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1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1

OZNAČENÍ DOKUMENTACE

Název dokumentace: Technická studie „Ulice Jihlavská“
Stupeň dokumentace: Studie

1.2

OBJEDNATEL DOKUMENTACE

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

1.3

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE

AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

2

OBECNÉ INFORMACE

Studie řeší komplexní úpravu ulice Jihlavská v Brně (silnice II/602), a to v úseku mezi ul. Bítešskou
a Vídeňskou. Dále jsou v nezbytném rozsahu řešeny úseky komunikací napojených na Jihlavskou a
část ulice Osová v úseku mezi Jihlavskou a Labskou. Součástí řešení je návrh nového šířkového
řešení, zohlednění stavebních záměrů v okolí Jihlavské, návrh nových signálních plánů SSZ a
posouzení kapacity křižovatek.

2.1

PODKLADY

Pro zpracování technické studie byly použity následující podklady, které byly předány objednatelem
v průběhu zpracování studie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Západní brána – odhad kapacit
Západní brána – architektonická studie
SSZ Jihlavská x Osová
Cykloopatření na ul. Jihlavská – silnice II/602
Generel pěší dopravy
Generel veřejné dopravy města Brna
Parkovací objekt Kampus
ÚPmB
Generel cyklistické dopravy
Územní studie Červený kopec
Prodloužení tramvajové linky Osová
Digitální mapa města Brna
Autobusová zastávka u krematoria
Rekonstrukce ul. Na Pískové cestě

Návrh studie respektuje strategické dokumenty města a stávající stav (např. generely dopravy,
územní plán města, digitální technická mapa města). Předaná situační řešení rozvojových záměrů
jsou zapracována do návrhu úprav komunikace Jihlavská, kde jsou zobrazena ve vrstvě „Stavební
záměry v řešeném území“. Vzhledem k tomu, že některé rozvojové aktivity v území nebyly vzájemně
koordinovány, byly v rámci technické studie navrženy úpravy, které respektují dopravní vazby
jednotlivých záměrů. Podklady o kapacitách rozvojových záměrům v řešeném území byly použity pro
určení intenzit generované dopravy.
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2.2

ZDŮVODNĚNÍ STUDIE

Hlavním důvodem pořízení „Technické studie ulice Jihlavská“ je nevyhovující stávající stav ulice
Jihlavská. Ta má v současnosti svým uspořádáním a řešením křižovatek spíše extravilánový
charakter, který vychází z předchozí dopravní funkce silnice II/602. Plánované stavební záměry
v okolí vyvolávají potřebu změny stávajícího řešení tohoto úseku – žádoucí je intravilánový charakter
při zachování (zvýšení) kapacity. Z hlediska kapacity je problémový úsek podél Ústředního hřbitova
a křižovatka Jihlavská x Vídeňská, kde jsou pouze dva jízdní pruhy. Hlavním cílem je návrh
jednotného příčného uspořádání pro celý řešený úsek, které bude v souladu s ÚPmB čtyřpruhové a
společně s úpravou křižovatek zajistí dostatečnou kapacitu a přiblíží Jihlavskou ulici charakteru
městské třídy. Součástí studie je řešení cyklistické dopravy a její převedení mimo hlavní dopravní
prostor, úprava křižovatek, návrh řešení SSZ a kapacitní posouzení na základě vytvořeného
dopravního modelu řešeného území. Navržené řešení bere v potaz rozvojové projekty v území a
jejich dopravní napojení, jedná se zejména o lokalitu Západní brána, lokalitu Červený kopec, areál
Firesta, nové P+R v areálu FN Bohunice, napojení plochy pro plánované parkoviště u krematoria,
prodloužení tramvaje Osová.

2.3

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Studie řeší úpravu úseku ul. Jihlavské mezi křižovatkou s Akademickou a rampou Bítešské po
křižovatku s ulicí Vídeňská. Délka řešeného úseku je cca 2,4 km. Součástí řešeného území je i úprava
části ulic Osová (zejména křižovatka s Labskou a napojení lokality Západní brána), Kamenice a
Dlouhá, dopravní napojení lokality Červený kopec a plochy pro parkoviště u krematoria, úprava všech
mezilehlých křižovatek, západní větve křižovatky Jihlavská x Vídeňská a části křižovatky Jihlavská x
Akademická / rampa Bítešské.

3

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

Návrh řešení je proveden tak, aby ulice Jihlavská vyhovovala z hlediska kapacity výhledovému
dopravnímu zatížení a zároveň byly zlepšeny podmínky pro pohyb pěších a cyklistů v uličním
prostoru. Navržené řešení vychází ze stávajícího uspořádání, předaných podkladů a dalších
požadavků, které byly uplatněny objednatelem a dotčenými subjekty v průběhu zpracování studie.
Navržené řešení bylo projednáno na výrobních výborech.

3.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2

VÝCHOZÍ PARAMETRY PRO NÁVRH
Návrh v souladu s ÚPmB – čtyřpruhová komunikace
Charakter městské třídy
Začlenění stávajících linek MHD
Návrh cykloopatření v souladu s Cyklogenerelem – pokud možno vedení cyklistů mimo hlavní
dopravní prostor
Optimalizace pěších tras
Respektování stávajících IS
Úprava křižovatek – návrh uspořádání řadících pruhů a SSZ
Kapacitní posouzení navržených úprav na základě dopravního modelu
Dopravní napojení rozvojových lokalit na Jihlavskou ulici

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Pro celý úsek bylo navrženo jednotné příčné uspořádání. V souladu s ÚPmB byla navržena
obousměrná čtyřpruhová komunikace podle ČSN 73 6110. Navržené uspořádání vychází z charakteru
městské třídy. Jízdní pruhy, včetně připojovacích a odbočovacích jsou vzhledem k provozu
autobusových linek navrženy šířky 3,25 m. Čtyřpruhové komunikace s vyšší intenzitou je vhodné
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navrhnout jako směrově rozdělené se středním dělícím pásem šířky alespoň 1,50 m. Na základě
jednání byl za účelem úspory záborů a většímu přiblížení charakteru městské komunikace střední
dělící pás nahrazen dělícím proužkem o šířce 0,50 m. Střední dělící pás byl ponechán pouze v místech
přechodů pro chodce, kde slouží jako ochranný ostrůvek a umožňuje dosáhnout normových délek
přechodů. Chodníky jsou vzhledem k nízké intenzitě chodců navrženy v základní šířce 1,50 m a jsou
od hlavního dopravního prostoru odděleny postranními dělícími pásy šířky 1,50 m. Cyklisté jsou
převedeni do přidruženého prostoru, kde je vzhledem k absenci souvislé zástavby navržen
jednostranný dvoupruhový obousměrný pás pro cyklisty celkové šířky 2,50 m (2 x 1,00 m jízdní pruh
+ 0,50 m bezpečnostní odstup mezi pruhy). Výsledné základní příčné uspořádání vychází v kategorii
MS 24,25/15/50.

3.3

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Návrh komunikací pro pěší vychází z větší části ze současného stavu, kdy je zachováno vedení pěších
tras a je navržena pouze úprava stávajících nedostatků. Hlavní stávající nedostatky jsou nedodržení
normových délek přechodů a absence příčných vazeb přes Jihlavskou, kde chodci přebíhají silnici
přes jízdní pruhy. Pro dodržení normových délek přechodů jsou navrženy ochranné ostrůvky šířky
min. 2,50 m. Nově jsou pro docílení příčné vazby přes Jihlavskou ulici navrženy nové přechody na
křižovatce Jihlavská x Akademická / rampa Bítešské, na stykové křižovatce Jihlavská x Netroufalky
(pěší vazba na lokalitu Západní brána) a pokud to neomezuje kapacitu jsou doplněny přechody přes
všechny větve křižovatek. Nově je navržen chodník po jižní straně Jihlavské podél lokality Západní
brána; po západní straně ulice Netroufalky, který nahrazuje protější chodník zrušený za účelem
výstavby prodloužení tramvajové tratě Osová a chodník podél severní strany Jihlavské v úseku mezi
křižovatkami Jihlavská x Kamenice / Dlouhá a Jihlavská x Vídeňská. Zrušen je vzhledem k omezení
záborů chodník podél hřbitovní zdi v úseku mezi krematoriem a křižovatkou Jihlavská x Vídeňská,
pěší vazba je zachována po nově navrženém chodníku na protější straně. Nově navržené chodníky
je vzhledem k nízké intenzitě chodců navrženy v základní šířce 1,50 m + bezpečnostní odstupy.

3.4

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY

Cyklistická doprava je navržena v souladu s cyklogenerelem a je přesunuta do přidruženého
prostoru. Vzhledem k absenci zástavby, cílů podél Jihlavské a návaznosti na stávající společnou
stezku pro chodce a cyklisty vedoucí od krematoria směrem k Hlavnímu nádraží je navržen
jednostranný dvoupruhový obousměrný pás pro cyklisty na podél severní strany ulice Jihlavská, který
je navíc přesunut na vnější stranu až za chodník. Pás pro cyklisty je navržen o šířce 2,50 m – šířka
jízdních pruhů 1,00 m a bezpečnostní odstup mezi protisměrnými pruhy 0,50 m. Přes ulici Jihlavskou
jsou cyklisté převedeni po přejezdech pro cyklisty přimknutých k přechodům pro chodce řízených
SSZ. V úseku mezi krematoriem a křižovatkou Jihlavská x Vídeňská není cyklistická doprava řešena,
je převedena na stávající společnou stezku pro chodce a cyklisty. Přes most za křižovatkou Jihlavská
x Akademická / rampa Bítešské jsou cyklisté vedeni v hlavním dopravním prostoru v jízdních pruzích
pro cyklisty, do přidruženého prostoru jsou převedeni směrem k Vídeňské v prostoru křižovatky přes
ochranný ostrůvek a větev křižovatky a dále jsou vedeni po jednosměrném pruhu pro cyklisty
přimknutém k chodníku podél lokality Západní brána, na obousměrný pás pro cyklisty na protější
straně jsou převedeni přes cyklistické přejezdy v křižovatkách Jihlavská x Netroufalky a Jihlavská x
Osová. Směrem od Vídeňské jsou vedeni po obousměrném cyklistickém pásu který je doveden až za
ulici Netroufalky, kde cyklisté mohou pokračovat ulicí Netroufalky na sever nebo sjet na Jihlavskou
a pokračovat směrem na most po vyhrazeném jízdním pruhu v hlavním dopravním prostoru. Pro
úsporu záboru je možné při intenzitě pod 120 cyklistů/hod vypustit 0,50 m bezpečnostní odstup mezi
jízdními pruhy.
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3.5

