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Exekutivní souhrn se závěry posouzení 
 

Toto autorizované Posouzení bylo vypracováno jako podklad pro územní a dopravní plánování, 

zejména pro Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) a pro územní plány města 

Brna a obcí v JMK, které jsou dotčeny navrhovanými koridory páteřní silniční sítě.   

Toto autorizované Posouzení respektuje závazné dokumenty EU pro plánování a realizaci 

transevropské dopravní sítě TEN-T a Politiku územního rozvoje (PÚR) ČR 2008.   

Zásadním cílem tohoto Posouzení je nalézt právně realizovatelné řešení pro dokončení páteřní 

silniční sítě v JMK v návaznosti na sousední regiony (ČR i sousedních států).  

Toto řešení musí být  

 dopravně a územně výhodné  

 ekologicky přijatelné 

 ekonomicky únosné  

Aby řešení bylo právně realizovatelné (průchodné), musí plně respektovat legislativu pro životní 

prostředí a pro ochranu veřejného zdraví, tj. musí se jednat o řešení, které by vedlo k nápravě 

dlouhodobě existujícího protiprávního nadlimitního zatížení obyvatelstva v JMK.   

Snížení nadlimitního zatížení obyvatel sídelních útvarů s překročenými hygienickými limity lze 

docílit územně plánovacími a dopravními opatřeními, která vyloučí z Brna, obcí v Brněnské 

aglomeraci a z dalších obcí (včetně Znojma a Břeclavi) tu část dálkové tranzitní dopravy (tzv. 

zbytnou tranzitní dopravu), která může být vedena po jiných trasách.  

Tento přístup je doposud jediným známým. Všechny ostatní známé přístupy, včetně soudem 

zrušených 2. ZÚR JMK, vedou k úplnému opaku, tj. ke zvyšování nadlimitního zatížení obyvatel 

v předmětné oblasti.   

Návrh řešení páteřní silniční sítě podaný v tomto Posouzení je v souladu s normami požadované 

úrovně kvality dopravy (ÚKD), a to při objemu dopravy očekávaném v roce 2040, což je možný cílový 

rok, kdy lze očekávat saturaci úrovně silniční dopravy v ČR. Návrh řešení současně bude respektovat 

hierarchický přístup k legislativě EU, zákonům ČR (včetně judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího 

správního soudu), vyhláškám, PÚR ČR a normám zahrnujícím aspekty od transevropských koridorů až 

po komunikace krajského významu.   

Je nutné důsledně odlišovat  

 „koncepční varianty“ páteřní silniční sítě pro JMK   

 „varianty jednotlivých úseků koridorů“.   
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„Koncepčních variant“ páteřní silniční sítě pro celý JMK je možné vygenerovat celou řadu. Níže je 

přehled těch „koncepčních variant“ pro celý JMK, které autor Posouzení zvolil na základě PÚR ČR 

2008, zrušených 2. ZÚR JMK a odborné literatury.  

Do první skupiny lze zahrnout 3 „koncepční varianty“, které jsou charakterizovány silnicí R43 

spojující D1 a R35: 

 PÚR2008 – „Koncepční varianta“ s napojením JMK na Rakousko třemi 

kapacitními/rychlostními silnicemi, tj. S8, R52, R55 (v „oficiální“ trase) a vedením R43 v trase 

„Hitlerově“ 

 

 ALTER2012 – „Koncepční varianta“ s napojením JMK na Rakousko dvěma 

kapacitními/rychlostními silnicemi, tj. S8, R55 (v „alternativní“ trase) a vedením R43 v trase 

dle UV 741/1999, tj. na Svitav 

 

K této „koncepční variantě“ jsou dále zahrnuty dvě podvarianty, a to: 

 

o ALTER2012-Litomyšl – „Koncepční varianta“ s napojením JMK na Rakousko dvěma 

kapacitními/rychlostními silnicemi, tj. S8, R55 (v „alternativní“ trase) a kde R43 není 

napojena na R35 východně od Svitav, ale západně, tj. mezi Svitavami a Litomyšlí 

o ALTER2012-Pomoraví –„Koncepční varianta“ s napojením JMK na Rakousko dvěma 

kapacitními/rychlostními silnicemi, tj. S8, R55 v „alternativní“ trase dle ing. Strnada  

 

 ZÚR2011 – „Koncepční varianta“ s napojením JMK na Rakousko jednou plnohodnotnou 

rychlostní silnicí, tj. R52 

 

V druhé skupině je „koncepční varianta“ ALTER2012-PÚR-Aktualizace, která je charakterizována 

dvěma plnohodnotnými kapacitními/rychlostními silnicemi pro napojení na Rakousko (R55 a S8) 

stejně jako ALTER2012, avšak zahrnuje silnici R43 pouze v úseku od D1 po odbočku ze stávající I/43 

na Boskovice a kde R43 netvoří příčkové spojení mezi D1 a R43.  Příčkové spojení mezi D1 a R35 zde 

s výhodou zajišťuje kapacitní silnice v na sever prodloužené trase S8. 

Překážkou realizovatelnosti „koncepční varianty“ PÚR2008 je fakt, že obsahuje R52, která zvyšuje 

nadlimitní zátěž Brna a Brněnské aglomerace nad zákonné limity (znečištění ovzduší, hlučnost). Toto 

je skutečnou překážkou realizovatelnosti „koncepční varianty“ PÚR2008, a tedy překážkou 

realizovatelnosti R52.   

V souladu s logikou NSS je tedy možné aprobovat vypuštění R52 z „koncepční varianty“ PÚR2008 a 

přitom naplnit podmínku, aby ZÚR JMK byly souladné se závaznou PÚR.  Varianta ALTER2012 je 

tedy v souladu se závaznou PÚR ČR 2008. 

Z ekonomického hlediska byly porovnány „koncepční varianty“ PÚR2008 a ALTER2012. Cenový rozdíl 

mezi těmito „koncepční variantami“ je shrnut v následující tabulce: 
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Náklady na páteřní komunikace obsahující úseky specifické pro více „koncepčních variant“  

 

Koncepční varianta Náklad na pro variantu specifické úseky komunikací  

(miliard Kč) 

Koncepční varianta PÚR2008 150.399 

Koncepční varianta ALTER2012 102.076 

Rozdílová cena ve prospěch koncepční varianty ALTER2012 48.323 

 

Z hlediska ekonomické únosnosti je „koncepční varianta“ ALTER2012 levnější o téměř 50 miliard 

korun. To je tak obrovský cenový rozdíl oproti „koncepční variantě“ PÚR2008, že z ekonomického 

hlediska je naprosto jednoznačně smysluplná pouze „koncepční varianta“ ALTER2012. 

Kritéria použitá pro porovnání „koncepčních variant“ zahrnovala mimo jiné i soulad s TEN-T, soulad s 

PÚR ČR, soulad s limity využití území – veřejné zdraví, soulad s limity využití území – NATURA 2000, 

dopravní (funkční) výhodnost, ekonomická únosnost a právní přípustnost (realizovatelnost).  

Z výše provedeného porovnání plyne jasné doporučení pro „koncepční variantu“ ALTER2012 oproti 

„koncepční variantě“ PÚR2008.  

Současně je doporučeno při pořizování ZÚR JMK posoudit „koncepční varianty“ ALTER2012-

Litomyšl a ALTER2012-Pomoraví a jejich kombinaci. Všechny tyto podvarianty přinášejí další 

výhody. 

„Koncepční varianta“ ZÚR2011 je ještě méně výhodná než „koncepční varianta“  ZPÚR2008, a to i 

proto, že je v rozporu s PÚR ČR 2008 jak pro úsek „obchvatu Břeclavi“ (kde v PÚR ČR 2008 je 

vymezena čtyřpruhová rychlostní komunikace R55 ve směru na Vídeň), tak pro rozpor s PÚR ČR 2008 

pro kapacitní komunikaci S8, která není v „koncepční variantě“ ZÚR2011 reálně uvažována a je zde 

místo ní průtah Znojmem – přeložka I/38.    

Z hlediska strategického je zjevně nejvýhodnější „koncepční variantou“ ALTER2012-PÚR-

Aktualizace. Tato varianta má velký koncepční a strategický potenciál pro celou ČR i celou střední 

Evropu. Toto Posouzení proto doporučuje, aby se Ministerstvo pro místní rozvoj seriózně touto 

„koncepční variantou“ zabývalo při aktualizaci PÚR ČR. 

V této studii provedená analýza umožnila odmítnout všechny koncepční varianty systému páteřních 

komunikací pro JMK, které obsahují další pokračování výstavby R52 ve směru na Vídeň. Realizace 

této stavby, ať již součástí TEN-T nebo ne, by nevyhnutelně vedla k dalšímu zvyšování dopravní 

zátěže Brněnské aglomerace a s tím spojeným zvyšováním znečištění ovzduší v oblasti, kde je toto 

znečištění již dlouhodobě významně nadlimitní. 

Tato studie také jednoznačně odmítla systém tangent navržený v 2. ZÚR JMK. Tyto tangenty jsou 

z hlediska dopravního zbytečné a přestavovaly by neodůvodněné zvýšení investičních nákladů, 

zbytečné zábory území a znehodnocení území pro rozvoj bydlení v této části Brněnské aglomerace.         

Realizací rychlostní silnice R55 a kapacitní silnice S8 jako plnohodnotných obchvatů Břeclavi a 

Znojma je umožněno snížení tranzitní dálkové dopravy v Brně a v její aglomeraci. Proto je nutné tyto 
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plnohodnotné obchvaty tvořené kapacitními silnicemi v trasách vedených v dostatečném odstupu od 

obytné zástavby urychleně realizovat v nejbližším plánovacím období, tj. do roku 2020.   

S odvolání na skutečnosti uvedené v textu posouzení a získané výsledky hodnocení se doporučuje 

pro zahrnutí do ZÚR JMK a k následné realizaci koncepční varianta „Alternativní“ (ALTER2012) a 

systém úseků koridorů R43, R55 a S8 obsažený v této koncepční variantě.  

Tato koncepční varianta  

 odvádí zbytkovou dopravu mimo sídelní útvar města Brna a komunikace v ní obsažené jsou 

obchvaty všech obcí na trasách páteřních komunikací v JMK 

 realizuje nejkratší spojení Prahy a Vídně, Vídně a Ostravska/Katowicka, a také po R43 

nejkratší spojení Brna a Boskovicka 

 je ekologicky šetrná a umožňuje snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo 

 je cenově výrazně výhodná a umožňuje brzkou realizaci 

 vytváří kapacitní rezervu pro možný růst tranzitní dopravy  

 vytváří prostor pro další rozvoj města Brna a dalších měst (Znojma, Břeclavi, atd.) 

 je v souladu s rozhodnutími EU o vedení koridorů TEN–T  

 je právně realizovatelná 
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1. Úvod 
 

HLAVNÍ CÍLE A VÝCHODISKA 

Toto autorizované Posouzení bylo vypracováno jako podklad pro územní a dopravní plánování, 

zejména pro Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) a pro územní plány města 

Brna a obcí v JMK, které jsou dotčeny navrhovanými koridory páteřní silniční sítě.   

Toto autorizované Posouzení respektuje závazné dokumenty EU pro plánování a realizaci 

transevropské dopravní sítě TEN-T a Politiku územního rozvoje (PÚR) ČR 2008.   

Zásadním cílem tohoto Posouzení je nalézt právně realizovatelné řešení pro dokončení páteřní 

silniční sítě v JMK v návaznosti na sousední regiony (ČR i sousedních států).  

Toto řešení musí být  

 dopravně a územně výhodné  

 ekologicky přijatelné 

 ekonomicky únosné  

Aby řešení bylo právně realizovatelné (průchodné), musí plně respektovat legislativu pro životní 

prostředí a pro ochranu veřejného zdraví, tj. musí se jednat o řešení, které by vedlo k nápravě 

dlouhodobě existujícího protiprávního nadlimitního zatížení obyvatelstva v JMK.   

Snížení nadlimitního zatížení obyvatel sídelních útvarů s překročenými hygienickými limity lze 

docílit územně plánovacími a dopravními opatřeními, která vyloučí z Brna, obcí v Brněnské 

aglomeraci a z dalších obcí (včetně Znojma a Břeclavi) tu část dálkové tranzitní dopravy (tzv. 

zbytnou tranzitní dopravu), která může být vedena po jiných trasách.  

Tento přístup je doposud jediným známým. Všechny ostatní známé přístupy, včetně soudem 

zrušených 2. ZÚR JMK, vedou k úplnému opaku, tj. ke zvyšování nadlimitního zatížení obyvatel 

v předmětné oblasti.   

Návrh řešení páteřní silniční sítě podaný v tomto Posouzení je v souladu s normami požadované 

úrovně kvality dopravy (ÚKD), a to při objemu dopravy očekávaném v roce 2040, což je možný cílový 

rok, kdy lze očekávat saturaci úrovně silniční dopravy v ČR. Návrh řešení současně bude respektovat 

hierarchický přístup k legislativě EU, zákonům ČR (včetně judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího 

správního soudu), vyhláškám, PÚR ČR a normám zahrnujícím aspekty od transevropských koridorů až 

po komunikace krajského významu.   

Toto autorizované Posouzení obsahuje i návrh k zahrnutí do aktualizace nástroje územního 

plánování, PÚR ČR 2008, která byla schválena vládou ČR v 07/2009. Podle stavebního zákona by 

aktualizace PÚR ČR měla být schválena do 4 let, tedy do 07/2013.  
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ANOTACE OBSAHU POSOUZENÍ 

V kap. 2 je podán stručný historický přehled zahrnující otázky územního plánování pro jednotlivé 

dopravní koridory, a to včetně jejich vymezení v PÚR ČR 2008. Jsou zde uvedeny i známé varianty pro 

jednotlivé komunikace, které musí být vzaty v úvahu při pořizování a schvalování doposud 

neexistujících ZÚR JMK.   

V kap. 3 jsou popsána východiska, tj. existující a připravovaná legislativa EU k transevropským 

dopravním sítím (TEN-T), mezivládní smlouvy a dohody, a také dopravní vazby na sousedící regiony. 

Je zde doložen stav plnění úkolů stanovených vládou ČR v PÚR ČR 2008. 

V kap. 4 je uveden souhrn dokládající stav dlouhodobého a nadlimitního zatížení území a 

obyvatelstva v Jihomoravském kraji (JMK) v souvislosti s dopravou. Tento souhrn vychází z dat 

Českého hydrometeorologického úřadu. Je také doloženo nadlimitní zatížení hlučností z dopravy, a 

to existujícími výjimkami vydanými Krajskou hygienickou stanicí JMK.  

V kap. 5 je uveden souhrn odkazů na modelování dopravy v JMK a jsou diskutovány otázky související 

s modelováním intenzit dopravy a z nich vyplývající závěry pro řešení páteřní silniční sítě v JMK. 

V kap. 6 jsou definována kritéria pro posouzení „koncepčních variant“ páteřní dopravní sítě pro JMK. 

V kap. 7 jsou definovány jednotlivé „koncepční varianty“ páteřní silniční sítě pro JMK a je zde podáno 

jejich posouzení. Kapitola je zakončena doporučením optimální „koncepční varianty“ realizovatelné 

v rámci platných PÚR ČR 2008. Je podán i podnět, jak aktualizovat PÚR ČR 2008 a jak důsledně 

implementovat vymezení kapacitní silnice S8 tak, jak je již obsaženo v PÚR ČR 2008.  

V kap. 8 je podáno posouzení na úrovni variant koridorů pro jednotlivé páteřní komunikace v JMK a 

pro každý z koridorů a jeho úseků jsou podána odůvodněná doporučení pro nejvhodnější koridor.  

V poslední kapitole je uveden závěr posouzení. 

 

NÁVAZNOST NA PŘEDCHOZÍ PROVEDENÁ POSOUZENÍ 

Toto Posouzení navazuje na autorizovaný koncepční dokument „Posouzení alternativní koncepce 

komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace“ (ing. M. Strnad, 2007)1 a na následný 

                                                            

1 K autorizovanému Posouzení ing. Strnada z roku 2007 bylo po více než 4 letech jeho existence vypracován 
v rezortu dopravy dokument nazvaný „Stanovisko MD k „Alternativní koncepci komunikační sítě v širším okolí 
brněnské aglomerace“, zpracované ing. Strnadem v lednu 2007“. Tento dokument je datovaný 24. 3. 2011a  
jako autoři jsou uvedeni Ing. Marec (zaměstnanec Ministerstva dopravy) a Ing. Janáčková (zaměstnanec 
Ředitelství silnic a dálnic). Stanovisko ing. Marece a ing. Janáčkové zpochybňuje cenové odhady ing. Strnada 
z roku 2007 a naopak tvrdí, že místo úspory cca 30 miliard korun by realizací alternativní koncepce došlo 
k vícenákladům, a to ve výši cca 3.355 miliardy korun. Tyto naprosto nesprávné závěry ing. Marece a Ing. 
Janáčkové byly věcně vyvráceny v autorizovaném „Komentáři“ ing. Strnada datovaném 23. 6. 2011, který byl 
předán Ministerstvu dopravy. Ministerstvo dopravy ani ŘSD se k tomuto autorizovanému „Komentáři“ doposud 
nevyjádřilo.   
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autorizovaný dokument „Posouzení koncepce páteřní komunikační sítě v brněnské aglomeraci“ 

(ing. M. Strnad, 2011)2. 

 

TERMINOLOGIE A STRATEGICKÝ PŘÍSTUP 

Je nutné důsledně odlišovat  

 „koncepční varianty“ páteřní silniční sítě pro JMK   

 „varianty jednotlivých úseků koridorů“.   

Je důležité zdůraznit, že toto autorizované Posouzení důsledně aplikuje hierarchický přístup, kdy 

v návaznosti na nadřazené dokumenty (Legislativu EU, Legislativu ČR a PÚR ČR) je nejprve 

navrhována a z řady hledisek posuzována KONCEPCE celé páteřní dopravní infrastruktury. Návrh 

této infrastruktury je i koncepcí ve smyslu evropské legislativy i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění. V rámci této koncepce se v první řadě zvažují a posuzují 

varianty pro tuto koncepční úroveň jako celek.  

Varianty páteřní silniční sítě pro JMK jako celky jsou tedy „koncepčními variantami“ a jako takové je 

nutno je posuzovat i v procesu SEA pro ZÚR JMK.   

Každá „koncepční varianta“ je tvořena jasně definovaným systémem páteřních silničních koridorů 

v JMK. Pouze takto definované „koncepční varianty“ páteřní silniční sítě pro JMK jako celky 

umožňují provést posouzení kumulativních a synergických (vyvolaných) jevů na životní prostředí a 

veřejné zdraví. Plné porovnání těchto kumulativních a synergických (vyvolaných) jevů je klíčovým 

požadavkem. Z důvodu absence tohoto posouzení byly zrušeny 2. ZÚR JMK rozsudkem Nejvyššího 

správního soudu v červnu 2012.  

Pouze takové „koncepční varianty“ systému páteřních silničních koridorů v JMK, které jako celky 

nevedou k dalšímu zhoršování nadlimitních zátěží, má smysl dále upřesňovat a nejvhodnější 

„koncepční variantu“ je pak možné navrhnout ke schválení v ZÚR. 

                                                            

2 K autorizovanému Posouzení ing. Strnada z roku 2011 byla na zakázku Jihomoravského kraje vypracována 
neautorizovaná studie autorů Ing. arch. Fixela a Ing. Nováka nazvaná „Posouzení koncepcí páteřní komunikační 
sítě v Jihomoravském kraji“ datovaná září 2011. Tato studie se však věcně k předmětnému posouzení z roku 
2011 nevyjadřuje, takže nenaplnila ani požadavek zadavatele. Tato studie však zpochybňuje cenové odhady 
ing. Strnada z roku 2007 a nesprávně uvádí, že místo úspory cca 30 miliard korun by realizací alternativní 
koncepce došlo k úspoře pouhých 1.460 miliardy korun. Tato studie obsahuje celou řadu zásadních nesprávných 
tvrzení. Z hlediska vyčíslení úspory autoři Ing. arch. Fixel a Ing. Novák si nesprávně „předefinovali“, co má být 
variantou alternativní dle ing. Strnada a pak následně provedli „porovnání“ varianty prosazované JMK s 
takto neprávně definovanou variantou alternativní. Jen jako ukázku lze uvést, že jmenovaní autoři z varianty 
oficiální vypustili tzv. Jihovýchodní tangentu města Brna, čímž manipulativně snížili úsporu dle Posouzení ing. 
Strnada z roku 2007 o mnoho miliard. Nesprávná argumentace Ing. arch. Fixela a Ing. Nováka je z podstatné 
části vyvrácena i již existujícím „Komentářem“ ing. Strnada datovaném 23. 6. 2011. Lze dodat, že argumentace 
obou autorů navíc ani nepotvrdila argumentaci ing. Marece a ing. Janáčkové.  
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„Koncepční varianty“ pro systém páteřních silničních koridorů v JMK nejsou nějakými abstraktními 

entitami. Tyto „koncepční varianty“ jsou tvořeny konkrétními návrhy pro koridory pro jednotlivé 

komunikace a jejich úseky.   

Existuje-li více známých „variant jednotlivých úseků koridorů“, pak je žádoucí prověřit, zda nelze 

v ZÚR posuzované „koncepční varianty“ dále v detailu optimalizovat v rámci jednotlivých úseků pro 

jednotlivé komunikace. Takto bylo i systémově přistoupeno ke zpracování tohoto Posouzení.  

Jak je doloženo v kap. 7.1 a v dalších kapitolách, toto Posouzení navrhuje jasně definovanou 

„koncepční variantu“ nazvanou ALTER2012 a současně upozorňuje na její možné modifikace na 

úrovni úseků komunikací nazvané ALTER2012-Litomyšl,  ALTER2012-Pomoraví, ALTER2012-PÚR-

Aktualizace, které je nutno v rámci pořizování ZÚR JMK (a v návaznosti na aktualizaci PÚR ČR) dále 

posoudit.  

Pro „koncepční variantu“ ALTER2012 se v kap. 8 uvádí posouzení i na této nižší hierarchické úrovni, 

tedy i na úrovni posouzení variant úseků koridorů pro jednotlivé páteřní komunikace.       
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2. Stručný historický přehled včetně přehledu variant pro jednotlivé 

úseky koridorů páteřních komunikací 
 

JMK patří v roce 2012 k těm krajům ČR, kde je relativně vysoký podíl dálnic a rychlostních 

komunikací. JMK kříží ve směru západ – východ dálnice D1 a v Brněnské aglomeraci na ni navazuje 

dálnice D2 ve směru na Břeclav a Bratislavu. Dále je zde na dálniční síť ČR nenapojený úsek rychlostní 

komunikace R52 Rajhrad – Pohořelice3 a je zde úsek rychlostní silnice R46 Vyškov – hranice JMK. 

V úseku Brno (Královo Pole) – Česká je součástí silnice I/43 tzv. „expres trasa“, která byla donedávna 

označována jako rychlostní silnice R43 a v časové korelaci s narůstajícím politickým tlakem na 

prosazení 70 let staré „Hitlerovy dálnice“ bylo toto označení R43 odstraněno.4  

 

„HITLEROVA DÁLNICE“ 

Otázka komunikací R43, R52 a tzv. JZ tangenty města Brna (JZT) je úzce svázána s cca 70 let starou a 

dnes již dávno překonanou koncepcí extrateritoriální  tzv. „Hitlerovy dálnice“, která v době existence 

Velkoněmecké říše měla propojit Vídeň a německé město Breslau (dnešní Wroclav). Tato 

komunikace byla navržena na počátku německé okupace, nicméně i tehdy byla navržena jako 

plnohodnotný obchvat celého města Brna.  

Po více než 70 letech jsou rozměry zastavěného území města Brna zcela odlišné od roku 1939 a trasa 

„Hitlerovy dálnice“ prochází třemi městskými částmi Brna (Brno-Bystrc, Brno-Bosonohy a Brno-

Kníničky), kde žije cca 35 tisíc obyvatel. Jižně od Brna je touto historickou trasou zasažena oblast 

tvořená obcemi Troubsko, Ostopovice, Nebovidy, Moravany, Želešice, Modřice, Pohořelice, Dolní 

Dunajovice, Bavory, Perná, a Mikulov, kde v mnoha z nich po roce 1989 nastal enormní rozvoj 

čistého bydlení a kde žije dalších cca 25 tisíc obyvatel. Podobně je tomu severně od Brna, kde jsou 

touto historickou trasou přímo zasaženy i obce Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské Knínice, Drásov, 

Malhostovice, Skalička, Všechovice, Malá Lhota, Chrudichromy a Sudice, kde žijí další tisíce obyvatel. 

V návaznosti na koncepci Jihozápadní tangenty (JZT) v úseku Bosonohy/Troubsko – Modřice 

Jihomoravský kraj prosazuje i tzv. Jihovýchodní tangentu (JVT), kde jsou zasaženy Brno-Chrlice, Brno-

Tuřany, Ponětovice, Kobylnice, Prace, Jiříkovice, Blažovice a u napojení JVT na dálnici D1 i obce 

Tvarožná a Holubice. Celkem je tedy dotčeno cca 80 tisíc obyvatel.  

Historická trasa „Hitlerovy dálnice“ se bezprostředně dotýká i regionálně velmi významné rekreační 

oblasti Brněnské přehrady s rekreační kapacitou cca 20 tisíc osob.     

 

  

                                                            

3 Úsek R52 Brno – Pohořelice je oddělen od dálnice D1 úsekem městské silnice I/52 – ulicí Vídeňskou.  
 
4 V příloze č. 4 vyhlášky  104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích ve znění novelizace 300/1999 Sb. je uvedena komunikace R43 v úseku Královo 
Pole (Brno) – Česká. 
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GEOPOLITICKÉ ZMĚNY A VELIKOST AGLOMERACÍ 

Vzhledem k zásadním geopolitickým změnám hranic ve střední Evropě po II. světové válce došlo také 

k zásadní změně hlavních dopravních relací a trasa Hitlerovy dálnice zcela ztratila svůj dopravní 

význam. Hlavní dopravní směr se z trasy Vídeň – Wroclaw (Breslau) přesunul do směru tzv. Baltsko – 

adriatického koridoru, kde se jedná i o úsek mezi dvěma velkými aglomeracemi, a to 

mnohamilionovou aglomerací Katovickou v Polsku (cca 3.5 – 4.5 milionu obyvatel) a aglomerací 

Vídeňskou v Rakousku (cca 2.5 milionu obyvatel).   

Aglomerace Brněnská je v tomto kontextu aglomerací hierarchicky o řád méně významnou. Toto 

dokládá i schéma zachycující velikost aglomerací z dokumentu „Podklady a východiska pro PÚR 

2008“, který byl předložen vládě ČR při schvalování PÚR ČR v roce 2009. Aglomerace Brna je zde 

zcela mimo velikost mnohamilionových aglomerací evropského významu, a tedy zcela správně 

nebyla v nové rozpracované legislativě TEN-T5 zahrnuta mezi základní uzly (urban nodes) pro 

základní (jádrovou, tzv. „CORE“) síť TEN-T.  

 

 

 

Současnou významnost hlavního silničního koridoru od Vídně ve směru JZ – SV na Katowice a 

nevýznamnost koridoru ve směru nepostavené Hitlerovy dálnice s úsekem Brno – Wroclaw dokládá i 

schéma zachycující intenzity dálkové dopravy přes území ČR na základě sčítání dopravy z roku 2005.  

