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A. ÚVODEM 

 

Kuřim je největším městem v okrese Brno-venkov. Ekonomické, sociální a politické změny po 

roce 1989 vytvořily prostředí, které umožnilo využití výhodné polohy města i zhodnocení jeho 

průmyslové tradice. Kuřim se počátkem našeho století stala jedním z nejrychleji rostoucích 

měst v ČR a zařadila se mezi nejvýznamnější hospodářská centra Jihomoravského kraje. 

Střediskovou funkci města vyjadřuje i udělení statutu obce s rozšířenou působností od roku 

2003.  

 Rychlý růst města v kombinaci se socioekonomickými změnami vytváří velký tlak na 

území města i jeho obyvatele. Nárůst intenzity dopravy a rozšiřování zastavěné plochy zhoršují 

životní prostředí ve městě. Očekávání i rizika jsou spojována s připravovanými velkými 

dopravními investicemi. Tento vývoj vytváří zvýšenou potřebu koordinace činností na území 

města, a to nejen v krátkodobém pohledu, tak jak tomu bylo doposud, ale také z hlediska 

naplňování dlouhodobých cílů. Výrazem vědomí potřeby koordinovat vývoj města 

v dlouhodobější perspektivě bylo v roce 2005 rozhodnutí o zpracování Strategického plánu 

rozvoje města Kuřimi.  

 Strategický plán je významný programový dokument, formulující cíle rozvoje města a 

cesty k jejich dosažení. Kombinuje pohled na město jako na celek, včetně vztahů k jeho okolí, 

s pohledem na jednotlivé složky života ve městě. Vytváří širší koncepční rámec, který 

usnadňuje politické reprezentaci města rozhodování v konkrétních otázkách. Svým 

dlouhodobým zaměřením pomáhá zachovat kontinuitu vývoje města a snížit závislost na 

momentálním politickém složení. Současně by však měl být živým dokumentem, a to jak ve 

smyslu dokumentu, se kterým se pracuje a ze kterého vycházejí konkrétní rozvojové záměry, 

tak ve smyslu dokumentu, který je potřeba periodicky aktualizovat, aby mohl pojmout potřeby 

a problémy, které dnes neznáme nebo neumíme pojmenovat. Bylo by dobré, aby diskuse 

strategického plánu a zejména jeho realizace přispěla k posílení spolupráce veřejné správy 

města s místními podnikateli a podpořila zapojování veřejnosti do rozhodování. V neposlední 

řadě je význam dokumentu i v tom, že pomáhá nacházet argumenty v úsilí o získávání 

finančních prostředků na rozvojové projekty z externích zdrojů.  

 Příprava Strategického plánu rozvoje města Kuřimi začala v roce 2005. Tento rok tak 

byl v historii rozvoje města do jisté míry přelomový, neboť kromě přípravy a projednávání 

Strategického plánu se Kuřim stala členem Národní sítě zdravých měst ČR a také vstoupila do 

dobrovolného svazku obcí Kuřimka.  

 Strategický plán rozvoje města Kuřimi tvoří I.) Profil města, II.) SWOT analýza a III.) 

Návrhová část. Návrhová část vychází z Profilu a SWOT analýzy a formuluje vizi města Kuřimi 

v roce 2020, rozvojové záměry, kterými chceme cíle (vize) dosáhnout, a opatření, specifikující 

způsoby dosažení rozvojových záměrů. Projednávání záměrů a opatření Strategického plánu 

probíhalo od října 2005 do ledna 2006, kdy ve dvoutýdenních intervalech vedli členové 

pracovní skupiny pro strategický rozvoj města ve spolupráci s externím konzultantem diskuse 

o formulaci jednotlivých opatření a aktivit tak, aby co nejlépe vyjadřovaly kroky potřebné ke 

zlepšení života ve městě. Návrhová část strategického plánu je výsledkem jejich práce. 

Aktualizace následně probíhala podobným způsobem roku 2011. 

 Jak s dokumentem pracovat? Pracovní skupinou vypracovaná verze byla předložena k 

širší diskusi v politické reprezentaci města i veřejnosti. Výsledkem jednání je formulace 

rozvojových záměrů a opatření, která získala nejširší podporu napříč politickými i zájmovými 

skupinami. Je to téměř vždy výsledek kompromisu, o čemž jsme se mnohokrát přesvědčili při 

jednání pracovní skupiny. Přijaté a zastupitelstvem města následně schválené formulace by 

měly být natolik obecné, aby dokázaly zahrnout všechny podstatné, známé a očekávané 

potřeby města, a současně natolik konkrétní, aby se staly východiskem pro jednotlivé projekty 

a činnosti.  

 Dalším krokem k realizaci – či praktické implementaci – Strategického plánu by mělo 

být vytvoření akčního plánu. Do něj by měly být vybrány takové aktivity (projekty, činnosti), 

které jsou považovány za významově prioritní a současně jsou natolik připraveny, že s jejich 



 
Město Kuřim / RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 

SPRM 2005/06, aktualizace 2013  - 5 z 83 - 

 

realizací jsme schopni začít bez velkého prodlení, zpravidla v průběhu nejbližších dvou let. Není 

reálné v krátkém čase dosáhnout všech cílů Strategického plánu – proto vybraných aktivit 

musí být jen omezený počet, úměrně silám a prostředkům, které na zvolené - dvouleté – 

období máme k dispozici nebo jsme schopni získat. 

 Dále je potřeba přijmout způsob monitorování realizace Strategického plánu, včetně 

akčního plánu. Monitorování může být zajištěno formou ročních zpráv, uvádějících úspěchy a 

neúspěchy v uplynulém roce a navrhujících opatření pro příští období. V případě akčního plánu 

by měla každoročně probíhat jeho aktualizace – (a) zhodnocení realizovaných aktivit, (b) 

rozhodnutí, zda ponechat mezi prioritními aktivity, které se nepodařilo realizovat, a (c) doplnit 

nové aktivity pro příští dvouleté období, v závislosti na přijatých prioritách a dostupných 

prostředcích.  

 V delší periodě – např. pětileté – by měl být aktualizován i samotný Strategický plán, 

neboť vzhledem k rychlosti společenského vývoje je reálné předpokládat, že v této době 

vzniknou potřeby, které dnes neumíme pojmenovat. Praktickým aspektem je doporučení 

časovat diskusi o aktualizaci Strategického plánu do období mezi roky komunálních voleb. 

 Věřím, že jak samotná diskuse, tak především postupná realizace opatření navržených 

Strategickým plánem povede ke zlepšení života ve městě a posílení kuřimské identity. 

 

Petr Daněk,  

externí konzultant 
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B.  USNESENÍ přijatá na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi a Rady města Kuřimi 

 

 

Usnesení z Rady města čís. 1/2005 ze dne 12.1.2005 

 
30/05 

RM schvaluje složení komise pro přípravu podkladů pro tvorbu strategie rozvoje města Kuřim 

ve složení: PaedDr. David Holman – předseda komise, Mgr. Vojtěch Kučera – tajemník komise, 

Ing. Petr Němec – koordinace vedoucích odborů MěÚ a organizačních složek.  

Termín plnění: 12.1.2005 (MST) 

 

Usnesení ze Zastupitelstva města  čís. 10/2005  ze  dne 13.12.2005  

 

1161/2005 

ZM bere na vědomí zprávu o tvorbě Strategie rozvoje města Kuřimi, vznikající propojením 

strategického a komunitního plánování. 

Termín plnění: 13.12.2005 (OIRR) 

 

Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 02/2006  ze  dne 7.3.2006  

 

1036/2006  

ZM bere na vědomí předloženou pracovní verzi Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 

k připomínkování vč. termínu uzávěrky podávání připomínek 21.3.2006 a bere na vědomí, že 

definitivní verze Strategického plánu rozvoje města Kuřimi bude předložena k jednání 

zastupitelstva města 18.4.2006. 

Termín plnění: 18.4.2006 (OIRR) 

 

 

Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 03/2006  ze dne 18.4.2006  

 

1054/2006  

ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Kuřimi a pověřuje starostu města  

předložením zprávy o jeho plnění na třetím zasedání ZM v roce 2007. 

Termín plnění: 30.4.2007 (OIRR) 

 

 

Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 2/2006  ze  dne 18.12.2006  

 

1046/2006  

ZM bere na vědomí doporučení obsažená v „Souhrnné zprávě k vyhodnocení kvality 

strategického plánování a řízení a uplatňování udržitelného rozvoje na úrovni města Kuřimi“ 

vč. samostatné přílohy č. 1 „Posouzení uplatňování principů dlouhodobé udržitelnosti vývoje v 

rozvojových dokumentech a v současném stavu města Kuřim“.  

Termín plnění: 18.12.2006 (OIRR )  

 

Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 6/2007  ze  dne 29.05.2007 

 

1130/2007  

ZM bere na vědomí Zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi za období 

duben 2006 – duben 2007 a pověřuje 1. místostarostu města předložením zprávy o jeho plnění 

na 3. zasedání ZM v roce 2008.  

Termín plnění: 30.4.2008 (OŽP)  

 

Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 3/2008  ze  dne 15.04.2008 
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1048/2008 

ZM bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi za období 

květen 2007 – duben 2008 a pověřuje 1. místostarostu města Mgr. Ladislava Ambrože 

předložením zprávy o jeho plnění na 3. zasedání ZM v roce 2009.  

Termín plnění: 30.4.2009 (OŽP)  

 

Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 3/2009  ze  dne 21.04.2009 

 

1046/2009 

ZM bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi za období 

květen 2008 – duben 2009 a pověřuje 1. místostarostu města předložením zprávy o jeho 

plnění na 3. zasedání ZM v roce 2010.  

Termín plnění: 30.4.2009 (OŽP)  

 

Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 3/2010  ze  dne 20.04.2010 

 

1032/2010 

ZM bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi za období 

květen 2009 – duben 2010 a pověřuje starostu města Kuřimi předložením zprávy o jeho plnění 

na 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi v roce 2011.  

Termín plnění: 30. 4. 2011 (OŽP) 

 

Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 6/2011  ze  dne 31.05.2011 

 

1086/2011 

ZM schvaluje uvolnění částky 30.000 Kč z rozpočtu města na přípravu aktualizace 

Strategického plánu rozvoje města Kuřimi vč. zajištění externích poradenských služeb a 

facilitace veřejného projednání.  

Termín plnění: 31. 5. 2012 (KÚ) 

 

Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 6/2011  ze  dne 31.05.2011 

 

1083/2011 

ZM bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi za období 

květen 2010 – duben 2011 a dále pověřuje starostu města předložením zprávy o jeho plnění 

na zasedání ZM v roce 2012.  

Termín plnění: 31. 5. 2012 (KÚ) 

1084/2011 

ZM schvaluje pracovní skupiny a řídící tým pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města 

Kuřimi ve složení dle zápisu.  

Termín plnění: 31. 5. 2012 (KÚ) 

1085/2011 

ZM schvaluje harmonogram a jednací řád pracovních skupin a řídícího týmu pro aktualizaci 

Strategického plánu rozvoje města Kuřimi dle zápisu.  

Termín plnění: 31. 5. 2012 (KÚ) 

 

Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 8/2011  ze  dne 23.08.2011 

 

118/2011 

ZM schvaluje změnu harmonogramu jednání k aktualizaci Strategického plánu rozvoje města 

Kuřimi.  

Termín plnění: 15. 11. 2011 (KÚ) 

 

Usnesení z Rady města čís. 15/2011  ze  dne 25.05.2011 

 

251/2011 
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RM bere na vědomí návrh dalšího postupu aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 

a předkládá ZM návrh dalšího postupu aktualizace Strategického plánu rozvoje města ke schválení. 

Termín plnění: 2. 6. 2011 (KÚ)  
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1. POLOHA A HISTORIE 

1.1 Poloha města 

Město Kuřim se nachází ve vzdálenosti cca 13 km severně od města Brna, v dopravně výhodné 

poloze na silničních komunikacích Brno – Svitavy a Brno - Tišnov a na železniční trati Brno - 

Havlíčkův Brod. Katastr města je součástí zájmového území města Brna, které tvoři jádro 

Brněnské sídelní regionální aglomerace. S 10 814 obyvateli (k 1. 1. 2013 dle průběžné 

evidence) je Kuřim největším městem okresu Brno-venkov a také jeho nejvýznamnějším 

průmyslovým centrem. V kontextu Jihomoravského kraje jde o 10. největší město se silným 

rozvojovým potenciálem.  