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Návrh respektuje projekt prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu. Naproti krematoriu je
zachován přístup na nakolejovací místo, přístup je zajištěn přes snížený obrubník a dále po
cyklistickém pásu, který je rozšířen na 3,75 m. Pro výjezd vozidel do stejného směru je navrženo
obratiště. Autobusové zastávky jsou vzhledem k intenzitě provozu navrženy v zálivech. Výjimkou
jsou zastávky Kejbaly, kde šířka uličního prostoru umístění do zálivu neumožňuje a jsou navrženy
v jízdních pruzích. Rozměry zastávkových zálivů vycházejí z provozu kloubových autobusů – délka
vyřazovacích klínů je 25,00 m, délka nástupní hrany je 20,00 m a délka zařazovacích klínů je 15,00
m. Zastávka Pod nemocnicí je pro zajištění zpětného rozhledu odkloněna od ulice Osová a umístěna
za dělící ostrůvek. V zastávce Krematorium byla přidána zastávka i ve směru k Vídeňské. Vzhledem
k zakrytí rozhledu na chodce na přechodu při vyjíždění autobusu, by bylo vhodnější uspořádání
zastávka – přechod – zastávka, s přechodem pro chodce před zastávkou ve směru jízdy. Na základě
jednání byla zastávka ve směru k Vídeňské umístěna před přechod, do prostoru před krematorium.
Doporučuje se řídit křižovatku Jihlavská x výjezd od krematoria pomocí SSZ, čímž se předejde
problému s rozhledem.

3.6

POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV

Zmíněny jsou zde pouze úpravy odchylující se od normových hodnot nebo základních rozměrů
popsaných výše. Podrobný popis řešení křižovatek, včetně uspořádání a počtu řadicích pruhů je
uveden v kapitole 5 Kapacitní posouzení SSZ. Celkové řešení je zřejmé ze situačních výkresů.
Křižovatka Jihlavská x Akademická / rampa Bítešské
Z důvodu výstavby v lokalitě Západní brána a nevhodné nájezdové rychlosti na Jihlavskou je zrušena
direktní rampa Bítešské. Je nahrazena krátkou rampou, oddělenou trojúhelníkovým dělícím
ostrůvkem, přes který je převedena cyklistická doprava směrem k Vídeňské mimo hlavní dopravní
prostor a který slouží jako ochranný ostrůvek pro nově zřízený přechod pro chodce přes Jihlavskou.
Ulice Netroufalky
Na východní straně ulice je v návaznosti na prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu zrušen
chodník. Střední dělící pás je zúžen na 2,50 m a jízdní pruhy ve směru k Jihlavské jsou vzhledem
k provozu autobusové dopravy rozšířeny na 3,25 m. Po západní straně ulice je chodník a jízdní pás
pro cyklisty nově dotažen až k Jihlavské.
Křižovatka Jihlavská x Netroufalky
Nově řešena jako běžná styková křižovatka řízená SSZ. Doplněná příčná pěší vazba přes Jihlavskou.
Ulice Jihlavská podél lokality Západní brána
Na straně Západní brány nově navržen chodník v celé délce úseku. Souběžně s ním vede
jednosměrný pruh pro cyklisty převádějící cyklistickou dopravu od křižovatky s Akademickou směrem
k Osové nebo pomocí cyklistických přejezdů na cyklistický pás na druhé straně Jihlavské.
Ulice Osová
Šířka mezi obrubami je ve stávajícím stavu místy až 12,00 m. Za účelem zklidnění dopravy je hlavní
dopravní prostor zúžen – šířka jízdních i odbočovacích pruhů je 3,25 m. Autobusové zastávky Pod
nemocnicí jsou přesunuty do zálivů. Zastávka ve směru k Jihlavské je pro zajištění zpětného rozhledu
při výjezdu autobusu ze zastávky oddělena zvýšeným ostrůvkem a je upraven její směr.
Křižovatka Osová x Labská
Ponechána jako průsečná křižovatka, přidány odbočovací pruhy a SSZ. Ověřena i varianta okružní
křižovatky, obě kapacitně vyhovují, doporučena varianta průsečné křižovatky.
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Odlehčovací komunikace mezi ulicemi Osová a Pod nemocnicí
Ponechána v návrhu na žádost objednatele. Její výstavba nemá opodstatnění, křižovatka Osová x
Labská kapacitně vyhovuje i bez ní na ÚKD A.
Křižovatka Jihlavská x Osová / napojení P+R v areálu FN Bohunice
Průsečná křižovatka řízená SSZ, pro dodržení normových délek přechodů doplněny ochranné
ostrůvky. Přechody pro chodce přes všechny větve. Na Osové odstraněny trojúhelníkové zvýšené
ostrůvky pro zjednodušení a zkrácení pěších vazeb.
Napojení P+R v areálu FN Bohunice
Způsob napojení byl zadán objednatelem. Poloměr a úhel napojení je však nevyhovující a ani
nevyhoví kapacitně pro navrhovanou velikost P+R. Pro zlepšení parametrů napojení je komunikace
přimknuta blíže k budově s technickým zázemím a je přidán samostatný odbočovací pruh pro levé
odbočení. Doporučuje se přidat druhé napojení.
Ulice Jihlavská mezi křižovatkami s Osovou a s Kamenicí
Na přání objednatele je ponecháno místo v postranním zeleném pásu pro případné zálivy pro podélné
parkování v místech stávajících chodníkových stání. Na sběrné čtyřpruhové komunikaci je však toto
řešení nevhodné a lze doporučit pouze jako přechodné řešení. Parkoviště před nemocnicí je
ponecháno, ale vzhledem k přidání pásu pro cyklisty jsou pro zachování stávajícího záboru zrušena
podélná stání. Záliv zastávky Stará nemocnice ve směru k Netroufalkám je zlepšení rozhledových
poměrů přesunut až za vjezd do nemocnice, ve směru k Vídeňské je záliv ponechán ve stávající
poloze. Odbočovací pruhy k ČSPH jsou pro plynulejší provoz zachovány, připojovací pruhy zpátky na
Jihlavskou byly zrušeny.
Křižovatka Jihlavská x Kamenice / Dlouhá
Průsečná křižovatka řízená SSZ. Přechody pro chodce přes všechny větve.
Ulice Dlouhá
Úsek mezi Jihlavskou a napojením areálu Firesta je rozšířen o vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty.
Ulice Kamenice
Šířkové uspořádání navržen v návaznosti na již rekonstruovaný úsek podél univerzitního kampusu
jako čtyřpruhové směrově rozdělené. Přidány vyhrazené pruhy pro cyklisty do hlavního dopravního
prostoru. Navrženo napojení lokality Červený kopec.
Ulice Jihlavská mezi křižovatkami s Kamenicí a napojením lokality Červený kopec
Na severní straně nově navržen chodník v celé délce úseku. Zachováno dopravní napojení areálu
Firesta.
Napojení lokality Červený kopec
Prověřena možnost dopravního napojení lokality Červený kopec. Napojení možné s použitím mezních
normových hodnot, dokladováno podélným profilem.
Křižovatka Jihlavská x napojení lokality Červený kopec / napojení pro plánované
parkoviště u Krematoria
Nově navržená průsečná křižovatka. Přechod pro chodce přes všechny větve. Naproti napojení
lokality Červený kopec navrženo dopravní napojení pro plánované parkoviště krematoria v místě
stávajícího ovocného sadu.
Ulice Jihlavská mezi křižovatkami s napojením lokality Červený kopec a s ulicí Vídeňská
Celý úsek rozšířen na čtyři jízdní pruhy. Zrušen služební vjezd do krematoria – napojení přes
plánované parkoviště. Na severní straně nově navržen chodník v celé délce úseku. Navrženy zálivové
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autobusové zastávky Krematorium v obou směrech. Na žádost objednatele záliv ve směru Vídeňská
přesunut před přechod. Z důvodu zamezení záboru pozemků mateřské školy a malé intenzitě chodců
v úseku zrušen chodník a postranní zelený podél hřbitovní zdi mezi stávajícím parkovištěm u
krematoria a ulicí Vídeňskou. Pěší vazba je zachována po nově navrženém chodníku po severní straně
Jihlavské. Obousměrný jízdní pás pro cyklisty vyústěn do stávající společné stezky pro chodce a
cyklisty vedoucí od krematoria podél tramvajové trati směrem k hlavnímu nádraží. Zachován přístup
k nakolejovacímu místu na tramvajové trati přes snížený obrubník naproti vjezdu na stávající
parkoviště u krematoria, dále přes jízdní pás pro cyklisty, který je zde rozšířen na 3,75 m. Pro výjezd
vozidel z nakolejovacího místa je navrženo obratiště.