  

                                                            

5 2011/0294 (COD) Add 24 – List of nodes. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on Union guidelines for the development of the Trans-European Transport Network 
– General Approach. Brusel. 19.3.2012. 
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Pro veškerou dopravu: 

 

Pro dopravu do 3.5 t: 

 

 

RYCHLOSTNÍ SILNICE R43 

Usnesení vlády (UV) č. 741/1999 (ve své Příloze 1, v bodě e)) požadovalo, aby o vedení koridoru R 43 

Brno - Svitavy bylo definitivně rozhodnuto až po schválení územního plánu velkého územního celku 

Brněnské aglomerace. Pořizování tohoto územního plánu bylo zahájeno, ale nebylo dokončeno.  

V území severně od Brna až do roku 2009 platil tzv. územní plán velkého územního celku Brněnské 

sídelní regionální aglomerace (ÚP VÚC BSRA) z roku 1985. O tomto ÚP státní správa dlouhodobě 

tvrdila, že obsahuje závazně schválený koridor R43 v tzv. Bystrcké trase. Toto bylo dlouhá léta 

občany rozporováno a daly jim za pravdu nejen stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování, 

Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) z let 2006 a 2007, ale zejména rozsudky Nejvyššího správního 

soudu z let 2010 a 2011, kterým byly zrušeny koridory R43 v územních plánech Brna, Drásova a 

Malhostovic. Je tedy autoritativně doloženo, že koridor R43 nebyl v ÚP VÚC BSRA závazně vymezen.  
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Jediným následným pokusem vymezit koridor R43 v JMK byly tzv. 2. ZÚR JMK. Tento dokument byl 

však zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu z června 2012. 

R43 byla v  PÚR ČR 2008 vymezena takto: 

 

Koridor R43 byl vymezen v ÚP VÚC Pardubického kraje (2006) v trase na Moravskou Třebovou. 

Nebyla zde posouzena trasa Brno-Svitavy požadovaná v UV č. 741/1999. Následně byl tento 

variantně neposouzený koridor v linii zcela překonané „Hitlerovy dálnice“ převzat do ZÚR 

Pardubického kraje v roce 20106, a to i přesto, že v 07/2009 byla vládou schválena PÚR ČR 2008, kde 

byl koridor R43 vymezen ve dvou možných směrech, a to na Svitavy a Moravskou Třebovou7.  

V PÚR ČR 2008 byl stanoven úkol (pro Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního 

prostředí a kraji Jihomoravským a Pardubickým) „Prověřit proveditelnost rozvojového záměru“ pro 

R43. ŘSD z pověření Ministerstva dopravy (MD) zadalo zpracování vyhledávací studie „Rychlostní 

silnice R43 Černá Hora (Svitávka) – Svitavy (Litomyšl) R35“. V této studii byla proveditelnost 

prokázána, neb bylo odůvodněno, že existuje i řada možných koridorů, a to s napojením jak 

východně tak i západně od Svitav. Toto zjištění bylo však ignorováno, neb jak uvedl i zpracovatel ZÚR 

JMK, zástupci Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva dopravy (MD) se na jednání dne 

16. 9. 2010 dohodli, že vyhledávací studie prokazuje nevýhodnost navržené trasy R43 ve směru na 

Svitavy a odsouhlasili, aby nadále byla sledována varianta vedená směrem k připojení na R35 v 

prostoru Starého Města u Moravské Třebové, tj. varianta „Německá“8. Toto byla však pouze 

„politická“ dohoda, neboť touto dohodou nijak nebyl dotčen úkol z PÚR ČR 2008, který se týkal 

„proveditelnosti“. Posouzení variant tedy bude muset proběhnout ve veřejně projednávané územně 

plánovací dokumentaci, tedy v 3. ZÚR JMK a v aktualizaci ZÚR Pardubického kraje. (Podrobněji viz 

kap. 3.5 nazvaná „Politika územního rozvoje ČR 2008 a naplňování zde stanovených úkolů“).  

                                                            

6 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje byly vydány dne 29. 4. 2010 a nabyly účinnosti dne 15. 6. 2010. 
 
7 Lokality Svitavy a Moravská Třebová jsou poměrně vzdálené a reprezentují dvě zcela odlišné koncepce pro 
trasování R43. Vzdálenost Svitavy – Moravská Třebová je po dnešní silnici I/35 cca 17 km, po plánované R43 a 
R35 se tato vzdálenost zvyšuje dokonce nad 25 km.  
8 Viz Odůvodnění Návrhu 2. ZÚR JMK, 2011, str. 46 
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Lze jen zdůraznit, že po zrušení 2. ZÚR JMK rozsudkem NSS z června 2012 neexistují na 

úrovni územně plánovací dokumentace kraje žádné nadmístní záměry, tedy ani nadmístní záměry 

související s R43, jako přivaděč k R43 od Tišnova zahrnující úsek II/385 (navrhovaný obchvat Hradčan 

a Čebína)9 a v 2. ZÚR JMK uvedený dvoupruhový severní obchvat Kuřimi, též jako úsek II/385 

(paralelní a těsně blízko vedený k dnešní komunikaci II/386).   

Koridor R43 tedy k dnešnímu dni právoplatně v územně plánovací dokumentaci JMK neexistuje a 

jeho zahrnutí do ZÚR Pardubického kraje je sporné. 

Z hlediska známých variant pro jednotlivé úseky R43 lze záměr R43 jako celek popsat takto: 

Úsek Označení 

varianty úseku 

Název  

varianty úseku 

Poznámka 

Od dálnice D1 po 
úroveň Čebína 

R43-U1-OPTIM-
V 

Optimalizovaná – MŽP  Dle Kalčík, 2009 
 
Úsek od MÚK s D1 po MÚK jižně od 
Čebína (dle Kalčíka, 2009) 
 
Koridor vedený východně od Chudčic 
v prodlouženém tunelu  

 R43-U1-OPTIM-
Z 

 Dle Kalčík, 2009 
 
Dtto jako R43-U1-OPTIM-V, ale s mosty 
východně od Veverské Bítýšky 

 R43-U1-
BOSKOV 

HBH v Boskovické brázdě Dle HBH Projekt s.r.o. (2005)  
 
Úsek od MÚK s D1 v Bosonohách po MÚK 
severo-východně od Čebína (dle HBH 
Projekt s.r.o., 2005) 

 R43-U1-BYSTRC Bystrcká  Dle 2. ZÚR JMK (2011) 
 
Úsek od MÚK s D1 v Bosonohách po MÚK 
severo-východně od Čebína (dle 
Dopravoprojekt 1999 i HBH Projekt s.r.o., 
2005) 

Severní obchvat 
Kuřimi 
(napojení na 
„expres trasu“ na 
Brno) 

R43-U2-OPTIM Optimalizovaná – MŽP Dle Kalčík, 2009 
 
Od MÚK JV od Čebína po MÚK Kuřim (u 
věznice v Kuřimi) 

 II/385 - Kuřim Varianta „ZÚR2011“ Dle 2. ZÚR JMK (2011) 
 
Dvoupruhový severní obchvat Kuřimi od 
MÚK Čebín dle HBH Projekt s.r.o. po 
křižovatku s I/43 u věznice v Kuřimi 

    

                                                            

9 Tento obchvat Hradčan a Čebína se v tomto Posouzení detailně nesleduje, protože studie Ing. Kalčíka (2009) 
obsahuje napojení na R43 ve vazbě na jednu variantu tohoto obchvatu. Tím se nevylučuje potřeba dále 
posuzovat varianty vedení tohoto přivaděče a tím i obchvatu Čebína a Hradčan.   
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Úsek Označení 

varianty úseku 

Název  

varianty úseku 

Poznámka 

Kuřim/Čebín – 
Černá Hora 

R43-U3-OPTIM Optimalizovaná – MŽP Dle Kalčík, 2009 
 
Od MÚK Kuřim dle Kalčíka (2009) po 
MÚK Černá Hora 

 R43-U3-OBCHV Obchvatová Dle HBH Projekt s.r.o. (2006)  
 
Použito v 2. ZÚR JMK (2011) chybně bez 
napojení na severní obchvat Kuřimi a 
některou z tras R43 k napojení na D1 – 
viz i návrh Dětí Země pro proces EIA 

 R43-U3-NEM Německá Dle 2. ZÚR JMK (2011) 
 
Od MÚK Čebín dle HBH Projekt s.r.o. po 
MÚK Černá Hora 

 R43-U3-MALH Malhostovická Dle 2. ZÚR JMK (2011) 
 
Od MÚK Čebín dle HBH Projekt s.r.o. po 
MÚK Černá Hora 

    

Černá Hora - 
Svitávka 

R43-U4-NEM Německá Dle 2. ZÚR JMK (2011) 
 
Od MÚK Černá Hora po MÚK Svitávka 

    

Černá Hora – R35 
západně od Svitav 
(východně od 
Litomyšle) 

R43-U4A-LITOM Svitavská – západní Dle HBH Projekt s.r.o., 2010 
 
Od MÚK Černá Hora po MÚK s R35 
západně od Svitav (východně od 
Litomyšle) 

    

Svitávka – R35 R43-U5-SVIT Svitavská – východní Dle HBH Projekt s.r.o., 2010 
 
Od MÚK Svitávka po MÚK s R35 
východně od Svitav 

 R43-U5-NEM Německá Dle 2. ZÚR JMK (2011) a ZÚR 
Pardubického kraje (2010) 
 
Od MÚK Svitávka po MÚK s R35 u 
Starého Města 

 

Podrobné posouzení variant R43 je uvedeno v autorizované studii Strnad (2011) a na je zde na ně 

plně odkazováno.  

Pro posouzení v ZÚR JMK je nutno zahrnout minimálně následující známá trasování celých koridorů 

R43 (a projednat koordinaci s Pardubickým krajem).   

 Koridor R43 pro  
„Koncepční variantu“  

ALTER2012 

Koridor R43 pro  
 „Koncepční variantu“  
ALTER2012-Litomyšl 

Koridor R43 pro  
 Posouzení v ZÚR JMK – 
varianta „obchvatová“ 

Od dálnice D1 po úroveň 
Čebína 

R43-U1-OPTIM-V  
Optimalizovaná – MŽP 

R43-U1-OPTIM-V  
Optimalizovaná – MŽP 

R43-U1-OPTIM-V  
Optimalizovaná – MŽP 
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 Koridor R43 pro  
„Koncepční variantu“  

ALTER2012 

Koridor R43 pro  
 „Koncepční variantu“  
ALTER2012-Litomyšl 

Koridor R43 pro  
 Posouzení v ZÚR JMK – 
varianta „obchvatová“ 

Severní obchvat Kuřimi 
(napojení na „expres 
trasu“ na Brno) 

R43-U2-OPTIM  
Optimalizovaná – MŽP 

R43-U2-OPTIM  
Optimalizovaná – MŽP 

R43-U2-OPTIM  
Optimalizovaná – MŽP 

Kuřim/Čebín – Černá 
Hora 

R43-U3-OPTIM  
Optimalizovaná – MŽP 

R43-U3-OPTIM  
Optimalizovaná – MŽP 

R43-U3-OBCHV 
Obchvatová 

Černá Hora – Svitávka R43-U4-NEM  
Německá 

- R43-U4-NEM  
Německá 

Úsek po severní hranici 
JMK  

R43-U5-SVIT 
Svitavská - východní   

R43-U4A-LITOM 
Svitavská – západní 

R43-U5-SVIT 
Svitavská - východní   

 

Detail trasování R43 dle Ing. Kalčíka v prostoru Čebín, Moravské Knínice, Kuřim je na následujícím 

schématu: 

  

Varianty R43 dle ing. Kalčíka v úseku od dálnice D1 po Černou Horu jsou na následném přehledném 

znázornění: 
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Pro názornost je níže uvedeno grafické porovnání varianty „Německé/Bystrcké“ dle 2. ZÚR JMK 

(2011) a varianty „Optimalizované –MŽP“ s popisem rozdílů mezi variantami: 
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R43 

směr na 

sever 

BRNO 

+Průjezd 

přes půl 

Brna ! 

10 km 

zajížďka 

Dvě trasy:  

 „Optimalizovaná – MŽP“ 
(Kalčík, 2009), je to 
nejpřímější trasa 
k Boskovicím a 
současně tvoří kvalitní 
obchvaty všech obcí 
 
 

  „Hitlerova“ -prosazovaná 
krajem 

 

 

„Hitlerova“ trasa je dopravně 

nesprávná, prodlužuje cestu 

z Boskovic do centra Brna o 10 km 

a znamená zbytečný průjezd přes 

polovinu Brna, což je celkově 

ztráta 15 minut na jednu cestu. 

Boskovice - Brno a zpět po 

„Hitlerově“ trase znamená ujet 

navíc 20 km a ztrátu 30 minut!  

Pro dojíždějící z Boskovic do Brna 

autem to je ztráta 125 hodin ročně, 

5000 km NAVÍC, t.j. 25 000 Kč 

vícenákladů! 

Přímá trasa dle ing. Kalčíka je 

kvalitním obchvatem Lipůvky, 

Lažan, Moravských Knínic, Chudčic, 

Veverské Bítýšky a dalších obcí. 

Přímá trasa se zcela vyhne obcím 

Čebín, Drásov, Malhostovice, 

Všechovice, Skalička, Lubě, 

Hluboké Dvory, Malá Lhota, 

Jinačovice, Rozdrojovice a celému 

Brnu.  

Po severním obchvatu Kuřimi a R43 

v Boskovické brázdě je možné jet 

přímo na dálnici D1. Toto propojení 

je výhodné nejen pro auta ve 

směru od Černé Hory, ale i pro auta 

z Blanska a Tišnova, které nemusí 

jet na D1 ani přes Kuřim ani přes 

Brno.   

Expres-trasa  

 

Přivaděč 

k R43 

směr Brno 

R43 
OBCHVAT 

Brna  

Směr k D1- 

k odvedení 

tranzitní 

dopravy  

 

Odvedení 

tranzitní 

dopravy 
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K realizaci napojení R43 na Brno je nutné i posílení současné „expres trasy“ v úseku I/43 Česká – 

Kuřim, a to na čtyřpruh. Toto bylo v 2. ZÚR JMK  navrženo takto: 

 

 

Podstatné je, že tuto „expres trasu“ považuje za přivaděč k R43 i Ministerstvo dopravy, kterou 

současně za tento přivaděč nepovažuje ulici Kníničskou od Velkého městského okruhu (VMO) v Brně-

Žabovřeskách do MČ Brno-Bystrc.  

Ministerstvo dopravy toto jasné stanovisko zaslalo městu Brnu v rámci svého stanoviska ke konceptu 

nového územního plán města Brna.  

Ministerstvo dopravy uvedlo, že s „návrhem na zařazení silnice II/384 (Přehradní radiála) do sítě 

silnic I. třídy zásadně nesouhlasí“ a uvedlo následující odůvodnění: 

 „Silnice II/384 neplní dopravní funkci jako ostatní radiály na území města Brna. Podle ŘSD ČR 

bude plnit funkci „přivaděče“ k R 43 stávající silnice I/43 (tzv. expres trasa), která je v 

úseku Česká – Brno již vybudována jako místní rychlostní silnice. Tato stávající silnice I/43 

plní funkci přivaděče, neboť je přirozeným pokračováním silničního tahu silnice I/43 z 

Pardubického kraje až do Brna.“ (zvýraznění doplněno).  

 

 

 

Trasa R43 v úseku Kuřim – Černá Hora dle 2. ZÚR JMK (2011) včetně severního obchvatu Kuřimi 

II/385 a přivaděče k R43 od Tišnova (obchvat Čebína a Hradčan), též II/385 je na následujícím 

obrázku: 
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Trasa R43 v úseku Černá Hora – severní hranice JMK v trase německé (trasa na Moravskou Třebovou) 

dle zrušených 2. ZÚR JMK je znázorněna na následujícím obrázku: 

 

Koridor varianty na „Litomyšl“ byl v 2. ZÚR JMK zachycen takto: 
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Vybraná varianta „D“ ve směru na Svitavy je též zahrnuta na výše uvedeném výřezu z grafické 

přílohy Odůvodnění 2. ZÚR JMK.  Z projednávání předmětné studie pochází následující vyjádření 

odboru dopravy a Odboru územního plánování a stavebního řádu JMK: 

 

Varianta „D“ pro napojení R43 východně od Svitav je v předmětné studii označena jako „Vybraná“ a 

je zachycena v podrobně kótované grafické příloze. Níže jsou dva výřezy: 

 
 

RYCHLOSTNÍ SILNICE R52 
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Koridor R52 sdílí podobný historický osud s koridorem R43. V územním plánu velkého územního 

celku okresu Břeclav z roku 1981 v rámci jeho změn a doplňků z roku 1988 bylo uvažováno s územní 

rezervou pro rychlostní silnici R52 v trase západně od Mušovských jezer a k napojení na Rakousko u 

Nového Přerova, tj. výrazně západně od Mikulova. Takto byla trasa R52 prezentována ještě 

v grafickém schématu TEN-T  v novelizaci Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1692/96/ES 

zahrnutém v Přístupové smlouvě k EU, která byla podepsána v dubnu 2003. Do této doby analogické 

schéma TEN-T pro Rakousko neobsahovalo žádný koridor pro napojení Jižní Moravy ve směru od 

Vídně a napojení od Vídně se objevilo až ve schématu v Rozhodnutí 884/2004/ES v dubnu 2004, tj. 

pouhých několik dní před vstupem ČR do EU.  

Jednání o napojení ČR a Rakouska v prostoru JMK probíhala v roce 1999, ale nebyla do přijetí 

Usnesení vlády (UV) 741/199910 ukončena a proto se Příloha č. 1 tohoto UV nemohla odvolat na 

existující výsledek těchto jednání, ale pouze na jejich očekávaný budoucí výsledek. Jednání 

s rakouskou stranou započatá ve Valticích v květnu 1999 nebyla ale nikdy dokončena. Tedy zůstala 

otevřenou i otázka napojení Rakouska přes R52 nebo přes R55 okolo Břeclavi a toto bylo 

reflektováno v dikci Přílohy č. 1 tohoto UV v bodech h) a i). 

 

Je podstatné zdůraznit, že v tomto UV nejen nebyla R52 definována ve směru na Mikulov, ale 

dokonce v Důvodové zprávě k tomuto UV jeho předkladatel, Ministerstvo dopravy a spojů, 

nepožadovalo trasu na Mikulov, ale explicitně požadovalo trasu R52 na Nový Přerov.    

Jednání ČR s rakouskou stranou v roce 1999 nebyla ukončena a rakouská strana jednostranně 

zahrnula do novelizace svého dokumentu „Bundesstraßengesetz 1971“ záměr trasy dálnice A5 ve 

směru na Drasenhofen. Tím nebylo o této trase ale rozhodnuto a její koridor nebyl v Rakousku 

v území vymezen. Rakouská legislativa je odlišná od legislativy ČR a rakouské ministerstvo dopravy 

(BMVIT) teprve na základě toho záměru vede řízení za účasti veřejnosti, kterým komunikaci umisťuje 

krokem „Bescheid gemäß § 24f UVP-G 2000, § 4 BStG 1971 und § 17 Forstgesetz 1975“. Toto 

rozhodnutí bylo vydáno pro úsek A5 od Vídně po obec Schrick a tento první úsek A5 s koncovým 

bodem vzdáleným 33.5 km od hranice ČR byl postaven. Pro následující úsek bylo toto rozhodnutí 

také vydáno, ale vzhledem změnám v plánování A5 (včetně dočasného vypuštění úseku A5 

Poysbrunn – hranice ČR) je v současnosti nepoužitelné a proto probíhá nový proces projednávání 

s veřejností. Pro úsek A5 Poysbrunn – hranice ČR takovéto rozhodnutí nebylo nikdy vydáno.       

                                                            

10 Viz body h) a i) Přílohy č. 1 UV 741/1999 
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JMK po svém vzniku zákonem o krajích z roku 2000 pořizoval ÚP VÚC Pálava s R52 v trase na 

Mikulov, ale pro neshody s dotčenými orgány státní správy tento ÚP VÚC nebyl nikdy dokončen.  Od 

této doby JMK dlouhodobě a neúspěšně politicky prosazuje R52 ve směru na Mikulov.   

Od roku 2003 JMK začal pořizovat nový územní plán kraje, ale již jeho první krok, tzv. Územní 

prognóza JMK, byla nadřízeným orgánem územního plánování, Ministerstvem pro místní rozvoj 

(MMR), označena jako pořizovaná v rozporu se zákonem a JMK musel tento proces v roce 2005 

zastavit.  

Stejný osud stihl i následný ÚP VÚC okresu Břeclav, který byl podle MMR zatížen stejným 

protiprávním postupem jako Územní prognóza JMK. Následně v roce 2005 JMK začal pořizovat ÚP 

VÚC Břeclavsko, kde prosazoval opět koridor R52 ve směru na Mikulov.  

ÚP VÚC Břeclavsko byl schválen v listopadu 2006 a byl neprodleně soudně napaden obcemi z JMK. 

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil ÚP VÚC Břeclavsko, a to i právě pro neposouzení variant spojení 

Brna a Vídně přes Mikulov a přes Břeclav, svým rozsudkem z listopadu 2009. V té době již JMK 

pořizoval tzv. 1. ZÚR JMK.  Po rozsudku NSS musel JMK zastavil pořizování 1. ZÚR JMK neboť postup 

jejich pořizování byl ve světle rozsudku NSS z listopadu 2009 protiprávní.  

R52 je vymezena v PÚR ČR 2008 takto: 

 

Je nutné poznamenat, že MMR nerozhoduje, co je součástí EVROPSKÉ sítě TEN-T. Jak je doloženo 

v tomto Posouzení v kap. 3.2, nebylo nikdy rozhodnuto, že R52 je součástí TEN-T. Potvrdilo to 

písemně i Ministerstvo dopravy (viz kap. 3.2).  

Vymezení  R52 v PÚR ČR 2008 je do jisté míry podmínečné, neb v době schvalování PÚR ČR 2008 

okolo R52 existovaly na úrovni vlády vážné rozpory, a proto v důvodové zprávě pro vládu bylo pro 

vysvětlení uvedeno: 
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Ministerstvo dopravy (MD) si bylo vědomo právních problémů s ÚP VÚC Břeclavsko a s koridorem 

R52. V právní analýze objednané z MD a vypracované do několika týdnů po schválení s ÚP VÚC 

Břeclavsko bylo MD upozorněno, že právní vady tohoto ÚP VÚC zakládají možnost jeho zrušení 

rozsudkem NSS. 11 

MD proto nemohlo jednat v dobré víře, když následně jednalo s Rakouskem o mezivládní dohodě o 

napojení R52 a A5 u Mikulova.12  

Tato Dohoda byla sice následně podepsána, ale nebyla ratifikována, tedy není dle ústavních principů 

ČR závazná pro procesy probíhající podle zákonů ČR, tedy ani nemá dopad do procesů územního 

plánování v JMK, které probíhají podle stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí.   

V roce 2009 bylo po zrušení ÚP VÚC Břeclavsko zahájeno pořizování tzv. 2. ZÚR JMK, které byly 

vydány v září 2011. JMK nesprávně tvrdil, že tyto ZÚR nenabyly právní účinnosti, a to až do ledna 

2012. Tyto 2. ZÚR JMK byly napadeny u NSS podáním 15 obcí a řady občanů z dalších obcí v prosinci 

2011. NSS zrušil tyto 2. ZÚR JMK svým rozsudkem z června 2012 a tím současně zrušil i koridor R52.  

JMK začal v srpnu 2012 pořizovat tzv. 3. ZÚR JMK a tato studie je koncipována i jako podklad 

k tomuto procesu. 

PÚR ČR 2008 koridor R52 v území jako konkrétní plochu s hranicemi nevymezila. Koridor R52 tedy 

může být vymezen pouze v územně plánovací dokumentaci na úrovni ZÚR. Zde vymezen nyní není, 

neb ZÚR JMK neexistují. Koridor R52 není v ÚP Bavor, ÚP Perné, ÚP Pasohlávky. Koridor R52 v ÚP pro 

Pohořelice je vymezen protiprávně (viz podaná žaloba) a Koridor R52 v ÚP Mikulova je též 

protiprávně vymezen (byl schválen bez opory v ÚP VÚC) a navíc je tento koridor je v rozporu 

s politicky prosazovaným koridorem R52 dle 2. ZÚR JMK. Koridor R52, který se objevil v územních 

plánech obcí, je zde bez opory v ZÚR JMK / ÚP VÚC a nelze tedy podle něj rozhodovat.  

Koridor R52 tedy k dnešnímu dni právoplatně v územně plánovací dokumentaci neexistuje.  

                                                            

11 Memorandum zpracované právní kanceláří JUDr. Jiří Hartmann, advokát Advokátní kanceláře Hartmann, 
Jelínek, Fráňa a partneři, a datované „V Praze dne 11. prosince 2006“. Viz specificky kap. 4.3.7 nazvaná 
„Pochybení jednotlivých správních úřadů“ a kap. 4.3.8 nazvaná  „Dopady pochybení“.  
 
12 Situaci tedy zjevně výstižně popisuje výroční zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS) z roku 2008 (viz 
http://www.bis.cz/n/2009-08-31-vyrocni-zprava-2008.html), kde BIS uvedla: 
 

„Služba se také zajímala o přípravu realizace některých významných projektů dopravní infrastruktury 
(např. komunikace R52) a o situaci v Českých drahách a obecně na železnici. Jednalo se o případy, v 
nichž se zájmové skupiny snažily účelově ovlivnit rozhodování organizací podřízených ministerstvu 
dopravy (MD), a to i za pomoci různých nátlakových metod.“ 

 
Lze odkázat i na alarmující vyjádření o vyhovění pozemkovým lobbyistům, které podal v Poslanecké sněmovně 
bývalý premiér Topolánek v reakci na interpelaci poslance Haška. Topolánek dle stenogramu Poslanecké 
sněmovny (http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/038schuz/s038096.htm#r4 ) uvedl: 
 

„Nakonec budou uspokojeny obě lobbistické skupiny. I ta, která nakoupila pozemky pod Mikulovem, 
i ta, která nakoupila pozemky pod Břeclaví …“  

  

http://www.bis.cz/n/2009-08-31-vyrocni-zprava-2008.html
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/038schuz/s038096.htm#r4
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TANGENTY MĚSTA BRNA 

Tento systém tangent se podle ZÚR JMK 2011 skládá ze tří segmentů, a to JZ tangenty (JZT), Jižní 

tangenty (JT) a Jihovýchodní tangenty (JVT). Poprvé se tyto tangenty objevily ke schválení v 2. ZÚR 

JMK. Tuto územně plánovací dokumentaci však zrušil bez náhrady NSS rozsudkem z června 2012. 

JZT sleduje do značné míry dávno překonanou ideu „Hitlerovy dálnice“ a měla by být podle 

pořizovatele 2. ZÚR JMK vedena z prostoru Modřic do prostoru Brna-Bosonoh/Troubska/Ostopovic, 

a to v blízkosti obydlených oblastí i v obcích Želešice, Moravany a Nebovidy.  

JT by měla propojovat JZT, rychlostní silnici R52 a dálnici D2. Koridor JT navržený v 2. ZÚR je i 

z hlediska trasování velmi problematický, a to jak pro doslova krkolomné napojování v prostoru 

Želešice/Modřice, kde by došlo k enormnímu a zbytečnému záboru území, tak i jako bariéra v terénu 

omezující rozvoj města Modřice. 

