
Brno

Královo Pole

Veveøí

Žabovøesky

Svitavská radiála

Velký mìstský
okruh

Velký mìstský
okruh

MÚK VMO – Hradecká

tunel II

tunel I

stavba I/42 Brno, VMO MÚK 
Dobrovského – Svitavská radiála

infografika S42-VMO-Dobrovskeho-B-090706

Silnice I/42

stavba

Brno, VMO Dobrovského B

Brno

Kuøim

Šlapanice

Geografická data poskytl VGHMÚø Dobruška, © MO ÈR, 2008

0 250 500 m

øešená stavba

jiné stavby

B52

informační leták, 08/2012 uvedeno do provozu

Brno, vMo dobrovského B

Silnicei/42



Silnice  i/42
Brno, vMo dobrovského B

dopravní význaM stavBy

Stavba se dotkla rozsáhlého území v měst-
ských částech Žabovřesky a královo Pole. 
rozhodující část tvoří dva paralelní dvoupruho-
vé ražené tunely značené jako královopolský 
tunel i a ii, dlouhé přibližně 1250 metrů. tunel 
i je trasován v ose Žabovřeské a Dobrovské-
ho ulice a tunel ii paralelně asi šedesát metrů 
jižněji v ose Pešinovy ulice. Portál tunelů je na 
žabovřeském předpolí umístěn mezi most přes 
Vmo na korejské a mÚk na Hradecké ulici. 
královopolský portál je umístěn mezi Poděbra-
dovou a košínovou ulicí.

Stavba zahrnovala mimoúrovňové křižovatky 
Vmo Žabovřeská–Hradecká a Hradecká–krá-
lovopolská v Žabovřeskách a část větví Dob-
rovského–Svitavská radiála přímo souvisejících 
s předpolím tunelů v králově Poli.

V prostoru Dobrovského a Slovinské ulice je 
umístěno technologické centrum tunelů s velí-
nem, rozvodnou a vyústěním vzduchotechniky.
Významným prvkem, který eliminuje násilné 
rozdělení sídliště Žabovřesky komunikací Vmo 
jsou dvě nové lávky pro pěší v úseku překrytí 
Vmo galeriemi, doplněna je rovněž třetí lávka 
v pokračování chodníku podél zástavby Hradec-
ké ulice přes Dobrovského ulici, kde do té doby 
pěší vazba k podchodu v ústí tererovy chyběla. 

mÚk Žabovřeská–Hradecká je třípatrová. Ve 
spodní úrovni je hlavní trasa Vmo zaústěna 

do tunelů. V meziúrovni je velká okružní křižo-
vatka, do které jsou zapojeny ulice Hradecká, 
Dobrovského a rampy z Vmo Žabovřeská. 
tato křižovatka plní všesměrnou funkci pro 
místní dopravu. V horní úrovni je samostatnými 
větvemi na mostech převedena tranzitující do-
prava směrů západ–sever (Svitavy) a jih–sever 
(z města). tranzitní těžká nákladní doprava je 
však z Vmo naváděna do tunelu a na Svitavy 
odbočí až vratnou rampou v mÚk Dobrovské-
ho–Svitavská radiála na opačné straně tunelu. 
napojení Vmo na místní komunikační síť měst-
ské části Žabovřesky je řešeno prostřednictvím 
mostu na korejské ulici obousměrnou středo-
vou rampou z Vmo.

mÚk Hradecká–královopolská je postavena ve 
dvou úrovních. Ve spodní úrovni, tři metry pod 
současným terénem, je zachována světelně 
řízená křižovatka pro místní dopravu s úrov-
ňovými přechody pro pěší. V horní úrovni na 
mostech, tři metry nad současným terénem, 
je převedena doprava projíždějící územím ve 
směru na Svitavy.

most na korejské ulici je půdorysně řešen ve 
tvaru písmene t. Ve směru korejské ulice je 
navržen jako čtyřpolový, krajní pole slouží jako 
vjezd do navazujících galerií, střední pole vy-
tváří křižovatku se sjízdnou rampou na Vmo na  
Žabovřeské ulici umožňující vjezd a výjezd od 
tunelu.

uMístění a popis stavBy

trasa silnice i/42 tvoří iii. městský okruh (vMo) a je významnou 
součástí „základního komunikačního systému“ (zÁKos z-67) 
města Brna, současně je součástí silniční sítě České republiky 
a dílčí část i mezinárodní silniční sítě e461. z hlediska celoměst-
ské dopravní struktury bude vMo jako celek zajišťovat vnější, 
tranzitní i cílové mimoměstské a vnitroměstské dopravní vztahy 
a tím výrazně odlehčí vnitroměstským komunikacím.