3.7

ETAPIZACE

1. ETAPA PŘESTAVBY
Do první etapy jsou zařazeny úpravy řešeného úseku ulice Jihlavská. Postup provedení navržených
úprav bude vycházet z postupu realizace stavebních záměrů v řešeném území. Z hlediska projektové
dokumentace je nejdále příprava záměru prodloužení tramvajové trati (TT). V rozsahu dotyku obou
záměrů by mělo při stavbě prodloužení tramvajové trati dojít i k realizaci úprav navržených v rámci
této studie pro ul. Jihlavskou. Další etapou, která je v těsné blízkosti záměru prodloužení TT je záměr
výstavby bytového komplexu Západní brána, se kterým souvisí zrušení direktní rampy z ul. Bítešská
na ulici Jihlavskou, včetně přeložek dotčených inženýrských sítí. Pro kapacitu komunikace Jihlavská
je důležitá přestavba (zkapacitnění) stávající světelně řízené křižovatky s ulicí Vídeňskou podle
návrhu této studie. Tento úsek bude zároveň výrazně dotčen stavbou VMO, kterou však lze v tomto
místě očekávat až v dlouhodobém časovém horizontu. Odklad přípravy stavebních úprav a
zkapacitnění SSZ Jihlavská x Vídeňská až do doby stavební připravenosti VMO by mohl ve výhledu
způsobit nárůst stávajících kapacitních problémů této křižovatky.
Další výraznější úpravy Jihlavské souvisí se záměrem nového dopravního napojení lokality Červený
kopec, jehož realizaci lze s ohledem na aktuální připravenost odhadnou spíše v dlouhodobějším
časovém horizontu.
2. ETAPA PŘESTAVBY
Do druhé etapy jsou zařazeny úpravy komunikací, které navazují na ul. Jihlavskou. Na začátku úseku
se změny týkají především nového návrhu uspořádání ulice Osová, který by souvisel s výstavbou
komplexu Západní brána. Optimální by byla koordinace úpravy křižovatky Jihlavská x Osová se
záměrem plánovaného napojení parkoviště P+R – čtvrté rameno křižovatky Jihlavská x Osová.
Úpravu křižovatky Kamenice lze připravit a realizovat nezávisle na ostatních stavebních záměrech.
Samostatnými etapami jsou uvažovaná napojení nové parkovací plochy u Krematoria, stejně jako
nové napojení lokality Červený kopec. Obě tyto úpravy závisí na připravenosti jednotlivých
stavebních záměrů v okolí Jihlavské.

4

PRŮZKUMY A ROZBORY

4.1

PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

Dopravní průzkum byl proveden podle zásad pro provádění dopravních průzkumů (dle TP 189
„Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“) a v termínech konzultovaných s
objednatelem. Před vlastním měřením došlo k prohlídce lokality zhotovitelem. Dle požadavku
objednatele proběhlo měření ve středu 19.09.2018 v intervalu 07:00 – 19:00. Dopravní průzkum byl
realizován na následujících křižovatkách:
•
•

10/51

K01 Jihlavská x Vídeňská
K02 Jihlavská x Dlouhá

Technická studie ulice Jihlavská v Brně

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

•
•
•
•
•
•
•

K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09

Kamenice x Kejbaly
Jihlavská x Na Pískové cestě
Jihlavská x vjezd nemocnice
Jihlavská x Osová
Labská x Osová
Jihlavská x Netroufalky
Jihlavská x Akademická

Výstupy dopravního průzkumu jsou přílohou této studie, Část C – Průzkum intenzit automobilové
dopravy.

4.2

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA

4.2.1

Současný stav

Ulice Jihlavská je v řešeném úseku obsluhována autobusovými linkami 60 (z důvodu stavby
tramvajové trati v Plotní ulici dlouhodobě nahrazena linkou 40) a 61 v následujících trasách a
intervalech:
Trasa

Zvonařka - Soukenická – Strážní – Ústřední hřbitov – Stará nemocnice –
Nemocnice Bohunice – Univerzitní kampus-sever

60
Intervaly

Trasa

špička

sedlo

školní rok

10

15

prázdniny

15

20

20

Vozidlo

Autobus
kloubový

Zvonařka - Soukenická – Strážní – Ústřední hřbitov – Stará nemocnice –
Nemocnice Bohunice – Univerzitní kampus-sever

61
Intervaly

večer/víkend

špička

sedlo

školní rok

10

15

prázdniny

15

20

večer/víkend
nejede

Vozidlo

Autobus
kloubový

Obě linky jsou v provozu v podobných trasách a jsou vzájemně koordinované, jejich souhrnný
interval je tak v pracovní dny přes den poloviční.
Z důvodu dlouhodobé výluky v ulicích Dornych a Plotní vyvolané přeložkou tramvajové trati, je linka
60 nahrazena prodlouženou linkou 40, a změněna je také trasa linky 61. Ve všech následujících
tabulkách jsou uvedeny intervaly pouze v úseku na ulici Jihlavská. V jiných částech trasy mohou být
intervaly odlišné

Trasa

40
Intervaly

Trasa

Újezd u Brna – Sokolnice - Tuřany – Komárov – Zvonařka – Hlavní nádraží –
Soukenická – Strážní – Ústřední hřbitov – Stará nemocnice – Nemocnice
Bohunice – Univerzitní kampus-sever
špička

sedlo

školní rok

10

15

prázdniny

15

20

20

Vozidlo

Autobus
kloubový

Komárov – Zvonařka – Hlavní nádraží – Soukenická – Strážní – Ústřední
hřbitov – Stará nemocnice – Nemocnice Bohunice – Univerzitní kampus-sever

61
Intervaly

večer/víkend

špička

sedlo

školní rok

10

15

prázdniny

15

20

večer/víkend
nejede

Vozidlo

Autobus
kloubový

V nočním období je ulice Jihlavská obsluhována linkami N90 a N91:
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Ořešín – Řečkovice – Medlánky – Husitská – Moravské náměstí – Hlavní
nádraží – Soukenická – Celní – Stará nemocnice – Nemocnice Bohunice –
Kamenný vrch – Kohoutovice, hájenka

Trasa

N90

pracovní dny
Intervaly

nepracovní dny

60 (okrajově 30)
Vozidlo

30 (část noci 60)

Autobus
standardní

Kuřim / Lelekovice – Česká, Hlavní – Kouty – Řečkovice – Husitská –
Moravské náměstí – Hlavní nádraží – Soukenická – Celní – Běloruská –
Osová – Labská

Trasa

N91
Intervaly

pracovní dny

60 (okrajově 30)

nepracovní dny

30 (část noci 60)

Vozidlo

Autobus
kloubový

V úseku mezi ulicemi Netroufalky a Osová jsou Jihlavskou ulicí vedeny následující další linky MHD:

Trasa

25
Intervaly

Trasa

Osová – Nemocnice Bohunice – Pisárky – Mendlovo náměstí – Konečného
náměstí – Tomkovo náměstí – (Stará Osada) – Pálavské náměstí Novolíšeňská
špička

sedlo

školní rok

10

10

prázdniny

15

15

Trasa

špička

sedlo

školní rok

15

20

prázdniny

15

20

Trasa

špička

sedlo

školní rok

15

15

prázdniny

15

20

Trasa

82
Intervaly

Trolejbus
kloubový

večer/víkend
nejede

Vozidlo

Trolejbus
kloubový

večer/víkend
20

Vozidlo

Autobus
kloubový

Bosonohy – Stará Lískovec, smyčka – Osová – Nemocnice Bohunice –
Kamenice – Ukrajinská

69
Intervaly

Vozidlo

Zoologická zahrada – Jírovcova – Kamenný Vrch – Nemocnice Bohunice –
Osová – Bohunická – Komárov – (dočasně Hlavní nádraží)

50
Intervaly

20

Osová – Nemocnice Bohunice – Kamenný Vrch – Jírovcova – Pisárky –
Mendlovo náměstí

37
Intervaly

večer/víkend

špička

sedlo

školní rok

10-15

20

prázdniny

15

20

večer/víkend
20-30

Vozidlo

Autobus
standardní

(linka přednostně pro tělesně postižené cestující) Pálavské náměstí –
Poliklinika Židenice – Česká – Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Ústřední
hřbitov – Ukrajinská – Univerzitní kampus – Nemocnice Bohunice – Valašská
špička

sedlo

školní rok

120

120

prázdniny

120

120

večer/víkend
nejede

Vozidlo

Autobus
standardní

Linky 69 a 82 jsou navíc vedeny ulicemi Kamenice a Dlouhá, a obsluhují tak zastávku Kejbaly u
křižovatky s ulicí Jihlavskou.
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V Jihlavské ulici se v řešeném úseku nachází následující autobusové zastávky, uvedeny jsou linky,
na které je možné přestoupit:
Zastávka

Zastavují
linky

Možnost přestupu

Ústřední hřbitov

(40), 60, 61

Tramvaje: 2, 5

Regionální autobusy: 501, 505

Krematorium
(pouze směr z centra)

(40), 60, 61
N90, N91

Tramvaje: 6, 8, 10

-

Kejbaly
(pouze směr z centra)

(40), 60, N90

-

Autobusy (v ulici Kamenice):
61, 69, 82

Stará nemocnice

(40), 60, N90

-

-

Pro oblast řešeného úseku ulice Jihlavská je důležitá také zastávka Nemocnice Bohunice v ulici
Netroufalky, kde zastavují již zmíněné linky 25, 37, (40), 50, 60, 61, 69, 82, N90 a dále linky 51,
E56, 405 a 406. Další zastávky v okolí ulice Jihlavská jsou Pod Nemocnicí v ulicích Osová a Labská
(linky 25, 37, 50, 69, 82, š87 a N91), Vltavská v ulici Labská (linky 82, š87, N91, 403 a 404)
a Uzbecká v ulici Dlouhá (linky 69 a N91).
Kromě uvedených linek IDS JMK projíždí ulicí Jihlavská několik neintegrovaných autobusových linek
veřejné linkové dopravy, které především spojují Brno s různými městy a obcemi kraje Vysočina,
v některých případech zajíždění i do Jihočeského kraje. Spoje těchto linek jsou vedeny
v nepravidelném souhrnném intervalu, obvykle se jedná o 1-3 spoje za hodinu, v 7. hodinu ráno ve
směru Brno je to až 6 spojů. Všechny tyto linky zastavují obousměrně v zastávce Stará nemocnice,
vybrané spoje i v zastávce Ústřední hřbitov.
Z hlediska křižovatek jsou pro MHD významné následující křižovatky:
•
•
•
•

Jihlavská
Jihlavská
Jihlavská
Jihlavská

x
x
x
x

Vídeňská – s tramvajovou dopravou,
Kamenice x Dlouhá – s autobusovou dopravou na všech větvích.
Osová – s významným odbočujícím proudem,
Netroufalky – kde všechna vozidla MHD odbočují.