 Exponovanost (výhodnost) polohy města vyplývá především z lokalizace blízko centra 

brněnské aglomerace, která je druhou nejvýznamnější koncentrací obyvatelstva, výroby a 

služeb v ČR a je dále zesilována existencí dopravních komunikací evropského významu. V prvé 

řadě je to silnice I/43, která je spojnicí Vídně, Bratislavy a Brna s Wroclaví, Dolním Slezskem a 

východními Čechami a je součástí sítě transevropských komunikací (E461). Městem prochází 

dvoukolejná elektrifikovaná trať č. 250, která je jedním ze dvou hlavních železničních spojení 

Prahy a Brna. Ke zhodnocení polohy Kuřimi přispívá i dálnice D1 (exit Ostrovačice ve 

vzdálenosti 18 km), která je nejen spojnicí Prahy a Brna a nejzatíženější komunikací v ČR, ale 

je i komunikací integrující jednu z hlavních evropských urbanizačních os (Skandinávie – Berlín 

– Praha – Vídeň – Budapešť – Balkán). Na význam dopravní polohy Kuřimi ukazuje i 

připravovaná výstavba rychlostní komunikace R43 v blízkosti města.  

 

 
Obr.1 Poloha Kuřimi v kontextu brněnské aglomerace a České republiky 
Zdroj: www.bnhelp.cz 

http://www.bnhelp.cz/
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1.2 Historie 

První známé osídlení pochází ze starší doby kamenné. Nejstarší písemnou zmínkou je zakládací 

listina kostela sv. Maří Magdaleny z roku 1226. Obec Kuřim prodal moravský markrabě Jošt 

v roce 1405 Milotovi z Křižanova. Od roku 1464 patřila obec pánům z Boskovic. V roce 1527 

koupil Kuřim Zikmund Nekeš z Landeka. Po smrti Zikmunda roku 1547 byla obec prodána 

městu Brnu. Vznik erbu před rokem 1560 v podobě černého orlího křídla o dvou řadách per 

souvisel s povýšením někdejší vsi na městečko. Celkem zdárný hospodářský vývoj Kuřimi byl 

přerušen třicetiletou válkou, která Kuřim i její okolí tvrdě postihla. V roce 1645 Švédové Kuřim 

zpustošili. 

  Z konce 17. stol. se na dnešním náměstí 1. května zachovala socha sv. Floriana, později 

byla na úbočí Kuřimské hory postavena vodní kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého a v 

letech 1766-1772 byl přestavěn původně románský kostel sv. Maří Magdaleny z r. 1226 do 

pozdně barokního slohu. 

 Začátkem 19. století byla postavena přípojka od státní silnice z České do Tišnova. Byla 

zřízena obecná škola. Až do roku 1848 byly kuřimské dějiny úzce spjaty s městem Brnem. 

Brno mělo ve zdejším čtyřkřídlém dvoupatrovém zámku, který byl renesančně přestavěn z 

tvrze ze 16. stol., svou centrální správu pro celé panství. Radikální změna nastala v důsledku 

revolučních událostí v roce 1848. Stará patrimoniální správní soustava byla zrušena a 

nahrazena správou státní a obecní. 

 Ve druhé polovině 19. stol. byla v Kuřimi zřízena pošta, občanská záložna, četnická 

stanice, vznikl sbor dobrovolných hasičů, byl zahájen provoz na nové železniční trati Brno-

Kuřim-Tišnov (1885), dokončena silnice Kuřim-Moravské Knínice, přistaveno dvorní křídlo 

zámku, rozšířen vodovod, založena tělocvičná jednota Sokol. 

 Začátkem 20. století byla postavena silnice z Kuřimi do Jinačovic, zahájen provoz na 

železniční trati Kuřim-Veverská Bítýška (1911) a dokončena stavba silnice Kuřim-Lipůvka. 

 Po I. světové válce byla zřízena měšťanská škola, přestavěn Dělnický dům, ve kterém 

dnes působí Dům dětí a mládeže, postavena hasičská zbrojnice a sokolovna, kde je v 

současnosti kromě tělocvičny i horolezecká stěna a posilovna. 

 Roku 1942 byl založen strojírenský závod, výrobce přesných obráběcích strojů, jako 

pobočný závod Zbrojovky Brno – z tohoto důvodu byla také Kuřim za druhé světové války 

bombardována. Po II. světové válce Kuřim rychle rostla díky rozvoji výroby v závodě TOS a 

hromadné bytové výstavbě. Postupně bylo postaveno více jak 600 bytů, zřízena hudební škola, 

otevřena nová základní škola, zbudován stadion. Na dynamickém rozvoji města měla zásluhu 

továrna TOS, která podporovala výstavbu dalších bytových domů, společenských zařízení a 

občanskou vybavenost města. 

 V roce 1959 byla otevřena nová mateřská škola, o rok později kulturní dům a jesle TOS 

Kuřim, které byly v r. 1991 přestavěny na další mateřskou školu, začala plynofikace města, do 

provozu byl uveden březovský vodovod. 

 
Obr.2 Panorama města při pohledu ze Zlobice (od severu) 

 

  K 1. 7. 1964 získala Kuřim statut města. Začala výstavba výškových bytových 

domů, obchodů, dvou mateřských škol, další základní školy, knihovny a polikliniky. Provoz 

zahájila věznice. Byla otevřena krytá plovárna se saunou, plaveckou školou a venkovní 

koupaliště s hřištěm pro plážový volejbal. V 80. letech byla dostavěna panelová sídliště Na 

Loučkách a Brněnská, začátkem 90. let byl zprovozněn penzion pro důchodce. V následujícím 

desetiletí byla zahájena intenzivní bytová výstavba, nejdříve především formou půdních 

vestaveb v domech se sedlovou střechou, od přelomu tisíciletí pak především intenzivní 
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výstavbou v lokalitě Díly za sv. Janem (rozsáhlé, zcela nové sídliště bytových a rodinných 

domů) a v menší míře i v ostatních rozvojových lokalitách (Podlesí, Vyhlídka). 

Rozsáhlá výstavba domů a bytů a dobrá úroveň občanské vybavenosti mění od 90. let 

20. století tvář města a vytváří podmínky pro další růst počtu obyvatel. Významnou investicí 

byla výstavba rozsáhlého závodu společnosti Tyco Electronics Czech, s.r.o. Spolu s dalšími 

firmami i rozvojem TOS Kuřim - OS, a.s., přispívá k vysokému kladnému saldu dojížďky za 

prací do města. 

 V rámci reformy veřejné správy se Kuřim od 1. 1. 2003 stala obcí s rozšířenou 

působností, vykonávající státní správu pro správní obvod deseti obcí (Čebín, Česká, Hvozdec, 

Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška), 

v němž žije 22,0 tis. obyvatel (1. 1. 2013).  

 V roce 2005 Kuřim vstoupila do celostátní asociace municipalit Národní síť Zdravých 

měst ČR a navázala přeshraniční spolupráci se slovenským městem Leopoldov. Ve stejném 

roce byl rovněž ustaven dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kuřimka, jehož členy jsou 

společně s Kuřimí obce Moravské Knínice, Chudčice a Veverská Bítýška. V roce 2012 byla 

založena místní akční skupina (MAS) Brána Brněnska jako sdružení zástupců veřejné správy, 

podnikatelských subjektů a neziskového sektoru na území více než padesáti obcí. Sídlem MAS 

se stala Kuřim.  

 

  

2. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ 

2.1 Vývoj počtu obyvatel 

Město Kuřim zaznamenalo v uplynulých 100 letech výjimečně dynamický populační vývoj, 

výrazně předstihující populační růst většiny měst ČR. Hlavními impulzy populačního růstu byla 

poloha města v blízkosti Brna, výhodná dopravní poloha a specificky lokalizace významné 

strojírenské výroby do Kuřimi na počátku 40. let 20. století. Populační vývoj města však nebyl 

plynulý. Odráží se v něm celková populační situace v ČR, modifikovaná místními podmínkami – 

polohou a bytovou výstavbou, navazující na rozšiřování průmyslové výroby v závodě TOS 

Kuřim a územní vývoj brněnské aglomerace.  

 Na počátku 20. stol. byla Kuřim městysem s 1,6 tis. obyvatel. Počet obyvatel se rychle 

zvyšoval především díky vysokému přirozenému přírůstku, odrážejícímu celkově příznivou 

demografickou situaci v ČR. Vývoj byl přerušen jen první světovou válkou, po ní došlo 

k obnovení a zrychlení růstu. Ve 30. letech k růstu města v omezené míře přispěla i 

suburbanizace (stěhování majetnějších obyvatel z Brna). V roce 1938 měla Kuřim 641 domů, 

tj. 2,5x více než v roce 1900 (253 domů). Veškerá bytová výstavba byla realizována ve formě 

rodinných domů. 

 V roce 1940 začala výstavba kuřimského závodu brněnské Zbrojovky, který již v roce 

1942 zahájil výrobu. V tomtéž roce byla do Kuřimi přestěhována výroba leteckých motorů 

hamburské firmy Klöckner. V roce 1943 pracovalo v obou závodech 4 tis. zaměstnanců a před 

zničením továrny spojeneckým bombardováním v srpnu 1944 byl počet pracovníků odhadován 

až na 15 tisíc. Rychlý růst výroby byl impulzem pro bytovou výstavbu. V roce 1943 začala 

výstavba nové čtvrti Podlesí, dokončené v roce 1950. S poválečnou obnovou a rozšiřováním 

strojírenského závodu (od roku 1950 TOS Kuřim) souvisela intenzivní bytová výstavba, 

především v severní části města (okolí ulice Legionářská). Ta již probíhala převážně ve formě 

bytových domů, nejčastěji dvou až čtyřposchoďových domů „dvouletkového“ typu (Bezručova 

čtvrť). Díky migraci dříve dojíždějících pracovníků průmyslového závodu, ale také díky 

vysokému přirozenému přírůstku, se počet obyvatel města rychle zvyšoval. Při sčítání v roce 

1961 žilo v Kuřimi (vč. Podlesí) již 5,9 tis. obyvatel.  
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Obr. 2.1 Srovnání průměrného ročního relativního přírůstku obyvatelstva v Kuřimi, Brně a 

České republice (1961-2011) 
Pramen: Historický lexikon obcí ČR 1869-2005 (Praha: ČSÚ 2007) a Sčítání lidu, domů a bytů 2011. 

 

 

Šedesátá léta 20. stol. byla v ČR obdobím populační stagnace. Počet obyvatel města se však 

v této době zvyšoval neobyčejně rychle (viz srovnání s jinými městy, tab. 2.1) a to jednak 

v důsledku pokračující bytové výstavby, ale i přirozeným přírůstkem, vyplývajícím z předchozí 

imigrace mladých rodin. Naopak v 70. letech, kdy v ČR došlo v důsledku přijetí propopulačních 

opatření k urychlení populačního růstu, se v Kuřimi populační růst zpomaluje. I když se počet 

obyvatel města za dekádu zvýšil o 9%, ve srovnání s jinými městy v okolí Brna to bylo jen 

podprůměrné tempo (viz tab. 2.1 a obr. 2.1). V roce 1975 byla ukončena hromadná bytová 

výstavba v severní části města. 

 Počátkem 80. let byla obnovena hromadná bytová výstavba, tentokrát jižně od 

železniční trati (sídliště Na Loučkách). Důsledkem bylo opětovné urychlení populačního růstu 

města. Vývoj v Kuřimi tak opět kontrastoval s vývojem v ČR, pro který byla charakteristická 

populační stagnace po odeznění efektu propopulačních opatření.  

  

Tab.2.1 Vývoj počtu obyvatel ve vybraných městech okresu Brno-venkov v letech 1961-2011 

Město 
Počet obyvatel 

1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Ivančice 8 154 8 558 9 746 9 448 9 350 9 468 

Kuřim 5 944 7 076 7 695 8 621 8 930 11 540 

Rosice 4 819 4 396 4 978 4 985 5 296 5 740 

Šlapanice 5 387 5 410 6 841 6 172 6 214 7 109 

Tišnov 7 017 6 947 9 097 8 566 8 311 8 780 
Pramen: Český statistický úřad (data ze sčítání lidu, domů a bytů v daném roce). V roce 2011 definitivní výsledky. 

 

 V první polovině 90. let došlo v ČR v návaznosti na politické změny a ekonomickou 

transformaci k zásadní proměně demografického chování a populačního vývoje. Radikální 

pokles porodnosti spolu s významným zlepšováním úmrtnostních poměrů měl za následek 
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nejen úbytek počtu obyvatel přirozenou měnou, ale také demografické stárnutí. Města všech 

velikostních skupin, v desetiletích centrálně řízené ekonomiky rostoucí díky soustřeďování 

hromadné bytové výstavby, začala ztrácet své obyvatelstvo ve prospěch příměstských obcí. Po 

stagnaci v první polovině 90. let tak ke konci dekády a v prvních letech 21. století dochází 

k dalšímu oživení populačního růstu a územního rozvoje Kuřimi, vyplývajícímu tentokrát 

z atraktivní polohy v zázemí Brna. Největší část nové výstavby byla soustředěna do lokality 

Díly za sv. Janem. Ve srovnání s výstavbou v poválečných dekádách mají mezi nově 

kolaudovanými domy vyšší podíl rodinné domy (např. Podlesí). V důsledku rychlé 

suburbanizace tak na počátku 21. století byla Kuřim nejen jedním z mála měst ČR, jehož počet 

obyvatel se nesnižoval, ale naopak jedním z nejrychleji rostoucích měst ČR. Jestliže v roce 

2001 byla Kuřim 150. největším městem v ČR, v roce 2012 byla v seznamu českých a 

moravských měst na 125. místě.  

