným obloukem prochází severně 
od obce Rokytnice na katastrální území Rokytnice, 
kde kříží výhledový průplav Dunaj–Odra–Labe a trasu 
vysokorychlostní trati (VRT). Na konci úseku v katas-
trálním území Přerov-Dluhonice se dostává do trasy 
silnice II/150. Tam se napojuje na křižovatku Přerov–
sever, která je součástí stavby 0136 dálnice D1. Po 
napojení dojde k  odstranění provizorního připojení 
dálnice D1 na stávající silnici I/55.

Trasa dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem je vedena 
územím, které je charakterizováno intenzivně obdě-
lávanými zemědělskými pozemky. Trasa je zároveň 
vedena mimo zastavěné území, a v převážné délce 
úseku i v dostatečné vzdálenosti od nejbližšího okra-
je zástavby v Kokorách a v Rokytnici.

Vzhledem k  souhrnné délce staveb 5501 a  5502 
se předpokládá výstavba obou úseků současně. 
Pokud by výstavba D55 byla prováděna po jednot-
livých stavbách, je v této stavbě navrženo na začát-
ku úseku provizorní napojení na stávající silnici I/55. 
V tomto případě nebude dodržena mezikřižovatková 
vzdálenost na stávající silnici I/55 a v dalším stupni 
projektové dokumentace bude nutné zajistit souhlas 
s řešením odchylným od příslušných norem. Celková 
délka provizorního napojení je 643 metrů.

Pro ochranu východního okraje obytné zástavby 
v katastrálním území Rokytnice je navržena protihlu-
ková stěna délky 58 metrů (km 12,32–12,90) vpravo. 
Z hlediska imisí se výrazně sníží zátěž podél stávající 
silnice I/55 a i když celkové emise v území se mírně 
zvýší, budou rozloženy na širším území. Z  hlediska 
hlukové zátěže je situace obdobná, kdy se výrazně 
zlepší situace podél stávající silnice I/55, zejména 
okolo průtahu obcí Kokory a území, které bude nově 
zasaženo nadlimitní hlukovou zátěží lze ochránit na-
vrženými protihlukovými stěnami.

Ve stupni DSP byly do stavby zařazeny nové objek-
ty, které jsou vyvolány změnou MÚK Přerov–sever 
v  rámci stavby D1 0136. Původní trojlístková MÚK 
byla změněna na útvarovou, kde je provoz veden 
systémem jednopruhových větví. Tyto větve bylo nut-
no napojit na stávající silnici I/55 a na silnici II/150, 
přeloženou v rámci stavby D55 5502.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Předmětný úsek dálnice D55 je součástí tahu 
Olomouc – Přerov – Hulín – Otrokovice – Břeclav. 
Navržená trasa dálnice D55 bude plnit funkci 
spojnice dvou velkých center střední Moravy – 
Olomouce a Přerova – a dvou významných ko-
munikací – dálnice D1 a dálnice D35.

Vzhledem k nárůstu dopravních zátěží je v zájmu ce-
lého regionu zajistit komfortní a bezpečné propoje-
ní významných center, jako jsou Olomouc a Přerov 
kapacitní komunikací. Navržený úsek je i  v souladu 
s  územním plánem města Olomouce. V  trase plá-
nované východní tangenty bude veškerá tranzitní 
doprava vedena mimo zastavěné území Olomouce, 
a to buď po východní tangentě nebo po dálnici D35, 
která tvoří další část obchvatu města.

Vlastní návrh trasy dálnice D55 i návrh mimoúrovňo-
vé křižovatky Velký Týnec zlepšuje distribuci dopravy 
v  území a  zajišťuje maximální využitelnost dálnice 
i pro regionální dopravu. 

Trasa dálnice D55, která je vedena od severozápa-
du k jihovýchodu paralelně se silnicí první třídy I/55, 
se vyhýbá osídleným 
celkům. Prakticky celá 
zájmová oblast v  mís-
tě trasy D55 je země-
dělsky využívána jako 
trvale obdělávaná pole 
nebo jako pastviny.
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Územní rozhodnutí nabylo právní moci 3. 7. 2017. Proti ÚR obec Rokytni-
ce v 09/2017 podala žalobu. Krajský soud Ostrava zrušil vydané ÚR a vrá-
til věc k novému řízení, ŘSD proti tomu v 07/2018 podalo kasační stížnost. 
Obec Rokytnice vzala žalobu zpět, soudní řízení bylo Krajským soudem  
dne 28. 2. 2022 zastaveno. ÚR je pravomocné.
V 08/2016 byla CK MD schválena aktualizace záměru projektu. V 2017 byl 
zpracován podrobný GTP. V 11/2018 byl odevzdán čistopis DSP. IČ včetně 
MPV nebyla vzhledem k výše uvedené situaci zahájena. V 07/2019 bylo MŽP 
vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stanoviska EIA. Od 07/2022 probíhá 
aktualizace DSP vč. biologických průzkumů, hlukové a rozptylové studie.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu         

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2028202407/2017 2025202308/201608/2006

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 5960 m
kategorie: R 25,5/120
počet všech stavebních objektů: 108
Mostní objekty:
na dálnici: 5
nad dálnicí: 1
lávka pro pěší a cyklisty: 1
celková délka mostů: 308 m
Protihlukové stěny:
počet: 1 (délka: 58 m)

Úpravy ostatních komunikací:
silnice II. t řídy: 1 (1982 m)
silnice III. t řídy: 1 (670 m)
polní cesty: 3 (2475 m)
celková délka přeložek: 5127 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 8
objekty elektro: 28
objekty plynovodu: 6
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 186 160 m3

násypy: 716 570 m3

Název stavby:
D55 5502 Kokory–Přerov
Místo stavby:
Olomoucký kraj 
Katastrální území:
Majetín, Kokory, Luková u P řerova, 
Rokytnice u Př erova, Přerov-Dluhonice, 
Přerov-Předmostí
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
HBH Projekt, spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby: 
1 655 712 900 Kč (bez DPH) 

Dálnice D55Kokory – Přerov

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/19Kunštát, křižovatka

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba se nachází ve středu města. Jedná se o úsek 
od náměstí Krále Jiřího, kostela sv. Stanislava až za 
zaústění Teronovy ulice. Stavba řeší křižovatku se sil-
nicí III/3652 ve směru na Rudku a Letovice. Stavba 
se nachází v zastavěné části obce.

Další výraznou změnou je úprava stávající křižovat-
ky silnic I/19 a  III/3652, jejichž současné základní 
uspořádání je stykové, ovšem poměrně velká plocha 
křižovatky včetně předimenzovaného středního ost-
rova je v současnosti upravena dopravním značením 
na systém, který v prostoru jedné křižovatky vytváří 
soustavu tří stykových křižovatek. Tento systém není 
vhodný především a nepřispívá k psychologické jis-
totě uživatelů komunikace. Křižovatka je navržena 
jako styková křižovatka s  usměrňovacím středním 
ostrůvkem. Hlavní silnice, zde bude rozšířena až na 
6,5 m, aby bylo možné objet stojící vlevo odbočující 
vozidlo.

Návrh stavby zásadně nemění stávající šířku komu-
nikací (cca 7 m mezi obrubami) a  výškové vedení 
komunikací. Návrhem dojde k optimalizaci příčných 
sklonů komunikace, především v prostoru křižovatky 
silnic I/19 a III/3652, kde stávající příčný sklon hlavní 
trasy překračuje dovolené hodnoty (cca 8 %).

Stavba začíná před knihovnou na náměstí Krá-
le Jiřího. Za křižovatkou se silnicí III/3652 je silnice 
I/19 vedena v nové stopě. Stavbou dojde k úpravě 
směrového vedení od kostela za ulice Teronova, kde 
bude stávající přímé vedení vychýleno s ohledem na 

nutnost vybudovat pravostranný chodník a umístění 
nových autobusových zastávek. Vzdálenost vozov-
ky od zástavby bude cca 6 m. V tomto prostoru je 
umístěn chodník šířky 2,25 – 3,0 m a autobusová za-
stávka. Naproti bude umístěna zastávka v opačném 
směru.  Pro zamezení chaotického přebíhání chodců 
mezi zastávkami budou jízdní pruhy odděleny zábra-
dlím délky 27 m. Před křižovatkou s ulicí Teronova se 
trasa napojuje do stávající stopy. Stavba končí před 
přechodem pro chodce.

Podél silnice I/19 jsou navrženy oboustranné chod-
níky. Křižovatka s ulicí Teronova bude upravena, ulice 
Teronova bude doplněna o  usměrňovací středový 
ostrůvek. V  celém úseku je z  obou směrů snížena 
rychlost na 40 km/h.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Hlavním přínosem úprav křižovatky silnic I/19 
a III/3652 je zvýšení bezpečnosti silničního provo-
zu spočívající v  rozšíření vozovky pro objetí vo-
zidel odbočujících vlevo, zajištění rozhledových 
poměru, vybudování chodníků a  s  ním spojené 
zamezení pohybu chodců ve vozovce.

Silnice I/19 představuje důležitou trasu ve směru zá-
pad–východ, která propojuje významné sídelní útvary 
Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a částečně i Jiho-
moravského kraje, včetně města Kunštát. Právě za 
ním se I/19 napojuje do další významné komunikace 
kraje, kterou je silnice I/43.

Stavba řeší úpravu stávajícího průtahu silnice I/19 od 
náměstí Krále Jiřího po zaústění Tenorovy ulice včet-
ně úpravy křižovatky se silnicí III/3652 a vybudování 
nových autobusových zastávek. Řešení je v souladu 
s dopravní koncepcí zanesenou do platného územní-
ho plánu města. 

Silnice I/19 tvoří důležitou spojnici Českomoravské 
vrchoviny. Její význam je větší v  úseku Žďár nad 
Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice pod 
Pernštejnem – Kunštát – Svitávka (I/43), kde proběhla 
či je ve výhledu řada přeložek a úprav jejího vedení.  
V porovnání s nedalekou I/43 dosahují průměrné den-
ní intenzity provozu na 
I/19 v Kunštátu znatelně 
nižších hodnot. Přesto 
budou plánované úpravy, 
vedle zvýšení bezpeč-
nosti, znamenat rovněž 
zlepšení plynulosti silnič-
ního provozu v  centrální 
části města Kunštát.
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Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) není požadováno, stejně tak 
záměr projektu, jelikož se jedná o stavbu s náklady do 20 mil. Kč. Stavba souvisí 
se stavbou Autobusový terminál, Kunštát.
V 04/2018 byla zahájena aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí vč. 
IČ k ÚR. Dne 7. 5. 2019 byla podána žádost o územní rozhodnutí, které bylo 
vydáno 29. 7. 2019 a nabylo právní moci 26. 8. 2019. Byla zpracována DSP.  
Byla podána žádost o vydání SP.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2025202307/2019 20232022––

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 266 m
kategorie: MS2 -/8,0/30
počet všech stavebních objektů: 21
Opěrné a zárubní zdi:
počet: 2 (celková délka: 69 m)
Křižovatky:
stykové:1 

Úpravy ostatních komunikací:
silnice III. třídy: 1 (délka: 42 m)
místní komunikace: 1 (délka: 11 m)
celková délka: 53 m
Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 4
objekty elektro: 4

Název stavby:
I/19 Kunštát, křižovatka
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Kunštát na Moravě
Druh stavby:
změna dokončené stavby

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
Laboro Ateliér spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
19 964 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/38křižovatka II/408

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Průsečná křižovatka silnic I/38 (E59) a II/408 se na-
chází v  nezastavěném území městské části Znoj-
mo-Kasárna (v  katastru Přímětice). Křižovatka je 
umístěna na vrcholu Znojemského návrší. Severní 
rameno silnice I/38 vede z křižovatky do Moravských 
Budějovic, jižní rameno (rovněž I/38) vede směrem 
ke Znojmu. Východní rameno silnice II/408 směřuje 
do Přímětic (dále na Hevlín) a západní rameno (také 
II/408) vede směrem na Citonice a poté dále pokra-
čuje směrem k Vranovu nad Dyjí. 

Stavba nepředstavuje výrazný zásah do území, pro-
tože jde o úpravu komunikací ve stávající trase a ni-
veletě.

Okružní křižovatka je navržena o vnějším průměru 45 
m s vyvýšeným středovým ostrovem upraveným pro 
případný přejezd nadrozměrného nákladu. Průměr 
středového ostrova je 27,5 m, kde je navržena dláž-
děná pojížděná kruhová úseč pro pojezd nadrozměr-
né dopravy. Na ploše kruhové úseče bude osazeno 
demontovatelné svislé dopravní značení, zabraňující 
jak průhledu skrz OK, tak případnému oslnění proti-
jedoucích vozidel na komunikaci I/38 a též přejezdu 
běžné dopravy. Od středového ostrova je sklopenou 
betonovou obrubou oddělen pojízdný prstenec ze 
žulové dlažby šířky 2,25 m. 

Jízdní pruhy jsou na silnici I/38 navrženy v základní 
šířce 4 m, které se před vjezdem z a  výjezdem do 
křižovatky rozšíří na 4,50 m. Jízdní pruhy na silnici 
II/480 jsou navrženy v  šířce 3,00 - 3,50 m a  před 

křižovatkou se v  závislosti na místě připojení rozšíří 
na 4,00 – 4,50 m. Na silnici II/408 jsou před vjez-
dem do křižovatky navrženy dělící ostrůvky šířky min. 
1,7 m a délky 18 m. Na silnici I/38 jsou před okružní 
křižovatkou dělící ostrůvky délky 30 m a  šířky také 
minimálně 1,7 m. Dělící ostrůvky jsou zadlážděny be-
tonovou dlažbou a  ohraničeny sklopenou obrubou 
doplněné obrubníkovou odrazkou (skleněná oka). 
Z důvodu možné potřeby objíždění stojícího vozidla 
jsou dělící ostrůvky navrženy jako přejízdné.

S ohledem na rozsah stavby a požadavek na zacho-
vání veřejného provozu v průběhu výstavby se bude 
stavba provádět za plného provozu bez vyloučení 
dopravy na silnici I/48 a II/408 ve směru na Citonice. 
Na silnici II/408 ve směru na Přímětice je uvažováno 
s kompletní uzavírkou a objízdnou trasou přes Znoj-
mo. Stavební práce pro opravy lze provádět při za-
chování místní i tranzitní veřejné dopravy s vedením 
dopravy po navržených provizorních komunikacích. 
Na silnicích I/48 a II/408 musí být zajištěna průjezd-
nost pro autobusovou dopravu.

Stavební práce jsou plánované na etapy. První etapa 
výstavby spočívá ve vybudování provizorních ko-
munikací. Druhá etapa bude ob-sahovat kompletní 
realizaci celé OK v  jednom celku. Ve třetí etapě se 
odstraní provizorní komunikace a finálně upraví jed-
notlivá ramena OK. Konečná úprava ramen OK spo-
čívá v  odfrézování asfaltových vrstev a  následném 
dobudování na finální stav. Poslední etapa výstavby 
bude budována již za plného provozu. 

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Plánovaná úprava křižovatky silnic I/38 a II/408 
má za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu. 
Budoucí okružní křižovatka nahradí stávající 
průsečnou, která svým uspořádáním zvyšuje 
riziko střetu vozidel. Ke zvýšené nehodovosti 
přispívá fakt, že současná křižovatka nedispo-
nuje na hlavním směru Znojmo – Jihlava samo-
statnými pruhy pro odbočení vlevo. Navrhova-
nými úpravami dojde především k zpřehlednění 
křižovatky, čímž se vyloučí kolizní situace a její 
průjezd se stane podstatně bezpečnějším.

Silnice I/38 spadá do kategorie silnic I. třídy. Spojuje 
města Česká Lípa, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, 
Kutná Hora, Čáslav, Havlíčkův Brod, Jihlava, Znojmo 
a pokračuje do Rakouska. V úseku mezi dálnicí D1 
a státní hranicí u Znojma nese mezinárodní označení 
E 59. Její význam spočívá jak v regionální dopravě, tak 
i díky propojení několika krajů má svůj celostátní vý-
znam. Zvýšení plynulosti dopravy a položení nového 
krytu vozovky navíc přinese snížení hlukové a emisní 
zátěže ze silničního provozu v okolí křižovatky.

V  předmětném úseku je křižovatka kromě místních 
obyvatel využívána rovněž řidiči, kteří přes ní smě-
řují dále do oblasti kolem přehrady Vranov nad Dyjí. 
Využití silnice I/38 a  II/408 představuje nejrychlejší 
možnost spojení od 
Znojma. Navíc v  kom-
binaci se silnicí I/53 
a dálnicí D52 je oblast 
kvalitně dostupná tak-
též pro návštěvníky 
z  Brna a  dalších částí 
jižní Moravy. ZnojmoZnojmo
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V 01/2018 byla dokončena DSP. K 09/2019 byla podána žádost o vydání sta-
vebního povolení.  
Doprava po dobu výstavby bude kyvadlově řízena světelnou signalizací. Tento 
návrh řešení výstavby okružní křižovatky a provizorních komunikací je jedno-
dušší a bezpečnější, jelikož nebude nutno využívat objízdné trasy a semafory. 
Stane se tak jen v krátký čas při částečném omezení v závěru stavby. Výstavba 
OK v méně etapách bude znamenat i kratší časovou náročnost výstavby.
Dne 14. 11. 2019 bylo zahájeno stavební řízení na dva stavební objekty (SO 
101 Rekonstrukce křižovatky a SO 170 Provizorní komunikace). Veřejné ústní 
jednání se uskutečnilo ve Znojmě 16. 12. 2019. K vydání hlavního SP došlo 15. 10. 2020.
Na konci 05/2020 byl dokončen čistopis PDPS.
ŘSD stále eviduje případy nesouhlasu vlastníků potřebných pozemků. Bylo zahájeno vyvlastňovací řízení. Zahájení stavby je podmíněné dokončením majetkoprávní přípravy. 
Doba realizace se předpokládá v délce dvou měsíců.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2023202207/2017 202310/2020––

DATA O STAVBĚ
Křižovatky:
okružní: 1 (vnější průměr 45 m)
počet všech stavebních objektů: 8

Název stavby:
I/38 křižovatka II/408
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Přímětice

Druh stavby:
novostavba
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
Linio Plan, spol. s r.o.  

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v červenci 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/38Znojmo obchvat I

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Předmětem stavby je přeložka silnice I/38 v celkové 
délce 3037 metrů, v  kategorii S  11,5/80. Součástí 
realizace je výstavba čtyř železobetonových mostů 
o celkové délce 150 metrů. Dále jsou v rámci stavby 
realizovány úpravy dotčených silnic II. a III. třídy, pol-
ních cest a přeložky inženýrských sítí. Podél zástavby 
určené k trvalému bydlení jsou navrženy protihlukové 
clony.

V celém úseku je trasa přeložky situována v  extra-
vilánu. Území je mírně kopcovité. Zábor stavby se 
týká převážně soukromých zahrad a zemědělských 
pozemků, čímž byly vyvolány demolice řady zahrad-
ních chat, respektive zemědělských účelových zaří-
zení v zahradách.

Začátek přeložky je těsně před mostem přes potok 
Leska. Konec přeložky I. stavby je v km 3,037, kde 
provizorně navazuje na silnici II/399. Začátek úseku 
plynule navazuje na živičný povrch končící silnice I/53 
směrem na Brno jak směrově, tak výškově. Konec 
přeložky je v mírném zářezu z důvodu nadjezdu sil-
nice II/399.

Přeložka silnice II/413 je navržena v prostorové úpra-
vě s částečnou přestavbou již vybudovaného úseku. 
Křížení silnice I/38 a  silnic II/413, III/4121, včetně 
železniční trati Břeclav–Znojmo, je navrženo mimoú-
rovňové. Suchohrdelská ulice, železniční trať a silnice 
III/4121 jsou vedeny ve spodní úrovni. Silnice II/399 
je provizorně úrovňově napojena na hlavní trasu tak, 
aby si pokračování silnice I/38 ve druhé stavbě ne-

vyžádalo rozsáhlé bourací práce. Definitivní přeložka 
silnice II/399 bude součástí II. stavby, kde je vedena 
nadjezdem nad silnicí I/38 s  návrhem indirektních 
ramp.

Obousměrná větev mimoúrovňové křižovatky Su-
chohrdelská se nachází ve východním kvadrantu. 
Jednosměrná direktní větev ve směru Jihlava–Druž-
stevní ulice je v  kvadrantu západním. Maximální 
výsledný podélný sklon této větve (8%) je vyvolaný 
snahou o směrovou návaznost na oblouk mostního 
objektu na silnici II/413. Jednopolový mostní objekt 
z prostých nosníků má šířkové uspořádání čtyřpru-
hové – dva jízdní pruhy + jeden odbočující a  jeden 
připojovací. Těsně před mostem je pravý jízdní pruh 
navržen jako stoupací pruh pro pomalá vozidla.

V dalším průběhu trasa přeložky mimoúrovňově kříží 
trať Břeclav–Znojmo. Návrh mostního objektu před-
pokládá realizaci druhé koleje a  elektrifikaci tratě. 
V  úseku mezi oběma mostními objekty je podélný 
sklon 5,6%. 
 
Od začátku úseku až po křižovatku se silnicí III/4121 
dochází k dotčení většího množství zahrádek a k de-
molicím několika zahradních objektů. Křižovatka 
se silnicí III/4121 je navržena jako mimoúrovňová 
s  jednopólovým mostem bez propojení obou tras. 
Obchvat dále pokračuje poměrně členitým územím, 
převážně po zemědělských pozemcích. První stav-
ba končí provizorní úrovňovou křižovatkou se silnicí 
II/399.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba I. části obchvatu je součástí souboru 
čtyř staveb severního silničního obchvatu měs-
ta Znojma. Poslední etapu výstavby obchvatu 
bude tvořit stavba „Znojmo obchvat IV“. Po 
dokončení bude obchvat sloužit především 
k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znoj-
mo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního 
provozu a zlepšení životního prostředí v celém 
městě. Vybudováním obchvatu dojde také ke 
zvýšení plynulosti dopravy a tím i k úspoře ná-
kladů a snížení emisí.

Silnice I. třídy I/38 je po silnicích I/11 a I/35 třetí nej-
delší na území Česka. Spojuje města Česká Lípa, 
Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Havlíč-
kův Brod, Jihlava, Znojmo a pokračuje dále do Ra-
kouska. Celková délka silnice je 256 km.

V předmětném území je silnice I/38 frekventovanou 
spojnicí Jihomoravského kraje s Rakouskem. Cesta 
přes Znojmo po silnici I/38 patří hlavně v  létě mezi 
hlavní trasy pro občany z Česka a Polska při cestě 
k moři do Chorvatska a Itálie. Denně městem proje-
de až dvaadvacet tisíc aut, což způsobuje rozsáhlé 
dopravní komplikace 
a  nesnesitelné životní 
podmínky. Po zpo-
platnění cesty do Ra-
kouska z Pohořelic na 
Mikulov pro kamiony 
navíc míří do Znojma 
ve velkém také náklad-
ní auta.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 10/2022
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Stavba byla zahájena v roce 2006. Doposud není dokončena její část v pro-
storu MÚK Suchohrdelská, kvůli nedořešeným sporům s  odpůrci obchvatu. 
Výsledkem je rozpracovaný obchvat, kde zbývá dokončit 752 m dlouhý úsek, 
který by jej napojil do stávající silniční sítě.
V roce 2017 byla na základě zrušení územního rozhodnutí odvolacím orgánem 
aktualizována dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a v roce 2018 bylo 
požádáno o pokračování územního řízení. V návaznosti na oznámení o pokra-
čování územního řízení byla odpůrci obchvatu opakovaně podána námitka na 
systémovou podjatost MÚ Znojmo, což průběh řízení zdrželo. V 06/2020 bylo 
vydáno ÚR, proti němuž byla podána odvolání. Na základě podání učiněného dne 28. 2. 2022 ze strany ŘSD přerušil KÚ JMK odvolací řízení do 30. 9. 2022. Na základě 
žádosti ŘSD došlo k opětovnému přerušení odvolacího řízení do 30. 12. 2022.
V průběhu roku 2020 byl dokončen koncept čistopisu dokumentace pro stavební povolení (DSP). Kvůli probíhajícímu odvolacímu řízení byla pozastavena inženýrská čin-
nost pro vydání stavebního povolení a v roce 2021 bylo s ohledem na změny v legislativě zadáno zpracování dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení 
(DUSP) při využití doposud zpracovaných podkladů.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2026
2023

10/2006
I. ET. 06/2020
II. ET. 04/2012

2024
12/2006

2023
11/2006

09/200408/2011

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 3037 m
kategorie: S 11,5/80
počet všech stavebních objektů: 56
Mostní objekty:
na silnici I/38: 4
podchod pod větví MÚK: 1
celková délka mostů: 149 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1 (celková délka větví: 315 m)

Protihlukové stěny:
počet: 2 (celková délka: 180 m)
Úpravy ostatních komunikací:
počet: 13 (celková délka: 4062 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 11
objekty elektro: 9
přeložky plynovodu: 1
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 152 427 m3 
násypy: 111 179 m3

Název stavby:
I/38 Znojmo obchvat I 
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Dobšice, Znojmo-město,  
Kuchařovice
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
Silniční projekt spol. s r.o.
Zhotovitel:
COLAS CZ a.s.
Cena stavby dle smlouvy:
303 473 422 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v říjnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/38Znojmo obchvat III

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Třetí stavba obchvatu Znojma zahrnuje úsek nové 
trasy silnice I/38 od napojení na jihu Znojma (MÚK 
Znojmo-jih) v  oblasti letiště po křižovatku se silni-
cí I/53 na východě Znojma (MÚK Znojmo-východ) 
a  úpravu silnice I/53 v  délce přibližně 2000 metrů, 
zahrnující křižovatku se silnicí II/408 (MÚK Dyjská).

Nová trasa silnice I/38 je vedena mimo zastavěné 
území a  s  ohledem na charakter komunikace jsou 
všechna křížení se silničními i účelovými komunika-
cemi mimoúrovňová. Je rovněž zachováno mimo-
úrovňové křížení s  železniční tratí Břeclav–Znojmo. 
Provizorní napojení v křižovatce MÚK Znojmo-jih se 
navrhuje z důvodu možného zprovoznění celého ob-
chvatu bez nutnosti časové provázanosti s  realizací 
úseku Znojmo–Hatě. Šířkové uspořádání odpovídá 
navržené kategorii S11,5/80 ve formě 2+1 (střída-
vý dvoupruh). Celková délka přeložky silnice I/38 je 
4277 metrů.

Začátek staničení silnice I/38 vychází z  hraničního 
přechodu Hatě, začátek řešeného úseku je situo-
ván v km 5,900 a konec úpravy v přechodu na sil-
nici II/412, přibližně v  km 10,180. V  prostoru jižně 
od benzinové pumpy, na jižním výjezdu ze Znojma, 
je navržena MÚK Znojmo-jih se stávající silnici I/38, 
která bude přeložena. Nová trasa je v  tomto místě 
ve směrovém pravostranném oblouku a v km 6,850 
kříží mimoúrovňově přeložku silnice III/3978 Znojmo–
Načeratice a dále několik místních propojení. Kolem 
obce Oblekovice je trasa vedena v poměrně hlubo-
kém zářezu tělesa do masívu Načeratického kopce, 

východně od areálu Inženýrských staveb Znojmo. 
V daném úseku trasa kopíruje hranici přírodní památ-
ky Načeratický kopec, dále se přiklání skrz lesní po-
rost směrem ke Znojmu a nejvýznamnějším mostním 
objektem délky kolem 196 metrů překonává řeku Dyji 
a celé údolí. Následně v konci přeložky (v MÚK Znoj-
mo-východ) kříží přeložku silnice I/53. Od této křižo-
vatky až po napojení na stávající mostní konstrukci 
u obce Dobšice pokračuje silnice I/38 v uspořádání 
1+1 včetně fyzického oddělení. 

Samotná silnice I/53 v  úseku od MÚK-východ až 
po MÚK Dyjská (křižovatka silnice I/53 a  II/408) 
bude čtyřpruhová, směrově rozdělená v  kategorii 
S  20,75/80, taktéž směrově oddělena betonovým 
svodidlem.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba III. části obchvatu spolu je součástí sou-
boru tří staveb severního silničního obchvatu 
města Znojma. Ten ve výsledné podobě zajis-
tí komfortní a plynulé vedení tranzitní dopravy 
mimo centrum města a sídelních útvarů s vaz-
bou na hraniční přechod Hatě, což bude mít vliv 
na bezpečnost silničního provozu a zlepšení ži-
votního prostředí v celém městě. Vybudováním 
obchvatu dojde také ke zvýšení plynulosti do-
pravy a tím i k úspoře nákladů a snížení emisí.

Silnice I. třídy I/38 je po silnicích I/11 a I/35 třetí nej-
delší na území Česka. Spojuje města Česká Lípa, 
Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Havlíč-
kův Brod, Jihlava, Znojmo a pokračuje dále do Ra-
kouska. Celková délka silnice je 256 km.

V předmětném území je silnice I/38 frekventovanou 
spojnicí Jihomoravského kraje s Rakouskem. Cesta 
přes Znojmo po silnici I/38 patří hlavně v  létě mezi 
hlavní trasy pro občany z Česka a Polska při cestě 
k moři do Chorvatska a Itálie. Denně městem projede 
až dvaadvacet tisíc aut, což způsobuje rozsáhlé do-
pravní komplikace a  nesnesitelné životní podmínky. 
Po zpoplatnění cesty 
do Rakouska z  Poho-
řelic na Mikulov pro 
kamiony navíc míří do 
Znojma ve velkém také 
nákladní auta.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2022
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Na stavbu je od září 2013 zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Z důvodu dopadů nové územně plánovací dokumentace, změn v území a na 
základě biologického hodnocení proběhla aktualizace DÚR (04/2016). Probí-
hala inženýrská činnost pro vydání ÚR – v 04/2017 podána žádost o vydání 
ÚR. Výzvou byla stanovena lhůta k doplnění, která byla následně prodloužena. 
Od roku 2015 do roku 2017 probíhal hydrogeologický monitoring podzemních 
vod, který bude i nadále pokračovat. Byl dokončen projekt pro podrobný geo-
technický průzkum a také záměr projektu, který byl Centrální komisí Minister-
stva dopravy schválen 29. 6. 2016. 
V 04/2019 MŽP prodloužilo platnost stanoviska EIA do 19. 10. 2021. Byla zaslána žádost o prodloužení územního řízení.
V 06/2020 byl vybrán zpracovatel nové TES. Probíhá zpracování nové technicko-ekonomické studie včetně ekonomického hodnocení HDM-4, která zahrnuje III. stavbu 
a Znojmo – Hatě (06/2020). Koncept TES byl dokončen v 12/2021. Předpoklad dokončení čistopisu TES je v 11/2022. Následovat budou biologické průzkumy, v návaz-
nosti na zjišťovací řízení EIA.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

203220272025 2028202706/201610/2011

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 4277 m
kategorie: S 11,5/80 (2+1)
Úprava silnice I/53
délka: 1955 m (S 20,75/80)
Mostní objekty:
na silnici I/38: 4
na silnici I/53: 3
nadjezdy: 2
železniční most: 1
celková délka mostů: 320 m
Mimoúrovňové křižovatky:
Znojmo-jih, Znojmo-východ, Dyjská

Opěrné a zárubní zdi:
počet: 2 (celková délka: 216 m)
Úpravy ostatních komunikací:
silnice II/408: 439 m
silnice III/3978: 456 m
silnice III. třídy Dobšice–Dyje:  
1034 m
polní a lesní cesty: 2040 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 13
objekty elektro: 35
objekty trubních vedení: 5
drážní objekty: 6

Celkový objem zemních prací:
výkopy: 362 430 m3 
násypy: 41 885 m3

Název stavby:
I/38 Znojmo obchvat III 
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Znojmo-Louka, Oblekovice, Dobšice 
u Znojma, Dyje
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DÚR:
PK OSSENDORF spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
1 433 600 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v červenci 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/38Znojmo obchvat IV

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba je jednou ze souboru staveb Znojmo – ob-
chvat. Připravovaná stavba silnice „I/38 Znojmo  
obchvat IV“ měří 1345 m a  je navržena v  kategorii 
S 11,5/80 s oboustrannými přídatnými pruhy. Stav-
ba začíná v km 11,522 na MÚK Suchohrdelská, kde 
navazuje na stavbu „I/38 Znojmo obchvat I“ a končí 
v km 10,177 za estakádou Dobšice před MÚK Znoj-
mo-východ se silnicí I/53.

Po dohodě s investorem byly vzhledem k malé me-
zikřižovatkové vzdálenosti mezi MÚK Suchohrdelská 
a  MÚK Znojmo-východ navrženy oboustranně pří-
datné pruhy. Zároveň díky tomu byl vyřešen kapacitní 
problém, kdy v  roce 2035 je odhadována intenzita 
dopravy 18 000 vozidel za den, ale dvoupruho-
vá kategorie S  11,5 umožňuje maximální kapacitu  
17 000 vozidel za den. Pro zvýšení bezpečnosti jsou 
protisměrné proudy odděleny betonovým středovým 
svodidlem typu New Jersey.

Stavba začíná na MÚK Suchohrdelská, která bude 
doplněna o větve Hatě – II/413 a II/413 – Hatě. Stá-
vající silnice II/412 bude v úseku od mostu přes Lísku 
po napojení na obchvat využita jako větev křižovatky. 
Odtud pokračuje přes zahrádkářskou kolonii jako no-
vostavba v délce cca 430 m. 

V dalším úseku stavba využívá stávající těleso silnice 
II/412, které bude rozšířeno o oboustranné přídatné 
pruhy. Po obou stranách silnice jsou navrženy pro-
tihlukové stěny. Úsek od mostu přes Lísku po ko-
nec stavby byl dokončen v roce 1983 v rámci stavby 

„I/53 Znojmo–Dobšice, I. stavba“ jako součást bu-
doucího východního obchvatu Znojma.

Kvůli nutnosti zrušit hospodářské sjezdy a pro zajiš-
tění obsluhy přilehlého území bude vybudováno po-
dél silnice I/38 šest polních cest. Styková křižovatka 
u Dřevotvaru bude zrušena, nově bude vybudována 
místní komunikace.

Estakáda Dobšice bude rozšířena z  15,95 m na 
23,85 m, šířka mezi zvýšenými obrubami bude 
20,75 m. Na každou stranu budou přidány dva  
T-nosníky a následně bude provedena nová spřaže-
ná žb. deska a mostní příslušenství.

Po dokončení opravy průtahu Dobšicemi bude silni-
ce II/412 převedena do silnic I. tříd jako I/53 a silnice 
I/53 v úseku Znojmo–Dobšice bude vyřazena do sil-
nic III. tříd. Po dokončení této části stavby obchvatu 
bude úsek převeden na silnici I/38 a nově bude začá-
tek silnice I/53 na MÚK Znojmo-východ.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Plánovaná IV. stavba obchvatu je součástí sou-
boru staveb východního silničního obchvatu 
města Znojma. Ten ve výsledné podobě zajis-
tí komfortní a plynulé vedení tranzitní dopravy 
mimo centrum města a sídelních útvarů s vaz-
bou na hraniční přechod Hatě, což bude mít vliv 
na bezpečnost silničního provozu a zlepšení ži-
votního prostředí v celém městě. Vybudováním 
obchvatu dojde také ke zvýšení plynulosti do-
pravy a tím i k úspoře nákladů a snížení emisí.

Současné vedení silnice I/38 hustě obydleným cen-
trem Znojma zcela neodpovídá dnešním potřebám 
dopravy. Rovněž stávající vedení dopravy ve směru 
od Brna při tranzitu na Rakousko, a to obcí Dobši-
ce, nebo centrem města Znojma, je při výhledových 
dopravních zátěžích pro následující období neudrži-
telné. Nepříznivé dopady hustého provozu je možné 
zlepšit pouze dokončením celého souboru staveb.