Nabídka MHD je v současném stavu v zásadě vyhovující, avšak lze identifikovat následující problémy:
•
•
•
•

•
•

4.2.2

Jednosměrná autobusová zastávka Krematorium – nejbližší zastávka směr centrum se
nachází ve vzdálenosti cca 600 m (nebo je nutno využít tramvajovou dopravu).
Dlouhá přestupní vzdálenost mezi zastávkami autobusovou zastávkou Krematorium a
stejnojmennými tramvajovými zastávkami – cca 300 m.
Jednosměrná autobusová zastávka Kejbaly (v Jihlavské ulici) – nejbližší zastávka směr
centrum se nachází ve vzdálenosti cca 300 m.
Důsledkem jednosměrných zastávek Krematorium a Kejbaly je, že linky (40), 60 a N90 jedou
ve směru do centra cca 1,5 km bez zastávky, což je nevyhovující zejména v případě, že
dojde k rozvoji území.
Chybějící preference MHD zejména v ose Netroufalky – Jihlavská – Osová
Vysoká vzdálenost mezi jednotlivými zastávkami Kejbaly v ulicích Kamenice a Jihlavská.
Problém však není zásadní, protože je možné přestoupit v zastávce Nemocnice Bohunice.

výhledový stav

V okolí ulice Jihlavská je plánováno několik dopravních staveb, které ovlivní linkové vedení v okolí
této ulice. Jedná se o tyto stavby (označení vychází z Generelu veřejné dopravy města Brna):
•
•

T18a + T18b – Tramvajová trať Osová – Nemocnice Bohunice (výhledově až Univerzitní
kampus)
TB4 – Trolejbusová trať Osová – Starý Lískovec, nádraží
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•

TB5 – Trolejbusová trať Nové Hlavní nádraží – Vojtova – Vinohrady – Kamenice – Univerzitní
kampus

U tramvajové trati Osová – Nemocnice Bohunice se předpokládá zprovoznění přibližně v roce 2022,
projekční práce jsou hotovy a předpokládá se zahájení stavby v roce 2019, práce na měnírně
Netroufalky mají začít ještě v roce 2018. Na novou trať se předpokládá odklonění linky 8, která tak
poté zajistí nejrychlejší spojení nemocnice a univerzitního areálu s centrem města.
Zprovoznění trolejbusové trati Osová – Starý Lískovec, nádraží se předpokládá po dokončení stavby
nové železniční zastávky na trati Brno – Střelice, která se však stále odkládá. Jak železniční zastávka,
tak trolejbusová trať jsou však zařazeny mezi prioritní stavby. Předpokládá se prodloužení linky 25,
případně i 37 (Generel veřejné dopravy města Brna místo linky 37 uvažoval s linkou 29, která však
mezitím byla zrušena a v oblasti Nového a Starého Lískovce nahrazena linkou 37).
Stavba trolejbusové trati Nové Hlavní nádraží – Univerzitní kampus je vázána zejména na přestavbu
železničního uzlu Brno a související nové pozemní komunikace. Dále je potřeba rekonstrukce a
rozšíření ulice Vinohrady v návaznosti na rozsáhlou developerskou výstavbu. Po nové trati se
v Generelu veřejné dopravy města Brna předpokládá odklon a prodloužení trolejbusové linky 33
z oblasti Slatiny. S ohledem, že tramvajová linka 8 nezajistí spojení na nové Hlavní nádraží (varianta
Řeka) se předpokládá, že část jejích cestujících převezme linka 33. S ohledem na tento vzdálený
souběh tramvajové a trolejbusové dopravy není tato stavba zařazena mezi prioritní.
Navzdory těmto dopravním stavbám bude nutné pro zachování obsluhy zastávek v ulicích Jihlavské
a Heršpické nutné zachovat provoz minimálně jedné ze současných autobusových linek vedených
ulicí Jihlavská. Generel veřejné dopravy města Brna předpokládá zachování linky 60, avšak v mírně
upravené trase Nové Hlavní nádraží – Ústřední hřbitov – Stará Nemocnice – Nemocnice Bohunice.
Linka 61 je s ohledem na trolejbusovou linku 33 navržena na zrušení.
V případě, že developerská výstavba v oblasti Červeného kopce předčí stavbu nové trolejbusové
trati, je nutné obsluhu zajistit autobusy, přičemž nejjednodušším řešením je odklon stávající linky
61 a její převedení na celotýdenní provoz.
Intervaly nejsou v rámci Generelu veřejné dopravy města Brna stanoveny, předpokládá se jejich
návrh na základě poptávky (což platí zejména pro prodlouženou linku 33, eventuálně odkloněnou
linku 61). S ohledem na stávající intervaly lze předpokládat, že stávající vztahy zajišťované linkami
vedené Jihlavskou ulicí budou zajištěny těmito linkami s uvedenými parametry:
Trasa

Mifkova – Životského – Masarykova (ex Hlavní nádraží) – Osová –
Nemocnice Bohunice

8
Intervaly

Trasa

33
(61)

Intervaly

špička

sedlo

školní rok

5

5

prázdniny

7,5

7,5

školní rok
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Tramvaj
kloubová
30 m

špička

sedlo

5-7

10

7,5 - 10

10

večer/víkend
10

Vozidlo

Trolejbus
(Autobus)
standardní
/ kloubový

Nové Hlavní nádraží – Ústřední hřbitov – Stará nemocnice – Nemocnice
Bohunice

60
Intervaly

10

Vozidlo

(Slatina sídliště – Životského) – Nové Hlavní nádraží – Vojtova – Vinohrady –
Kamenice – Nemocnice Bohunice

prázdniny
Trasa

večer/víkend

špička

sedlo

školní rok

10

15

prázdniny

15

20

večer/víkend
20

Vozidlo

Autobus
standardní
/ kloubový
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Další linky v okolí Jihlavské ulice jsou podle Generelu veřejné dopravy města Brna navrženy
následovně:
•
•
•

Linka 50 je rozdělena na 2 linky, úsek v okolí Nemocnice Bohunice je zrušen,
Nová linka 56 je vedena v trase Ústřední hřbitov – obchvat Modřic – Chrlice – obchvat Tuřan
– Letiště Tuřany,
Linka 69 je zkrácena do trasy Bosonohy – Osová, neobsluhuje tedy řešený úsek ulice
Jihlavská,

Ulice Jihlavské se týká také Územní studie Červený kopec z listopadu 2017. V souladu s Generelem
veřejné dopravy města Brna předpokládá vedení veřejné hromadné dopravy (výhledově
trolejbusové) především v tzv. ose 1, tedy stávající ulicí Vinohrady, která je v západní části vedena
ve výrazně odlišné stopy – vrcholu Červeného kopce je vedena východní a jižní stranou. V území
jsou navrženy 3 nové páry zastávek, zachována je i stávající zastávka linky 82 „Červený kopec“ před
LDN.
Druhá komunikace s předpokládaným provozem VHD je kombinace os 3, 4 a 13, která spojuje
zastávku Krematorium s oblastí u stávající LDN. Navrženy jsou 2 páry nových zastávek, z toho 1 u
krematoria. Územní studie nedefinuje konkrétní podobu linky obsluhující tuto komunikaci – naznačen
je závlek linky 60, což by však přineslo neúměrný nárůst jízdních dob pro tranzitující cestující. Bude
tedy nutné počítat s jinou linkou – s ohledem na generel veřejné dopravy připadá v úvahu
prodloužení navrhované nové linky 56 z Ústředního hřbitova přes oblasti Červeného kopce k novému
hlavnímu nádraží, případně jen k ulici Vinohrady, kde by vznikl přestupní bod na linku vedenou v ose
1. Jiným možným řešením je odklon stávající linky 69.
Dalším návrhem v oblasti VHD je přesun tramvajové zastávky Krematorium o cca 350 m blíže
k centru. Společně s posunem stávající autobusové zastávky Krematorium a jejím zřízením i ve
směru do centra by vznikl kvalitní přestupní bod. Uvažuje se i se zachováním a přejmenováním
stávající zastávky Krematorium pro zachování kratších docházkových vzdáleností k ulici Ukrajinská
či k plánovanému objektu na rohu ulic Jihlavská a Dlouhá.
Na Vídeňské ulici je navržena přeložka tramvajové trati v délce cca 100 m před mimoúrovňovým
křížením s tramvajovou tratí na Renneské třídě. Trať je navržena nově v ose Vídeňské a tím jsou
vyvolány i úpravy kolejového rozvětvení před odbočením trati na Starý Lískovec. Upravena je i
tramvajová křižovatka u krematoria - je přeložena blíže k centru s ohledem na přesunuté zastávky
Krematorium.
Vhodná opatření pro podporu využívání MHD jsou:
•
•
•
•

•

•

Preference tramvajové dopravy u Ústředního hřbitova.
Preference MHD na křižovatce Jihlavská x Dlouhá x Kamenice (zejména přímých směrů a
směru Kamenice -> Jihlavská východ).
Preference MHD v ose Netroufalky – Jihlavská – Osová.
Přesun autobusová zastávky Krematorium blíže k mostu přes tramvajovou trať a její zřízení
i v opačném směru – vhodné v kombinaci s přesunem tramvajových zastávek podle Územní
studie Červený kopec. Přesun tramvajové zastávky je prozatím vhodné řešit jen jako územní
rezervu, protože do výstavby v oblasti Červeného kopce zastávka nepřináší významné
zlepšení docházkových vzdáleností.
Zřízení zastávky Kejbaly v ulici Jihlavská i ve směru do centra (před křižovatkou s ulicí
Dlouhá). Vzhledem k tomu, že se jedná o zastávku na znamení s maximálně 6 spoji za hodinu
v jednom směru je možné akceptovat její umístění v průběžném jízdním pruhu. Zastávky by
nově byla na znamená celodenně, celotýdenně
Prověření vyloučení IAD z části ulice Netroufalky mezi ulicemi Kamenice a Jihlavská.
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5

DOPRAVNÍ MODEL

Pro vytvoření dopravního modelu a výpočet zatížení pro posuzované varianty byl použit dopravněplánovací software PTV-VISION® společnosti PTV Karlsruhe. Použit byl program pro modelování
dopravní poptávky a zatěžování komunikační sítě VISUM® 17.01.
Program VISUM® obsahuje modul jak na modelování přepravní poptávky, tak na přiřazení matic
dopravní poptávky na parametrizovanou dopravní síť. Vstupy do modulu přepravní poptávky jsou:
členění území do zón, demografické a aktivitní informace o jednotlivých zónách, vzory dopravního
chování homogenních skupin obyvatelstva, rozhodovací algoritmy a nabídka dopravních sítí a
dopravních služeb. Výstupem jsou matice dopravních objemů jízd v členění na osobní, lehká nákladní
(hmotnost do 3,5 t) a ostatní nákladní vozidla (hmotnost nad 3,5 t).
Modul na přiřazování poptávky na dopravní síť respektuje kapacitně závislé zatěžování, desítky
iteračních kroků, síť definovanou uzly, spojnicemi, délkou, kategorií, kapacitou, výchozí rychlostí,
křižovatkami, povolenými křižovatkovými pohyby a délkou zdržení.
Program VISUM® umožňuje sledovat rozdíly v zatížení komunikační sítě pro různé varianty a různé
časové horizonty. Výstupem je síť s ročním průměrem denních intenzit (RPDI).