Údaje o počtu obyvatel v definitivních výsledcích Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

byly tříděny podle obvyklého pobytu (na rozdíl od sčítání v letech 1950 – 2001, kdy bylo 

kritériem místo trvalého bydliště). Podle tohoto ukazatele mělo v Kuřimi v okamžiku sčítání 

v březnu 2011 obvyklý pobyt celkem 11 540 osob, tj. ca o 730 osob více než podle průběžné 

evidence obyvatel k 1. 1. 2011. Přestože žádný z obou pramenů není zcela spolehlivý lze velký 

rozdíl mezi nimi z části vysvětlit významným počtem osob, které v Kuřimi fakticky bydlí, avšak 

nejdou zde přihlášeny k trvalému bydlení. 

 

   
Obr. 2.2 Vývoj počtu obyvatel Kuřimi v letech 1971 – 2012 (počet obyvatel k 1. 1. daného 

roku) 
Pramen: Český statistický úřad  

 

2.2 Demografický vývoj a struktura  

Populační vývoj města v uplynulých sto letech se odráží v současné věkové struktuře 

obyvatelstva. Nerovnoměrná dynamika tohoto vývoje je příčinou výkyvů ve věkové struktuře. 

Silnými ročníky jsou zvláště současní šedesátníci, narození v době poválečného baby boomu a 

intenzivní poválečné bytové výstavby v 50. letech. Druhou silnou generací jsou lidé ve věku 30 

až 45 let, narození v době propopulačních opatření 70. let a obnovení hromadné bytové 
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výstavby ve městě v 80. letech. Nový výrazný výkyv ve věkové struktuře vznikl v důsledku 

poklesu porodnosti po roce 1993 (viz obr. 2.3). Naopak, v důsledku zintenzivnění bytové 

výstavby ve městě od roku 2002, a ve stejné době probíhajícím zvýšením porodnosti v ČR, 

došlo k vytvoření nové vlny silných ročníků dětí.  

 V porovnání věkové struktury obyvatel Kuřimi s českou populací je vidět, že je více 

nevyrovnaná: generace šedesátníků ve městě, na rozdíl od ČR, již není významněji 

zastoupena, zato generace třicátníků je silnější než v ČR, podíl slabých ročníků ve věku 15 – 

29 let je nižší než v ČR a naopak dětská složka do 15 let je v Kuřimi zastoupena více (obr. 

2.3). 
 

 
Obr. 2.3 Srovnání věkové struktury obyvatel Kuřimi (tmavě oranžové) a ČR (modré 

orámování) k 31. 12. 2012 ((relativní vyjádření, podíl věkových skupin v % na celkovém počtu 

mužů/žen). 
Pramen: Věkové složení obyvatelstva 2012 (ČSÚ Praha 2013) a Městský úřad Kuřim 
 

Ve srovnání s jinými městy a regiony ČR je současná věková struktura kuřimské populace 

relativně příznivá. Děti do 15 let tvořily v roce 2011 celkem 17,2% populace města 

(definitivní výsledky sčítání lidu, viz tab. 2.2), zatímco v ČR a Jihomoravském kraji to bylo jen 

14,3%, resp. 14,0% a v Brně jen 12,7%. Tomu odpovídá i nižní zastoupení seniorů (13,6%), 

které je o 2,2% nižší než v ČR a o 3,7% nižší než v Brně. Jako v jednom z mála měst a 

územních celků ČR tak v Kuřimi počet dětí převyšuje počet osob starších 65 let, a to poměrně 

výrazně. Průměrný věk kuřimské populace (39,2 let k 1. 1. 2013) je o 2,1 roky nižší než v ČR 

a o 2,3 roky nižší než v Jihomoravském kraji. Kuřim má ze všech měst Jihomoravského kraje 

nejmladší obyvatelstvo: průměrný věk byl začátkem roku 2013 o 3,1 roku nižší než v Brně 

nebo Blansko a o 1,9 roku nižší než v Tišnově. 
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Tab.2.2 Věková struktura obyvatel Kuřimi a vybraných měst podle definitivních výsledků 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (k 26. 3. 2011) 

 Město, 
území 

Počet 
obyvatel 
celkem 

Věková skupina  
Index 
stáří 

Podíl 

ek. 
aktiv-
ních 
(%) 

absolutní počet podíl v % 

0 - 14 15 - 59 65+  0 - 14 15 - 59 65+ 

Kuřim 11 540 1 986 7 957 1 570 17,2 69,0 13,6 79,1 48,8 

Ivančice 9 468 1 413 6 467 1 565 14,9 68,3 16,5 110,8 46,9 

Rosice 5 740 859 4 026 840 15,0 70,1 14,6 97,8 50,2 

Šlapanice 7 109 1 051 4 831 1 215 14,8 68,0 17,1 115,6 49,5 

Tišnov 8 780 1 347 5 900 1 517 15,3 67,2 17,3 112,6 47,4 

Brno 385 913 49 156 268 655 66 770 12,7 69,6 17,3 135,8 50,2 

JM kraj 1 163 508 162 794 808 861 188 684 14,0 69,5 16,2 115,9 49,2 

ČR 10 436 560 1 488 928 7 267 169 1 644 836 14,3 69,6 15,8 110,5 48,7 

Poznámka: počet obyvatel dle obvyklého pobytu; obyvatelé s nezjištěným věkem (v Kuřimi 27 

osob) nejsou v ukazatelích věkové struktury zahrnuti. 
Pramen: Vybrané základní ukazatele podle obcí – Jihomoravský kraj (ČSÚ Praha 2012) 
 

Relativně příznivá věková struktura je výsledkem zvýšení porodnosti po roce 2000 a 

zejména výsledkem kladného migračního salda, které přispělo i k omlazení populace. Index 

stáří v Kuřimi byl v roce 2011 dokonce nižší (o 6,1%) než o deset let dříve, zatímco v ČR ve 

stejné době narostl o 23%. V roce 2009 přesáhl absolutní počet dětí v Kuřimi jejich stav 

počátkem 90. let (kdy však byla Kuřim menší). Přes relativně příznivý vývoj v uplynulé dekádě 

je i kuřimská populace postižena procesem demografického stárnutí, i když dosud méně než 

jinde v ČR. Tento proces se urychlí, pokud bude pokračovat pokles porodnosti, který začal 

v roce 2010 (viz níže), a pokud se sníží intenzita imigrace do města.  

 

Tab. 2.3 Vývoj věkové struktury obyvatel Kuřimi, Jihomoravského kraje a ČR (data k 31. 12. 

uvedeného roku, v letech 1991 a 2001 k datu sčítání).  

Věková skupina 1991 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0 – 14 let (%) 21,2 16,3 16,1 16,9 17,0 17,4 18,0 18,1 

15 – 64 let (%) 62,9 64,7 70,3 70,6 69,5 68,3 67,9 67,1 

65 a více let (%) 15,9 18,9 14,1 14,4 14,6 14,6 14,8 15,0 

Prům. věk Kuřim 35,4 38,5 38,9  38,7  38,8  38,8  38,8  39,0  

Prům. věk JM kraj 36,7  39,2 40,5  40,6  40,8  40,9  41,1  41,3  

Prům. věk ČR 36,5  39,0  40,2  40,3  40,5  40,6  40,8  41,1  

Index stáří Kuřim 48,8 89,1 87,3  85,1  85,8  83,8  82,3  83,0  

Index stáří JM 

kraj 65,1  91,9 106,1  108,9  112,3  114,2  114,8  116,1  

Index stáří ČR 62,0  87,2  100,2  102,4  105,1  107,0  107,8  110,4  

Index stáří: počet obyvatel ve věku 65 a více let / počet dětí ve věku do 15 let (v %) 
Pramen: Demografická ročenka měst ČR (ČSÚ Praha) 

 

 Koncem 90.let byla úroveň porodnosti v Kuřimi podobná jako v Jihomoravském kraji 

nebo ČR a přes velké meziroční výkyvy (typické pro populace s nízkým absolutním počtem 

demografických událostí) se v Kuřimi rodilo méně než 10 dětí na 1000 obyvatel. Počínaje 

rokem 2000 se porodnost v celé ČR začala systematicky zvyšovat. Tempo růstu porodnosti 

v kuřimské populaci bylo přitom významně vyšší než v české populaci jako celku: od roku 

2001 byla hrubá míra porodnosti v Kuřimi trvale vyšší než v ČR, Jihomoravském kraji i Brně 

(viz tab. 2.4). Růst porodnosti trval až do roku 2009, kdy se v Kuřimi narodilo rekordních 185 

dětí, což odpovídá hrubé míře porodnosti 17,5 promile (viz obr. 2.4). Taková hrubá míra 

porodnosti byla v ČR dosažena naposledy v roce 1978, v době doznívání efektu propopulačních 

opatření. Hlavní příčinou nadprůměrného tempa růstu porodnosti v Kuřimi je jeho migrační 

atraktivita, která omlazuje věkovou strukturu a přivádí do města ženy, které plánují založení 

rodiny. Od roku 2010 se intenzita porodnosti v Kuřimi stejně jako v ČR snížila, přičemž tempo 
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poklesu v Kuřimi bylo opět rychlejší. Přesto hrubá míra porodnosti zůstává vyšší než počátkem 

století i vyšší než v ČR a Jihomoravském kraji.  

 

Tab. 2.4 Vývoj hrubé míry porodnosti v letech 2002-2011 

Území 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 9,1  9,2  9,6  10,0  10,3  11,1  11,5  11,3  11,1  10,4  

JM kraj 9,0  8,9  9,5  9,9  10,2  10,9  11,5  11,4  11,3  10,7  

Brno 9,2  9,1  9,8  10,6  11,1  11,5  12,1  12,3  12,2  11,6  

Kuřim 11,2  11,6  10,9  12,2  14,7  15,8  14,1  17,5  13,8  12,4  

Pramen: ČSÚ: Demografická ročenka ČR, ČSÚ: Demografická ročenka krajů, ČSÚ: Demografická ročenka měst.  

 

 
Obr. 2.4 Vývoj porodnosti v Kuřimi v letech 1998 až 2011 
Pramen: Demografická ročenka ČR, ČSÚ Praha 

 

 

Tab. 2.5 Vývoj hrubé míry úmrtnosti v letech 2002-2011 

Území 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ČR 10,6  10,9  10,5  10,5  10,2  10,1  10,1  10,2  10,2  10,2  

JM kraj 10,6  10,8  10,3  10,7  10,3  10,4  9,8  10,1  10,0  9,8  

Brno 11,0  11,1  10,8  10,9  10,5  11,2  10,3  10,5  10,3  10,2  

Kuřim 8,5  9,6  7,4  7,2  7,1  8,3  6,0  8,0  7,5  8,4  

Pramen: ČSÚ: Demografická ročenka ČR, ČSÚ: Demografická ročenka krajů, ČSÚ: Demografická ročenka měst.  

 

Hrubá míra úmrtnosti je výrazně ovlivněna věkovou strukturou. Důsledkem mladší věkové 

struktury kuřimské populace, ve srovnání s populací ČR či kraje, je také nižší hrubá míra 

úmrtnosti, a ze srovnání nelze přímo usuzovat na lepší úmrtnostní poměry v Kuřimi (viz tab. 

2.5). Vývojové srovnání (viz též obr. 2.4) je charakteristické především velkými meziročními 

výkyvy (projev nízkého absolutního počtu úmrtí). Podrobnější analýza úmrtnostních poměrů 

(metodou úmrtnostních tabulek) v měřítku města má malou vypovídací schopnost v důsledku 
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malého počtu událostí; přesto lze předpokládat, že v Kuřimi, podobně jako v ČR i kraji, dochází 

k dalšími pomalému zvyšování naděje na dožití mužů i žen.   

 

 
Obr. 2.4 Vývoj hrubé míry úmrtnosti v Kuřimi v letech 1998 až 2011 
Pramen: Demografická ročenka ČR, ČSÚ Praha 

 

2.3 Migrační bilance  

Významnou charakteristikou Kuřimi v první dekádě století byl rychlý populační růst města, 

vyvolaný vysoce kladným migračním saldem a podmíněný intenzivní bytovou výstavbou. 

Bytová výstavba především v lokalitě Díly za Sv. Janem vedla jednak k výraznému 

populačnímu i prostorovému růstu města, jednak vytvořila novou vlnu silných ročníků v jeho 

věkové struktuře.  

 

Tab. 2.6 Vývoj migračního obratu a salda a přirozeného přírůstku v letech 2002-2011 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Přistěhovalí 342  411  472  443  419  511  468  366  414  298  

Vystěhovalí 253  265  236  279  317  242  345  326  341  314  

Obrat migrace 595  676  708  722  736  753  813  692  755  612  

Saldo migrace 89  146  236  164  102  269  123  40  73  -16  

Saldo na 1000 

obyvatel 9,8  15,9  25,1  17,0  10,3  26,7  11,9  3,8  6,8  -1,5  

Přirozený přírůstek  25  19  33  48  75  75  84  100  68  43  

Přirozený přírůstek 

na 1000 obyvatel 2,8  2,1  3,5  5,0  7,6  7,4  8,1  9,4  6,4  4,0  

Pramen: Demografická ročenka měst, ČSÚ Praha 2012.  