JVT by měla propojovat dálnici D2 z prostoru Brno-Chrlice a dálnici D1 v prostoru 

Tvarožná/Holubice/Blažovice/Jiříkovice.  Toto řešení MD opakovaně nepodpořilo (např. ve svém 

vyjádření ke 2. ZÚR JMK) jako rychlostní komunikaci ani jako silnici I. třídy, a proto se v 2. ZÚR JMK  

tato stavba čtyřpruhové komunikace nejprve objevila jako silnice II. třídy a následně úseky tohoto 

koridoru byly pod tlakem občanů zakresleny pouze jako územní rezerva.   

Systém „tangent“ (JZT+JT+JVT) dle zrušených 2. ZÚR JMK je znázorněn na následujícím obrázku: 

 

Proti těmto tangentám je mimořádný odpor ze strany bezprostředně dotčených obcí a téměř 

všechny tyto obce byly mezi podateli úspěšného žalobního návrhu na zrušení 2. ZÚR JMK. 

Je důležité zdůraznit, že tangenty města Brna nejsou v PÚR ČR 2008. Přesto se k nim (i přes odpor 

MD) pořizovatel 2. ZÚR JMK stavěl (a doložil to i v použitém dopravním modelu MODEL2009) jako 

k nové trase celostátní dálnice D1. Dokládá to i fakt, že Zadání 1. ZÚR JMK v prosinci 2009 uvedlo: „V 

návrhu ZÚR prověřit variantu převedení dálnice D1 do stopy tzv. Jihovýchodní a Jihozápadní 

tangenty města Brna“. V následných Zadáních ZÚR tato explicitní formulace zmizela, nicméně, 

technicky vzato, to na věci nic nemění, neb JMK i nadále požaduje identické dopravní řešení.   

Koridory tangenty tedy k dnešnímu dni právoplatně v územně plánovací dokumentaci neexistují. 
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R55 – ÚSEK VÝCHODNĚ OD DÁLNICE D2 

Problémy s trasováním rychlostní komunikace R55 mají dlouhou historii. Při pořizování územní 

prognózy JMK úředníci Krajského úřadu JMK informovali v září 2004 vedení JMK, že je zde problém 

s evropsky významnými plochami NATURA 2000 a že proto bude nutné samostatně připravit změnu 

ÚP VÚC okresu Hodonín. K tomu však nikdy nedošlo.  

Z procesů EIA (2010 a 2006) vyšlo doporučení pro tzv. variantu „ŘSD“ (na obr. níže je červená), která 

prochází napříč ptačí oblastí Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, a to jednak v zahloubeném 

tunelu v úseku R5511 (8.6 km) a jednak v tubusu nad plánovanou silnicí v úseku R5510 (2 km).  

Existují dvě alternativní varianty, které procházejí mimo ptačí oblast po levém břehu řeky Moravy – 

autorem je Ing. Kalčík (2007). První alternativní trasou je tzv. „tunelová“ (T) varianta v úseku Rohatec 

– Staré Město – Napajedla (zelená), která je vedena po levém břehu Moravy a je charakterizována 2 

krátkými tunely. Tzv. „povrchová“ (P) varianta v úseku Rohatec – Staré Město (napřed zelená a 

následně modrá) pokračuje po pravém břehu Moravy ve stejné trase jako tzv. varianta „ŘSD“ až do 

Napajedel (červená).  

 

Oficiální varianta R55 (varianta „ŘSD“) přes ptačí oblast byla pak schválena v 2. ZÚR JMK v září 2011, 

nicméně tyto 2. ZÚR byly napadeny žalobou a NSS je svým rozsudkem v červnu 2012 zrušil.  

Posouzení variant bylo odmítnuto v ZÚR Zlínského kraje, což zakládá spornost trasy R55 i v tomto 

kraji.  

Koridor R55 v úseku východně od dálnice D2 tedy k dnešnímu dni právoplatně v územně plánovací 

dokumentaci JMK neexistuje a jeho zahrnutí do ZÚR Zlínského kraje je sporné. 
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Kromě výše uvedených variant je pro ZÚR JMK nutné zvážit i níže zobrazenou variantu, kterou navrhl 

autor tohoto Posouzení. Tato varianta má výhodu, že nejen respektuje oblast Bzenecké Doubravy, 

ale také umožňuje dokončit variantní řešení pro R55 na území JMK bez zasahování do územního 

plánování ve Zlínském kraji.    

 

 

Varianty napojení R55 na dálnici D2, a to v úseku východně od dálnice D2 po obec Hrušky, jsou 

zachyceny na obrázcích ze studií Kalčík (2007) a HBH Projekt s.r.o. (2008). Obrázky jsou 

reprodukovány v této kapitole, a to níže v navazující části nazvané „R55 – ÚSEK ZÁPADNĚ OD 

DÁLNICE D2“. Lze rozlišit dva základní typy napojení, a to napojení typu A (v místě stávajícího 

křižování dálnice D2 a silnice I/55 nebo mírně severně od tohoto napojení) a napojení typu B (MÚK 

s D2 je výrazně jižněji od stávající MÚK).  

Na základě uvedeného přehledu variant pro jednotlivé úseky R55 lze souhrnně uvést varianty pro 

R55 v úseku východně od dálnice D2, které je nutno posoudit v procesu pořizování ZÚR JMK: 
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Úsek Označení  
varianty 

úseku 

Název  
varianty úseku 

Poznámka 
 

R5513 (část) 
Od MÚK s D2 po MÚK Hrušky 

R55-U2-
ALTER 

Alternativní  Napojení typ B na „obchvat“ Břeclavi – 
úsek s napojením na Rakousko (R55-
U1-ALTER - čtyřpruh) 

 R55-U2-ŘSD ŘSD Napojení typ A na „obchvat“ Břeclavi – 
úsek s napojením na Rakousko (R55-
U1-HBH -čtyřpruh) 

R5512 + R5513 (část) 
Od MÚK s Hrušky přes Lužice 
po MÚK Rohatec 

R55-U3-ŘSD ŘSD  

R5511+R5510+R5509 
Od MÚK Rohatec po MÚK 
Moravský Písek (hranice JMK) 

R55-U4-ŘSD ŘSD s tubusem Část tubus, část zahloubený tunel 

Od MÚK Rohatec po hranici 
JMK 

R55-U4-
ALTER 

Alternativní –T+P Zelená (tunelová) i Modrá (povrchová) 
běží souběžně 

Od MÚK Rohatec po hranici 
JMK 

R55-U4-
ALTER-STR 

Alternativní  - S Varianta dle Ing. Strnada 

R5508+R5507+R5506  
Od MÚK Moravský Písek 
(hranice JMK) po MÚK 
Napajedla 

R55-U5-ŘSD ŘSD  

Od hranice JMK  po MÚK 
Napajedla 

R55-U5-
ALTER 

Alternativní –P 
+ŘSD 

Modrá (povrchová) a pokračování var. 
ŘSD 5506 

 

Pro posouzení v ZÚR JMK je nutno zahrnout minimálně následující známá trasování celých koridorů 

R55 (a projednat koordinaci se Zlínským krajem).   

 Koridor R55 
pro  

„Koncepční 
variantu“  

ALTER2012 

Koridor R55 pro  
„Koncepční 
variantu“  

ALTER2012-
Pomoraví 

Poznámka 

R5513 (část) 
Od MÚK s D2 po MÚK Hrušky 

R55-U2-
ALTER  nebo  
R55-U2-ŘSD 

R55-U2-ALTER  
nebo  
R55-U2-ŘSD 

Prověření podvariant - napojení na D2 
typu A i B 

R5512 + R5513 (část) 
Od MÚK s Hrušky přes Lužice 
po MÚK Rohatec 

R55-U3-ŘSD R55-U3-ŘSD  

Od MÚK Rohatec po hranici 
JMK 

R55-U4-
ALTER 
Alternativní 
–T+P 

- Zelená (tunelová) i Modrá (povrchová) 
běží souběžně 

Od hranice JMK  po MÚK 
Napajedla 

R55-U5-
ALTER 
Alternativní 
–P +ŘSD 

- Modrá (povrchová) a ŘSD v 5506 

 Od MÚK Rohatec po hranici 
JMK 

- R55-U4-ALTER-
STR  
Alternativní –S 

Varianta dle Ing. Strnada 

Od hranice JMK  po MÚK 
Napajedla 

- R55-U5-ŘSD 
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R55 – ÚSEK ZÁPADNĚ OD DÁLNICE D2  

 Tento úsek bývá také nazýván „obchvatem Břeclavi“. Jeho koncepce nebyla zahrnuta do Zásad 

uspořádání území pro ÚP VÚC okresu Břeclav z roku 1981 ani do jeho změn a doplňků z roku 1988. 

Trasa označovaná jako obchvat Břeclavi byla zahrnuta do ÚP VÚC Břeclavsko v roce 2006. Nejednalo 

se však o plnohodnotný obchvat, ale více méně o obslužnou komunikaci pro plánovaný obří 

logistický areál o velikosti cca 200 ha u nádraží v Břeclavi. ÚP VÚC Břeclavsko byl zrušen rozsudkem 

NSS z listopadu 2009. 

PÚR ČR 2008 vymezila R55 takto: 

 

V Návrhu 2. ZÚR JMK nebyla respektována PÚR 2008, která předpokládá R55 jako čtyřpruhovou 

rychlostní silnici až na hranici s Rakouskem.  

Ve výroku 2. ZÚR JMK byl obchvat Břeclavi nejprve navrhován v rozporu s PÚR ČR 2008 jako 

dvoupruhový a bez přímého napojení na Rakousko. Následně byl tento obchvat ve výroku 2. ZÚR 

JMK vypuštěn zcela a území, kde tento dvoupruhový obchvat byl původně navrhován, zůstalo bez 

územní regulace.13  

2. ZÚR JMK byly zrušeny rozsudkem NSS z června 2012 i se všemi nadmístními záměry v JMK. Žádný 

nadmístní záměr v JMK tedy nemá oporu v nadřazené územně plánovací dokumentaci a podle 

ustálené judikatury NSS tyto záměry nemohou být vymezovány v územních plánech obcí.  

Koridor R55 v úseku západně od dálnice D2 tedy k dnešnímu dni právoplatně v územně plánovací 

dokumentaci JMK neexistuje a jeho zahrnutí do ZÚR Zlínského kraje je sporné. 

                                                            

13 Obchvat Břeclavi nebyl ve výroku 2. ZÚR JMK, je zachycen v jedné grafické příloze Odůvodnění 2. ZÚR JMK, a 
to v koordinačním výkresu. Zde není zachycen jako realizovaná stavba, ale jako jev informativní, což nemá 
oporu ve stavebním zákoně.   
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Varianty čtyřpruhového obchvatu Břeclavi (tj. R55 v souladu s PÚR ČR 2008) jsou zachyceny ve dvou 

studiích, ve studii ing. Kalčíka (2007) objednané Ministerstvem dopravy a ve studii HBH Projekt s.r.o. 

(2008) objednané ŘSD. Podrobnější informace jsou uvedeny v kap. 3.5, kde je i doložení splnění 

úkolů stanovených v PÚR ČR 2008.  

Přehledné zobrazení variant z uvedených studií je níže: 

Úsek R55 státní hranice s Rakouskem – D2 dle Ing. Kalčíka (2007), varianta 3 (červená) s napojením 

typu B, je na následujícím obrázku.   

Tato varianta je v tomto Posouzení označena jako R55-U1-ALTER. 

 

Varianta č. 3 (červená) pro R55 v úseku státní hranice s Rakouskem – D2 dle studie HBH Projekt s.r.o. 

(2008) je znázorněna na níže připojeném obrázku: 

 

Tato varianta je v tomto Posouzení označena jako R55-U1-HBH. 
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KAPACITNÍ SILNICE S8 

Tato kapacitní silnice je historicky spojena s dopravní funkcí silnice I/38. V současné době je koridor 

I/38 postupně modernizován (obchvat Jihlavy, obchvat Moravských Budějovic, atd.).  

V prostoru Znojma je dlouhodobě problém s územním plánováním. Novější ÚP VÚC okresu Znojmo 

nebyl od roku 2000 dokončen. Do konce roku tak 2009 platil předchozí ÚP VÚC okresu Znojmo, který 

byl ale ignorován při pořizování územně plánovací dokumentace pro Znojmo a sousedící obce, tj. pro 

„Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf - Sedlešovice a Suchohrdly“. 

Došlo tak k nezákonnosti, kdy návazný ÚP pro obce byl v rozporu s nadřazenou územně plánovací 

dokumentací, s ÚP VÚC. Toto se projevilo pro koridor I/38. Graficky je rozpor znázorněn na 

následujícím schématu: 

 

Kapacitní silnice S8 byla poprvé vymezena v PÚR ČR 2008, a to takto: 
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Původně se jednalo jen o silnici I. třídy (I/38) bez zařazení do páteřní silniční sítě ČR. Schválením PÚR 

ČR 2008 došlo v roce 2009 k zásadní změně, která je závazná pro ZÚR JMK i pro aktualizaci ZÚR kraje 

Vysočina.  V 2. ZÚR JMK nebyl tento fakt vzat plně v úvahu a byl nesprávně vymezen koridor 

obchvatu Znojma trasou protínající intravilán Znojma, např. v prostoru Znojmo-Město a Znojmo-

Přímětice.   

Je nutné vzít v úvahu, že v PÚR ČR 2008 jsou zahrnuty pouze kapacitní komunikace, a to typu D nebo 

typu R. U některých komunikací není doposud rozhodnuto, zda to bude komunikace typu D či R, pak 

ve smyslu bodu (78) PÚR ČR 2008 bylo zavedeno dočasné označení „S“.  

Koridor S8 tedy k dnešnímu dni právoplatně v územně plánovací dokumentaci JMK neexistuje a 

jeho zahrnutí do ZÚR kraje Vysočina je sporné. 

V rámci Znojma dlouhodobě probíhají spory o trasování tzv. „obchvatu“. Nejedná se ve skutečnosti o 

obchvat celého Znojma, ale o nešťastně navrženou přeložku silnice I/38, která je z jádra Znojma 

překládána do prostoru, kde její trasa je v dotyku s obydlenými částmi Znojma a Dobšic a navíc 

protíná obydlený prostor, kde se stýká městská část Znojmo-město a městská část Znojmo-

Přímětice. Tato trasa je vhodná jako městská komunikace bez mimoúrovňových křižovatek, a ne jako 

vedení silnice I. třídy navrhované v 21. století. Přesouvat trasu pro kamiony z jádra města tak, aby i 

nadále měla významný dopad na hustě obydlené sídliště Znojmo-Přímětice, je mimořádně 

nevhodné.  

Navíc je zde i právní problém, neboť oblast Znojma je již po řadu let nadlimitně zatížena prašností 

z dopravy. Tento polétavý prach se drží v ovzduší na vzdálenost několika kilometrů od dopravní 

trasy, kde je generován. Tedy přeložka I/38 vedená po východním okraji obydlené oblasti Znojma a 

jako jasný průtah obydlenou částí na kontaktu městské části Znojmo-město a městské části Znojmo-

Přímětice nemůže snížit nadlimitní zátěž oblasti mezi současnou trasou I/38 a novou trasou I/38 (S8). 

Totéž platí i pro obec Dobšice, neb měření prašnosti na stanici Znojmo je reprezentativní do 

vzdálenosti několika kilometrů, tedy jednoznačně i pro obec Dobšice.   

Trasa S8 (I/38) měla být navržena několik kilometrů východně od středu Znojma. Pouze takto 

navržená trasa dává šanci na nápravu nadlimitního zatížení prašností.      

Plnohodnotný obchvat Znojma tedy může být komunikace, která v hrubém návrhu sleduje koridor 

znázorněný na níže připojeném obrázku: 



29  Ing. Strnad – Posouzení koncepcí páteřní silniční sítě pro JMK v kontextu TEN-T a PÚR ČR 
 

 

I tato komunikace bude muset být v prostorech, kde se přibližuje k městské části Přímětice, vedena 

v zářezu, případně v překrytém zářezu. 

Pouze takováto trasa může splnit podmínky na odklonění dálkové tranzitní dopravy z urbanizovaných 

oblastí a jejich bezprostředního okolí.   

Vzhledem k tomu, že PÚR ČR 2008 nově překlasifikovaly silnici I/38 na kapacitní komunikaci S8, nelze 

ani v návazných ZÚR JMK uvažovat o jiném typu koridoru S8 než koridoru typu dle výše uvedeného 

schématu. Je na zpracovatelích ZÚR JMK, aby tento koridor v souladu se stavebním zákonem 

upřesnili.         

Z hlediska dalšího hodnocení je koridor S8 rozdělen do následujících úseků: 

Úsek Označení 
varianty úseku 

Název 
Varianty úseku 

Poznámka 
 

Od hranice s Rakouskem po MÚK se 
stávající I/38 v prostoru jižně od 
Nového Šaldorfu 

S8-U1-ZÚR2011 ZÚR2011  

MÚK se stávající I/38 v prostoru 
jižně od Nového Šaldorfu po MÚK 
se stávající I/38 v prostoru 
„Kasárna“ 

S8-U2-ALTER Alternativní  Čtyřpruhová komunikace   
v trase „velkého“ obchvatu 

Od MÚK se stávající I/38 v prostoru 
„Kasárna“ po hranici s krajem 
Vysočina 

S8-U3-ZÚR2011 ZÚR2011  
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3. Hierarchický přístup 
 

Páteřní dopravní infrastrukturu je nutné v územním plánování vymezovat a následně projektovat na 

základě hierarchického přístupu, tj. od hlavních multimodálních transevropských koridorů, přes 

koridory národního (nadkrajského) významu ke koridorům s významem pouze pro jeden kraj nebo 

jednu aglomeraci.  

Nejvyšší stupeň na koncepční úrovni představuje ideový koncept transevropských koridorů. Tento 

koncept byl nejprve vyvinut v západní Evropě a v 90. letech byl rozšířen i do států, které se postupně 

připojovaly k Evropské unii. Tyto koridory nejsou nijak přesně územně vymezeny, ale chápe se pod 

nimi pás území, často o šířce mnoha desítek kilometrů. 

V evropských státech není plně sjednocena kategorizace silnic, a to ani na úrovni silnic nejvyššího 

řádu. Existují pouze obecná kritéria pro vymezování projektování silnic AGR a nyní silnic TEN-T.  

Není také sjednoceno, které silnice spravují centrální vlády a které spravují regiony. Toto je důležité 

brát v úvahu při posuzování koncepčních dokumentů více států a při porovnávání grafických 

znázornění sítí silnic v jednotlivých evropských státech.  

V současnosti v ČR také probíhá diskuze o změně kategorizace dálnic, rychlostních silnic (resp. silnic 

pro motorová vozidla) a ostatních silnic I. třídy. Všechny tyto komunikace v ČR vlastní stát. 

 Jinak je tomu např. v Rakousku. Zde před několika lety došlo ke změně a centrální vláda ve Vídni 

nyní spravuje pouze silnice typu A (Autobahn, dálnice) a typu S (Schnellstrasse, rychlostní silnice). 

Ostatní silnice analogické silnicím I. třídy v ČR nyní v Rakousku spadají pod správu regionů (Land, tj. 

zemských samospráv) a označují se například jako silnice typu B (někdy LB).   

V tomto Posouzení bude hierarchický přístup plně aplikován.  

Je respektována platná legislativa na úrovni EU a je adekvátně brána v úvahu i rozpracovaná 

novelizace TEN-T. Některé součásti evropské legislativy, jako např. Rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady, jsou bez dalšího závazné pro členské státy EU, tedy nyní i pro ČR. Tato 

Rozhodnutí musí být plně respektována v členských státech EU, a to i v podzákonných dokumentech, 

tedy např. v PÚR ČR nebo v ZÚR krajů. Lze odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 

2/2008 – 62 ze dne 30. října 2008, kde je uvedeno: 

 

Podle stavebního zákona PÚR ČR není územně plánovací dokumentací, ale je závazná pro pořizování 

ZÚR krajů.  O stupni závaznosti PÚR ČR na ZÚR ČR se vedou právní spory. Podrobněji viz kap. 3.5.  
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3.1. Transevropské koridory z hlediska nové legislativy TEN-T 
 

Základem soudobé koncepce transevropských koridorů je tzv. „multimodalita“, tj. současné využití 

jednoho územně vymezeného koridoru pro minimálně dva druhy dopravy, nejčastěji v praxi uvnitř 

kontinentální Evropy pro dopravu železniční a silniční.  

Faktem je, že nová připravovaná evropská legislativa pro TEN-T a definice transevropských koridorů 

jsou odvíjeny primárně od koridorů pro dálkovou železniční dopravu. Toto je také důvodem, proč 

v oficiální prezentaci ideové koncepce transevropských koridorů evropského komisaře pro dopravu, 

Siima Kallase (ze dne 31. 8. 2011 v Bruselu) byla ideová koncepce 10 transevropských koridorů 

prezentována tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku: 

 

Podle toho schématu prochází přes ČR dva transevropské koridory, a to:  

 koridor č. 4 označovaný jako „Koridor Hamburg – Rostock – Constanta – Burgas – Piraeus – 

Lefkosia“   

 koridor č. 1 označovaný jako „Koridor baltsko – adriatický“.  

U koridoru „baltsko-adriatického“ v prostoru mezi Polskem a Rakouskem stojí za zmínku, že se jedná 

o velmi široký pás území s tím, že doprava může využívat dvě paralelní větve, a to větev přes území 

Slovenska (s úsekem Žilina – Bratislava) a větev přes území ČR. Šíře tohoto koridoru se zde tedy 

pohybuje do jednoho sta kilometrů.  
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V tomto velmi širokém koridoru leží jak hlavní uzel („urban node“) TEN-T Vídeň, tak i hlavní uzel 

Bratislava, které jsou souřadně definovány v podrobnějších definicích tohoto evropského prioritního 

koridoru. I toto dokládá koncepci velmi širokých evropských koridorů.  

Město Brno není podle nově připravované legislativy TEN-T hlavním uzlem sítě TEN-T CORE. 14 

Spojení Katowice – Bratislava je kratší přes Slovensko než po jakékoliv trase přes území ČR. Současně 

spojení Katowice – Vídeň je kratší přes území ČR než po jakékoliv trase přes území Slovenska.  

O vedení tohoto evropského koridoru na území ČR nebylo doposud rozhodnuto. Dokládá to i pětiletá 

zpráva o implementaci TEN-T z roku 200515, kde je uvedeno, že trasování na území ČR je závislé na 

oblastech NATURA 2000.  

 

     

Od roku 2005 nebylo právoplatně přijato rozhodnutí o trasování koridoru v ČR přes území ČR, a tedy 

závěr publikovaný Evropskou komisí je stále platný.  

Skutečností je, že jak územně plánovací dokumentace ÚP VÚC Břeclavsko, tak i 2. ZÚR JMK, které se 

obě snažily zafixovat trasu koridoru v ne-multimodální trase přes Mikulov (tj. po R52), byly zrušeny 

rozsudky Nejvyššího správního soudu.   

                                                            

14 2011/0294 (COD) Add 24 – List of nodes. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on Union guidelines for the development of the Trans-European Transport Network 
– General Approach. Brusel. 19.3.2012¨ 
 
15 Transeuropean Transport Network, TEN-T Priority Axes and Projects, 2005 (European Communities, 2005, 
Luxembourg:Office for Official Publications of the European Communities, 2005, ISBN 92-894-9837-4), str. 60 
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3.2. Existující a připravovaná legislativa TEN-T  
 

První evropskou legislativou k transevropským dopravním sítím (Trans-European Transport Network 

– TEN-T) bylo Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o 

hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě.  

Tento typ legislativy EU je pro členské státy EU přímo závazný, a tedy k jeho právní účinnosti v ČR 

není nutné přijímat úpravy národní legislativy.  

Současně zákonné a podzákonné předpisy v ČR musí být v souladu s touto legislativou EU, resp. 

pokud by nebyly, pak tato nadnárodní legislativa EU má přednost při rozhodování v ČR.   

Současně samotnou tuto legislativu EU je nutno vykládat v souladu s principem subsidiarity, tj. tato 

legislativa EU nerozhoduje o otázkách, které jsou v EU vyhrazeny národní úrovni.  

 

EKONOMICKÁ ŽIVOTASCHOPNOST 

Rozhodnutí EU nevymezilo přesné umístění sítí TEN-T na území jednotlivých států.  V tomto 

rozhodnutí EU pouze stanovila hlavní směry rozvoje TEN-T a jeho základní rysy, a to s přihlédnutím 

k zásadě subsidiarity. EU definovala projekty společného zájmu a zdůrazňuje, že se má v tomto 

kontextu přihlížet především k projektům, které jsou potenciálně ekonomicky životaschopné.  

Proto i toto Posouzení obsahuje jako jeden z hlavních aspektů ekonomickou únosnost. 

 

POSOUZENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Současně tato legislativa EU jednoznačně stanovila, že při uskutečňování projektů společného zájmu 

musí členské státy vzít v úvahu ochranu životního prostředí a provádět studie o vlivu na životní 

prostředí podle směrnic EU. Musí se tedy uplatňovat posouzení SEA a EIA, a to včetně posuzování 

vlivu na veřejné zdraví (HIA) a dopadu na evropsky významné oblasti (NATURA 2000).  

Proto i toto Posouzení se opírá o dokumentovaný stav životního prostředí v území.  

 

ODSTRANĚNÍ MÍST S MALOU PRŮJEZDNOSTÍ A VYBUDOVÁNÍ OBCHVATŮ SÍDELNÍCH ÚTVARŮ 

Legislativa TEN-T požaduje, aby se propojily velké aglomerace EU, a to bez snížení průjezdnosti. Jako 

prioritu legislativa EU stanoví, aby došlo k vytvoření a rozvoj hlavních a vedlejších spojení potřebných 

k odstranění míst s malou průjezdností (tzv. „bottlenecks“ neboli „úzkých hrdel“) – viz čl. 5/a 

předmětného Rozhodnutí EU. Pro zajištění tohoto cíle legislativa stanoví jako povinnou 

charakteristiku nových komunikací TEN-T, aby míjely hlavní sídelní útvary na síti (čl. 9/1), tedy aby 

nové komunikace TEN-T nebyly zavlékány do těchto sídelních útvarů, ale aby byly jejich 

plnohodnotnými obchvaty, kdy nedochází u velkých sídelních útvarů k mísení dálkové a 
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cílové/zdrojové/městské dopravy. Současně je požadováno, aby existující komunikace byly upraveny 

tak, aby tyto podmínky splňovaly.  

Proto i toto Posouzení se pro hlavní sídelní útvary opírá o tyto požadavky legislativy EU.  

 

PROJEKTY EVROPSKÉHO ZÁJMU A ÚROVĚŇ ZÁVAZNOSTI SCHÉMAT TEN-T V ROZHODNUTÍ EU  

Rozhodnutí č. 1692/96/ES se také zabývalo specifickými projekty evropského zájmu a zahrnulo 

grafická mapová schémata s náčrty („Leitschema“, „Outline Map“) vedení TEN-T ve státech, které 

tvořily EU v roce 1996. Toto Rozhodnutí EU bylo opakovaně novelizováno. V Přístupové smlouvě 

k EU, kterou ČR podepsala v roce 2003, byla doplněna mapová schémata i pro ČR. Pro silniční síť zde 

byl zahrnut níže uvedený náčrt: 

 

V novelizaci provedené Rozhodnutím č. 884/2004/ES z dubna 2004 (tedy před vstupem ČR do EU a 

před nabytím právní účinnosti Přístupové smlouvy k EU, což nastalo k 1. 5. 2004) bylo stanoveno 30 

prioritních evropských projektů. V rámci těchto 30 projektů je pouze jeden silniční prioritní projekt, 

který požaduje výstavbu nových kapacitních komunikací v ČR, a to je projekt koridoru č. 25 

definovaný takto: 

 

Stav realizace tohoto koridoru a stav rozhodování o jeho trasování z pohledu EU je uveden v kap. 3.1. 
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STANOVISKO MINISTERSTVA DOPRAVY K TRASE TEN-T BRNO – VÍDEŇ   

Podstatné je, že mapová schémata v této legislativě EU jsou pouze náčrty („Leischema“, „Outline 

Map“). Znamená to, že tyto náčrty nerozhodly o tom, zda trasa TEN-T z Vídně do Katowic musí být 

vedena okolo Mikulova (v koridoru silnice 52) nebo okolo Břeclavi (v koridoru silnice 55). Toto 

potvrdilo i písemné stanovisko Ministerstva dopravy uvedené níže16.   