5.1

POPIS DOPRAVNÍHO MODELU

Základ modelu komunikační sítě byl převzat z modelu individuální automobilové dopravy v celé České
republice do podrobnosti silnic III. třídy a hlavních průjezdných komunikací ve městech, včetně
základních silnic evropského významu v zahraničí, zpracovaný v rámci zakázky „Aktualizace
kategorizace silniční sítě do roku 2040“ [1]. Tento model je průběžně aktualizován a používán pro
potřeby ŘSD ČR, krajů a měst. V současné době je aktualizován na celostátní sčítání 2016 [1].
Dopravní model intenzit automobilové dopravy zahrnuje kompletní komunikační síť a dopravní vztahy
na území České republiky, včetně přeshraničních vazeb dle směrového průzkumu na hraničních
přechodech, a to jak pro současný stav, tak i v prognóze do roku 2050.
Dopravní model se skládá z modelu dopravní poptávky, který představují matice přepravních vztahů
pro jednotlivé druhy dopravy, a z modelu přepravní nabídky, který obsahuje parametrizovanou
komunikační síť.
Při zpracování této studie byla z celorepublikového modelu (viz Obrázek 1) vyříznuta část sítě
zahrnující Jihomoravský kraj (viz Obrázek 2). Ve výřezu bylo vypočteno dopravní zatížení současného
stavu a výhledových variant. Tím, že dopravní model je zpracován na pozadí celorepublikového
dopravního modelu je možné ve výpočtech zohlednit změny intenzit na vstupujících komunikacích
do „vyříznuté“ části sítě způsobené dostavbou komunikační sítě na území celé České republiky.
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Obrázek 1 – Dopravní model České republiky

Obrázek 2 – Rozsah dopravního modelu použitý pro studii
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Obrázek 3 – Dopravní model v okolí posuzované stavby – výhledový stav

5.2

MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU

5.2.1

Dopravní nabídka

Pro vytvoření modelu dopravní nabídky je použit program VISUM®, který je součástí dopravněplánovacího softwaru PTV-VISION® společnosti PTV Karlsruhe. Program VISUM® pracuje na základě
principů síťové analýzy. Síť je tvořena uzly a hranami (spojnicemi), představujícími komunikační síť.
Pro každou spojnici jsou zadány následující parametry:
•

typ spojnice (dálnice, silnice pro motorová vozidla, silnice I., II. a III. třídy, železnice, místní
komunikace rychlostní, sběrné, obslužné, pěší cesty),
•
přípustné dopravní systémy,
•
maximální rychlost,
•
kapacita / 24 hod.
Uzly představují křižovatky, místa napojení dopravních zón nebo zastávky veřejné dopravy.
Křižovatky mají následující parametry:
•
•
•
Silniční
•
•
•
•
•
•
•
•
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typ křižovatky (světelně řízená, neřízená s / bez přednosti v jízdě, mimoúrovňová),
zakázané pohyby v křižovatkách,
zdržení při průjezdu křižovatkou.
komunikace jsou v dopravním modelu děleny podle typu na:
dálnice,
silnice pro motorová vozidla,
silnice I. třídy (a průtahy),
silnice II. třídy (a průtahy),
silnice III. třídy,
místní komunikace rychlostní (funkční skupina A),
místní komunikace sběrné (funkční skupina B),
místní komunikace obslužné (funkční skupina C).
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5.2.2

Dopravní poptávka

Vstup dopravní poptávky z matic přepravních vztahů do sítě se odehrává pomocí napojení dopravních
zón. V zájmovém území je město Brno rozděleno na 537 zón na základě údajů ze Statistického
lexikonu obcí České republiky podle základních sídelních jednotek (ZSJ) a v okolí Jihlavské ještě
podrobněji. Ostatní zóny představují vždy jednu obec.
Vstup dopravní poptávky do řešeného území na hranicích „vyříznuté“ části sítě je zajištěn pomocí
samostatných vstupních zón, které jsou napojeny na koncové body komunikační sítě. Objem
generované dopravy a její směrování v těchto vstupních zónách vychází z intenzity dopravy na dané
vstupující komunikaci, která je vypočtena z celorepublikového modelu. Celkový počet vstupních zón
je 96. Celkový počet zón v použitém modelu je 1 595. Na území celé republiky je každá obec
představována samostatnou zónou. Celorepublikový model obsahuje téměř 9 000 dopravní zón.
Model dopravní poptávky obsahuje matice přepravních vztahů pro vnitrostátní dopravu a samostatné
matice pro přeshraniční dopravu (vnější a tranzitní vztahy).
Matice cest vnitřní dopravy vychází ze čtyřstupňového dopravního modelu města Brna a
Jihomoravského kraje, který vedle individuální dopravy obsahuje i mód hromadné dopravy, cyklistů
a pěších.
Pro přeshraniční dopravu byly vytvořeny samostatné matice na základě směrového průzkumu na
hraničních přechodech z roku 2010 [4], které byly aktualizované na CSD 2016 [1]. Dělení podle
druhu vozidel je stejné jako u vnitřní dopravy.

5.2.3

Přidělení na síť

Po výpočtu matic proběhlo přidělení přepravních vztahů na komunikační síť a výpočet zatížení
komunikační sítě. Volba trasy mezi dvěma dopravními zónami se uskutečňuje na základě impedance
(odporu) trasy, která závisí na jízdní době. Jízdní doba je závislá na zdržení při průjezdech
křižovatkami a na jízdní rychlosti na trase, která je závislá na stupni saturace (poměr intenzity a
kapacity). Kapacitně závislý výpočet tak po dosažení určité stupně saturace přiděluje vztahy na
alternativní, méně zatížené trasy.
Při přidělení na síť není uvažováno s vlivem zpoplatnění sítě dálnic, silnic, ani dalších vlivů, jako např.
s regulací dopravy (zpoplatnění vjezdu do centra, parkovací zóny atd.).

5.2.4

Kalibrace modelu

Výsledné matice cest individuální dopravy současného stavu byly po přidělení na síť kalibrovány na
Celostátní sčítání dopravy provedené Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2016 a především na data
z průzkumu provedeného v rámci této studie. Zpráva z tohoto průzkumu je samostatnou přílohou
studie (viz část C). V zájmovém území byly matice kalibrovány na 83 křižovatkové pohyby.
Kvalita kalibrace na souhrn všech dat je zobrazena v následujících grafech porovnáním modelu
(Model atribute VOL-OV, resp. VOL-LNV a VOL-NV) se sledovanými hodnotami (Observed attribute
SCIT_O, resp. SCIT_L a SCIT_N) pomocí regresní křivky.
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Graf 1 – Analýza zatížení v zájmovém území – osobní vozidla

Graf 2 – Analýza zatížení v zájmovém – lehká nákladní vozidla
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Graf 3 – Analýza zatížení v zájmovém území – ostatní nákladní vozidla

Porovnání podle vzorce GEH (minimálně 85 % srovnání musí mít GEH < 5), za předpokladu podílu
hodinových intenzit ve výši 10 % z celodenních hodnot, je následující:
•

Celkový počet porovnání

83

•

Počet GEH < 5

81

•

Počet GEH > 5

2

•

Podíl GEH < 5

97,59 %

Výsledkem je kalibrovaný model současného stavu v RPDI.

5.3

DOPRAVNÍ PROGNÓZA

5.3.1

Dopravní poptávka

Dopravní poptávka je zpracována pro rok 2035 na základě stejného čtyřstupňového modelu jako
současný stav.
Rozvoj v obcích na území Jihomoravského kraje a části kraje Vysočina, zahrnutého do řešeného
území, bere v úvahu dosavadní vývoj počtu obyvatel a rozvojový potenciál dle rozvojových ploch a
rozvojových os definovaných v Zásadách územního rozvoje. Na území Brna jsou uvažovány rozvojové
oblasti dle územního plánu. Celkový vývoj obyvatelstva Brna vychází z Prognózy demografického
vývoje obyvatelstva města Brna a jeho okolí (Centrum pro regionální rozvoj, 2013). Použita je vysoká
varianta prognózy populačního vývoje. Vývoj počtu pracovních míst na území Jihomoravského kraje
je uvažován v závislosti na rozvojových oblastech a rozvojových osách definovaných dle zásad
územního rozvoje JMK. Na území Brna vychází vývoj počtu pracovních příležitostí z rozvojových
oblastí ÚP.
V území přiléhajícím ulici Jihlavská bylo konkrétně uvažováno s těmito rozvojovými aktivitami:
1. Lokalita Červený kopec – předpokládaný počet obyvatel – 10 000
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2. Bytová výstavba (mezi Jihlavskou, Dlouhou a Ukrajinskou) – předpokládaný zdroj 265
osobních vozidel
3. P+R – předpokládaný počet 2 000 míst
4. Západní brána – předpokládaný zdroj 2 820 vozidel
5. Sportovní hala – předpokládaná kapacita – 2 000 diváků
Nárůst dálkových vztahů, které jsou vůči řešenému území tranzitní, vychází z celorepublikového
modelu dopravy, který je zpracován na základě aktualizovaných TP 225 Prognóza intenzit
automobilové dopravy z roku 2018, stejně jako přeshraniční doprava.

5.3.2

Dopravní nabídka

Rozsah výhledové silniční sítě pro návrhový rok 2035 vychází z předpokládaného rozvoje silniční sítě
na území města Brna a harmonogramu výstavby silniční a dálniční sítě ČR.
Výhledový rozsah dálnic a silnic I. třídy vychází z dokumentu Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do
roku 2040 (ŘSD ČR). Rozvoj silnic II. a III. třídy vychází z krajských Zásad územního rozvoje a
územních plánů obcí.
Komunikační síť na území města Brna vychází z ÚPD a z Generelu veřejné hromadné dopravy města
Brna.
Obrázek 4 – Výhledová síť na území města Brna
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5.3.3

Zatěžovací scénáře

Základem je dopravní model současného stavu, který odpovídá současným objemům dopravních
intenzit.
Výhledový stav k roku 2035 je vypočten invariantně za předpokladů uvedených v předchozích
kapitolách.

