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Dálnice D46
MÚK Žešov

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba se nachází v  extravilánu obecní 
části Prostějov-Žešov. Stávající dálnice 
D46 je z obou stran lemována zeleni nebo 
poli, na severovýchodě zájmového území 
se nachází hřbitov, ze severu ohraničuje 
zájmové území stávající sil. II/433 zajišťu-
jící propojení města Prostějova s městem 
Němčice nad Hanou.

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

MÚK Prostějov-jih (dnes MÚK Žešov) byla 
zprovozněna v  létě 1986 v  rámci soubo-
ru staveb „VO sil. I/46 Prostějov-jih“ jen 
s  odbočovacím klínem a  připojovacím 
pruhem ve směru na Vyškov, jehož délka 
již nevyhovovala aktuálně platné normě  
ČSN 73 6102 Z1. Stavba představovala 
doplnění odbočovacího pruhu a  pro-
dloužení připojovacího pruhu křižovatky 
Prostějov-jih se silnicí II/433. Dnešní tvar 
křižovatky, jenž tvoří dvě přímé větve pro 
směry Vyškov–Prostějov a opačně, zůstal 
zachován.

Navržený odbočovací pruh je dlouhý 224 
metrů. Připojovací pruh byl prodloužen 
o  212 metrů  ve směru na Vyškov. Délka 

přídatných pruhů je pro návrhovou rych-
lost na větvi 70 km/h. 

Samotné větve křižovatky nebyly stav-
bou dotčeny. Pro rozšíření vozovky D46 
bylo nutné rozšířit propustek pod násy-
povým tělesem. V  místě křižovatkového 
klinu u odbočovacího pruhu je instalován 
plastový tlumič nárazu, který je k vozovce 
připevněn chemickými kotvami. Dále je-
provedeno doplnění ocelových silničních 
svodidel s úrovni zadržení H2.

Zřízení přídatných pruhů je provedeno na 
úkor zpevněné krajnice. Šířka přídatných 
pruhů je 3,5 metru. Samotná dálnice D46 
je v  délce přibližně 310 metrů  opravena 
a byla provedena výměna obrusné a ložní 
vrstvy asfaltové vozovky.

V rámci projektové dokumentace nebyla 
řešena směrová, šířková a výšková úprava 
stávajících křižovatkových větví MÚK.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Dálnice D46 Vyškov–Olomouc, tzv. 
Hanácká dálnice zajišťuje do doby 
dostavby dálnice D1 kapacitní spo-
jení Brna s  Ostravou. Při výstavbě 
dálnice D46 Vyškov–Olomouc byly 
povoleny výjimky z  norem. Kromě 
chybějících širokých odstavných 
pruhů to byla také absence připojo-
vacích a odbočovacích pruhů. Připo-
jení a odbočení se dělo a  ještě stále 
děje pomocí připojovacího, resp. 
odbočovacího klínu. Toto řešení již 
dnes nevyhovuje normě, ale přede-
vším intenzitě provozu. Postupně 
probíhá příprava a realizace doplnění 
odbočovacích a připojovacích pruhů 
u všech křižovatek na této dálnici.

Od roku 2011 je prováděna moder-
nizace D46. Na celé komunikaci 
byla vyměněna středová svodidla za 
bezpečnější. Dále proběhly souvislé 
opravy povrchu a  přestavba křižo-
vatky Kelčice a  poloviny křižovatky 
Brodek. K  tomu ještě byly zintenziv-
něny práce na přípravě přestaveb 
křižovatek.

Nedostatečně dlouhé, respektive 
chybějící přídatné pruhy křižovat-
ky Prostějov-jih (dnes MÚK Žešov) 
tvořily bodovou závadu a  výraznou 

překážku bezpečnosti provozu, pro 
kterou nešlo zvýšit v  přilehlém úse-
ku maximální povolenou rychlost. 
Při najíždění vozidel na dálnici D46 
docházelo ke konfliktním situacím, 
a  to vzájemným omezením mezi 
účastníky silničního provozu. V  mís-
tě MÚK se nacházel pouze částečný 
připojovací pruh ve směru na Vyškov, 
odbočovací pruh ve směru na Pros-
tějov-jih, křižovatka Žešov postrádala 
úplně. Tento stav bylo možné změnit 
jedině výstavbou přídatných pruhů. 
Po doplnění připojovacích a  odbo-
čovacích pruhů se výrazně zlepšila 
bezpečnost a  plynulost provozu. 
K fyzické úpravě stávající MÚK Žešov 
stavbou nedošlo, na křižovatkových 
větvích bylo pouze upraveno vodo-
rovné dopravní značení.
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Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a dokončena dokumentace pro stavební povo-
lení. Stavební povolení bylo vydáno 16. října 2015. Výběrové řízení na zhotovitele stavby 
bylo ukončeno. Stavba byla zahájena 30. srpna 2016.
Hlavní část stavebních prací začala 13. 3. 2017. Řidiči se musejí připravit na dopravní 
komplikace. Provoz byl totiž sveden do jednoho jízdního pruhu. Dělníci opravovaný úsek 
zatarasili. Opravili tam exit, který byl velmi krátký. Měl pouze 12 metrů a nevyhovoval již 
stávajícím bezpečnostním normám.
Stavba byla zprovozněna 31. 10. 2017

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

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

UPVZUR ZSSPZPEIA

10/201703/201608/2013 08/201610/2015––

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
kategorie: R 22,5/100
délka připojovacího pruhu: 295 m
délka odbočovacího pruhu: 168 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1
délka větví: 436 m

Název stavby:
D46 MÚK Žešov
Místo stavby:
Olomoucký kraj
Katastrální území:
Žešov
Druh stavby:
Rekonstrukce křižovatky

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
Dopravoprojekt Ostrava, s r.o.
Zhotovitel:
KARETA s.r.o.  (Bruntál)
Cena stavby dle smlouvy: 
18 888 888 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v říjnu 2017. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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