V předmětném území je silnice I/38 frekventovanou 
spojnicí Jihomoravského kraje s Rakouskem. Cesta 
přes Znojmo po silnici I/38 patří hlavně v  létě mezi 
hlavní trasy pro občany z Česka a Polska při cestě 
k moři do Chorvatska a Itálie. Denně městem proje-
de v  průměru až dva-
advacet tisíc aut, což 
způsobuje rozsáhlé 
dopravní komplika-
ce a  zhoršené životní 
podmínky. Z  tohoto 
množství tvoří značné 
procento i  kamionová 
doprava.
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V roce 2015 byla zpracována technická studie záměru. V 04/2016 bylo zve-
řejněno Oznámení EIA, že na základě Závěrů zjišťovacího řízení nebude zá-
měr dále posuzován. Proti tomuto byla v 02/2017 podána dvě odvolání a v 
11/2017 KÚ JMK vyzval ŘSD k přepracování oznámení záměru. Dle rozhodnutí 
MŽP se jedná o stavbu podléhající zjišťovacímu řízení. 
Záměr projektu byl v 07/2017 schválen Centrální komisí MD bez připomínek.
V 04/2022 bylo zveřejněno přepracováné Oznámení EIA tohoto záměru. KÚ 
JmK vydal 7. 6. 2022 závěr zjišťovacího řízení, že záměr bude posuzován po-
dle zákona. Proces EIA tak nadále probíhá dalšími kroky (zpracování Dokumentace EIA).
Následovat bude výběrové řízení na zpracovatele DUSP a inženýrskou činnost související s vydáním společného povolení.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 1345 m
kategorie: S 11,5/80 (2+2) 
počet všech stavebních objektů: 42
Mostní objekty:
na silnici I/38: 1
celková délka mostu: 117 m
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Suchohrdelská 
celková délka větví: 440 m
Protihlikové stěny:
počet: 5 (celkové délka: 216 m)

Úpravy ostatních komunikací:
silnice III. třídy: 1 (délka: 165 m)
místní komunikace: 2 (délka: 240 m)
polní cesty: 6 (délka: 1267 m)
celková délka: 1672 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 3
objekty elektro: 4
objekty trubních vedení: 2

Název stavby:
I/38 Znojmo obchvat IV 
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Znojmo-město, Dobšice u Znojma
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel technické studie:
PK Ossendorf spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
293 804 654 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v červnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Znojmo obchvat IV Silnice I/38

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby •  
UP: Uvedení do provozu
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Silnice I/38Znojmo – Hatě

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba v úseku Znojmo–Hatě zahrnuje úsek od cel-
nice v Hatích po MÚK Znojmo-jih. Délka úseku je 
5900 metrů. Na tuto stavbu přímo navazuje stavba 
„Znojmo obchvat III“, která zahrnuje úsek nové tra-
sy silnice I/38 od připojení jižně od Znojma (MÚK 
Znojmo-jih), po křižovatku se silnicí I/53 na východně 
Znojma (MÚK Znojmo-východ).

Po prověření technických parametrů, ekonomické 
výnosnosti a posouzení vlivu na životní prostředí bylo 
rozhodnuto, že stavba bude realizována v kategorii 
S11,5/80 v uspořádání jízdních pruhů 2+1.

Na začátku úpravy je vnitřní proužek levého jízdního 
pásu napojen na tentýž proužek komunikace hranič-
ního přechodu, která začíná před celnicí a je navrže-
na v kategorii MS 18,5/60. Kategorie S 11,5 začíná 
za komunikačním prostorem celnice s dopravním 
režimem celního prostoru (rychlost 50 km/h) a prů-
sečnou křižovatkou, ve které je připojena obslužná 
komunikace hraničního přechodu zleva a obslužná 
komunikace od Chvalovic zprava. Křižovatka Chva-
lovice je navržena úrovňová styková se samostat-
ným pruhem pro odbočení vlevo od Znojma a při-
pojovacím pruhem od Chvalovic na Znojmo. Tímto 
připojovacím pruhem pak začíná třípruhová úprava 
2+1, která následně pokračuje až do prostoru MÚK 
Znojmo-východ.

V křížení s komunikací III/41322 v Chvalovicích je 
hlavní trasa zaříznuta 3,5 metru do terénu. Silnice 
III/41322 přechází hlavní trasu mostním objektem. 

Napojení Chvalovic na I/38 se bude realizovat pro-
střednictvím obslužné komunikace od hraničního 
přechodu, popřípadě přes MÚK Znojmo-jih.

Přes údolí potoka Daníže přechází hlavní trasa v po-
loze těsně vedle zavlažovací nádrže. Přes potok je 
navržen mostní objekt konstrukce Tubosider, přes 
polní cestu je navržen samostatný objekt. Přechod 
přes údolí nad obcí Vrbovec je navržen estakádou 
délky 200 metrů. V km 5,500 se na západní straně 
silnice I/38 rozprostírá letiště Znojmo, poblíž které 
přeložka silnice I/38 končí (MÚK Znojmo-jih).

Stavbou nebudou významně zhoršeny podmínky 
pro posouzení účinků vyvolaných hlukem ze silniční 
dopravy, neboť uvažovaná trasa přeložky silnice I/38 
vede prakticky neobydleným územím. Převedením 
těžké nákladní dopravy z průtahů obcí na přeložku 
silnice I/38 bude dosaženo snížení stávajícího zatí-
žení obyvatelstva od účinků hluku a vibrací způsobe-
ných silničním provozem. 

Do stavby jsou zahrnuty i nutné přeložky chodníků 
a inženýrských sítí – vodovodů, kanalizací, vedení 
E.ON, místních telefonních kabelů, plynovodu a ve-
řejného osvětlení.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba „I/38 Znojmo–Hatě“ je součástí souboru 
staveb obchvatu Znojma s napojením na hranič-
ní přechod s Rakouskem. Ve výsledné podobě 
přeložka I/38 zajistí komfortní a plynulé vedení 
tranzitní dopravy mimo zastavěné území města 
Znojma. Realizace záměru přispěje při stále se 
zvyšující intenzitě dopravy ke zvýšení bezpeč-
nosti a  plynulosti silničního provozu. Zároveň 
zásadně zlepší životní podmínky obyvatelům 
obce Chvalovice, kterou I/38 nyní prochází.

Silnice I/38 Česká Lípa – Mladá Boleslav – Jihlava 
– Znojmo – státní hranice je dopravně velmi význam-
ným silničním tahem. Je po něm vedena mezinárodní 
trasa E59 sítě evropských silnic. Silnice představuje 
dopravně důležitou silniční trasu neregionálního vý-
znamu pro spojení sever–jih České republiky. 

V předmětném území je silnice I/38 frekventovanou 
spojnicí Jihomoravského kraje s Rakouskem. Cesta 
přes Znojmo po silnici I/38 patří hlavně v  létě mezi 
hlavní trasy pro občany z Česka a Polska při cestě 
k moři do Chorvatska a Itálie. Denně městem proje-
de až dvaadvacet tisíc aut, což způsobuje rozsáhlé 
dopravní komplikace 
a  nesnesitelné životní 
podmínky. Po zpo-
platnění cesty do Ra-
kouska z Pohořelic na 
Mikulov pro kamiony 
navíc míří do Znojma 
ve velkém také náklad-
ní auta.
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V roce 2015 byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Na MŽP byla dne 
14. 10. 2016 podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA, které se 
týká staveb „I/38 Znojmo obchvat III“ a „I/38 Znojmo–Hatě“. V roce 2017 bylo 
zadáno zpracování DÚR. V rámci přípravy stavby byl vybrán zhotovitel nového 
záměru projektu – s ohledem na faktické skutečnosti ve věci ochranného pás-
ma letiště bylo pozastaveno zpracování nového záměru projektu.
Od 06/2020 probíhá zpracování nové technicko-ekonomické studie včet-
ně ekonomického hodnocení HDM-4, která zahrnuje i připravovanou stavbu  
I/38 Znojmo obchvat III. Předpoklad dokončení TES je v 11/2022. Následovat 
budou biologické průzkumy, v návaznosti na zjišťovací řízení EIA.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

203220272025 20282027202310/2005

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 6000 m
kategorie: S 11,5/80 (2+1) 
Mostní objekty:
na silnici I/38: 4
přes silnici I/38: 1
celková délka mostů: 252 m
Úpravy ostatních komunikací:
silnice III/41322: 230 m
místní komunikace: 550 m
účelové komunikace: 500 m
polní a lesní cesty: 1000 m

Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 1200 m
objekty elektro: 1255 m
objekty trubních vedení: 1380 m
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 342 100 m3 
násypy: 50 085 m3

Název stavby:
I/38 Znojmo – Hatě 
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Znojmo-Louka, Chvalovice, Dyjá-
kovičky
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel původního záměru 
projektu + nové TES:
PK OSSENDORF spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
915 000 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v červenci 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/42Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Projekt VMO Žabovřeská I v Brně lze považovat 
za soubor několika staveb, přičemž hlavní čás-
tí je pozemní komunikace velkého městského 
okruhu na silnici I/42, která vyvolává další sta-
vební úpravy.

Začátek stavby je poblíž dokončené MÚK Hlin-
ky v km 2,100, kde navazuje na již provozova-
nou část VMO. Úsek končí v km 3,020, kde na 
něho navazuje již zprovozněná I. etapa stavby 
(uvedena do provozu v 12/2020). Celková délka 
stavby je 920 m.

Navržená úprava silnice I/42 je přestavbou 
stávajícího vedení s  cílem zkapacitnění úseku 
VMO. Vedení trasy v zásadě odpovídá stávající 
trase. Na začátku úseku komunikace navazuje 
na MÚK Hlinky.

Stávající komunikace je vedena v souběhu se 
současnou tramvajovou tratí, která bude re-
konstruována a v úseku podél Wilsonova lesa 
odkloněna do nového tramvajového tunelu. 
V  navrženém stavu je komunikace lemována 
novými protihlukovými stěnami, protihlukovou 
zdí a protipovodňovou zdí.

V  úzkém hrdle průchodu komunikací mezi 
Wilsonovým lesem a  řekou Svratkou vyvolává 
rozšíření komunikace nutnost zaklenutí jedné 
silniční větve do galerie délky 247,7 m, na ten-
to úsek navazuje zaklenutí obou větví VMO do 

oboustranné galerie délky 80 m. Oboustranná 
galerie zabezpečuje nepřerušený biokoridor od 
Wilsonova lesa směrem k řece Svratce. Jedná 
se rámové konstrukce tvořené plnou zadní stě-
nou, mírně náběhovanou příčlí a přední stěnou 
s prosvětlovacími otvory.

Zmíněný nový tramvajový tunel s únikovou što-
lou bude tvořit jedna tunelová trouba. Tunel je 
ražený s hloubenými (přesypanými) předportá-
lovými úseky. Délka jižní přesypané části je tři 
m, délka ražené části je 334 m, délka severní 
přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati 
v  tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzo-
vých chodníků v  tunelu je minimálně 1,43 m. 
Světlá výška v  tunelu nad temenem kolejnice 
je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo 
k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly 
je 2,6 m. Po dokončení budou tramvaje moci 
projíždět tunelem rychlostí 50-60 km/h.

Kvůli výstavbě tunelu musí být vybudován rov-
něž provozně-technologický objekt (trvale bez-
obslužný), který vznikne u severního portálu.

Součástí stavby je také 33 m dlouhá a 2,5 m 
široká lávka pro pěší nad I/42, která se nachází 
na počátku úseku v km 2,170.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a ro-
zestavěného Velkého městského okruhu v  Brně. Její 
realizací bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již 
vybudovanými úseky – stavbou MÚK Hlinky a Žabovře-
ská 2, kde je trasa omezena řekou Svratkou a příkrým 
skalním svahem Wilsonova lesa. 

Stávající silnice je pouze dvoupruhová a  je podél ní vedena 
tramvajová trať do Bystrce. Realizací stavby bude umožněna 
plynulá doprava v celém severozápadním sektoru města až po 
výjezd z Husovického tunelu. 

Úzký koridor mezi řekou a skalním masívem prostorově neu-
možňuje převést vedle sebe po terénu čtyřpruhovou směrově 
rozdělenou komunikaci VMO společně s  tramvajovou tratí. 
V dokumentaci EIA bylo posuzováno přes deset variant řeše-
ní a výsledkem projednávání bylo souhlasné stanovisko MŽP 
k variantě s tramvají v tunelu, s ekologickým mostem na Ža-
bovřeské louky, s galerií a se zajištěnou průchodností území.

Trasa silnice I/42 tvoří III. městský okruh a  je významnou 
součástí „Základního komunikačního systému“ města Brna, 
zároveň je součástí silniční sítě České republiky a  dílčí část 
i mezinárodní silniční sítě E461. Z hlediska celoměstské do-
pravní struktury bude velký 
městský okruh (VMO) jako celek 
zajišťovat vnější, tranzitní i  cílové 
mimoměstské a  vnitroměstské 
dopravní vztahy a  tím výrazně 
odlehčí vnitroměstským komuni-
kacím.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022
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Dne 17. 7. 2019 vydal KÚ JMK stavební povolení na 19 stavebních objektů. 
Čistopis VD-ZDS byl po zapracování všech připomínek odevzdán v 08/2019. 
Dne 12. 3. 2020 byla podepsána smlouva na přípravu staveniště (kácení dře-
vin). Dne 16. 9. 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Podány 
byly dvě nabídky, přičemž obě byly vyšší než předpoklad. ÚOHS rozhodnutím  
z 21. 2. 2020 zrušil zadávací řízení na stavbu. Důvodem byl dle úřadu nadby-
tečný požadavek na doložení oprávnění ke zkouškám el. zařízení. ŘSD a Měs-
to Brno po prostudování rozhodnutí podalo 6. 3. 2020 Rozklad. ŘSD bylo 
přesvědčeno, že námitka byla neoprávněná a prvoinstanční rozhodnutí úřadu 
chybné. Dne 19. 5. 2020 ale předseda ÚOHS potvrdil prvoinstanční rozhodnutí úřadu. ŘSD vypsalo v 06/2020 opakované VŘ na zhotovitele. Termín pro podání nabídek 
vypršel v 08/2020. Podány byly dvě nabídky, z nichž ŘSD koncem 09/2020 vybralo vítěznou. K podpisu smlouvy s vítězným sdružením došlo 3. 11. 2020 a k předání 
staveniště na konci 11/2020. Výluka tramvaje spojená s budováním stavby začala 9. 1. 2021. V průběhu 02/2021 došlo k očištění skalních masivů. Proběhlo zajišťování 
skalních svahů v celé trase. Budovala se obslužná komunikace, přičemž na počátku 05/2021 na ni byl převeden provoz. V 07/2021 zbývalo u ražené části tunelu prorazit 
cca 100 m (z 334 m). Dne 19. 8. 2021 došlo k prorážce ražené části tunelu. V 09/2021 se pracovalo na dočišťování profilu tunelu. Během 10/2021 začaly práce na izolacích 
a betonáží sekundárního ostění tunelu. V 11/2021 se dokončovala hydroizolace tunelu a prorážka únikové štoly v délce 50 m. Budoval se též provozně - technologický 
objekt pro řízení provozu v tunelu a galerii. Betonovalo se ostění v únikové štole. V 04/2022 probíhala betonáž částí galerie (pravého jízdního pásu), vrtání pilot a také fini-
šoval zásyp přesypané části tunelu a stavba únikové štoly. V 07/2022 proběhla betonáž pevné jízdní dráhy v tramvajovém tunelu. Pokračují práce na stavbě silniční galerie.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202406/202007/2010 12/202007/201902/201312/2017

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa I/42:
délka: 920 m
kategorie: MS4d 20,25/80(60) 
Tunely:
tramvajový tunel: 1 (jeden tubus)
délka: 500 m (334 m ražená část) 
Mostní objekty:
lávka pro pěší: 1 (délka: 33 m)
Galerie VMO:
jednostranná galerie: 247 m
oboustranná galerie: 80 m

Protihlukové zdi:
počet: 1 (délka: 354 m) 
Opěrné a zárubní zdi:
počet: 8 (celková délka: 636 m)
Nábřežní zdi:
počet: 1 (délka: 272 m)
Protipovodňové zdi:
počet: 2 (celková délka: 697 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 25
objekty elektro: 9
objekty trubních vedení: 2

Název stavby:
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – 
etapa II
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Pisárky, Žabovřesky
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
PK OSSENDORF spol. s r.o.
Zhotovitel:
Společnost Žabovřeská - Eurovia-
+Hochtief +Subterra
Předpokládaná cena stavby:
1 950 000 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy:
2 034 998 130 Kč (bez DPH)
Navrženo ke spolufinancování z fondů EU

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/42Brno, VMO – Tomkovo náměstí

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Nová komunikace je vedena ve stejném směro-
vém koridoru jako současná. Trasa je navržena 
od vyústění z Husovického tunelu, mimoúrovňově 
přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu až po napo-
jení na Karlovu ulici. Na konci úseku je navržena 
možnost plynulého napojení na pokračování VMO. 
Toto napojení počítá s mimoúrovňovým pokračo-
váním přes Karlovu ulici, Maloměřické nádraží dále 
na VMO – Rokytova. Celá trasa je vedena v úze-
mí schváleném v Územním plánu města Brna jako 
sběrná místní komunikace funkční třídy B1 směro-
vě rozdělená, základní kategorie MS 24,00 s návr-
hovou rychlostí vn=60km/h. Trasa je navržena jako 
dělený čtyřpruh a dosahuje délky 680 metrů.

Trasa mimoúrovňově překonává Tomkovo náměs-
tí, řeku Svitavu. Mostní objekty budou zbudovány 
nově. Současný most přes Svitavu bude demon-
tován. Tomkovo náměstí s  VMO bude napojeno 
mimoúrovňovou křižovatkou deltovitého tvaru. 
Tato křižovatka umožňuje všesměrné propojení. 
Budoucí křižovatka nad Karlovou ulicí je výhledo-
vě řešena jako poloviční kosodélná bez možnosti 
všesměrného propojení. Napojení VMO a Tomkova 
náměstí je umožněno jednopruhovými jednosměr-
nými rampami. Součástí hlavní trasy je i vybudování 
přilehlých chodníků, a to jak pro veřejnost, tak také 
chodníky revizní. 

V celé délce trasy jsou navrženy protihluková opat-
ření. Protihlukové stěny lemující chodníky u  trasy 
budou navrženy i  s  průběžnou konstrukcí, zaru-

čující bezpečnost chodců (zábradlí). Hlavní trasa je 
takřka v celém úseku vedena na opěrných zdech. 

Hlavní trasa je rozdělena středním pruhem o šířce 
dva metry. Střední pruh je osazen nadobrubníko-
vými svodidly. Střední pruh bude využit pro umís-
tění šachet odvodnění. V úseku umožňující přejetí 
středního pruhu bude umístěno betonové svodidlo. 
Úseky umožňující přejetí středního pruhu jsou navr-
ženy v návaznosti na Husovický tunel a předpoklá-
danou stavbu VMO – Rokytova (převedení provozu 
do jednoho dvoupruhu).

Vybudování tohoto úseku velkého městského 
okruhu je nezbytné pro jeho další mimoúrovňové 
pokračování přes Karlovu ulici, kolejové zhlaví Ma-
loměřického nádraží, Kulkovu ulici až po napojení 
na Rokytovu ulici. Vzhledem k  tomu, že se jedná 
o  stavbu v  intravilánu města a  nedojde na ploše 
zájmového území k zásahu do pozemků LPF – půd 
plnících funkci lesa. Zásah do pozemků ZPF bude 
pouze minimální. Jedná se o pozemky užitkových 
zahrad na půdách V. třídy ochrany zemědělské 
půdy, které jsou pro zemědělské účely postrada-
telné.

Stavba se nachází v zátopovém území řeky Svitavy 
na ploše záplavy Q100. Most i  lávka přes Svitavu 
umožňují bezpečný průtok Q100=206,17 metru. 
Voda se rozlije před i za mostem.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba VMO Tomkovo náměstí je spojnicí mezi Pro-
vazníkovou a Rokytovou ulicí s dlouhodobým výhle-
dem na stavbu „Tunel Vinohrady“, resp. stavbu VMO 
Rokytova–Jedovnická. Tato stavba po vybudování 
významnou měrou odlehčí dnes již zcela přetížené 
Svatoplukově ulici a křižovatce Provazníkova–Karlo-
va od dopravy směřující do sídliště Vinohrady a Líšeň.

Celý úsek je součástí trasy silnice I/42, která v řešeném 
úseku prochází zastavěným územím města Brna v jeho 
severovýchodní části územím městských částí Brno-se-
ver, Maloměřice a Židenice. 

Trasa silnice I/42 tvoří III. městský okruh a je významnou 
součástí „Základního komunikačního systému“ Brna, 
zároveň je součástí silniční sítě České republiky a dílčí 
část i  mezinárodní silniční sítě E461. Z  hlediska celo-
městské dopravní struktury bude velký městský okruh 
(VMO) jako celek zajišťovat vnější, tranzitní i cílové mimo-
městské a vnitroměstské dopravní vztahy a tím výrazně 
odlehčí vnitroměstským komunikacím.

Stavba má zásadní význam v  systému obslužnosti 
a dopravní návaznosti na území Brna. Vztahuje se také 
k nadregionálním dopravním cestám, které zajišťují ob-
služnost Brna a celé Jižní Moravy. Celkový dopad stavby 
na dotčené území bude příznivý z hlediska bezpečnosti 
provozu, díky segregaci cestujících MHD od hlavního 
dopravního tahu VMO, který 
bude směrově rozdělen a opat-
řen svodidly. Stavba by měla 
přispět k  plynulosti dopravy 
a  z  toho plyne taktéž snížení 
hluku. Posledně jmenovaná 
pozitiva ovšem budou plně pla-
tit až po dokončení navazující 
stavby VMO – Rokytova.

Kuřim

Šlapanice

Brno

infoletak_s42-vmo-tomkovo-namesti.pdf

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 09/2022
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Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 12. 1. 2011 a 17. 1. 2011 nabylo 
právní moci. Společně s  městem Brno došlo k  výkupu nemovitostí v  zábo-
ru stavby. Proběhlo zpracování projektu ve stupni DSP/PDPS (podklad pro 
stavební povolení a  soutěž na výběr zhotovitele stavby). Vzhledem k  novele 
zákona o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) bylo požádáno o vydání nového 
stanoviska. KÚ JMK vydal 6. 2. 2018 kladné stanovisko EIA. Koncem 10/2019 
začala demolice osmi vybydlených rodinných domů v trase stavby, a to ve sva-
hu v Provazníkově ulici. Dne 8. 11. 2019 byly podány žádosti o vydání SP na 
všechny příslušné stavební úřady. Výběrové řízení na zhotovitele (včetně sou-
sední stavby „I/42 Brno VMO – Rokytova“) bylo vypsáno 27. 1. 2020. Základní termín pro podávání nabídek byl stanoven do 30. 3. 2020, ale poté došlo k opakovanému 
prodloužení této lhůty. Ke zveřejnění nabídek došlo 4. 1. 2021 (podány byly tři nabídky). Dne 1. 6. 2021 došlo k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Dne 12. 5. 2020 
zahájil KÚ JMK stavební řízení na 52 objektů (včetně sousední stavby „I/42 Brno VMO – Rokytova“). Ústní jednání se uskutečnilo 25. 6. 2020. K vydání SP na 52 SO došlo 
4. 8. 2020. Dne 9. 12. 2020 ale MM Brna zveřejnil informaci o dvou podaných odvoláních proti vydanému SP (na 12 stavebních objektů). KÚ JMK však 24. 3. 2021 odvolání 
zamítl, a tak vydané SP nabylo právní moci. K oficiálnímu zahájení stavby došlo 23. 6. 2021. V 10/2021 probíhala např. výstavba přeložek inž. sítí či stavba pilířů lávky 
přes řeku Svitavu. Dne 30. 11. 2021 došlo k usazení konstrukce lávky na pilíře. V 12/2021 byla zdemolována budova sokolovny. Na Dukelské třídě byl obnoven provoz 
tramvají. V 03/2022 začala montáž mostního provizoria a od 7. 5. 2022 na něj byla převedena doprava. Poté začala demolice první poloviny mostu přes řeku Svitavu. 
V 09/2022 byl provoz v Provazníkově ulici převeden na novou rampu.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu         

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202401/202001/2011 06/202108/202012/200202/2018

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa I/42:
délka: 680 m
kategorie: MS4d 20/60
počet všech stavebních objektů: 142
Mostní objekty:
počet: 4 (celková délka: 451 m)
MÚK Tomkovo náměstí:
rampa Dukelská–VMO: 305 m
rampa VMO–Kaloudova ul.: 129 m
rampa Kaloudova ul.–VMO: 110 m
délka připojovacích ramp: 1167 m
Protihlukové stěny:
počet: 4 (celková délka: 1405 m)
 

Opěrné, zárubní zdi:
opěrné zdi: 11; zárubní zdi: 1
celková délka zdí: 1149 m
Úpravy ostatních komunikací:
přel. Provazníkovy ulice: 323 m
oprava Kaloudovy ulice: 71 m
propojení ulic Bratří Mrštíků–Kalou-
dova: 206 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 14
objekty elektro: 18
plynovody: 4
produktovody: 1

Celkový objem zemních prací:
výkopy: 88 030 m3

násypy: 123 560 m3

Název stavby:
I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí 
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Husovice, Maloměřice
Druh stavby: 
novostavba
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel DSP:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.;
Dopravoprojekt Brno a.s.
Zhotovitel:
„Společnost VMO Tomkovo náměs-
tí“ (FIRESTA - Fišer, a.s.; OHL ŽS, 
a.s.; Metrostav DIZ spol. s r.o.)
Předpokládaná cena stavby:
2 180 000 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy (spo-
lečně se stavbou I/42 Brno VMO 
Rokytova):
2 356 252 993 Kč (bez DPH)
Navrženo ke spolufinancování z fondů EU

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v září 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/42Brno, VMO – Rokytova

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba je situována do zastavěného území v intra-
vilánu severovýchodní části města Brna na území 
městských částí Maloměřice a Židenice. Na začát-
ku stavby je zastavěné území kolem stávající křižo-
vatky Karlovy a Provazníkovy ulice. Následuje část 
nad kolejištěm Maloměřického seřaďovacího ná-
draží, kde mostní konstrukce překračuje jak traťo-
vé, tak staniční koleje. V další části trasa po mostě 
překračuje areál autoparku kasáren Svatoplukova. 
Na konci stavby mostní konstrukce překračuje 
Kulkovu ulici a mostními rampami se napojuje na 
stávající Rokytovu ulici. Rampa od Rokytovy uli-
ce k VMO částečně zasáhne do oblasti zahrádek, 
kde dojde k minimálnímu zásahu do pozemků. 

Stavba řeší vybudování úseku velkého městského 
okruhu – VMO Rokytova v návaznosti na předcho-
zí úsek VMO – Tomkovo náměstí, který řeší trasu 
od vyústění Husovického tunelu přes Tomkovo ná-
městí, řeku Svitavu po Karlovu ulici ve stávající tra-
se. Stavba navazuje na samostatnou stavbu VMO 
– Tomkovo náměstí v  km 0,680. Celková délka 
úseku VMO – Rokytova je 569 metrů, přičemž prv-
ních 54 metrů se nachází na terénu a zbývajících 
515 metrů na estakádě.

Úsek VMO – Rokytova kříží mimoúrovňově ulici 
Karlovu, Maloměřické seřaďovací nádraží, areál 
autoparku Svatoplukova a Kulkovu ulici. Výhledo-
vě má na tuto stavbu navázat úsek MÚK Roky-
tova–Jedovnická s vedením trasy nad Rokytovou 
ulicí do plánovaného tunelu pod „Akátkami“. Mi-

moúrovňové křížení VMO s Karlovou ulicí je řešeno 
pouze pro směr od/do Husovic, připojení Karlovy 
ulice s tunelem pod „Akátkami“ v tomto místě není 
uvažované.

Na konci stavby se navrhuje napojení VMO na Ro-
kytovu ulici a  opačně, výhledově mimoúrovňová 
křižovatka Rokytova umožní propojení VMO s Ro-
kytovou ulicí ve všech směrech. Na základě poža-
davku územního rozhodnutí je umožněna pozdější 
výstavba rampy odbočující z  VMO ve směru od 
tunelu pod „Akátkami“ do Kulkovy ulice (tunel Vi-
nohrady). Kulkova ulice zůstane přímo napojena 
na ulici Svatoplukovu.

Na VMO se nenavrhují chodníky pro veřejný pěší 
provoz. Chodníky na mostech budou pouze reviz-
ní. Na mostě nejsou navrženy nouzové zastavova-
cí pruhy. Toto řešení je v souladu s uspořádáním 
ostatních úseku VMO.

Stavba neřeší úpravu křižovatky Karlova, ta je 
součástí stavby VMO – Tomkovo náměstí. Pod-
miňujícím předpokladem této stavby je zhotovení 
odbočující a  připojovací rampy křižovatky Karlo-
va, které budou realizovány ve zmíněné stavbě. 
Dalším podmiňujícím předpokladem jsou veškeré 
přeložky inženýrských sítí v  prostoru křižovatky 
Karlova, které jsou také součástí stavby VMO – 
Tomkovo náměstí.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Úsek VMO – Rokytova odvede dopravu směřující 
od Husovického tunelu na sídliště Vinohrady a Lí-
šeň z  dopravně přetížené ulic Svatoplukovy ulice 
a spodní části Rokytovy ulice. Po dokončení stavby 
bude doprava vedena mimoúrovňově přímým napo-
jením od Provazníkovy ulice do Rokytovy ulice, po 
které je vedena silnice II/642.

Stavba VMO – Rokytova je součástí silničního okruhu 
města Brna a navazuje na navrhovanou stavbu I/42 VMO 
– Tomkovo náměstí. Celou stavbu tvoří ucelený, provozu-
schopný komplex stavebních objektů, který vytváří základ 
pro bezkolizní návaznost na následující etapu výstavby 
VMO, akci MÚK Rokytova–Jedovnická.

Trasa silnice I/42 tvoří III. městský okruh a  je význam-
nou součástí „Základního komunikačního systému“ (ZÁ-
KOS Z-67) města Brna, zároveň je součástí silniční sítě 
České republiky a  dílčí část i  mezinárodní silniční sítě 
E461. Z hlediska celoměstské dopravní struktury bude 
velký městský okruh (VMO) jako celek zajišťovat vnější, 
tranzitní i cílové mimoměstské a vnitroměstské dopravní 
vztahy a  tím výrazně odlehčí vnitroměstským komuni-
kacím.

Po zprovoznění tohoto úseku dojde k výraznému poklesu 
dopravní zátěže křižovatek Provazníkova–Karlova a Sva-
toplukova–Rokytova. Kromě snížení nehodovosti a  zvý-
šení bezpečnosti provozu dojde 
ke zvýšení plynulosti dopravy, 
což bude mít příznivý dopad na 
životní prostředí s  ohledem na 
zatížení okolí hlukem a  exhala-
cemi. Na větší části mostních 
objektů jsou navržena protihlu-
ková opatření.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 06/2022

Brno, VMO – Rokytova

Silnice I/42

BrnoBrno

HusoviceHusovice

ŽideniceŽidenice

VinohradyVinohrady

MaloměřiceMaloměřice

ObřanyObřany
42

42

42

42

374

642

estakáda přes Maloměřické 
seřaďovací nádraží

Velký městský okruh
Svitavy

Velký městský okruh
Ostrava, Bratislava

MÚK Tomkovo náměstí

tunel Vinohrady

stavba I/42 Brno VMO Vinohrady

AWien (I/52)

SKBratislava (D2)

stavba I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí

MÚK Rokytova

MÚK Karlova

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2008

0 200 400 m

řešená stavba

jiné stavby

Kuřim

Šlapanice

Brno

Silnice I/42

stavba   
Brno, VMO – Rokytova

B56



Přehled staveb  |  ZÁVOD BRNO 69

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 3. 6. 2008 a 12. 12. 2018 nabylo 
právní moci. Aktualizaci DSP a inženýrskou činnost do vydání SP zajistilo město 
Brno. Proběhlo zpracování aktualizované verze DSP. Společně s městem Brno 
došlo k výkupům nemovitostí v záboru stavby. Potřebné výkupy pozemků byly 
dokončeny. Proběhlo zpracování projektu ve stupni DSP/PDPS.
Vzhledem k novele zákona o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) bylo požá-
dáno o vydání nového stanoviska. KÚ JMK vydal 6. 2. 2018 kladné stanovisko 
EIA podle znění novely zákona č. 39/2015 Sb. Dne 8. 11. 2019 byly podány žá-
dosti o SP na všechny příslušné stavební úřady. Výběrové řízení na zhotovitele 
(včetně sousední stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí“) bylo vypsáno 27. 1. 2020. Základní termín pro podávání nabídek byl stanoven do 30. 3. 2020, ale poté došlo 
k opakovanému prodloužení této lhůty. Ke zveřejnění nabídek došlo 4. 1. 2021 (podány byly tři nabídky). Dne 1. 6. 2021 došlo k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
Dne 12. 5. 2020 zahájil KÚ JMK stavební řízení na 52 objektů (včetně sousední stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí“). Ústní jednání se uskutečnilo 25. 6. 2020. 
K vydání SP na 52 stavebních objektů došlo 4. 8. 2020. Dne 9. 12. 2020 však MM Brna zveřejnil informaci o dvou podaných odvoláních proti vydanému SP (na 12 SO). 
KÚ JMK však 24. 3. 2021 odvolání zamítl, a tak vydané SP nabylo právní moci. K oficiálnímu zahájení stavby došlo 23. 6. 2021. V 10/2021 probíhalo např. armování 
výztuží a betonáž mostních pilířů. V 01/2022 došlo na betonáž prvního pole mostovky estakády. V 06/2022 probíhala betonáže dalších polí estakády. Betonáž běží již na 
jedné polovině mostu nad kolejištěm nádraží a blíží se ke křižovatce ulic Karlova a Provazníkova.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu        

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202401/202006/2008 06/202108/202012/200202/2018

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa I/42:
délka: 569 m
kategorie: MS4d 24/60 
počet stavebních objektů: 82
Mostní objekty:
počet: 2 (přes Maloměřické seřaďo-
vací nádraží)
levý most: 537 m, pravý most: 557 m
celková délka mostů: 1094 m
MÚK Rokytova:
délka připojovacích ramp: 461 m
Protihlukové stěny:
počet: 2 (celková délka: 950 m) 

Opěrné, zárubní zdi:
počet: 1
Úpravy ostatních komunikací:
úprava Podsednické ulice: 209 m
oprava Kulkovy ulice: 312 m
přístupová cesta: 212 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 12
objekty elektro: 19
plynovody: 4
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 23 832 m3

násypy: 17 404 m3

Název stavby:
I/42 Brno, VMO – Rokytova 
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Maloměřice, Židenice
Druh stavby:
novostavba
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
„Sdružení okruh Rokytova“:
(Novák & Partner, Valbek, spol. s r.o.)

Zhotovitel:
„Společnost VMO Tomkovo náměs-
tí“ (FIRESTA - Fišer, a.s.; OHL ŽS, 
a.s.; Metrostav DIZ spol. s r.o.)
Předpokládaná cena stavby 
(společně se stavbou I/42 Brno 
VMO Tomkovo náměstí):
2 180 000 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy (spo-
lečně se stavbou I/42 Brno VMO 
Tomkovo náměstí):
2 356 252 993 Kč (bez DPH)
Navrženo ke spolufinancování z fondů EU

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v červnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/42Brno VMO Vinohrady

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Tunel Vinohrady je jedním ze základních pilířů tzv. Vý-
chodního segmentu VMO, a to jak z hlediska doprav-
ního, tak technického. Vzhledem k  velké obtížnosti 
při řešení vlastního tunelového úseku lze předpoklá-
dat, že daná stavba VMO bude pravděpodobně až 
posledním skladebním kamenem celého Východního 
segmentu. Stavba zahrnuje jak vlastní tunelový úsek 
sil. I/42 VMO doplněný předmostím navazujícím na 
estakádu VMO Rokytova, tak i mimoúrovňovou kři-
žovatku MÚK Líšeňská. MÚK Líšeňská je velmi dů-
ležitou křižovatkou, která zabezpečuje napojení dvou 
sídlišť – Líšeň a Vinohrady (velikost dvou okresních 
měst) na systém Velkého městského okruhu. Navíc 
se přes tuto křižovatku napojuje i  areál Spalovny 
Brno, resp. jsou přes ni realizovány některé nutné 
dopravní pohyby  (Spalovna – Brno jih). 

I  když existují jistá úskalí ve smyslu geologických 
a hydrogeologických poměrů, tak se v aktuální  do-
kumentaci počítá s variantou, se kterou uvažuje plat-
ný Územní plán města Brna. 