5.4

KARTOGRAMY INTENZIT

Bylo vypočteno zatížení automobilovou dopravou pro roky 2018 a 2035.
Po výpočtu zatížení byly vytvořeny kartogramy intenzit, které zobrazují zatížení komunikační sítě ve
formátu [všechna vozidla / lehká nákladní vozidla (do 3,5 t) / ostatní nákladní vozidla (nad 3,5 t) /
autobusy VHD za 24 hodin].
Kromě těchto kartogramů byly vytvořeny kartogramy 10 křižovatek na ulici Jihlavká a Osová.
Všechny kartogramy jsou zobrazeny v grafických přílohách na konci této studie.

6

KAPACITNÍ POSOUZENÍ SSZ

Předmětem kapacitního posouzení je 5 nejvytíženějších světelně řízených křižovatek
v dotčené oblasti. Posuzován je výhledový stav po dostavbě rozvojových území a realizaci úprav
navrhovaných v této studii. Kapacitně posouzeny byly konkrétně tyto křižovatky:
•
•
•
•
•

Jihlavská x Vídeňská
Jihlavská x Kamenice x Dlouhá
Jihlavská x Osová x P+R – vjezd
Jihlavská x Akademická x Bítešská – rampa
Osová x Labská x Pod Nemocnicí

Intenzity byly převzaty z dopravního modelu AF-CITYPLAN – rok 2035. Pro přepočet na špičkovou
hodinu bylo uvažováno s hodnotou 7,3 % ročního průměru denních intenzit (RPDI), což je nejvyšší
hodnota denních variací dopravy dle Ročenky dopravy Brno 2017. Délka cyklu na křižovatkách
v Jihlavské ulici byla uvažována jednotně 100 sekund z důvodu jejich koordinace, Délka cyklu na
křižovatce Osová x Labská x Pod Nemocnicí pak poloviční, tj. 50 sekund. Signální skupiny jsou
označovány písmeny postupně od severního vjezdu po směru hodinových ručiček. Ulice Jihlavská je
silnicí II. třídy II/602. Z křižujících komunikací jsou silnicemi I. třídy ulice Bítešská (I/23) a Vídeňská
(I/52), Dlouhá ulice je silnicí III. třídy III/15270, ostatní jsou místní komunikace.
V případě vedení cyklistů bylo pro účely kapacitního posouzení počítáno s méně příznivou variantou
pro kapacitu křižovatky, tedy s případy, že by většina ramen byla vybavena přejezdy pro cyklisty,
případně samostatnými vjezdy do křižovatky z cyklostezky. Pokud budou v dalších fázích přípravy
stavby některá z těchto opatření vypuštěna nebo pozměněna, dá se očekávat, že se tím kapacita
křižovatek nezmění nebo mírně zvýší.
U křižovatky Osová x Labská x Pod Nemocnicí byl ještě posuzován stav, kdy by byla neřízená okružní
s jedním pruhem na všech vjezdech i výjezdech.
V oblasti jsou navrženy ještě další mezilehlé světelně řízené křižovatky s Jihlavskou ulicí, avšak díky
nižším intenzitám na křižujících komunikacích lze předpokládat, že tyto málo vytížené křižovatky
kapacitně vyhoví, pokud vyhoví i nejvytíženější křižovatky v oblasti. Jedná se o tyto křižovatky
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•
•
•
•
•

6.1

Jihlavská
Jihlavská
Jihlavská
Jihlavská
Jihlavská

x
x
x
x
x

krematorium – vjezd
Štýřice – osa 4 (nová komunikace od Červeného kopce)
Na Pískové cestě x věznice – vjezd
nemocnice – vjezd
Netroufalky

JIHLAVSKÁ X VÍDEŇSKÁ – VÍCE VARIANT

Tato křižovatka je na hraně kapacity, proto bylo pro porovnání provedeno kapacitní posouzení více
variant. Jednotlivé varianty se odlišují způsobem řízení vjezdů od Jihlavské ulice a scénářem intenzit
s realizací jižní části Velkého městského okruhu (VMO) a bez ní. Varianty 1 až 3 uvažují existenci
VMO – varianta 1 počítá s řízením plnými signály, varianta 2 s řízením směrovými signály a varianta
3 s kombinací řízení vjezdu z Jihlavské-východ směrovými signály a z Jihlavské-západ signály
plnými. Varianta 4 uvažuje neexistenci jižní části VMO a plné signály z obou směrů Jihlavské.

6.1.1

Uspořádání křižovatky

Vlastní prostor křižovatky je geometricky ponechán ve stávajícím stavu. Navazující úsek Jihlavské
ulice na západním rameni rozšířen na 2+2 jízdní pruhy. Pro kapacitu křižovatky je důležité, aby
mohla vozidla z Jihlavské – západ projíždět přímým směrem ve dvou jízdních pruzích, proto pravý
pruh Jihlavské ulice přechází v pravý řadicí pruh pro směry přímo+vpravo (u varianty 4 v pruh
vpravo), levý jízdní pruh přechází ve střední řadicí pruh pro směr přímo a krátký řadicí pruh pro levé
odbočení se z něj odpojuje v blízkosti křižovatky. U variant 1 a 3 menší délka tohoto řadicího pruhu
nevadí, protože díky řízení vjezdu plnými signály mohou 3-4 vlevo odbočující vozidla na začátku
zelené najet do křižovatky, čímž případná další čekající vozidla uvolní levý jízdní pruh před
křižovatkou pro nerušenou jízdu vozidel přímo, dokončení odbočení vlevo je na konci zelené zajištěno
vyklizovací šipkou. Varianta 2 – řízení vjezdu směrovými signály – je podmíněna prodloužením
řadicího pruhu pro odbočení vlevo, protože pak vozidla musejí čekat před stopčárou na samostatnou
fázi a fronta vozidel by blokovala příjezd vozidel do sousedního řadicího pruhu pro jízdu přímo. Na
Vídeňské ulici ve směru z centra je navrženo vyhrazení pravého jízdního pruhu pouze pro odbočení
vpravo. Důvodem je jednak osazení vjezdu směrovými signály, jednak umožnění odbočení vpravo
z Vídeňské – sever během fáze pro bezkolizní levé odbočení ve směru od Jihlavské – západ díky
vymístění přímo jedoucích vozidel do sousedního pruhu, protože pro ně musí v této fázi svítit červený
signál. Ve variantě 4 (bez VMO) je kvůli vysoké intenzitě na pravém odbočení z Jihlavské-západ
vyhrazen pravý řadicí pruh pouze pro odbočení vpravo a k jízdě přímo slouží pouze pro jízdu přímo.
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Obrázek 5 - schéma řešení SSZ Vídeňská x Jihlavská

Pozn. označení signálních skupin a určení řadicích pruhů odpovídá variantě 1. Odlišnosti ostatních
variant: 2 – na obou vjezdech z Jihlavské směrové signály, 3 – na vjezdu z Jihlavské-východ směrové
signály, 4 – pravý řadicí pruh z Jihlavské-západ určen pouze pro odbočení vpravo.

6.1.2

Popis řízení

Ve variantě 1 jsou vjezdy z obou stran Jihlavské ulice jsou osazeny plnými signály a vjezd od
Jihlavské – západ také signálem pro opuštění křižovatky (vyklizovací šipkou). Ve variantě 2 jsou
vjezdy z obou stran Jihlavské ulice osazeny směrovými signály – samostatnými vlevo a
kombinovanými přímo+vpravo. Ve variantě 3 je vjezd z Jihlavské-východ řízen směrovými signály a
vjezd z Jihlavské-západ plnými signály a vyklizovací šipkou. Vzhledem k silným levým odbočením,
jež vyžadují samostatnou fázi, a pro zajištění bezkolizního průjezdu tramvaje jsou vjezdy z obou
stran Vídeňské ulice osazeny směrovými signály.
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Varianta 1
Ve fázi 1 mají volno tramvaje (TA^, TC^), vozidla jedoucí v přímém směru po Vídeňské ulici z obou
směrů (VA^, VC^)a souběžně přecházející chodci přes Jihlavskou ulici (PB+PF, PD+PH). Chodci na
přechodech přes tramvajovou trať (PE, PG) mají volno ve všech ostatních fázích. Fáze 2 se od fáze
1 liší tím, že tramvaje mají stůj a volno má pravé odbočení z Vídeňské-sever (VI>). Ve fázi 3 mají
volno obě protilehlá levá odbočení z Vídeňské ulice (VE<, VG<) a protijedoucí pravá odbočení na
doplňkovou šipku vpravo (SB>, SD>). Ve fázi 4 mají volno oba vjezdy z Jihlavské ulice (VB, VD) a
souběžné přecházející chodci přes Vídeňskou ulici (PA, PC). Ve fázi 5 je zastaven proud vozidel
z Jihlavské – východ, pomocí vyklizovací šipky je umožněno bezkolizní levé odbočení z Jihlavské –
západ (KD<) a zároveň vybráno druhé volno v cyklu pro protijedoucí pravé odbočení z Vídeňské –
sever (VI>).
Fázové schéma, varianta 1
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Signální plán, C = 100 s, varianta 1

Varianta 2
Ve fázi 1 mají volno tramvaje (TA^, TC^), vozidla jedoucí v přímém směru po Vídeňské ulici z obou
směrů (VA^, VC^)a souběžně přecházející chodci přes Jihlavskou ulici (PB+PF, PD+PH). Chodci na
přechodech přes tramvajovou trať (PE, PG) mají volno ve všech ostatních fázích. Fáze 2 se od fáze
1 liší tím, že tramvaje mají stůj a volno má pravé odbočení z Vídeňské-sever (VI>). Ve fázi 3 mají
volno obě protilehlá levá odbočení z Vídeňské ulice (VE<, VG<). Ve fázi 4 mají volno oba vjezdy
z Jihlavské ulice pro směr přímo+vpravo (VB^>, VD^>) a souběžné přecházející chodci přes
Vídeňskou ulici (PA, PC). Ve fázi 5 mají volno obě protilehlá levá odbočení z Vídeňské ulice (VF<,
VH<) a je zároveň vybráno druhé volno v cyklu pro protijedoucí pravé odbočení z Vídeňské – sever
(VI>).
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Fázové schéma, varianta 2
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Signální plán, C = 100 s, varianta 2