Nejrychlejší růst město zaznamenalo v letech 2003 až 2008, kdy saldo migrace 

každoročně přesáhlo 100 osob; v rekordních letech 2004 a 2007 (dokončení obytných celků) 

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

40

50

60

70

80

90

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

H
ru

b
á
 m

ír
a
 ú

m
rt

n
o
s
ti
  

P
o
č
e
t 

z
e
m

ře
lý

c
h

 



 
Město Kuřim / RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 

SPRM 2005/06, aktualizace 2013  - 19 z 83 - 

 

dosáhlo saldo migrace 236, resp. 269 osob. Migrace se rozhodujícím způsobem podílela na 

celkovém populačním přírůstku: z celkového přírůstku 1,8 tis. osob v letech 2002 až 2011 

připadlo 1226 osob (68%) na přírůstek migrací. Současně vysoce kladné migrační saldo 

příznivě ovlivnilo i přirozený přírůstek. Jednak z celkové hodnoty salda v letech 2002 až 2011 

tvořily 20,1% děti do 15 let (tj. více než je jejich podíl v populaci), jednak mezi přistěhovalými 

v produktivním věku převažovaly osoby ve věku 20-35 let. Naopak migrační saldo osob 

v poproduktivním věku (65+) bylo mírně záporné (-29 osob za deset let).   

Ve srovnání s jinými městy ČR byl migrační vývoj Kuřimi v první dekádě století 

výjimečný. Většina měst totiž v této době ztrácela obyvatelstvo jak migrací, tak i přirozenou 

měnou. Příznivý populační vývoj Kuřimi je především výsledkem jeho příznivé polohy v rámci 

brněnské aglomerace (efektem suburbanizace).  

V roce 2011 bylo migrační saldo poprvé od roku 1999 záporné. Také předběžné 

výsledky za rok 2012 ukazují zápornou migrační bilanci (-69 osob). Při zohlednění vývoje i 

v předchozích dvou letech je zřejmé, že doba posledního populačního boomu města skončila. 

Další vývoj bude ovlivňovat, podobně jako v uplynulé dekádě, intenzita bytové výstavby, 

podmíněná celkovou ekonomickou situací v zemi. 

 

 
Obr. 2.5 Vývoj migračního salda Kuřimi v letech 1995 – 2011. 
Pramen: Demografická ročenka měst 2011, ČSÚ Praha 2012 

 2.4 Struktura obyvatel podle vzdělání a národnosti 

Stupeň formální vzdělanosti je v ČR ovlivněn především věkem (mladší generace jsou více 

vzdělané) a stupněm urbanizace (obyvatelstvo měst, zvláště velkých, je více vzdělané). 

Vzdělanostní struktura obyvatel Kuřimi je příznivější než odpovídá velikosti města, jak dokládá 

i srovnání s jinými městy okresu Brno-venkov (viz tab. 2.7 a obr. 2.6). Podíl vysokoškoláků 

(18,3% při sčítání 2011) byl o 3,6% vyšší než v Jihomoravském kraji a o 5,8% (tj. v relativním 

vyjádření téměř o polovinu) vyšší než v ČR. Více než polovina (53%) kuřimské populace starší 

15 let má maturitu (součet podílu středoškoláků s maturitou, nástavbového studia a 

vysokoškoláků). Pouze základní vzdělání mělo v roce 2011 jen 15% obyvatel města. 

Vzdělanostní struktura obyvatel Kuřimi je příznivější než v jiných městech okolí Brna (s 

výjimkou samotného centra aglomerace).  
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Tab.2.7 Struktura obyvatel vybraných měst, Jihomoravského kraje a ČR podle nejvyššího 

dosaženého vzdělání (k 26. 3. 2011, definitivní výsledky sčítání lidu, bydlící obyvatelstvo) 
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Kuřim 9 554 15,0 28,7 30,4 4,1 18,3 3,5 

Ivančice 8 055 17,5 37,5 26,6 4,7 10,1 3,7 

Rosice 4 881 16,3 34,1 29,3 4,2 12,7 3,3 

Šlapanice 6 058 15,5 29,1 30,3 4,2 17,1 3,8 

Tišnov 7 433 15,8 30,2 30,0 5,7 15,4 3,0 

Brno 336 757 13,2 23,2 29,4 4,9 23,6 5,7 

JM kraj 1 000 714 18,0 32,3 26,9 4,0 14,7 4,2 

ČR 8 947 632 18,0 33,0 27,1 4,1 12,5 5,3 
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, ČSÚ Praha 

 

 
Obr. 2.6 Struktura obyvatel ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

(definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, bydlící obyvatelstvo): srovnání vybraných 

měst, kraje a ČR. 
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, ČSÚ Praha 

 

Kuřim má nejen příznivou vzdělanostní strukturu ve srovnání s okolními městy, ale i 

tempo růstu formální vzdělanosti bylo v první dekádě století nadprůměrné (viz tab. 2.8). Podíl 

obyvatel bez maturity se snížil z 58,6% v roce 2001 na 43,7% v roce 2011, podíl 

vysokoškoláků se ve stejné době téměř zdvojnásobil z 9,8% na 18,3%. Hlavní příčinou této 

pozitivní proměny populační struktury je vysoká imigrace, která přivedla do města mnoho 

vzdělaných (a mladších) obyvatel.   
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Tab. 2.8 Změna podílu skupin podle nejvyššího dosaženého vzdělání v letech 2001 a 2011 

(srovnání výsledků sčítání lidu 2001 (trvale bydlící obyvatelstvo) a 2011 (obyvatelstvo podle 

obvyklého pobytu)).   

Město, 

území 

Změna podílu vzdělanostních skupin obyvatel v letech 2001 – 2011 (%) 

základní a 

neukončené 

střední 

odborné bez 

maturity 

střední s 

maturitou 

vyšší 

odborné 

vysoko-

školské 

Kuřim -5,1 -9,8 2,6 0,4 8,5 

Ivančice -4,5 -5,1 2,3 0,8 3,3 

Rosice -5,7 -6,5 3,3 0,9 4,9 

Šlapanice -3,8 -9,3 2,6 0,8 6,0 

Tišnov -5,7 -4,9 1,9 1,1 4,8 

ČR -6,3 -5,0 2,2 0,6 3,6 
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a 2011, ČSÚ Praha  
 

Z hlediska národnosti je struktura obyvatel Kuřimi poměrně homogenní. Z těch, kteří při 

sčítání v roce 2011 uvedli svoji národnost (jen 75,5% obyvatel) jich 65,9% uvedlo národnost 

českou a 26,0% národnost moravskou. Z menšinových národností se nejvíce osob přihlásilo 

k národnosti slovenské (1,6%) a ukrajinské (0,6%).    

 

2.5 Domovní a bytový fond 

Domovní fond Kuřimi tvořilo v březnu 2011 podle definitivních výsledků sčítání 233 bytových 

domů, 1 319 obydlených rodinných domů a 133 neobydlených RD, mimo to bylo obydleno 

dalších 18 „ostatních budov“. V období 2001-2011 bylo postaveno 34 bytových domů a 473 

RD. Celkem 86% rodinných domů bylo v roce 2011 ve vlastnictví fyzických osob. Vlastnická 

struktura bytových domů byla pestřejší: 47% bylo ve spoluvlastnictví vlastníků, 13% 

v majetku bytového družstva, 7% v majetku fyzické osoby, 2% v majetku města a zbývající 

v majetku jiné právnické osoby nebo kombinace vlastníků. 

V důsledku bytové výstavby v letech 2001-2011 se zvýšil podíl domů napojených na 

kanalizaci (na 96%) i počet domů vybavených ústředním topením (viz tab. 2.9). 

 

Tab. 2.9 Technická vybavenost trvale obydlených domů v Kuřimi (srovnání 2001 a 2011) 

 2001 2011 

abs. podíl v % abs. podíl v % 

Počet trvale obydlených domů celkem 1 094 100,0 1 570 100,0 

s přípojkou na kanalizační síť 946 86,5 1 502 95,7 

s veřejným vodovodem 1 052 96,2 1 490 94,9 

s plynem ze sítě 1 051 96,1 1 435 91,4 

s ústředním topením 734 67,1 1 269 80,8 
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, ČSÚ Praha a Strategický plán rozvoje města Kuřim 2006 

 

Bytový fond Kuřimi tvořilo v roce 2011 celkem 4 734 bytů, avšak z nich bylo 425 bytů 

neobydlených (v rekonstrukci, sloužící k rekreaci, často důvod neobydlenosti nezjištěn). 

Z celkového počtu 4 309 obydlených bytů bylo 63,7% v bytových domech a 35,7% 

v rodinných domech. Od roku 2001 se počet obydlených bytů zvýšil o 1 085 bytů, tj. 

z celkového počtu obydlených bytů jich plná čtvrtina (25,2%) byla postavena v dekádě 2001-

2001. I v nové výstavbě převažovaly byty v bytových domech nad byty v RD (v poměru 

56:44), ale méně než je jejich podíl ve starší zástavbě, proto se podíl bytů v RD v bytovém 

fondu města poněkud zvýšil (viz tab. 2.10). 

Průměrná obytná plocha kuřimského bytu v roce 2011 byla 62,8 m2. Podobně jako 

jinde v ČR existuje velký rozdíl ve velikostním standardu bytů v rodinných domech a 

v bytových domech: byty v kuřimských RD jsou v průměru o plných 32,2 m2 (tj. o 63%) větší 

než byty v bytových domech (viz tab. 2.11). Rozdíl v průměrné výměře bytů v RD a BD je 
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přitom v Kuřimi větší než jinde v ČR. Byty v kuřimských rodinných domech jsou v průměru 

větší než jinde v ČR, naopak byty v bytových domech mají spíše podprůměrnou velikost.  

 

Tab. 2.10 Struktura bytového fondu podle druhu domu (srovnání 2001 a 2011) 

Počet obydlených bytů 
2001 2011 přírůstek 2001-2011 

abs. podíl v % abs. podíl v % abs. podíl v % 

v bytových domech 2 146 66,6 2 744 63,7 598 55,1 

v rodinných domech 1 065 33,0 1 538 35,7 473 43,6 

ostatní domy 13 0,4 27 0,6 14 1,3 

Celkem 3 224 100,0 4 309 100,0 1 085 100,0 
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, ČSÚ Praha a Strategický plán rozvoje města Kuřim 2006 

Dvě pětiny (39,9%) obyvatel Kuřimi bydlely v roce 2011 v rodinných domech. To je 

výrazně méně než v ČR (49,6%) nebo Jihomoravském kraji (57,3%), ale více než v městě 

Brně (24,6%). Velikost obytné plochy na osobu (29,8 m2) je v Kuřimi podprůměrná, a to 

zejména díky menšímu plošnému standardu bytů v bytových domech, kde na jednu osobu 

připadá o 3 m2 (tj. o 9%) menší obytná plocha než je průměr v ČR (tab 2.11).  

 

Tab. 2.11 Velikostní struktura bytového fondu a obydlenost bytů 

 Kuřim Brno Jm kraj ČR 

Obytná plocha bytu (m2) celkem 62,8 57,9 66,7 65,3 

v rodinném domě 83,4 80,3 80,8 80,9 

v bytovém domě 51,2 52,2 52,1 52,6 

Obytná plocha na osobu (m2) celkem 29,8 31,2 32,0 32,5 

v rodinném domě 35,6 36,4 34,8 36,1 

v bytovém domě 26,6 29,9 29,1 29,6 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, ČSÚ Praha  

 

Naproti tomu technická vybavenost kuřimských bytů je nadprůměrná. Podle výsledků 

sčítání z roku 2011 není vodovodem vybaveno 4,7% kuřimských obydlených bytů (v ČR 8,5% 

bytů) a bez přívodu zemního plynu je jen 11,7% bytů (v ČR je celkově 37,8% bytů bez plynu). 

Vlastní splachovací záchod nemá v Kuřimi 5,2% bytů (v ČR 8,6% bytů) a koupelnu nebo 

sprchový kout nemá 4,9% bytů (v ČR 8,4% bytů). Ústředním nebo etážovým topením je 

vytápěno 93,2% bytů (v ČR 87,3%). Data nejsou srovnatelná s výsledky předchozího cenzu. 