Dle neoficiálních informací byla v oblasti MÚK Líšeň-
ská identifikována historická skládka odpadů. Na-
chází se v prostoru mezi ČSPH OMV a Bílou horou 
v hloubce asi 2 až 3 metry pod terénem. Mocnost 
by mohla dosahovat až na 10 m. Podrobný průzkum 
a návrh sanace je v zadávacím řízení a  jeho prove-
dení stanoví podmínky již tak technicky obtížného 
zakládání stavby. V dalších stupních PD bude reago-
váno na výsledky tohoto průzkumu.

Dvoutubusový tunel Vinohrady (ražená technologie) 
je směrově veden ve třech protisměrných obloucích. 
Výškově je navržen tunel jako údolnicový s výškovým 
obloukem R=1000 m přibližně ve středu délky tune-
lu. V nejhlubším místě podélného profilu je tunel navr-
žen kolem 60 m pod terénem. Toto řešení však bude 
mít za následek, že odvodnění tunelu bude muset 
být řešeno pomocí nuceného čerpání. Tunel Vino-
hrady prochází pod sídlištěm Vinohrady. Převážnou 
část zástavby sídliště tvoří asi 150 bytových domů 
postavených v 80. letech minulého století panelovou 
technologií. Nachází se zde tři hlavní typy obytných 
objektů, kterými jsou deskové čtyř a  osmipodlažní 
domy a  výškové dvanáctipodlažní budovy. Bytové 
domy jsou založeny plošně. Součástí zástavby jsou 
také objekty občanské vybavenosti – školy, mateř-
ské školy, obchodní vybavenost a objekt radnice MČ 
Vinohrady. 

V  rámci dalších prací je nutné zpracovat rizikovou 
analýzu ve smyslu Směrnice 2004/54 ES (podélný 
sklon tunelu větší jak 3%). Jižní portál tunelu Vino-
hrady je ve staničení přibližně v km 10,000. V tomto 
úseku, který stoupá v  3,5 % sklonu, bude realizo-
vána MÚK Líšeňská. Tato trubkovitá křižovatka řeší 
napojení sídelních útvarů Vinohrady a Líšeň na VMO 
v  centrální (optimální) poloze. Návrh křižovatky re-
spektoval stávající zařízení ČSPH. Vyvolaná byla pře-
ložka tramvajové trati v  délce 530 m do protějšího 
svahu. Součástí MÚK je i otáčecí rampa pro vratný 
pohyb vozidel svozu hromadného dopadu.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba propojuje VMO od MÚK Rokytova spolu 
s MÚK Líšeňská s Ostravskou radiálou na uli-
ci Jedovnickou v celé své délce, a tím umožní 
plynulý průjezd městem Brnem od D1 Brno jih. 
Spolu s předem vybudovanými úseky VMO spo-
jí jižní a severní okraj města. 

Řešení této stavby umožní plynulou dopravu k  D1 
směr Ostrava a opačným směrem na I/43 na Svitavy. 
Odvedením této dopravy na VMO se výrazně zlepší 
doprava v dnes exponovaných částech Brna Žideni-
cích, Vinohradech a Líšni.

Stavba zahrnuje tunelový úsek pod sídlištěm Vino-
hrady (trasa dle ÚP) a  mimoúrovňovou křižovatku 
MÚK Líšeňská, která na VMO napojuje sídliště Líšeň 
a Vinohrady. Součástí stavby je i rekonstrukce stáva-
jící silnice II/373 s možností převedení na silnici I/42 
a přeložka tramvajové trasy v délce 530 metrů.

Trasa silnice I/42 tvoří III. městský okruh a je význam-
nou součástí „Základního komunikačního systému“ 
města Brna, zároveň je součástí silniční sítě České 
republiky a dílčí část i mezinárodní silniční sítě E461. 
Z hlediska celoměstské dopravní struktury bude vel-
ký městský okruh (VMO) 
jako celek zajišťovat 
vnější, tranzitní i  cílové 
mimoměstské a  vnitro-
městské dopravní vzta-
hy a tím výrazně odlehčí 
vnitroměstským komu-
nikacím.
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Bylo zpracováno zadání projektu předběžného geotechnického průzkumu.
V  rámci přípravy stavby byla dokončena tahová studie a zahájena investiční 
příprava. Zároveň proběhlo hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. 
Dne 13. 12. 2018 byla zveřejněna dokumentace EIA na záměr „Silnice I/42 
Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“. K vydání souhlasného závazného 
stanoviska EIA došlo 15. 11. 2019 (s platností do 13. 11. 2026).
Dne 23. 6. 2020 byl schválen záměr projektu. Bylo zpracováno doplnění před-
běžného GTP. Byla zhotovena studie, která s  konečnou platností zafixovala 
směrové a výškové vedení tunelu. Studie byla s dotčenými městskými částmi 
projednána na přelomu března a dubna 2021. Probíhá zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu, v tomto případě průzkumné štoly.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

203220272026 2027202606/202011/2019

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa I/42:
délka: 2148 m
kategorie: MR4dc 24,5/80  
Tunely:
počet: 1 (Vinohrady)
délka 1523 m (z toho hloubený 
tunel délky 400 m jako 2-pruh 
+ 400 m se stoupacím pruhem; 
tunel ražený délky 1123 m jako 
2-pruh + 1123 m se stoupacím 
pruhem)

Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Líšeňská
celková délka větví: 1725 m
Mostní objekty:
na přeložce tramvaje: 1 (30 m)
na větvích MÚK: 4 (270 m)
mosty na VMO: 2 (délka: 182 m)
na ul. Kulkova: 1 (délka: 125 m)
celková délka mostů: 612 m
Přeložka tramvajové trati:
počet: 1 (délka: 530 m)

Přeložky a úpravy ost. komun.:
ul. Jedovnická: 1 (délka: 100 m)
ul. Novolíšeňská: 1 (délka: 105 m)
MK od Spalovny: 1 (délka: 640 m)
polní cesty: 1 (délka: 200 m)
chodníky: 1 (délka: 250 m)
Název stavby:
I/42 Brno VMO Vinohrady
Místo stavby:
Jihomoravský kraj

Katastrální uzemí:
Maloměřice, Vinohrady, Židenice,  
Líšeň
Druh stavby:
novostavba
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel tahové studie:
PK Ossendorf spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
9 262 838 400 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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infoletak_s42-vmo-ostravka-radiala.pdf

Silnice I/42Brno VMO MÚK Ostravská radiála

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba začíná za MÚK Líšeňská cca v km 10,5. 
Odtud je vedena v trase stávající silnice II/373 
kolem areálu Zetoru a  Spalovny v  pravotoči-
vém oblouku, kdy klesání přechází z 5,0% na 
výsledných 0,5%. Připojení Spalovny je zajiště-
no novou dvoupruhovou účelovou komunikací, 
která je na VMO napojena v km 10,8. Styková 
křižovatka ulic Jedovnická x Bělohorská bude 
nahrazena MÚK Bělohorská umožňující sjezd 
a  nájezd ve směru VMO sever – Bělohorská 
a  opačně. Ulice Bělohorská bude přestavěna 
na směrově dělený čtyřpruh.

Přibližně v km 11,3 jsou na VMO připojeny kři-
žovatkové větve MÚK Bělohorská. V levém jízd-
ním pásu se vzhledem k malým vzdálenostem 
mezi MÚK Bělohorská, komunikací Spalovna 
a  MÚK Novolíšeňská počítá se zřízením pří-
datného průpletového pruhu v celé délce mezi 
jednotlivými připojeními. 

Následná MÚK Ostravská radiála je navržena 
jako útvarová křižovatka, jejíž dispozice je dána 
velmi šikmým křížením VMO s  Ostravskou ra-
diálou (cca 34°). Dispozice je navíc omezena 
stísněnými prostorovými poměry danými stáva-
jící železniční trati Brno-Blažovice.šíření), tram-
vajovými tratěmi (směry Líšeň a Stránská skála) 
a železniční vlečkou do Spalovny/Zetoru. MÚK 
má pět jednosměrných křižovatkových větví. 
V rámci stavby MÚK je nutno upravit stávající sil-
nici I/50 (v původní kategorii MR4dc -/26,5/100) 

a  přeložit v  délce cca 870 metrů tramvajovou 
trať směr Stránská skála. V prostoru MÚK jsou 
na VMO a na křižovatkových větvích navrženy 
nové mostní objekty. Osmipolová mostní esta-
káda přes žel. trať, Ostravskou radiálu a  tram-
vajovou trať je navržena v délce cca 278,3 m.

Dále trasa VMO směřuje do čtyř stávajících are-
álů umístěných při severní straně Olomoucké 
ulice. V areálu firem bude nutná pouze rekon-
strukce zpevněných ploch a  oplocení areálu 
dotčených výstavbou. Ve staničení km 12,1 
dále trasa VMO přechází křížením s  ulicí Olo-
mouckou. V  místě křížení s  ulicí Olomouckou 
je VMO navržen v zářezu hloubky až devět m 
vůči původnímu terénu. V nejhlubším místě zá-
řezu navržen na VMO přesypaný mostní objekt 
s délkou podjezdu 100 m.

Od křížení s ulicí Olomoucká se trasa přimyká 
v  mírném zářezu přes nyní zemědělsky využí-
vané území levostranným obloukem a přímým 
úsekem ke stávající ulici Černovické (silnice 
II/374). Do ní se opět levostranným obloukem 
napojuje. V tomto místě (cca v km 12,7) je na-
vržena MÚK Průmyslová, do níž je od SZ od-
kloněna ulice Černovická. Přeložka ulice Černo-
vické (resp. následující prodloužení Průmyslové 
radiály) je navrženo v kategorii MS4d -/20,0/60. 
Pak už trasa VMO vede pravostranným oblou-
kem směrem k Faměrovu náměstí. Stavba kon-
čí cca v km 13,4 za mostem přes Havraní ulici.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Mimoúrovňová křižovatka Ostravská radiála tvoří ve 
výhledovém systému provozu v  Brně klíčovou úlohu, 
stejně jako jiné křižovatky spojující radiály a vlastní Vel-
ký městský okruh. Také tento uzel zabezpečí napojení 
území či městských částí na vyšší komunikační systém, 
nebo následné propojení do centrálních oblastí města.  

Do stavby musí být vhodně napojené také spádové oblasti. 
Jedná se především o městskou část Slatina (v podobě napo-
jení ulice Řipské), při které je etablováno velké množství pod-
nikatelských aktivit. Dále se jedná o ulici Jedovnickou, která 
zajistí napojení městská části Juliánov. 

Realizace stavby bude náročná kvůli velmi složitému terénu, 
který navíc doplňují železniční a  tramvajové kolejové tratě. 
To vše nedovoluje vyvinout všesměrnou křižovatku. Součás-
tí stavby je také mimoúrovňové křížení VMO se stávající ulicí 
Olomouckou (bez realizace křižovatky). VMO je v tomto úseku 
v šestipruhovém uspořádání, jež bude v délce 100 m zakle-
nuto. Připojení Olomoucké bude nově umístěno na tzv. Prů-
myslové radiále, která vznikne v podobě přeložky sil. II/380 ze 
směru od Hodonína. Současná poloha navádí dopravu přes 
urbanizované části Tuřan a Brněnských Ivanovic do dnešní po-
lohy silnice I/4. Nově bude doprava odkloněna obchvatem Tu-
řan směrem k dálnici D1, kde se 
na ni napojí v podobě nové MÚK 
Černovická terasa. Dále sil. II/380 
bude vedena přes lokalitu Černo-
vické terasy až k silnici I/42 VMO, 
kde bude v podobě MÚK Průmy-
slová ukončena. V daném úseku 
tedy nově spojí dálnici D1 s VMO.
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V 06/2016 byla zpracována technicko-ekonomická studie „I/42 Brno VMO ta-
hová studie v úseku Husovický tunel – D1 včetně HDM-4“. Tahová studia byla 
schválena CK MD.
V 06/2019 byla uzavřena smlouva na realizaci hydrogeologického monitoringu 
a monitoringu skládkového tělesa.
Dne 22. 11. 2019 vydal Krajský úřad JMK souhlasné závazné stanovisko EIA 
v  úseku tunel Vinohrady – D1. Ke schválení záměru projektu CK MD došlo  
23. 6. 2020.  Bylo  zpracováno  technicko-ekonomické posouzení mostů. Také 
byly v 07/2020 zahájeny práce na zpracování DÚR včetně IČ. Zpracování DÚR  
probíhá.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202920252023 2026202506/202011/2019

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 2886 m
kategorie: MR4dc -/24,5/80 
Mostní objekty:
na VMO: 1 (délka: 563 m)
na ostatních komun.: 1 (290 m)
Tunely:
počet: 1 (hloubený, délka: 100 m)

Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Bělohorská, MÚK Ostravská 
radiála, MÚK Průmyslová
Přeložky a úpravy ost. komun.:
silnice I/50: 1 
přeložka silnice II/374: 1
přeložka silnice II/373: 1
Úpravy drážních objektů:
přeložka tramvajové tratě: 1 (530 m)

Název stavby:
I/42 Brno VMO MÚK Ostravská 
radiála
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Židenice, Černovice
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DÚR:
PK OSSENDORF spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby (dle 
cenové hladiny z roku 2015: 
3 640 188 600 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/41 a I/42VMO Brno Bratislavská radiála

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba začíná v  km 13,375 za plánovanou 
stavbou MÚK Ostravská radiála, a to v oblouku 
v trase stávající ulice Černovická (silnice II/374). 
Následně se odklání ze stopy silnice II/374 
a  vyhýbá se Fáměrovu náměstí. VMO pokra-
čuje mostem přes ulici Vinohradská a  vede 
koridorem Hájecké ulice, kde rozetne složeným 
obloukem území na dva průmyslové areály 
v  Černovicích. Průběh nivelety v  tomto úseku 
kopíruje stávající Hájeckou ulici.

Křížení VMO s železniční tratí Brno-Přerov (tzv. 
„Přerovka“) si vyžádá její přizvednutí v  délce 
850  m a  stavbu nového železničního mostu 
v délce 100 m. Za tímto křížením je VMO dále 
veden přes zemědělsky využívané území mezi 
levým břehem řeky Svitavy a Černovickým po-
tokem. V  tomto prostoru je také pro napojení 
VMO sil. I/42 jižní sektoru a pro obsluhu území 
zejména průmyslové lokality „Hájecká“ navrže-
na všesměrná MÚK Bratislavská radiála. Etapa 
propojení VMO vycházející z MÚK Bratislavská 
radiála je navržena podél stávající přerovské 
tratě v  takové vzdálenosti od železničního tě-
lesa, aby v budoucnu umožnilo případné roz-
šíření počtu kolejí dle vybrané a  preferované 
varianty přestavby ŽUB.  

Trasa VMO dále (za MÚK Bratislavská radiála) 
v oblouku překonává řeku Svitavu. Mostní ob-
jekt přes řeku je navržen s ohledem na potřeb-
né rozlivové nároky (na hladinu stoleté vody). 

Trasa se následně podél pravého břehu Svitavy 
napojuje do dálniční MÚK Brno-Jih. Stávající ul. 
Hněvkovského překračuje Bratislavskou radiálu 
mostním objektem. To samé platí také o pře-
ložku silnice II/380 (ulice Kaštanová). Etapové 
ukončení VMO na ulici Hněvkovského je pak 
řešeno zárodkem MÚK Komárov.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Výstavbou této části dojde k propojení dalších navazují-
cích úseků silnice I/42 tvořících brněnský Velký městský 
okruh (VMO) s dálnicemi D2 a D1.  

V minulosti byla realizována část původního „dopravního po-
lookruhu“ (dnes sil. II/374 – ulice Černovická), která ovšem 
navádí dopravu do centrální oblasti Komárova. Zde došlo při 
výstavbě k velkým demolicím a zásahu do historické struktury, 
tehdy předměstského charakteru. Absence Bratislavské radi-
ály vede k tomu, že je doprava vedena nevhodným způsobem 
po ulicích Černovická a Hněvkovského. Obě tyto ulice se stý-
kají na křižovatce se Svatopetrskou ulicí v Komárově. Křižovat-
ka patří mezi místa s nejvyšší intenzitou dopravy. Na výjezdu 
z křižovatky směrem k D2 přesahuje průměrná denní intenzita 
provozu 32 tisíc vozidel. Výstavba Bratislavské radiály značnou 
část z nich odvede mimo nynější zastavěné území.

Silnice I/42 tvoří VMO a  je součástí III. městského okruhu. 
Zároveň je součástí silniční sítě České republiky a  dílčí část 
i mezinárodní silniční sítě E461 kvůli prozatímní absenci dálnice 
D43 Brno – Moravská Třebová. Stávající stav VMO je veden 
přes Husovický most. Na něj však navazuje průběh trasy VMO 
po ulicích Karlova – Svatoplukova – Gajdošova. Tyto ulice jsou 
dnes koncipovány jako sběrné městské komunikace, a  tak 
dochází ke spojení dopravy po VMO 
s  dopravou místní, pěší a  hromad-
nou, což vede k  velkým dopravním 
komplikacím. Přetížení této základní 
sítě má poté negativní dopad na ži-
votního prostředí a  podmínky oby-
vatel.
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V červnu 2016 byla zpracována technicko-ekonomická studie „I/42 Brno VMO 
tahová studie v úseku Husovický tunel – D1 včetně HDM-4“. Tahová studia byla 
schválena CK MD.
Zahájena bylo zadávání dokumentace vlivu stavby na životní prostředí EIA a 
zpracování žádosti na změnu územního plánu města Brna. Dne 22. 11. 2019 
vydal Krajský úřad JmK souhlasné závazné stanovisko EIA v úseku tunel Vino-
hrady – D1. 
Vzhledem k přípravě nového ÚP města Brna je aktuální příprava stavby poza-
stavena. Předpoklad schválení nového ÚP města Brna se předpokládá v roce 
2022. Poté bude možno obnovit přípravu stavby.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2032–– 2029––11/2019

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 1880 m + 1000 m propojka 
k ulici Hněvkovského
kategorie:  MR4dc -/24,5/80 
Mostní objekty:
na VMO: 1 (celková délka: 640 m)
na ost. komun.: 1 (délka: 180 m)
železniční most: 1 (délka: 100 m)

Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Bratislavská radiála, část 
výhledové MÚK Komárov
Přeložky a úpravy ost. komun.:
přeložka silnice II/374: 1
přeložka silnice II/380: 1
Úpravy drážních objektů:
přeložka žel. tratě: 1 (délka: 850 m)

Název stavby:
I/41 a I/42 VMO Brno Bratislavská 
radiála
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Komárov, Černovice, Brněnské 
Ivanovice
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel TS:
PK Ossendorf, spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby dle 
cenové hladiny z roku 2015: 
3 175 274 600 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/42Brno VMO Jih Bratislavská radiála – Heršpická

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Trasa VMO je navržena do trasy jižně od tělesa 
železniční tratě „Přerovka“ a zasahuje do měst-
ských částí Brno-Střed, Brno-Jih,  Brno-Tuřany 
a  Brno-Černovice. Dotčenou oblast tvoří pro-
stor mezi dálnicí D1 a současnou polohou VMO 
v ose Poříčí – Zvonařka – Ostravská. S ohledem 
na předpokládané intenzity dopravy je silnice 
I/42 navržena v  kategorii MR4dc -/24,5/80.  
Délka hlavní trasy činí 2340 m.

Začátek stavby je za výhledovou MÚK Heršpic-
ká v km 0,400 (křížení silnic II/602 a I/52 – Ví-
deňská radiála), která je součástí předchozího 
úseku VMO v úseku Pražská radiála – Heršpic-
ká. Za MÚK trasa přechází mostem délky 60 m 
ulici Pražákova, která bude v rámci stavby pro-
pojena do jednoho celku. Následně trasa VMO 
podchází nové kolejiště odstavného nádraží 
v tunelu délky cca 320 m (v km cca 0,67–0,95). 
Těsně za východním portálem se trasa taktéž 
přimyká k  tělesu přerovské trati a  pokračuje 
podél něj v souběhu, kde dále křižuje mostními 
objekty ulici Kšírovu (délka 80 m), Dufkovo ná-
břeží a řeku Svratku (délka 150 m). 

Průchod VMO si v této části vyžádá ve větším 
rozsahu demolice stávajících objektů (sloužících 
pro výroby či bydlení). Mezi VMO a stávajícím 
tělesem přerovské trati je v celé délce souběhu 
navržen širší koridor, který je nutný pro situování 
nových kolejí Přerovské trati a vysokorychlostní 
trasy (VRT). 

Další mimoúrovňovou křižovatkou na trase je 
MÚK Komárov, která je situována v místě křížení 
s ulicí Hněvkovského (I/41) v km cca 2,0. Kříže-
ní přes tuto ulici je realizováno 287 m dlouhou 
estakádou, která umožňuje nejen průchod ul. 
Hněvkovského, ale i větví mimoúrovňové křižo-
vatky. V tomto místě je taktéž nutné počítat s li-
kvidací několika objektů nebytového charakteru. 

Trasa dále směruje k řece Svitavě. Tu už VMO 
překonává obloukem na 190 m dlouhé esta-
kádě směrem k  objektu bývalých radiokomu-
nikací, kde se následně napojí do silnice I/41 
(Bratislavské radiály) přes všesměrnou MÚK 
Bratislavská radiála. Konec úseku se nachází 
v km 2,740.

U  obytné zástavby v  lokalitách Kšírova a  Duf-
kovo nábřeží bude na základě hlukové studie 
nutné vybudovat protihluková opatření. Navrže-
na je instalace protihlukové stěny ve dvou čás-
tech. Protihluková stěna v  lokalitě přemostění 
ulice Kšírova by měla mít minimální výšku dva m 
a měla by být umístěna podél navržené komuni-
kace I/42 v části přemostění ulice Kšírova. Délka 
navržené stěny je cca 80 m. Stěna by měla dále 
pokračovat podél komunikace I/42 východním 
směrem v  délce cca 100 m (minimální výška 
zástěny je zde tři m). Protihluková stěna v  lo-
kalitě Dufkovo nábřeží by měla být instalována 
na přemostění řeky Svratky směrem k obytným 
domům jižně od I/42 v délce cca 80 m. 

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba „I/42 Brno VMO Jih Bratislavská radiála – Her-
špická“  je jednou z  částí Velkého městského okruhu 
v  Brně. Tato novostavba vytváří jižní segment trasy 
VMO, který odvede značnou část dopravy z kapacitně 
přetížených ulic ležících blíže centru města a  zároveň 
zajistí propojení dalších plánovaných částí VMO. 

Stávající silnice I/42 je ve v  nynějším stavu vedena nevhod-
ným způsobem středem města od ul. Heršpická (sil. I/52) po 
ose Opuštěná – Zvonařka – Hladíkova – Olomoucká (sil. I/50). 
Všechny křižovatky jsou úrovňové a řízené semfory. Trasa již 
dávno překročila únosnou a bezpečnou kapacitu, což má vliv 
na plynulost provozu. Trasa je v  celé délce vedena urbani-
zovaným územím města, kde převládá zástavba smíšeného 
charakteru (služby, bydlení, občanská vybavenost střídající 
se zástavbou kombinující služby, výrobu a skladování). Navíc 
trasu využívají veškeré druhy dopravy, tedy individuální osobní 
i nákladní, hromadná doprava (včetně pojezdu trolejbusů a kří-
žení tramvajových tratí), ale i cyklistická a pěší.

Vysoká intenzita provozu (přesahující denně místy v průměru 
i  přes 37 tisíc vozidel) v  kombinaci s  dopravními bodovými 
závadami bránícímu plynulému provozu (semafory, přechody 
pro chodce, výjezdy ze zastávek MHD) vede k  tvorbě kolon 
či potenciálně kolizních situací. 
Děje se tak i přesto, že je silnice 
v daném úseku vedena v každém 
směru dvěma jízdními pruhy. Oba 
pásy však odděluje jen vodorovné 
dopravní značení či dokonce těle-
so železniční vlečky. Novostavba 
VMO tyto nedostatky odstraní.
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V roce 2018 byla zadána aktualizace vyhledávací studie z roku 2008. TES bude 
podkladem pro zpracování dokumentace EIA. Na předmětnou TES dokonče-
nou v 11/2018 proběhla i zakázka na geofyzikální průzkum v 03/2019. V rámci 
předmětného geofyzikálního průzkumu byly v trase plánovaného raženého tu-
nelu realizovány jádrové vrty pro ověření geologické skladby s jednoznačným 
doporučením pokračovat v předběžných geologických průzkumech formou 
hydrogeologického průzkumu. Dne 3. 12. 2019 byla uzavřena smlouva na 
zpracování orientačního hydrogeologického průzkumu. V 01/2021 byla zadána 
studie prověřující křížení s Železničním uzlem Brno. V 05/2021 byla uzavřena 
smlouva na zpracování TES v úseku MUK Heršpická – I/41 Bratislavská radiála včetně detailu, zaměřeného na průchod stavby pod tělesem nového Železničního uzlu Brno. 
Dále bude TES obsahovat ekonomické hodnocení metodou HDM-4 v celém úseku VMO jih, tedy konkrétně Pražská radiála (I/23) – Bratislavská radiála (I/41).
Samotnou realizaci stavby lze očekávat až po roce 2033. 

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

––– ––––

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 2340 m
kategorie: MR4dc -/24,5/80 
Mostní objekty:
počet: 5 
celková délka mostů: 717 m
Tunely:
počet: 1
délka: cca 320 m
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Komárov

Protihlukové stěny:
počet: 3 (celková délka: 260 m)
Přeložky a úpravy ost. komun.:
silnice I/41: 1
ulice Pražákova: 1

Název stavby:
I/42 Brno VMO Jih Bratislavská 
radiála – Heršpická 
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Štýřice, Horní Heršpice, Dolní Her-
špice, Komárov, Brněnské Ivanovice
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel TES:
PK Ossendorf spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby (dle 
cenové hladiny z roku 2015: 
3 438 464 500 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/42Brno VMO Pražská radiála – Heršpická

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba se rozkládá na katastrálním území Pi-
sárky, Štýřice a  Bohunice. Z  hlediska členění 
městských částí na území městské části Brno-
-střed a Brno-Bohunice. S ohledem na předpo-
kládané intenzity dopravy je sil. I/42 navržena 
v kategorii MR4dc -/24,5/80. 

Začátek stavby je v prostoru dnešního ukončení 
již provozované stavby MÚK Hlinky (křížení sil. 
I/42 a  sil I/23 – Pražská radiála) – napojením 
areálu BVV. Trasa VMO podchází pod mostem 
rampy silnice I/23 D1 (Praha) – VMO směr Ža-
bovřesky k areálu BVV. V aktualizovaném řešení 
je estakáda zkrácena na cca 620 m (z původ-
ních cca 800 m). Hlavním důvodem zkrácení 
délky estakády je snaha zrealizovat a  vlastně 
zachovat napojení rampy MÚK Pražská radiála 
na VMO a napojení BVV v místě 8. brány přímo 
na VMO. Vedlejším důvodem je možnost reali-
zace lávky pro pěší přes VMO, která by zajistila 
bezpečný celoroční pohyb návštěvníků do are-
álu Riviéra. Pod Estakádou Bauerova, která je 
plánovaná od km cca 0,5 až 0,9, jsou navržena 
parkoviště s celkovou kapacitou 268 stání.

Podél estakády silnice I/42 - VMO je vedena od 
Velodromu (ul. Křížkovského) po 6. bránu ob-
služná komunikace výstaviště. Tato komunikace 
je určena k  přímé obsluze areálů BVV, policie, 
Riviéry a  Tělovýchovné jednoty Favorit Brno. 
Dále VMO pokračuje po estakádě a po mostě 
přes řeku Svratku do tunelu. V úseku mezi křižo-

vatkami MÚK Hlinky a MÚK Bauerova (z důvodu 
nedodržení minimálních vzdáleností mezi křižo-
vatkami), tedy konce přídatného pruhu připojo-
vacího a začátku odbočovacího a pro zachování 
kapacity byl navržen průběžný třípruh.

MÚK Bauerova projde přestavbou, kdy je na-
vržena jako všesměrná a umožňuje plynulý po-
hyb mezi směry Poříčí – Heršpická –Hlinky. Pro 
zajištění všesměrnosti předmětné MÚK i z ulice 
Křížkovského je nutné optimalizovat pruhové 
uspořádání křižovatky tzv. MÚK 4. brána tedy 
napojení z ulice Křížkovského do ulice Bauerovy. 

Za MÚK Bauerova překonává trasu po mos-
tu řeku Svratku a  vstupuje do tunelu Červený 
Kopec.  Kategorie tunelu je T8 s volnou šířkou  
8,0 m mezi obrubami. V místě nouzových zálivů 
je volná šířka 11,25 m. V  tunelu bude zřízeno 
celkem 6 tunelových propojek pro únik osob 
vždy po cca 250 až 300 m. Vzniknou i  pří-
stupové obslužné cesty k  portálům a  příjezdy 
jednotek IZS včetně heliportu v prostoru MÚK 
Heršpická. Průměrná délka dvou samostatných 
tunelových rour činí délku 1,87 km.

Propojení území západ-východ zajišťují ve sle-
dované oblastí dvě dopravní tepny ze severu uli-
ce Poříčí (sil. I/42 VMO) a z jihu ulice Jihlavská sil. 
II/602. Konec řešeného úseku je předpokládán 
ve stavební etapě výhledové MÚK Heršpická, 
tedy křížení sil. II/602 a I/52 – Vídeňská radiála.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba „I/42 Brno VMO Pražská radiála – Heršpická“  je 
součástí budovaného a plánovaného Velkého městské-
ho okruhu v Brně. Tato stavba vytváří jihozápadní seg-
ment VMO. Jejím cílem je úprava parametrů stávající 
trasy v ulici Bauerova a též novostavba přeložky silnice 
I/42 s jejím následným napojením na další části VMO. 

Současná I/42 (ulice Bauerova) prochází podél areálu BVV 
a  rekreačního území riviéra. Ačkoliv je silnice vedena ve čty-
řech pruzích, směrové oddělení je pouze pomocí vodorovného 
dopravního značení. Na komunikaci se navíc nachází několik 
bodů, které brání hladké plynulosti a  bezpečnosti provozu. 
Jednak jde o nevhodně řešená parkování podél I/42, nájezdy 
z postranních ulic či sjezdů, dále o zastávky MHD a tako o pře-
chody pro chodce (se semafory či bez nich).

Motivem plánované úpravy je tedy převedení tranzitní městské 
dopravy po kapacitním VMO při současném dořešení obsluhy 
silně urbanizovaného území mezi BVV a rekreačním zázemím 
města (Riviéry). Nynější silnice I/42 je využívána ke spojení na 
ose sever-jih resp. jako jedna z tras, po níž se doprava napo-
juje od prostoru Žabovřeské ul. a výstaviště na silnici I/52 (ulice 
Heršpická a Vídeňská) a následně na D52. Průměrná denní in-
tenzita provozu na ulici Bauerova přesahuje hranici 17 tisíc  vo-
zidel, což má negativní dopad na 
plynulost silničního provozu v této 
oblasti. Úprava stávající šířkové 
kategorie spolu s novostavbou 
přeložky I/42 v nové trase ulehčí 
např. přetíženým křižovatkám ulic 
Poříčí x Vídeňská x Křížová a Po-
říčí x Heršpická. 
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022
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V roce 2018 byla zadána aktualizace vyhledávací studie z roku 2008. TES bude 
podkladem pro zpracování dokumentace EIA. Na předmětnou TES dokonče-
nou v 11/2018 proběhla i zakázka na geofyzikální průzkum v 03/2019. V rámci 
předmětného geofyzikálního průzkumu byly v trase plánovaného raženého tu-
nelu realizovány jádrové vrty pro ověření geologické skladby s jednoznačným 
doporučením pokračovat v předběžných geologických průzkumech formou 
hydrogeologického průzkumu. Dne 3. 12. 2019 byla uzavřena smlouva na 
zpracování orientačního hydrogeologického průzkumu.
V 05/2021 byla uzavřena smlouva na zpracování TES v úseku MUK Heršpická 
– I/41 Bratislavská radiála včetně detailu, zaměřeného na průchod stavby pod tělesem nového Železničního uzlu Brno. Dále bude TES obsahovat ekonomické hodnocení 
metodou HDM-4 v celém úseku VMO jih, tedy konkrétně Pražská radiála (I/23) – Bratislavská radiála (I/41).
Samotnou realizaci stavby lze očekávat až po roce 2033. V přípravě bude pokračováno po vyřešení situace ohledně stavby VMO Jih Bratislavská radiála – Heršpická.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

––– ––––

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 3373 m
kategorie: MR4dc -/24,5/80 
Tunely:
počet: 1 (Červený Kopec)
kategorie: T8 (volná šířka mezi 
obrubami 8,0 m)
délka: tunel I (1891 m), tunel II 
(1857 m)

Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Pražská radiála, MÚK Bauero-
va, MÚK Heršpická
Přeložky a úpravy ost. komun.:
silnice I/42: 1

Název stavby:
I/42 Brno VMO Pražská radiála – 
Heršpická
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Pisárky, Bohunice, Štýřice 
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel TES:
PK Ossendorf spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby (dle 
TES z roku 2018: 
10 800 000 000 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/42Brno VMO Bauerova

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba řeší úsek silnice I/42 VMO Brno v oblasti od 
vjezdové brány číslo 4 (od ulice Křížkovského) brněn-
ského výstaviště po MÚK Pražská radiála (9. brána 
BVV). Úprava silnice I/42 v délce 929 m spočívá ve 
změně stávajícího šířkového uspořádání silnice I/42. 
Nové příčné uspořádání silnice odpovídá základní šíř-
kové kategorii MS4dc 22/16,50/70 (jako místní sběr-
ná komunikace čtyřpruhová, směrově rozdělená, se 
zpevněnou krajnicí). 

Trasa začíná na styku se stávající silnicí I/42 a kon-
čí přímým úsekem délky 229,09 m s napojením na 
stávající silnici pomocí čtvrtého kružnicové oblouku 
o poloměru R=375 m.

Na trase silnice I/42 jsou navržena úrovňová křížení, 
a  to v  podobě napojení z MÚK Pražská radiála na 
silnici I/42 (v km 0,200). Dále dvě větve na okružní 
křižovatku v km 0,300, sjezd k areálu koupaliště Rivi-
éra (v km 0,390) a sjezd k areálu SKP Kometa Brno 
v km 0,800. Šířka přidatných pruhů pro odbočení z 
I/42 je 3,25 m.

Trasa silnice I/42 je dvakrát překřížena také  mimo-
úrovňově pomocí lávek. Lávka u Riviéry se nachází 
v  km 0,360 a  210 m dlouhá lávka u  Velodromu je 
umístěna v km 0,960.

Na počátku úseku dojde na úpravu délky stávajícího 
připojovacího pruhu na silnici I/42. Stavební úprava 
bude spočívat v rozšíření stávající vozovky o 2,75 m. 
Rozšíření bude provedeno směrem do prostoru za-

travnění a štěrkové plochy za stávající obrubou pod 
stávajícím mostem v délce 79 m.

Stavba zahrnuje i  469 m dlouhou úpravu stá-
vající komunikace ul. Křížkovského, kdy do-
jde ke sjednocení šířkových poměrů komu-
nikace. Ulice je navržena jako dvoupruhová 
obousměrná místní sběrná komunikace kategorie  
MS2 11,5/8,0/50. Úprava začíná v místě rozhraní se 
související stavbou MSKC v km 0,851.

V km 0,800 bude vybudován přejezd středního dělící 
pásu v celkové délce 8 m. Přejezd bude opatřen pěti 
výsuvnými dopravními sloupky. Při zásahu Policie 
ČR z areálu Komety Brno, resp. zásahu Hasičského 
záchranné sboru z budovy HZS, dojde k  zastavení 
dopravy na silnici I/42 pomocí nového VSZ a dojde 
k zasunutí dopravních sloupků v místě přejezdu SDP. 
Tímto bude umožněn přejezd zásahových vozidel 
přes silnici I/42 v obou směrech.

Na ulici Bauerova vznikne nová komunikace pro pěší 
délky 562 m, která vytvoří propojení ze směru od 
nové pěší lávky Velodromu do stávajícího areálu kou-
paliště Riviéra. K nové multifunkční aréně pak povede 
(ze směru od Velodromu) nová komunikace pro pěší 
na ulici Křížkovského délky 439 m.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba „I/42 Brno VMO Bauerova“ tvoří jednu 
z nezbytných částí Velkého městského okruhu 
v  Brně. Tato stavba dotváří jihozápadní seg-
ment trasy VMO, který zlepší plynulost a bez-
pečnost silničního provozu v  oblasti městské 
části Pisárky. Zároveň zajistí propojení již exis-
tující a plánované částí VMO. 