 

 

PŘEPRACOVÁNÍ LEGISLATIVY TEN-T – ROZHODNUTÍ Č. 661/2010/EU 

Legislativa EU daná Rozhodnutím č. 1692/96/ES se všemi jeho novelizacemi a po terminologických 

upřesněních byla vydána jako tzv. „recast“ („přepracování“) Rozhodnutím Evropského parlamentu a 

Rady č. 661/2010/EU ze dne 7. července 2010. 

OPRAVY ČESKÉHO PŘEKLADU ROZHODNUTÍ K TEN-T 

K Rozhodnutím č. 1692/96/ES a č. 661/2010/EU byly v Úředním věstníku EU vydány oficiální překlady 

do češtiny. V obou případech došlo k nepřesnosti v překladu čl. 9/1, což bylo v obou případech 

napraveno opravami („corrigendum“) publikovanými v Úředním věstníku EU17. Obě opravy jsou 

textově identické a druhá z uvedených publikovaných oprav je znázorněna níže: 

 

                                                            

16 Emailové sdělení MD označené jako PODATELNA:104416 z 12. května 2009 z 17:29 hod  
17 Viz Úřední věstník EU, svazek L233 z 26. 8. 2006 na str. 26 a svazek L319 z 2. 12. 2011 na str. 124 
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3.3. Mezivládní smlouvy a dohody 
 

Podle Ústavy ČR mají mezinárodní smlouvy dopad do procesů upravených zákony ČR (tedy přednost 

před legislativou ČR) pouze tehdy, proběhla-li jejich ratifikace parlamentem ČR.18 

Dne 23. ledna 2009 byla ve Vídni podepsána „Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou 

spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko-

rakouských státních hranicích“. 19 Tato Dohoda však nebyla ratifikována Parlamentem ČR, a tedy 

nemá přednost před procesy upravenými zákony ČR, tedy nemá ani přednost před procesy 

územního plánování prováděnými podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb..  

Navíc tato Dohoda nijak nezahrnula závazek ČR vybudovat silnici R52 a ani nestanovila žádný termín, 

do kdy by rakouská a česká strana měly předmětné napojení vybudovat.  

Tato Dohoda je tedy z hlediska provádění územního plánování bez přímého dopadu na tento 

zákonem ČR řízený proces. 

Tato Dohoda měla oporu v územním plánování v době, kdy byla podepsána, neboť tehdy byl právně 

účinný ÚP VÚC Břeclavsko. Je však vysoce sporné, zda tato dohoda byla ze strany MD vyjednána 

v dobré víře neb MD již od prosince 2006 vlastnilo právní analýzu, kterou si samo objednalo, a která 

popsala zásadní pochybení v pořizování a schvalování ÚP VÚC Břeclavsko a jasně upozornila, že tato 

pochybení mohou vést k zrušení tohoto ÚP VÚC rozsudkem NSS. ÚP VÚC Břeclavsko byl napaden 

žalobou několika obcí před podpisem předmětné dohody a NSS v listopadu 2009 zrušil celý ÚP VÚC 

Břeclavsko, tedy i zrušil koridor R52 do Mikulova a k hraničnímu přechodu u obce Drasenhofen.  

Tím, že byl tento koridor R52 rozsudkem NSS zrušen, stala se předmětná Dohoda nevykonatelnou, 

neb pro entitu, na kterou Dohoda poukazuje, tj. komunikaci R52, neexistuje u hranice ČR a Rakouska 

právoplatně stanovený koridor v území, kam by se trasa této komunikace mohla v současnosti 

právoplatně umístit.  

 

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 2007 - 2013 

Mezi mezivládní dohody lze zařadit i Operační program Doprava (OPD) pro programové období 2007 

– 2013. Je to mezivládní dohoda mezi vládou ČR a Evropskou komisí, která byla uzavřena v 

návaznosti na závaznou legislativu EU o fondech EU.  

Tento dokument stanoví, které typy projektů pro TEN-T a další důležité komunikace je možné 

z fondů EU podpořit.  

                                                            

18 Viz čl. 10 Ústavy ČR, který zní „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a 
jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než 
zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 
 
19 Viz Sbírka mezinárodních smluv č. 40 / 2009 
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Rok trvající jednání o návrhu tohoto OPD, kdy MD navrhovalo zahrnout konkrétní trasy komunikací, 

skončilo tak, že Evropská komise nechala před text dokumentu připraveného na MD vložit naprosto 

klíčovou Preambuli, která postavila celý OPD do úplně jiného světla, tj. že žádná komunikace nebyla 

v OPD schválena, a naopak pro každý záměr musí být posuzovány varianty trasování: 

 

V OPD se jako nejvyšší priorita předpokládala realizace prioritního evropského projektu č. 25 dle 

Rozhodnutí č. 884/2004/ES, tedy realizace části koridoru Vídeň – Katowice na území ČR. Pro úsek 

tohoto koridoru od hranic Rakouska k severu nebyl z ČR do Bruselu předložen ani návrh 

k financování tohoto projektu a klíčový výkonnostní identifikátor zahrnující realizaci tohoto projektu 

nejvyšší evropské priority zůstane zjevně do doby skočení realizace projektů pro programové období 

2007 – 2013, tj. do roku 2015, nenaplněn.20  

 

Toto fiasko lze vnímat jako zásadní problém s trasováním R52 a R55 v ČR, kdy i přes dlouhou řadu 

studií předložených z MD, ŘSD a JMK k „vnitrostátní konzumaci", zjevně žádná z těchto studií nebyla 

akceptovatelná pro předložení do Bruselu jako odůvodnění volby varianty R52 Pohořelice – Mikulov, 

a nemohla tedy být do Bruselu předložena.   

 V této souvislosti lze zmínit i pokus MD získat tzv. malý projekt (tj. do 50 milionů EUR, cca 1.25 

miliardy korun) pro opravy na úseku existující komunikace I/52 Brno-Rajhrad. Tento projekt byl na 

MD schválen s odůvodněním, že se jedná o součást schválené trasy TEN-T Vídeň – Katowice. 

                                                            

20 Viz Zpráva o realizaci OPD k 31. 3. 2012 předložená Monitorovacímu výboru OPD a Evropské komisi 
 



38  Ing. Strnad – Posouzení koncepcí páteřní silniční sítě pro JMK v kontextu TEN-T a PÚR ČR 
 

Financování tohoto projektu šetřila Evropská komise prostřednictvím programu PILOT, který 

zahrnuje kauzy, které mohou vést k žalobě proti členskému státu EU.  Evropská komise zaslala na MD 

sdělení „EU PILOT - Complaint against the Czech Republic O. Ref: 1239/10/REGI“ datované dne 

5.8.2010 a otevírací otázky pro toto šetření proti ČR21.  

Již tyto otázky formulované Evropskou komisí jasně dokládají, že Evropské komisi nebylo z MD 

doloženo, že koridor TEN-T Vídeň – Katowice má, resp. může, vést v koridoru silnice 52 okolo 

Mikulova a že se jedná o koridor, který by splňoval podmínky stanovené v PREAMBULI OPD.  

Reakce ČR na zahájení tohoto šetření je dokumentována ve „Zprávě o realizaci OPD k 31. 3. 2011“, 

kde je uvedeno: 

 

a současně je ve stejném dokumentu doloženo, že ČR stáhla žádost o tuto dotaci na miliardový 

projekt: 

 

  

                                                            

21  Při zahájení šetření Evropská komise položila MD mimo jiné i následující dotazy: 
 

4) Protože projekt "Silnice I/52 Brno - Rajhrad" je spolufinancován pod prioritní osou 2 "Výstavba a 
modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T Network" znamená to, že trasování [Evropského prioritního 
projektu ] PP25 v úseku Brno – Vídeň bude přes Mikulov? 
 
5) Pokud tomu tak je, jak byly splněny podmínky dané v Preambuli [Operačního programu] OP 
doprava?  
Jaké alternativní varianty byly posouzeny? 
 
6) Byla alternativní varianta přes Břeclav vzata v úvahu při tomto posuzování? Pokud ne, prosím, 
vysvětlete, proč nebyla? 
 
7) Pokud ano [byla-li alternativní varianta přes Břeclav vzata v úvahu při tomto posuzovaní], prosím, 
objasněte důvody pro výběr varianty přes Mikulov, a proč nakonec nebyla vybrána varianta přes 
Břeclav. 
 
8) Jak byl vzat v úvahu dopad na lokality NATURA 2000 Pálava a Nové Mlýny při dání přednosti 
variantě přes Mikulov před variantou přes Břeclav? 
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3.4. Dopravní vazby JMK na sousední státy a sousedící kraje 
 

RAKOUSKO:   NAPOJENÍ  DRASENHOFEN/MIKULOV 

Rakouská strana v období od podpisu Dohody o napojení A5 a R52 minimálně dočasně zrušila plán 

na realizaci čtyřpruhové komunikace A5 v úseku Poysbrunn – státní hranice (Drasenhofen/Mikulov) a 

nahradila jej ve vládou schváleném plánu na výstavbu rakouské páteřní silniční sítě pouze 

zachováním stávající dvoupruhové komunikace B7 s nápravou dopravní závady, kdy průtah obce 

Drasenhofen by měl být nahrazen ve výhledu dvoupruhovým obchvatem. Oficiální mapa této změny 

plánování na rakouské straně je níže 

 

Střední úsek Schrick – Poysbrunn je sice v tisku avizován k zahájení výstavby na podzim 2013, 

nicméně na tento úsek byla teprve v 7/2012 zahájena doplňková EIA a z rakouského tisku je známo, 

že pozemky nejsou plně vykoupeny a je zde dlouhodobý odpor k jejich prodeji.  

Vzdálenost obce Schrick od hranice s ČR u Mikulova je 33.5 km. Úsek Schrick – Pohořelice je tedy cca 

55 km. Definitivní rozhodnutí o vybudování A5 do Mikulova tedy v Rakousku nepadlo. Podrobněji viz 

níže a viz informace o „Bescheid gemäß § 24f UVP-G 2000, § 4 BStG 1971 ..“ v kap. o R52 výše. 
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RAKOUSKO:  NAPOJENÍ  REINTAL/BŘECLAV (POŠTORNÁ) 

Napojení u Reintalu/Poštorné představuje v Rakousku realizaci trasy s obchvaty pouze malého počtu 

obcí. Výhodou oproti napojení u Drasenhofen/Mikulov je vedení trasy komunikace v řídce osídleném 

a v rovinatém terénu.  

Tato varianta jako jednoznačně přímější trasa je zachycena jako „varianta 2“ na následujícím 

rakouském obrázku (dle ASFINAGu) v kombinaci s mapou z pracovní verze OPD: 

 

 

 

Modernizace existující silnice B47 (Lundeburgerstrasse) je dle informací z rakouských veřejných 

zdrojů připravena, je rezervován koridor pro severní obchvat Reintalu a je veřejně projednán i 

obchvat obce Grosskrut.  

Z mapových podkladů publikovaných rakouskou stranou (viz výše) je seznatelné, že trasa 

s napojením od A5 do Reintalu  dle uvedené „Variante 2“ je na rakouském území o cca 3 - 5 

kilometrů kratší než trasa na Drasenhofen/Mikulov. 

Překvapivé proto není ani publikované stanovisko rakouského ministra dopravy z roku 2008 

(dnešního rakouského kancléře) W. Faymanna:22 

„Varianta Reintal se tedy nepochybně musí brát vážně, neboť napojení na dálnici Praha – 

Bratislava by zde mohlo být zrealizováno rychle a bez velkých nákladů. …  

Budeme plánovat maximálně po Walterskirchen, neboť odtud bychom si to mohli  namířit na 

oba hraniční přechody.“ 23       

                                                            

22 Bezirksblatt Mistelbach: 25.2.2008, článek s názvem „Minister Faymann: Bei A5 ist nix fix“. 
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RAKOUSKO:  NAPOJENÍ  KLEINHAUGSDORF/HATĚ (ZNOJMO) 

Kapacitní spojení ve směru Vídeň - Znojmo je z napojení na ČR na rakouské straně nejvíce 

vybudované.  

Je tvořeno šestiproudou dálnicí  A22 Vídeň  - Stockerau a návaznou třípruhovou/čtyřpruhovou 

rychlostní silnící S3 vybudovanou po Hollabrunn. Úsek rychlostní komunikace S3 Hollabrunn – 

GunteŘSDorf je schválen k výstavbě s plánovaným zahájením stavby v roce 2013. 

Intenzita dopravy na S3 na Hollabrunn je výrazně vyšší než na B7 na Poysdorf.  

 

RAKOUSKO:  NAPOJENÍ  LAA AN DER THAYA / HEVLÍN 

Toto napojení bylo v minulosti poměrně intenzívně diskutováno, nicméně v dnešní době zájem o 

zkapacitnění tohoto napojení ČR-Rakousko není ani v Rakousku ani v ČR příliš velký.  

 

SLOVENSKO:  NAPOJENÍ PO DÁLNICI D2 (LANŽHOT) 

Zde se jedná o klíčové existující napojení v rámci prioritního evropského multimodálního koridoru 

tvořeného částí koridoru nyní označovaného jako evropský koridor č. 4 „Koridor Hamburg – Rostock 

– Constanta – Burgas – Piraeus – Lefkosia“. Je zde jednak existující napojení dálnic D2 na území ČR a 

Slovenska, jednak je zde vymezen prioritní evropský železniční koridor č. 22 (dle Rozhodnutí 

884/2204/ES) s úsekem Břeclav – Praha. Existuje také klíčový železniční koridor na Polsko, který 

odbočuje v Břeclavi nejkratší cestou na SV (směr Ostrava/Katowice). Z hlediska multimodality i 

dopravní výhodnosti by zde měl být vymezen i silniční prioritní koridor č. 25 Vídeň – Katowice.  

Ostatně právě zde je plánována rychlostní silnice R55.   

Existující křižování evropských koridorů a jejich možné doplnění na plnou multimodalitu je 

znázorněno na následujícím obrázku: 

                                                                                                                                                                                         

23  „Die Variante Reintal ist also durchaus eine ernstzunehmende, zumal der Anschluss zur Autobahn 
Prag/Bratislava dort rasch und ohne große Kosten bewerkstelligbar wäre. …  
 
Wir werden maximal bis Walterskirchen planen, da wir von dort aus in beide Richtungen zu den 
Grenzübergängen abschwenken könnten.“ 
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Slovenské dopravní plánování přikládá návazné slovenské dálnici D2 velký význam. V současnosti 

probíhá přeshraniční EIA na zkapacitnění slovenské D2 na šestipruh s tím, že úsek od Bratislavy po 

Malacky by měl být realizován v nejbližším období.  

Z hlediska napojení na Rakousko a napojení na slovenskou větev baltsko-adriatického koridoru je 

významné zmínit do výstavby připravovanou rakouskou rychlostní komunikaci S8, která je do jisté 

míry dopravní výzvou pro smysluplnost rakouské A5.  
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Rakouská rychlostní komunikace S8 je plánována k napojení na slovenské dálnice D4 a D2. 

 

Slovenská dálnice D4 umožňuje na jihu napojení na rakouskou A6 a následně i na směr S – J 

v Rakousku, tj. na dálnici A2 na Graz.  

Tyto plánované stavby na rakouském a slovenském území mohou mít dramatický dopad na rozdělení 

intenzit dopravy v regionu a na smysluplnost dálnice A5 z Vídně k severu, neb zde existují dvě 

kapacitní spojení  

1. D2 v ČR a D2 na Slovensku (i s budoucím napojením na rakouskou S8 na jihu a budoucím 

napojením na R55 u Břeclavi)  

2. D1 na Slovensku 

a k nim je navrhováno třetí kapacitní spojení   

3. zajížďka 70 km pro spojení Vídeň – Katowice a zpět přes Mikulov a Brno po A5 a R52.   

 Toto nedává dobrý dopravní ani ekonomický smysl.  
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NAPOJENÍ  JMK NA KRAJ VYSOČINA, ZLÍNSKÝ KRAJ A PARDUBICKÝ KRAJ 

Tato napojení mají být realizována kapacitní silnicí S8 (Vídeň – Znojmo – Jihlava),  R55 (Vídeň – 

Břeclav – Napajedla) a R43 (Brno – Moravská Třebová/Svitavy).  

Jak je zcela zřejmé, kapacitní silnice S8 je klíčovou komunikací, a to nejen pro nejkratší spojení 

aglomerací dvou hlavních měst, Prahy a Vídně, ale i pro pokračování k severu od Jihlavy, tj. ve 

směru Pardubice/Hradec Králová a na Liberec, a tedy i Německo, jak je ostatně již uvedeno v jejím 

vymezení v PÚR ČR 2008.  

Stejně klíčovou komunikací je i rychlostní komunikace R55, která nejen zajišťuje napojení Zlínského 

kraje na dálnici D2 (zejména pro směr Bratislava), ale podle vymezení v PÚR ČR 2008 i na vídeňskou 

aglomeraci. Tato komunikace představuje i klíčový segment nejkratšího spojení v rámci baltsko-

adriatického koridoru pro úsek Vídeň – Katowice.   

Jak kapacitní komunikace S8 ve směru na Prahu, tak i rychlostní komunikace R55 ve směru na 

Katowice jsou trasami, kde je úspora délky dopravní cesty o cca 35 km v každém směru, tedy o 70 

km pro cestu tam a zpět.   

Dopravní vzdálenosti dokumentují trasy a jejich délky vyhledané veřejně dostupným vyhledávačem 

tras – viz obrázek níže.  Kromě vzdáleností Vídeň – Katowice a Vídeň – Praha je zde zachyceno i 

vyhledané porovnání tras Vídeň – Katowice přes Břeclav a přes Mikulov. Rozdíl těchto dvou 

vyhledaných tras představoval pouze 4 km. To je zřejmě dolní odhad tohoto rozdílu tras, který je 

částečně ovlivněn tím, že trasa Vídeň – Břeclav – Brno – Katowice prochází výhodně východním 

cípem Brna (křižovatkou D1 x D2). Nicméně i pro jiné části Brna tento rozdíl vzdáleností zřejmě 

nepřesáhne 10 km.    

 

 

Je také nepochybné, že trasa Berlín – Vídeň po severním prodloužení S8 od Jihlavy k severu 

představuje nejkratší a nejvýhodnější spojení, které se navíc s výhodou zcela vyhýbá oběma 
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dopravně přetíženým aglomeracím, pražské a brněnské. Je proto logické, aby v rámci plánování 

kapacitní silnice S8 byla akcentována trasa od Jihlavy k severu do Německa24. Symbolicky to lze 

zachytit na náčrtu komunikací TEN-T: 

 

V širších souvislostech je tato varianta propojení od Jihlavy k severu také podobná na variantě 

publikované v tisku s odvoláním na náměstka hejtmana Pardubického kraje, Ing. Línka.  

 

Na rozdíl od vymezení S8 v PÚR ČR 2008, kde se předpokládá „posílení vnitrostátní vazby Jihlava–

Havlíčkův Brod s návazností na silniční síť ve směru Čáslav−Kutná Hora 

−Kolín−D11−Poděbrady−Nymburk s napojením na R10 u Mladé Boleslavi do Liberce“ se v koncepčním 

                                                            

24 Tato myšlenka není nová. Již ve 40. letech 20. Století se vážně uvažovalo o doplňkové dálniční trase Liberec – 
Jihlava – Znojmo pro trasu Berlín – Vídeň. 
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návrhu Ing. Línka předpokládá napojení na R35, resp. D11 s dopravní obslužností významných 

aglomerací Pardubic a Hradce Králové s návazným napojením opět na Liberec (po R35) a na Wroclaw 

(po D11).   

Doposud se R43 předkládala jako jediné možné řešení propojení D1 a R35. Toto se ve světle této 

varianty s napojením od Jihlavy k severu jasně jeví jako chybné. Severní pokračování trasy R43 

z oblasti Boskovicka k severu k R35 (a to jak na Svitavy, tak i na Moravskou Třebovou) je nejen 

předmětem velkých územně plánovacích problémů, ale také záměrem, o kterém je konsensuálně 

známo, že v tomto prostoru nebude ani v roce 2040 intenzita dopravy dostatečně vysoká, aby 

odůvodňovala realizaci čtyřpruhové rychlostní komunikace. Dokládá to i dopravní model firmy City 

Plan, Praha, pro rok 2040: 

 

 

Tento model byl publikován v knize, kde spoluautorem byl i bývalý generální ředitel ŘSD, Ing. 

Brunclík. 25 Rozdělení dopravy mezi I/43 a R43 je zde dáno poměrem impedancí a je zde ve prospěch 

R43 na Moravskou Třebovou. Bez realizace R43 v tomto úseku by došlo k výrazně jinému 

přerozdělení dopravního toku a navíc by část dopravy přešla i na spojení Jihlava – Pardubice/Hradec 

Králové.   

Je tedy velmi smysluplné vzít v úvahu pouze západní část varianty p. Línka s vedením kapacitní silnice 

od Jihlavy k severu a komunikaci R43 neplánovat za oblast Boskovicka. V oblasti severně od Boskovic 

                                                            

25 Viz A. Brunclík, V. Vorel a kol: Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic, grafická příloha následující po str. 81  
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je vhodné modernizovat obě stávající komunikace, a to I/43 na Svitavy a II/374 na Moravskou 

Třebovou (se zahrnutím obchvatu Boskovic).  

 

Vzhledem k takto vytvořené příčce mezi D1 a R35 je komunikaci R43 možné uvažovat k realizaci 

pouze od D1 po křižování „německé“ trasy R43 (v úseku od Černé Hory) se stávající komunikací I/43 

jižně od Svitávky tj. po křižovatku I/43 a II/150 (silnice na Boskovice).  

V tomto kontextu a s možným napojením aglomerace Pardubic a Hradce Králové k jihu na D1 se tedy 

zcela potlačuje význam R43 jako spojení D1 a R35 a zachovává se význam R43 pouze jako obchvat 

města Brna v Boskovické brázdě a pro zrychlení spojení Brna a Boskovicka přímou trasou R43 

(varianta Optimalizovaná - MŽP), která vytvoří současně obchvaty všech obcí na trase od Lipůvky až 

po Černou Horu.   
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3.5. Politika územního rozvoje ČR 2008 a naplňování zde 

stanovených úkolů 
 

PÚR A JEJÍ ZÁVAZNOST PRO ZÚR 

Politika územního rozvoje (PÚR) představuje podle stavebního zákona základní dokument, který je 

závazný pro pořizování Zásad územního rozvoje (ZÚR) krajů. 

 

NESPRÁVNÉ POUŽITÍ TERMÍNU KORIDOR V PÚR ČR 2008, RESP. NEVYMEZENÍ KORIDORŮ V PÚR ČR 

2008 V SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM 

Stavební zákon odkazuje jak pro PÚR, tak pro ZÚR, na definici „koridoru“ ve stavebním zákoně26, 

nicméně definice „koridoru“ daná ve stavebním zákoně není v PÚR plnohodnotně použita. Toto je 

problémem, neb pokud má být něco v územním plánování závazné, musí to být stanoveno 

srozumitelně a v území vymezeno zcela konkrétně.  

Jedním z atributů nutné míry výše zmiňované konkrétnosti PÚR je tedy i požadavek stavebního 

zákona, kdy podle ust. § 32 odst. 1 písm. d) PÚR „vymezuje plochy a koridory dopravní a technické 

infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území 

jednoho kraje“.  

Definice koridoru je jasně dána v ust. § 2 odst. 1 písm. i) cit. zákona, podle níž se koridorem rozumí 

„plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební 

povahy“.  

Na PÚR je tedy jednoznačně kladen stavebním zákonem požadavek vymezit koridory dopravní 

infrastruktury jako plochy, tj. dvourozměrné útvary, které mají jednoznačně definovanou a spojitou 

hranici a tvoří uzavřený plošný úvar.  

Tyto plochy mohou být vymezeny buď  

 přímo uzavřenou křivkou popisující svou hranicí, nebo  

 nepřímo např. pomocí liniové křivky, tzv. osy koridoru, a specificky definované vzdálenosti 

hranice koridoru (linie jeho obvodu) od této osy koridoru.  

Obě tyto možnosti vyplývající z notoriety, co je to plocha, musí ale při praktické aplikaci splňovat 

podmínku srozumitelnosti a konkrétnosti (seznatelnosti).  

Musí tedy být jasně oddělena plocha v PÚR vymezeného koridoru od všech ostatních ploch území.  

Pokud by tomu tak nebylo, není možné naplnit závaznost koridorů vymezených v PÚR oproti 

koridorům vymezených a upřesněných v ZÚR.  

                                                            

26 Viz § 2 stavebního zákona 
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Upřesnění koridorů v ZÚR musí být souladné s koridory vymezenými v PÚR, tj. žádná plocha 

definující koridor v ZÚR nesmí být vně plochy koridoru závazně vymezené v PÚR. 

Takto ale koridory v PÚR vymezeny nejsou, resp. v PÚR nejsou vymezeny žádné plochy pro tyto 

komunikace.   

 

MOŽNOST NEZAHRNUTÍ KORIDORU Z PÚR PŘI NEREALIZOVATELNOSTI KORIDORU 

O míře závaznosti  PÚR k ZÚR se vedou disputace před NSS a Ústavním soudem.27 V tomto 

Posouzení není možné se touto problematikou hloubkově zabývat, a proto toto Posouzení 

konzervativně vychází z plné závaznosti PÚR oproti ZÚR a z poslední judikatury NSS.  

Jedna „koncepční varianta“ posuzovaná v tomto Posouzení (níže označená jako „koncepční 

varianta“ PÚR2008) proto plně respektuje všechny koridory dle PÚR ČR 2008 a bezvýhradně 

respektuje jejich v PÚR ČR 2008 uvedená vymezení.  

Protože je však zřejmé, že „koncepční varianta“ PÚR2008 má tak závažné vady, že nemůže být 

realizována,28 jsou do porovnání zahrnuty i varianty, které z PÚR ČR 2008 vycházejí, ale současně 

odstraňují závažné nedostatky „koncepční varianty“ PÚR2008.  

Toto Posouzení tento svůj postup opírá i o odůvodnění rozsudku NSS čj.  1 Ao 7/2011 – 526 ze dne 

21. 6. 2012, kde NSS uvedl situaci, kdy ZÚR nemusí obsahovat všechny koridory dle PÚR, a to situaci 

v ZÚR zjištěné „nerealizovatelnosti “ komunikace.   