Varianta 3
Ve fázi 1 mají volno tramvaje (TA^, TC^), vozidla jedoucí v přímém směru po Vídeňské ulici z obou
směrů (VA^, VC^)a souběžně přecházející chodci přes Jihlavskou ulici (PB+PF, PD+PH). Chodci na
přechodech přes tramvajovou trať (PE, PG) mají volno ve všech ostatních fázích. Fáze 2 se od fáze
1 liší tím, že tramvaje mají stůj a volno má pravé odbočení z Vídeňské-sever (VI>). Ve fázi 3 mají
volno obě protilehlá levá odbočení z Vídeňské ulice (VE<, VG<) a protijedoucí pravé odbočení na
doplňkovou šipku vpravo (SD>). Ve fázi 4 je volno do všech směrů z Jihlavské-východ (VF< a VB^>)
a jsou puštěni souběžné přecházející chodci přes severní rameno Vídeňské ulice (PA). Ve fázi 5
pokračuje z předchozí fáze volno přímo+vpravo z Jihlavské – východ volno (VF< a VB^>) a chodci
(PA), nově je rozvíceno volno z Jihlavské-západ (VD) a chodci přes jižní rameno Vídeňské (PC). Ve
fázi jsou zastavena vozidla z Jihlavské-východ (VB^>), pomocí vyklizovací šipky je umožněno
bezkolizní levé odbočení z Jihlavské – západ (KD<) a zároveň vybráno druhé volno v cyklu pro
protijedoucí pravé odbočení z Vídeňské – sever (VI>).
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Fázové schéma, varianta 3

Varianta 4
Signální plán vychází z varianty 1 s úpravami reagujícími na jiné rozložení intenzit a jejich velikost.
Oproti variantě 1 je nově silně zatížena relace Jihlavská-západ – Vídeňská-jih, naopak na ostatních
křižovatkových pohybech dochází k poklesu intenzit. Hlavní změnou je, že mezi původní fáze 2 (přímé
směry Vídeňské) a 3 (levá odbočení z Vídeňské, nově označena 4) je vložena další fáze 3 s volnem
přímo + vlevo z Vídeňské-jih a naopak fáze 4 s volnem pro levé odbočení z Vídeňské-sever je
pokrácena na minimum. Čas je získán zkrácením délky volna pro Jihlavskou ulici.
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Fázové schéma, varianta 4

Signální plán, C = 100 s, varianta 4
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6.1.3

Kapacitní posouzení

Varianta 1

Křižovatka kapacitně vyhoví na stupeň ÚKD E – Nestabilní, což je méně, než hodnoty požadované
pro silnice I. a II. třídy – C a D, kterými jsou ulice Vídeňská a Jihlavská. Problematické je především
levé odbočení z Jihlavské-východ ovlivněné protisměrem (VB), kde v každém cyklu stihnou odbočit
jen 3 vozidla, která najedou do křižovatky v době zeleného signálu a odbočení dokončí na konci volna
protisměru. Kvůli tomu je zde ÚKD E a rezerva kapacity 6 %. Z ostatních signálních skupin je
nejmenší rezerva kapacity je na signální skupině VB z Jihlavské-východ přímo+vpravo – 8 %. Ostatní
signální skupiny mají dostatečnou rezervu kapacity nad 20 %.
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Varianta 2

Ve variantě se směrovými signály křižovatka kapacitně vyhoví na stupeň ÚKD D – Dostatečná.
Nejmenší rezerva kapacity je na signální skupině VB^> (z Jihlavské-východ přímo a vpravo) – 6 %,
nízkou rezervu kapacity 14-15 % má také signální skupina VD^> (z Jihlavské-západ přímo+vpravo).
Ostatní signální skupiny mají dostatečnou rezervu kapacity nad 20 %. Vypočtená délka fronty na
levém odbočení z Jihlavské-západ (VH<) činí 31 metrů, což vyžaduje řadicí pruh délky alespoň 37
m.
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Varianta 3

Kombinovaná varianta směrových a plných signálů vyhoví na stupeň ÚKD D – Dostatečná. Nejnižší
rezerva kapacity je na signální skupině VD^> - Jihlavská-západ, a to 8 %..
Výhodou oproti variantě se směrovými signály z obou směrů je, že není potřeba stavebně
prodlužovat levé řadicí pruh z Jihlavské-západ.
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Varianta 4

Křižovatka vyhoví na stupeň ÚKD D – Dostatečná. Nejmenší rezervy kapacity v rozmezí 11 – 14 %
jsou na signálních skupinách VB (Jihlavská-východ), VA^ (z Vídeňské-sever přímo) a VG< (z
Vídeňské-jih vlevo). Ostatní rezervy kapacity jsou nad 20 %. Díky vyhrazení pravého řadicího pruhu
ve směru od Jihlavské-západ pouze pro odbočení vpravo mohou tato vozidla nerušeně odbočovat na
signál doplňkové šipky vpravo ve společné fázi s protijedoucím silným levým odbočením z Vídeňskéjih, což se pozitivně projeví na kapacitě vjezdu.

6.2

JIHLAVSKÁ X KAMENICE X DLOUHÁ

6.2.1

Uspořádání křižovatky

Na vjezdu do křižovatky jsou z obou směrů Jihlavské ulice 3 jízdní pruhy, na vjezdech z ulice
Kamenice a Dlouhá 2 jízdní pruhy. Na výjezdech z křižovatky jsou shodně 2 jízdní pruhy na všech
ramenech. Všechna ramena jsou vybavena dělenými přechody pro chodce a kromě ramene přes
Dlouhou ulici také nedělenými přejezdy pro cyklisty. Na vjezdu Jihlavská – západ je levý pruh
vyhrazen pouze pro levé odbočení, pro směr přímo jsou dva jízdní pruhy (střední a pravý), přičemž
pravý slouží také pro odbočení vpravo. Na vjezdu Jihlavská – východ je z důvodu silného pravého
odbočení, které kříží přechod pro chodce i přejezd pro cyklisty vyhrazen pravý pruh pouze pro
odbočení vpravo, střední pruh je pro jízdu přímo a levý je společný pro směr přímo+vlevo. Na vjezdu
od ulice Kamenice je levý řadicí pruh samostatný pro levé odbočení a pravý společný pro směr
přímo+vpravo. Na vjezdu od Dlouhé ulice jsou oba řadicí pruhy určeny pro jízdu přímo a odbočení
vlevo nebo vpravo.
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Obrázek 6 – schéma řešení SSZ Jihlavská x Kamenice

6.2.2

Popis řízení

Vjezd od ulice Kamenice je řízen směrovými signály, ostatní vjezdy jsou řízeny plnými signály s tím,
že vjezdy Jihlavská – východ a Dlouhá jsou osazeny také signály pro opuštění křižovatky
(vyklizovacími šipkami). Protijedoucí příslušná pravá odbočení mají doplňkovou šipku vpravo.
Kapacitní posouzení počítá se čtyřmi fázemi. V fázi 1 mají volno oba směry Jihlavské ulice (VB, VD)
a souběžní chodci a cyklisté (PA+PE, PC+PG, CA), ve fázi 2 svítí vyklizovací šipka na levém odbočení
z Jihlavské – východ (KB<) a protijedoucí doplňková šipka vpravo z Dlouhé ulice (SC>). Fáze 3
obsahuje volno do všech směrů z ulice Kamenice (VE<+VA^>), fáze 5 volno do všech směrů z ulice
Dlouhá (VC+KC<), v obou případech mají současně volno chodci a cyklisté na přechodu a přejezdu
přes rameno vpravo od daného vjezdu (PD+PH+CD a PB+PF+CB). Fáze 4 je přechodová fáze mezi
fázemi 3 a 5 a zahrnuje současné volno pro vjezdy z ulice Kamenice (VA^>) a Dlouhá (VC) bez
levých odbočení, pro účely tohoto kapacitního posouzení nebyla použita.
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Fázové schéma
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Signální plán, C = 100 s
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6.2.3

Kapacitní posouzení

Křižovatka kapacitně vyhoví na stupeň ÚKD D – Dostatečná, což je vyhovující hodnota. Nejmenší
rezervu kapacity mají signální skupiny VB (Jihlavská – východ) – 11 % a VE< (levé odbočení z ul.
Kamenice) – 14 %. Ostatní signální skupiny mají rezervu kapacity nad 20 %.