Navrhovaná stavba je uspořádána k napravení stá-
vajících nedostatků v  dopravním řešení VMO a  ke 
zvládnutí nové dopravní situace související s dostav-
bou stavby „VMO Žabovřeská I. a II. etapa“, výstav-
bou Multifunkčního sportovního a kulturní ho centra 
(MSKC), propojení do Campusu lanovou dráhou 
a  celoročně využitelných rozlehlých parkovišť pro 
celkem cca 2800 vozidel.

Stavba zajistí lepší obsluhu přilehlého území a areálů, 
jelikož ji tvoří i nová městská komunikace – tzv. „pro-
dloužená ulice Křížkovského“ (od Velodromu až po 
MÚK Pražská radiála). V rámci stavby budou zruše-
ny stávající zastávky MHD a úrovňová křížení. Místní 
a pěší doprava bude vedena mimo samotný VMO. 
V  současnosti je komunikace I. třídy (I/42) ve čtyř-
pruhovém uspořádání. Silnice je ovšem bez střed-
ních dělících prvků a  téměř bez prvků zajišťujících 
bezpečnost a plynulost dopravy (např. řízení dopravy 
u vjezdu do areálu Hasičského záchranného sboru). 
Další závadou je téměř neomezený přístup z parko-
vacích ploch podél BVV, připojení areálu Policie ČR 
či úrovňové přechody pro chodce. Tyto nedostatky 
vedou k tvorbě kolon či kolizním situacím, které má 
úprava VMO odstranit. Silnice I/42 je přitom průjezd-
ním úsekem silnice I. třídy s průměrnou denní intenzi-
tou vozidel cca 17 000.

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 09/2022
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Návrh je zpracován při maximálním využití stávajících pozemků. Celé řešení je 
navrženo tak, aby nebyl potřeba zábor sousedních pozemků.
Na základě výsledků ekonomického hodnocení lze vyvodit, že při celkových 
investičních nákladech je projekt ekonomicky efektivní.
V roce 2020 byl dokončen záměr projektu. Ke schválení ze strany CK MD došlo  
v 06/2020. V 05/2020 byl vybrán zpracovatel DÚSP. V 12/2020 byl dokončen 
koncept DÚSP, který byl připomínkován. K odevzdání čistopisu došlo na konci 
05/2021. V 04/2021 byla uzavřena smlouva na zpracování zadávací dokumen-
tace (VD-ZDS, AD,TP). Na konci 05/2021 byl vydán pokyn ke zpracování PDPS. V 10/2021 došlo k podání žádosti o vydání společného rozhodnutí (ÚR+SP). Dne 22. 4. 
2022 bylo vypsáno výběrové řízení na  zhotovitele stavby, které stále probíhá. Na financování se podílí tři zadavatelé (ŘSD, město Brno, Teplárny Brno). Dne 11. 7. 2022 
zahájil KÚ JMK společné řízení.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 929 m
kategorie: MS4dc 22/16,50/70
počet všech stavebních objektů: 50
Mostní objekty:
lávka pro pěší u Velodromu: 1 (59 m)
lávka pro pěší u Riviéry 1 (210 m)
most přes Náhon: 1 (délka: 14 m)
úprava mostu Bauerova-Hlinky: 1 
(délka: 38 m)

Přeložky a úpravy ost. komun.:
připojovací pruh I/42: 1 (79 m)
ulice Křížkovského: 1 (délka: 469 m)
úpravy sjezdů BVV: 4
sjezd do areálu Riviéra: 1 (10 m)
sjezd do areálu PČR: 1 (9 m)
kom. pro pěší ul. Bauerova: 562 m 
kom. pro pěší ul. Křížkovského: 439 m
napojení lávky u Riviéry: 50 m 
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 3
objekty elektro: 17
objekty trubních vedení: 2

Název stavby:
I/42 Brno VMO Bauerova 
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Pisárky
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel ZP a DUSP:
PK Ossendorf spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby: 
592 500 000 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v září 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Brno VMO Bauerova Silnice I/42

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby •  
UP: Uvedení do provozu

UPVŘ ZSSPZPEIA
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Silnice I/42, I/50Most 42 – 011..1, 2 - Otakara Ševčíka

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Předmětná stavba řeší opravu šesti mostních ob-
jektů (2 hlavní mosty a 4 mostní rampy) na silnici 
I/42 v Brně, ulici Otakara Ševčíka přes Ostravskou 
ulici. Mostní objekty byly dokončeny v roce 1987. 
Hlavní mosty byly postaveny v rámci stavby „Brno 
– východní přivaděč, III. stavba“ a mostní rampy 
pak byly součástí stavby „Brno – Vnější dopravní 
polookruh Olomoucká–Hodonínská, 3. stavba“.

Hlavní most měří 186 m a má osm polí o rozpětí 
23 + 23 + 2 x 20 + 4 x 23 m. Všechna pole (kromě 
2. a 6. pole) jsou z předpjatých nosníků. 2.  a 6. 
pole jsou monolitická, neboť se v  nich napoju-
jí mostní rampy křižovatky. První pole překračuje 
Nezamyslovu ulici, druhé pole tramvajovou trať, 
třetí až páté pole kříží silnici I/50. Sedmé pole kříží 
železniční trať. Ve své době představoval ojedině-
lou nosnou konstrukci, která řešila spojení nosníků 
I-73 s monolitickou částí, do které byly zapojeny 
mostní rampy.

Návrh nemění prostorové uspořádání objektů, vy-
jma umístění protihlukových stěn na části objektů. 
Stavební stav V – nosná konstrukce a VI – spodní 
stavba (ze stupnice 7 stavů) jasně prokazuje, že 
oprava mostu je nezbytná.

Jedná se o  kompletní výměnu mostního svršku 
(izolace vozovky, římsy, atd.), sanace spodní stav-
by a nosné konstrukce, stavební zásah do spodní 
stavby z  důvodu vytvoření prostoru pro uložení 
nových ložisek a  možnosti jejich budoucí revize 

výměny. Postupně budou zvedána jednotlivá pole, 
s  možností zvedání střední monolitické části se 
neuvažuje.

Oprava mostů proběhne ve dvou etapách. Bě-
hem I. etapy dojde k uzavření hlavního mostu ev. 
č. 42-011..1 (směr do Černovic) a  dvou ramp 
z  něj sestupujících (tj. západní části). Doprava 
bude částečně převedena na druhý hlavní most. 
Poté následuje II. etapa s  uzavřením mostu ev. 
č. 42-011..2 (směr do Židenic) a dvou přilehlých 
ramp (tj. východní části). Orientační předpoklad 
doby výstavby jsou čtyři roky. Částečný průjezd 
po mostech v režimu 1+1 jízdní pruhy. Autobuso-
vá zastávka vlevo zůstane zachována, zastávka 
vpravo bude zrušena a prostor využit pro vedení 
jízdního pruhu.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Oprava mostů v mimoúrovňové křižovatce řeší ná-
pravu jejich zhoršeného stavebně-technického sta-
vu. Oprava bude náročná zejména na vedení dopra-
vy, neboť tento uzel je velmi zatížený.

Trasa silnice I/42 tvoří velký městský okruh (VMO) v Brně 
a  je součástí III. městského okruhu. Zároveň je součástí 
silniční sítě České republiky a dílčí část i mezinárodní sil-
niční sítě E461 (kvůli absenci dálnice D43 Brno – Morav-
ská Třebová). Z hlediska celoměstské dopravní struktury 
bude velký městský okruh jako celek zajišťovat vnější, 
tranzitní i cílové mimoměstské a vnitroměstské dopravní 
vztahy, a tím výrazně odlehčí vnitroměstským komunika-
cím.

Velký městský okruh je v severním segmentu až na jednu 
stavbu dokončen. První dvě stavby východního segmen-
tu jsou ve fázi inženýrské činnosti k  vydání stavebního 
povolení, zbytek je řešen studijně, na základě zpracované 
technicko-ekonomické studie z 11/2016 došlo ke stabili-
zaci trasy v tomto segmentu. Realizace jižního segmentu 
je odvislá od varianty přestavby Železničního uzlu Brno. 
Tuto část bude dlouhodobě nahrazovat dálnice D1. A zá-
padní segment by měl být realizován v poslední etapě, je 
řešen studijně.

Ve východní části je silnice I/42 vedena průtahem Žideni-
cemi jako dlouhodobé provizorium. S východním přivadě-
čem – silnicí I/50 a silnicí II/374 
je vybudována mimoúrovňová 
křižovatka. Tento dopravní uzel 
je velmi zatížen, po silnici I/42 
projede v průměru denně až 30 
tisíc vozidel. Po silnici I/50 pak 
28 tisíc vozidel za den a po sil-
nici II/374 až 18 tisíc vozidel za 
den.
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infoletak_s42-most-otakara-sevcika.pdf

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 10/2022

Most 42 – 011..1, 2 - Otakara Ševčíka

Silnice I/42, I/50
JuliánovJuliánov

ČernoviceČernovice

50

42

42

374

Ostravská
Ostravská

O
takara Š

evčíka

O
takara Š

evčíka

Č
er

no
vi

ck
á

Č
er

no
vi

ck
á

Ostravská

Ostravská

NezamyslovaNezamyslova

KrásnéhoKrásného

Pod Sídlištěm

Pod Sídlištěm

Škro
upova

Škro
upova

Svitavy

Brno - centrum

Ostrava
Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2013

0 80 160 m

Silnice I/42 a I/50

stavba

Most 42-011..1,2 – Otakara Ševčíka

řešená stavba

Kuřim

Šlapanice

Brno

B96



Přehled staveb  |  ZÁVOD BRNO 83

Proběhlo územní řízení na umístění protihlukových stěn, přeložek sítí a souvisejí-
cích objektů. V polovině 02/2020 došlo ke schválení záměru projektu.
Byl dokončen doplňkový průzkum pro PDPS. Byl vybrán zhotovitel IČ k SP. Pro-
běhla aktualizace vyjádření a stanovisek DO a správců IS. Taktéž došlo k dopl-
nění studie zastínění.
Dne 22. 6. 2020 došlo k vydání územního rozhodnutí, které v 07/2020 nabylo 
právní moci.
V rámci přípravy stavby Závod Brno nechal zpracovat dokumentaci pro stavební 
povolení (proběhlo získávání vyjádření a stanovisek). Byl odevzdán čistopis DSP včetně zapracovaných připomínek. K podání žádosti o vydání SP došlo na počátku 10/2020.
K vydání SP došlo 18. 8. 2021. Skončilo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dne 20. 4. 2022 vypršel termín pro podání nabídek. Podány byly tři nabídky. K podpisu 
smlouvy s vítězným uchazečem došlo 10. 10. 2022. K zahájení stavby dojde ve 4. čtvrtletí 2022.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202411/202106/2020 202208/202102/202009/2016

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 250 m
kategorie: S 11,5/80
počet všech stavebních objektů: 16 
Mostní objekty:
na hlavní trase: 2
mostní rampy: 4
Protihlukové zdi:
počet: 2 

Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 2
objekty elektro: 5
objekty trubních vedení: 1

Název stavby:
I/42, I/50 Most 42 – 011..1, 2 - Ota-
kara Ševčíka přes Ostravskou, ČD, 
tramvaj – základní most  
+ rampy 1 až 4
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Židenice, Černovice
Druh stavby:
přestavba křižovatky

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
DOSING-Dopravoprojekt Brno 
group spol. s r.o.
Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.
Předpokládaná cena stavby:
390 000 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy:
419 993 725 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v říjnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/43Podlesí, obchvat

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „I/43 Podlesí, obchvat“ je součástí souboru 
staveb přestavby silnice I/43 v úseku Česká – Lipův-
ka. Přeložka měří 1380 m a  je projektována v  ka-
tegorii S  11,5/90. Oproti předchozí studii 2015 byl 
začátek posunut z km 8,150 do km 9,163 a konec 
je v km 10,543.

Hlavním důvodem je výstavby mimoúrovňové křižo-
vatky Podlesí s místní komunikací zajišťující dopravní 
obsluhu místní části Podlesí. Navržená mimoúrov-
ňová křižovatka zlepšuje napojení Podlesí Kuřimi na 
brněnskou aglomeraci a navazující dopravní síť.

Stávající styková křižovatka tvaru T je vybavena od-
bočovacím pruhem vlevo, zvlášť ve špičce tvoří do-
pravní závadu.

Přeložka silnice I/43 začíná ve směru od Brna v km 
9,163 provozního staničení na úrovni obalovny.  
V dalším průběhu se trasa odklání od své původní 
trasy levostranným obloukem o poloměru R=1200 m 
tak, aby trasa dosáhla odstup, potřebný pro vlože-
ní mimoúrovňové křižovatky a  umožnila zahloubení 
podcházející nově zřizované místní komunikace Pod-
lesí – centrum města Kuřim. Trasa je zde vedena po 
náspu.

V km 9,678 je navržen třípolový most přes místní ko-
munikaci. Nachází se zde také MÚK Podlesí s místní 
komunikací. Křižovatka je navržena jako kosodelná. 
Větve křižovatky jsou napojeny do dvou okružních 
křižovatek o průměru 50 m, resp. 40 m. Do východní 

okružní křižovatky je navrženo napojení obslužné ko-
munikace vedoucí do obalovny (komunikace v kate-
gorii S6,5) a doprovodné komunikace vedoucí k silni-
ci II/386. Podleský potok bude přeložen v okolí MÚK 
Podlesí do nové polohy.

Dále se trasa pravostranným obloukem o poloměru 
R  = 1200 m a  levostranným obloukem R=1200 m 
vrací do původní osy. Stavba končí v km 10,543 pro-
vozního staničení před křižovatkou se silnicí II/386, 
kde navazuje na akci „I/43 MÚK Kuřim – východ“.

Místní komunikace v Podlesí je navržena v kategorii 
S 7,5/50. Po jejím severním okraji je navržen chodník 
pro pěší.

Pro zajištění dopravní obsluhy bude po východním 
okraji přeložky silnice I/43 postavena doprovodná 
komunikace v  kategorii S  7,5/50. Na tuto komuni-
kaci je přemístěna autobusová zastávka zajišťující 
dopravní obsluhu přilehlého území.

V dalších stupních projektové dokumentace budou 
navržena protihluková opatření v budoucnu.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba „I/43 Podlesí, obchvat“ nahradí doprav-
ní závady v podobě stávající stykové křižovatky. 
Dále pomocí doprovodné komunikace zajistí od-
dělení tranzitní a místní dopravy. Zároveň dojde 
k vyloučení místní a zemědělské dopravy, pěších 
a cyklistů ze stávající silnice I/43. Tato silnice za-
jišťuje propojení části východních Čech a severní 
Moravy přes Svitavy a Brno na dálnici D1. 

Po I/43 je veden mezinárodní tah E 461, který jižně 
od Brna pokračuje po silnici I/52 resp. dálnici D52 
ve směru na Rakousko do Vídně. Silnice I/43 začíná 
v Brně, Králově Poli na silnici I/42 a  je ukončena na 
hraničním přechodu Dolní Lipka s Polskem. Výhledo-
vě by pro zajištění nadregionálního provozu měla být 
silnice I/43 nahrazena plánovanou kapacitní komuni-
kací I/73 vedenou v  trase D1 – Kuřim – Svitávka – 
Velké Opatovice – Jevíčko – D35. Stávající silnice I/43 
by pak měla sloužit zejména regionální dopravě, popř. 
pro zajištění místní dopravní obslužnosti.

Vzhledem k  tomu, že výstavbu a  uvedení I/73 do 
provozu nelze v nejbližší době očekávat, je nezbytné 
technický stav silnice I/43 průběžně vylepšovat. Při 
tom je vždy potřeba posoudit, jestli se jedná o úpravy, 
jejichž účinnost je, či není odvislá od uvedení I/73 do 
provozu, kdy dojde k vý-
raznému snížení intenzit 
dopravy. Stavba je v sou-
ladu se zpracovanou stu-
dií z roku 2015, jež řešila 
úpravu stávající silnice 
I/43 do 10 let, aby byla 
zajištěna plynulost a bez-
pečnost silniční dopravy.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022
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V 04/2018 byla uzavřena smlouva na zpracování Technické studie. Souhlas se 
zpracováním záměru projektu byl vydán v 10/2017. Zahájení prací na záměru 
projektu proběhlo v 03/2019. Záměr projektu byl poté dokončen a 17. 7. 2019 
odeslán ke schválení CK MD. CK MD ho schválila 10. 12. 2019.
Dne 2. 5. 2019 bylo opětovně podáno Oznámení EIA a 28. 6. 2019 zveřejnil Kraj-
ský úřad Jihomoravského kraje závěr zjišťovacího řízení, podle kterého záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování. Byla však podána odvolání dvou spolků, načež 
MŽP v odvolacím řízení rozhodnutím ze dne 11. 12. 2019 (s nabytím právní moci  
16. 12. 2019) odvolání zamítlo a rozhodnutí KÚ z 24. 6. 2019 potvrdilo. Rozhodnutí MŽP o odvolání bylo napadeno u soudu, ale 15. 6. 2020 soud žalobu zamítl. Proti 
tomuto rozhodnutí soudu podaly spolky 29. 7. 2020 kasační stížnost, kterou ale NSS zamítl.
Zadávací dokumentace pro PřGTP byla dokončena v 01/2019 a poté probíhal PřGTP a odborná technická pomoc pro PřGTP společně pro tři stavby (Podlesí, obchvat; 
MÚK Kuřim-východ; MÚK Lipůvka). Vše bylo dokončeno v dubnu 2020. V 12/2020 byly zahájeny práce na DUSP, které stále probíhají. V 08/2021 byl odevzdán čistopis 
podrobného GTP.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: 
Uvedení do provozu

UPVŘ– ZSSPZPEIA

20252024– 2024202312/201906/2019

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 1380 m
kategorie: S 11,5/90
Mostní objekty:
na I/43: 1 (délka: 47 m)
na přel. Podlesního potoka: 4 
(celková délka: 100 m)
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Podlesí
celková délka větví: 1314 m

Úpravy ostatních komunikací
místní komunikace: (délka: 1724 m)
polní cesty: 3 (délka: 70 m)

Název stavby:
I/43 Podlesí, obchvat
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Kuřim
Druh stavby: 
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zpracovatel záměru projektu:
PK Ossendorf spol. s r.o.
Zpracovatel DUSP:
HBH Projekt spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
411 388 918 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/43MÚK Kuřim východ

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „I/43 MÚK Kuřim-východ“ je součástí sou-
boru staveb přestavby silnice I/43 v  úseku Česká 
– Lipůvka. Přeložka měří 1217 m a  je projektována 
v kategorii S 11,5/80. Začátek je v km 10,731 a ko-
nec v km 11,948.

Stavba začíná v km 10,730, kde navazuje na stavbu 
„I/43 Podlesí, obchvat“.  Za propustkem přes Běleč-
ský potok se trasa odklání ze stávající stopy a pokra-
čuje západně od dnešní trasy. V km 10,919 je navr-
žen most přes doprovodnou silnici Podlesí – Kuřim. 
V km 11,083 je navržena mimoúrovňová křižovatka 
se silnicí II/386 a most přes větev křižovatky.

Křižovatka je navržena jako trubkovitá. Součástí kři-
žovatky jsou připojovací a odbočovací pruhy na silni-
ci I/43. Větve křižovatky spolu s doprovodnou silnicí 
jsou napojeny do nové okružní křižovatky se silnicí 
II/386. Průměr okružní křižovatky je 40 m.

Poté se trasa vrací zpátky ke stávající silnici I/43. 
Za propustkem přes potok Kuřimka se napojuje na 
stávající silnici I/43. Stavba končí v km 11,948, kde 
navazuje další připravovaná stavba „I/43 MÚK Lipův-
ka“.

Na silnici II/386 je navržena přeložka v  kategorii 
S 9,5/50 a  její délka je 160 m. Přeložka je navrže-
na severně od stávající trasy. Jsou na ni plánované 
dvě okružní křižovatky, a  to s místní komunikací na 
začátku úseku a s větvemi křižovatky. Průměr první 
křižovatky je 36 m a  druhé křižovatky je 40 m. Po 

jižním okraji silnice je navržen chodník zajišťující při-
stup k autobusové zastávce. V místě přechodů pro 
chodce budou zřízeny dělící ostrůvky se zvýšenými 
obrubami pro bezpečnější přecházení přes silnici.

Autobusová zastávka bude přemístěna na dopro-
vodnou komunikací. Nově se zastávky budou nachá-
zet před okružní křižovatkou se silnicí II/386.

Podle aktuální protihlukové studie není nutné navr-
hovat protihluková opatření, což však nevylučuje pří-
padné doplnění protihlukových opatření v budoucnu.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Cílem stavby mimoúrovňové křižovatky Kuřim 
východ se silnicí II/386 je zvýšení bezpečnosti sil-
niční dopravy. Navržená mimoúrovňová křižovat-
ka značně zlepší napojení Kuřimi na brněnskou 
aglomeraci a navazující dopravní síť. Dokončení 
stavby rovněž výrazně zvýší plynulost provozu na 
silnici I/43, která propojuje části východních Čech 
a severní Moravy s dálnicí D1. 

Stávající styková křižovatka tvaru T na silnicích I/43 
a II/386 je situována na dopravně významných komu-
nikacích, které jsou z hlediska dopravy silně zatížené. 
Díky této stavbě zmizí stávající kolony na silnici II/386 
stojící před křižovatkou. Hlavní silnice I/43 je jednou 
z  nejvytíženějších silnic v  Jihomoravském kraji. Prů-
měrné intenzity provozu v předmětném úseku dosa-
hují 22,4-23,9 tisíc aut za 24 hodin a na silnici II/386 
až sedm tisíc aut za den.

Výhledově by pro zajištění nadregionálního provozu 
měla být silnice I/43 nahrazena plánovanou kapacitní 
komunikací I/73 vedenou v trase D1 – Kuřim – Svitáv-
ka – Velké Opatovice – Jevíčko – D35. Stávající I/43 
by pak měla sloužit zejména regionální dopravě, popř. 
pro zajištění místní dopravní obslužnosti. Vzhledem 
k tomu, že výstavbu a uvedení I/73 do provozu nelze 
v nejbližší době očekávat, je nezbytné technický stav 
silnice I/43 průběžně vy-
lepšovat. Při tom je vždy 
potřeba posoudit, jestli 
se jedná o úpravy, jejichž 
účinnost je, či není odvislá 
od uvedení komunikace 
I/73 do provozu, kdy do-
jde k  výraznému snížení 
intenzit dopravy.
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V 04/2018 byla uzavřena smlouva na zpracování Technické studie. Souhlas se 
zpracováním záměru projektu byl vydán v 10/2017. Zahájení prací na záměru 
projektu proběhlo v 03/2019. Záměr projektu byl poté dokončen a 17. 7. 2019 
odeslán ke schválení CK MD. CK MD ho schválila 10. 12. 2019.
Dne 2. 5. 2019 bylo opětovně podáno Oznámení EIA a 28. 6. 2019 zveřejnil 
Krajský úřad Jihomoravského kraje závěr zjišťovacího řízení, podle kterého zá-
měr nepodléhá dalšímu posuzování. Byla však podána odvolání dvou spolků, 
načež MŽP v odvolacím řízení rozhodnutím ze dne 11. 12. 2019 (s nabytím 
právní moci 16. 12. 2019) odvolání zamítlo a rozhodnutí KÚ z 24. 6. 2019 po-
tvrdilo. Rozhodnutí MŽP o odvolání bylo napadeno u soudu, ale 15. 6. 2020 soud žalobu zamítl. Proti tomuto rozhodnutí soudu podaly spolky 29. 7. 2020 kasační stížnost, 
kterou ale NSS zamítl. Zadávací dokumentace pro PřGTP byla dokončena v 01/2019 a poté probíhal PřGTP a odborná technická pomoc pro PřGTP společně pro tři stavby 
(Podlesí, obchvat; MÚK Kuřim-východ; MÚK Lipůvka). Vše bylo dokončeno v dubnu 2020. Byl vybrán zpracovatel DUSP + IČ. V 12/2020 byly zahájeny práce na DUSP, 
které stále probíhají. V 08/2021 byl odevzdán čistopis podrobného GTP.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: 
Uvedení do provozu

UPVŘ– ZSSPZPEIA

20252024– 2024202312/201906/2019

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 1217 m
kategorie: S 11,5/80
Mostní objekty:
na I/43: 2 (celková délka: 81 m) 
na větvích křižovatky: 2  
(délka: 12 m)
nad vodními toky: 3 (c. délka: 18 m)
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Kuřim východ
celková délka větví: 1008 m

Úpravy ostatních komunikací
silnice II/386: (délka: 160 m)
silnice III. třídy: 1 (délka: 293 m)
místní komunikace: 1 (délka: 249 m)
polní cesty: 3 (délka: 130 m)

Název stavby:
I/43 MÚK Kuřim východ
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Kuřim, Svinošice
Druh stavby: 
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zpracovatel záměru projektu:
PK Ossendorf spol. s r.o.
Zpracovatel DUSP:
Sudop Praha a.s.
Předpokládaná cena stavby:
280 000 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/43MÚK Lipůvka

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „I/43 MÚK Lipůvka“ je součástí souboru sta-
veb přestavby silnice I/43 v úseku Česká – Lipůvka. 
Přeložka měří 1115 m a  je projektována v kategorii 
S  11,5/90. Začátek je v  km 11,948 a  konec v  km 
13,063.

Stávající styková křižovatka se silnicí II/379 vedoucí 
do Blanska v Lipůvce je za hranicí svých kapacitních 
možností. Ve špičkách se zde tvoří dlouhé kolony jak 
na silnici II/379, tak i na silnici I/43, což je dáno do-
minantním směrem Svitavy – Brno se silným směrem 
Blansko – Brno. Předchozí řešení v podobě okružní 
křižovatky se ukázalo ještě horší než současné. Je-
diným řešením současného dopravně nevyhovující-
ho stavu je výstavba nové mimoúrovňové křižovatky 
s přeloženou silnicí II/379 mimo zastavěné území Li-
půvky. Díky této stavbě zmizí stávající kolony na silnici 
II/379 stojící před křižovatkou

Stavba začíná v km 12,010, kde navazuje na před-
chozí stavbu „I/43 MÚK Kuřim východ“. V  dalším 
úseku vede stavba ve stopě stávající silnice I/43. Za 
čerpací stanicí se trasa odklání pravostranným ob-
loukem o poloměru R=600 m. V křižovatce je navr-
žen levostranný oblouk o poloměru R=145 m, kterým 
se stavba vrací do původní stopy. Stavba končí v km 
13,020 před ČS PHM v Lipůvce.

V  km 12,772 se nachází MÚK Lipůvka se silnicí 
II/379. Tvar křižovatky je trubkovitý. Pro nejzatíženější 
směr Brno – Blansko a opačně jsou navrženy přímé 
větve. Pro směr Lipůvka – Blansko je navržena vratná 

větev o poloměru R=45 m. Pro směr Blansko – Li-
půvka bude využita stávající silnice II/379 s napoje-
ním v místě dnešní stykové křižovatky.

Přeložka silnice II/379 je navržena v  kategorii 
S 9,5/80. Přeložka vede jižně od stávající trasy silnice 
II/379 a končí napojením u Svinošic.

Dle aktuální protihlukové studie není nutné navrhovat 
protihluková opatření, což ovšem nevylučuje případ-
ná protihluková opatření v budoucnu.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Hlavním účelem výstavby mimoúrovňové křižo-
vatky Lipůvka se silnicí II/379 je zvýšení bezpeč-
nosti silniční dopravy. Navržená mimoúrovňová 
křižovatka zlepšuje napojení oblasti Blanenska 
na brněnskou aglomeraci a  navazující dopravní 
síť. Dokončení stavby rovněž výrazně zlepší ply-
nulost provozu na silnici I/43, která propojuje čás-
ti východních Čech a severní Moravy s dálnicí D1. 

Po I/43 je veden mezinárodní tah E 461, který jižně 
od Brna pokračuje po silnici I/52 resp. dálnici D52 
ve směru na Rakousko do Vídně. Silnice I/43 začíná 
v Brně, Králově Poli na silnici I/42 a  je ukončena na 
hraničním přechodu Dolní Lipka s Polskem. Výhledo-
vě by pro zajištění nadregionálního provozu měla být 
silnice I/43 nahrazena plánovanou kapacitní komuni-
kací I/73 vedenou v  trase D1 – Kuřim – Svitávka – 
Velké Opatovice – Jevíčko – D35. Stávající silnice I/43 
by pak měla sloužit zejména regionální dopravě, popř. 
pro zajištění místní dopravní obslužnosti.

Vzhledem k tomu, že výstavbu a uvedení dálnice D43 
do provozu nelze v nejbližší době očekávat, je nezbyt-
né technický stav silnice I/43 průběžně vylepšovat. Při 
tom je vždy potřeba posoudit, jestli se jedná o úpravy, 
jejichž účinnost je, či není odvislá od uvedení komu-
nikace I/73 do provozu, kdy dojde k výraznému sní-
žení intenzit dopravy. 
Připravovaná stavba je 
v souladu se zpracova-
nou studií z roku 2015, 
která řešila úpravu stá-
vající silnice I/43 do 10 
let, aby byla zajištěna 
plynulost a bezpečnost 
silniční dopravy. BrnoBrno
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V 04/2018 byla uzavřena smlouva na zpracování Technické studie. V 05/2018 
byla uzavřena smlouva na zpracování záměru projektu. Zahájení prací proběhlo 
v 03/2019. ZP byl poté dokončen a 17. 7. 2019 odeslán ke schválení CK MD. 
Následně byl ZP schválen CK MD 20. 8. 2019.
Dne 2. 5. 2019 bylo opětovně podáno Oznámení EIA a 28. 6. 2019 zveřejnil 
Krajský úřad Jihomoravského kraje závěr zjišťovacího řízení, podle kterého zá-
měr nepodléhá dalšímu posuzování. Byla však podána odvolání dvou spolků. 
MŽP v odvolacím řízení rozhodnutím ze dne 11. 12. 2019 (nabytí právní moci 
16. 12. 2019) odvolání zamítla a rozhodnutí KÚ z 24. 6. 2019 potvrdila. Roz-
hodnutí MŽP o odvolání bylo napadeno u soudu, ale 15. 6. 2020 soud žalobu zamítl. Proti tomuto rozhodnutí soudu podaly spolky 29. 7. 2020 kasační stížnost, kterou však 
NSS zamítl. Zadávací dokumentace pro PřGTP byla dokončena v 01/2019 a poté proběhl PřGTP a odborná technická pomoc pro PřGTP společně pro tři stavby (Podlesí, 
obchvat; MÚK Kuřim-východ; MÚK Lipůvka).
Byl vybrán zpracovatel DÚR a IČ pro ÚR. Pro nesouhlas OD JMK s vedením linkové dopravy byly práce na konceptu od 1. 10. 2019 přerušeny. V rámci technické pomoci 
byla nalezena výsledná varianta křižovatek a vedení polních cest. Výzvu k pokračování prací na DÚR převzal zpracovatel 25. 8. 2020. Čistopis DÚR byl dokončen v 12/2021.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202620242023 2024202408/201906/2019

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 1115 m
kategorie: S 11,5/80 (přeložka 
silnice II/379: S 9,5/80)
Mostní objekty:
nad I/43: 1
délka mostu: 53 m
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Lipůvka
celková délka větví: 2410 m

Úpravy ostatních komunikací
silnice III. třídy: 1 (délka: 350 m)
polní cesty: 1 (délka: 630 m)

Název stavby:
I/43 MÚK Lipůvka
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Lipůvka, Kuřim, Svinošice
Druh stavby: 
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zpracovatel ZP a DÚR:
PK Ossendorf spol. s r.o. 
Předpokládaná cena stavby:
325 000 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/43Závist, stoupací pruh

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „I/43 Závist, stoupací pruh“ je součástí 
souboru staveb úprav silnice I/43 v úseku Milonice 
– Černá Hora. Úprava silnice měří 930 m a je projek-
tována v kategorii S 9,5/80. Začátek je v km 18,130 
a konec v km 19,060 provozního staničení.

Stavba řeší odstranění několika dopravních závad. 
Největší dopravní závadou je stoupání za obcí Zá-
vist, kde podélný sklon dosahuje hodnoty 7,15 % na 
délce 500 m. Předjíždění zde není možné s ohledem 
na nepřehledný výškový oblouk na horizontu stou-
pání. Ve stoupání jsou napojeny na silnici I/43 lesní 
cesty s  vedením cyklistické trasy, levá je připojena 
s  odstupem 170 m od pravé, cyklisté tak využívají 
silnici I/43. V rámci stavby je navržena výstavba cyk-
lostezky vpravo podél silnice I/43 s vyústěním naproti 
levé cyklistické trasy.

Na začátku stoupání je umístěna úrovňová průsečná 
křižovatka s místní komunikací obce Závist, propoju-
jící silnicí I/43 rozdělené dvě části obce. Místní komu-
nikace kříží silnice pod zcela nevhodným úhlem 30°, 
napojení křižovatkových větví má podélný sklon přes 
10 % s  tvrdými lomy napojení na silnici. Po místní 
komunikaci přechází občané dvou částí obce, kte-
rou rozděluje silnice I/43. Chodníky v  současnosti 
v křižovatce nejsou zřízeny a jejich výstavba by byla 
technicky problémová.

V  úseku mezi autobusovými zálivy a  křižovatkou je 
v nynějším stavu omezena rychlost na 60 km/hod., 
což neumožňuje rozjezd nákladních vozidel od Brna 

do stoupání a způsobuje tak riskantní předjíždění ně-
kterých osobních vozidel.

Předmětná stavba začíná za autobusovou zastávkou 
Závist. Pravá autobusová zastávka bude posunuta 
severním směrem tak, aby bylo možné ji propojit po-
mocí chodníku s místní komunikací v Závisti. Stávající 
průsečná křižovatka s místní komunikací obce Závist 
bude zrušena a nahrazena prostým mimoúrovňovým 
křížením. Je zde navržena výstavba mostu na silnici 
I/43, který překlene místní komunikaci spojující dvě 
rozdělené části obce Závist.

Stoupací pruh začíná cca 150 m za mostem. Rozší-
ření komunikace je navrženo vpravo. Délka stoupací-
ho pruhu je 453 m. Pro zmenšení záboru pozemků je 
navržena výstavba zárubní zdi vpravo v délce 255 m. 
Stávající napojení místní komunikace za Závisti bude 
zrušeno. Stejně tak budou zrušeny napojení lesních 
cest. Pro svážení dřeva budou vybudovány tři lesní 
cesty. Stavba končí na začátku parkoviště.

Realizace je plánována během dvou let. V  prvním 
roce proběhne výstavba mostů přes místní komuni-
kaci po polovinách a ve druhém roce bude vybudo-
ván stoupací pruh.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

V případě řešeného úseku se jedná o odstraně-
ní vážné dopravní závady. Realizací navržených 
úprav dojde k dlouhodobému zlepšení technic-
kého stavu silniční sítě, které je potřeba zajistit 
bez ohledu na stavbu dálnice D43. Silnice totiž 
I/43 zajišťuje propojení části východních Čech 
a  severní Moravy, popřípadě Polska ve směru 
sever – jih, přes Svitavy a Brno na dálnici D1. 

Po I/43 je veden mezinárodní tah E 461, který jižně 
od Brna pokračuje po silnici I/52 resp. dálnici D52 
ve směru na Rakousko do Vídně. Silnice I/43 začíná 
v Brně, Králově Poli na silnici I/42 a  je ukončena na 
hraničním přechodu Dolní Lipka s Polskem. Výhledo-
vě by pro zajištění nadregionálního provozu měla být 
silnice I/43 nahrazena již zmíněnou kapacitní komu-
nikací I/73 vedenou v trase D1 – Kuřim – Svitávka – 
Velké Opatovice – Jevíčko – D35. Stávající silnice I/43 
by pak měla sloužit zejména regionální dopravě, popř. 
pro zajištění místní dopravní obslužnosti.