NSS v cit. rozsudku v bodě [141] uvedl: 

[141] Povinností pořizovatele zásad územního rozvoje je převzít do zadání a na jeho podkladě 

zpracovaného návrhu zásad dle § 37 odst. 1 stavebního zákona záměry obsažené v platné 

politice územního rozvoje, u nichž dosud nebyla prokázána jejich neproveditelnost. Pokud se 

v průběhu projednávání návrhu zásad a posuzování jejich vlivů na udržitelný rozvoj území 

ukáže některý ze záměrů jako neproveditelný, je na pořizovateli, aby s dotčenými orgány 

(věcně příslušnými ústředními orgány státní správy) a Ministerstvem pro místní rozvoj (dále 

též „MMR“) na podkladě těchto zjištění dojednal vypuštění záměru z návrhu ZÚR (srov. 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2009, č. j. 9 Ao 3/2009 – 59). V 

                                                            

27 Ústavní soud ve svém usnesení  Pl.ÚS 5/10 z 02.11.2010, kterým potvrdil usnesení NSS 9 Ao 3/2009-59 

z 18.11.2009, kde konstatoval, že „Politika územního rozvoje je koncepčním (nikoli realizačním) nástrojem 

územního plánování a představuje tak základní referenční rámec, který je závazný potud, že je třeba se v tomto 

rámci pohybovat a vycházet z něho při pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 

regulačních plánů a při rozhodování v území (§ 31 odst. 4 stavebního zákona). Neznamená to však, že Politikou 

vytýčený úkol bude nutně naplněn“ (zvýraznění doplněno).          

 

28 Viz překročené zákonné limity z hlediska znečištění ovzduší a hlučnosti pro oblast jihu Brna a jižní část 
Brněnské aglomerace a viz další koncentrování tranzitní dálkové dopravy do této oblasti v koncepční variantě 
PÚR2008.   
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návaznosti na výsledky prověřování proveditelnosti republikových a mezinárodních záměrů v 

rámci pořizování ZÚR je pak třeba aktualizovat politiku územního rozvoje a promítnout tyto 

výsledky do jejího obsahu. Ve vztahu k dopravnímu koridoru rychlostní silnice R52 žádná 

takováto překážka v průběhu pořizování ZÚR zjištěna nebyla (na rozdíl od R55 v úseku 

Břeclav – státní hranice), a proto nebylo důvodu vypustit tento záměr z návrhu ZÚR. 

NSS tedy v cit. rozsudku v bodě [141] aproboval vypuštění úseku komunikace R55 v koridoru od D2 

okolo Břeclavi po státní hranici s Rakouskem. NSS v tomto případě tento svůj postup odůvodnil 

existující překážkou, tj. existencí oblasti NATURA 2000 a označil tento úsek navržené komunikace za 

nerealizovatelný. 

Toto Posouzení není určeno k polemice s rozsudkem NSS, nicméně v tomto bodě je žádoucí zmínit, 

že úsek R55 v koridoru od D2 okolo Břeclavi po státní hranici s Rakouskem není nepřekročitelně 

vyloučen z realizace, naopak existuje autorizované Posouzení z hlediska NATURA 2000, které trasu 

pro spojení Brna s Vídní v tomto koridoru hodnotí jako výhodnější než trasu v koridoru Brno – 

Mikulov – Vídeň (O. Volf, 2007).29 Vzhledem k existenci tohoto platného autorizovaného Posouzení 

z hlediska NATURA 2000 není problém i nadále koridor R55 v této oblasti zahrnout do zvažovaných 

„koncepčních variant“, tj. v plném souladu s vymezením koridoru R55 v PÚR ČR 2008. 

Překážkou realizovatelnosti „koncepční varianty“ PÚR2008 je fakt, že obsahuje R52, která zvyšuje 

nadlimitní zátěž Brna a Brněnské aglomerace nad zákonné limity (znečištění ovzduší, hlučnost). Toto 

je skutečnou překážkou realizovatelnosti „koncepční varianty“ PÚR2008, a tedy překážkou 

realizovatelnosti R52.   

V souladu s logikou NSS je tedy možné aprobovat vypuštění R52 z „koncepční varianty“ PÚR2008 a 

přitom naplnit podmínku, aby ZÚR JMK byly souladné se závaznou PÚR.   

Varianta ALTER2012 je tedy v souladu se závaznou PÚR ČR 2008. 

 

 

  

                                                            

29 Volf, O. (2007): Hodnocení vlivů dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, záměru - rychlostní silniční 
spojení Brna s Vídní na základě podkladů k záměrům: R52 Pohořelice - Mikulov,  I/55, Břeclav - obchvat, R55 - 
úsek obchvat Břeclavi a návrhu ÚP VÚC Břeclavska. Autorizovaná studie. 
 
Lze citovat závěr z abstraktu k této autorizované studii: 
 

V závěru studie je konstatováno, že varianta R52 Pohořelice - Mikulov včetně souvisejících záměrů, 
zejména dvoupruhového obchvatu Břeclavi, je z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000 horší 
než varianta D2- R55 obchvat Břeclavi. 
 
Tento závěr je je platný zejména pro variantu 3 čtyřpruhového obchvatu Břeclavi (R55) a provedení 
navržených kompenzačních a zmírňujících opatření. Je třeba zdůraznit, že podstatná část negativních 
vlivů varianty D2-R55 obchvat Břeclavi by vznikla nezávisle i při budování plánovaného dvoupruhového 
obchvatu Břeclavi I/55 a navíc realizací varianty D2-R55 obchvat Břeclavi dojde k ovlivnění pouze 
jednoho regionu místo dvou. 
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„NEROZUMNOST“ POSTUPU POŘIZOVATELE ZÚR PŘI NEMOŽNOSTI KORIDOR UMÍSTIT V ÚZEMNÍM 

ŘÍZENÍ 

Současně NSS v rozsudku NSS čj.  1 Ao 7/2011 – 526 ze dne 21. 6. 2012 poukázal na nerozumnost 

postupu pořizovatele ZÚR, pokud by nebylo možné v ZÚR navržený záměr do území umístit 

v územním řízení.  

NSS v cit. rozsudku v bodech [105] a [106] uvedl: 

[105] Součástí zásad územního rozvoje je dále mimo jiné vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území (§ 36 odst. 1 stavebního zákona) a stejně jako jiná územně plánovací 

dokumentace musí zásady územního rozvoje vytvářet podmínky pro ochranu území podle 

zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat 

kompenzační opatření [§ 19 odst. 1 písm. m) stavebního zákona]. Ochrana přípustné míry 

znečišťování životního prostředí ve vztahu k ovzduší a hluku se tedy na úrovni zásad 

územního rozvoje odehrává primárně prostřednictvím stanovisek dotčených orgánů a 

prostřednictvím VURÚ (konkrétně hodnocením vlivů zásad územního rozvoje na veřejné 

zdraví, HIA). Všechny tyto dokumenty a skutečnosti z nich vyplývající by měl odpůrce 

zohlednit při řešení účelného a hospodárného uspořádání území kraje v zásadách územního 

rozvoje (§ 36 odst. 1 stavebního zákona). Pokud tak neučiní, jedná fakticky sám proti sobě: 

stavební úřad totiž není v územním řízení oprávněn umístit stavbu, v důsledku jejíhož 

provozu by v daném území došlo k překročení imisních limitů znečištění ovzduší a 

nejvyšších přípustných hodnot hluku. Pokud by taková situace nastala a znečištění či hluk by 

nebylo možno snížit pod přípustnou mez ani kompenzačními opatřeními, vedlo by to k 

nerealizovatelnosti záměru a ve svém důsledku i k neproveditelnosti zásad územního rozvoje 

a k nutnosti jejich změny a nalezení jiného řešení. 

[106] Tyto úvahy potvrzuje rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2011, č. j. 8 Ao 

7/2010 – 65, jehož se navrhovatelé dovolávali při jednání. …        

(zvýraznění doplněno). 

Je nepochybné, že smysluplně použitelné ZÚR by měly obsahovat pouze realizovatelné záměry.  

Autor tohoto Posouzení zdůrazňuje, že „koncepční varianta“ ZÚR vycházející z plného respektování 

PÚR (tj. „koncepční varianta“ PÚR2008) je v konfliktu s limity využití území, a to s nepřekročitelnými 

limity znečištění ovzduší danými závaznou legislativou EU a je tedy nerealizovatelná.  

 Protože doposud nikdo nepublikoval ani pokus jak zajistit, aby se „koncepční varianta“ PÚR2008 

stala variantou s podlimitním zatížením území (a posuzovatel sám takové řešení nezná) je 

nepochybné, že je o koridorech pro JMK nutno jednat, pravděpodobně i na úrovni celostátní, aby 

nedošlo k předložení dalších ZÚR pro JMK, které nebudou realizovatelné.  

I proto je potřeba vážně brát v úvahu další koncepční a systémově funkční varianty, a proto tyto 

jsou v tomto Posouzení navrženy a posouzeny.  
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Pro názornost závažnosti již existující situace je níže připojeno schématické znázornění tras tranzitní 

dopravy přes ČR s uvážením jejich relativních intenzit. Toto schéma je založeno na oficiálním sčítání 

dopravy z roku 2010: 

 

Tato mapa dokládá, že naprosto převažující podíl nákladní dálkové dopravy je veden přes Brněnskou 

aglomeraci (a to jak od SZ a Z, tak i od SV). Je evidentní, že při vybudování R55 ve vymezení dle PÚR 

ČR 2008 by část této dopravy přešla na spojení po R55 jako obchvatu Břeclavi a na spojení po S8 jako 

obchvatu Znojma.  

Naopak, pokud bude dnešní dvoupruhová trasa I/52 povýšena na čtyřpruhovou rychlostní 

komunikaci a budou zachovány koncepce dvoupruhových R55 u Břeclavi a I/38 u Znojma, pak dojde 

k další koncentraci dálkové nákladní dopravy do Brněnské aglomerace.  

Mapa také dokládá, že i v roce 2010 byla nákladní dálková doprava v koridoru „Hitlerovy dálnice“ do 

Polska zanedbatelná oproti trase ve směru do oblasti Katowic.       
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OPONENTURA PÚR ČR 2008   

Vzhledem ke koncepcím navrhovaným v tomto Posouzení, je vhodné zmínit text publikovaný Ing. 

arch. Milan Körnerem v Ekonomicko technické revue DOPRAVA 200930, kde je podán oponentní 

rozbor dopravní problematiky v PÚR ČR 2008.    

Zde je jasné doporučení: 

 

S tímto doporučením se autor tohoto Posouzení ztotožňuje, a proto na řadě míst tohoto Posouzení 

je tato základní úvaha respektována.  

Je tedy na tomto místě odkazováno na výše doloženou účelnost využití k severu od Jihlavy 

prodlouženého koridoru kapacitní silnice S8 (viz kap.  3.4). 

 

  

                                                            

30 Ing. arch. Milan Körner: Problematika dopravy v Politice územního rozvoje ČR, Ekonomicko technické revue 
DOPRAVA 2009, str. 17 – 20.  
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ÚKOL STANOVENÝ V BODĚ (109) PÚR ČR 2008 K VYMEZENÍ KORIDORU RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 

Tento úkol zní: 

 

Proveditelnost R55, tedy čtyřpruhové rychlostní silnice, v trase Břeclav – st. hranice s Rakouskem 

byla opakovaně prověřena a úkol je pozitivně splněn.  

První prověření proveditelnosti je uvedeno v autorizované studii ing. Kalčíka (2007), které byla 

vypracována na základě objednávky Ministerstva dopravy.31 Tato studie zcela vyvrátila chybná 

tvrzení v rakouské studii nazvané „Argumentarium A5“ 32, kde jsou uvedeny nesprávné informace 

z území ČR a kdy na základě nesprávných výchozích údajů studie „Argumentarium A5“ vyloučila 

napojení spojení Vídeň – Brno na dálnici D2 u Břeclavi. Obrázek s vyhledanými trasami R55 

v předmětném prostoru je uveden v kap.2.  

Následná studie HBH Projekt s.r.o. opět vyhledala možné trasy pro čtyřpruhovou R55 v daném 

prostoru. Tyto trasy jsou značně podobné trasám dle ing. Kalčíka. Je to jasně vidět z obrázku 

převzatého ze studie HBH Projekt s.r.o., který je uveden v kap.2. 

K oponujícím tvrzením ŘSD vyjádřeným ke studii ing. Kalčíka (2007) objednané Ministerstvem 

dopravy byly vypracovány dva autorizované posudky na VUT Brno.33 Oba tyto posudky nejen 

podpořily použitelnost studie ing. Kalčíka (2007) pro R55 jako obchvat Břeclavi, ale podpořily i 

koncepční přístup mající svůj základ v autorizovaném Posouzení ing. Strnada (2007).  

  

  

                                                            

31 Ing. Kalčík: Vyhledání variant trasy v parametrech R 55 mezi dálnicí D 2 a státní hranicí s Rakouskem, 2007.  
 
32 Argumentarium A 5 Nord Autobahn – Begründung Variantenauswahl Grenzübergänge(Bearbeiter: Dr. 
Sedlmayer, DI Weitschacher, DI Vondruska). Wien, am 31. Jänner 2005. Verfasser: arealConsult / Büro Dr. 
PAULA / LACON.  
33 
 Ing. Petr Holcner, Ph.D., Doc,. Ing. Petr Júza, CSc..:Odborný posudek: Obchvat Břeclavi a R55 Technické 
posouzení studií Ing. Kalčíka a HBH Projekt spol. s r. o., VUT Brno. Brno, červen 2008 
 
Ing. Petr Holcner, Ph.D.: Odborný posudek: Posouzení vzájemných souvislostí 
pro dvě silniční trasy Brno – Vídeň: R52 a napojení Rakouska u Mikulova R55 a napojení Rakouska u Břeclavi., 
VUT Brno. Brno, červen 2008 
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ÚKOL STANOVENÝ V BODĚ (109) PÚR ČR 2008 K VYMEZENÍ KORIDORU RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 

Tento úkol zní: 

 

Proveditelnost R43, tedy čtyřpruhové rychlostní silnice, a to i v trase na Svitavy byla prověřena a 

úkol je pozitivně splněn – proveditelnost je potvrzena.  

ŘSD zadalo zpracování studie HBH Projekt s.r.o. s názvem „Rychlostní silnice R43Černá Hora 

(Svitávka) - Svitavy (Litomyšl), R35“. Varianty vyhledané v této studii byly zahrnuty do porovnání 

variant v 2. ZÚR JMK.  

Přehled vyhledaných variant v trase na Moravskou Třebovou, Svitavy (napojení na R35 východně od 

Svitav), Litomyšl (resp. napojení na R35 západně od Svitav) jsou na následujícím obrázku 

z předmětné studie: 
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Studie doložila, že existuje celá řada možných variant. K variantě na Svitavy byly zaznamenány 

námitky soukromého subjektu těžební společnosti P-D Refractories CZ a.s., který má od OBÚ v 

Trutnově rozhodnutím povolil organizaci hornickou činnost – otvírku, přípravu a dobývání na 

povrchu a v podzemí. V dobývacím prostoru bylo a je prováděno dobývání vyhrazeného nerostu –

žáruvzdorný jílovec. Ve zprávě HBH Projekt s.r.o. je konstatováno, že „Zásoby určené k důlní těžbě 

byly prakticky vydobyty“.   Další námitky přišly od Brněnských vodovodů a kanalizací a.s. s tím, že 

Navržená trasa prochází OP 2. stupně jímacího území I. a II. Březovského vodovodu. Nebylo 

zhodnoceno, že navrhovaná trasa R43 je dále od jádra chráněné oblasti. Studie věc uzavřela s tím, 

že „Veškerá opatření budou respektovat blízkost OP 2. stupně jímacího území I. a II. Březovského 

vodovodu.“  

     

Z obrázku je vidět, že doporučená výsledná varianta pro R43 je východně od existující silnice I/43 

(zelená linie), a tedy R43 probíhá významně dále od jádra chráněné oblasti než I/43. 

Výše uvedené námitky nebyly podle předmětné studie důvodem k zamítnutí výsledné trasy R43 na 

Svitavy, byla navržena i etapizace její výstavby.  

Toto bylo nakonec ignorováno, neb jak uvedl i zpracovatel 2. ZÚR JMK, zástupci MŽP a MD se na 

jednání dne 16. 9. 2010 dohodli, že vyhledávací studie prokazuje nevýhodnost navržené trasy R43 ve 

směru na Svitavy a odsouhlasili, aby nadále byla sledována varianta vedená směrem k připojení na 

R35 v prostoru Starého Města u Moravské Třebové“, tj. varianta „Německá“34.  

Toto byla však pouze „politická“ dohoda, neboť nijak nebyl naplněn úkol z PÚR ČR 2008, který se 

týkal pouze „proveditelnosti“.  

Posouzení variant tedy bude muset proběhnout ve veřejně projednávané územně plánovací 

dokumentaci, tedy v ZÚR JMK a aktualizaci ZÚR Pardubického kraje. 

  

                                                            

34 Viz Odůvodnění Návrhu 2. ZÚR JMK, 2011, str. 46 
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3.6. Zrušené 2. Zásady územního rozvoje JMK 2011 
 

V odůvodnění 2. ZÚR JMK je na str. 20 uvedena tabulka „koncepční varianty“ silniční infrastruktury, 

kterou pořizovatel JMK preferoval. Tato tabulka je zobrazena níže po vypuštění sloupce s 

„identifikačním kódem“, což byl kód zavedený v 2. ZÚR JMK.  

„Koncepční varianta“ nazvaná v soudem zrušených 2. ZÚR JMK jako „OPTIMÁLNÍ“   

- přehled navrhovaných záměrů  

Označení 
silnice 

 Název  

D1  Dálnice D1 Kývalka – Holubice, rozšíření na 6ti pruh včetně mimoúrovňových křižovatek 

R43  Troubsko – Kuřim; varianta Bystrcká 

 Kuřim – Černá Hora; varianta „Německá“ 

 Černá Hora – Svitávka; varianta „Německá“ 

 Svitávka – Velké Opatovice – hranice kraje; varianta „Německá“ 

R52  Pohořelice – Mikulov – hranice ČR / Rakousko (s napojením na dálnici A5 směr Wien) 

R55  Moravský Písek (hranice kraje) – Rohatec; varianta „ŘSD“ 

 Rohatec – Hrušky 

 Hrušky – Břeclav (D2); varianta „ŘSD“ 

JZT  Jihozápadní tangenta Troubsko (D1) – Rajhrad (R52); varianta „Modřická“ 

JT  Jižní tangenta Modřice – Chrlice; varianta „Modřická“ 

JVT  Jihovýchodní tangenta Chrlice (D2) – Šlapanice 

 Jihovýchodní tangenta – kapacitní nekategorizované spojení Šlapanice – MÚK Tvarožná 

I/19  Hodonín v okr. Blansko (hranice kraje) - Sebranice (R43), homogenizace včetně obchvatů sídel 

I/23  Rosice – Zakřany; přeložka s obchvaty sídel; varianta „Severní“ 

I/38  Blížkovice (hranice kraje) – Znojmo – Hatě – hranice ČR / Rakousko 

I/40  Mikulov – Břeclav, přeložka s obchvaty sídel 

I/42  Brno „Velký městský okruh“ 

I/43  Česká – Kuřim, čtyřpruh 

I/50  Brankovice – Kožušice – hranice kraje; varianta „Severní obchvat“ 

I/53  Znojmo – Pohořelice, homogenizace včetně MÚK a obchvatu Lechovic 

I/54  Kyjov – Bzenec, přeložka s obchvaty sídel 

I/55  Břeclav, obchvat varianta „Obchvatová“ 

II/152  Želešice – Modřice, přeložka s obchvaty sídel 

II/374  Rájec-Jestřebí – Boskovice, přeložka s obchvaty sídel 

II/380  Tuřany, obchvat 

II/385  Hradčany – Čebín, obchvat   

 Kuřim obchvat; varianta „Severní obchvat“ 

II/416  Hrušovany u Brna – Vojkovice – Blučina, přeložka s obchvaty sídel 

II/417  Brno, Slatina – Šlapanice, přeložka s obchvaty sídel 

II/431  Bučovice, přeložka jih 

II/602  Bosonohy, obchvat   

A5  Wien – Drasenhofen – hranice Rakousko / ČR 

 

Výše uvedená tabulka byla základem pro definici podmnožiny komunikací, které tato studie pokládá 

za páteřní komunikace v JMK.  
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V níže uvedené tabulce jsou tyto komunikace uvedeny s tím, že zde jsou doplněny názvy variant 

koridorů, případně úseky koridorů, které tato studie pokládá za optimální pro „koncepční variantu“ 

páteřní sítě JMK - ALTER2012 popsanou dále v kap. 7.1. 

Koncepční varianta ALTER2012 - přehled všech zahrnutých záměrů na území JMK 

 

Páteřní komunikace obsahující úseky specifické pro více „koncepčních variant“ a  

zahrnuté do „koncepční varianty“ ALTER2012 

Označení 
silnice 

Označení 
varianty úseku 

Název úseku a 

označení varianty úseku 

R43 R43-U1-OPTIM-V Od dálnice D1 po úroveň Čebína, varianta „Optimalizovaná – MŽP“ 

R43-U2-OPTIM Severní obchvat Kuřimi (napojení na „expres trasu“ na Brno), varianta „Optimalizovaná 
– MŽP“ 

R43-U3-OPTIM Kuřim – Černá Hora, varianta „Optimalizovaná - MŽP“ 

R43-U4-NEM Černá Hora – Svitávka, varianta „Německá“ 

R43-U5-SVIT Svitávka – severní hranice JMK; varianta „Svitavská - východní“ 

R55 R55-U1-ALTER   Od hranice Rakouska po MÚK s D2 (typ napojení B), varianta „Alternativní“ 

R55-U2-ALTER   Od MÚK s D2 (typ napojení B) po MÚK Hrušky, varianta „Alternativní“  

R55-U3-ŘSD Od MÚK s Hrušky přes Lužice po MÚK Rohatec, varianta “ŘSD“ 

R55-U4-ALTER Od MÚK Rohatec po hranici JMK, varianta „Alternativní“ (povrchová) 

R55-U5-ALTER Od hranici JMK po MÚK Napajedla, varianta „Alternativní“ (povrchová)+ varianta “ŘSD“ 

S8 S8-U1-ZÚR2011 Od státní hranice po MÚK se stávající I/38 v prostoru jižně od Nového Šaldorfu po MÚK 
s I/53, varianta „ZÚR2011“ 

S8-U2-ALTER Od MÚK s I/53 po MÚK se stávající I/38 v prostoru „Kasárna“, velký obchvat Znojma 

S8-U3-ZÚR2011 Od MÚK se stávající I/38 v prostoru „Kasárna“ po hranici s krajem Vysočina, varianta 
„ZÚR2011“ 

Společné páteřní komunikace zahrnuté do všech „koncepčních variant“ 

D1  Dálnice D1 v celém JMK, rozšíření na 6ti pruh včetně mimoúrovňových křižovatek 

I/42  Brno „Velký městský okruh“ (VMO) 

I/43  Česká – Kuřim, čtyřpruh 

Ostatní záměry společné pro všechny „koncepční varianty“ 

I/19  Hodonín v okr. Blansko (hranice kraje) - Sebranice (R43), homogenizace včetně 
obchvatů sídel 

I/23  Rosice – Zakřany; přeložka s obchvaty sídel; varianta „Severní“ 

I/40  Mikulov – Břeclav, přeložka s obchvaty sídel 

I/50  Brankovice – Kožušice – hranice kraje; varianta „Severní obchvat“ 

I/53  Znojmo – Pohořelice, homogenizace včetně MÚK a obchvatu Lechovic 

I/54  Kyjov – Bzenec, přeložka s obchvaty sídel 

II/152  Želešice – Modřice, přeložka s obchvaty sídel 

II/374  Rájec-Jestřebí – Boskovice, přeložka s obchvaty sídel 

II/380  Tuřany, obchvat 

II/385  Hradčany – Čebín, obchvat (v alternativním vedení okolo průmyslové oblasti Drásov) 

II/416  Hrušovany u Brna – Vojkovice – Blučina, přeložka s obchvaty sídel 

II/417  Brno, Slatina – Šlapanice, přeložka s obchvaty sídel 

II/431  Bučovice, přeložka jih 

II/602  Bosonohy, obchvat   
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4. Stav zatížení území, ovzduší a obyvatelstva v JMK v souvislosti 

s dopravou 
 

Životní prostředí na území JMK je zatěžováno mnoha faktory, jejichž působení se, často velmi 

negativně, projevuje na složkách životního prostředí (ovzduší, voda, půda, biota, krajina) a má 

negativní dopad nejen na přírodu, ale zejména na obyvatelstvo a jeho zdraví. Tato problematika byla 

podrobně zpracována v podání k NSS, na základě kterého NSS rozsudkem z 21. 6. 2012 zrušil celé 2. 

ZÚR JMK.  

 

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ  

Prachové částice (zejména suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5) a další typy 

znečištění ovzduší jako benz(o)apyren, přízemní ozón a oxidy dusíku významně znečišťují ovzduší v 

JMK a mají stanoveny zákonné hygienické limity. 

Společenská závažnost dodržování imisních limitů pro jemný (polétavý) prach je mimořádně velká a 

představuje veřejný zájem. Lze poukázat na odbornou studii „Podíl dopravy na zdravotním stavu 

obyvatel v městě Brně“, kterou zpracovali zaměstnanci Centra dopravního výzkumu (CDV) Brno, což 

je organizace zřízená Ministerstvem Dopravy ČR). Z této studie CDV lze citovat: “Znečištění má na 

svědomí přibližně 7krát více životů než dopravní nehody na evropských silnicích a jemný prach v 

průměru snižuje délku života každého Evropana o devět měsíců.“. 

Je podstatné zdůraznit, že polétavý prach se nazývá „polétavý“ pro svoji klíčovou vlastnost zůstávat 

v ovzduší i po dobu několika dní a takto vytvořit vysoké koncentrace do vzdálenosti řady kilometrů 

od lokality svého vzniku.   

Lze odkázat také na podkladové dokumenty pro pořizování ZÚR JMK, tzv. „Územně analytické 

podklady Jihomoravského kraje“ (ÚAP JMK) ve verzi aktualizace z roku 2011, kap. A.3.1, str. 25, kde 

je uvedeno, že tuhé znečišťující látky (TZL) jsou důležitou škodlivinou vzhledem k měření PM10 v 

ovzduší a návaznosti na legislativu (Nařízení vlády č. 42/2011 Sb.). Podíl jednotlivých zdrojů 

znečištění ovzduší na celkových emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) v JMK v roce 2007 z ÚAP 

JMK (aktualizace z roku 2011, kap. A.3.1, str. 25) je na následujícím obrázku: 

 

Z obrázku vyplývá, že majoritním zdrojem znečištění tuhými látkami v JMK je doprava, tzv. mobilní 

zdroje (REZZO 4), a její podíl činil 67.6 % celkového znečištění TZL.  
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Znečištění z dopravy takto několikanásobně překračuje znečištění pocházející z tzv. malých zdrojů 

(REZZO 3 ¬- především lokálních topenišť pro vytápění domácností) a z tzv. velkých a středních 

zdrojů dohromady (REZZO 1 + REZZO 2). Podle ÚAP byl podíl REZZO 4 v oblasti Brna ještě vyšší než 

průměry pro JMK, a to dle tabulky na str. 25 cit. dokumentu ÚAP JMK (2011) činí pro Brno 84 %. 

(Také viz Vyhodnocení vlivů 2. ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území – Oddíl A, str. 33 – 35.) 

Území JMK nejvíce zasažená znečištěním ovzduší (zejména prachovými částicemi) se nacházejí podél 

významných silničních staveb (D1, R52, D2 a další). Silně zasaženou oblastí je v tomto ohledu jižní 

část města Brna a přilehlé obce. Podobné závěry obsahuje i Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 

(HIA) k 2. ZÚR JMK na str. 8 a 9.  