 

2.6 Bytová výstavba 

Bytová výstavba v Kuřimi je z časového hlediska rozložena velmi nerovnoměrně: období 

vysoké intenzity výstavby střídají období útlumu. Bylo tomu tak v období centrálního plánování 

bytové výstavby (viz kapitola 2.1) i po roce 1990. Po období útlumu výstavby počátkem 90. let 

v souvislosti s ukončením hromadné bytové výstavby a zhoršením ekonomické situace 

v důsledku ekonomické transformace došlo v Kuřimi i jejím obvodu ORP již ve druhé polovině 

90. let k opětovnému oživení bytové výstavby, a to vyššímu než v ČR, kraji i okrese. Období 

nejintenzivnější výstavby, z hlediska počtu dokončených bytů, probíhalo na Kuřimsku v letech 

2002 až 2007 (viz tab. 2.12 a obr. 2.7). Zatímco v ČR bylo v letech 2002 až 2007 dokončeno 

průměrně ročně 3,1 bytů na 1000 obyvatel a v Jihomoravském kraji 3,6 bytů, v obvodu ORP 

Kuřim to bylo 9,3 bytů na 1000 obyvatel, intenzita bytové výstavby tedy byla trojnásobná.   

Hlavní příčinou vysoké intenzity bytové výstavby byl proces residenční suburbanizace, 

tedy stěhování obyvatel z centrálního města aglomerace do jejího okolí, v kombinaci s dobrou 

dopravní dostupností Brna, atraktivním přírodním prostředím severní části brněnské 

aglomerace a dostupností pozemků pro výstavbu. Kuřim v této době patřila k nejrychleji 

rostoucím městům v ČR: počet bytů dokončených v Kuřimi v letech 1997 – 2002 byl po 

přepočtu na počet obyvatel vyšší než v kterémkoli jiném českém a moravském městě s 5 až 

15 tisíci obyvateli. Totéž lze doložit i ve srovnání obvodů ORP: v pětiletém období 2002 – 2006 
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byla intenzita bytové výstavby na 1000 obyvatel jen ve třech obvodech ČR vyšší než v ORP 

Kuřim (Černošice, Brandýs n. L. – Stará Boleslav a Lysá nad Labem).  

Velká část této výstavby byla koncentrována v jediné lokalitě Díly za sv. Janem 

v jihovýchodní části města. Jen v této lokalitě bylo v letech 2002 až 2007 dokončeno celkem 

577 bytů, což bylo 54% dokončených bytů v celém ORP Kuřim.  

Vlna intenzivní bytové výstavby odezněla na Kuřimsku v roce 2008. Počet dokončených 

bytů je sice i nadále vyšší než průměr ČR, ale už ne tak výrazně jako v dekádě předcházející 

roku 2008. Ve srovnání s okresem Brno – venkov je intenzita výstavby spíše podprůměrná, 

tedy jiné obce v rámci brněnské aglomerace se staly více atraktivními cíli residenční 

suburbanizace.  

 

 
Obr. 2.7 Srovnání intenzity bytové výstavby: počet dokončených bytů na 1000 obyvatel 

středního stavu v ČR,  Jihomoravském kraji, ORP Kuřim a dalších územních celcích v letech 

1997 – 2011. 

Pramen: Bytová výstavba v územích ČR v letech 1997–2011, ČSÚ Praha  

 

V porovnání s hromadnou bytovou výstavbou v 50. až 80. letech byla většina bytů 

dokončených po roce 1990 v rodinných domech: v období 1997 až 2011 připadlo na rodinné 

domy 56,5% všech dokončených bytů v ORP Kuřim, zatímco na bytové domy jen 27,7% bytů 

(zbývající byty připadají na přístavby, nástavby či nebytové domy) – viz tab. 2.12. Dokončení 

výstavby bytových domů v lokalitě Díly za sv. Janem v letech 2004 a 2007 bylo příčinou 

skokového zvýšení počtu dokončených bytů v těchto letech. Obytná plocha nově 

dokončovaných bytů je vyšší než plocha starších bytů. Dochází tak k postupnému zlepšování 

prostorového standardu bydlení ve městě.  
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   Tab.2.12 Dokončené byty ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim 

Rok 
Dokon-

čené byty 
celkem 

z toho 
Počet 

dokonče-
ných bytů 
na 1 000 
obyvatel  

v 
rodinných 
domech 

v 
bytových 
domech 

v 
nástavbách 
přístavbách 

a 
vestavbách 

v domech s 
peč. 

službou a 
v dom.  -

penziónech 

v nebyto-
vých 

budovách 

stavebním
i úpravami 

nebyto-
vých 

prostor 

1997 69 15 0 54 0 0 0 3,9 

1998 111 49 16 46 0 0 0 6,3 

1999 93 45 9 38 0 0 1 5,2 

2000 86 60 0 20 0 0 6 4,8 

2001 72 61 0 9 0 0 2 4,0 

2002 134 100 0 23 0 10 1 7,3 

2003 169 82 78 6 0 1 2 9,1 

2004 220 110 102 4 0 0 4 11,6 

2005 111 87 15 6 0 2 1 5,7 

2006 170 92 70 3 0 5 0 8,6 

2007 271 74 192 5 0 0 0 13,5 

2008 111 101 0 7 0 1 2 5,4 

2009 120 106 0 11 0 2 1 5,7 

2010 157 90 54 4 8 0 0 7,3 

2011 66 51 0 5 10 0 0 3,0 

2012 37 30  0 6 0 1 0 1,7 

Zdroj: Městský úřad Kuřim a ČSÚ Praha 

 

 

 
Obr. 2.8 Vývoj počtu povolených a dokončených bytů v městě Kuřimi a lokalitě Díly za Sv. 

Janem v letech 1998 – 2012 

Zdroj: Městský úřad Kuřim 
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3. EKONOMIKA A TRH PRÁCE 

3.1 Struktura ekonomické základny  

Ekonomicky aktivní osoby tvoří v Kuřimi podobně jako jinde v ČR přibližně polovinu obyvatelstva 

(48,8% v roce 2011 bez zahrnutí osob s nezjištěnou ekonomickou aktivitou). Pracující 

(zaměstnaní) v roce 2011 tvořili 45,3% obyvatel města. Podíl ekonomicky aktivních se dlouhodobě 

pomalu snižuje v důsledku demografického stárnutí, avšak absolutní počet ekonomicky aktivních 

se díky růstu města zvýšil v letech 2001-2011 o 1 054 osob, tj. o 23%. Mezi muži ve věku 15-64 

let je ekonomicky aktivních 72% osob, mezi ženami 64%. Podíl zaměstnaných mezi ekonomicky 

aktivními se v letech 2001-2011 mírně snížil v důsledku nárůstu nezaměstnanosti a prodloužení 

doby přípravy na zaměstnání, současně se mírně zvýšil počet i podíl pracujících důchodců i žen na 

mateřské dovolené (viz tab. 3.1). 

 

Tab.3.1 Vývoj struktury ekonomicky aktivních a neaktivních obyvatel Kuřimi v letech 1991, 2001 a 

2011 

 Ekonomicky aktivní Ekonomicky neaktivní nezjiš-

těná 

ek. 

aktivita 

celkem zaměstnaní neza-

městn

aní 

celkem z toho 

celkem z toho nepra-

cující 

důchodci 

žáci, 

studen

ti, učni 
pracující 

důchodci 

na mateř. 

dovolené 

Celkem 

1991 

4 719 4 603 245 277 116 3 902 1 454 2 400 - 

v % 100,0 97,5 5,2 5,9 2,5 100,0 37,3 61,5 x 

Celkem 

2001 

4 579 4 321 129 84 258 4 320 1 995 2 107 31 

v % 100,0 94,4 2,8 1,8 5,6 100,0 46,2 48,8 x 

Celkem 

2011 

5 633 5 228 208 134 405 5 507 2 125 1 590 400 

v % 100 92,8 3,7 2,4 7,2 100 38,6 28,9  x 

muži 2011 3 138 2 921 107 - 217 2 508 840 792 247 

v % 100 93,1 3,4   6,9 100 33,5 31,6 x  

ženy 2011 2 495 2 307 101 134 188 2 999 1 285 798 153 

v % 100 92,5 4,0 5,4 7,5 100 42,8 26,6  x 

Pramen: Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, ČSÚ Praha a Strategický plán rozvoje města 
Kuřimi 2006 

 

Z hlediska postavení v zaměstnání jsou v Kuřimi 4% zaměstnaných podnikateli-

zaměstnavateli, 11% pracuje na vlastní účet (OSVČ apod.) a 80% jsou zaměstnanci. Ve srovnání 

s ČR i krajem je v Kuřimi poněkud méně osob pracujících na vlastní účet a poněkud více 

zaměstnanců (tab. 3.2). 

  

Tab.3.2 Podnikatelská aktivita v roce 2011 

 

Kuřim Brno Jihomoravský kraj ČR 

abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % 

zaměstnaní celkem 5 228 100,0 175 482 100,0 511 844 100,0 4 580 714 100,0 

zaměstnanci 4 200 80,3 135 658 77,3 400 826 78,3 3 568 223 77,9 

zaměstnavatelé 229 4,4 7 342 4,2 18 918 3,7 164 921 3,6 

pracující na vlastní 

účet 
598 11,4 23 659 13,5 66 002 12,9 589 168 12,9 

Pramen: Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, ČSÚ Praha  
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Přestože i v uplynulé dekádě (2001-2011) pokračoval pokles zaměstnanosti v průmyslu, 

zůstává Kuřim průmyslovým městem. Průmysl s 26% podílem na celkové zaměstnanosti 

představuje zdaleka nejvíce zastoupené odvětví a podíl průmyslu na zaměstnanosti je vyšší než 

v české populaci jako celku (relativně o 3%) nebo než v městě Brně (o 66%). V porovnání s ČR je 

více kuřimských pracujících zaměstnáno dále v „progresivních službách“ (činnosti v oblasti 

nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti), 

v informačních a komunikačních činnostech a také ve veřejné správě, obraně a sociálních 

službách. Naopak méně je zastoupeno zemědělství, doprava a skladování i ubytování a 

stravování. Celkově v Kuřimi převažují odvětví s vyššími kvalifikačními požadavky. Tato data 

(viz tab. 3.3) se však vztahují k osobám bydlícím v Kuřimi, bez ohledu na místo výkonu 

povolání (viz kapitola 3.3 o dojížďce do zaměstnání).  

   

Tab.3.3 Struktura zaměstnaných osob podle odvětví ekonomické aktivity (2011) 

 
Kuřim Brno ČR 

abs.  v % abs.  v % abs.  v % 

zemědělství, lesnictví, rybářství 43 0,8 1 021 0,6 124 284 2,7 

průmysl 1 370 26,2 27 783 15,8 1 161 216 25,4 

stavebnictví 344 6,6 12 192 6,9 313 662 6,8 

obchod 555 10,6 19 658 11,2 466 324 10,2 

doprava a skladování 201 3,8 8 027 4,6 257 645 5,6 

ubytování, stravování  113 2,2 5 178 3,0 144 136 3,1 

informační a komunikační činnosti 241 4,6 10 780 6,1 136 119 3,0 

peněžnictví a pojišťovnictví 146 2,8 5 266 3,0 112 816 2,5 

terciérní služby   551 10,5 22 575 12,9 357 124 7,8 

veřejná správa a obrana 441 8,4 9 617 5,5 269 797 5,9 

vzdělávání 334 6,4 14 780 8,4 276 436 6,0 

zdravotní a sociální péče 341 6,5 14 092 8,0 296 681 6,5 

nezjištěno 548 10,5 24 513 14,0 664 474 14,5 

Zaměstnaní celkem 5 228 100,0 175 482 100,0 4 580 714 100,0 

Pramen: Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, ČSÚ Praha  

 

3.2 Hlavní zaměstnavatelé 

Klíčové podnikatelské subjekty jsou ve městě soustředěny ve dvou průmyslových zónách: 

nejvýznamnější roli zaujímá průmyslová zóna SEVER, jejíž osou je ulice Blanenská, rozvíjející areál 

tradičního průmyslového podniku TOS Kuřim, s řadou následných investic „na zelené louce“, 

druhou je průmyslová zóna ZÁPAD podíl ulice Tišnovská, využívající areál bývalého státního 

statku. 

 

Tyco Electronics Czech, s.r.o. 

Nejvýznamnějším zaměstnavatelem regionu je firma Tyco Electronics Czech, s.r.o. Firma, resp. její 

předchůdce (do roku 1999 vystupovala pod značkou AMP), pro své podnikatelské záměry „na 

zelené louce“ vykoupila v průběhu 90. let téměř 16 ha pozemků. Výstavba výrobní haly začala v 

roce 1997.  V roce 2000 firma získala ocenění vládní agentury CzechInvest – 2. místo v kategorii 

Investor roku. Od roku 1999 je firma součástí nadnárodní společnosti Tyco International Ltd., 

která je všestrannou výrobní a servisní společností, největším světovým konstruktérem, 

výrobcem, dodavatelem a servisní společností podmořských telekomunikačních systémů, 

největším světovým výrobcem, dodavatelem a poskytovatelem protipožárních systémů a služeb 

elektronického zabezpečení, a největším světovým výrobcem regulačních ventilů.  