Vzhledem k  tomu, že výstavbu a  uvedení I/73 do 
provozu nelze v  nejbližší době očekávat, je nezbyt-
né technický stav silnice I/43 průběžně vylepšovat. 
Při tom je vždy potře-
ba posoudit, jestli se 
jedná o  úpravy, jejichž 
účinnost je, či není od-
vislá od uvedení I/73 
do provozu, kdy dojde 
k výraznému snížení in-
tenzit dopravy. BrnoBrno
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V  10/2016 bylo zadáno zpracování záměru projektu, který byl dokončen 
v 02/2017 a poté dne 22. 5. 2017 schválen.
Zpracování aktualizace DÚR bylo zahájeno v  06/2018, ale potom došlo 
v 07/2018 k přerušení z důvodu potřeby doložení akreditovaného měření hluku. 
To posloužilo pro aktualizaci hlukové studie a k návrhu protihlukových opatření. 
Měření bylo provedeno a poté v 11/2018 předáno projektantovi k pokračová-
ní prací na konceptu DÚR. Zadáno bylo i zpracování auditu bezpečnosti pro 
DÚR. Koncept DÚR byl odevzdán v 03/2019 (připomínky v 05/2019). Proběh-
lo jednání s krajskou hygienickou stanicí ohledně hlukových limitů. V 09/2019 
proběhlo jednání ohledně změny vedení cyklotrasy. Byla zpracována zadávací dokumentace podrobného GTP (GTP byl dokončen na konci 07/2021). Audit bezpečnosti 
pro DÚR zpracován v 03/2019, verze II. auditu po změnách vedení cyklodopravy 01/2020. Připomínky ke konceptu DÚR od GŘ byly dodány 31. 10. 2019. Poté byly 
vypořádány a čistopis DÚR byl odevzdán 9. 12. 2019. Proběhla IČ pro DÚR a 30. 4. 2020 byla podána žádost o vydání ÚR. Zahájené územní řízení však bylo přerušeno 
(do 31. 7. 2021). ÚR poté bylo vydáno 19. 10. 2021 a od 18. 11. 2021 je pravomocné.
Byly zahájeny práce na podrobném GTP, který byl v 07/2021 dokončen. Byl vybrán zhotovitel DSP+IČ+PDPS a koncem 01/2021 byl vydán pokyn k zahájení zpracování 
DSP. Byl odevzdán čistopis DSP. V 04/2022 byla uzavřena smlouva na zpracování geometrických plánů k realizaci stavby.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2025202310/2021 2024202305/201701/2018

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 930 m
kategorie: S 9,5/80
Mostní objekty:
nad I/43: 1
celková délka: 16 m
Zárubní zdi:
počet: 1 (délka: 250 m)

Úpravy ostatních komunikací
místní komunikace: 3 (délka: 270 m)
lesní cesty: 3 (délka: 1095 m)
cyklostezka: 1 (délka: 185 m)
chodníky: 1 (délka: 105 m)

Název stavby:
I/43 Závist, stoupací pruh
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Závist, Černá Hora
Druh stavby: 
přestavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zpracovatel ZP+DÚR:
PK OSSENDORF spol. s r.o.
Zpracovatel DSP:
VIAPONT, spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
89 138 379 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/43Lom Černá Hora, přeložka

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „I/43 Lom Černá Hora“ je součástí souboru 
staveb úprav silnice I/43 v úseku Milonice – Černá 
Hora. Přeložka měří 2060 metrů (v  km 19,283 až 
21,328) a je navržena v kategorii S 9,5/80.

Stavba řeší odstranění bodových závad v  podo-
bě kombinace velkého podélného sklonu v  klesání 
a směrového oblouku o malém poloměru ve spodní 
části dnešní trasy.

Stavba začíná za parkovištěm v  lese v  km 0,000. 
Následně se trasa odklání pravostranným obloukem 
R=750 m od stávající trasy silnice I/43, která bude 
zrekultivována. V  km 0,350 je navržen hospodář-
ským sjezd vlevo, kterým je napojena původní silnice 
I/43 na přeložku silnice I/43. 

Trasa dále pokračuje levostranným obloukem R=800 
m východně od stávající silnice I/43. Přeložka je zde 
vedena po náspu, který v dalším úseku přechází do 
zářezu. Kvůli vyhnutí se zásahu do ochranného pás-
ma stávajícího vysokotlakového plynovodu je v  km 
0,730 – 0,960 vlevo navržena zárubní zeď. V  km 
1,116 – 1,146 jsou navrženy oboustranné nouzové 
zálivy délky 30 m.

Stavba je vedena v  levostranném oblouku o  polo-
měru R=700 m a  po náspu, který je v  km 1,317–
1,500 vlevo vyztužen geosyntetickými komponenty 
kvůli ochranném u  pásmu stávajícího vysokotlako-
vého plynovodu. V  km 1,44 je navržen most přes 
potok Žerotínku a  biokoridor o  délce 26,05 m.  

V km 1,116 až 1,146  jsou po obou stranách navrže-
ny nouzové odstavné zálivy.

V  další části vede přeložka v  trase koryta potoka 
Žerotínka, který bude přeložen vlevo mezi přeložku 
silnice I/43 a  VTL plynovod. Koryto je zde navrže-
no s  proměnlivým sklonem nivelety dna, meandru-
jící trasou a  proměnlivými sklony svahů koryta. Do 
svého původního koryta se tok vrací až za mostem 
přes Žerotínku v km 1,70. Most délky14,34 m je na-
vržen jako přesýpaná rámová konstrukce o  jednom 
poli. V tomto úseku je trasa vedena po náspu v  le-
vostranném oblouku o  poloměru R=450 m. Trasa 
končí napojením na stávající silnici I/43 v km 2,060 
před mostem přes potok Žerotínka. Částečně zasa-
huje v délce cca 300 m do provozovaného obchvatu 
Černé Hory.

Kvůli velkému podélnému sklonu, který dosahuje 
hodnoty až 3,69 %, je navržen stoupací pruh. Začá-
tek stoupacího pruhu je v km 1,813 a konec je v km 
0,610. Stoupací pruh délky 1203 m je navržen ve 
směru na Brno (tj. Černá Hora – Závist).

Na mostech v km 1,7 jsou vlevo navrženy clony proti 
netopýrům výšky 4,0 m.

Ze stávající silnice I/43 bude od napojení sjezdu v km 
0,350 až po první most přes potok Žerotínka zacho-
ván pouze levý pruh, pravý bude zrekultivován. Ve 
zbývající části bude silniční těleso zcela zrekultivová-
no.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavbou přeložky za obcí Černá Hora ve směru 
na Brno dojde ke zlepšení technických parame-
trů silnice I/43. V současnosti se na silnici vysky-
tují nevhodně řešené zatáčky. Kvůli směrovému 
i výškovému vedení trasy je navíc obtížné před-
jíždění pomalejších vozidel. Navržená úprava tyto 
nedostatky odstraní, čímž přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu na I/43. 

Po I/43 je veden mezinárodní tah E 461, který jižně 
od Brna pokračuje po silnici I/52 resp. dálnici D52 
ve směru na Rakousko do Vídně. Silnice I/43 začíná 
v Brně, Králově Poli na silnici I/42 a  je ukončena na 
hraničním přechodu Dolní Lipka s Polskem. Výhledo-
vě by pro zajištění nadregionálního provozu měla být 
současná dvoupruhová silnice I/43 nahrazena plá-
novanou kapacitní komunikací I/73) vedenou v trase 
D1 – Kuřim – Svitávka – Velké Opatovice – Jevíčko – 
D35. Stávající silnice I/43 by pak měla sloužit zejména 
regionální dopravě, popř. pro zajištění místní dopravní 
obslužnosti.

Vzhledem k tomu, že výstavbu a uvedení komunikace 
I/73 do provozu nelze v  nejbližší době očekávat, je 
nezbytné technický stav silnice I/43 průběžně vylep-
šovat. Při tom je vždy potřeba posoudit, jestli se jedná 
o úpravy, jejichž účinnost je, či není odvislá od uvedení 
komunikace I/73 do provozu, kdy dojde k výraznému 
snížení intenzit dopravy.  
 
Silnice I/43 je v  součas-
nosti jednou z  nejvytíže-
nějších silnic v  Jihomo-
ravském kraji. Průměrné 
intenzity dopravy v  před-
mětném úseku dosahují 
16,4 tisíc aut za 24 hodin.
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Záměr projektu byl zpracovaný v 09/2016 a poté schválený CK MD v 11/2016. 
V 01/2018 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynu-
lo, že záměr nebude dále posuzován.
Dne 21. 12. 2018 byl zpracován a odevzdán koncept dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Koncept byl předán k připomínkování. Připomínky byly doručeny 
21. 3. 2019 a čistopis DÚR byl odevzdán v 05/2019.
V 09/2019 byla dokončena aktualizace biologických průzkumů, z níž vzešel po-
žadavek příslušného dotčeného orgánu na úseku ochrany životního prostředí 
na potřebu zajištění hodnocení (dle §67 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně příro-
dy) a následné zajištění výjimky pro výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Kvůli tomu došlo k odložení žádosti o vydání ÚR. Žádost o vydání ÚR byla nakonec podána 
29. 4. 2020. Poté bylo vydání ÚR odloženo z důvodu pandemie. KÚ JMK zahájil územní řízení 11. 6. 2021. K vydání ÚR došlo 9. 12. 2021. 
V roce 2019 byl proveden biologický průzkum a v prosinci 2019 bylo odevzdáno hodnocení vlivu na zájmy ochrany krajiny a přírody.
Je zpracována zadávací dokumentace pro podrobný GTP. Byly zahájeny práce na podrobném GTP. Byl vybrán zhotovitel DSP+IČ+PDPS. Na konci 01/2021 byla odeslána 
výzva k zahájení prací na DSP, které stále probíhá. V 04/2022 byla uzavřena smlouva na zpracování geometrických plánů k realizaci stavby.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2025202412/2021 2024202311/201603/2018

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 2060 m
kategorie: S 9,5/80
počet všech stavebních objektů: 17
Mostní objekty:
počet: 2
celková délka mostů: 17 m
Zárubní zdi:
počet: 2 (celková délka: 255 m)
Clony proti netopírům:
počet: 1 (celková délka: 45 m)

Přeložky a úpravy ost. komun.:
polní cesty: 1 (délka: 284 m)
sjezdy: 2 (celková délka: 127 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 3
elektro objekty: 1

Název stavby:
I/43 Lom Černá Hora, přeložka
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Černá Hora
Druh stavby: 
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zpracovatel DÚR:
Dopravoprojekt Brno a.s.
Zpracovatel DSP:
Sudop Praha a.s. 
Předpokládaná cena stavby:
231 379 744 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/43Perná – Krhov, bodová závada

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Plánovaná délka úprav bude 1895 m (řešený úsek 
se nachází v  provozním staničení km 26,684–
28,372), a to v kategorii S 9,5/80 včetně stoupa-
cích a  odbočovacích pruhů. Stavba je navržena 
tak, aby bylo možno provést úpravu za provozu, 
tudíž bude vybudována přeložka délky cca 1,0 km. 

Stavba začíná za potokem Úmoří v km 26,684, za 
nímž následuje poblíž čerpací stanice pohonných 
hmot úrovňová křižovatka silnic I/43 a  III/3767 
směr Lysice, resp. III/0433 směr Krhov. Křižovatka 
projde úpravou, během které budou na vjezdech 
z vedlejších komunikací vybudovány dělící ostrův-
ky, které nahradí stávající nevhodnou úpravu v po-
době pouhého vodorovného dopravního značení.

Za tímto křížením ležícím cca v  km 1,65 začíná 
úprava velmi nebezpečných stoupacích pruhů od 
osady Perná po křižovatku Krhov – Lysice (kříže-
ní silnic. Stoupací pruhy jsou v současném stavu 
ukončeny na horizontu, na kterém je nevyhovují-
cí směrový oblouk. Řidiči ve snaze na poslední 
chvíli předjet pomalejší vozidlo ve velké rychlosti 
nezvládnou řízení v  prudkém oblouku a  vznikají 
nebezpečné čelní střety, nebo vozidla opustí ko-
munikaci.

V nejhorším úseku, tj. ve směrovém a  výškovém 
oblouku, bude komunikace rozdělena do dvou 
jízdních pásů o dvou pruzích oddělenými zeleným 
pásem. Tato úprava bude v délce cca 1 km.

V  rámci přípravy stavby byla prověřována také 
možnost odstranění nebo úpravy stávajících na-
pojení účelových komunikací na komunikaci I/43. 

Prověřovány byly dvě účelové komunikace na 
katastrálním území obce Krhov a  jedna účelová 
komunikace v  KÚ Lysice. Napojení zůstanou za-
chována, ale bude umožněno vždy jen napojení ve 
směru jízdy. Pro komunikace na území KÚ Krhov 
(tedy ve směru Svitavy), kde bude možnost otoče-
ní na čerpací stanici na křižovatce komunikací I/43 
a III/3767. Pro účelovou komunikaci v KÚ Lysice je 
možnost napojení přes silnici III/3767. Tato připoje-
ní účelových komunikací jsou historická, minimálně 
využívaná a jejich případné nahrazení nebo přelo-
žení je ekonomicky nerentabilní, a proto se s nimi 
v přípravě dále nepočítá.

Součástí stavby jsou i  však úpravy zasaženého 
území. Provedeny budou vegetační úpravy i rekul-
tivace stávajících komunikací a provizorních ploch 
vozovek a ploch dočasného záboru.

Vlivem stavby nedojde ke zvýšení hlukové zátěže 
v okolní ani ke zhoršení životního prostředí.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Dokončení stavby „I/43 Perná – Krhov, bodová zá-
vada“ umožní v nepřehledném úseku bezpečnější 
předjíždění, čímž dojde k  podstatnému zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu na silnici I/43. Tato 
silnice zajišťuje propojení části východních Čech 
a severní Moravy přes Svitavy a Brno na dálnici D1.

Po I/43 je veden mezinárodní tah E 461, který jižně od 
Brna pokračuje po silnici I/52 resp. dálnici D52 ve směru 
na Rakousko do Vídně. Silnice I/43 začíná v Brně na sil-
nici I/42 a je ukončena na hraničním přechodu Dolní Lip-
ka s Polskem. Výhledově by pro zajištění nadregionální-
ho provozu měla být silnice I/43 nahrazena plánovanou 
kapacitní komunikací I/73 vedenou v trase D1 – Kuřim 
– Svitávka – Velké Opatovice – Jevíčko – D35. Stáva-
jící silnice I/43 by pak měla sloužit zejména regionální 
dopravě, popř. pro zajištění místní dopravní obslužnosti.

Vzhledem k  tomu, že výstavbu a uvedení komunikace 
I/73 do provozu nelze v nejbližší době očekávat, je ne-
zbytné technický stav silnice I/43 průběžně vylepšovat. 
Při tom je vždy potřeba posoudit, jestli se jedná o úpra-
vy, jejichž účinnost je, či není odvislá od uvedení komu-
nikace I/73 do provozu, kdy dojde k výraznému snížení 
intenzit dopravy. Připravo-
vaná stavba je v souladu se 
zpracovanou studií z  roku 
2015, která řešila úpravu 
stávající silnice I/43 do 10 
let, aby byla zajištěna ply-
nulost a bezpečnost silniční 
dopravy.
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022
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Dne 24. 7. 2018 byl CK MD schválen zpracovaný záměr projektu bez připomí-
nek. Přeložky inženýrských sítí a návrh technického řešení jejich úprav budou 
projednány v rámci dalšího stupně projektové dokumentace s  jejich vlastníky 
a správci.
Převážná část stavby bude zasahovat do územního plánu obce Lysice. Stavba 
je v souladu s tímto územním plánem.
Dle novelizace zákona č. 100/2001 (účinnost od 1. 1. 2018) záměr nepodléhá 
zjišťovacímu řízení.
Byla zpracována zadávací dokumentace pro předběžný GTP (v  06/2018) 
a v červnu 2019 byla odevzdána dokumentace předběžného geotechnického průzkumu. Bylo zadáno zpracování DÚR a IČ pro ÚR. Výzva k zahájení prací byla dána  
15.  5.  2019. Koncept DÚR byl odevzdán v 11/2019 a na počátku 12/2019 byl předán OIPS Morava k připomínkování. Připomínky byly následně zapracovány a čistopis 
DÚR byl předán 25. 3. 2020. Probíhá IČ k DÚR. Je zadán projekt podrobného GTP a byl zpracován audit k DÚR. Po zpracování DÚR a vyhotovení záborového elabo-
rátu bude projednání s vlastníky pozemků. V případě kladných výsledků nebude třeba provádět změny v ÚP. Byla zpracována zadávací dokumentace podrobného GTP 
a v 01/2021 byly zahájeny práce na podrobném GTP, který byl již dokončen. Na konci 04/2021 byla podána žádost o vydání ÚR. K vydání ÚR došlo 14. 2. 2022 a koncem 
03/2022 nabylo ÚR právní moci. Koncem 08/2021 byla podepsána smlouva se zpracovatelem DSP, jejíž čistopis byl již odevzdán.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2025202402/2022 2024202407/20182018

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 1895 m
kategorie: S 9,5/80
Křižovatky:
počet: 1

Název stavby:
I/43 Perná – Krhov, bodová závada
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Krhov, Drnovice, Bořitov, Lysice, 
Voděrady u Kunštátu
Druh stavby: 
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zpracovatel záměru projektu:
Linio Plan spol. s r.o.
Zpracovatel DÚR a DSP:
4roads s.r.o.
Předpokládaná cena stavby:
110 430 086 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/43Krhov – Voděrady

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Předmětný rekonstruovaný úsek silnice I/43 se na-
chází v severní části Jihomoravského kraje, na území 
okresu Blansko. 

Stavba se nachází převážně na tělese stávající silni-
ce, ovšem při rozšíření a úpravě komunikace budou 
zasaženy i  sousední pozemky vedené v  převažující 
míře jako orná půda.

Celková délka úpravy je 1990 m, z toho je 1160 m 
rozšíření vozovky stavající silnice bez změny výškové 
řešení, zbytek je úpravy silnice I/43 zahrnuje i úpra-
vu nivelety. Silnice je rozšířena vpravo v km 0.000 – 
0,620 o pruh pro pomalá vozidla, následně pak o šíř-
ku odbočovacích a připojovacích pruhů v křižovatce 
na Voděrady.

Technické parametry stávajících křižovatek na da-
ném úseku jsou nevhodné, jelikož nemají přídatný 
pruh pro levé ani pravé odbočení, což s  ohledem 
vysoký stupeň dopravního zatížení vede k  častým 
dopravním nehodám.

V  rámci stavby bude vybudována v  km 0,330 pře-
ložka silnice III. třídy (III/3764) v  kategorii S  7,5/70 
jako mimoúrovňové křížení s I/43 ve směru Drnovice 
– Skalice nad Svitavou, a  to v  délce 555 m, včet-
ně mostu o jednom poli s rozpětím 26 m. Vzhledem 
k tomuto mimoúrovňovému křížení bude stopa stá-
vající silnice III/3764 (v km 0,269) a III/37428 (0,343) 
zrušena, resp. zaslepena.

Stavba dále počítá s rekultivací zrušených komunika-
cí (III/3764 a III/37428), úpravou sjezdů a také s pře-
ložkami inženýrských sítí. Celková plocha rekultivo-
vaných ploch bude 2015 m2 a bude na ně použito 
1130 m3 ornice. 

Součástí rekonstrukce silnice I/43 je i úprava křižo-
vatky silnic I/43 a III/3675 směr Voděrady v km 0,815  
Celková délka úpravy je 38 m. Navržená trasa kopí-
ruje stávající směrové řešení.

Dále dojde na rekonstrukci silnice III. třídy do Krhova, 
v délce 570 m. Navržené prodloužení zlepšuje jízdní 
parametry silnice, jako napojení obce Krhov sever-
ně k silnici III/37428. Silnice je navržena v kategorii 
S 6,5/60.

Součástí stavby je i rekonstrukce mostu přes potok 
Úmoří na silnici III. třídy, který bude opatřen i suchými 
cestami pro migraci živočichů (most se nachází na 
trase biokoridoru). Během stavby dojde též  na de-
molice stávajících mostů na silnici III. třídy do Krhova.

V  rámci přípravy území bude provedeno vykácení 
všech dřevin v  prostoru staveniště. Kácení stromů 
bude zahrnovat i  odstranění pařezů. Bude celkem 
vykáceno 98 stromů a 1640 m2 keřů. Kácení bude 
provedeno v době vegetačního klidu. Pokácená ze-
leň bude v dostatečném množství nahrazena během 
souvisejících vegetačních úprav.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Úpravou úseku mezi Krhovem a Voděrady dojde 
ke zlepšení technických parametrů silnice I/43. 
V rámci navržených úprav se počítá i s doplněním 
jednoho jízdního pruhu, což umožní snazší před-
jíždění pomalejších vozidel. To přispěje ke zvýše-
ní bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na 
I/43, která je v současnosti jednou z nejvytíženěj-
ších silnic v Jihomoravském kraji. 

Ve stávajícím stavu se v  úseku úpravy nacházejí 
rovněž dvě stykové křižovatky (III/3764 – Drnovice 
a  III/37428 – Skalice nad Svitavou), které tvoří do-
pravně závadné body. 

Po I/43 je veden mezinárodní tah E 461, který jižně 
od Brna pokračuje po silnici I/52 resp. dálnici D52 
ve směru na Rakousko do Vídně. Silnice I/43 začíná 
v Brně, Králově Poli na silnici I/42 a  je ukončena na 
hraničním přechodu Dolní Lipka s Polskem. Výhledo-
vě by pro zajištění nadregionálního provozu měla být 
silnice I/43 nahrazena plánovanou kapacitní komuni-
kací I/73 vedenou v  trase D1 – Kuřim – Svitávka – 
Velké Opatovice – Jevíčko – D35. Stávající silnice I/43 
by pak měla sloužit zejména regionální dopravě, popř. 
pro zajištění místní dopravní obslužnosti. 

Vzhledem k tomu, že výstavbu a uvedení I/73 do pro-
vozu nelze v nejbližší době očekávat, je nezbytné tech-
nický stav silnice I/43 prů-
běžně vylepšovat. Při tom 
je vždy potřeba posoudit, 
jestli se jedná o  úpravy, 
jejichž účinnost je, či není 
odvislá od uvedení komu-
nikace I/73 do provozu, 
kdy dojde k  výraznému 
snížení intenzit dopravy.  
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022
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V roce 2001 byl zpracován investiční záměr. Je zpracována TS - variantní ře-
šení, z nich byla vybrána varianta 7, na kterou je zpracován záměr projektu. Po 
zpracování auditu bezpečnosti byl ZP zaslán ke schválení na MD. Z důvodu 
upřesnění technického řešení byla v 06/2019 odevzdána aktualizace ZP.
V 01/2004 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynu-
lo, že záměr nebude dále posuzován.
Stavba není v souladu s územními plány dotčených obcí. Zadávací dokumenta-
ce pro předběžný GTP byla zpracována v 06/2018 a v 06/2019 byl předběžný 
geotechnický průzkum dokončen.
V 12/2019 byla dokončena aktualizace AZP (schválena 21. 1. 2020). Na konci 06/2021 byl dokončen čistopis DÚR. V 11/2021 byla podána žádost o vydání ÚR. 

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202720252022 2026202401/202001/2004

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 1990 m
kategorie: S 9,5/80
počet všech stavebních objektů: 22
Mostní objekty:
počet: 2 (celková délka mostů: 32 m)
Křižovatky:
stykové: 1
Přeložky a úpravy ost. komun.:
silnice III. třídy: 2 (délka: 1125 m)

chodníky: 1 (délka: 20 m)
provizorní komunikace: 1
úprava křižovatky: 1 (délka: 38 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 1
objekty elektro: 3
objekty trubních vedení: 1
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 12 101 m3

násypy: 31 697 m3

Název stavby:
I/43 Krhov – Voděrady
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Krhov, Voděrady u Kunštátu, Sebra-
nice u Boskovic
Druh stavby: 
modernizace

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zpracovatel ZP:
Linio Plan spol. s r.o.
Zpracovatel DÚR:
Stráský, Hustý a partneři spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
135 601 338 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/43I/43 Bořitov – Svitávka – OK Sebranice

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Zájmové území stavby se nachází v  extravilánu 
jihovýchodně od obce Sebranice. Provozní stani-
čení na hlavní komunikaci I/43 je v místě křižovatky 
cca 31,200 km (staničeno směrem od Brna do 
Svitav) a nachází se v přímé linii a v mírném stou-
pání. Podél silnic I/43 a  II/150 se nacházejí měl-
ké silniční příkopy. Silnice v místě křižovatky není 
v současnosti pokryta veřejným osvětlením.
 
Stavebním plochou je stávající zemní těleso ko-
munikace. Odsunem křížení dojde v  násypových 
partiích k  rozšíření tělesa na sousední pozemek. 
Bezprostřední okolí křižovatky tvoří zemědělsky 
využívané nebo zatravněné pozemky.

Okružní křižovatka s průměrem 40 m je navržena 
jako 3-paprsková (čtvrtý paprsek - severní - bude 
potřeba až v  rámci dostavby obchvatu Sebranic 
silnicí I/19) s napojením stávající silnice I/43 a pře-
ložky silnice II/150.

V  rámci regulace rychlosti a zklidnění dopravy ve 
směru od Bořitova na silnici I/43 je před křižovat-
kou navržena vjezdová brána spočívající ve výstav-
bě ostrůvku a  vychýlení jízdního pruhu ve směru 
do křižovatky. Délka fyzického ostrůvku činí 25 m 
při maximální šířce 1,00 m. Vlastní ostrůvek bude 
tvořen konstrukcí z dlažby ohraničené betonovými 
obrubníky pro okružní křižovatky (sklopený obrub-
ník). Šířka jízdního pruhu v místě vjezdové brány je 
3,75 m. Šířka jízdního pásu na OK činí 5,1 m.

Součástí stavby je i  vybudování nového veřejné-
ho osvětlení v  oblasti křižovatky a  doplnění VO 
stávající komunikace I/43 směrem na Sebranice. 
Nasvětlení bude provedeno pomocí LED svítidel, 
která budou umístěna na silničních stožárech výš-
ky 8 nebo 10 m.

Na volném prostoru po vybourání konstrukce silni-
ce I/43, jež nebude využit pro těleso nové okružní 
křižovatky, vznikne neprůhledný zemní val, upo-
zorňující na změnu režimu dopravy. Zbylé plochy 
budou rekultivovány a osety.

Úprava silnice II/150 je ve vzdálenosti cca 50 m 
od hranice křižovatky, tj. v km 88,940 provozního 
staničení. Při stavbě vznikne vedle II/150 provizor-
ní komunikace, která je navržena v kategorii S 9,5 
jako směrově nerozdělená dvoupruhová komuni-
kace. Nejvyšší dovolená rychlost bude 30 km/h. 
Provizorní vozovka bude vedena na novém násypu 
s výškou do 2 m.

Křižovatka bude mít využití i po dokončení stavby 
komunikace I. třídy (I/73 Bořitov – Svitávka). V rám-
ci probíhajících prací na dokumentaci pro územní 
rozhodnutí pro tento úsek je pracováno s variantou 
vybudování této křižovatky v tzv. nulté etapě, tedy 
v časovém předstihu před ostatními objekty hlavní 
stavby. Stávající dopravně bezpečnostní situace je 
totiž v předmětné lokalitě dlouhodobě nevyhovující 
a tomu odpovídá i zvýšená nehodovost.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Realizace stavby „I/43 Bořitov – Svitávka – OK Se-
branice“ přispěje ke zvýšení bezpečnosti silniční-
ho provozu. Stávající styková podoba křižovatky 
silnic I/43 a II/150 u Sebranic představuje  bodovou 
závadu a nezajišťuje plynulý a bezpečný průjezd. 

Vybudování plánované stavby přispěje ke snížení ne-
hodovosti v daném úseku, který je vysoce frekventova-
ný (průměrně cca 15 000 vozidel za 24 hodin). Silnice 
II/150 zajišťuje napojení Boskovic na trasu I/43. Po I/43 
je veden mezinárodní tah E 461, který jižně od Brna 
pokračuje po silnici I/52 resp. dálnici D52 ve směru na 
Rakousko do Vídně. Silnice I/43 začíná v Brně, Králově 
Poli na silnici I/42 a je ukončena na hraničním přecho-
du Dolní Lipka s  Polskem. Výhledově by pro zajištění 
nadregionálního provozu měla být silnice I/43 nahrazena 
plánovanou silnicí I/73 vedenou v  trase D1 – Kuřim – 
Svitávka – Velké Opatovice – Jevíčko – D35. Stávající 
silnice I/43 by pak měla sloužit zejména regionální do-
pravě, popř. pro zajištění místní dopravní obslužnosti.

Vzhledem k tomu, že výstavbu a uvedení I/73 do pro-
vozu nelze v nejbližší době očekávat, je nezbytné tech-
nický stav silnice I/43 průběžně vylepšovat. Při tom je 
vždy potřeba posoudit, jestli se jedná o úpravy, jejichž 
účinnost je, či není odvislá od uvedení komunikace I/73 
do provozu, kdy dojde k výraznému snížení intenzit do-
pravy. Novou okružní křižovatku je potřeba umístit do 
stávajícího uspořádání silniční sítě, ovšem s maximálním 
přizpůsobením cílovém stavu, kdy bude součástí mi-
moúrovňové křižovatky Skalice nad Svitavou na úseku 
kapacitní komunikace I/73 mezi Bořitovem a Svitávkou. 

infoletak_s43-ok-sebranice-A5.pdf

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2022
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Záměr je v souladu se zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Na konci 01/2021 byla uzavřena smlouva na zpracování DUSP, která byla do-
končena v 09/2021. Poté proběhla inženýrská činnost pro účely vydání Společ-
ného povolení stavby. Dne 29. 8. 2022 zveřejnil KÚ JMK oznámení o zahájení 
společného řízení.
V 01/2022 byla uzavřena smlouva na zpracování a projednání zadávací doku-
mentace stavby.
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 6 měsíců od zahájení stavby. Stavba 
je členěna na 5 etap.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
počet všech stavebních objektů: 9
Křižovatky:
počet: 1 (okružní)
vnější průměr: 40,0 m
Přeložky a úpravy ost. komun.:
silnice II/150: 1
provizorní komunikace: 1 
Přeložky a úpravy inž. sítí:
elektro objekty: 1

Název stavby:
I/43 Bořitov–Svitávka – OK Se-
branice
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Sebranice u Boskovic
Druh stavby: 
změna dokončené stavby

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zpracovatel DUSP:
PK Ossendorf spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
14 000 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

I/43 Bořitov – Svitávka – OK Sebranice Silnice I/43

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: 
Uvedení do provozu

UPVŘ– ZSSPZPEIA
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Silnice I/43Svitávka, odbočovací pruh

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Hlavním důvodem úprav v křížení silnice I/43 se sil-
nicí III/37420 je zvýšení bezpečnosti silničního pro-
vozu. Stávající styková křižovatka tvaru T silnic I/43 
a  III/37420 tvoří dopravní závadu. Křižovatka nemá 
přídatný pruh pro levé ani pravé odbočení. Odbočení 
ve směru od Brna na silnici III. třídy se odehrává za 
horizontem, což s  ohledem ke špatným rozhledo-
vým poměrům vede k častým dopravním nehodám 
(z  důvodu neočekávaného zpomalení odbočujících 
vozidel). Napojení silnice III/37420 od obce Svitávka 
na silnici I/43 je pod extrémně malým úhlem křížení 
a neodpovídá tedy normovým hodnotám.

Oproti předchozí dokumentaci pro územní rozhod-
nutí, která počítala pouze s výstavbou odbočovacího 
pruhu ve směru Letovice–Svitávka a úpravou napo-
jení silnice III/37420, byla změněna celá koncepce 
křižovatky. Křižovatka bude doplněna o odbočovací 
pruhy ve směru Brno–Svitávka a Letovice–Svitávka. 
Dále na vzniklý dopravní stín budou osazeny balisety, 
aby opticky zamezily jízdě po něm.

Silnice III/37420 má nenormovaný úhel napojení. 
V rámci stavby bude tato silnice přeložena tak, aby 
připojení na I/43 bylo kolmé. Přeložka III/37420 měří 
150 m a je projektována v kategorii S 6,5/50.

Rozšíření vozovky silnice I/43 bude provedeno vpra-
vo, navrhovaná tloušťka vozovky je 650 mm. Stávají-
cí vozovka bude opravena, bude vyměněna obrusná 
vrstva v tl. 40 mm.

Na přeložce silnice III/37420 je umístěn most přes 
březovský vodovod délky 11 m, který je navržen z ty-
čových prefabrikátů.

Přídatné pruhy jsou navrženy v nejkratší možné dél-
ce s uplatněním minimálních hodnot dle požadavků 
ČSN pro návrhovou rychlost odpovídající kategorii 
komunikace, tj. 80 km/h. Ve směru od Brna bude 
zřízen pravý odbočovací pruh a ve směru od Svitav 
levý odbo-čovací pruh s čekacím úsekem délky 14 m 
navržený pro nejdelší projektem předpokládané vozi-
dlo (autobus délky 13 m) prodloužený o 1 m. Šířka 
průběžného jízdního pruhu je navržena 3,25 m, šířka 
odbočovacího pruhu pak 3,00m. Délka zpomalova-
cího úseku pro levý odbočovací pruh činí 80 m, pro 
pravý odbočovací pruh 135 m. Vyřazovací úsek je 
pro oba pruhy navržen délky 55 m.

Vybavení silnice bude zahrnovat bezpečnostní zá-
chytná svodidla a  vodící směrové sloupky, balisty 
a  dopravní značení). Vedle toho budou provedeny 
vegetační úpravy v podobě výsadby stromů a keřů. 

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Účelem stavby v předmětném úseku je odstra-
nění dopravní závady v podobě nevhodné styko-
vé křižovatky. Realizací navržených úprav dojde 
ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na 
silnici I/43. Tato významná komunikace zajiš-
ťuje propojení části východních Čech a severní 
Moravy, popřípadě Polska ve směru sever – jih, 
přes Svitavy a Brno na dálnici D1. 

Po I/43 je veden mezinárodní tah E 461, který jižně 
od Brna pokračuje po silnici I/52 resp. dálnici D52 
ve směru na Rakousko do Vídně. Silnice I/43 začíná 
v Brně, Králově Poli na silnici I/42 a  je ukončena na 
hraničním přechodu Dolní Lipka s Polskem. Výhledo-
vě by pro zajištění nadregionálního provozu měla být 
silnice I/43 nahrazena plánovanou kapacitní komuni-
kací I/73 vedenou v  trase D1 – Kuřim – Svitávka – 
Velké Opatovice – Jevíčko – D35. Stávající silnice I/43 
by pak měla sloužit zejména regionální dopravě, popř. 
pro zajištění místní dopravní obslužnosti.

Vzhledem k  tomu, že výstavbu a  uvedení I/73 do 
provozu nelze v  nejbližší době očekávat, je nezbyt-
né technický stav silnice I/43 průběžně vylepšovat. 
Při tom je vždy potře-
ba posoudit, jestli se 
jedná o  úpravy, jejichž 
účinnost je, či není od-
vislá od uvedení I/73 
do provozu, kdy dojde 
k výraznému snížení in-
tenzit dopravy.
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V 02/2016 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Vzhledem 
k nutné aktualizaci DÚR bylo zadáno vypracování DÚR+DSP. K vypsání výběro-
vého řízení na zpracování DUSP/IČ k SP, VD-ZDS (PDPS), AD došlo v 05/2021. 
Smlouva s vítězem zakázky byla podepsána 9. 8. 2021. Probíhá zpracování 
konceptu DUSP.
Práce budou rozděleny na etapy, při kterých budou platná určitá dopravní ome-
zení. Realizace dle koordinace staveb I/43.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202420232022 2024202201/2018–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 450 m
kategorie: S 9,5/80
Mostní objekty:
na silnici III/37420: 1
Úpravy ostatních komunikací
silnice II/37420: 150 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
objekty elektro: 1
objekty trubních vedení: 1

Celkový objem zemních prací:
výkopy: 3000 m3 
násypy: 8600 m3

Název stavby:
I/43 Svitávka, odbočovací pruh
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Svitávka, Sebranice u Boskovic
Druh stavby: 
přestavba křižovatky

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zpracovatel DUSP:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Předpokládaná cena stavby:
26 265 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v dubnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/43Letovice – Rozhraní

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Předmětem stavby je úprava úseku silnice I/43 
mezi obcemi Letovice a Rozhraní, respektive Stvo-
lová v délce 4045 metrů podle nově navržené osy 
silnice. Jedná se o úsek od km 40,291 až 44,336 
provozního staničení. Stavba tedy řeší úpravu tra-
sy stávající silnice I/43 v nové, částečně odsunuté 
poloze, která respektuje normové návrhové para-
metry, zejména směrodatnou rychlost.

