
 

 

DOPRAVNÍ INICIACE – NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Dálniční síť 

Dokončení dálniční sítě a její doplnění na trasách, kde lze předpokládat posílení dopravních 

vztahů a odlehčení přetížené dálnice D1 a dále v trasách, kde je nevyhovující silniční 

infrastruktura. Jedná se především o tyto trasy: 

 

- dálnice D4 na relaci D4 (Písek) – D3 (Český Krumlov)  

- dálnice D11 na relaci Slovensko (Čadca) – D1 (Ostrava) - Opava – D35 (Mohelnice)  

- dálnice D13 na relaci D8 (Ústí n.L.) – D27 (Most) – D7 (Chomutov) – D6 (K.Vary) 

- dálnice D15 na relaci D7 (Louny) – D8 (Terezín) – D10 (Liberec) 

- dálnice D16 na relaci D27 (Žatec) – D7 (Louny) – D8 (Mělník) – D10 (M.Boleslav) 

- dálnice D19 na relaci D5 (Plzeň) – D4 (Písek) – D3 (Tábor) – D1 (Jihlava) 

- dálnice D19 na relaci D1 (Jihlava) -  R37 (Žďár n.Sáz.) – D35 Mohelnice 

- dálnice D27 na relaci D5 (Plzeň) – D6 (Jesenice) – D7 (Žatec) – D13 (Most) 

- dálnice D38 na relaci Rakousko   – D1 (Jihlava) – D11 (Kolín) – D10 (M.Boleslav) 

- dálnice D43 na relaci D35 (M.Třebová) – Polsko A4 (Wroclav) 

 

Silniční síť – rychlostní silnice 
 

Vytvoření sítě rychlostních silnic s využitím již realizovaných kvalitních úseků, zejména obchvatů sídel 

na trasách, kde lze předpokládat posílení dopravních vztahů a odlehčení přetížené dálnice D1 a dále 

v trasách, kde je nevyhovující silniční infrastruktura a kde nelze realizovat dálnice z výše uvedených 

důvodů. Jedná se především o tyto trasy: 

 

- Rychlostní silnice R4 na relaci D4 (Písek) – Německo (Železná Ruda) 

- Rychlostní silnice R9 na relaci D16 (Mělník) – Německo (Varnsdorf) 

- Rychlostní silnice R11 na relaci D11 (Opava) – D37 (Hradec Králové) 

- Rychlostní silnice R12 na relaci R1 (Praha) – D38 (Kolín) 

- Rychlostní silnice R13 na relaci D8 (Ústí nad Labem) – D15 (Liberec) 

- Rychlostní silnice R16 na relaci D6 (Rakovník)  - D7 – D8 – D10 – D35 (Jičín) 

- Rychlostní silnice R18  na relaci D5 Plzeň - D4 (Příbram)  - D3(Votice) 

- Rychlostní silnice R20 na relaci D4 (Písek)  - D3 (České Budějovice) 

- Rychlostní silnice R21 na relaci D5 (Bor)  - D6 (Cheb) 

- Rychlostní silnice R22 na relaci D5 (Bor) – D27 (Klatovy)  - D3 (Vodňany) 

- Rychlostní silnice R23 na relaci D3 (Veselí nad Lužnicí) – D38 - D1 (Rosice) 

- Rychlostní silnice R24 na relaci Rakousko (Gmund)  - D3 – D4 (Vodňany) 

- Rychlostní silnice R26 na relaci D5 (Plzeň)  - D19 – Německo (Furt im Wald) 

- Rychlostní silnice R32 na relaci D11 (Poděbrady) – D35 (Jičín) 

 



 

 

 

- Rychlostní silnice R34 na relaci D3 (České Budějovice) – D19 – D1 (Humpolec) 

- Rychlostní silnice R35 na relaci D35 (Hořice) – D37 (Hradec Králové)   

- Rychlostní silnice R37 na relaci D37 (Hradec Králové) – D35 – D19 – D1 (V.Bíteš)  

- Rychlostní silnice R38 na relaci D10 (M.Boleslav) – D15 (Česká Lípa) 

- Rychlostní silnice R43 na relaci D43 (Blansko) – D35 (Svitavy)  

- Rychlostní silnice R44 na relaci D35 (Mohelnice) – R11 (Šumperk)   

- Rychlostní silnice R46 na relaci D35 (Mohelnice) – D11 (Opava)   

- Rychlostní silnice R50 na relaci D1 (Slavkov) – D55 - Slovensko (Trnčín)   

- Rychlostní silnice R53 na relaci D38 (Znojmo) – D52 -  D2 (Hustopeče)   

- Rychlostní silnice R55 na relaci D2 (Lanžhot) – Rakousko (Poysdorf)   

- Rychlostní silnice R111 na relaci D3 (Maršovice)  - D1 (Divišov) 

- Rychlostní silnice R112 na relaci D3 (Václavice)  - D19 (Pelhřimov) 

- Rychlostní silnice R114 (118) na relaci D4 (Dobříš)  - D5 (Zdice) 

- Rychlostní silnice R125 na relaci D1 (Divišov)  - D38 (Kolín) 

- Rychlostní silnice R227 na relaci D5 (Zdice)  - D6 (Rakovník) 

 

 

 

 