 Kuřimská pobočka v roce 2011 zaměstnávala cca 2 100 zaměstnanců (viz tab. 3.4), což ji 

řadí mezi největší zaměstnavatele v Jihomoravském kraji. Hlavním výrobním programem firmy je 

výroba konektorů a kabelů  pro automobilový průmysl. Firma mj. spolupracuje na organizaci 
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dopravy zaměstnanců do práce. Ve firmě pracují se systémem SAP, který je podmínkou pro 

propojení výrob v návaznosti na dopravu a logistiku.  
Zdroj: HBI ČR, http://www.tycoelectronics.cz/ 

 

 

Tab.3.4 Nejvýznamnější zaměstnavatelé se sídlem na území města (vybrané subjekty s 25 a více 

zaměstnanci, stav k 31.12.2011) 

Název firmy Hlavní obor činnosti 
Počet zaměstnanců Obrat v 

mil. Kč 
(2011) 2004 2008 2011 

Tyco Electronics Czech, s.r.o. výroba konektorů, kabelů 1888 1918 2127 6 737 

TOS KUŘIM - OS, a.s. 
výroba kovoobráběcích 

strojů 
800 600 550 

772 
(2010) 

SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s. 
výroba odlitků z šedé a 

tvárné litiny 
450 450 381 497 

Walter, s.r.o. 
výroba kovoobráběcích 

strojů 
115 227 

194 
(2010) 

1 145 
(2010) 

S & K Label, s.r.o. tisk, výroba etiket 116 135 137 359 

Strojírny Brno, a. s.  
výroba vodních turbín a 

strojů 
86 98 

109 
(2010) 

216 

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, 
a.s. 

výroba kuličkových šroubů 139 129 90 127 

Likov, s.r.o. výroba kovových konstrukcí 42 105 91 662 

Lesy města Brna, spol. s r.o. dřevařská výroba 118 103 82 90 

KAMPOS, s.r.o. montáž konektorů 130 120 60 96 

KAMPOS CZ, s.r.o. montáž konektorů - - 74 18 

Oknostyl group, s.r.o. 
výroba eurooken - 10-19 

62 
(2010) 

159 
(2010) 

GOOS, spol. s r.o. 
opravy obráběcích strojů 100 65 (2009) 

50 
(2010) 

58 
(2009) 

Gašparec, s.r.o. 
provoz čerpacích stanic, 

maloobchod 
- 25 

50 
(2009) 

111 
(2010) 

ELEKTROBOCK CZ, s.r.o. 
výroba, prodej, servis 
spotřební elektroniky 

50 40 
41 

(2010) 
102 

A-okna, s.r.o. 
výroba oken a dveří z PVC 31 32 

40 
(2010) 

90 
(2010) 

Wellness Kuřim, s.r.o. 
provoz sportovního centra - - 

39 

(2010) 
25 

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Kuřim s.r.o. 

vzdělávání 60 55 25-49 21 

gromathic, s.r.o. 

výroba a montáž plastových 

oken a dveří 
25-49 36 36 72 

Walter CZ, s.r.o. 
velkoobchod s obráběcími 

stroji 
22 34 34 357 

Miška Trans, s.r.o. 
nákladní autodoprava 15 22 

30 
(2010) 

74 

JplusZ, s.r.o.  
maloobchod s díly pro 

motorová vozidla 
34 31 30 90 

ELQA, s.r.o. 
poskytování 

telekomunikačních služeb 
27 26 27 54 

Energo - servis, spol. s r.o. 
pronájem, opravy strojů 24 24 

24 

(2010) 
44 

Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o. 

čištění města, úklidové 
služby 

25-49 25-49 25-49 - 

Čokoládovny Fikar, s.r.o. 
výroba čokolády a 

čokoládových výrobků 
19 90 22 40 

Zdroj: HBI ČR – databáze firem 

 

http://www.tycoelectronics.cz/
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TOS Kuřim - OS, a.s. 

Firma TOS Kuřim - OS, a.s. patří k nejstarším výrobcům frézek, jednoúčelových strojů a 

automatických obráběcích linek v České republice. Závod byl založen v roce 1942 jako pobočný 

závod Zbrojovky Brno.  

 TOS Kuřim byla od svého založení průkopníkem v zavádění nových technologií do praxe a 

obchodní značka firmy se stala symbolem spolehlivých a přesných obráběcích strojů s 

dlouhodobou životností. Na začátku sedmdesátých let byl např. uveden do provozu integrovaný 

výrobní úsek pro komplexní obrábění skříňových součástí jako předchůdce současných pružných 

výrobních systémů, vyráběných ve známých společnostech jako např. Comau, Berardi, Renault-

Automation, Krause, Ex-Cell-O aj.  

 Velký rozvoj sortimentu i objemu kulminoval na konci osmdesátých let. Společnost měla v 

té době tři pobočné výrobní závody, svou vlastní slévárnu přesných odlitků a jako jediný výrobce v 

Československé republice vyráběla kuličkové šrouby. Nosný sortiment sestával z obráběcích 

center, nástrojových, konzolových a ložových frézek, jednoúčelových strojů a automatických 

obráběcích linek. Právě existence TOS Kuřim vedla ke vzniku několika současných společností, 

které vznikly buď přímo převzetím části výrobního programu firmy nebo nepřímo využily tradice 

kovoobrábění v Kuřimi.  

 V roce 1996 prošla firma transformací. Stala se soukromou společností s názvem TOS 

KUŘIM - OS, s.r.o., která na základě licenčních dohod převzala know-how, registrovanou 

ochrannou známku a logo společnosti a především kompletní tým odborníků.  S účinností od 1. 

1. 2001 vznikla akciová společnost TOS KUŘIM - OS, a.s. Tato společnost převzala veškerá práva, 

povinnosti a závazky společnosti TOS KUŘIM - OS, s.r.o. Od 1. 8. 2005 se většinovým vlastníkem 

společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s. stala brněnská společnost ALTA, a.s. Firma patří mezi významné 

obchodní společnosti v České republice v oblasti strojírenství. Její dlouhodobě výrazné 

hospodářské výsledky ji tradičně umisťují v anketě Czech Top 100 mezi nejúspěšnější firmy v 

České republice. Do výrobního programu společnosti patří portálová obráběcí centra, obráběcí 

centra s posuvným stojanem, horizontální obráběcí centra s pevným ránem nebo jednoúčelové 

stroje a linky, zejména pro automobilový a železniční průmysl. Společnost má řadu zahraničních 

partnerů a zákazníků a pravidelně se účastní mezinárodních strojírenských veletrhů na všech 

kontinentech. V roce 2011 pracovalo v TOS Kuřim OS, a. s. 550 zaměstnanců. 
http://www.tos-kurim.cz/ 

  

Z dalších významných firem působících ve městě je možno jmenovat následující: Slévárna 

Kuřim, a.s., Walter, spol. s r. o. (nově vybudovaná hala „na zelené louce“), Kuličkové šrouby 

Kuřim, a.s., S&K Label, spol. s r. o., Strojírny Brno, a.s., Likov, spol. s r. o., Lesy města Brna, spol. 

s r.o. aj. (tab 3.4). 

Kuřimský závod společnosti Prefa Brno, a.s. je největším závodem této společnosti. Závod 

na výrobu betonových stavebních dílů společnosti Prefa byl založen v Kuřimi už v roce 1951. 

Hlavním současným výrobním programem je výroba kanalizačních trub a stropních panelů Spiroll. 

Společnost má sídlo v Brně (proto není uvedena v tab. 3.4). 

 Kromě výše zmíněných firem má pro podnikatelské prostředí města významnou funkci i 

logistické centrum firmy Investa International, s.r.o., s více než 40.000m2 skladové plochy, 

nacházející se v areálu průmyslové zóny SEVER.  

 Významnými zaměstnavateli ve městě jsou také společnosti s komunálním nebo státním 

vlastnictvím, především Město Kuřim, obě základní školy, Mateřská škola Kuřim, Věznice Kuřim. 

Jen Věznice Kuřim zaměstnává ca. 260 osob.  

 

3.3 Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 

Kuřim patří mezi nejvýznamnější centra dojížďky i vyjížďky za prací na území brněnské 

aglomerace i v Jihomoravském kraji. Do města dojíždělo za prací v roce 1991 celkem 3,2 tis. 

pracujících, v roce 2001 již 3,6 tis. pracujících a v roce 2011 pak 3,1 tis. pracujících. Současně 

v letech 1991 a 2001 téměř 2,0 tis. a v roce 2011 pak 2,2 tis. pracujících z Kuřimi za prací 

vyjíždělo do jiných obcí, nejčastěji do Brna. Při srovnání dlouhodobého vývoje vyjížďky za prací je 
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však třeba upozornit, že definitivní výsledky sčítání lidu 2011 jsou ovlivněny poměrně velkým 

nedopočtem a proto údaje za rok 2001 a 2011 nejsou plně srovnatelné. 

Vysoká intenzita dojížďky a vyjížďky za prací a z ní vyplývající významný rozdíl mezi 

„denním“ a „nočním“ obyvatelstvem je charakteristickým rysem života města. Přibližně dvě pětiny 

pracujících, kteří bydlí v Kuřimi, vyjíždí pracovat mimo město. Současně přibližně 60% osob, 

pracujících v Kuřimi, má bydliště v jiné obci. 

Intenzivní vyjížďka a dojížďka za prací v případě Kuřimi významně obměňuje profesní 

strukturu denních a nočních obyvatel a vysvětluje rozdíl v socioekonomické struktuře 

zaměstnaných osob (viz tab. 3.3) a výrobním zaměření kuřimských podniků (tab. 3.4). Zatímco 

mezi dojíždějícími převažuje dojížďka do průmyslu, zejména kovozpracujícího a 

elektrotechnického, cílem vyjížďky jsou nejčastěji pracovní místa ve službách, zejména 

v progresivním terciéru. 

  

Tab.3.5 Vývoj vyjížďky a dojížďky do zaměstnání ve vybraných městech okresu Brno-venkov 

Centrum 
dojížďky 

Dojíždějící Vyjíždějící Saldo dojížďky 
Obsazená 

pracovní místa v 
roce 2001 

Obsazená 
pracovní  místa 

v roce 2011 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 celkem 
na 

1000 
zam. 

celkem 
na 

1000 
zam.  

Ivančice 1 665 1 556 706 1 417 1 581 985 248 -25 -279 4 244 994 3 683 930 

Kuřim 3 230 3 609 3 124 1 885 1 959 2 214 1 345 1 650 910 5 937 1 385 6 055 1 177 

Rosice 1 483 1 217 656 1 672 1 378 1 020 -189 -161 -364 2 251 933 2 217 859 

Šlapanice 608 764 958 2 527 2 134 1 564 -1 919 -1 370 -606 1 556 532 2 610 812 

Tišnov 2 216 1 949 1 150 2 278 2 131 1 404 -62 -182 -254 3 695 953 3 467 932 

Pramen: definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991, 2001 a 2011, Český statistický úřad Praha 

 

Data o dojížďce a vyjížďce za prací jsou základním zdrojem informací o počtu a struktuře 

pracovních míst ve městě. Počet obsazených pracovních míst v Kuřimi se dlouhodobě pohybuje 

kolem 6 tis. (v roce 1991 bylo v Kuřimi ca 6,1 tis. pracovních míst, v roce 2001 ca 5,9 tis. a v roce 

2011 ca 6,1 tis. pracovních míst, viz tab. 3.5). Z hlediska počtu pracovních míst byla v roce 2011 

Kuřim 9. největším městem Jihomoravského kraje; vyšší počet pracovních míst měla jen okresní 

města, dále Kyjov (6,7 tis.) a Boskovice (6,5 tis.).  

V roce 2011 vyjíždělo z města za prací 2,2 tis. pracujících, což bylo 38% pracujících 

s bydlištěm v Kuřimi. Počet vyjíždějících za prací se oproti roku 2001 zvýšil o 255 osob, tj. o 13%, 

tedy méně než činil ve stejném období nárůst počtu obyvatel města (29%). Při zvětšení objemu 

vyjížďky tak došlo ke snížení její intenzity. Saldo dojížďky za prací se mezi lety 2001 a 2011 snížilo 

z 1,6 tis. na 910 pracujících. Příčinou je zřejmě suburbanizace, zejména v podobě lokality Díly za 

sv. Janem s vysokým počtem vyjíždějících za prací, a z části také problematická srovnatelnost dat 

z let 2001 a 2011.  

 

Tab. 3.6 Struktura vyjížďky za prací a do škol z Kuřimi v roce 2011 

 

Vyjíždějící do zaměstnání Žáci a studenti 

abs. v % abs. v % 

Vyjíždějící z Kuřimi celkem 2 214 100,0 659 100,0 

do jiné obce v okrese Brno-venkov 243 11,0 69 10,5 

do jiného okresu 1 862 84,1 550 83,5 

do jiného kraje 80 3,6 29 4,4 

do zahraničí 29 1,3 11 1,7 

Vyjíždějící denně 1 972 89,1 598 90,7 

Pramen: Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, ČSÚ Praha  
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Nejvíce vyjíždějících z Kuřimi směřovalo do jiného okresu (kam patří i Brno) – v případě 

pracujících i žáků a studentů to bylo 84%; podrobnější informace o směrech vyjížďky dosud nejsou 

k dispozici. Přibližně 11% pracujících a 9% žáků a studentů vyjíždělo nedenně, zpravidla do 

vzdálenějších cílů. 