Začátek předmětného úseku silnice I/43 je situo-
ván za čerpací stanicí pohonných hmot v severní 
části obce Letovice, pokračuje intravilánem obce 
až k  jejímu konci u areálu firmy Letoplast. Násle-
duje krátký úsek silnice v extravilánu v těsném ve-
dení podél meandru řeky Svitavy, za kterým silnice 
opět přechází do intravilánu obce Skrchov (místní 
část Borová). Za obcí Skrchov je silnice vedena 
extravilánem v přímém úseku podél železniční tra-
ti. Následuje průtah intravilánem obce Stvolová, 
na jejímž konci, který je zároveň hranicí Jihomo-
ravského a Pardubického kraje, je konec úseku. 

Šířka zpevnění stávající silnice se většinou pohy-
buje mezi 6,5–7 metry (kategorie S7,5), příčný 
profil silnice dlouhodobě nevyhovuje parametrům 
vedené motorové dopravy a prakticky neumožňu-
je vedení dopravy nemotorové (v  intravilánu obcí 
je komunikace převážně vedena na zemním těle-
se s  podélnými příkopy bez zpevněné krajnice). 

Součástí silnice v  daném úseku je křižovatka se 
silnicí III/0434 v  Letovicích, křižovatka se silnice-

mi III/0435 a  III/36829 ve Skrchově a  křižovatka 
s místními komunikacemi ve Stvolové.
 
Návrh trasy vychází ze stávající polohy silnice I/43, 
která v některých úsecích probíhá v těsné blízkos-
ti železniční trati, respektuje koryto řeky Svitavy 
a dále zohledňuje vedení Březovského vodovodu, 
který se nachází převážně v tělese stávající silnice 
I/43. Při návrhu trasy byly zohledněny geologické 
podmínky území, především problematika skalní-
ho masívu.

Směrové vedení trasy vychází z návrhových para-
metrů směrodatné rychlosti. Pro rychlost 50 km/h 
je navržen minimální poloměr oblouku 260 metrů, 
pro rychlost 70 km/h je navržen minimální polo-
měr oblouku 350 metrů. Maximální příčný sklon 
je 4,5 %. Výškové vedení trasy respektuje polohu 
stávající silnice I/43. Minimální podélný sklon je 
0,30 %, maximální sklon je 2,10 %.

Silnice I/43 je v řešeném úseku navržena ve volné 
krajině v kategorii S 11,5/80. Šířka jízdních pruhů 
je 3,50 metru. V zastavěném a zastavitelném úze-
mí je silnice navržena s šířkou zpevnění 7 metrů 
a je vedena v obrubnících. Šířka jízdních pruhů činí 
3 metry. Od začátku úseku po areál firmy Leto-
plast a  v  průtahu Stvolové je použito návrhové/
směrodatné rychlosti 50 km/h, v obchvatu Borové 
pak z důvodu stísněných poměrů 70 km/h. V úse-
ku Borová–Stvolová je zohledněna směrodatná 
rychlost 90 km/h.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

V případě úpravy úseku silnice I/43 mezi Letovicemi 
a  Rozhraním se jedná v  podstatě o  odstranění ně-
kolika vážných dopravních závad a lze proto říct, že 
realizací navržených úprav dojde k trvalému zlepšení 
technického stavu silniční sítě, které je potřeba zajis-
tit bez ohledu na stavbu kapacitní komunikace I/73.

Silnice I/43 zajišťuje propojení části východních Čech 
a  severní Moravy, popřípadě Polska ve směru sever–jih 
přes Svitavy a Brno na dálnici D1. Je po ní veden mezi-
národní tah E461, který jižně od Brna pokračuje po silni-
cích I/52 a I/53 směrem na Rakousko. Silnice I/43 začíná 
v Brně- Králově Poli na silnici I/42 a je ukončena na hrani-
cích s Polskem v km 115,725. Výhledově by pro zajištění 
nadregionálního provozu měla být silnice I/43 nahrazena 
I/73, vedenou v ose Boskovice–Velké Opatovice–Městeč-
ko Trnávka přibližně ve vzdálenosti čtyř až pěti kilometrů 
východním směrem. Vzhledem k tomu, že výstavbu a uve-
dení I/73 do provozu nelze v nejbližší době očekávat, je 
nezbytné technický stav silnice I/43 průběžně vylepšovat. 

Stavbou nedojde k  zásahu do dopravního systému vá-
zaného na veřejnou silniční síť, a  proto nevyvolá žádné 
zhoršení vlivů z dopravy na dotčenou oblast. Úpravou kři-
žovatek, zřízením přechodů pro 
pěší, realizací kvalitních obrus-
ných vrstev vozovky a umístěním 
zastávek hromadné autobusové 
dopravy mimo hlavní silnici do-
jde naopak k  uklidnění situace 
a  k  předpokládanému snížení 
negativních vlivů z dopravy.
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Stavební náklady dle DÚR byly vyšší o více než 10 % oproti schválenému inves-
tičnímu záměru (IZ). Byla zpracována úsporná varianta záměru projektu, která 
byla v polovině roku 2014 zaslána znovu ke schválení. Aktualizovaný záměr 
projektu byl 20. 3. 2015 schválen a příprava stavby pokračuje. Bezpečnostní 
audit, který je požadavkem Ministerstva dopravy (jako podmínka schváleného 
záměru projektu) byl zpracován.
V 03/2017 bylo zadáno zpracování DSP a zahájena inženýrská činnost pro vy-
dání stavebního povolení. Probíhá majetkoprávní příprava. Vykoupeno je 3,5% 
pozemků potřebných ke stavbě (4 ze 112 listů vlastnictví).
Z důvodu změn, ke kterým došlo v průběhu let 2009-2017, bylo nutné aktualizovat DÚR pro tři ze čtyř etap. Etapa 3 (Skrchov – Stvolová) zůstala beze změny. Každá etapa 
bude mít samostatné SP. Na úseku 1 a 4 byla zpracována dokumentace pro změnu ÚR a probíhá dopracování DSP. U úseku 3 (Skrchov) byla v 10/2020 podána žádost 
o SP, majetkoprávní vypořádání je ze 70%. V 05/2021 byla zadána zakázka na PDPS. S ohledem na nové požadavky je v řešení změna projektové dokumentace DÚR 
u úseku 2. 

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

20252024
03/2009 
07/2021

2024202303/2015–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 4045 m
kategorie: S 11,5/80
počet všech stavebních objektů: 42
Mostní objekty:
na silnici I/43: 3 
podchod pro pěší: 1
rámový propustek: 1
celková délka mostů: 35 m
Protihlukové stěny:
počet: 1 (délka: 510 m)

Zárubní zdi:
počet: 3 (celková délka: 720 m)
Úpravy ostatních komunikací:
počet: 3 (celková délka: 2800 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 4
objekty elektro: 6
přeložka plynovodu: 1

Název stavby:
I/43 Letovice–Rozhraní
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj 
Katastrální území: 
Letovice, Slatinka, Skrchov, Skřib, 
Stvolová 
Druh stavby: 
novostavba liniová

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DÚR: 
PK OSSENDORF spol. s r.o.
Zpracovatel DSP: 
PK OSSENDORF spol. s r.o., 
Dopravoprojekt Ostrava
Předpokládaná cena stavby:
420 000 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v říjnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/50Bučovice, obchvat

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Navržená trasa v délce 5500 m vede jižně od Bučo-
vic a  snaží co nejvíce eliminovat úrovňová křížení, 
která snižují plynulost a bezpečnost silničního provo-
zu. Proto stavba zahrnuje tři mimoúrovňové křižovat-
ky. První je MÚK Marefy. Niveleta obchvatu je oproti 
původnímu návrhu zvýšena tak, že místní komunika-
ce do Maref projde pod obchvatem mimoúrovňově 
mostem. Zvýšení trasy obchvatu koresponduje s jeho 
navazujícím vedením, kde obchvat musí estakádou 
délky 270 m překonat Litavu a žel.trať. Sjezd MÚK 
od Brna je navržen samostatnou rampou, která ná-
sledně křižovatkou tvaru „T“ zaústí na stávající místní 
komunikaci. Odtud vozidla odbočí po současných 
komunikacích buďto vpravo do Maref, nebo vlevo po 
III/0478 do Bučovic (případně Letonic). Napojení od 
Bučovic na obchvat směrem k Brnu bude provedeno 
prostřednictvím původní silnice I/50, z níž se od leto-
nické křižovatky stane připojovací rampa této MÚK. 
Za ní následuje již zmíněné přemostění toku Litava 
a žel. tratě (trať č. 340 Brno – Uherské Hradiště). 

Dále nad přeložkou vede nadjezd silnice III/0507, 
přičemž za ním obchvat překonává kratším mostem 
bezejmenný potok. Poté se již trasa dostává ke kří-
žení se silnicí II/431, které je řešeno mimoúrovňově 
pomocí MÚK Kloboučky. Jako nejvhodnější typ kři-
žovatky pro dané podmínky byla vybrána kosodélná 
křižovatka s napojením ramp na silnici II/431 pomocí 
okružní křižovatky umístěné pod mostem obchvatu. 
Z prostorových důvodů budou rampy těsně přimknu-
ty k tělesu obchvatu s využitím opěrných stěn. V dal-
ším stupni projektové dokumentace je potřeba zo-

hlednit potřebu mimoúrovňového převedení stávající 
stezky pro pěší a cyklisty od Klobouček k Bučovicím 
pod rampami na východní straně křižovatky.

Za MÚK trasa pokračuje pravotočivým obloukem 
k další estakádě (délky 550 m) u místní části Vícemili-
ce.  Estakáda je již součástí navazující třetí MÚK Více-
milice. Původní vozovka silnice I/50 bude sloužit jako 
jednosměrná rampa k napojení na obchvat ve směru 
od Bučovic na Uh. Hradiště. Pro sjezd z I/50 ve směru 
do Bučovic bude vytvořena křižovatková větev, která 
v severním souběhu s trasou obchvatu odpojí vozidla 
z hlavní trasy a před stávající vjezdovou bránou před 
Vícemilicemi se napojí do trasy původní silnice.

Z pohledu šířkového uspořádání bude (v dalším stup-
ni přípravy) v 2,3 km dlouhém úseku Marefy – Klo-
boučky trasa navržena s uspořádáním jízdních pruhů 
v režimu 2+1 (kategorie S13,5/90 - dva pruhy směr 
Uherské Hradiště) a  v  1,1 km dlouhém úseku Klo-
boučky – Vícemilice 1+1 (kategorie S11,5/90).

Zpracovaná hluková studie odpovídá podrobnos-
tí podkladovému stupni technické studie. Pro DÚR 
bude potřeba vypracovat novou hlukovou studii se 
zohledněním aktuálního návrhu, doplněnou o hluko-
vé měření a  případně s  doplněním některých refe-
renčních bodů. Ze závěrů dosavadní hlukové studie 
vyplývá, že v rámci stavby by nebylo nutno realizovat 
žádná dodatečná protihluková opatření. I  přes tuto 
skutečnost však studie uvažovala v některých úse-
cích s instalací protihlukových stěn.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Silnice I/50 na ose Holubice – Uherské Hradi-
ště – hranice České republiky a  Slovenska je 
jedna z páteřních komunikací dopravního sys-
tému ČR. V úseku Holubice – Uherské Hradiště 
se jedná o  jeden z nejzatíženějších silničních 
tahů Moravy. Proto je nutné ulevit sídlům na 
trase stávající I/50 od hustého provozu. K to-
muto cíli přispěje i plánovaný obchvat Bučovic.

V současné době vede silnice I/50 jako uliční komu-
nikace (ulicemi Slavkovská, Legionářská, Sovětská 
a Slovenská) hustou obytnou zástavbou, obchod-
ním a hospodářským centrem města Bučovice, a to 
se všemi negativními dopady na životní prostředí 
tamního obyvatelstva. Směrové vedení trasy, šíř-
kové uspořádání s  četnými dopravními závadami, 
řada křižovatek a sjezdů a stavební stav silnice zvy-
šují riziko nehodovosti a ohrožení všech účastníků 
silničního provozu. 

V  souvislosti s  předpokládaným dalším nárůstem 
intenzit dopravy lze v  blízkém výhledu očekávat 
další zhoršení situace i z hlediska zvýšení škodlivin 
v  ovzduší. Již nyní přesahuje průměrné množství 
projíždějících vozidel hranici 16 tisíc za 24 hodin. Ve-
dle místních komunikací přivádí na I/50 další značné 
množství dopravy krajská komunikace II/431(ulice 
Vyškovská a Komenského).

Plánovaná přeložka silnice I/50 je navržena v prosto-
rovém uspořádání, které odpovídá jejímu významu 
a předpokládanému dopravnímu zatížení. 

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 03/2022
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Příprava stavby probíhá v různých modifikacích již dlouhodobě. Výstupy do-
končené Technické pomoci vychází z již dříve zpracovaných variant. Základní-
mi vstupními podklady tak jsou technická studie firmy Linio Plan s.r.o. z roku 
2015 a na ni navazující záměr projektu vypracovaný PK Ossendorf s.r.o. v roce 
2019. Jelikož v průběhu uplynulé doby nastaly nové skutečnosti a požadavky, 
na základě kterých není možno tuto studii (z roku 2015) jako podklad pro DÚR 
bez úprav využít. Návrh navržených úprav obsahuje: napojení obchvatu u Ví-
cemilic bez nutnosti přeložky dráhy, napojení obchvatu u Maref se zajištěním 
dopravní obslužnosti území, prověření dopadu realizované stavby na vedení linek IDS JMK a projednání této problematiky, úpravy kategorizace stavbou dotčené silniční sítě, 
rešerše předpokládaných nákladů stavby ve vazbě na nově navrhované úpravy, stanovení okruhu potřebných podkladů pro zpracování navazující DÚR, rešerše dosavadní 
hlukové studie pro účely jejího dalšího využití.
Proběhl předběžný geotechnický průzkum lokality (dokončen v 05/2021). Na počátku 10/2020 schválilo zastupitelstvo města nový územní plán, který obsahuje finální vede-
ní trasy. Probíhá zpracování DÚR (koncept odevzdán k připomínkám v 11/2021). Od 03/2021 je sledována fauna a flóra zájmového území v rámci komplexního biologického 
průzkumu. Dne 18. 11. 2021 bylo dokončeno Oznámení záměru EIA. Dne 5. 1. 2022 vydal KÚ JMK rozhodnutí, podle něhož stavba nemůže mít významný vliv na životní 
prostředí a nebude posuzována podle zákona.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202720242023 202520232022
09/1998
01/2022

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 5570 m
kategorie: S13,5/90 a S11,5/90
Mostní objekty:
počet: 6
z toho na silnici I/50: 5
nad silnicí I/50: 1

Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Marefy, MÚK Kloboučky, MÚK 
Vícemilice
Přeložky a úpravy ost. kom.:
silnice II. a III. tříd: 4
 

Název stavby:
I/50 Bučovice, obchvat 
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Bučovice, Kloboučky, Marefy, 
Vícemilice
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel TP:
PK Ossendorf s.r.o.
Zpracovatel DÚR:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Předpokládaná cena stavby:
1 875 000 000 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v březnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/50Křižanovice, křižovatka

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba se nachází v  extravilánu na silnici I/50 mezi 
městy Slavkov u Brna a Bučovice v blízkosti obce Kři-
žanovice. Ve směru od Slavkova u Brna i ve směru od 
Bučovic je úprava dopravního prostoru na silnici I/50 
vymezena předmětnou křižovatkou se silnicí III/4199. 
Celková délka úpravy je 513 m. Úprava silnice III/4199 
je řešena od stávající křižovatky se silnicí I/50 v úseku 
91 m směrem k obci Křižanovice, přičemž úprava za-
sáhne cca 29 m do invravilánu obce.

Stavba se v zájmovém území dotkne kromě silničního 
pozemku i několika pozemků soukromých vlastníků, 
organizací a dále pozemků obce Křižanovice. Úprava 
křižovatky obou silnic leží ve volné krajině, kterou lze 
charakterizovat jako rovinaté až mírně svažité úze-
mí v celkovém sklonu směrem k jihu. Vlastní úpravy 
budou prováděny na stávajících zemních tělesech 
obou komunikací s částečným zásahem do okolních 
pozemků, které tvoří většinou zahrady či zemědělsky 
využívané plochy. Částečně bude dotčen i oficiálně 
povolený stávající nájezd a výjezd k objektu restaura-
ce vpravo od silnice I/50 tvořený plochou zpevněnou 
betonovou zámkovou dlažbou a  lemovaný nízkou 
opěrnou zdí. Na levé straně silnice I/50 jsou dvě na-
pojení nezpevněné polní cesty. Na levé i pravé straně 
se nachází záliv autobusové zastávky s nástupištěm 
částečně zpevněným štěrkem a v obrubách. 

Daná stavba v území mimo zástavbu obce bude bez-
problémová z hlediska dopadu na okrajově přilehlou 
zástavbu, z hlediska životního prostředí, ochrany pří-
rody a krajiny, chráněné oblasti i vybavenosti území.

V  rámci zpracování projektové dokumentace byly 
vypracovány čtyři varianty řešení, z nichž byla vybrá-
na varianta č. 1: silnice I/50 je rozšířena a obsahuje 
odbočovací pruh vlevo (od Bučovic na Křižanovice), 
připojovací pruh vpravo od Křižanovic na Bučovice 
a  vnitřní připojovací pruh od Křižanovic ve směru 
na Brno. V  rozsahu křižovatky je dovolená rychlost 
70 km/h, předjíždění v křižovatce se nepředpokládá. 
Odbočovací pruhy (s  výjimkou připojovacího pruhu 
od Křižanovic na Bučovice) jsou navrženy v délce na 
návrhovou rychlost 90 km/h pro zvýšení bezpečnosti 
dopravy v křižovatce. 

Šířka odbočovacího a  připojovacího pruhu je 3,25 
m. Délka odbočovacího pruhu vlevo je 260 m včetně 
náběhů, vnitřní připojovací pruh vlevo od průběžného 
jízdního pruhu je šířky 3,25 m a délky 218,5 m. Dél-
ka připojovacího pruhu vpravo je 195,5 m. Šířkové 
uspořádání v úseku silnice I/50 je v  rozsahu odbo-
čovacího pruhu vlevo a vnitřního připojovacího pruhu 
upraveno pro možnost osazení flexibilního sloupku.

Zemní těleso je navrženo dle normy a vpravo za na-
pojením silnice III/4199 je navrženo svodidlo kvůli 
výšce svahu a  následně kvůli propustku. Stávající 
propustek je prodloužen na obě strany. Zářez na levé 
straně umožní zřízení souběžné polní cesty na po-
zemku obce Křižanovice. Stávající zálivy autobuso-
vých zastávek a vlastní zastávky jsou zrušeny, jelikož 
autobus zajíždí až do obce Křižanovice. Stávající kříž 
vlevo bude stranově posunut (upravený svah zářezu 
zasahuje až ke kříži). 

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Cílem stavby je úprava současné úrovňové sty-
kové křižovatky silnice I/50 se silnicí III/4199 
nedaleko obce Křižanovice. Stávající napojení 
je tvořeno prostou stykovou křižovatkou bez 
přídatných pruhů a  vodorovného dopravního 
značení usměrňujících provoz na křižovatce. 
Proto v místě hrozí zvýšené riziko střetu odbo-
čujících vozidel. 

Realizací nových odbočovacích a připojovacích pru-
hů úrovňové křižovatky a úpravou šířkového uspořá-
dání i  výškového vedení trasy silnice III/4199 dojde 
ke zlepšení dopravní průjezdnosti křižovatky, včetně 
rozhledových poměrů. Zároveň dojde ke zvýšení 
bezpečnosti při nájezdu a sjezdu z I/50, kterou denně 
využívá v průměru bezmála 14 tisíc vozidel, z nichž 
více něž pětinu tvoří nákladní doprava.

Silnice I/50 je jednou z páteřních komunikací doprav-
ního systému ČR a  současně převádí mezinárodní 
tah E50 Paříž – Praha – Košice – Kyjev. Komunikace 
na území Jihomoravského a Zlínského kraje v uply-
nulém období cca 20 let postupně prošla celkovou 
rekonstrukcí v  podobě přeložek, směrových úprav, 
vybudování stoupacích pruhů pro pomalá vozi-
dla a  úpravy šířkového 
uspořádání na kategorii 
S  11,50/80. Součástí 
rekonstrukce byly sta-
vební úpravy křižovatek, 
opravy povrchu vozovky 
a  současně bylo zreali-
zováno několik obchvatů 
měst a obcí. 
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INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 06/2022
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V srpnu 2018 byla zpracována Technická studie. Studie předložila čtyři návrhy 
řešení, z nichž byla zvolena varianta č. 1. Celkově je řešení ve variantě 1 z hle-
diska bezpečnosti dopravy nejvhodnější. Z hlediska záborů je to řešení maxi-
malistické, což v dalších stupních může vést pouze k možným úsporám záborů 
při použití vhodných stavebních opatření. Byla dokončena DÚR a od 07/2020 
probíhaly práce na DSP. K dokončení čistopisu DSP došlo v 02/2021. K vydání 
ÚR došlo 19. 8. 2021 a již nabylo právní moci. Probíhá majetkoprávní příprava. 
K podání žádosti o vydání SP došlo v 01/2022. SP vydal KÚ JmK 23. 3. 2022. 

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2023202208/2021 202303/2022––

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 513 m
kategorie: S 9,5/90
počet všech stavebních objektů: 9
Úpravy ostatních komunikací:
silnice III/4199: 91 m
sjezdy: 4
Přeložky a úpravy inž. sítí:
elektro objekty: 1

Název stavby:
I/50 Křižanovice, křižovatka 
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Křižanovice u Bučovic
Druh stavby:
přestavba stávající křižovatky

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel Technické studie:
Linio Plan spol. s r.o.
Zpracovatel DÚR, DSP a PDPS:
Linio Plan spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
16 632 635 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v červnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/51Hodonín – obchvat

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Silnice I/51 – obchvat je umístěna na jihozápadní 
okraj města Hodonína. Křižovatkou se na začát-
ku úseku napojí na stávající silnici I/55, prochází 
průmyslovou zónou Kapřiska a  na konci úseku 
se napojí na most přes řeku Moravu ve směru na 
hraniční přechod do Slovenské republiky Hodo-
nín/Holíč.

Staveniště je vymezeno ze severu Písečenskými 
rybníky a lesním komplexem Doubrava, z výcho-
du okrajem zástavby města Hodonína, ze západu 
vodním tokem Kyjovka a  z  jihu řekou Moravou, 
která je současně státní hranicí mezi ČR a  SR. 
Celková délka stavby je 3400 metrů.

Trasa obchvatu začíná v lesním komplexu Doub-
rava, kde se napojuje na stávající I/55.

Dále trasa silnice I/51 v klesání překračuje most-
ním objektem odlehčovací koryto Studené chod-
by. Silnici III/05531 kříží na dalším mostě a klesá-
ním 3,5 % se dostává na území zvané Kapřiska. 
Zde je trasa obchvatu umístěna do trasy stávající 
komunikace budované pro přístup do nově vznik-
lé podnikatelské oblasti. Toto území (dříve rybníky) 
bylo zavezeno elektrárenským popílkem. Uve-
dená lokalita je ohraničena železniční tratí Břec-
lav–Přerov, kterou silnice v klesání podchází pod 
stávajícím mostem. 

Trasa obchvatu dále pokračuje v mírném stoupání 
a  klesání rovinatým nezastavěným územím (niva 

řeky Moravy), které je využíváno k zemědělskému 
hospodaření. Obchvat míjí areály bývalého Stát-
ního statku a čističky odpadních vod (ČOV). Toto 
území je na svém jižním okraji ohraničeno dvěma 
vodotečemi – Teplým Járkem a Starou Moravou 
(Salajka). Obě vodoteče jsou obchvatem přemos-
těny.

Trasa dále vede územím Štěpnice, které sloužilo 
jako úložiště popílku (kóta terénu je zde asi o šest 
metrů výše oproti původnímu stavu). Poslední 
úsek je umístěn na území, kde se nachází zahrád-
kářská kolonie. Jejím středem vede elektrifikovaná 
železniční trať Hodonín–Holíč, kterou bude trasa 
obchvatu křížit na dalším mostě. 

Konec trasy je v  km 3,400 na mostě přes řeku 
Moravu směrem na hraniční přechod Hodonín/
Holíč.

Součástí stavby je velký počet přeložek inženýr-
ských sítí. Snahou projektu je soustředit trasy 
těchto sítí do společných koridorů, které mini-
málně ovlivní budoucí užívání takto dotčených 
pozemků.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Silnice I/51 je důležitou jihomoravskou komunika-
cí, která propojuje hraničním přechodem Hodonín/
Holíč Českou a  Slovenskou republiku. Stávající 
vedení silnice středem města Hodonín je zcela 
nevyhovující. Vlivem dopravy směřující na hra-
niční přechod totiž dochází k  zatížení městských 
komunikací Hodonína tranzitní dopravou, zejména 
kamionovou. 

Z výše uvedeného je patrné, že nákladní doprava nepří-
znivě ovlivňuje životní prostředí ve městě. Zpracovatel 
územního plánu Hodonína umístil silnici I/51 – obchvat 
na jihozápadní okraj města do těsné blízkosti stávající 
i nově se rozvíjející průmyslové zóny. Vedení silnice I/51 
v trase obchvatu bylo zpracováno ve studii z roku 1994 
a zapracováno do územního plánu města.

Stavba bude zajišťovat mezistátní spojení se Slo-
venskem a  dále zajistí obslužnost podnikatelských 
ploch. Tyto funkce v  současné době plní nevyho-
vující silniční síť, navíc vedená přímo přes centrum 
města. Stavba obchvatu přispěje ke zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu a  současně výrazně 
zlepší životní prostředí v  zastavěné části města. 

Z hlediska ekonomického se zkrátí doba příjezdu na hra-
niční přechod. Tím, že silnice I/51 – obchvat navazuje 
na silnici I/55 (výhledově uvažovanou rychlostní silnici 
D55 – severní obchvat Hodo-
nína) a  sama svým umístěním 
má charakter obchvatu, nebude 
sloužit v žádném případě přímé 
obsluze přilehlého území a  po-
čet nezbytně nutných křížení 
s ostatními komunikacemi bude 
omezen na minimum.
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Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy byla provedena expertiza doku-
mentace pro stavební povolení, ekonomické hodnocení a aktualizace záměru 
projektu. Posouzení ekonomické efektivnosti stavby (HDM-4) z roku 2011 má 
výrazně nevyhovující výsledek. Z  jednání mezi ŘSD, krajem a městem vzešel 
požadavek na vyhotovení technické studie, která zohlední veškeré změny s do-
padem do přípravy stavby a především definitivně potvrdí/nepotvrdí ekonomic-
ký přínos stavby. V 04/2022 byly zpracovány podklady pro ukončení přípravy 
na CK MD. Poté dojde ze strany CK MD k rozhodnutí o dalším postupu přípravy 
stavby. 
V 07/2019 byla uzavřena smlouva na zpracování technické studie stavby. Součástí prací je zpracování návrhu technického řešení připojení na stávající silnici I/55 a při-
pravovanou dálnici D55 včetně etapizace výstavby. Dále prověření počtu křižovatek a možnosti změny dočasného úrovňového napojení silnic na MÚK se zohledněním 
předpokládaných stavebních nákladů a dopadem na ekonomické hodnocení stavby. Tato studie poslouží jako podklad pro schválení nového záměru projektu. V rámci 
studie byl vypracován dopravní model, ke kterému probíhá připomínkové řízení. Po odsouhlasení dopravního modelu budou pokračovat práce na vlastní dopravní studii.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

20312028
11/2004

2024
20282027

05/2001
2022

–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 3400 m
kategorie: S 9,5/80
počet stavebních objektů: 106
Mostní objekty:
na silnici: 8 
na ostatních komunikacích: 1 
celková délka mostů: 442 m
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Hodonín-západ  
celková délka větví: 1971 m

Opěrné a zárubní zdi:
počet: 2 (plocha: 466 m2)
Úpravy ostatních komunikací:
počet: 11 (celková délka: 3383 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 20
objekty elektro: 26
přeložky plynovodu: 3
drážní objekty: 3
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 73 022 m3 
násypy: 464 872 m3

Název stavby: 
I/51 Hodonín – obchvat 
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Hodonín
Druh stavby: 
novostavba

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel technické studie: 
HBH Projekt spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
1 167 000 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v červenci 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/53Znojmo – Lechovice

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Silnice I/53 je v předmětném úseku navržena v kate-
gorii S 11,5/80. Začátek úpravy je v km 4,100 stáva-
jící silnice I/53 s konec v km 11,292, kde navazuje na 
již zprovozněnou stavbu „I/53 Lechovice, obchvat“ 
(dokončena v 06/2019). Úprava úseku se týká dél-
ky 7182 m. Od km 9,850 až po konec úseku bude 
silnice I/53 vedena v režimu 2+1, přičemž dva pruhy 
budou vedeny ve směru na Znojmo. Uspořádání 2+1 
začíná za úrovňovou křižovatkou na Lechovice a  je 
řešeno v kategorii S 13,75/80.

Součástí stavby je také přestavba stávající úrovňové 
křižovatky I/53 a silnic III/41317 a III/40834, zrušení 
úrovňové křižovatky I/53 se silnicí III/41313 a zruše-
ní úrovňových napojení sítě polních cest a sjezdů na 
silnici I/53. Křižovatka se sil. III/41313 na Práče bude 
zrušena bez náhrady. Obec Práče bude na sil. I/53 
připojena v Lechovicích, nebo přes sil. III/41317 v kři-
žovatce u Bantic. Silnice III/41313 bude vedena pod 
mostem (16,98 m) pod I/53.

V rámci daného projektu budou vybudovány celkem 
čtyři mosty, přeloženo nadzemní vedení vysokého 
napětí, přeloženy sdělovací kabely a přeloženy plyno-
vody. Dále bude provedena rekultivace. Rekonstruk-
ce I/53 probíhá částečně na stávajících plochách 
silnic I/53, III/40834, III/41317, III/41313 a částečně 
na ostatních okolních plochách. 

Průběžné pruhy I/53 jsou navrženy v šíři 3,50 m. Pří-
datné pruhy na úrovňové křižovatce v šíři 3,25 m.
Směrové řešení hlavní trasy je přizpůsobeno majet-

koprávním hranicím tak, aby požadavky na zábor 
okolních pozemků a nutnost kácení stávajícího stro-
mořadí byly minimalizovány. Převážná část řešeného 
úseku je v přímé linii. Směrové oblouky pouze kori-
gují nutné odsunutí trasy z přímého úseku při vedení 
osy okolo čerpací stanice (dva protisměrné oblouky 
o poloměru R=20000 m). Napojení na úsek obchva-
tu Lechovic je realizováno vložením pravostranného 
oblouku o R=4000 m. Vzhledem k hodnotám polo-
měrů směrových oblouků není nutno vkládat do trasy 
přechodnice. Z pohledu výškového řešení navržená 
niveleta převážně kopíruje stávající silnici.

Během rekonstrukce budou zrušeny tři propustky 
pod I/53. Další tři budou rekonstruovány či vybu-
dovány nově. Dvojitý rámový propustek v km 6,996 
bude nahrazen mostem.

Stavba je rozdělena do pěti hlavních stavebních etap, 
přičemž v průběhu stavby bude doprava z  I/53 vy-
loučena a vedena po objízdných trasách. Etapy jsou 
stanoveny takto:
Etapa 1: začátek úseku – km 8,550 (délka 4450 m). 
Etapa 2: km 8,600 – 10,850 (délka 2250 m).
Etapa 3: km 10,850 – konec úseku a zahájení výstav-
by místní komunikace a stoupacího pruhu.
Etapa 4: Výstavba úrovňové křižovatky a  přeložky 
silnic III. tříd.
Etapa 5: dokončovací práce. 

Předpokládaná délka stavby cca tři stavební sezóny 
a 102 týdnů.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Silnice I/53 je v  oblasti jižní Moravy důležitým 
dopravním tahem, který zajišťuje silniční spojení 
sídelních útvarů regionálního významu. Nadre-
gionální význam této komunikace se projevuje 
v souvislosti s napojením na silnici E 59 (Vídeň–
Znojmo–Jihlava) ve Znojmě a na E 461 (Vídeň–
Mikulov–Brno–Svitavy) u Pohořelic. 

Silnice I/53 spojuje dvě největší města Jihomorav-
ského kraje, a  to Brno se Znojmem. Od Pohořelic 
ke Znojmu trasa v délce cca 38,3 km prochází zcela 
mimo zastavěná území přilehlých sídel. Přímé úse-
ky usnadňují plynulou jízdu, ovšem i tak se na trase 
nacházejí nebezpečná místa, která představují sty-
kové či průsečné křižovatky se silnicemi nižších tříd. 
Průměrná denní intenzita provozu na I/53 přitom 
přesahuje hranici 12 tisíc vozidel. Bez samostatných 
odbočovacích pruhů proto tato křížení tvoří dopravní 
závady, které má stavba odstranit.  
  
Stavba úseku Znojmo–Lechovice je součástí souboru 
čtyř staveb navržených v souvislosti s opravou silnice 
I/53 v celém tahu Znojmo–Pohořelice. Vedle předmět-
ného úseku dotváří soubor ještě stavby: Lechovice–
Miroslav (km 16,004 až 24,165), Miroslav–Branišovi-
ce (km 24,165–30,950) a Branišovice–Pohořelice (km 
30,950–36,100). Kromě 
toho se mezi upravova-
né části I/53 řadí ještě 
samostatná novostavba 
obchvatu Lechovic do-
končená v  červnu 2019) 
na který záměr přímo na-
vazuje.
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Na stavbu bylo v roce 2007 zpracováno Oznámení záměru a poté vydán závěr 
KÚ JMK, že záměr nebude posuzován podle zákona EIA ve znění pozdějších 
předpisů. Aktualizace ZP byla 26. 4. 2016 schválena CK MD. Dále bylo 25. 
10. 2010 vydáno územní rozhodnutí, jež poté bylo 10. 11. 2015 prodlouženo. 
Dne 10. 8. 2016 byla vydaná změna ÚR. Prodloužení doby platnosti ÚR nabylo 
právní moci 12/2018 a  nyní je platné do 12/2023. Čistopis DSP dokončen 
v 07/2018. Dne 28. 2. 2019 byla uzavřena smlouva na zpracování zadávací 
dokumentace. 
V 04/2019 bylo zahájeno zpracování PDPS. Koncept poté prošel připomínko-
vým řízením a poté proběhla finalizace zadávací dokumentace stavby (včetně všech příloh). V 01/2020 byly podány žádosti o stavební povolení. SP na silnice II. a III. tříd 
a ostatní komunikace nabylo po proběhlém odvolacím řízení v 12/2020 právní moci. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno 11. 12. 2020. Termín pro podání 
nabídek vypršel 12. 3. 2021. Podáno bylo sedm nabídek a všechny byly nižší než předpokládaný odhad. V 12/2021 byla vybrána nejvýhodnější nabídka a 9. 2. 2022 byla 
uzavřena smlouva s vítězným uchazečem. Dne 5. 3. 2021 vydal KÚ JMK stavební povolení na šest stavebních objektů (hlavní trasa, připojení čerpací stanice PH a mostní 
objekty). Toto SP nabylo 9. 4. 2021 právní moci. V polovině 12/2021 byl vypsán tendr na provedení záchranného archeologického průzkumu a v 01/2022 byla uzavřena 
smlouva. Práce spojené s uzavírkou a nutností jízdy po vyznačených objízdných trasách začnou 21. 3. 2022. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 28. 3. 2022. 
V 08/2022 na stavbě probíhaly např. bednící a armovací práce na mostních objektech, pokládka živičných vrstev či přeložka plynovodu. Dokončuje se přeložka plynovodu 
a dalších inženýrských sítí. Výkopy jsou zasypané a od 09/2022 je opět průjezdná v obou směrech křižovatka mezi Banticemi do Hodonicemi.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202312/202010/2010 03/202203/202104/201610/2007

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 7192 m
kategorie: S 11,5/80 a S 13,75/80
počet všech stavebních objektů: 22
Mostní objekty:
počet: 4
nové/rekonstruované propustky: 3 
celková délka mostů: 62 m 
Křižovatky:
okružní: 1

Úpravy ostatních komunikací
silnice III. třídy: 2 (délka: 532 m)
polní cesty: 1 (délka: 248 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
objekty elektro: 2
objekty trubních vedení: 5

Název stavby:
I/53 Znojmo – Lechovice 
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Dobšice u Znojma, Dyje u Znojma, 
Tasovice nad Dyjí, Těšetice u Znoj-
ma, Bantice, Práče, Lechovice
Druh stavby: 
rekonstrukce

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zpracovatel DSP/PDPS:
PK Ossendorf spol. s r.o.
Zhotovitel:
Metrostav Infrastructure a.s.
Předpokládaná cena stavby:
443 050 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy:
328 314 105 Kč (bez DPH)
Navrženo ke spolufinancování z fondů EU 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v září 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/53Lechovice – Pohořelice

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba je jednou ze souboru staveb v úseku Znoj-
mo–Pohořelice. Připravovaná stavba silnice „I/53 
Lechovice–Pohořelice“ měří 20 621 m. Stavba za-
číná v  km 15,479, kde navazuje na již zprovozně-
nou stavbu „I/53 Lechovice – obchvat“ (dokončena 
v 06/2019) a končí v km 36,100 za křižovatkou se 
silnicí II/416, kde navazuje na jihozápadní obchvat 
obce Pohořelice tvořený silnicí I/53.