Řešený úsek stavby Vmo Dobrovského je součástí tzv. severozápad-
ního a severního segmentu velkého městského okruhu od Pražské ra-
diály (příjezd od D1) přes mÚk Vmo–Hlinky, Vmo Žabovřeská, vlastní 
stavba Vmo Dobrovského, mÚk Dobrovského–Svitavská radiála a na-
vazující stavba Vmo lesnická.

Z hlediska širších dopravních vztahů ovlivňují dopravní řešení v úseku 
Vmo výrazně vazby na radiály kníničskou, Hradeckou a Svitavskou 
a otázky spojené s připojením městských částí Žabovřesky a královo 
Pole.

Hradeckou radiálu lze charakterizovat jako vnitřní městskou radiálu, 
která je na vnější Svitavskou radiálu napojena v rozštěpu v prostoru 
za královopolským nádražím. Význam Hradecké radiály a její výhle-
dová funkce rozhoduje o řešení 
křižovatek Žabovřeská–Hradec-
ká, Hradecká–královopolská. 
Jedná se zejména o zohlednění 
její funkce v dopravním systému 
z hlediska exponovaných vzta-
hů sever–západ (ve spojitosti 
s funkcí Svitavské radiály) a nao-
pak ve vztahu k centrální oblasti 
ve směru do ulice Pod kaštany.
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slavnostní uvedení do provozu se uskutečnilo 31. srpna 2012. 
Původně se tak mělo stát už v prosinci roku 2011, jenže práce po žalobě občanského 
sdružení Velký městský okruh Brno na čtvrt roku přerušil městský soud v Praze. kvůli nedo-
statečnému vypořádání námitek o nadměrném hlukovém zatížení domů v okolí zrušil platné 
stavební povolení. Práce znovu začaly v březnu 2012 díky novému stavebnímu povolení.

stav reaLizaCe

význam zkratek: eia: Stanovisko eia • iZ: Schválení investičního záměru • Ur: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Záhajení výstavby • UP: Uvedení do provozu

upvzur zsspizeia

08/201203/200503/2002 01/200602/200510/200509/2001

data o stavBě
Hlavní trasa i/42:
celková délka: 7900 m
kategorie: mr 26,5(24,5)/70
plocha vozovek: 14 954 m2 (mimo 
tunely)
tunely:
počet celkem: 2
délka tunelů: 2500 m
Mostní objekty:
počet celkem: 13
z toho na silnici i/42: 3
nad silnicí i/42: 1
lávka pro pěší: 3

přemostění Ponávky: 4
galerie: 2
celková délka mostů: 511 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 3
délka větví: 2800 m
protihlukové stěny:
počet objektů: 7
délka stěn: 2195 m 
opěrné, zárubní, gabionové zdi:
počet objektů: 29
délka zdí: 2460 m

přeložky a úpravy ost. kom.:
délka přeložek: 2730 m
přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 91
objekty elektro a sděl. sítě: 107
plynovody a horkovody: 29
název stavby:
Silnice i/42 Brno, Vmo Dobrov-
ského B 
Místo stavby: Jihomoravský  kraj
Katastrální území:
královo pole, Žabovřesky, Ponava
druh stavby: novostavba

objednatel:
ŘSD čr a statutární město Brno
projektant dsp:
inženýrské sdružení Vmo Dob-
rovského (amBerG engineering 
Brno, Pk oSSenDorf, DoSinG 
Dopravoprojekt Brno Group
zhotovitel:
Sdružení Vmo Dobrovského 
B (oHl ŽS, a.s. - vedoucí sdruže-
ní, Subterra a.s., metrostav a.s.)  
Cena stavby dle smlouvy:
10 953 860 000 kč (vč. DPH) 

pozn.:  tento leták byl aktualizován v srpnu 2012. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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