Za vzděláním vyjíždělo v roce 2011 z Kuřimi 659 žáků a studentů všech úrovní vzdělání, 

zatímco do města dojíždělo jen 179 žáků a studentů. Bilance dojížďky do škol je tedy výrazně 

záporná (-480 žáků a studentů). 

 

 

3.5 Trh práce 

Vývoj míry nezaměstnanosti v Kuřimi i v obvodě ORP v dlouhodobém pohledu odpovídá vývoji 

v ČR i kraji, tedy rozhodující je její ovlivnění fází ekonomického cyklu české ekonomiky. Ve druhé 

polovině roku 2008 a roce 2009 došlo v Kuřimi podobně jako i jinde v ČR k výraznému nárůstu 

míry nezaměstnanosti, v případě Kuřimi to bylo z hodnot kolem 4% na 9%. V letech 2010 a 2011 

došlo k mírnému poklesu, ale míra nezaměstnanost zůstala vysoká, na úrovni 8%. Od roku 2012 

došlo ke změně metodiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ani Úřad práce Kuřim a 

Šlapanice nezaměstnanost za obce ani obvody ORP nezveřejňuje. 

 Ve srovnání s jinými městy a regiony je míra nezaměstnanosti v Kuřimi dlouhodobě 

podprůměrná. V letech 2007 a 2008 patřila Kuřim a ORP Kuřim k regionům s nejnižší 

nezaměstnaností v ČR. I po výrazném nárůstu nezaměstnanosti zůstává míra registrované 

nezaměstnanosti v Kuřimi podprůměrná, v roce 2011 o 0,5-1,0% pod průměrem ČR a o 1,5 až 

2,0% nižší než v Jihomoravském kraji.   

 

Tab. 3.5 Dlouhodobý vývoj míry registrované nezaměstnanosti 

 

06/ 
2007 

12/ 
2007 

06/ 
2008 

12/ 
2008 

06/ 
2009 

12/ 
2009 

06/ 
2010 

12/ 
2010 

06/ 
2011 

12/ 
2011 

06/2
012 

12/2
012 

město Kuřim 4,4 3,8 3,3 4,2 6,9 9,0 9,1 8,5 7,6 7,9 . . 

ORP Kuřim 4,6 4,0 3,7 4,4 6,8 8,6 8,8 8,8 7,6 8,3 . . 

okres Brno-venkov 4,8 4,5 3,9 4,4 6,4 8,2 8,0 8,9 7,2 7,6 7,1 8,2 

Brno-město 6,7 6,0 5,3 5,7 7,4 8,2 8,4 8,6 7,9 8,1 8,2 8,9 

Jihomoravský kraj 7,1 6,9 5,7 6,8 8,7 10,6 9,5 10,9 9,0 9,8 9,0 10,4 

ČR 6,3 6,0 5,0 6,0 8,0 9,2 8,5 9,6 8,1 8,6 8,1 9,4 

Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,  http://portal.mpsv.cz 

 

 

http://portal.mpsv.cz/
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Obr.3.3 Srovnání vývoje registrované míry nezaměstnanosti v Kuřimi, Jihomoravském kraji a ČR 

v období 2007 - 2012 (data k 30. 6. a 31. 12. příslušného roku).  
Pramen: Tab. 3.5 

 
Obr. 3.4 Srovnání vývoje míry registrované nezaměstnanosti ve městech okresu Brno-venkov 

v letech 2001 – 2010. 
Zdroj: Integrovaný portál MPSV, http://portal.mpsv.cz 
Metodická poznámka: „Podle oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů počítá 
jako podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání na pracovní síle. Míra nezaměstnanosti v obcích se z důvodu nedostupnosti 
relevantních dat na úrovni obcí počítá na základě celkového počtu uchazečů o zaměstnání a ekonomicky aktivního 
obyvatelstva. Míra nezaměstnanosti za okres uvedená v této statistice je pouze orientační.“ 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

06/2007 12/2007 06/2008 12/2008 06/2009 12/2009 06/2010 12/2010 06/2011 12/2011 06/2012 12/2012

město Kuřim ORP Kuřim

okres Brno-venkov Brno-město

Jihomoravský kraj ČR

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

m
ír

a
 n

e
z
a

m
ě

s
tn

a
n

o
s

ti
 (

%
)

Kuřim Ivančice Rosice Šlapanice Tišnov SO ORP Kuřim okres Brno-venkov

http://portal.mpsv.cz/


 
Město Kuřim / RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 

SPRM 2005/06, aktualizace 2013  - 32 z 83 - 

 

4. DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

4.1 Silniční doprava 

4.1.1 Silniční síť 

Doprava, zvláště silniční, je hlavním kritickým místem rozvoje města. Z výhodné polohy 

v severní části brněnské aglomerace vyplývá dobré napojení města na páteřní silniční síť, 

zejména silnici I/43. Současně z toho vyplývá vysoké zatížení města tranzitní dopravou mezi 

Brnem a vzdálenějšími částmi aglomerace. K dopravní zátěži přispívá i průmyslový charakter 

města (cílová doprava). 
Nejdůležitější silniční komunikací z hlediska celostátní dopravy je silnice I/43 Brno-Svitavy-

Králíky-st. hranice s Polskem, která převádí dopravu z Jihomoravského kraje do kraje 

Pardubického, Královéhradeckého a částečně i Olomouckého. Komunikace má značný význam i 

pro mezinárodní dopravu a je součástí základní sítě evropských komunikací (E461). Z Brna po 

křižovatku se silnicí II/385 má parametry rychlostní komunikace (R43). Silnice I/43 

intravilánem vlastního města neprochází, pouze okrajem místní části Podlesí (kterou odděluje 

od města) a okrajem průmyslové zóny Sever. 
 

 
Obr.4.1 Silniční síť v okolí Kuřimi      
Zdroj: www.bnhelp.cz 

 

Pro obsluhu a současně i dopravní zatížení vlastního města mají rozhodující význam dvě 

silnice druhé třídy, které na I/43 navazují. Pro spojení centra Kuřimi, ale i Tišnovska a 

Vysočiny, s Brnem má významnou úlohu silnice II/385 Nové Město na Moravě-Tišnov-Česká, 

která vede od západu k východu přes zastavěnou část města do obce Česká, kde se napojuje 

na R43. Silnice II/386 Lipůvka-Kuřim-Veverská Bítýška-Ostrovačice, která spojuje silnici I/43 

http://www.bnhelp.cz/
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s dálnicí D1, prochází zastavěnou částí města ve směru sever-jih a zajišťuje obsluhu 

průmyslové zóny Sever. 

Kuřim je s Brnem spojena také silnicí III/3846 Bystrc-Jinačovice-Kuřim. Vnitroměstskou 

dopravu zajišťuje síť místních komunikací, která se opírá o silniční průtahy. 

Silniční komunikace jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy a údržby silnic 

Jihomoravského kraje. Místní komunikace jsou ve správě města Kuřim. 

 

 

4.1.2 Dopravní zatížení silniční sítě 

 

V uplynulých letech došlo k významnému nárůstu intenzity dopravy, kterému technický stav 

silniční sítě není přizpůsobený. Dopravní zatížení města představuje jeden z nevýznamnějších 

limitů jeho rozvoje a snižuje kvalitu života ve městě. Na silniční síti v Kuřimi se nachází řada 

problémových míst. 

 

Silnice I. třídy 

I/43: Nejzatíženější komunikace, která prochází územím města, je silnice I/43. Tato páteřní 

komunikace patří mezi nejvíce zatížené silnice Jihomoravského kraje, v úseku Brno-Česká 

(R43) je intenzitou provozu (32 tis. vozidel za 24 hod. v roce 2010) po D1 na druhém místě 

v kraji. I/43 je nejvíce zatíženou dvoupruhovou komunikací v Jihomoravském kraji (22 tis. 

vozidel za 24 hod. v úseku Kuřim – Lipůvka), s intenzitou provozu srovnatelnou kromě D1 i 

se všemi hlavními čtyřpruhovými komunikacemi (27 tis. vozidel za 24 hod. na D2, 26 tis. na 

R52, 22 tis. na R46, vše dle výsledků sčítání dopravy v roce 2010). Vysoký podíl má na I/43 

nákladní doprava, „těžká motorová vozidla“ tvořila v úseku Kuřim-Lipůvka 22% dopravy. 

V absolutním vyjádření to bylo dle výsledků sčítání dopravy 4,8 tis. nákladních vozidel, více 

než na R43.  

Silnice I/43 přímo neprochází zastavěnou částí města, avšak významný problém pro místní 

obyvatele představuje oddělení místní části Podlesí, jak pro pěší tak i pro vozidla. Dopravní 

studie hodnotí vedení této komunikace jako v mnoha parametrech nevyhovující (především 

z hlediska odvedení dopravy mimo město Brno). Problémovými místy jsou zejména: 

 Připojení místní komunikace do Podlesí: velmi obtížné odbočení vlevo do Podlesí ze 

směru od Svitav a velmi nebezpečné odbočení vpravo do Podlesí ze směru od Brna, 

chybí odbočovací pruh a místo odbočení je v extravilánu schované za vrcholem kopce; 

místo je označeno jako dopravní bodová závada, v roce 2011 se řeší nový odbočovací 

pruh, který zvýší bezpečnost silničního provozu. Jedná se o investiční akci ŘSD. 

 Připojení silnice II/386 k I/43 v severní části města: místo s vysokým počtem těžkých 

dopravních nehod – křižovatka není dostatečně viditelná (zejména za snížené 

viditelnosti), nedodržuje se zde snížená rychlost ani zákaz předjíždění; místo je rovněž 

označeno jako dopravní bodová závada 

 

Silnice II. třídy  

Silnice II/385 a II/386 zajišťují dopravní obsluhu vlastního města. Obě jsou vzhledem ke svým 

technickým parametrům přetížené. Z Kuřimi do Brna jezdí část vozidel po komunikaci II/385, 

část však využívá II/386 a I/43 s návazností obou na R43 v České. Další jezdí též po silnici 

III/3846 přes Jinačovice.  

II/385: Prochází zastavěnou částí města od západu k východu ulicí Tišnovskou, náměstí 

1.května a od křižovatky se silnicí II/386 ulicí Tyršovou. V roce 2009 si město nechalo 

zpracovat dopravní průzkum od firmy DHV CR, spol. s r.o.. Dle výsledků průzkumu byla silnice 

II/ 385 na vjezdu od Čebína zatížena 14 500 vozy denně, na vjezdu od Brna 16 000 vozy 

denně, dopravní intenzita na ulici Tyršova dosahovala 19 000 vozů a na ulici Tišnovská 21 000 

vozů denně. Dopravní zátěž v roce 2010 dle výsledků Celostátního sčítání dopravy je uvedena 

v Tab. 4.1. Nejvyšší zátěž byla zjištěna na ul. Tyršova a to 17,3 tis. vozidel za 24 hod. To je 

velmi vysoká zátěž i pro komunikace s parametry silnice 1. třídy (např. I/23 v úseku Kývalka - 

Rosice ve stejné době 12,1 tis. vozidel, I/52 v úseku Pohořelice - Mikulov 7,9 tis. vozidel 

apod.). V porovnání s předchozím sčítáním v roce 2005 došlo v Tyršově ulici k nárůstu 

intenzity dopravy o 44% (viz Tab. 4.2). Problémová místa jsou u Základní školy na ul. Tyršova 
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(kolizní místo pro přecházející děti), dosud nezmodernizované přechody pro chodce a 

křižovatka silnic II/385 a II/386 u hřbitova s problematickými levými odbočeními.  V místech, 

kde II/385 vstupuje od východu do zastavěné části města, je vybudována okružní křižovatka, 

která působí i jako vstupní brána ze směru od Brna a zpomaluje vjezd vozidel do města. 

Křižovatka II/386 s II/386 na náměstí 1. května byla modernizována a vybavena světelnou 

signalizací. 

II/386: Napojuje centrum města na I/43 ve směru na Svitavy a má rozhodující význam pro 

obsluhu průmyslové zóny Sever. Dopravní intenzita je ve srovnání s II/385 nižší. V jižní části 

(Legionářská ulice) dosáhla v roce 2010 intenzita provozu 9,0 tis. vozidel, v severní části 

(Blanenská ul.) 6,3 tis. vozidel (viz Tab. 4.1). Nadprůměrně vysoký podíl zde má nákladní 

doprava (17,2% na Blanenské). Silnice II/386 v Legionářské ulici kříží železnici a to podjezdem 

o povolené výšce vozidel 4,2 m. Toto křížení je problémové místo, a to zejména z hlediska 

podjezdné výšky. Dalšími problémovými místy jsou napojení na silnici I/43, kde vzhledem k 

velké intenzitě vozidel je problematické odbočování vlevo a dalším takovým místem je křížení 

se silnicí II/385, kde dochází k souběhu obou silnic po jedné vozovce v délce cca 500 m. Za 

Kuřimí směrem na Veverskou Bítýšku neodpovídá šířkové uspořádání vozovky platným 

předpisům ani stávajícím dopravním potřebám. 