Stavba začíná před dnešní křižovatkou se silnicí 
III/3974 do Čejkovic, která bude zrušena. V dalším 
úseku km 15,749–15,895 délky 416 m dochází ke 
zpětnému zásahu do stavby „I/53 Lechovice-ob-
chvat“ kvůli umožnění předjíždění a z  toho plynoucí 
změně směrového a výškového vedení. Dnešní sty-
ková křižovatka Oleksovice se silnicí III/41311 bude 
přestavěna na mimoúrovňovou křižovatku kosodel-
ného tvaru. Do křižovatky bude od jihu zapojena pře-
ložená silnice III/3974. Větve křižovatky budou ústit 
do malých okružních křižovatek. Návrhová rychlost 
větví křižovatek je 50 km/h. Silnice I/53 je v  okolí 
křižovatky vedena po náspu. Autobusové zastávky 
budou přemístěny na větve křižovatky.

V  dalším úseku je stavba vedena ve stopě silnice 
I/53, která bude výškově upravena, nejprve bude 
stoupat ve sklonu 0,80 % a následně klesat 1,02 %, 
čímž budou odstraněny horizonty. V tomto úseku je 
silnice vedena v přímé linii.

Úrovňová křižovatka Mackovice se silnicí II/397 v km 
18,991 bude přestavěna na mimoúrovňovou křižo-

vatku kosodelného tvaru. Větve křižovatky budou na-
pojeny na II/397 pomocí malých okružních křižovatek 
a jsou navrženy na návrhovou rychlost 50 km/h. Pře-
ložka silnice II/397 kříží silnici I/53 nadjezdem, proto 
bude silnice I/53 v okolí křižovatky zahloubena. 

Za křižovatkou jsou navrženy oboustranně ochranné 
stěny (v km 19,520 – 19, 600) výšky 4,0 m a délky 
82,5 m za účelem zvýšení letové hladiny ptáků, a tím 
snížení jejich úmrtnosti v  důsledku možných střetů 
s projíždějícími vozidly.

V  dalším úseku bude silnice výškově vyrovnána 
a budou odstraněny terénní vlny. Všechna napojení 
polních cest na silnici I/53 budou zrušena. Stavba 
pokračuje po jižním okraji místní části Kašenec. Zde 
bude I/53 přeložena jižním směrem, aby byl vytvořen 
prostor pro umístění místní komunikace sloužící pro 
napojení přilehlých nemovitostí a  protihlukové stě-
ny. Kvůli nenormovému úhlu křížení bude úrovňová 
křižovatka se silnicí III/0541 a účelovou komunikací 
posunuta o 140 m východním směrem (nově budou 
napojeny na silnici I/53 kolmo). Na křižovatce jsou 
navrženy odbočovací pruhy do Kašence. Autobuso-
vé zastávky budou zachovány na silnici I/53, v místě 
přecházení bude vybudován dělící ostrůvek.

U Kašence jsou v km 22,417 – 22,632 vlevo navrže-
ny protihlukové stěny (délky 156 a 70 m) výšky 3 m, 
kvůli ochraně přilehlé zástavby místní části Kašinec 
před hlukem z  dopravy. Za úrovňovou křižovatkou 
Kašanec úsek pokračuje navazující částí.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Silnice I/53 propojuje významné komunikace me-
zinárodních tahů: E461 (dálnice D52) od Brna s ta-
hem E59 (silnice I/38). Dále od Znojma je propo-
jena v České republice se směrem Jihlava–Praha 
a na jih přes hraniční přechod Hatě/Kleinhaugs-
dorf se silniční sítí v Rakousku.

Současná stavební úprava křižovatek v předmětném 
úseku silnice I/53 od Znojma do Pohořelic neobsahu-
je řešení odbočovacích pruhů pro směr vlevo, odbo-
čující vozidla tak z hlediska plynulosti a bezpečnosti 
dopravy vytvářejí vážnou překážku. Protože stávající 
silnice I/53 zajišťuje téměř bezvýhradně i  dopravní 
obsluhu všech přilehlých nemovitostí, jsou v  dnešní 
době kromě jízd pomalých vozidel i  problematická 
odbočování na vjezdy k  nemovitostem, realizovaná 
v minimální rychlosti. 

Navrhovaná úprava silnice I/53 má popsané nedo-
statky odstranit. Tam, kde to při křížení I/53 se stá-
vajícími silnicemi a  účelovými komunikacemi terénní 
podmínky umožňují, jsou navržena mimoúrovňová 
křížení. Tam, kde nebude navrhována mimoúrovňová 
křižovatka, je navrženo vybavení dopravně význam-
ných křižovatek samostatnými odbočovacími pruhy 
pro odbočení vlevo a s vyjížděními klíny pro odboče-
ní vpravo. Navržené řešení má umožnit odbočová-
ní, aniž by došlo k  dramatickému snížení plynulosti 
provozu na silnici I/53. Po realizaci úprav silnice bude 
možné na většině trasy (cca 70%) bezpečné předjíž-
dění. Silnice I/53 je v řešeném extravilánovém úseku 
navržena v kategorii S 11,5/90.

infoletak_s53-lechovice-pohorelice-A5.pdf

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 05/2022
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Silnice I/53Lechovice – Pohořelice

V tomto následujícím úseku pokračuje stavba v nové 
trase. Silnice bude přeložena v těsné blízkosti jižně do 
souběhu s původní silnicí I/53. Na silnici budou od-
straněny nepřehledné horizonty.

Vzhledem k četnosti křižovatek v km 24,0 – 26,0 bude 
přeložka vedena v nové stopě jižně podél stávající sil-
nice v  maximální vzdálenosti 50 m. Se silnicí II/400 
vznikne MÚK Miroslav. Pro směr Miroslav – Znojmo 
poslouží jednosměrná jednopruhová větev M1 délky 
351 m. Na větvi nachází most přemosťující přeložku 
Kašeneckého potoka. Další dvě větve (M2 a M3) jsou 
na I/53 připojeny jako jednopruhové jednosměrné (M2 
slouží pro směr Znojmo – Miroslav a  M3 pro směr 
Miroslav – Pohořelice). Obě větve se před připojením 
na vedlejší komunikaci spojují do dvoupruhové obou-
směrné větve (jako pokračování M3). Délka úprav vět-
ví je 78 m (M2) a 192 m (M3).

Trasa klesá po náspu 1,05 %, následně přechází do 
zářezu tak, aby byla vytvořena podjezdná výška pod 
železničním mostem na trati Střelice – Hrušovany nad 
Jevišovkou. Železniční trať bude přeložena v  délce 
335 m. Délka přemostění silnice I/53 činí 50,4 m. 

Zhruba v km 25,3 vznikne MÚK Suchohrdly se stávají-
cí I/53, jenž má rozštěpný tvar. Toto řešení je navrženo 
s  ohledem na četnost úrovňových křižovatek a  tím 
nevyhovujících mezikřižovatkových vzdáleností a nut-
nosti napojit přestupní uzel Miroslav a čerpací stanici 
pohonných hmot na silnici I/53. MÚK má dvě větve. 
Délka úprav větví je 260 m (S2) resp. 226 m (S3). 

Za MÚK Suchohrdly se stavba napojuje do stopy 
stávající silnice I/53. Průsečná křižovatka se silnicí 
III/4138 do Suchohrdel a účelovou komunikací bude 
nahrazena mimoúrovňovým křížením pomocí nad-
jezdu. V dalším úseku bude stávající silnice výškově 
upravena a rozšířena na kategorii S 11,5/90. Kapacitní 
posouzení prokázalo, že i v cílovém roce 2040 nedo-
jde k potřebě návrhu vyšší kategorie. S ohledem na 
možné změny v intenzitách dopravy, které však nelze 
nyní předjímat, a  z  toho odvozené potřebě výhledo-
vé změny kategorie silnice I/53, jsou všechny mostní 
a jiné křižující objekty navrženy s rezervou pro umož-
nění uspořádání 2+1. Úpravy silnic II. a  III. třídy jsou 
v řešeném úseku navrženy v kategorii S 7,5/50.

V  následujícím úseku za MÚK Suchohrdly je ve-
dena ve stopě stávající silnice I/53, na které budou 
odstraněny výškové nerovnosti, trasa klesá ve sklo-
nu 0,90%. Nejprve trasa vede po náspu výšky až  
8 m, kde je navržen přesýpaný most přes polní cestu 
a svodnici. Poté je vedena v zářezu hloubky až 6 m.

Stávající stykovou křižovatku se silnicí II/415 v km 29,7 
nahradí rozštěpná mimoúrovňová křižovatka Trnové 
pole. MÚK bude mít dvě větvě, větev T1 délky 403 m 
a větev T2 délky 304 m. Autobusová zastávka Trnové 
Pole, rozcestí bude zrušena bez náhrady. Dále stavba 
vede v trase obchvatu Branišovic, který byl dokončen 
v roce 1966 v kategorii S 11,5, ale svými výškovými 
parametry nevyhovuje dnešním nárokům na vedení 
dopravy. Terénní vlny v km 29,8–30,8 budou srovnány 
násypem výšky až 4 m a zářezem hloubky až 3 m.

Na úrovňové křižovatce Branišovice se silnicí II/396 
budou vybudovány zvýšené dělící ostrůvky. Autobu-
sová zastávka bude zachována, v  místě přecházení 
bude zřízen dělící ostrůvek. Vlevo podél silnice bude 
vybudován chodník. V km 30,787–31,090 je vlevo na-
vržena 303 m dlouhá protihluková stěna výšky 4 m 
pro ochranu obyvatel Branišovic před hlukem.

Kvůli nenormovému úhlu křížení bude úrovňová křižo-
vatka Vlasatice se silnicemi II/396 a III/39610 posunu-
ta východním směrem, nově budou napojeny na silnici 
I/53 kolmo. Silnice II/396 (od Olbramovic) bude upra-
vena v délce 68 m. Silnice bude v křižovatce rozšířena 
o řadící pruh pro odbočení vpravo (směr Olbramovi-
ce – Znojmo). Ze směru od Vlasatic je délka úpravy 
komunikace 134 m. Délka úpravy protilehlé napojené 
silnice III/36910 je 180 m.

Před křižovatkou Pohořelice západ je v zářezu navr-
žen nadjezd polní cesty. Stavba končí za úrovňovou 
křižovatkou se silnicí II/416, která bude upravena. 
Bude doplněna větev Pohořelice–Znojmo a dále bu-
dou vybudovány zvýšené dělící ostrůvky.

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000, 
Nejbližším územím soustavy Natura 2000 je evropsky 
významná lokalita Šumické rybníky vzdálená cca 400 
m. Za účelem ochrany letounů a  ptáků proti střetu 
s projíždějícími vozidly na silnici I/53 je navržena trojice 
ochranných stěn o celkové délce 242 m.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY
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Čistopis DSP předán 08/2018 a v 01/2019 byla zahájena IČ k SP včetně majet-
koprávního vypořádání - probíhají výkupy pozemků. Žádosti o SP pro všechny 
úseky byly podány v 12/2020 a probíhá stavební řízení na hlavní trasu (stav 
k 01/2022). V 12/2020 byla dokončena realizace doplňkového GTP. 
V roce 2021 bylo rozhodnuto o sloučení původních tří úseků do jednoho.
V 01/2022 probíhalo dokončování PDPS a dalších částí ZDS (čistopis byl do-
končen v 03/2022.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

20252022– 2023202202/201610/2007

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 20 621 m
kategorie: S 11,5/90
počet stavebních objektů: 231
Mostní objekty:
na I/53: 8
nadjezdy: 2
na větvích MÚK: 5 
na ostatních komunikacích: 2
železniční most: 1
podchod pod železniční tratí: 1
Mimoúrovňové křížovatky:
MÚK Oleksovice, MÚK Mackovice, 
MÚK Trnové pole, MÚK Miroslav,  
MÚK Suchohrdly u Miroslavi

Protihlukové stěny:
počet: 2 (celkové délka: 518 m)
Ochranné stěny:
počet: 5 (celková délka: 402 m)
Přeložky a úpravy ost. komun:
silnice II. třídy. 5
silnice III. třídy: 6
účelové komun.: 2
místní komunikace: 1 (délka: 179 m)
polní cesty: 8
provizorní komunikace: 4
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 26
objekty elektro: 25
objekty trubních vedení: 14

Drážní objekty:
počet: 9 (délka přeložky trati: 347 m)

Název stavby:
I/53 Lechovice – Pohořelice 
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Oleksovice, Čejkovice u Znojma, 
Mackovice, Miroslav, Trnové Pole, 
Našiměřice, Branišovice, Šumice, 
Pohořelice nad Jihlavou, Miroslav, 
Damnice, Suchohrdly u Miroslavi
Druh stavby: 
modernizace

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS:
Sudop Group, Větší projekty RS
Předpokládaná cena stavby:
2 150 000 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v květnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Lechovice – Pohořelice Silnice I/53
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Silnice I/54Nížkovice, most ev. č. 54-003

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Zájmové území plánované stavby je tvořeno silnicemi 
I/54, III/4198, III/4199, místní komunikací a přilehlým 
nejbližším okolím. To je omezeno stávající zástavbou 
rodinných domů a  pozemky, na kterých se nachá-
zejí.  Prostor stavby rovněž zahrnuje fotbalové hřiště 
včetně části klubové budovy s technickým zázemím.

V rámci studie bylo navrženo celkem šest variant do-
pravního propojení silnic I/54 a III/4199 a tři varianty 
mostu na silnici I/54, ev. č. 54-003.

Na základě výsledků porovnání jednotlivých variant 
řešení byla jako nejvhodnější doporučena varianta 
A1 s  mostem ve variantě 1. Doporučená výsledná 
varianta preferuje jako hlavní dopravní směr přelož-
ku silnice III/4199, která je napojena na silnici I/54 
stykovou křižovatkou. V katastrálním území je plynule 
napojena na stávající stav této komunikace ve směru 
na Kobeřice. Místní komunikace ve směru od Nížko-
vic vedoucí pod mostem ev. č. 54-003 v  trase pů-
vodní silnice III/4199 je napojena na přeložku silnice 
III/4199 rovněž stykovou křižovatkou.

Stávající silnice I/54 prochází Nížkovicemi v  přímé 
trase. Šířkové uspořádání odpovídá kategorii S 9,5.  
Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou komunikaci 
s  jízdními pruhy šířky 3,50 m. Podél silnice I/54 se 
v  předmětném úseku nenacházejí žádné chodníky, 
pouze sjezdy k  okolním nemovitostem. U  fotbalo-
vého hřiště je situována úrovňová křižovatka silnice 
I/54 a silnice III/4198. Stávající niveleta ve směru od 
Slavkova klesá ve sklonu cca 9 %, za podchodem 

pro pěší a cyklisty stoupá směrem na Kyjov ve sklonu 
až 12 %. 

Stávající silnice III/4199 v obci je šířky zpevnění 6,0 
až 6,5 m. Podél komunikace se v předmětném úseku 
nenachází žádné chodníky s výjimkou chodníků po-
dél oboustranných autobusových zastávek. Na vo-
zovku jsou napojeny jednotlivé sjezdy k okolním ne-
movitostem a k fotbalovému hřišti. Stávající niveleta 
ve směru do Nížkovic klesá ve sklonu cca 4 až 5 %.

Předmětem záměru je návrh nového mostního objek-
tu přes místní komunikaci včetně nového dopravního 
propojení silnice I/54 se silnicí III/4199 a úprava míst-
ních komunikací v obci v bezprostřední oblasti stavby 
mostu. Součástí akce jsou dále nezbytné demolice 
stávajícího podchodu pro pěší a propustku pod silnicí 
I/54, demolice přístřešku u fotbalového hřiště, úpravy 
stávajících sjezdů k nemovitostem. Vedle toho vznik-
ne jednostranný chodník podél místní komunikace 
směrem do centra obce v  návaznosti na chodníky 
podél přeložených autobusových zastávek u  hřiště 
na silnici III/4199. 

Součástí stavby budou také opěrné a  zárubní zdi, 
přeložky stávající nadzemních a podzemních inženýr-
ských sítí, protihluková opatření, oplocení, vegetační 
úpravy a úpravy ploch skládek. Stavba si také vyžádá 
posun plochy fotbalového hřiště, a to konkrétně po-
délným směrem o 50 m.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Důvodem nezbytnosti realizace záměru je po-
třeba řešení provizorního stavu z  roku 2000 
přerušení silnice III/4199 v místě křížení se sil-
nicí I/54. Tímto opatřením došlo k  nevhodné-
mu rozdělení obce silnicí I/54. Stavba nového 
mostu a přesun křížení do nové polohy přispěje 
ke zvýšení bezpečnosti a  plynulosti silničního 
provozu.

Silnice I/54 se řadí mezi frekventované silniční tahy 
Jihomoravského kraje. Ze Slavkova u Brna se po ní 
řidiči dostanou přes Kyjov a Veselí nad Moravou až 
na hranici se Slovenskem.  

Původní cihelný klenbový most ev. č. 54-003 o dvou 
polích se nacházel v  obci Nížkovice na silnici I/54 
a vedl přes silnici III/4199 spojující Nížkovice a Kobe-
řice. Tento most byl však již v havarijním technickém 
stavu a s ohledem na jeho stáří ani nesplňoval poža-
davky platné normy na průjezdní profil pro silnice III. 
třídy. Na základě rozhodnutí byl proto klenbový most 
odstraněn a silnice III. třídy č. 4199 byla v místě kří-
žení se silnicí I/54 v obci přerušena.

V  místě původního mostu byl následně vybudován 
trubní propustek a dodatečně i přesypaný podchod 
pro pěší, který propojuje oddělené části obce. Pod-
chod pro pěší navazuje po obou stranách silnice I/54 
na původní vozovku silnice III/4199 bez chodníků. 
Tato silnice je v  současné době využívána pouze 
chodci a cyklisty.

infoletak_s54-nizkovice-most.pdf

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 07/2022

Nížkovice, most ev. č. 54-003

Silnice I/54

NížkoviceNížkovice

III/4
199

III/4197

III
/4

19
9

54

54

III
/4

19
9

Pe
tra

 K
oš

ťá
la

Petra Košťála

Petra Košťála

Josefa Ryšánka

křižovatka

most přes místní komunikaci

Brno

Kyjov

úprava fotbalového hřiště

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

200 400m0

Silnice I/54

stavba

Nížkovice most ev. č. 54-003

řešená stavba

KyjovKyjov

Veselí
nad Moravou

Veselí
nad Moravou

KuřimKuřim

ŠlapaniceŠlapanice
BučoviceBučovice

Slavkov
u Brna
Slavkov
u Brna

Židlo-
chovice
Židlo-

chovice

HustopečeHustopeče

KroměřížKroměříž

Uherské
Hradiště
Uherské
Hradiště

VyškovVyškov

BlanskoBlansko

BrnoBrno

B85



Přehled staveb  |  ZÁVOD BRNO 117

Na stavbu je od června 2017 zpracovaná technická studie. Stavba je navržena 
v souladu s ÚP. V srpnu 2018 byl odevzdán čistopis záměru projektu, jehož 
součástí je i Smlouva o spolupráci s obcí Nížkovice podepsaná v lednu 2019. 
Záměr projektu byl předložen Centrální komisi Ministerstva dopravy v létě roku 
2019. ZP byl ze strany CK MD vrácen s připomínkami. Poté proběhlo zpraco-
vání připomínek a 28. 1. 2020 byl ZP schválen CK MD. 
Dne 15. 7. 2020 byla uzavřena smlouva na zpracování společného povolení 
(DÚSP). Probíhá zpracování DUSP. Došlo k odevzdání konceptu DUSP a do-
končení průzkumů. Probíhá aktualizace technické studie.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 260 m
kategorie: S 9,5/80
počet všech stavebních objektů: 37 
Mostní objekty:
počet: 1 (délka: 29 m)
Opěrné a zárubní zdi:
počet: 3 (celková délka: 180 m)

Úpravy ostatních komunikací:
silnice III/4199: 1 (délka: 150 m)
místní komun.: 1 (délka: 139 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 4
objekty elektro: 6
objekty trubních vedení: 1

Název stavby:
I/54 Nížkovice most ev. č. 54-003
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Nížkovice
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel ZP:
SHP TS spol. s r.o.
Zpracovatel DÚSP:
Dopravoprojekt Brno a.s.
Předpokládaná cena stavby:
39 999 587 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v červenci 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Nížkovice, most ev. č. 54-003 Silnice I/54

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby •  
UP: Uvedení do provozu

UPVŘ ZSSPZPEIA
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Silnice I/54, I/55Veselí nad Moravou, křižovatka

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Předmětem projektu byla přestavba obou styko-
vých křižovatek na okružní, rekonstrukce obou silnic 
v  centru, doplnění cyklopruhů, parkovacích zálivů 
a chodníků za finančního příspěvku města.

Vznikly dvě okružní křižovatky, které jsou od sebe 
vzdáleny 130 m a  jsou řešeny jako malé okružní 
s  jedním jízdním pruhem a  jednopruhovými vjezdy 
a výjezdy. Obě okružní křižovatky jsou se třemi pa-
prsky. Vnější průměr okružní křižovatky činí 27 m, 
středový ostrov má průměr 11 m a  je lemován po-
jížděným prstencem ze žulové kostky šířky 2,50 m. 
Okružní jízdní pás je navržen ze živičného krytu v šíř-
ce 4,75 m. Středový ostrov je osázen vegetací for-
mou záhonu.

Vjezdy a výjezdy na/z okružní křižovatky jsou oddě-
leny zvýšenými směrovacími ostrůvky minimální šířky 
2,50 m. Pohyb chodců v prostoru okružní křižovatky 
je řešen přechody pro chodce na všech jejich vět-
vích. Vedení cyklistického provozu je v přidruženém 
dopravním prostoru silnice I/54 a  I/55. Zřízeny jsou 
jednosměrné cyklistické jízdní pruhy šířky 1,5 m, kte-
ré jsou v prostoru okružní křižovatky převedeny přes 
silnici I/54 a I/55 novými přejezdy cyklistů umístěnými 
min. 5,0 m od vnějšího obvodu okružní křižovatky. 

Komunikace je v  úseku mezi křižovatkami (v  místě 
peáže silnic I/54 a I/55) vedena v příčném uspořádá-
ní MS2 22/9,50/50 se středním dělícím pásem šířky 
1,0m. Jízdní pruhy jsou zbudovány (na doporučení 
Policie ČR) v základní šířce 3,0 m a jsou lemovány 

vodícími proužky šířky 0,25 m a 0,50 m. V navazu-
jících úsecích jsou jízdní pruhy rozšířeny na hodnoty 
odpovídající stávajícímu šířkovému uspořádání. Vo-
zovka je v  celém úseku z  asfaltového krytu. Dělící 
pás v mezikřižovatkovém úseku je zhotoven z dlažby 
z velkých žulových kostek. Objekt silnice je ohraničen 
obrubami.

Původní parkovací stání po obou stranách Masary-
kovy třídy mezi okružními křižovatkami byly zrušeny. 
Na vjezdu do ulice Zbrodek byl prodloužen příčný 
práh.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Veselím nad Moravou prochází dvě silnice I. tří-
dy, a to I/55 Olomouc – Přerov – Uherské Hra-
diště – Hodonín – Břeclav – Rakousko vedoucí 
v severojižním směru a silnice I/54 ve směru zá-
pad – východ, tj. Slavkov u Brna – Kyjov – Strá-
ní – Slovensko. Obě silnice se ve městě stýkají 
a  silnice I/54 probíhá po Masarykové třídě od 
Zámecké po Svatoplukovu ulici v peáži se sil-
nicí I/55, při čemž obě křižovatky byly původně 
stykové a málo kapacitní. 

Stavba vyřešila dopravně nebezpečné místo v cen-
tru města, kde se nacházely dvě odsazené stykové 
křižovatky. Křižení silnic I/54 a I/55 je důležitým do-
pravním uzlem směrů Hodonín – Uherské Hradiště 
a Brno – hraniční přechod Strání. V prostoru obou 
stykových křižovatek byla na silnici I/54 zaznamená-
na zvýšená intenzita dopravy, která činila v průměru 
11 691 vozidel denně. Společně se zvýšeným pohy-
bem chodců a cyklistů zde docházelo k omezování 
plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Stavba si vyžádala vybudování nových a rekonstrukci 
stávajících chodníků, dále vybudování nových parko-
vacích zálivů a  zřízení 
cyklistických stezek. 
Cyklistické stezky byly 
řešeny samostatnými 
jednosměrnými pruhy 
pro cyklisty s  výjimkou 
krátkého úseku, kde je 
stezka obousměrná.

Uherský
Brod

Uherský
BrodKyjovKyjov

Veselí
nad Moravou

Veselí
nad Moravou

LuhačoviceLuhačovice

OtrokoviceOtrokovice

Uherské
Hradiště
Uherské
Hradiště

HodonínHodonín

ZlínZlín

infoletak_s54-s55-veseli-nad-moravou-krizovatka.pdf

INFORMAČNÍ LETÁK, 09/2022 UVEDENO DO PROVOZU
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Dne 25. 9. 2015 byl na Centrální komisi MD ČR schválen záměr projektu. 
V 10/2016 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Probíhalala inženýrská činnost související s vydáním patřičných roz-
hodnutí a  povolení. Aktualizace dokumentace do podoby DÚSP pro získání 
společného povolení byla stanovena do 06/2019. Dokumentace byla zpraco-
vána a koncept byl předložen k připomínkám na GŘ. 
Koncem roku 2019 vydala Rada města k  záměru souhlasné stanovisko dle 
zpracované DÚSP. Dne 26. 11. 2020 byl odevzdán čistopis DÚSP. Stavební ří-
zení k získání stavebních povolení bylo zahájeno. K nabití právní moci vydaných 
povolení došlo cca v polovině 04/2021. 
Dne 15. 11. 2020 byly vydány připomínky ke zpracovanému konceptu PDPS. Čistopis byl dokončen 15. 12. 2020. Dne 4. 1. 2021 bylo zahájeno výběrové řízení na zhoto-
vitele stavby. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 8. 2. 2021. Kvůli dodatečným dotazům uchazečů ale došlo k posunutí termínu (nakonec do 
17. 2. 2021). Podány byly tři nabídky. K podpisu smlouvy s vítězným uchazečem došlo 28. 4. 2021. K zahájení stavby došlo 7. 6. 2021. Provoz na I/55 byl v průběhu I. 
etapy stavby řízen semafory. Odbočka na I/54 směr Moravský Písek byla obousměrně uzavřena. V 09/2021 probíhaly práce na první polovině okružní křižovatky.
V termínu od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022 byl povolený průjezd stavbou (obousměrně bez semaforů), a to jak na silnici I/54, tak na I/55. Práce na dostavbě spojené s uza-
vírkami byly obnoveny 1. 3. 2022. Vedle samotných stavebních prací zároveň probíhal archeologický průzkum. Ke slavnostnímu zprovoznění stavby došlo 9. 9. 2022.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

09/202201/202103/2021 06/202103/202109/2015–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka silnice I/54: 23+76 m
délka silnice I/55: 248 m
kategorie: MS2 22/9,5/50
počet stavebních objektů: 21
Úpravy ostatních komunikací:
úprava ulice Zbrodek

Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 3
objekty elektro: 6
veřejné osvětlení: 2
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 3678 m3 
násypy: 630 m3

Název stavby:
I/54, I/55 Veselí nad Moravou, 
křižovatka
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Veselí nad Moravou,  
Veselí-Předměstí
Druh stavby:
přestavba křižovatky

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
Linio Plan spol. s r.o.
Zhotovitel:
Strabag a.s.
Předpokládaná cena stavby:
39 900 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy:
44 892 802 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v září 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/55I/55 křižovatka se silnicí II/432

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba leží v zemědělsky využívané krajině a nachází 
se v extravilánu severovýchodně od města Hodonín 
v  km 110,453 – km 110,961 provozního staničení. 
Území je rovinaté, nachází se v  Dolnomoravském 
úvalu na katastrálním území Hodonín mimo zastavě-
né území. 

Silnice I/55 je v  daném úseku vedena v  šířkovém 
uspořádání S 11,5. Silnice II/432 v šířkovém uspo-
řádání S 7,5. Trasa rekonstruované silnice I/55 byla 
zvolena tak, aby v maximální možné míře sledovala 
trasu stávající komunikace. 

Trasa silnice II/432 je upravena tak, aby osa komu-
nikace svírala s  hlavní komunikací úhel >75°. Toho 
bylo docíleno vychýlením osy silnice II/432. Z důvodu 
vyosení okružní křižovatky oproti středu stávající prů-
sečné křižovatky dojde k úpravě vedení trasy silnice 
II/432.

Nová okružní křižovatka bude s  jednopruhovým 
okružním pásem s  vnějším průměr 40 m. Okruž-
ní křižovatka bude mít čtyři paprsky, které budou 
symetricky napojeny na okružní pás. Paprsky sil-
nice I/55 budou doplněny vjezdovými branami 
pro zajištění dostatečné postřehnutelnosti změny 
přednosti. Paprsky silnice II/432 budou doplněny 
dělícími ostrůvky. Paprsek ve směru na Uherské Hra-
diště bude dlouhý 202 m. Paprsek směr Břeclav  
bude mít délku 267 m. Paprsek směr Ratíškovice 
bude dlouhý 93 m a  paprsek směr Hodonín bude 
měřit 157 m.

Okružní křižovatka je navržena s vnějším průměrem 
40 m. Osa je umístěna po obvodě prstence (vnitřní 
hrana okružního pásu). Směrové řešení je tedy tvo-
řeno jedním poloměrem R = 14,4 m. Délka kružnice 
činí 90,48 m. Šířka okružního pásu činí 5,10 m. Šířka 
pojížděného prstence je 2 m, nezpevněné krajnice 
0,50 m (volná šířka). V místě svodidel je šířka nezpev-
něné krajnice 1,50 m. Prstenec okružní křižovatky je 
navržen s betonovým krytem, příčně zde budou osa-
zeny žulové obrubníky s  převýšením 20 mm, které 
znepříjemní průjezd po prstenci.

Pro průjezd nadrozměrných vozidel je středovým 
ostrovem navržena komunikace šířky 6,00 m pro 
zajištění průjezdnosti v přímém směru Uherské Hra-
diště – Břeclav. Z důvodu bezpečnosti provozu bude 
okružní křižovatka osvětlena. Ve středové části křižo-
vatky je použitím nízkého keřového porostu posílena 
neprůhlednost skrz křižovatku.

V rámci stavby dojde k odstranění asfaltových vrstev 
do hloubky 100 mm pod projektovou niveletu. V mís-
tě zúžení komunikace a nově navrženého středového 
ostrova okružní křižovatky dojde k odbourání stávající 
asfaltové konstrukce.

V  rámci stavby dojde k  vybourání a  nahrazení stá-
vající vtokové jímky u propustku na silnici I/55 směr 
Břeclav. U téhož propustku dojde na výtoku k vybou-
rání stávajícího betonového čela.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Silnice I/55 je významnou dopravní tepnou se-
verojižního směru, která na svém tahu napříč 
třemi kraji prochází řadou měst a obcí. Cílem 
stavby je modernizace křižovatky silnic I/55 
a  II/432, která přinese zvýšení bezpečnos-
ti. Nová okružní křižovatka nahradí stávající 
průsečnou křižovatku, která je z hlediska bez-
pečnosti nevyhovující.

 V současnosti se jedná o křižovatku s jedním z nej-
vyšších počtem dopravních nehod, a to i přesto, že 
je křižovatka (v  hlavním směru na I/55) vybavena 
samostatnými odbočovacími pruhy. Stavba řeší 
přestavbu stávající průsečné křižovatky na křižo-
vatku okružní v mírně odsunuté poloze. 

Aktuálně je v zájmovém území průsečná křižovat-
ka silnic I. a II. třídy. Průsečná křižovatka propojuje 
silnici I/55, která vede skrz Olomoucký, Zlínský a Ji-
homoravský kraj a dále pokračuje až do Rakouska, 
se silnicí II/432, která je spojnicí Kyjova a  města 
Hodonín. Intenzity provozu na stávající křižovatce 
na I/55 přesahují denně průměrnou výši 10 tisíc vo-
zidel, po II/432 ve směru od Ratíškovic do křižovat-
ky přijíždí denně v průměru dalších více než 6 tisíc 
vozidel a od Hodonína dalších 5 tisíc. 

Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti na dotčených 
pozemních komunikacích pro všechny účastní-
ky provozu. Přestavba na okružní křižovatku je 
ovšem dočasným řešením, jelikož v  budoucnu 
křížení obou komunikací nahradí mimoúrovňové, 
kdy II/432 povede nad novou dálnicí D55. Nadjezd 
spolu s přeložkou II/432 bude součástí úseku „D55 
Rohatec – Lužice“.

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 10/2022
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Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví ČR, Jihomoravského kraje, města Hodo-
nín a soukromých vlastníků.
V 12/2020 byla uzavřena smlouva na zhotovení DUSP včetně IČ k DUSP. 
DUSP byla dokončena v 05/2021. K vydání společného povolení došlo ze 
strany KÚ JMK 11. 5. 2022. 
Na konci 07/2021 byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumen-
tace ve stupni VD-ZDS a zajištění činnosti autorského dozoru v průběhu rea-
lizace stavby. 
K vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby došlo 3. 10. 2022. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 24. 10. 2022. Kvůli dodatečným 
dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen a v polovině 10/2022 platilo nové datum 2. 11. 2022.
Doba výstavby se předpokládá v délce pěti měsíců.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
počet všech stavebních objektů: 15
Úrovňové křižovatky:
okružní: 1 (vnější průměr: 40 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
elektro objekty: 3

Název stavby:
I/55 křižovatka se silnicí II/432
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Hodonín
Druh stavby: 
modernizace stávající průsečné 
křižovatky na okružní křižovatku

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DUSP:
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Předpokládaná cena stavby: 
20 725 000 Kč (bez DPH)
 
 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v říjnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

I/55 křižovatka se silnicí II/432 Silnice I/55

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • SP: Vydání 
Společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby •  
UP: Uvedení do provozu
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Silnice I/55Břeclav, obchvat

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Navržený silniční obchvat obchází širokým východ-
ním obloukem město Břeclav. Na jihu se přibližně 
500 metrů před místní částí Poštorná odklání od 
stávající silnic I/55 vedoucí k hraničnímu přechodu 
Reinthal, protíná borovicové monokultury a země-
dělské pozemky a u továrny Fosfa přibírá krátkou 
větev mířící od silnice I/40 Valtice–Břeclav. Ta pro-
chází také borovicovými monokulturami, dále pod-
chází bývalou keramičku a  přes zemědělské po-
zemky míří k továrně Fosfa, kde se spojuje s hlavní 
trasou. Odtud se linie stavby stáčí na sever, protíná 
porosty lužního lesa, překračuje odlehčovací kanál 
Dyje, drobný tok Staré Dyje a řeku Dyji. 

Dále překračuje železniční tratě Břeclav–Bratislava 
a Břeclav–Vídeň. Potom pokračuje po zemědělské 
půdě, krátce se přidružuje k železniční trati Břec-
lav–Bratislava, následně se stáčí na severozápad, 
protíná zemědělské pozemky, přechází železniční 
trať do Přerova, stáčí se na sever a v blízkosti dál-
nice D2 Brno–Bratislava se napojuje na stávající 
silnici I/55 Břeclav–Přerov.