6.3

JIHLAVSKÁ X OSOVÁ X P+R – VJEZD

6.3.1

Uspořádání křižovatky

Na obou ramenech Jihlavské ulice a na Osové ulici jsou vždy 2 pruhy na vjezdu i na výjezdu. Na
rameni P+R je na výjezdu z křižovatky jeden jízdní pruh a na vjezdu jeden jízdní pruh, který se těsně
před křižovatkou rozdělí na dva krátké řadicí pruhy délky pro 1 osobní automobil. Na obou vjezdech
z Jihlavské ulice jsou oba řadicí pruhy určeny pro jízdu přímo a odbočení vlevo nebo vpravo. Z Osové
ulice a výjezdu z P+R je levý řadicí pruh určen pouze pro odbočení vlevo a pravý pro směry přímo +
vpravo. Na všech ramenech jsou zřízeny dělené přechody pro chodce a s výjimkou ramena přes
Osovou ulice také nedělené přejezdy pro cyklisty.
Je nutné zmínit, že navržené řešení vjezdu od plánovaného P+R je řešeno z hlediska směrového
nevhodně, neboť je těsně před stopčárou SSZ napojovací komunikace vedena ve směrovém oblouku
s úhlem 90°. Toto řešení je převzato z předaných podkladů a vyplývá i z požadavku vzneseného
objednatelem na výrobním výboru na minimalizaci záborů pozemků nemocnice. Pro navrženou
kapacitu P+R je toto připojení nevyhovující, neboť vyklízení parkoviště o předpokládané kapacitě
2000 míst by trvalo neúměrně dlouho. Proto je nezbytné napojení nového P+R ještě dalšími vjezdy
mimo prostor ul. Jihlavská. Níže uvedené kapacitní posouzení tudíž prokazuje pouze vyhovující
úroveň kvality dopravy na vjezdech Jihlavské a Osové. Vjezd od P+R by byl pro uvažovanou kapacitu
parkoviště nedostatečný.
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Obrázek 7 - schéma řešení SSZ Jihlavská x Osová

6.3.2

Popis řízení

Vjezd od Dlouhé ulice je řízen směrovými signály, ostatní vjezdy jsou řízeny plnými signály s tím, že
vjezd Jihlavská – východ je osazen také signálem pro opuštění křižovatky (vyklizovací šipkou). Ve
fázi 1 mají volno oba vjezdy z Jihlavské ulice (VB, VD) a souběžní chodci a cyklisté, ve fázi 2 je
rozsvícena vyklizovací šipka na levém odbočení z Jihlavské – východ (KB<). Ve fázi 3 má volno do
všech směrů vjezd od Osové ulice (VG<+VC^>) a chodci a cyklisté na přechodu a přejezdu vpravo
od tohoto vjezdu přes rameno Jihlavská – východ (PB+PF, CB) a je rozsvícena doplňková šipka
vpravo z Jihlavské – západ (SD>). Ve fázi 4 má volno výjezd z P+R (VA), zůstává rozsvíceno volno
přímo+vpravo od Osové ulice (VC^>) a mají volno chodci a cyklisté přes obě ramena Jihlavské ulice
(PB+PF+CB a PD+PH+CD).
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Fázové schéma
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Signální plán, C = 100 s

6.3.3
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Křižovatka kapacitně vyhoví na stupeň ÚKD D – Dostatečná, což je vyhovující hodnota. Nejmenší
rezerva kapacity je na signální skupině VD – Jihlavská – západ, a to 15 %, nižší rezerva kapacity je
také na levém odbočení z Osové ulice (VG<) – 19 %, ostatní signální skupiny mají rezervu kapacity
nad 30 %.
Samostatně je nutné hodnotit výjezd od P+R, na kterém bude dosahováno zcela odlišných
hodnot špičkové intenzity dopravy. Vypočtená hodinová kapacita tohoto vjezdu je pro
parkoviště se 2000 místy nedostatečná.

6.4

JIHLAVSKÁ X AKADEMICKÁ X BÍTEŠSKÁ-RAMPA

6.4.1

Uspořádání křižovatky

Oproti stávajícímu stavu je provedeno několik změn geometrického uspořádání, a to především
v jihovýchodním kvadrantu křižovatky. Hlavní změnou je doplnění odbočovací větve vpravo z rampy
Bítešské z důvodu kvůli zrušení rampy, která dnes vede tento proud mimo stávající křižovatku. Tato
odbočovací větev vpravo je oddělena trojúhelníkovým směrovacím ostrůvkem. Kříží ji přechod pro
chodce sdružený s přejezdem pro cyklisty. Na rameni Jihlavská – východ je doplněn přechod pro
chodce.
Výsledné uspořádání křižovatky je následující. Z obou směrů Jihlavské ulice a z rampy Bítešská jsou
na vjezdu do křižovatky samostatné řadicí pruhy pro směr přímo a vlevo, z ulice Akademická pak
společný řadicí pruh přímo+vlevo. Z ramen Jihlavská – východ, Akademická a rampa Bítešská navíc
vede pravý jízdní pruh na odbočovací větev, oddělenou trojúhelníkovým dělicím ostrůvkem.
Z Jihlavské – západ není povoleno odbočení vpravo na rampu Bítešské. Z obou směrů Jihlavské ulice
je navíc umístěn řadicí pruh pro cyklisty ve směru přímo. Na výjezdu z křižovatky je na obou
ramenech Jihlavské ulice a na Akademické ulici vždy jeden jízdní pruh z prostoru křižovatky a jeden
připojovací pruh z komunikace vpravo, přičemž připojení vozidel se děje mimo prostor křižovatky a
není řízeno. Na výjezdu z křižovatky na rampu Bítešské je jeden jízdní pruh. Ul. Přechody pro chodce
jsou přes rameno Akademická a Jihlavská – východ. Vždy jsou vedeny z chodníku na trojúhelníkový
ostrůvek a odtud přes hlavní prostor komunikace. Přechod přes Akademickou je navíc ještě rozdělen
dělicím pásem, přes Jihlavskou – východ je nedělený.
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Obrázek 8 - schéma řešení SSZ Jihlavská x Akademická

6.4.2

Popis řízení

Všechny vjezdy jsou řízeny směrovými signály. Vzhledem ke společnému řadicímu pruhu nebo
fázování křižovatky jsou na vjezdech Akademická a rampa Bítešská navrženy kombinované směrové
signály přímo+vlevo, ostatní křižovatkové pohyby mají klasické směrové signály pro jeden směr. Pro
protilehlé vjezdy Akademická a rampa Bítešská byly zvoleny samostatné fáze, protože při společné
fázi s protisměrem a chodci by docházelo ke kolizi zatíženého levého odbočení z Akademické s chodci
přecházejícími přes východní rameno Jihlavské ulice. Ve fázi 1 mají volno oba přímé směry vozidel i
cyklistů po Jihlavské ulici (VB^+CB, VD^+CD), souběžné přecházející chodci na sérii čtyř dělených
přechodů přes Akademickou ulici (PE, PA, PI, PJ) a pro zajištění plynulého průjezdu cyklistů ve směru
na východ svítí také volno na sdruženém přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty (PCG). Ve
fázi 2 je volno pro jízdu přímo+vlevo z rampy Bítešské ulice (VG<^) a na sérii přechodů přes
Jihlavskou-východ (PJ, PB, PCG). Tato fázová posloupnost je nejvhodnější z hlediska pohybu chodců
a cyklistů. Všechna pravá odbočení mají volno v obou zbývajících fázích 3 a 4. Ve fázi 3 jsou k nim
vybrána volna pro levá odbočení z obou směrů Jihlavské (VF<, VH<), ve fázi 4 pak pro směr
přímo+vlevo z Akademické ulice (VA<^).
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Signální plán, C = 100 s

6.4.3

Kapacitní posouzení

Protože je zvažováno, že v souběžné ulici Netroufalky bude v úseku mezi Jihlavskou ulicí a
terminálem Nemocnice Bohunice povolen provoz pouze MHD a zásobování, bylo s tímto uvažováno
při kapacitním posouzení a intenzity vozidel z a do ulice Netroufalky, jsou přičteny k intenzitám
Akademické ulice.
Křižovatka kapacitně vyhoví na stupeň ÚKD D – Dostatečná, což je vyhovující hodnota. Nejmenší
rezerva kapacity je na signální skupině VA<^ – z Akademické ulice přímo+vlevo, a to 15 %, nižší
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rezervy kapacity (18 % a 20 %) jsou také na obou vjezdech z Jihlavské-západ (VD<, VH^), ostatní
signální skupiny mají rezervu kapacity nad 30 %.

6.5

LABSKÁ X OSOVÁ X POD NEMOCNICÍ – PRŮSEČNÁ, SSZ

6.5.1

Uspořádání křižovatky

Na všech vjezdech kromě ul. Pod nemocnicí jsou dva řadicí pruhy, pravý pro jízdu přímo+vpravo,
levý pro odbočení vlevo, na vjezdu od ul. Pod Nemocnicí a na všech výjezdech je jeden jízdní pruh.
Přechody pro chodce jsou uvažovány na všech ramenech křižovatky.
Obrázek 9 - schéma řešení Labská x Osová

6.5.2

Popis řízení

Na všech vjezdech jsou navrženy plné signály bez dalších doplňujících signálů. Řízení je jednoduché
dvoufázové. Ve fázi 1 mají volno vozidla přijíždějící z obou směrů Osové ulice (VA, VC) a souběžně
přecházející chodci (PB, PD), ve fázi 2 mají volno vozidla z ulic Labská (VD) a Pod Nemocnicí (VB) a
souběžné přecházející chodci (PA, PC).
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Fázové schéma

Signální plán, C = 50 s
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6.5.3

Kapacitní posouzení

Křižovatka vyhoví na stupeň ÚKD A – Velmi dobrá. Rezerva kapacity na všech vjezdech je vysoká –
nad 50 %.
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6.6

LABSKÁ X OSOVÁ X POD NEMOCNICÍ – OKRUŽNÍ NEŘÍZENÁ

U křižovatky Labská x Osová x Pod Nemocnicí bylo také kapacitně posuzováno alternativní řešení
formou okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem na okružním jízdním pásu, jedním pruhem na
vjezdech i výjezdech i přechody pro chodce na všech ramenech křižovatky.

Křižovatka vyhoví na stupeň ÚKD A – Velmi dobrá. Nejnižší rezerva kapacity je na vjezdu Osovásever, a to 44 %.

7

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Odhad stavebních nákladů je proveden dle Cenových normativů staveb pozemních komunikací ve
stupni záměr projektu dostupných na www.sfdi.cz
, v cenové úrovni 2018. S ohledem na
rozsah navržených úprav byly pro výpočet použity standardy určené pro ocenění rekonstrukcí
komunikací. Z hlediska cenových normativů je na řešeném úseku uvažováno s výměnou obrusné
vrstvy, výměnou části konstrukce vozovky a rozšířením komunikace. Poměr výměny obrusné vrstvy
a celé konstrukce musí být upřesněn provedením diagnostiky vozovky. U světelných signalizačních
zařízení je uvažováno s provedením úprav technologického vybavení v rozsahu vyvolaném změnou
situačního řešení křižovatek, obdobně bylo postupováno i při odhadu ceny za úpravy trakčního
vedení. Do stavebních nákladů není zahrnuto vybudování nové komunikace na Červený kopec, neboť
není předpokládáno, že by se na jejím vybudování město finančně podílelo. Obdobně nejsou do
kalkulace započteny ani úpravy parkovacích ploch u krematoria, neboť jejich realizace nesouvisí
s úpravami navrženými na ul. Jihlavská.
Orientační kalkulace stavebních nákladů je uvedena v následující tabulce:
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