Z podání k NSS ve věci 2. ZÚR JMK lze citovat i tabelární přehledy pro znečištění ovzduší za 

posledních 15 let: 

Níže uvedená tabulka shrnuje údaje z měření stanice ČHMÚ Brno-Tuřany v letech 1997 – 2011 o 

počtech dnů, v nichž koncentrace prachových částic PM10 překročila hodnotu denního imisního limitu 

50 μg/m3, který podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., v platném znění, nesmí být v ČR na žádné 

lokalitě překročen více než 35x za kalendářní rok (viz Přílohu 1, část A. citovaného nařízení). Údaje 

jsou dostupné na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.35  

Protože stanice neměřila vždy plný počet dnů v roce, je v odděleném sloupci uveden i počet dnů 

s výpadky měření (v nichž mohlo rovněž dojít k překročení limitu 50 μg/m3). Jelikož v prvních letech 

měření se v údajích ČHMÚ vyskytuje mimořádně velké množství dat pro koncentraci PM10, kde 

uvedený denní průměr je přesně roven limitu 50 μg/m3, je počet těchto dnů uveden také pro každý 

kalendářní rok v odděleném sloupci. Pro doložení závažnosti překračování imisních limitů částic PM10 

a je pro každý kalendářní rok uvedena i maximální absolutní denní hodnota znečištění, a to jak 

v absolutních jednotkách, tj. v μg/m3 pro PM10, tak i v procentech denního imisního limitu. 

  

                                                            

35 (http://portal.chmi.cz) v části „Ovzduší - Překročení imisních limitů -  „Tabelární ročenky“ 
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html).  
Pro aktuální kalendářní rok pak jsou údaje dostupné na adrese 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/index_CZ.html. 

http://portal.chmi.cz/
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/index_CZ.html
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Shrnutí výsledků měření koncentrací prachových částic PM10  - stanice Brno-Tuřany  (1997 – 2011) 

Rok Počet dnů 

s koncentrací 

PM10 vyšší 

než 50μg/m3 

 

Počet dnů 

s koncentrací 

PM10 přesně 

rovnou 

dennímu 

limitu 

50μg/m3  

 

Počet 

dnů 

s výpadky 

měření 

stanice 

Vztah 

k ročnímu 

imisnímu 

limitu  

max. 35 dnů 

za rok 

s překročením 

denního 

imisního 

limitu 

50μg/m3 

Maximální 

denní 

průměrná 

koncentrace 

PM10 v 

μg/m3 

Maximální 

denní 

průměrná 

koncentrace 

PM10 

v procentech 

vztažená 

k platnému 

limitu 

50μg/m3 

1997 46 5 28 PŘEKROČEN 174,8 350 % 

1998 48 4 0 PŘEKROČEN 161,8 323 % 

1999 31 1 1 Nepřekročen 87,9 176 % 

2000 19 1 10 Nepřekročen 88,0 176 % 

2001 33 4 3 Překročen? 122,3 244 % 

2002 52 6 0 PŘEKROČEN 184,1 368 % 

2003 68  11 PŘEKROČEN 215,2 430 % 

2004 43 1 11 PŘEKROČEN 112,7 225 % 

2005 60  9 PŘEKROČEN 123,7 247 % 

2006 67  10 PŘEKROČEN 201,8 404 % 

2007 40  10 PŘEKROČEN 219,8 440 % 

2008 25  22 Překročen? 97,9 196 % 

2009 30  1 Nepřekročen 158,4 316 % 

2010 50  6 PŘEKROČEN 215,7 431 % 

2011 46  3 PŘEKROČEN 126,3 253 % 

 

Ještě vyšší hodnoty překračování hygienických limitů byly zaznamenány na stanici Brno-Lány, která je 

v těsné blízkosti Brna-Bosonoh a obcí Troubsko, Ostopovice, Moravany a Nebovidy. 

Za období let 1997 – 2011 tedy došlo v jižní části Brna a jižní části Brněnské aglomerace 

prokazatelně k překročení platného imisního limitu pro prachové částice PM10 (tj. maximálního 

počtu  35 dnů za rok s překročením denního imisního limitu 50 μg/m3) nejméně v 10 letech, včetně 

let 2010 a 2011.  

Z výše uvedených tabulek rovněž vyplývá, že maximální denní průměrné koncentrace prachových 

částic PM10 překračovaly v dotčeném území nejvyšší přípustný denní limit koncentrace PM10 podle 

platné právní úpravy v mnoha letech více než o 200 % a často dosahovaly i extrémních hodnot přes 

300 nebo i 400 % denního limitu.  

K překračování zákonných limitů prašnosti dlouhodobě dochází i na území města Znojma a ploše 

okolo Znojma, kde se šíří polétavý prach. Existuje zde mnohaletý problém s překračováním 

hygienických limitů jemného prachu v ovzduší. K překročení limitu nedošlo jen v roce 2011, ale i v 

řadě předchozích let. 
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ZÁTĚŽ HLUČNOSTÍ 

Hygienické limity jsou stanoveny i pro hladiny hlučnosti. Hlučnost je dalším faktorem v JMK se 

zásadním dopadem na veřejné zdraví. 

Závažný problém je v podstatné části této oblasti s nadlimitní zátěží hlučnosti z dopravy. Územně 

analytická podklady (ÚAP) JMK (2011), str. 30 a 31, neobsahují žádné návrhy opatření jak se s 

existujícím nadlimitním hlukem vyrovnat. Kapitola o hlučnosti v ÚAP je velmi krátká a ještě z 

podstatné části obsahuje jen citace z nařízení vlády o hygienických limitech. V předchozí verzi ÚAP 

JMK (2009) je alespoň v kap. A.3.2 na str. 46 uvedeno věcné tvrzení, že „Jako nejzatíženější zástavbu 

je možné identifikovat tu, kde je překračován limit pro starou zátěž z automobilové dopravy, tj. 70 

dB ve dne a/nebo 60 dB v noci“ a mezi těmito nejzatíženějšími zástavbami ÚAP identifikovaly i 

dotčené území v žalobě proti 2. ZÚR JMK, tj. „Okolí dálnice D1 procházející aglomerací v JZ a J části 

Brna“ a „Okolí silnice I/52 v jižní části brněnské aglomerace“.   

Z podání k NSS ve věci 2. ZÚR JMK lze citovat: 

K nadlimitnímu zatížení značné části JMK, včetně území z žalobců z řad obcí a území, v němž 

mají své nemovitosti další žalobci, velkou měrou přispívá i nadměrný hluk, především hluk z 

dopravy. Podle strategických hlukových map pro Jihomoravský kraj a aglomeraci Brno 

(dostupné na http://hlukovemapy.mzcr.cz/) jsou i touto zátěží v největší míře zasaženy 

oblasti v okolí významných dopravních komunikací (dálnic D1 a D2, rychlostní silnice R52 

atd.).  Podle strategické hlukové mapy pro aglomeraci Brno dosahuje hlukové zatížení 

městské části Brno-Bosonohy až 75 dB (v okolí ulice Pražská), a většina zastavěného území 

této městské části leží v hlukovém pásmu 60 – 70 dB, (přičemž základní hlukový limit činí ve 

dne 50 dB a v noci 40 dB, základní limit pro hluk ze silniční dopravy pak ve dne 55 dB a v noci 

45 dB, základní limit pro hluk z hlavních pozemních komunikací pak ve dne 60 dB a v noci 50 

dB).  

Podle strategické hlukové mapy pro dálnici D1 se většina území obce Ostopovice nachází v 

hlukovém pásmu od 60 do 65 dB a menší část dokonce v pásmu 65-70 dB. Podobná situace 

platí i pro další lokality, jako např. území obcí Troubsko či Modřice. K tomu lze poznamenat, 

že závažné negativní vlivy na lidské zdraví byly prokázány již v případech dlouhodobé noční 

expozice hluku ze silniční dopravy o průměrné hladině 55 dB (viz například studii Night Noise 

Guidelines for Europe, World Health Organization, Regional Office for Europe, 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf ). 

O nadlimitní hlukové zátěži obyvatel v dotčeném území nepochybně svědčí celá tzv. 

„hlukových výjimek“, které od roku 2005 vydala Krajská hygienická stanice JMK (KHS).  

Dokazují to především „hlukové výjimky“ pro dálnici D1, ulici Vídeňskou (silnici I/52) a pro ulici 

Pražskou (silnici II/602): 

1. Rozhodnutí KHS JMK č. j. BM-6487/2005-HOK/Fa ze dne 10. 6. 2005, kterým se povoluje 

překročení hygienických limitů hluku z dopravy na dálnici D1 v úseku km 188,050 – 189,330 

Brno-Bosonohy na dobu do 30. 6. 2009.  
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2. Rozhodnutí KHS JMK č. j. BM/3834/2006/HOK ze dne 24. 2. 2006, kterým se povoluje překročení 

hygienických limitů hluku z dopravy na dálnici D1 v úseku km 185,000 – 186,400 Popůvky vpravo 

na dobu do 30. 10 2009.  

3. Rozhodnutí KHS JMK č. j. BM-4355/2005-HOK/Fa ze dne 9. 6. 2005, kterým se povoluje 

překročení hygienických limitů hluku z dopravy na dálnici D1 v úseku km 190,120 – 191,100 

Brno-Starý Lískovec na dobu do 30. 6. 2008.  

4. Rozhodnutí KHS JMK č. j. BM-7366/2005-HOK/Fa ze dne 30. 6. 2005, kterým se povoluje 

překročení hladiny hluku z dopravy na silnici I/52 – ulice Vídeňská, v katastrálním území Modřice 

na dobu do 31. 12. 2011.  

5. Rozhodnutí KHS Jmk č.j. 8600/2006/BM/HOK/Fa č.d. BM10384/2006/HOK ze dne 25.5.2006, 

kterým se povoluje překročení hygienických limitů hluku z dopravy na silnici II/602 Brno-

Bosonohy u úseku ulice Pražské na dobu do 31.5.2011. 

6. Rozhodnutí KHS JMK č. j. 9934/2010/BM/HOK č.d. BM/52934/2010/HOK ze dne 15. listopadu 

2010, kterým se povoluje překročení hygienických limitů hluku z dopravy na silnici II/602 – ul. 

Jihlavská, Pražská v Brně na dobu do 31. 12. 2015.  
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5. Dopravní modelování a zjištěné intenzity dopravy  
Pro oblast JMK bylo vypracováno několik dopravních modelů.  

Z hlediska územního plánování na úrovni JMK lze odkázat zejména na dopravní modelování: 

1. Dufek J.: Dopravní studie variant rychlostní silnice R55 a silničního spojení Brna a Vídně, září 

2007. 

2. Kotek Zd. (2006) – dopravní modelování publikované v Posouzení Strnad M. (2007) a Kotek 

Zd. (2008) – dopravní modelování jako podklad pro Posouzení Strnad M. (2011).  

3. Brunclík A., Vorel, V. a kol.: Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR, ŘSD ČR 2009. 

4. Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK, III. etapa, Dopravní modely, ADIAS, 03/2009 

(v 2. ZÚR JMK označován jako „MODEL2009“). 

5. Plichta T. a kol.: Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK, doplněk podkladů ZÚR JMK, 

HBH projekt a Atelier Adias, duben 2010, Brno. (V 2. ZÚR JMK označován jako 

„MODEL2010“). 
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SČÍTÁNÍ DOPRAVY 2010 

Sčítání dopravy v roce 201036 doložilo nízké hodnoty intenzit dopravy na některých komunikacích, 

jmenovitě na I/52 mezi Mikulovem a státní hranicí s Rakouskem: 

 

Toto dokládá zbytečnost budování R52, pokud do tohoto koridoru nebude uměle stažena dálková 

doprava z jiných směrů, což je však ve vztahu k dopadu na dopravně přetížené Brno a Brněnskou 

aglomeraci a zde dlouhodobě překračované zákonné hygienické limity nepochybně nevhodné. 

Intenzita dopravy na hraničním přechodu Mikulov-Drasenhofen nebyla nikdy mimořádně velká. 

Dokládají to i sčítání dopravy na hraničních přechodech, které se v ČR provádějí od devadesátých let. 

Na následujícím obrázku je soubor publikovaných intenzit dopravy pro tento hraniční přechod, který 

dokládá, že s výjimkou let, kdy díky rozdílnosti mýtného v ČR a sousedních zemích došlo k jistému 

dočasnému nárůstu, je množství dopravy na tomto hraničním bodě dlouhodobě nízké a ani 

optimistická verze trendové linie nevede k hodnotám, které by v příštích desetiletích odůvodnily 

potřebu R52 v úseku okolo Mikulova: 

  

 

Lineární trend na obrázku je pravděpodobně maximalistickým růstem, v realitě se v ČR stejně jako 

v jiných evropských státech bude projevovat saturace intenzit dopravy. 

                                                            

36 Viz http://scitani2010.ŘSD.cz/pages/informations/default.aspx .  
Poprvé byla aplikována Evropská metodika, kdy nákladní vozidla s přívěsy a tahače s návěsy se na rozdíl od 
předchozích výsledků CSD počítají za jedno vozidlo. 

http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx
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VÝHLED INTENZIT DOPRAVY V JMK PRO ROK 2040 

Výhled dopravních intenzit pro rok 2040 zpracovala firma City Plan Praha a přehledně to bylo 

uveřejněno v knize Brunclík A., Vorel, V. a kol.: Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR, ŘSD ČR 

2009.  

Tento dopravní model přináší cenné informace, nicméně je nutné pro jeho interpretaci brát v úvahu, 

že toto prognózování je provedeno za celé řady předpokladů, které nemusí být splněny, resp. je zde 

řada předpokladů, které nemají oporu v PÚR ČR 2008 nebo jsou nesprávné.  

Mezi tyto nezapočtené předpoklady patří nesprávné vymezení páteřní silniční sítě, např. rychlostní 

silnice R55 není vymezena v souladu s PÚR ČR 2008 jako obchvat Břeclavi a kapacitní silnice S8 není 

vymezena jako obchvat Znojma. Toto sice zkresluje výsledky oproti modelu souladnému s PÚR ČR 

2008, nicméně tyto výsledky modelování jsou zajímavé tím, že  

 ani v této pro R52 výhodné konfiguraci nebude na R52 v úseku Mikulov – Pohořelice ani 

v roce 2040 dostatečně vysoká intenzita dopravy, která by opravňovala výstavbu nové 

rychlostní komunikace. Na úseku mezi Mikulovem a hranicí s Rakouskem by ani v této 

variantě nebylo v roce 2040 více než 8 – 10 tisíc vozidel.  

 Naopak i z tohoto pro R55 nevýhodného modelování je zřejmé, že intenzita dopravy na R55 

na nájezdu do oblasti Břeclavi je významně vyšší než předpovězená intenzita dopravy na 

R52 u Mikulova.  

 

To jednoznačně podporuje prioritu R55 oproti R52 a potvrzuje správnost vymezení R55 v PÚR ČR 

2008, tj. vymezení R55 včetně čtyřpruhového obchvatu Břeclavi s návazností na Rakousko (směr na 

Vídeň). 
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DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ ADIAS (HBH PROJEKT S.R.O.) PRO JMK PRO ROK 2030 

Pro 2. ZÚR JMK byly použity dopravní modely  

 MODEL2009 - pro variantu dopravní koncepce s R52 a všemi tangentami města Brna) a   

 MODEL2010 – pro variantu „alternativní“, jak si ji oproti variantě „alternativní“ z Posouzení 

Strnad (2007) předefinoval pořizovatel ZÚR JMK 

Oba tyto modely jsou zatíženy závažnou chybou, kdy v prostoru hraničního přechodu Břeclav-

Poštorná/Reintal bylo v MODEL2009 nesprávně postulováno, že v roce 2035 zde bude hraniční 

přechod zablokovaný pro vozidla nad 3.5 tuny. 

Níže jsou uvedeny výřezy z těchto kartogramů pro MODEL 2009 a MODEL 2010: 
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O předmětných modelech vznikají jisté pochybnosti, neb nikde není uvedeno, jak byly získány 

intenzity dopravy na hranici ČR, nicméně níže je provedeno porovnání i za této situace. 

Výsledky tohoto dopravního modelování jsou s komentářem shrnuty v následující tabulce: 

 MODEL 2009 
– 

varianta 
dle ZÚR JMK 

2011 

MODEL 2010 
varianta 

„Alternativní“ 
definovaná 
v ZÚR 2011 

 

Lokalita Intenzita 
dopravy 

v tis./den 

Intenzita 
dopravy 

v tis./den 

Komentář 

Hraniční přechod 
Mikulov/Drasenhofen 

18.4 10.7 R52 okolo Mikulova vede k výraznému a 
zbytečnému nárůstu tranzitní dopravy, 
která zatíží Brněnskou aglomeraci. 
 
Varianta „Alternativní“ (byť 
„předefinovaná zpracovatelem ZÚR) “je 
zde jednoznačně výhodnější.   
 

Hraniční přechod Břeclav -
Poštorná/Reintal 

3.0 13.3 

Silnice 52 severně od 
Mikulova 

20.2 14.7 R55 splňuje v obou variantách ekonomická 
kritéria pro stavbu čtyřpruhové 
komunikace R, pro silnici 52 toho kritérium 
není splněno pro variantu „alternativní“, tj. 
variantu, která má nižší zatížení Brněnské 
aglomerace a je tedy variantou, kde se dá 
zvažovat její realizace.    
 
 
Varianta „Alternativní“ (byť 
„předefinovaná zpracovatelem ZÚR) “je 
zde jednoznačně výhodnější.   
 

Silnice 55 východně od D2 u 
Břeclavi  

24.9 27.7 

Silnice 40 mezi Břeclavi a 
Valticemi 

10.7 7.6 Varianta dle ZÚR 2011 je viditelně 
nevýhodná a zatěžuje Lednicko-valtický 
areál (který je pod ochranou UNESCO) 
výrazně vyšší intenzitou dopravy. Pro 
nákladní dopravu je to ještě výraznější, 
neb pro variantu ZÚR2011 je zde očekáván 
nárůst v poměru 2.2/0.9 tis. těžkých 
nákladních vozidel denně, tj. nárůst na 244 
procent. Tato vozidla by navíc zbytečně 
zatěžovala i oblast Břeclavi, kde je 
obchvatová komunikace navrhována v ZÚR 
2011 nesprávně v těsném kontaktu 
s obydleným územím.  
 
Varianta „Alternativní“ (byť 
„předefinovaná zpracovatelem ZÚR) “je 
zde jednoznačně výhodnější.   
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Pro oblast jihu Brna a jižně od Brna byl MODEL2009 použitý v 2. ZÚR JMK v rozporu s výrokem 

opatření obecné povahy. V 2. ZÚR JMK byly úseky JV tangenty nahrazeny územními rezervami, 

v dopravním modelu MODEL 2009 to však nebylo nijak reflektováno. 

Níže jsou uvedeny výřezy z těchto kartogramů pro MODEL 2009 a MODEL 2010: 
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V MODELu 2009 je doloženo masívní převádění dopravy z dálnice D1 na systém tangent města Brna, 

tj. postup, který byl explicitně požadován v Zadání 1. ZÚR JMK a postup, který pořizovatel 2. ZÚR JMK 
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ve vypořádání námitek popíral. Je to doloženo v níže připojené tabulce, kde jsou uvedeny pouze 

páteřní komunikace, tj. D1 a tangenty. (Podrobnější analýza dopravních profilů včetně komunikací 

nižších tříd je dále.)   

TABULKA 
POUZE PRO  

 
PÁTEŘNÍ 

KOMUNIKACE – 
D1 a tangenty  

MODEL 
2009 – 

varianta 
dle ZÚR 

JMK 2011 

MODEL 
2010 

varianta 
„Alternativ

ní“ 
definovaná 
v ZÚR 2011 

 

Dopravní profil 
 

Intenzita 
dopravy 

v tis./den 

Intenzita 
dopravy 

v tis./den 

Komentář 

Profil D1 – 
Moravany – JZ 
tangenta 

  Dopravní kapacita šestipruhové D1 je dostatečná pro 
MODEL2009 (ZÚR2011), a tedy není třeba budovat systém 
tangent.  
 
Na JZT je převedeno 40 procent dopravy pro MODEL 2009 
(ZÚR2011). Podstatnou část však představuje doprava 
nesprávně zavlečená do Brněnské aglomerace. Toto je 
evidentně nesprávné 

D1 58.9 78.0 

JZ tangenta 38.8 - 

CELKEM 97.7  Navýšení zátěže páteřní silniční sítě v MODEL2009 (ZÚR2011) 
oproti MODEL2010 (Alternativní dle ZÚR2011) je téměř 20 tis. 
vozidel denně, tj. navýšení o 25 procent.  
 
Jedná se převážně o tranzitní dopravu zavlečenou do Brněnské 
aglomerace. Toto je evidentně nesprávné.   

Profil D1 – Modřice 
– Jižní tangenta 

   

D1 63.6 91.2 

Jižní tangenta 40.8 - 

CELKEM 104.4  Navýšení zátěže páteřní silniční sítě v MODEL2009 (ZÚR2011) 
oproti MODEL2010 (Alternativní dle ZÚR2011) je 12.8 tis. vozidel 
denně. 

Profil D1 – Tuřany 
– Chrlice – JV 
tangenta 

  Dopravní kapacita šestipruhové D1 je dostatečná pro 
MODEL2009 (ZÚR2011), a tedy není třeba budovat systém 
tangent.  
 
Na JVT je převedeno 43.5 procenta dopravy pro MODEL 2009 
(ZÚR2011). Podstatnou část však představuje doprava 
nesprávně zavlečená do Brněnské aglomerace. Toto je 
evidentně nesprávné.  

D1 49.0 70.8 

JV tangenta 37.8 - 

CELKEM 86.8  Navýšení zátěže páteřní silniční sítě v MODEL2009 (ZÚR2011) 
oproti MODEL2010 (Alternativní dle ZÚR2011) je téměř 16 tis. 
vozidel denně, tj. navýšení o 22 procent.  
 
Jedná se převážně o tranzitní dopravu zavlečenou do Brněnské 
aglomerace. Toto je evidentně nesprávné.   

Profil D1 – 
Šlapanice-západ – 
JV tangenta 

  Dopravní kapacita šestipruhové D1 je dostatečná pro 
MODEL2009 (ZÚR2011), a tedy není třeba budovat systém 
tangent.  
 
Na JVT je převedeno 51 procent dopravy pro MODEL 2009 
(ZÚR2011). Podstatnou část však představuje doprava 
nesprávně zavlečená do Brněnské aglomerace. Toto je 
evidentně nesprávné.  

D1 27.1 44.7 

JV tangenta 28.1  
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TABULKA 
POUZE PRO  

 
PÁTEŘNÍ 

KOMUNIKACE – 
D1 a tangenty  

MODEL 
2009 – 

varianta 
dle ZÚR 

JMK 2011 

MODEL 
2010 

varianta 
„Alternativ

ní“ 
definovaná 
v ZÚR 2011 

 

Dopravní profil 
 

Intenzita 
dopravy 

v tis./den 

Intenzita 
dopravy 

v tis./den 

Komentář 

CELKEM 55.2  Navýšení zátěže páteřní silniční sítě v MODEL2009 (ZÚR2011) 
oproti MODEL2010 (Alternativní dle ZÚR2011) je 10.5 tis. vozidel 
denně, tj. navýšení o 23 procent.  
 
Jedná se převážně o tranzitní dopravu zavlečenou do Brněnské 
aglomerace. Toto je evidentně nesprávné.   

 

Další informace dokládající nesprávnou koncepci zavlékání zbytné tranzitní dopravy do Brněnské 

aglomerace, nesprávné zatěžování území a obyvatelstva negativními vlivy dopravy (znečištění 

ovzduší, hlučnost) lze získat, když se vedle páteřních komunikací D1 a tangent uváží i komunikace 

nižšího řádu. Toto je dokumentováno v tabulce uvedené níže. Ani tato tabulka nezahrnuje všechny 

zdroje negativních vlivů, neboť nezahrnuje všechny komunikace severně od dálnice D1, tj. 

komunikace ve směru ke středu města Brna, včetně plánovaného VMO.     

TABULKA  
 

PÁTEŘNÍ 
KOMUNIKACE – 
D1 a tangenty 

a pro 
komunikace 
nižšího řádu   

MODEL 
2009 – 

varianta 
dle ZÚR 

JMK 2011 

MODEL 
2010 

varianta 
„Alternativ

ní“ 
definovaná 
v ZÚR 2011 

 

Dopravní profil 
 

Intenzita 
dopravy 

v tis./den 

Intenzita 
dopravy 

v tis./den 

Komentář 

Profil D1 – 
Moravany – JZ 
tangenta 

  Dopravní kapacita šestipruhové D1 je dostatečná pro 
MODEL2009 (ZÚR2011), a tedy není třeba budovat systém 
tangent.  
 
Na JZT je převedeno 40 procent dopravy pro MODEL 2009 
(ZÚR2011). Podstatnou část však představuje doprava 
nesprávně zavlečená do Brněnské aglomerace. Toto je 
evidentně nesprávné 

D1 58.9 78.0 

JZ tangenta 38.8 - 

III/15267 4.3 6.2 

III/15273 5.2 5.0 

CELKEM 107.2 89.2 Navýšení zátěže páteřní silniční sítě v MODEL2009 (ZÚR2011) 
oproti MODEL2010 (Alternativní dle ZÚR2011) je 18 tis. vozidel 
denně, tj. navýšení o 20 procent.  
 
Jedná se o tranzitní dopravu zavlečenou do Brněnské 
aglomerace. Toto je evidentně nesprávné.   

Profil D1 – Modřice 
– Jižní tangenta 

   

D1 63.6 91.2 

Jižní tangenta 40.8 - 

II/152 20.5 13.8 
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TABULKA  
 

PÁTEŘNÍ 
KOMUNIKACE – 
D1 a tangenty 

a pro 
komunikace 
nižšího řádu   

MODEL 
2009 – 

varianta 
dle ZÚR 

JMK 2011 

MODEL 
2010 

varianta 
„Alternativ

ní“ 
definovaná 
v ZÚR 2011 

 

Dopravní profil 
 

Intenzita 
dopravy 

v tis./den 

Intenzita 
dopravy 

v tis./den 

Komentář 

CELKEM 124.9 105:0 Navýšení zátěže páteřní silniční sítě v MODEL2009 (ZÚR2011) 
oproti MODEL2010 (Alternativní dle ZÚR2011) je prakticky 20 tis. 
vozidel denně. 

Profil D1 – Tuřany 
– Chrlice – JV 
tangenta 

  Dopravní kapacita šestipruhové D1 je dostatečná pro 
MODEL2009 (ZÚR2011), a tedy není třeba budovat systém 
tangent.  
 
Na JVT je převedeno 43.5 procenta dopravy pro MODEL 2009 
(ZÚR2011). Podstatnou část však představuje doprava 
nesprávně zavlečená do Brněnské aglomerace. Toto je 
evidentně nesprávné.  

D1 49.0 70.8 

JV tangenta 37.8 - 

II/152 6.8 10.1 

CELKEM 93.6 80.9 Navýšení zátěže páteřní silniční sítě v MODEL2009 (ZÚR2011) 
oproti MODEL2010 (Alternativní dle ZÚR2011) je 12.7 tis. vozidel 
denně, tj. navýšení o 16 procent.  
 
Jedná se o tranzitní dopravu zavlečenou do Brněnské 
aglomerace. Toto je evidentně nesprávné.   

Profil D1 – 
Šlapanice-západ – 
JV tangenta 

  Dopravní kapacita šestipruhové D1 je dostatečná pro 
MODEL2009 (ZÚR2011), a tedy není třeba budovat systém 
tangent.  
 