Začátek úpravy je v  km 0,000 v  blízkosti čerpa-
cí stanice na stávající silnici I/55, konec úpravy je 
v km 8,810 v těsné blízkosti mimoúrovňové křižo-
vatky s dálnicí D2. 

Navržená trasa mimoúrovňově kříží v  km 0,400 
jedním mostním objektem stávající železniční tratě 
Břeclav–Lednice, Břeclav–Valtice a železniční vleč-
ku. Křížení je navrženo v blízkosti železniční stanice 

Boří Les. Dále pak v km 2,500–2,600 opět jedním 
mostním objektem kříží tratě Břeclav–Wien a Břec-
lav–Bratislava. V  km 4,000–4,700 je trasa vede-
na v souběhu se stávající tratí Břeclav–Bratislava. 
V km 7,950 trasa kříží železniční trať Břeclav–Pře-
rov opět mostním objektem. Celková délka ob-
chvatu je 8810 metrů. Do km 0,800 (připojení silni-
ce I/40) bude postaven v  kategorii S 9,5/80, a dále 
pak až do konce úseku v kategorii S 11,5/80.

Trasa silnice dále křižuje řadu stávajících komuni-
kací. Křížení bude ve většině případů mimoúrov-
ňové pomocí mostních objektů. K úrovňovému kří-
žení dojde v km 1,380 s Hraniční ulicí, v km 3,380 
s místní komunikací a v km 5,360 se stávající polní 
cestou. V km 4,500 trasa obchvatu mimoúrovňo-
vě kříží silnici II/425 Břeclav–Lanžhot (podjezdem). 
V tomto křížení bude vybudována větev křižovatky 
k propojení obou silnic. V konci úpravy (km 8,500) 
bude provedeno připojení stávající silnice I/55 na 
novou silnici I/55.

Součástí stavby je tedy i přeložka silnice I/40 v cel-
kové délce 2480 metrů – kategorie S 9,5/80. Trasa 
odbočuje ze silnice I/55 v km 0,000, tedy km 0,763 
silnice I/55, konec úpravy silnice I/40 je navržen za 
Poštornou, na stávající silnici I/40 v prostoru hájen-
ky ve směru na Valtice.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

 Vybudováním silničního obchvatu na silnici I/55 
kolem Břeclavi dojde především k odvedení tran-
zitní dopravy z centra města. Zároveň bude vy-
místěna doprava ve směru na Lanžhot a Valtice 
z centra na novou přeložku. Obchvat také umož-
ní přímou obsluhu jihovýchodní průmyslové části 
Břeclavi.

Břeclav je významným silničním uzlem jehož kostru 
tvoří dálnice D2 Brno–Bratislava, silnice I/55 Břec-
lav–Hodonín–Uherské Hradiště–Olomouc, silnice I/40 
Břeclav–Poštorná–Mikulov a  silnice II/425 Rajhrad–
Břeclav–Lanžhot. Silnice I/55 je významnou dopravní 
tepnou severojižního směru. V různých stadiích přípra-
vy je její přestavba na komunikaci rychlostního typu.

 V  současné době prochází silnice I/55 zástavbou 
Břeclavi, a to Lidickou ulicí přes Náměstí T. G. Masary-
ka a pokračuje přes Břeclav a Poštornou k hraničnímu 
přechodu do Rakouska. V Poštorné se na silnici I/55 
připojuje silnice I/40 od Valtic. Další významná komu-
nikace, silnice II/425 vedoucí na hraniční přechod se 
Slovenskem v Lanžhotě, peážuje po silnici I/55 a dále 
pokračuje středem města k  podjezdu pod železniční 
tratí se sníženou podjezdnou výškou. Na všech těchto 
silnicích je vysoká intenzita cyklistické dopravy. 

Navržený dvoupruhový obchvat umožní v  budoucnu 
přímé napojení výhledových 
aktivit (logistické centrum, pří-
padně přístav). Lze očekávat 
výrazné zklidnění centra města 
se všemi dopady, tedy sníže-
ní hlukové a  exhalační zátěže 
a zlepšení bezpečnosti silniční-
ho provozu.
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Aktualizace ZP byla dokončena a na jednání CK MD byla 7. 9. 2015 schválena 
bez připomínek. Krajský soud v Brně nařídil na konci 04/2017 projednání dopadů 
stavby na životní prostředí (EIA), čímž vyhověl žalobě organizace Děti země. Nej-
vyšší správní soud (NSS) zrušil v 04/2018 rozhodnutí KS v Brně. Obchvat má vést 
chráněným územím Natura 2000, což vadí aktivistům, kteří se proto dožadovali 
takzvaného naturového hodnocení. Podle správního soudu ale není v této fázi po-
třeba, ochranu území mají zajistit kompenzační opatření. KS se rozhodnutím musí 
řídit. Přísnější posouzení vlivů stavby na chráněné území Natura 2000 nebude po-
třeba. Krajský soud v Brně na začátku 12/2018 definitivně zamítl žaloby spolků Děti Země a Voda z Tetčic. V roce 2019 se provedlo doplnění DÚR, pokračovaly výkupy a realizace 
kompenzačních opatření (KO). Etapa realizace lesnických KO byla ukončena k 4. 4. 2019 a následuje období pěstební péče. KO tůň Štoglovka bylo zrealizováno k 28. 2. 2019.  
Dne 18. 7. 2019 bylo zahájeno zjišťovacího řízení EIA na akci přemístění stávající betonárny, která leží v plánované trase. Dne 9. 10. 2019 vydal KÚ JMK závěr zjišťovacího 
řízení, dle kterého bude přesun betonárny posuzován dle zákona. Na počátku 03/2021 vydal KÚ KJM souhlasné závazné stanovisko EIA. Od podzimu 2019 jsou reali-
zovány poslední tři z celkem 25 KO. V Kančí oboře proběhla realizace dalšího KO. Pod Charvátskou Novou Vsí byla vytvořena dvě nová stavítka, díky nimž bude možné 
ovlivnit hladinu vody v lesních kanálech. Počátkem 06/2020 byla všechna kompenzační opatření (za cca 50 mil. Kč) dokončena. Byl zpracován podrobný GTP. Připravuje 
se záchranný archeologický průzkum a již probíhá pyrotechnický průzkum. V 04/2021 byla uzavřena smlouva na zpracování DUSP (včetně IČ ke SP). Čistopis DUSP byl 
odevzdán v 05/2022, nyní probíhá IČ ke SP. Probíhají výkupy pozemků, k 08/2022 je vypořádáno 84,32% LV (269 z 319 LV). 

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

20272023
04/2007 

2023
2024202309/2015–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 8821 m
kategorie: S 9,5/80 a S 11,5/80
Mostní objekty:
na silnici I/55: 16 
na silnici I/40: 3
podchod pro pěší: 1
celková délka mostů: 802 m
Křížení se stáv. komunikacemi:
na silnici I/55: 7
na silnici I/40: 3

Úpravy ostatních komunikací:
silnice I/40: 2477 m (S 9,5/80)
silnice II/425: 163 m
lesní a polní cesty: 1137 m
ostatní komunikace: 1749 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohosp. objekty: 18
elektro objekty: 20
sdělovací objekty: 9
objekty trubních vedení: 6
drážní objekty: 21

Celkový objem zemních prací:
výkopy: 58 214 m³
násypy: 872 071 360 m³
Název stavby:
I/55 Břeclav, obchvat 
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Břeclav, Poštorná, Kostice
Druh stavby: 
novostavba

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DÚSP:
Sudop Praha, Pudis, Metroprojekt 
Praha, Dopravoprojekt Brno
Předpokládaná cena stavby: 
1 124 000 000 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v srpnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/73Troubsko – Kuřim

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Byly posuzovány dvě varianty – Bystrcká stopa 
(finálně doporučená) a  Bítýšská stopa. Trasa je 
projektována v kategorii S 26,0/130 se směrodat-
nou rychlostí 130 km/h.

Bystrcká varianta vede dálnici v historické stopě 
tzv. Německé dálnice. Trasa začíná na nové MÚK 
Troubsko s dálnicí D1 v km 188,5. MÚK Troubsko 
je s ohledem na malou mezikřižovatkovou vzdá-
lenost propojena kolektory s blízkou MÚK Brno-
-západ se silnicí I/23 do jedné útvarové křižovatky.

Trasa následně stoupá v  přímé k  Žebětínu, kde 
se za odbočkou na silnice na Žebětín napojuje do 
trasy dnešní silnice III/3844 Veselka–Bystrc, která 
bude po křižovatku se silnicí III/3842 Žebětín–
Kohoutovice rozšířena o  levou polovinu. Dnešní 
průsečná křižovatka bude nahrazena MÚK Že- 
bětín osmičkovitého tvaru. Dnešní čtyřpruh silnice 
III/3844 realizovaný v trase tzv. německé dálnice 
bude v úseku od křižovatky s III/3842 až po jižní 
okraj zástavby v Bystrci využit a opraven. 

V  průchodu mezi obytnými soubory Bystrc 
I  a Bystrc II je z důvodů blízké obytné zástavby 
a  snížení hlukové zátěže obyvatel navržen hlou-
bený tunel Bystrc délky téměř 1,5 km. Za tune-
lem je navržena MÚK Bystrc s Přehradní radiálou, 
která propojuje I/73 s Velkým městským okruhem 
v Brně. Údolí řeky Svratky trasa překonává mos-
tem. 

Trasa prochází po západním okraji Kníniček a vý-
chodním okraji Rozdrojovic v  trase rozestavěné 
dálnice. V dalším úseku dochází k opuštění tělesa 
tzv. „Německé dálnice“ a I/73 je vedena dále od 
zástavby Jinačovice. Stavba následně klesá k sil-
nici II/386, kterou kříží dálničním mostem. 

U  Moravských Knínic trasa nevyužívá těleso ro-
zestavěné dálnice, ale je vedena dále od obytné 
zástavby obce, což bude mít příznivý účinek na 
její obyvatele. Trasa kříží mostem železniční trať 
Havlíčkův Brod – Brno. 

Stavba končí na útvarové křižovatce Kuřim s pře-
ložkou silnice II/385 napojením na připravovanou 
stavbu „I/73 Kuřim – Bořitov“.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stávající silnice I/43 tvoří kapacitní propojení brněnské 
aglomerace s východními Čechami a Jeseníky. Trasa 
je součástí mezinárodní silnice E461 Brno–Svitavy. Sil-
nice I/43 začíná v křižovatce s dálnicí D1 a končí na-
pojením na dálnici D35. Tvoří tak kapacitní severojižní 
spojení těchto dálnic.

Dnešní silnice I/43 je značně zatížena dopravou. Kapa-
cita stávajícího dvoupruhového uspořádání silnice I/43 je 
v  současné době vyčerpána. Kritickými místy na dnešní 
trase I/43 jsou průchody obcí a úrovňové křižovatky, které 
mnohde ani nemají odbočovací pruhy. Kvůli tomu se ob-
zvlášť ve špičce tvoří kolony. Ve špičkách klesá rychlost 
dopravy a dochází tam ke konfliktním situacím vzájemným 
omezením mezi účastníky silničního provozu. Z těchto dů-
vodů bylo rozhodnuto o výstavbě komunikace I/73 Brno–
Moravská Třebová, která nahradí dnešní silnici I/43. Vý-
stavba dálnice je rozdělena do pěti samostatných staveb, 
které lze stavět podle potřeby. 

První plány na dálniční spojení Brna s Vratislaví jsou z roku 
1938. Od roku 1939, až do zastavení prací v roce 1942, 
probíhaly stavební práce na části tzv. „Německé dálnice“ 
Vratislav–Brno–Vídeň od Městečka Trnávky přes Brno až 
po Ledce před Pohořelicemi v celkové délce 84 kilometrů. 
Téměř všechny pozemky v trase byly vykoupeny. Byly roz-
pracovány a postaveny četné dálniční mosty a propustky, 
rovněž proběhly a  někde byly i  dokončeny zemní práce. 
Výstavba některých úseků byla zastavena ve vysoké roz-
pracovanosti před pokládkou vozovek. Trasa komunikace 
I/73 by měla využívat právě rozestavěné těleso tzv. „Ně-
mecké dálnice“.

infoletak_s73-troubsko-kurim.pdf

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 09/2022
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V prosinci 2010 bylo vydáno souhlasné stanovisko k EIA. V červnu 2012 byla 
zpracována podrobná technická studie, která zohlednila závěrečné stanovisko 
EIA. Další příprava může pokračovat, jelikož byla závislá na schválení Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje, u nichž probíhala na podkladu zpra-
cované územní studie (12/2018) aktualizace. Ke schválení aktualizace ZÚR ze 
strany zastupitelstva JMK došlo 17. 9. 2020. Společně s úsekem Kuřim – Bo-
řitov probíhá zpracování technicko-ekonomická studie pro stanovení kategorie 
komunikace (koridor v ZÚR JMK schválen pro kapacitní silnici I. třídy). 
Aktuálně v řešení: napojení I/73 na D1 a související vlivy, dopracování modelace 
výhledových stavů ve vazbě na sčítání dopravy, koncept TES do 10/2022 – následně projednání s dotčenými samosprávami. Předložení ZP v 03/2023.
Celoroční biologický průzkum byl zahájen ve druhém pololetí 2021 (bude dokončen v 10/2022).

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2033–– 2030–2023–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 18 400 m
kategorie: S 26,0/130
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Troubsko, MÚK Žebětín, MÚK 
Bystrc, MÚK Kuřim-jih, MÚK Kuřim
Tunely:
počet: 1 (délka: 1480 m)

Název stavby:
I/73 Troubsko–Kuřim
Místo stavby:
Jihomoravský kraj 
Katastrální území:
Troubsko, Bosonohy, Starý Lískovec, 
Ostopovice, Žebětín, Bystrc, Kníničky, 
Rozdrojovice, Jinačovice, Moravské 
Knínice, Kuřim, Čebín, Malhostovice
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v září 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/73Kuřim – Bořitov

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Předmětem stavby je vybudování čtyřpruhové 
komunikace od Kuřimi, včetně obchvatu měs-
ta, po MÚK Černá Hora. Úsek měří 13 800 m 
a je projektován v kategorii S 26,0/130 se smě-
rodatnou rychlostí 130 km/h. Stavba využívá 
v nejvyšší možné míře rozestavěné těleso tzv. 
„Německé dálnice“.

Stavba začíná v MÚK Kuřim s přeložkou silnice 
II/385 v km 18,400, kde navazuje na předchozí 
stavbu „I/73 Troubsko–Kuřim“. Tvar křižovatky 
byl změněn na trojlístkovitou s  jednou semidi-
rektivní rampou ve směru Svitávka – stávající 
I/43. Stavba je pomocí přeložky silnice I/43 
propojena se stávající silnicí I/43 Brno–Svitavy. 
V budoucnu bude převedena do silnic nižších 
tříd jako II/385. Dvoupruhová přeložka I/43 je 
navržena v kategorii S 9,5/80 a je vedena jako 
severní obchvat Kuřimi s  napojením na I/43 
v MÚK Kuřim-východ situované jižně od Lipův-
ky.

Trasa dále pokračuje ve stopě tzv. „Německé 
dálnice“ v zářezu západně kolem Malhostovické 
Pecky, prochází mezi Drásovem a Malhostovi-
cemi. Následuje stoupání kolem obce Všecho-
vice, kde jsou navrženy protihlukové zemní valy. 
Trasa dále stoupá kolem Skaličky. U Hlubokých 
Dvorů trasa přechází údolí potoka Lubě dvěma 
mosty, které se vyhýbají přírodní památce Krka-
tá bába. Původní trasa byla v tomto úseku málo 
rozestavěna.

Stavba pokračuje v přímé v zářezu západně od 
Malé Lhoty a  východně od Žernovníku. Před 
mostem přes silnici II/377 a údolí Býkovky tra-
sa opouští rozestavěné těleso a je vedena kvůli 
přírodní památce Čvrtky za Bořím západně po-
dél rozestavěného tělesa. Stavba 4302 končí 
v  km 33,200 před MÚK Černá Hora se silnicí 
II/376, která je navržena jako osmičkovitá. Po-
mocí větve Brno – Černá Hora je připojena na 
silnici II/376. Posunutím této křižovatky odpadá 
nutnost výstavby přivaděče Černá Hora na stá-
vající silnici I/43.

Součástí stavby jsou protihluková opatření 
chránící obyvatele obcí před negativními dů-
sledky dálniční dopravy. Stavba tvoří spolu 
s navazující stavbou „I/73 Bořitov – Svitávka“ I. 
etapu výstavby komunikace I/73.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stávající silnice I/43 tvoří kapacitní propojení Brněn-
ské aglomerace s východními Čechami a Jeseníky. 
Trasa je součástí mezinárodní silnice E461 Brno–
Svitavy. Silnice I/43 začíná v křižovatce s dálnicí D1 
a končí napojením na dálnici D35. Tvoří tak kapacitní 
severojižní spojení těchto dálnic.

Dnešní silnice I/43 je značně zatížena dopravou. Kapa-
cita stávajícího dvoupruhového uspořádání silnice I/43 je 
v  současné době vyčerpána. Kritickými místy na dnešní 
trase I/43 jsou průchody obcí a úrovňové křižovatky, které 
mnohde ani nemají odbočovací pruhy. Kvůli tomu se ob-
zvlášť ve špičce tvoří kolony. Ve špičkách klesá rychlost 
dopravy a dochází tam ke konfliktním situacím vzájemným 
omezením mezi účastníky silničního provozu. Z těchto dů-
vodů bylo rozhodnuto o výstavbě nové komunikace v tra-
se Brno–Moravská Třebová, která nahradí dnešní silnici 
I/43. Výstavba dálnice je rozdělena do pěti samostatných 
staveb, které lze stavět podle potřeby. 

První plány na dálniční spojení Brna s Vratislaví jsou z roku 
1938. Od roku 1939, až do zastavení prací v roce 1942, 
probíhaly stavební práce na části tzv. „Německé dálnice“ 
Vratislav–Brno–Vídeň od Městečka Trnávky přes Brno až 
po Ledce před Pohořelicemi v celkové délce 84 kilometrů. 
Téměř všechny pozemky v trase byly vykoupeny. Byly roz-
pracovány a postaveny četné dálniční mosty a propustky, 
rovněž proběhly a někde byly i dokončeny zemní práce. 
Výstavba některých úseků byla zastavena ve vysoké roz-
pracovanosti před pokládkou vozovek. Trasa komunikace 
I/73 by měla využívat právě rozestavěné těleso tzv. „Ně-
mecké dálnice“.

infoletak_s73-kurim-boritov.pdf

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 09/2022
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V 12/2010 bylo vydáno souhlasné stanovisko k EIA. V 06/2012 byla zpraco-
vána podrobná technická studie, která zohlednila závěrečné stanovisko EIA. 
Další příprava může pokračovat, jelikož byla závislá na schválení Zásad územ-
ního rozvoje Jihomoravského kraje, u nichž probíhala na podkladu zpracované 
územní studie (12/2018) aktualizace. Ke schválení aktualizace ZÚR ze strany 
zastupitelstva JMK došlo 17. 9. 2020. Společně s úsekem Troubsko - Kuřim 
probíhá zpracování technicko-ekonomická studie pro stanovení kategorie ko-
munikace (koridor v ZÚR JMK schválen pro kapacitní silnici I. třídy). 
Probíhá dopracování modelace výhledových stavů ve vazbě na sčítání dopravy, 
koncept TES do 10/2022 – následně projednání s dotčenými samosprávami. Předložení ZP v 03/2023.
Celoroční biologický průzkum byl zahájen ve druhém pololetí 2021 (bude dokončen v 10/2022).

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2033–– 2030–202312/2010

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 13 800 m
kategorie: S 26,0/130
Mostní objekty:
na dálnici: 13
nadjezdy: 7
na větvi křižovatek: 1
na I/43: 5
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Kuřim, MÚK Kuřim-východ
Protihlukové stěny:
počet: 3 (celková délka: 1965 m)
Protihlukové valy:
počet: 8 (celková délka: 2730 m)

Opěrné zdi:
počet: 1 (délka: 250 m)
Přeložky ostatních komunikací:
silnice I. třídy: 1 (délka: 4710 m)
silnice II. třídy: 5 (délka: 1994 m)
silnice III. třídy: 5 (délka: 2512 m)
polní cesty: 11 (délka: 3195 m)
lesní cesty: 1 (délka: 304 m)
stezky pro pěší: 2 (délka: 170 m)
cyklostezky: 1 (délka: 214 m)
Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 7
objekty elektro: 1
přeložka plynovodu: 4

Název stavby:
I/73 Kuřim–Bořitov
Místo stavby:
Jihomoravský kraj 
Katastrální území:
Moravské Knínice, Kuřim, Svinošice, 
Čebín, Drásov, Malhostovice, Všecho-
vice, Skalička, Hluboké Dvory, Lubě, 
Malá Lhota, Žernovník, Černá Hora, 
Býkovice, Lysice
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v září 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Silnice I/73Kuřim – Bořitov
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Silnice I/73Bořitov – Svitávka

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Předmětem stavby je vybudování dálnice, resp. 
kapacitní silnice I. třídy v  km 33,700–41,000,  
tj. od MÚK Lysice po MÚK Svitávka. Tento úsek 
byl definován v  technicko-ekonomické (tahové) 
studii „D43 Bořitov – Staré Město (D35)“.

Stavba „I/73 Bořitov – Svitávka“ je součástí vý-
stavby komunikace mezi Brnem a  Starým Měs-
tem, která je postupně připravována. Stavba měří 
8000 m a  je projektována v kategorii S 26,0/130 
s návrhovou rychlostí 130 km/h. 

Začátek trasy (ve směru staničení) se nachází na 
stávající I/43 asi 30 km severně od Brna, 1 km 
severně od městyse Černá Hora, 1 km západně 
od obce Bořitov. Navržená trasa pokračuje seve-
rozápadně v trase stávající silnice II/376 směrem k 
městys Lysice. Po 2,5 km kříží stopu tzv „Němec-
ké dálnice“, v jejíž ose se pravotočivým obloukem 
stáčí ze severního do severovýchodního směru. 
Konec trasy je v na stávající silnici II/150 spojující 
silnici I/43 s Boskovicemi, mezi městysem Svitáv-
ka a obcí Mladkov (dnes součást Boskovic).

Stavba využívá v  nejvyšší možné míře rozesta-
věné těleso „Německé dálnice“. Příprava stav-
by v  uvedené šířkové kategorii byla potvrzena 
rozhodnutím Centrální komise Ministerstva do-
pravy ze dne 30. 4. 2019. Jedná se o  čtyřpru-
hovou, směrově rozdělenou kapacitní silnici  
I. třídy, která tak svým novým označením silnice 
I/73  nahradila původní názvy (R) D43 a I/43.

Začátek úseku je za budoucí MÚK Lysice (km 
33,7) a konec v prostoru MÚK Svitávka (km 41,3), 
součástí řešení dle technické studie je:
• Hlavní trasa I/43 v délce přibližně 8000 metrů 

mezi MÚK Lysice (bez) a MÚK Svitávka (včet-
ně).

• Křižovatky MÚK Skalice nad Svitavou (rozště-
pová) a MÚK Svitávka (osmičkovitá).

• Rekonstrukce silnice II/376 mezi Bořitovem 
a MÚK Lysice (napojení území na I/43, včetně 
úpravy úrovňové křižovatky Bořitov na silnicích 
I/43 a II/376).

• Vyvolané přeložky dalších dotčených úseků 
stávajících silnic a místních a účelových komu-
nikací.

Silnice I/73 v úseku MÚK Lysice – MÚK Svitávka je  
vedena v souladu se platnými Zásadami územního 
rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje, a to koridory 
DS02 a  DS03. Trasa překovává relativně členitý 
terénní reliéf, několik drobných vodních toků, stá-
vajících silnic a železniční koridor. V rámci řešení je 
mimo jiné nutno zajistit bezpečnou migraci živoči-
chů v rámci biokoridorů, které vznikly při násypech 
historického zemního tělesa.

Na stávající I/43 je nová I/73 od jihu napojena po-
mocí cca 2,7 km dlouhého přivaděče tvořeného 
dočasnou a trvalou přeložkou silnice I/43.

Součástí řešeného úseku je etapové ukončení, 
které reflektuje nejasnou časovou perspektivu pří-
pravy navazujících úseků

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stávající silnice I/43 tvoří kapacitní propojení br-
něnské aglomerace s  východními Čechami a  Je-
seníky. Trasa je součástí mezinárodní silnice E461 
Brno–Svitavy. Komunikace začíná v  křižovatce 
s dálnicí D1 a končí napojením na dálnici D35. Tvoří 
tak kapacitní severojižní spojení těchto dálnic.

Dnešní silnice I/43 je značně zatížena dopravou. Kapacita 
stávajícího dvoupruhového uspořádání silnice I/43 je nyní 
již vyčerpána. Kritickými místy na dnešní trase I/43 jsou 
průchody obcí a úrovňové křižovatky, které mnohde ani 
nemají odbočovací pruhy. Kvůli tomu se obzvlášť ve špič-
ce tvoří kolony. Ve špičkách klesá rychlost dopravy a do-
chází tam ke konfliktním situacím vzájemným omezením 
mezi účastníky silničního provozu. Z těchto důvodů bylo 
rozhodnuto o výstavbě nové komunikace v úseku Brno–
Moravská Třebová, která nahradí dnešní dvoupruhovou 
silnici I/43. Výstavba dálnice je rozdělena do pěti samo-
statných staveb, jež lze stavět podle potřeby. 

První plány na dálniční spojení Brna s  Vratislaví jsou 
z roku 1938. Od roku 1939, až do zastavení prací v roce 
1942, probíhaly stavební práce na části tzv. „Německé 
dálnice“ Vratislav–Brno–Vídeň od Městečka Trnávky přes 
Brno až po Ledce před Pohořelicemi v celkové délce 84 
kilometrů. Téměř všechny pozemky v trase byly vykoupe-
ny. Byly rozpracovány a postaveny četné dálniční mosty 
a propustky, rovněž proběhly a někde byly i dokončeny 
zemní práce. Výstavba některých úseků byla zastavena 
ve vysoké rozpracovanosti před pokládkou vozovek. Trasa 
komunikace I/73 se silnicí I/43 by měla využívat právě ro-
zestavěné těleso tzv. „Německé dálnice“.

infoletak_s73-boritov-svitavka.pdf

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 10/2022
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V prosinci 2010 bylo vydáno souhlasné stanovisko k EIA. V červnu 2012 byla 
zpracována podrobná technická studie, která zohlednila závěrečné stanovisko 
EIA. V roce 2018 proběhly průzkumy v oblasti životního prostředí, v 06/2019 
byla dokončena technická studie úseku. CK MD v dubnu 2019 stanovila pa-
rametry pozemní komunikace pro přípravu v úseku Bořitov – Svitávka v rám-
ci tahové studie D43 Bořitov – Staré Město. V návaznosti na tyto kroky bylo 
06/2019 zahájeno zpracování záměru projektu, který byl v 12/2019 schválen. 
V 05/2019 bylo vydáno souhlasné (ověřovací) závazné stanovisko MŽP k EIA.
Čistopis DÚR byl dokončen v 06/2022, probíhá IČ pro zajištění UR - do 
12/2022, zadání DSP - do 10/2022.
V koordinaci s touto stavbou probíhá příprava stavby OK Sebranice (I/43 x II/150) - v 09/2022 byl dokončen čistopis PDPS a bylo zahájeno společné územní a stavební 
řízení. Předpoklad realizace stavby je ve II. a III. kvartále 2023.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202920252023 2026202412/201912/2010

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 8300 m
kategorie: S 26,0/130
počet všech stavebních objektů: 144
Mostní objekty:
na dálnici: 8, nadjezdy: 2, na MÚK: 3
na ostatních komunikacích: 10
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Svitávka (celková délka větví: 882 
m), MÚK Skalice nad Svitavou (celk. 
délka větví: 1670 m)
Přeložky a úpravy ost. komunikací:
provizorní napojení: 1 (délka: 124 m)

silnice II/376: 1 (délka: 213 m)
silnice II/150: 3 (celk. délka: 1491 m)
silnice II/643: 2 (celk. délka: 1427 m)  
silnice III/3722: 1 (délka: 544 m)
silnice III/3767: 1 (délka: 300 m)
silnice III/3764: 1 (délka: 541 m)
silnice III/3765: 1 (délka: 874 m)
silnice III/37429: 1 (délka: 246 m)
silnice III/37420: 1 (délka: 126 m)
polní cesty: 7
účelové komunikace: 1 (délka: 81 m)
stezka pro chodce a cyklisty: 1
sjezdy: 5

Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 21
objekty elektro: 19
přeložka stubních vedení: 7
Drážní objekty:
počet: 7
Název stavby:
I/73 Bořitov – Svitávka
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
 Katastrální území:
Bořitov, Lysice, Drnovice, Voděrady 
u Kunštátu, Skalice nad Svitavou, 

Sebranice u Boskovic, Svitávka 
Druh stavby:
novostavba
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel technické studie:
PK OSSENDORF s.r.o.
Předpokládaná cena stavby:
2 654 029 682 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v říjnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Silnice I/73Svitávka – hranice JM kraje

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Předmětem stavby je vybudování silnice v  km 
40,980 – 57,500, tj. od MÚK Svitávka za MÚK 
Velké Opatovice. Stavba „I/73 Svitávka – hrani-
ce Jihomoravského kraje“ je součástí výstavby 
komunikace mezi Brnem a  Moravskou Tře-
bovou, která je postupně připravována. Stav-
ba měří 16 520 m a využívá v  nejvyšší možné 
míře rozestavěné těleso tzv. Německé dálnice“. 

Začátek stavby je situován mezi obce Svitávka a 
Chrudichromy. Stavba se na stávající dopravní in-
frastrukturu napojuje v místě navržené MÚK Svi-
távka, kde kříží silnici II/150. Stavba se zde napo-
juje na předchozí stavbu „I/73 Bořitov - Svitávka“ 
(prozatím označována jako I/43). 

Původně navržené dvě křižovatky Skalice a Svi-
távka nevyhovovaly kvůli mezikřižovatkové vzdá-
lenosti, proto byly nahrazeny jednou křižovatkou 
a trasa přeložky silnice II/150 bude upravena.

V  km 41,8 silnice kříží řeku Svitavu, za kterou 
opouští těleso rozestavěné dálnice a vede vlevo 
podél ní. Toto oddálení je navrženo z důvodů blíz-
ké zástavby od obcí Chrudichromy a Sudice. 

Za obcí stavba opět využívá rozestavěné těleso 
tzv. Německé dálnice. Trasa pokračuje v  přímé 
trase k MÚK Vanovice s přeložkou silnice III/3744, 
která je navržena jako deltovitá. V  tomto úseku 
využívá tří postavených mostů přes potoky Pa-
mětický, Drválovický a Semič, které budou opra-

veny. Nadjezd polní cesty Vanovice–Světlá bude 
nahrazen novým mostem.

Stavba východně míjí Borotín, kde bude vybu-
dován nový most přes silnici III/37410. Následují 
mosty přes přeložky silnice II/3742 a  železniční 
tratě jihovýchodně od Velkých Opatovic. Pů-
vodně byla přeložka železniční tratě navržena 
severně od dnešního křížení. Pro toto křížení byl 
postaven dvoupolový most, který bude rovněž 
zachován, neboť pod ním vede v jednom poli pol-
ní cesta. Silnice východně míjí areál šamotky ve 
Velkých Opatovicích a pokračuje v levostranném 
oblouku. Kříží postupně polní cestu, řeku Jevíčka 
a železniční trať. Pro poslední dvě křížení budou 
po opravě využity již postavené dálniční mosty.

Se silnicí II/372 je navržena MÚK Velké Opatovi-
ce, která je navržena jako deltovitá. Stávající nad-
jezd silnice II/372 nebude využit a bude nahrazen 
novou konstrukcí. Stavba končí v km 57,500 na 
hranici kraje.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Komunikace I/73 vytvoří kapacitní propojení brněn-
ské aglomerace s východními Čechami a Jeseníky. 
Trasa je součástí mezinárodní silnice E461 Brno–
Svitavy. Komunikace začíná v  křižovatce s  dálnicí 
D1 a končí napojením na dálnici D35. Tvoří tak ka-
pacitní severojižní spojení těchto dálnic.

Dnešní silnice I/43 je značně zatížena dopravou. Kapa-
cita stávajícího dvoupruhového uspořádání silnice I/43 je 
v současné době vyčerpána. Kritickými místy na dnešní 
trase I/43 jsou průchody obcí a úrovňové křižovatky, které 
mnohde ani nemají odbočovací pruhy. Kvůli tomu se ob-
zvlášť ve špičce tvoří kolony. Ve špičkách klesá rychlost 
dopravy a  dochází tam ke konfliktním situacím vzájem-
ným omezením mezi účastníky silničního provozu. Z těch-
to důvodů bylo rozhodnuto o výstavbě kapacitní komuni-
kace I/73 Brno–Moravská Třebová, která nahradí dnešní 
dvoupruhovou silnici I/43. Výstavba dálnice je rozdělena 
do pěti samostatných staveb, jež lze stavět podle potřeby. 

První plány na dálniční spojení Brna s Vratislaví jsou z roku 
1938. Od roku 1939, až do zastavení prací v roce 1942, 
probíhaly stavební práce na části tzv. „Německé dálnice“ 
Vratislav–Brno–Vídeň od Městečka Trnávky přes Brno až 
po Ledce před Pohořelicemi v celkové délce 84 kilometrů. 
Téměř všechny pozemky v trase byly vykoupeny. Byly roz-
pracovány a postaveny četné dálniční mosty a propustky, 
rovněž proběhly a někde byly i dokončeny zemní práce. 
Výstavba některých úseků byla zastavena ve vysoké roz-
pracovanosti před pokládkou vozovek. Trasa nové kapa-
citní komunikace I/73 by měla využívat právě rozestavěné 
těleso tzv. „Německé dálnice“.

infoletak_s73-svitavka-hranice-kraje.pdf
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Na stavbu není dokončen proces EIA. V 02/2018 byl proces posuzování vlivu 
stavby na životní prostředí ze strany MŽP ukončen. Trasa má oporu v doprav-
ním koridoru zakotveném v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje 
a  její parametry pro další přípravu byly posuzovány na podkladu Technicko-
-ekonomické (tahové) studie „D43 Bořitov – Staré Město (D35)“, která byla pro-
jednána Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 30. 4. 2019. 
Proběhla aktualizace tahové studie, která byla schválena CK MD 28. 4. 2021 
s tím, že ŘSD ČR má pokračovat s přípravou tohoto úseku v uspořádání 2+1 
v kategorii S 15,25/110, vyjma dílčího úseku MÚK Borušov - MÚK Staré Město 
(2+2, S 26,0/130). Ve II. Q/2022 bylo ze strany ŘSD ČR dokončeno nové dopravně inženýrské posouzení variant šířkového uspořádání (nové sčítání dopravy, nové mo-
delové stavy), na jehož základě byl vydán podnět ze strany Ministerstva dopravy k vypracování aktualizace záměru projektu pro kategorii 2+2 S 26,0/130. Následně bude 
předložen k projednání na CK MD.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

2032–– 2028–2022–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 16 520 m
Mostní objekty:
na dálnici: 23
nadjezdy: 4
na přeložkách ostatních komunikací: 2
ekodukt: 1
Mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Svitávka, MÚK Vanovice, MÚK 
Velké Opatovice

Přeložky ostatních komunikací:
silnice I. třídy: 2 (délka: 1197 m)
silnice II. třídy: 2 (délka: 3421 m)
silnice III. třídy: 6 (délka: 4195 m)
polní cesty: 18
Přeložka železniční trati:
počet: 1 (délka: 1400 m)

Název stavby:
I/73 Svitávka–hranice JM kraje
Místo stavby:
Jihomoravský kraj 
Katastrální území:
Skalice nad Svitavou, Sebranice 
u Boskovic, Svitávka, Chrudichromy, 
Boskovice, Sudice u Boskovic, Knínice 
u Bosk., Drvalovice, Vanovice, Borotín 
u Boskovic, Cetkovice, Velké Opatovice

Druh stavby:
novostavba
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel TS: 
HBH Projekt spol. s r.o.

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v říjnu 2022. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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