Na JVT je převedeno 51 procent dopravy pro MODEL 2009 
(ZÚR2011). Podstatnou část však představuje doprava 
nesprávně zavlečená do Brněnské aglomerace. Toto je 
evidentně nesprávné.  

D1 27.1 44.7 

JV tangenta 28.1  

III/417 2.2 2.4 

III/4171 10.9 4.1 

II/430 22.5 23.3 

I/50 25.4 27.4 

CELKEM 116.2 101.9 Navýšení zátěže páteřní silniční sítě v MODEL2009 (ZÚR2011) 
oproti MODEL2010 (Alternativní dle ZÚR2011) je 14.3 tis. vozidel 
denně, tj. navýšení o 14 procent.  
 
Jedná se o převážně tranzitní dopravu zavlečenou do Brněnské 
aglomerace. Toto je evidentně nesprávné.   

 

Obě výše uvedené tabulky poskytují naprosto konsistentní závěry o nesprávnosti koncepce dle ZÚR 

2011 prosazované v JMK. 

Rozšíření D1 na šestipruh je schopno pojmout celou výhledovou intenzitu dopravy v souladu 

s normami požadovanou úrovní kvality dopravy (ÚKD). Je navíc nepochybné, že část dopravy 

využívající D1 pro spojení Praha – Ostrava místo doposud nedobudované a dopravně výhodnější R35 
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sníží budoucí zatížení D1 u Brna. Hradecká R35 by mohla z brněnské D1 odvést 20 až 25 procent 

dopravy. 37      

V MODELu 2009 (ZÚR2011) oproti MODELu 2010 („Alternativní“ varianta v ZÚR2011) je doloženo 

masívní zvýšení zatížení v oblasti obcí mezi dálnicí D1 a tangentami. Toto dokládá další navyšování 

dopravní zátěže Brněnské aglomerace zbytnou tranzitní dopravou. Tedy pro variantu dle ZÚR 2011 

a variantu PÚR 2008 je zde doloženo další odtud vyplývající navyšování zatížení již nadlimitně 

zatíženého území (znečištění ovzduší a hlučnost), což je právně nepřípustné. „Koncepční varianty“ 

PÚR2008 a ZÚR2011 jsou tedy nerealizovatelné, a to z důvodu zvýšení intenzity dálkové tranzitní 

dopravy, kterou by k Brnu přiváděla rychlostní komunikace R52.  

 

ROZDĚLENÍ INTENZIT DOPRAVY MEZI R55 A R52 

I dopravní studie objednaná Jihomoravským krajem specificky pro pořizování ZÚR (MODEL2010) 

jednoznačně dokazuje, že čtyřpruhový obchvat Břeclavi by měl nejvyšší dopravní intenzitu ze všech 

hraničních přechodů z JMK do Rakouska. Tento základní fakt byl ale při pořizování ZÚR zcela 

ignorován.  Tento model navíc, stejně jako ostatní výše citované dopravní studie, jasně dokládá, že 

silnice R55 má z komunikací S8, R52 a R55 nevyšší intenzity dopravy a vlastně pouze jako jediná z 

nich se z ekonomických hledisek a dle doporučené normy ČSN 73 6101 a závazné normy ČSN 73 

6102 kvalifikuje pro realizaci ve čtyřpruhovém provedení. 

Pro studium rozdělení dopravy mezi silnice 55 a 52 byla zpracována studie (Mgr. Dufek, 2007), kde 

pro modelování byl použit software používaný i v Centru dopravního výzkumu. V této studii je 

správně zdůrazněno, že uvedené dopravní stavby přesahují regionální význam a jedná se nejen o 

stavby celostátního významu, ale jedná se o stavby, které mají rozhodující vliv na preferenci tras i 

z/do vzdálených zdrojů, včetně mezinárodních cest. Proto bylo nutno při posuzování využít národní 

dopravní model celé České republiky, který uvedené širší souvislosti zohledňuje. Pro vytvoření 

konkrétních scénářů rozvoje dopravy byl vytvořen sub-model z národního modelu ČR, který 

zahrnoval území krajů Jihomoravského a Zlínského a také malou část kraje Olomouckého (z důvodu 

vedení trasy dálnice D1). Tento přístup zaručuje větší přesnost výpočtu. Dopravní model byl vytvořen 

v prostředí kanadského programu EMME (Équilibre Multimodal), který patří k nejuznávanějším 

tohoto druhu ve světě.   

Tato studie tedy zřejmě obsahuje nejpřesnější možný dopravní model, který byl doposud pro 

studium posouzení dopravního významu tras D1 – Brno – R52 – Mikulov – Vídeň a D1 – R55 – 

Břeclav – Vídeň vytvořen.  

Dopravní studie Mgr. Dufka (2007) s výhledem pro rok 2020 dokládá jednoznačně preferenci pro 

R55 jako čtyřpruhový obchvat Břeclavi (tj. pro R55 dle vymezení dle PÚR ČR 2008).  

                                                            

37 Viz např. informace o R35 a D1 od zmocněnce pro D1, ing. Švorce – viz článek z 13.12.2011 publikovaný na 
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=724025  

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=724025
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Níže jsou uvedeny dva modely ze studie Mgr. Dufka, které jsou spočteny pro situaci, kdy dálková 

doprava nebude přiváděna po R52 k Brnu, tedy pro situaci, kdy R52 není v úseku Mikulov – 

Pohořelice realizována:  

 

Z porovnání dopravních modelů  

 Model City Plan s R52 a bez R55 jako obchvatu Břeclavi 

 Model Dufek bez R52 a s čtyřpruhovou R55  

 Model Dufek bez R52 a s dočasně dvoupruhovou R55  

je zřejmé, že:  

 

 

  
Pro případ R55 – dočasně 

vybudovaného jako dvoupruhový 

obchvat Břeclavi v trase R55: 

I zde podstatná část dopravy 

přechází z I/52 na dvoupruhovou 

R55 (obchvat Břeclavi).  Na I/52 je 

počet vozidel ve výhledu blízký 

současnému stavu. 

 

Pro případ R55 – čtyřpruhového 

obchvatu Břeclavi: 

Prakticky veškerá doprava 

přechází z I/52 na čtyřpruhovou 

R55 (obchvat Břeclavi) a na I/52 

zůstává u hranice s Rakouskem 

pouhých 1.7tis. vozidel/denně, 

tedy zjevně pouze regionální či 

spíše lokální doprava. 
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 model s čtyřpruhovou R55 vede k poklesu dálkové dopravy přiváděné po silnici 52 do 

dopravně přetížené Brněnské aglomerace, a tedy vede ke snížení zátěže obyvatelstva 

hlučností a prašností.  

 model s dvoupruhovou R55 zachovává nadlimitní zatížení oblasti Brna znečištěným ovzduším.  

 model City Plan s R52 dále zhoršuje nadlimitní zatížení ovzduší v prostoru Brna.  

Tedy pouze „koncepční varianta“ pro páteřní síť silniční dopravy v JMK souladná s modelem bez 

R52 a se čtyřpruhovou R55 okolo Břeclavi může být právně přípustným řešením.    

 

PREFERENCE TĚŽKÉ NÁKLADNÍ DOPRAVY MEZI SILNICEMI 55 A 52 

Jediný dopravní model, který se detailně zabýval rozdělením toku nákladní dopravy mezi trasami na 

Mikulov a na Břeclav je model Ing. Zd. Kotka, který je publikován ve studii ing. Strnada (2007).  

Na okraj se poznamenává, že nelze v tomto aspektu porovnat modely použité pro ZÚR 2011, tj. 

MODEL 2009 (pro „koncepční variantu“ schválenou v ZÚR 2011) a MODEL 2010 (pro „koncepční 

variantu“ „Alternativní“ jak si ji definoval pořizovatel ZÚR 2011), a to proto, že MODEL 2009 

nesprávně obsahuje hraniční přechod Břeclav-Poštorná/Reintal, který je zablokovaný pro nákladní 

dopravu nad 3.5 tuny – viz hodnota NULA za lomítkem na následujícím výřezu z dopravního modelu 

MODEL 2009: 

 

 

Rozdělení toků nákladní dopravy dle ing. Kotka je zachyceno v následujícím obrázku pro saturaci 

dopravy, tj. cca rok 2040: 
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Je zde jednoznačná preference 2880 : 200 pro použití trasy přes hraniční přechod Břeclav-Poštorná 

Reintal.  

 

RAKOUSKÝ MODEL PRO STŘEDNÍ ÚSEK A5  

Nelze přehlédnout záměry o svedení dopravy na plánovanou A5, které byly publikovány pro 

obnovený proces EIA pro plánovaný úsek dálnice A5 – úsek Schrick – Poysbrunn. Ve střední části 

tohoto úseku se nalézá obec Erdberg a ASFINAG publikoval statistické souhrny pro intenzity dopravy 

pro dopravní profil kolmo k stávající silnici B7 (a plánované A5): 

 

Z uvedeného lze dovodit, že rakouská strana očekává nárůst intenzity dopravy během 15 let na 200 

procent s tím, že podstatná část této dopravy bude nová dopravní zátěž vznikající díky A5.  
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Rakouskou stranou avizovaný nárůst dopravy je nepochybně nerealistický, nicméně i část tohoto 

nárůstu by vedla k zvýšení dopravní zátěže dopravně přetížené Brněnské aglomerace, a je proto 

naprosto nutné jednat s Rakouskem o plnohodnotném využití dopravního směru reprezentovaném 

v ČR koridorem R55 (a plnohodnotným obchvatem Břeclavi) a dopravního směru reprezentovaném 

v ČR plánovanou kapacitní silnicí S8 (a plnohodnotným obchvatem Znojma).   

 

RYCHLOSTNÍ SILNICE R43 

Dopravní modelování pro R43 bylo zpracováno podrobně v Posouzení (Strnad, 2011). Na tuto 

studii se proto zde plně odkazuje.  

V této studii byla doložena dopravní funkčnost R43 jako plnohodnotného obchvatu města Brna a 

byla provedena detailní analýza dopravních modelů, včetně MODEL 2009 a MODEL 2010. Hodnoty 

dané těmito modely neberou v úvahu poslední platné sčítání dopravy v ČR z roku 2010, a proto 

v Posouzení (Strnad, 2011) bylo reflektováno toto sčítání dopravy.  

Tyto nové informace přinesly i korekce do předpokladů zatížení silnice I/43 při nájezdu do Brna od 

severu po tzv. „expres-trase“, kterou Ministerstvo dopravy v souladu se stanoviskem ŘSD pokládá za 

přivaděč z Brna k R43.  

Detailní analýza v Posouzení (Strnad, 2011) také doložila významný dopad obřího nákupního centra 

Globus na severu města Brna na intenzity dopravy. Toto je nepřehlédnutelné při jakémkoliv 

dopravním plánování pro Brno.  

Je podstatné zmínit, že v současnosti do provozu uváděné Královopolské tunely na VMO („Tunely 

Dobrovského“) významným způsobem zasahují do dopravy v severní části města Brna, neboť podle 

Rozhodnutí Ministerstva dopravy bylo instalováno dopravní značení zamezující, aby nákladní 

doprava využívala čtyřpruhovou komunikaci, ulici Hradeckou, a tato doprava je výlučně směřována 

po Svitavské radiále (ulici Sportovní) mimo hustě obydlenou oblast k MÚK na Svitavské radiále a dále 

pak na VMO (tj. do tunelů Dobrovského). Tímto dochází k nápravě jedné z dopravních závad.  

Schéma rozdělení dopravního toku jižně 

od možného rozdělení dopravy ve směru 

na Mikulov a Břeclav (příčný dopravní 

profil obcí Erdberg). 

Varianta pro v současnosti plánovanou 

výstavbu A5 pouze po obec Poysbrunn 

(„Nord A Vollausbau“) s návaznou 

stávající silnicí B7 a plánovaným 

dvoupruhovým obchvatem obce 

Drasenhofen („UF“ – Umfahrung Nord B).  
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NEFUNKČNOST MÚK BYSTRC PRO NAPOJENÍ BRNA NA R43 

Nefunkčnost napojení R43 přes MÚK Bystrc na město Brno je doložena v Posouzení (Strnad, 2011), 

včetně provedení detailní analýzy dopravního toku a křižovatkové směrové analýzy provedené ing. 

Kotkem.  

Argumentace Ministerstva dopravy ve vyjádření ke konceptu nového územního plánu města Brna, že 

„Podle ŘSD ČR bude plnit funkci „přivaděče“ k R 43 stávající silnice I/43 (tzv. expres trasa), která je v 

úseku Česká – Brno již vybudována jako místní rychlostní silnice. Tato stávající silnice I/43 plní funkci 

přivaděče, neboť je přirozeným pokračováním silničního tahu silnice I/43 z Pardubického kraje až do 

Brna. …“ je zcela v shodě s dopravní analýzou v autorizované studii Ing. Strnada (2011).  

 

V Odůvodnění 2. ZÚR JMK zpracovatel 2. ZÚR JMK sám doložil nefunkčnost této MÚK pro obsluhu 

města Brna z R43. Níže je tabulka ze str. 36 Odůvodnění 2.ZÚR JMK: 

Dopravní účinnost jednotlivých variant R43 v úseku Troubsko / Ostrovačice (D1) - Kuřim 
(výhledová intenzita dopravy v tis. voz. celkem/den v roce 2030) 

 

Varianta R43 

Úsek R43-1 

R43 (Čebín-
D1) 

I/43- ul. 
Sportovní x 

VMO 

Brno, ul. 
Hradecká 

VMO – ul. 
Hradecká –
Vídeňská 

I/23 
Pisárecký  

tunel 

I/52 ul.  
Vídeňská 

ul. 
Kníničská 

x VMO 

Varianta 
„Bystrcká“ (D1-A) 

27,2 – 31,9 51,9 22,4 54,8 – 25,0 31,7 62,0 27,9 

Varianta 
„Boskovická“ (D1-
B) 

12,8 – 16,2 57,6 27,8 59,1 – 30,1 31,8 63,4 27,9 

Varianta 
„Optimalizovaná 
MŽP“ 
 (D1-C) 

14,8 – 16,0 58,4  32,2 61,1 – 33,3 31,0 67,5 26,0 

bez R43 - 60,2 32,9 58,7 – 34,2 33,6 66,8 27,3 

 

(Zvýraznění bylo doplněno) 

Poslední sloupec tabulky uvádí výhledové intenzity dopravy pro rok 2030 na ulici Kníničské od sjezdu 

z tzv. velkého městského okruhu (VMO) v Žabovřeskách. Tyto výhledově předpokládané intenzity 

dopravy se v případě realizace variant „Bystrcké“ a „Boskovické“ zcela shodují (27,9 tisíc vozidel 

denně). V rámci chyb dopravního modelování se s těmito dvěma variantami shoduje i intenzita pro 

variantu „bez R43“. Intenzita dopravy na klíčovém bodě pod navrhovanou mimoúrovňovou 

křižovatkou na R43 v Brně-Bystrci je tedy zcela nezávislá na tom, zda R43 existuje nebo ne, a 

pokud existuje, pak zda vede přes Bystrc nebo zcela jinudy – v Boskovické brázdě.  

Toto dokládá nesprávnost argumentace zpracovatele ZÚR 2011 a podporuje to analýzy o 

nefunkčnosti napojení R43 na Brno přes Brno-Bystrc a podporuje to i stanovisko Ministerstva 

dopravy, že přivaděčem z Brna k R43 je tzv. „Expres-trasa“ – stávající čtyřpruhový úsek silnice I/43 

okolo obce Česká. 
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DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ KAPACITNÍ SILNICE S8  

Potřeba oddělit městskou dopravu ve Znojmě od dopravy tranzitní vzhledem ke Znojmu dokládá i 

MODEL 2010. Tento model sice nerespektoval PÚR ČR 2008, která vymezila S8 jako kapacitní silnici, 

tedy silnici páteřního systému pro ČR, který tvoří podle PÚR ČR 2008 komunikace typu „D“ a „R“.  

I na dvoupruhovém „malém obchvatu Znojma“ (v realitě průtahu mezi městskými částmi Znojmo-

Město a Znojmo-Přímětice a v kontaktu s hustě obydlenými částmi Znojma a obcí Dobšice) 

MODEL2010 doložil výhledovou intenzitu dopravy dosahující až 26 tisíc vozidel denně (z toho 6.4 

tisíce vozidel těžké nákladní dopravy denně).   

Plánovat takovýto „průtah“ s mísením dálkové a vnitroměstské dopravy je zásadní chybou 

dopravního plánování.    
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6. Kritéria pro posuzování „koncepčních variant“ 
 

Kritéria pro posuzování „koncepčních variant“ jsou vázaná na cíle, kterého má být v souladu se 

zákony dosaženo, a jsou vázána na jednotlivé aspekty, které jsou v územním a dopravním plánování 

posuzovány.     

Lze jen zopakovat, že zásadním cílem tohoto Posouzení je nalézt právně realizovatelné řešení pro 

dokončení páteřní silniční sítě v JMK v návaznosti na sousední regiony (ČR i sousedních států).  

Toto řešení musí být  

 dopravně a územně výhodné 

 ekologicky přijatelné 

 ekonomicky únosné.  

Aby řešení bylo právně realizovatelné (průchodné) musí plně respektovat legislativu pro životní 

prostředí a pro ochranu veřejného zdraví, tj. musí se jednat o řešení, které by vedlo k nápravě 

dlouhodobě existujícího protiprávního nadlimitního zatížení obyvatelstva v JMK.   

Na základě uvedeného jsou v tomto Posouzení používána níže uvedená kritéria hodnocení.   

 

KRITÉRIUM NAPLNĚNÍ CÍLŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (DODRŽENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ) 

Toto kritérium se jednoznačně váže na definice podané ve stavebním zákoně, kde se v § 18 odst. 1 

uvádí: „Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, 

aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“  

Dopravní plánování je nezpochybnitelnou složkou územního plánování. Stejně jako ostatní složky 

územního plánování musí respektovat limity využití území. Přístup založený na „Limitech využití 

území“ je definován ve stavebním zákoně v § 26 odst. 1. 

„Limity využití území“ mají být doloženy v dokumentu nazvaném „Územně analytické podklady“ 

(ÚAP). Pokud by v ÚAP pro JMK byly všechny limity plnohodnotně doloženy, bylo by mnohem snazší 

provést naplánování koncepce páteřní silniční infrastruktury pro JMK.  ÚAP pro JMK však v tomto 

směru nejsou příliš nápomocné. To se prokázalo i tím, že 2. ZÚR JMK (2011) byly zrušeny rozsudkem 

Nejvyššího správního soudu pro neposouzení kumulativních a synergetických vlivů nově navrhované 

páteřní silniční infrastruktury JMK. Bylo to i proto, že v ÚAP JMK nebyly totiž jednoznačně vymezeny 

oblasti s překročenými zákonnými limity (znečištění ovzduší, hlučnost, atd.). Nebyla tedy 

respektována ani vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací 

dokumentaci, a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Podle § 4 této vyhlášky ÚAP musí 

obsahovat „vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a 

vyhodnocení záměrů na provedení změn v území“.  ÚAP musí podle vyhlášky obsahovat „určení 

problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a 
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hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s 

limity využití území“.  

Toto Posouzení je tedy i podkladem k ÚAP JMK, které musí být doplněny o jednoznačné vymezení 

limitů využití území (včetně hygienických závad) a musí popsat vzájemné střety návrhu dopravní 

koncepce JMK s limity využití území a posoudit, jaká koncepce dopravy („koncepční varianta“ páteřní 

silniční sítě) přispívá k řešení existujících hygienických a dopravních závad a plně respektuje zákonné 

limity pro využití území.     

 

KRITÉRIUM DOPRAVNÍ (FUNKČNÍ) 

Kritérium dopravní lze lakonicky shrnout, že vhodnou dopravní koncepcí je pouze taková, která je 

dopravně smysluplná (funkční).  Požadavky na plánování dopravy v 21. století zahrnují docílení 

plynulosti dopravy (úrovně kvality dopravy dle norem), odstranění úzkých hrdel vznikajících 

nesprávným mísením dálkové tranzitní dopravy s dopravou místní/cílovou/zdrojovou. Klíčovým 

elementem je tedy vedení páteřních komunikací v dostatečné vzdálenosti od obydlených oblastí a 

ponechávající prostor mezi již zastavěnými obydlenými oblastmi a páteřními komunikacemi pro další 

účelný rozvoj sídelních útvarů.  Žádná komunikace I. třídy by tedy neměla být průtahem sídelního 

útvaru a neměla by být ani v blízkosti obydlených ploch. K napojení sídelních útvarů na komunikace R 

a D slouží přivaděče, resp. městské radiály. Tyto principy jsou  v souladu s evropskou legislativou pro 

TEN-T i PÚR ČR 2008, kde se v bodě (23) jednoznačně požaduje: 

„Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 

dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 

fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně (Viz 

také čl. 25 PÚR ČR 2006) Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, 

rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční 

sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center 

osídlení.“ (zvýraznění doplněno). 

 

KRITÉRIUM MULTIMODALITY PRO TEN-T 

Multimodalita páteřních koridorů je vyžadována v legislativě EU a je ostatně reflektována, byť 

poněkud slabě i v bodě (23) PÚR ČR, kde se požaduje „umísťování dopravní a technické infrastruktury 

… souběžně“. Pro aktualizaci PÚR by požadavek multimodality dopravních koridorů měl být výrazně 

akcentován.  

Z hlediska multimodality požadované EU je nutné vzít v úvahu i existující prioritní projekty pro 

železniční koridory a existující dálnice D1 Praha – Brno a D2 Brno – Břeclav.  Hlavní železniční 

koridory jsou zachyceny na následujícím obrázku a je zde jasně znázorněn hlavní železniční koridor 

z Břeclavi k severovýchodu.  
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Možné multimodální trasování prioritních evropských koridorů je na obrázku v kap.  4.4 

 

KRITÉRIUM MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA OBYVATELE (VEŘEJNÉ ZDRAVÍ) 

Je nepochybné, že přednost mají ta územně plánovací a dopravní řešení, která vedou k minimalizaci 

negativních vlivů na zdraví obyvatelstva. Toto kritérium je naprosto logické. Musí být používáno jako 

další zpřísnění podmínky, že územně plánovací a dopravní řešení musí respektovat limity využití 

území, tj. že musí respektovat zákonné limity (např. pro znečištění ovzduší, hlučnost).     

 

KRITÉRIUM MINIMALIZACE VLIVŮ NA OBLASTI NATURA 2000  

Toto kritérium je jasně dáno v evropské i národní legislativě. V principu nelze vést dopravní 

infrastrukturu přes oblast NATURA 2000, pokud je stejný účel naplnitelný trasou mimo oblast 

NATURA 2000. Pokud všechny možné trasy mají dopad na oblasti NATURA 2000, pak je nutné volit 

tu, která má nejnižší dopad a jako nedílnou součást plánování je nutno zahrnout adekvátní 

kompenzační opatření.  

S otázkou minimalizace vlivů na oblasti NATURA 2000 se v JMK setkávají požadavky na zajištění 

rychlého spojení Brna a Vídně a na vybudování obchvatu Břeclavi. První požadavek vede na 

minimálně dvě trasy, a to okolo Mikulova a okolo Břeclavi. Obě tyto trasy mají negativní dopad na 

NATURA 2000. Jak však doložila autorizovaná studie Volfa (2008), trasa okolo Břeclavi je vhodnější a 

tím i přípustná, neb současně řeší jak napojení na Vídeň, tak i obchvat Břeclavi. Místo negativního 

dopadu na dvě oblasti NATURA 2000 je zde dopad pouze jen na jednu.  

Podobný problém je i s vedením R55 v okolí Bzence.        
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KRITÉRIUM EKONOMICKÉ ÚNOSNOSTI 

Je nepochybné, že každé smysluplné a realizovatelné řešení musí být také ekonomicky únosné. 

Ekonomická únosnost se stejně jako dopady na veřejné zdraví a na životní prostředí musí posuzovat 

na systémové úrovni. Je naprosto chybné přijímat rozhodnutí bez posouzení celého systému a 

následně stát před problémy tak vysoké ekonomické náročnosti pro některý úsek dopravního 

systému, že bude mnoho let trvat, než bude celý systém dokončen a stane se funkčním.   

 

KRITÉRIUM PRÁVNÍ PŘÍPUSTNOSTI (REALIZOVATELNOSTI) 

Právně průchodná nejsou řešení, která jsou v rozporu s legislativou.  V kontextu dopravního 

plánování proto nelze podceňovat ani zákonné limity využití území a řádné posouzení „koncepčních 

variant“ celého dopravního systému.   
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7. Posouzení na úrovni „koncepčních variant“ pro celý JMK 

7.1. Možné „koncepční varianty“ pro celý JMK 
 

„Koncepčních variant“ páteřní silniční sítě pro celý JMK je možné vygenerovat celou řadu. Níže je 

přehled těch „koncepčních variant“ pro celý JMK, které autor Posouzení zvolil na základě PÚR ČR 

2008, zrušených 2. ZÚR JMK a odborné literatury.  

Do první skupiny lze zahrnout 3 „koncepční varianty“, které jsou charakterizovány silnicí R43 

spojující D1 a R35: 

 PÚR2008 – „Koncepční varianta“ s napojením JMK na Rakousko třemi 

kapacitními/rychlostními silnicemi, tj. S8, R52, R55 (v „oficiální“ trase) a vedením R43 v trase 

„Hitlerově“ 

 

 ALTER2012 – „Koncepční varianta“ s napojením JMK na Rakousko dvěma 

kapacitními/rychlostními silnicemi, tj. S8, R55 (v „alternativní“ trase) a vedením R43 v trase 

dle UV 741/1999, tj. na Svitav 

 

K této „koncepční variantě“ jsou dále zahrnuty dvě podvarianty, a to: 

 

o ALTER2012-Litomyšl – „Koncepční varianta“ s napojením JMK na Rakousko dvěma 

kapacitními/rychlostními silnicemi, tj. S8, R55 (v „alternativní“ trase) a kde R43 není 

napojena na R35 východně od Svitav, ale západně, tj. mezi Svitavami a Litomyšlí 

o ALTER2012-Pomoraví –„Koncepční varianta“ s napojením JMK na Rakousko dvěma 

kapacitními/rychlostními silnicemi, tj. S8, R55 v „alternativní“ trase dle ing. Strnada  

 

 ZÚR2011 – „Koncepční varianta“ s napojením JMK na Rakousko jednou plnohodnotnou 

rychlostní silnicí, tj. R52 

 

V druhé skupině je „koncepční varianta“ ALTER2012-PÚR-Aktualizace, která je charakterizována 

dvěma plnohodnotnými kapacitními/rychlostními silnicemi pro napojení na Rakousko (R55 a S8) 

stejně jako ALTER2012, avšak zahrnuje silnici R43 pouze v úseku od D1 po odbočku ze stávající I/43 

na Boskovice a kde R43 netvoří příčkové spojení mezi D1 a R43.  Příčkové spojení mezi D1 a R35 zde 

s výhodou zajišťuje kapacitní silnice v na sever prodloužené trase S8. 

Uvedené „koncepční varianty“ jsou podrobněji popsány a graficky znázorněny níže.  Tyto varianty 

budou posouzeny na základě kritérií definovaných v kapitole 6.  

Z ekonomického hlediska budou níže porovnány pouze „koncepční varianty“ PÚR2008 a ALTER2012.  
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7.1.1. „Koncepční varianta“ páteřní sítě JMK - PÚR2008 
 

Toto je „koncepční varianta“, která respektuje, že PÚR ČR 2008 obsahuje koridory kapacitní silnice S8 

a rychlostních silnic R52 a R55 v napojení na Rakousko. Z možných koridorů pro R43 dle PÚR 2008 

(Svitavy nebo Moravská Třebová) je zde zahrnut koridor na Moravskou Třebovou. Pro oblast Brna je 

zde zahrnut systém „tangent“ (JZT+JT+JVT), kde KrÚ JMK obhajuje, že se jedná o soulad s PÚR ČR 

2008 a stanovisko MMR k Návrhu 2. ZÚR JMK to nerozporovalo.  

Graficky lze tento systém v okolí města Brna reprezentovat takto (jsou zachyceny jen nové rychlostní 

a kapacitní komunikace): 

 

Detailně tabelárně lze tento systém páteřních silničních komunikací popsat v následující tabulce, kde 

jsou uvedeny ty páteřní komunikace, které obsahující úseky specifické pro více „koncepčních 

variant“: 

Páteřní komunikace obsahující úseky specifické pro více „koncepčních variant“ a  

zahrnuté do „koncepční varianty“ PÚR2008 

Označení 
silnice 

Označení 
varianty úseku 

Název úseku a 

označení varianty úseku 

R43 R43-U1-BYSTRC Od dálnice D1 po úroveň Čebína, varianta „Bystrcká“ 

II/385 - Kuřim Severní obchvat Kuřimi (napojení na „expres trasu“ na Brno), dvoupruhová komunikace, 
varianta ZÚR2011“ 

R43-U3-NEM Kuřim – Černá Hora, varianta „Německá“ 

R43-U4-NEM Černá Hora – Svitávka, varianta „Německá“ 

R43-U5-NEM Svitávka – severní hranice JMK; varianta „Německá“ 

R55 R55-U1-HBH   Od hranice Rakouska po MÚK s D2 (typ napojení A), varianta „HBH Projekt s.r.o“ 

R55-U2-ŘSD   Od MÚK s D2 (typ napojení A) po MÚK Hrušky, varianta „ŘSD“  

R55-U3-ŘSD Od MÚK s Hrušky přes Lužice po MÚK Rohatec, varianta “ŘSD“ s tubusem 

R55-U4-ŘSD Od MÚK Rohatec po hranici JMK, varianta „ŘSD“ 

R55-U5-ŘSD Od hranici JMK po MÚK Napajedla, varianta “ŘSD“ 

S8 S8-U1-ZÚR2011 Od státní hranice po MÚK se stávající I/38 v prostoru jižně od Nového Šaldorfu po MÚK 
s I/53, varianta „ZÚR2011“ 

S8-U2-ALTER Od MÚK s I/53 po MÚK se stávající I/38 v prostoru „Kasárna“, velký obchvat Znojma 

S8-U3-ZÚR2011 Od MÚK se stávající I/38 v prostoru „Kasárna“ po hranici s krajem Vysočina, varianta 
„ZÚR2011“ 

R52 R52-U1-ZÚR2011 Od hranice s Rakouskem po Pohořelice, varianta 1x 
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Páteřní komunikace obsahující úseky specifické pro více „koncepčních variant“ a  

zahrnuté do „koncepční varianty“ PÚR2008 

JZT JZT-U1-ZÚR2011 Od MÚK Bosonohy/Troubsko po MÚK Rajhrad (varianta „Modřická“) 

JT JT-U1-ZÚR2011 Od MÚK Modřice po MÚK s D2, varianta „ZÚR2011“  

JVT JVT-U1-ZÚR2011 Od MÚK JT s D2 po MÚK s D1 u Holubic, varianta „ZÚR2011“ dle MODEL2009 

 

7.1.2. „Koncepční varianta“ páteřní sítě JMK - ALTER2012 
 

Toto je „koncepční varianta“, která respektuje, že  PÚR ČR 2008 obsahuje koridory kapacitní silnice 

S8 a rychlostní silnice R55 v napojení na Rakousko. Z možných koridorů pro R43 dle PÚR ČR 2008 

(Svitavy nebo Moravská Třebová) je zde zahrnut koridor na Svitavy (s napojením na R35 východně od 

Svitav).  

Tato „koncepční varianta“ je v souladu s PÚR ČR 2008, neb v tomto Posouzení je doloženo, že na 

rychlostní silnici R52 v úseku Pohořelice – hranice ČR s Rakouskem dopadá výhrada právní 

nerealizovatelnosti, tj. podmínka stanovená Nejvyšším správním soudem, kdy lze aprobovat, že PÚR 

ČR 2008 nemůže být v ZÚR kraje plně respektována. R52 je tedy vypuštěna.  

Tangenty města Brna zahrnuty nejsou neb tyto komunikace nejsou zahrnuty v PÚR ČR 2008 a jak je 

doloženo v kap. 5, tangenty jsou jednoznačně komunikace, které jsou funkčně navrženy jako součást 

celostátní páteřní silniční sítě, neb je na ně převáděna doprava z D1 (cca 40 – 50 procent dopravy 

z D1) a tangenty navíc tvoří navržené propojení mezi dálnicemi D1 a D2 na jedné straně a doposud 

na síť dálnic a rychlostních silnic ČR nenapojenou R52 Rajhrad – Pohořelice.   

Graficky lze tento systém v okolí města Brna reprezentovat takto (jsou zachyceny jen nové rychlostní 

a kapacitní komunikace): 

 

Detailně tabelárně lze tento systém páteřních silničních komunikací popsat v následující tabulce, kde 

jsou uvedeny ty páteřní komunikace, které obsahující úseky specifické pro více „koncepčních 

variant“: 
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Páteřní komunikace obsahující úseky specifické pro více „koncepčních variant“ a  

zahrnuté do „koncepční varianty“ ALTER2012 

Označení 
silnice 

Označení 
varianty úseku 

Název úseku a 

označení varianty úseku 

R43 R43-U1-OPTIM-V Od dálnice D1 po úroveň Čebína, varianta „Optimalizovaná – MŽP“ 

R43-U2-OPTIM Severní obchvat Kuřimi (napojení na „expres trasu“ na Brno), varianta „Optimalizovaná 
– MŽP“ 

R43-U3-OPTIM Kuřim – Černá Hora, varianta „Optimalizovaná - MŽP“ 

R43-U4-NEM Černá Hora – Svitávka, varianta „Německá“ 

R43-U5-SVIT Svitávka – severní hranice JMK; varianta „Svitavská - východní“ 

R55 R55-U1-ALTER   Od hranice Rakouska po MÚK s D2 (typ napojení B), varianta „Alternativní“ 

R55-U2-ALTER   Od MÚK s D2 (typ napojení B) po MÚK Hrušky, varianta „Alternativní“  

R55-U3-ŘSD Od MÚK s Hrušky přes Lužice po MÚK Rohatec, varianta “ŘSD“ 

R55-U4-ALTER Od MÚK Rohatec po hranici JMK, varianta „Alternativní“ (povrchová) 

R55-U5-ALTER Od hranici JMK po MÚK Napajedla, varianta „Alternativní“ (povrchová)+ varianta “ŘSD“ 

S8 S8-U1-ZÚR2011 Od státní hranice po MÚK se stávající I/38 v prostoru jižně od Nového Šaldorfu po MÚK 
s I/53, varianta „ZÚR2011“ 

S8-U2-ALTER Od MÚK s I/53 po MÚK se stávající I/38 v prostoru „Kasárna“, velký obchvat Znojma 

S8-U3-ZÚR2011 Od MÚK se stávající I/38 v prostoru „Kasárna“ po hranici s krajem Vysočina, varianta 
„ZÚR2011“ 

 

7.1.3.  „Koncepční varianta“ páteřní sítě JMK - ZÚR2011 
 

Toto je „koncepční varianta“ odvozená z „koncepční varianty“ PÚR2008.  

Tato „koncepční varianta“ se odlišuje od varianty PÚR2008 tím, že nerespektuje PÚR ČR 2008 a 

v úseku od D2 ke státní hranici s Rakouskem neobsahuje rychlostní komunikaci R55 a v prostoru 

Znojma nerespektuje PÚR ČR 2008, neb neobsahuje kapacitní komunikaci S8, ale průtah městem 

Znojmem po přeložce I/38.   

 

7.1.4. „Koncepční varianta“ páteřní sítě JMK - ALTER2012-PÚR-

Aktualizace 
 

„Koncepční varianta“ je charakterizována dvěma plnohodnotnými kapacitními/rychlostními silnicemi 

pro napojení na Rakousko (R55 a S8) stejně jako ALTER2012, avšak zahrnuje silnici R43 pouze v 

úseku od D1 po odbočku ze stávající I/43 na Boskovice a kde R43 netvoří příčkové spojení mezi D1 a 

R43.  Příčkové spojení mezi D1 a R35 zde s výhodou zajišťuje kapacitní silnice v na sever prodloužené 

trase S8. 
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7.2. Hodnocení a porovnání „koncepčních variant“ pro celý JMK 
 

Podrobná analýza poskytující podklad pro souhrnné hodnocení jednotlivých „koncepčních variant“ 

byla provedena v předchozích kapitolách.  

V této kapitole je předloženo ekonomické porovnání variant PÚR2008 a ALTER2012 a následně je 

uvedeno shrnutí hodnocení všech „koncepčních variant“ na základě kritérii specifikovaných v kap. 6.  

 

EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ „KONCEPČNÍCH VARIANT“ ALTER2012 A PÚR2008 

Ekonomické porovnání bylo provedeno s použitím existujících rozpočtů ve studiích objednaných ŘSD 

a JMK. Byly použity zejména ty rozpočty, které mají oporu v cenových normativech (CN). Scházející 

údaje byly dopočteny na základě Cenových normativů 2010 a oficiálních inflačních koeficientů 

(podklad ČNB). Níže uvedené cenové údaje reprezentují celkové investiční náklady, tedy nejen ceny 

za stavební objekty (skupiny SO 100 – 900), ale i náklady na ostatní objekty (definované 

v normativech), náklady na projekci a stavební dozor, standardní položku 10% na nepředvídané 

náklady a DPH.   

Aby byla zajištěna srovnatelnost nákladů „koncepčních variant“, jsou komunikace R43 a R55 do 

porovnání zahrnuty nejen pro úseky v JMK, ale až po nejbližší „společný bod“, tj. u R43 po napojení 

na R35 v Pardubickém kraji a u R55 po MÚK Napajedla ve Zlínském kraji.  

Pro zjištění rozdílu mezi náklady pro jednotlivé „koncepční varianty“ je postačující porovnat jen 

náklady na rozdílové položky.  

Náklady na páteřní komunikace obsahující úseky specifické pro více „koncepčních variant“ a  

zahrnuté do „koncepční varianty“ ALTER2012 

Označení 
silnice 

Označení 
varianty úseku 

Název úseku a 

označení varianty úseku 

Náklad 

(miliard Kč) 

R43 R43-U1-OPTIM-V Od dálnice D1 po úroveň Čebína, varianta „Optimalizovaná – 
MŽP“ 

14.123 
R43-U2-OPTIM Severní obchvat Kuřimi (napojení na „expres trasu“ na Brno), 

varianta „Optimalizovaná – MŽP“ 

R43-U3-OPTIM Kuřim – Černá Hora, varianta „Optimalizovaná - MŽP“ 8.41 

R43-U4-NEM Černá Hora – Svitávka, varianta „Německá“ 4.28 

R43-U5-SVIT Svitávka – severní hranice JMK; varianta „Svitavská - východní“ 

26.837  R43-U6-SVIT severní hranice JMK – napojení na R35 východně od Svitav; 
varianta „Svitavská - východní“ 

R55 R55-U1-ALTER   Od hranice Rakouska po MÚK s D2 (typ napojení B), varianta 
„Alternativní“ 

9.223 

R55-U2-ALTER   Od MÚK s D2 (typ napojení B) po MÚK Hrušky, varianta 
„Alternativní“  

39.203 

R55-U3-ŘSD Od MÚK s Hrušky přes Lužice po MÚK Rohatec, varianta “ŘSD“ 

R55-U4-ALTER Od MÚK Rohatec po hranici JMK, varianta „Alternativní“ 
(povrchová) 

R55-U5-ALTER Od hranici JMK po MÚK Napajedla, varianta „Alternativní“ 
(povrchová)+ varianta “ŘSD“ 

CELKEM  102.076 
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Náklady na páteřní komunikace obsahující úseky specifické pro více „koncepčních variant“ a  

zahrnuté do „koncepční varianty“ PÚR2008 

Označení 
silnice 

Označení 
varianty úseku 

Název úseku a 

označení varianty úseku 

Náklad 

(miliard Kč) 

R43 R43-U1-BYSTRC Od dálnice D1 po úroveň Čebína, varianta „Bystrcká“ 15.438 

II/385 - Kuřim Severní obchvat Kuřimi (napojení na „expres trasu“ na Brno, 
dvoupruhová komunikace, varianta „ZÚR2011“ 

1.397 

R43-U3-NEM Kuřim – Černá Hora, varianta „Německá“ 
10.504 

R43-U4-NEM Černá Hora – Svitávka, varianta „Německá“ 

R43-U5-NEM Svitávka – severní hranice JMK; varianta „Německá“ 
23.758 

R43-U6-NEM Severní hranice JMK – R35 u Starého Města, varianta „Německá“ 

R55 R55-U1-HBH   Od hranice Rakouska po MÚK s D2 (typ napojení A), varianta 
„HBH Projekt s.r.o.“ 

11.9 

R55-U2-ŘSD   Od MÚK s D2 (typ napojení B) po MÚK Hrušky, varianta „ŘSD“  

48.733 
R55-U3-ŘSD Od MÚK s Hrušky přes Lužice po MÚK Rohatec, varianta “ŘSD“ 

R55-U4-ŘSD Od MÚK Rohatec po hranici JMK, varianta „ŘSD s tubusem“  

R55-U5-ŘSD Od hranici JMK po MÚK Napajedla, varianta “ŘSD“ 

R52 R52-U1-ZÚR2011 Od hranice s Rakouskem po Pohořelice, varianta 1x 12.4 

JZT JZT-U1-ZÚR2011 Od MÚK Bosonohy/Troubsko po MÚK Rajhrad (varianta 
„Modřická“) 

8.651 

JT JT-U1-ZÚR2011 Od MÚK Modřice po MÚK s D2, varianta „ZÚR2011“  6.046 

JVT JVT-U1-ZÚR2011 Od MÚK JT s D2 po MÚK s D1 u Holubic, varianta „ZÚR2011“ dle 
MODEL2009 

11.572 

CELKEM  150.399 

 

Cenový rozdíl mezi těmito „koncepční variantami“ je shrnut v následující tabulce: 

Náklady na páteřní komunikace obsahující úseky specifické pro více „koncepčních variant“  

 

Koncepční varianta Náklad na pro variantu specifické úseky komunikací  

(miliard Kč) 

Koncepční varianta PÚR2008 150.399 

Koncepční varianta ALTER2012 102.076 

Rozdílová cena ve prospěch koncepční varianty ALTER2012 48.323 

 

Z hlediska ekonomické únosnosti je „koncepční varianta“ ALTER2012 levnější o téměř 50 miliard 

korun. To je tak obrovský cenový rozdíl oproti „koncepční variantě“ PÚR2008, že z ekonomického 

hlediska je naprosto jednoznačně smysluplná pouze „koncepční varianta“ ALTER2012. 

Z ekonomického hlediska lze ještě dodat, že ve variantě ALTER2012 jsou všechny komunikace 

uváděny jako čtyřpruhové. Je správné, aby tyto komunikace byly zaneseny do ZÚR JMK jako 

črtyřpruhové komunikace. Současně i v ZÚR JMK by se mělo rozhodnout o etapizaci výstavby. 

V některých případech by nové páteřní silniční komunikace mohly být budovány v tzv. “podélné 

etapizaci“, tj. s plánem na konečné dobudování jako čtyřpruhové, ale v prvním kroku budování jako 

dvoupruhové. Takto by např. mohla být budována celá komunikace R43, celý „velký obchvat“ 
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Znojma a části komunikace R55. Z hlediska ekonomického platí známý odhad, že je-li v prvním kroku 

k výstavbě čtyřpruhu budován jeho poloviční profil, pak náklady na tuto první etapu představují cca 

60 procent celkové ceny čtyřpruhu.   

 

SOUHRNNÉ POROVNÁNÍ „KONCEPČNÍCH VARIANT“  

Analýza jednotlivých komunikací byla podána výše a specificky pro R43 , tedy zde je uvedeno shrnutí 

podle kritérií pro hodnocení „koncepčních variant“. Plné porovnání je podáno pro „koncepční 

varianty“ PÚR2008 a ALTER2012 v následující tabulce. Kritéria jsou uspořádána hierarchicky.   

Kritérium 
hodnocení 

„Koncepční varianta“  
PÚR2008 

 „Koncepční varianta“  
ALTER2012 

Soulad s TEN-T  

NE 

Rozpor pro R43 – komunikace 
TEN-T nemíjí hlavní sídelní 
útvar Brno 
 
Rozpor pro R52 – komunikace 
není součástí multimodálního 
koridoru a přitom je možné 
zajistit multimodalitu v jiné 
trase (D2, R55)  
 

 

ANO 

Soulad s TEN-T pro R43 jako 
plnohodnotný obchvat města Brna 
 
Multimodalita zajištěna pro R55.  

Soulad s PÚR ČR 

NE 

Z hlediska R52, R55, R43 a S8 
formálně souladná s PÚR ČR 
2008, avšak právně 
nerealizovatelná pro R52 
 
Rozpor s PÚR ČR 2008 pro 
tangenty města Brna 
  

 

ANO 

Pro doloženou nerealizovatelnost R52 je 
možné aprobovat vypuštění R52 i přesto, 
že je uvedena v PÚR ČR 2008 

Soulad s limity využití 
území – veřejné zdraví 

NE 

Rozpor – přivádí další tranzitní 
dopravu do oblastí s již 
překročenými zákonnými limity  
 

 

ANO 

Odvádí tranzitní dopravu mimo oblasti 
s překročenými zákonnými limity 

Soulad s limity využití 
území – NATURA 2000 

NE 

Rozpor – nebyl doložen 
převažující veřejný zájem, aby 
trasa Brno – Vídeň byla 
realizována ve dvou koridorech, 
a to okolo Mikulova a okolo 
Břeclavi, přičemž pro oba tyto 
koridory existuje střet 
s NATURA 2000 
 
Rozpor – realizace R52 se 
střetem s NATURA 2000 je 
neodůvodněná 
  

 

ANO 

Na základě autorizovaného Posouzení 
Volf (2007) je trasa R55 okolo Břeclavi 
přípustná jako vhodnější z tras R52 a R55 

Dopravní (funkční) 
výhodnost 

NE 

Přivádí tranzitní dopravu do 
dopravně přetížené Brněnské 
aglomerace  
 
Dálkovou dopravu (Vídeň – 
Praha, Vídeň – Německo, Vídeň 
– Katowicko) vede po výrazně 
delších trasách 
  

 

ANO 

Odvádí tranzitní dopravu do dopravně 
přetížené Brněnské aglomerace  
 
Dálkovou dopravu (Vídeň – Praha, Vídeň 
– Německo, Vídeň – Katowicko) vede po 
výrazně kratších trasách 
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Kritérium 
hodnocení 

„Koncepční varianta“  
PÚR2008 

 „Koncepční varianta“  
ALTER2012 

Ekonomická únosnost 

NE 

Ekonomicky neúnosná, téměř o 
50 miliard dražší než 
„Koncepční varianta“ 
ALTER2012 
 
Nemožnost získání dotací z EU 
 

 

ANO 

Ekonomicky únosná, téměř o 50 miliard 
levnější než „Koncepční varianta“ 
PÚR2008 
 
Možnost získání dotací z EU 
 

Právní přípustnost 
(realizovatelnost) 

NE 

Vzhledem k výše popsaný 
rozporům je tato „koncepční 
varianta“ právně 
nerealizovatelná. 
  

 

ANO 

Bez dokumentovaného rozporu 

 

7.3. Doporučení nejvhodnější „koncepční varianty“ pro celý JMK 
 

Z výše uvedeného plyne jasné doporučení pro „koncepční variantu“ ALTER2012 oproti „koncepční 

variantě“ PÚR2008.  

Současně je doporučeno při pořizování ZÚR JMK posoudit „koncepční varianty“ ALTER2012-

Litomyšl a ALTER2012-Pomoraví a jejich kombinaci. Všechny tyto podvarianty přinášejí další 

výhody. 

„Koncepční varianta“ ZÚR2011 je ještě méně výhodná než „koncepční varianta“  ZPÚR2008, a to i 

proto, že je v rozporu s PÚR ČR 2008 jak pro úsek „obchvatu Břeclavi“ (kde v PÚR ČR 2008 je 

vymezena čtyřpruhová rychlostní komunikace R55 ve směru na Vídeň), tak pro rozpor s PÚR ČR 2008 

pro kapacitní komunikaci S8, která není v „koncepční variantě“ ZÚR2011 reálně uvažována a je zde 

místo ní průtah Znojmem – přeložka I/38.    

Z hlediska strategického je zjevně nejvýhodnější „koncepční variantou“ ALTER2012-PÚR-

Aktualizace. Tato varianta má velký koncepční a strategický potenciál pro celou ČR i celou střední 

Evropu. Toto Posouzení proto doporučuje, aby se Ministerstvo pro místní rozvoj seriózně touto 

„koncepční variantou“ zabývalo při aktualizaci PÚR ČR. 
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8. Posouzení na úrovni variant úseků koridorů pro jednotlivé páteřní 

komunikace 
 

„Koncepční varianta“ je koncipována tak, že je nejen prokazatelně nejvýhodnější „koncepční 

variantou“ páteřní silniční infrastruktury pro JMK, ale současně „varianty úseků koridorů“, které ji 

tvoří, jsou nejoptimálnější prověřené pro dané úseky těchto komunikací.38   

Níže je proto uvedena tabulka úseků koridorů a zde zvolených variant a u každé z nich je 

konkretizováno, proč je každá z nich jednotlivě doporučena v tomto Posouzení jako nejvhodnější 

známá varianta předmětného úseku koridoru: 

 

Páteřní komunikace obsahující úseky specifické pro více „koncepčních variant“ a  

zahrnuté do „koncepční varianty“ ALTER2012 

Označení 
silnice 

Označení 
varianty 

úseku 

Název úseku a 

označení varianty úseku 

Odůvodnění výběru varianty úseku jako 
nejvhodnější ze známých a studovaných 

variant úseku 

R43 R43-U1-
OPTIM-V 

Od dálnice D1 po úroveň Čebína, varianta 
„Optimalizovaná – MŽP“ 

Plnohodnotný obchvat města Brna, 
obchvatová trasa pro všechny obce na 
trase, soulad s TEN-T a s limity využití 
území.  Obsahuje vhodné tunelové řešení 
jak pro oblast Chudčic, tak pro oblast 
západně od Kuřimi.   

  

Detailní odůvodnění je v Posouzení 
(Strnad, 2011) 

R43-U2-
OPTIM 

Severní obchvat Kuřimi (napojení na „expres trasu“ 
na Brno), varianta „Optimalizovaná – MŽP“ 

Účinné odvedení tranzitní dálkové dopravy 
nejkratší cestou k dálnici D1. Optimálně 
propojuje všechny tři kapacitní dopravní 
směry od severu, východu a západu (od 
Černé Hory, Blanska a Tišnova).  

 

Detailní odůvodnění je v Posouzení 
(Strnad, 2011) 

R43-U3-
OPTIM 

Kuřim – Černá Hora, varianta „Optimalizovaná - 
MŽP“ 

Nejkratší spojení pro relaci Brno – 
Boskovice, obchvatová trasa pro všechny 
obce na trase a vyhýbá se zcela celé řadě 
obcí v trase Čebín-Drásov-Malhostovice-
Všechovice-Skalička-Malá Lhota, soulad 
s limity využití území obsahuje vhodné 
tunelové řešení pro oblast napojení jižně 
od Lipůvky a západně od Kuřimi.   

 

Detailní odůvodnění je v Posouzení 
(Strnad, 2011) 

                                                            

38 Je nutné zdůraznit, že není pravdivou logická konstrukce, kterou použil zpracovatel ZÚR JMK, a to že 
pokud se zvolí „nejlepší úseky koridorů“, pak jejich sjednocením vznikne „nejlepší koncepční varianta“ 
páteřní dopravní infrastruktury. Tak tomu jednoznačně není, neboť v první řadě je nutné prověřit 
kumulativní a synergické vlivy celé „koncepční varianty“ a v této fázi je nutné vyloučit ty její složky 
(koridory), které vedou k právní nerealizovatelnosti celé „koncepční varianty“. Při výběru „koncepční 
varianty“ ALTER2012 takto musely být vypuštěny koridory tangent města Brna a koridory pro R52.     
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Páteřní komunikace obsahující úseky specifické pro více „koncepčních variant“ a  

zahrnuté do „koncepční varianty“ ALTER2012 

R43-U4-NEM Černá Hora – Svitávka, varianta „Německá“ Není známa jiná varianta. Potenciálně lze 
optimalizovat v prostoru Černé Hory. 

 

Detailní odůvodnění je v Posouzení 
(Strnad, 2011) 

 

R43-U5-SVIT Svitávka – severní hranice JMK; varianta „Svitavská 
- východní“ 

Dopravní směr na Svitavy je výrazně 
významnější než historicky zcela 
překonaný směr „Hitlerovy dálnice“ na 
Moravskou Třebovou.  

 

Detailní odůvodnění je v Posouzení 
(Strnad, 2011) 

 

R55 R55-U1-
ALTER   

Od hranice Rakouska po MÚK s D2 (typ napojení 
B), varianta „Alternativní“ 

Optimální trasa pro vedení dálkové 
tranzitní dopravy ve směru Vídeň – 
Ostravsko/Katowicko .V souladu s PÚR ČR 
2008. Současně řeší obchvat Břeclavi.  

 

R55-U2-
ALTER   

Od MÚK s D2 (typ napojení B) po MÚK Hrušky, 
varianta „Alternativní“  

Kratší trasa než napojení přes existující 
MÚK u Břeclavi. 

 

R55-U3-ŘSD Od MÚK s Hrušky přes Lužice po MÚK Rohatec, 
varianta “ŘSD“ 

Jediná doposud studovaná trasa.  

R55-U4-
ALTER 

Od MÚK Rohatec po hranici JMK, varianta 
„Alternativní“ (povrchová) 

Bez konfliktu s NATURA 2000. Tvoří 
obchvaty obcí.   

 

R55-U5-
ALTER 

Od hranici JMK po MÚK Napajedla, varianta 
„Alternativní“ (povrchová)+ varianta “ŘSD“ 

Napojení předchozího úseku na trasu 
pokračující ve Zlínském kraji. 

  

S8 S8-U1-
ZÚR2011 

Od státní hranice po MÚK se stávající I/38 v 
prostoru jižně od Nového Šaldorfu po MÚK s I/53, 
varianta „ZÚR2011“ 

Jediná doposud studovaná trasa. 

S8-U2-ALTER Od MÚK s I/53 po MÚK se stávající I/38 v prostoru 
„Kasárna“, velký obchvat Znojma 

Trasa v optimální vzdálenosti od 
obydlených oblastí města Znojma, a tedy 
mající potenciál zajistit snížení 
nadlimitního zatížení obyvatelstva ve 
Znojmě.  

 

S8-U3-
ZÚR2011 

Od MÚK se stávající I/38 v prostoru „Kasárna“ po 
hranici s krajem Vysočina, varianta „ZÚR2011“ 

Jediná doposud studovaná trasa. 

 