Tab. 4.1 Intenzita dopravy na silnicích v Kuřimi a okolí dle výsledků Celostátního sčítání 

dopravy 2010. 

Silnice Číslo 

úseku 

Poloha úseku Nákladní 

vozidla 

Osobní a 

dodávky 

Motorky Celkem 

R43 6-0340 Řečkovice-Česká 4 304 27 662 133 32 099 

I/43 6-0350 Česká–křiž. s Blanenskou 3 236 16 431 131 19 798 

I/43 6-0359 Kuřim-Lipůvka 4 821 17 256 88 22 165 

385 6-2390 Česká-Kuřim 1 994 16 379 125 18 498 

385 6-2391 Tyršova ul. 2 265 14 918 121 17 304 

385 6-2392 Tišnovská ul. východ 1 940 12 120 125 14 185 

385 6-2393 Tišnovská ul. západ 1 718 12 069 195 13 982 

385 6-5687 Kuřim-Čebín 1 738 10 258 95 12 091 

386 6-1700 Blanenská 1 078 5 159 44 6 281 

386 6-1701 Legionářská 1 111 7 821 94  9 026 

386 6-4681 Zámecká ul. 626 4 440 76 5 142 

386 6-4680 Kuřim – Veverská Bitýška 378 2 272 46 2 696 

3846 6-6620 Kuřim-Jinačovice 592 5 204 94 5 890 

Pramen: Celostátní sčítání dopravy 2010. Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx 

 
Silnice III. třídy  

Silnice III/3846 Bystrc-Jinačovice-Kuřim se na západním okraji zástavby připojuje na II/386 a 

neprochází nezastavěnou částí města. Spojuje Kuřim se západními předměstími Brna a 

rekreační oblastí Brněnské přehrady. I zde došlo k významnému nárůstu dopravní zátěže. 

Jestliže v roce 2005 byla intenzita dopravy na této silnici 2,6 až 2,7 tis. vozidel, z toho 400 

nákladních vozidel, v roce 2010 to už bylo 5,9 tis. vozidel za 24 hod., z toho 600 nákladních 

vozů. Problematická je křižovatka silnic II/386 a III/3846 v blízkosti archívu města Brna. 

Křižovatka nevyhovuje stávajícím platným předpisům, ani stávajícím dopravním potřebám 

(nedostatečné oblouky, chybí odbočovací pruhy).  

 
Pro odstranění hlavních problémových úseků je nutné vyvíjet tlak směrem k jejich 

správci, tj. Ředitelství silnic a dálnic v případě silnice I/43, a Správě a údržbě silnic 

Jihomoravského kraje v případě silnic II. a III. třídy.  
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Obr. 4.2 Dopravní zatížení úseků silnic 3. třídy v intravilánu města podle výsledků Celostátního 

sčítání dopravy v roce 2010.  
Pramen: Celostátní sčítání dopravy 2010. Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx 

 

Tab. 4.2 Změna intenzity dopravy na úsecích v intravilánu města v letech 2005-2010  

Silnice Číslo 

úseku 

Poloha úseku Celkový počet vozidel Index 

(2005=100) 2005 2010 

385 6-2391 Tyršova ul. 11 995 17 304 144,3 

385 6-2392 Tišnovská ul. východ 13 890 14 185 102,1 

385 6-2393 Tišnovská ul. západ 14 820 13 982 94,3 

386 6-1701 Legionářská 8 633 9 026 104,6 

386 6-4681 Zámecká ul. 5 434 5 142 94,6 
Pramen: Celostátní sčítání dopravy 2010. Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR a Strategický plán rozvoje města Kuřimi 
2006 

 
Místní komunikace a doprava klidová  

Síť místních komunikací je v neuspokojivém stavu, a to jak z hlediska šířkového uspořádání, 

tak i z hlediska dopravy v klidu. Narůstá intenzita dopravy při neměnné kapacitě komunikací. 

Chybí parkovací místa, hlavně ve starší zástavbě, v některých částech parkovací místa vůbec 

neexistují a dochází k velmi problematickému parkování na místních komunikacích. Značně 
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zatížené a problémové jsou místní komunikace v ul. Nádražní a Zahradní, na nichž se realizuje 

část osobní hromadné dopravy IDS JmK. Problémem je také chybějící přímé propojení místní 

části Podlesí na stávající síť místních komunikací. 

V Kuřimi je dle pasportu místních komunikací vybudováno cca 11 700 m2 plochy pro 

parkování vozidel. To odpovídá parkovacím místům pro cca 700 osobních vozidel. V současné 

době je tato kapacita nedostačující, pokrývá jen zhruba 50% potřeby. Největší problém se jeví 

ve starší zástavbě, a to jak v lokalitách rodinných domů, tak i bytových domů. V některých 

lokalitách parkovací místa zcela chybí a vozidla parkují na komunikacích.  

 

4.1.3 Rozvoj a úpravy silniční sítě 

Rozvoj města i kvalita a bezpečnost silniční dopravy bude významně ovlivněn dopravními 

stavbami, které se připravují na území města a v jeho bezprostřední blízkosti.   

 
Obr.4.3 Variantní řešení trasy R43 v zájmovém území města Kuřimi (podzim 2005) 
Zdroj: Vyhledávací studie rychlostní silnice R43 v úseku Moravské Knínice - Malhostovice (HBH projekt, s.r.o., září 2005) 
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Rychlostní komunikace R43 (investorem ŘSD)  

Významnou silniční stavbou se stane výstavba rychlostní komunikace R43 západně od města. 

Hlavním cílem této investice je odvést tranzitní dopravu ve směru sever-jih z brněnské aglomerace 

a odlehčit přetížení I/43. Jižně od Brna by měla navázat na existující R52 a na severu 

na budovanou R35 v oblasti Moravské Třebové. R43 je zahrnuta do nejvyšší transevropské dálniční 

sítě označované TransEuropean Network (TEN). Rychlostní komunikace R43 je navržena v několika 

trasách a variantách, které jsou vyhodnocovány jak z dopravního a investičního hlediska, tak 

z hlediska dopadu na životní prostředí. Termín zahájení výstavby není znám. Dopad výstavby R43 

na dopravní situaci ve městě Kuřimi nebyl konkrétně zkoumán a není obsažen v žádné dopravní 

studii vztahující se k silnici R43. 

Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R43 v úseku Moravské Knínice - Malhostovice (HBH 

projekt, s.r.o., září 2005) navrhuje v zájmovém území města Kuřimi dvě varianty (viz obr. 

4.3): 

 varianta 1 (modrá), jejíž řešení je přibližně shodné se zakreslením v územním plánu 

sídelního útvaru Kuřim.  

 varianta 2 (červená), která zohledňuje odklonění komunikace od obcí Jinačovice a 

Moravské Knínice. U Malhostovic je předpokládán dopravní uzel, umožňující přímé 

napojení obchvatu Kuřimi na Tišnov (viz obr. 4.3).  

 

Výstavba R43 by měla být současně využita pro odlehčení dopravní zátěže zastavěné oblasti 
města. Existuje však i riziko zvýšení dopravní zátěže, vyplývající z polohy Kuřimi mezi 

projektovanou R43 západně od města a stávající I/43 východně od města. Propojení těchto 

páteřních komunikací je dosud navrhováno ve dvou variantách. Tzv. tangenta Kuřimi, zakreslená 

v platném územním plánu města, by měla propojit R43 a stávající I/43 severně od města (viz obr. 

4.3). V případě realizace této varianty by byla Kuřim z východu, ze severu i ze západu oddělena od 

okolní krajiny kapacitními rychlostními komunikacemi, probíhajícími v blízkosti zástavby. Navíc 

by vzniklo riziko zkracování jízdy mezi R43 a I/43 po II/385 přes město. Vedení města Kuřimi od 

roku 2007 prosazuje místo severní tangenty tzv. jižní obchvat. V roce 2011 byla firmou DHV ČR 

zpracována Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim, která srovnávala obě 

varianty (tj. severní tangentu a jižní obchvat) ve čtyřech oblastech. Ze studie vyplynulo, že jižní 

obchvat je vhodnějším řešením ve třech ze čtyř sledovaných oblastí, a to v oblasti dopravně-

inženýrské, územně-plánovací a z hlediska vlivu na životní prostředí. Ve čtvrté oblasti, tj. 

ekonomické, byly obě varianty označeny jako srovnatelné. 

 
Místní komunikace  

Řada úprav se připravuje také na místních komunikacích, nejčastěji ve spolupráci se 

soukromými investory: 

 výstavba nových a úprava stávajících místních komunikací 

 výstavba veřejných parkovišť a parkovacích míst 

 vytvoření systému jednosměrných ulic 

 výstavba nových nebo úprava stávajících přechodů pro chodce 

 výstavba cyklostezek 

 

4.2 Železniční doprava 

Přes území města prochází železniční trať č. 250 Praha – Havlíčkův Brod – Brno - Břeclav. Trať 

je kompletně elektrifikovaná a dvoukolejná. Trať prochází intravilánem Kuřimi zhruba od 

západu k východu. Na území města je jediná stanice (Kuřim). Ze stanice Kuřim je vybudována 

železniční vlečka v délce cca 3 km, která obsluhuje průmyslovou zónu v severní části města.  

Železniční trať č. 250, která je součástí doplňkové sítě evropských komunikací TINA, 

významně zvyšuje hodnotu dopravní polohy města. Současně však její průběh intravilánem 
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představuje významné omezení územního rozvoje města, neboť fyzicky odděluje severní a jižní 

část města. Ty jsou v současné době propojeny jediným  dopravně nevyhovujícím podjezdem. 

Bariérový efekt železniční trati je nejsilnější v okolí nádraží. Částečným řešením by mělo být 

vybudování podchodu s vyústěním do ulice Dr. Vališe. 

 

4.3 Dopravní obslužnost 

4.3.1 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JmK)  

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JmK), propojující složky městské 

hromadné dopravy, autobusové dopravy a železniční dopravy, začal v zázemí Brna fungovat od 

1. 1. 2004. Součástí IDS JmK je i část železniční trati č. 250, na níž je v úseku Níhov – Tišnov 

– Kuřim – Brno hl. nádraží – Vranovice - Břeclav zajištěn taktový provoz příměstských vlaků 

s intervalem 15–60 minut (linka S3). Ve směru na Brno i Tišnov je to v pracovní dny 49 spojů 

denně, o víkendu 21 spojů denně. Městem projíždějí také dálkové rychlíkové spoje v relaci 

Praha – Havlíčkův Brod - Brno, avšak ve stanici Kuřim zastavují v době platnosti jízdního řádu 

2012/2013 pouze 2 rychlíky ve směru Praha – Brno (R689 a ve všední dny R685), jeden ve 

směru Brno – Praha (R670 jen ve vybraných dnech) a o víkendech spěšný vlak Sp1636/1637 

v relaci Brno – Žďár nad Sázavou. Město je však napojeno na rychlíkové spoje častým 

spojením osobními vlaky IDS JmK s přestupem v Tišnově nebo Brně-Králově Poli.  

 Součástí IDS JMK je řada autobusových linek, které spojují okolní obce s městem Kuřim 

a s železniční stanicí Kuřim, která je přestupní stanicí IDS JmK. Stávající stav nádražní budovy 

a jejího bezprostředního okolí však představě moderního přestupního terminálu nevyhovuje 

(bariérovost, absence doprovodných služeb - např. úschovna zavazadel a jízdních kol, neútulná 

čekárna, nedostatek laviček apod.). 

  

Tab.4.3 Obslužnost Kuřimi autobusovými linkami IDS JmK (2011) 

číslo 

linky 

charakter trasa počet párů spojů  

všední den So/Ne 

71 příměstská Brno, Královo Pole – Kuřim, žel. st. 27 11 

91 příměstská 

noční 

Brno - Kuřim 2 2 

152 meziregionální Kuřim, žel. st. – Lipůvka – Šebrov - 

Blansko  

17 9 

162 meziregionální Kuřim – Černá Hora - Boskovice 2 4 

301 regionální Brno – Kunštát – Olešnice - Bystré 

(v Kuřimi obsluhuje pouze Podlesí) 

35 12 

302 regionální Brno-Bystrc, ZOO – Kuřim, žel. st. 

– Kuřim, Prefa 

17 11 

310 regionální Kuřim, Podlesí – Kuřim, žel. st. (- 

Lelekovice - Vranov) 

28 25 

311 regionální (Kuřim, Prefa / TYCO –) Kuřim, žel. 

st. – Drásov – Tišnov 

26 9 

312 regionální (Kuřim, Prefa / TYCO –) Kuřim, žel. 

st. – Veverská Bítýška – Braníškov 

[- Tišnov] 

29 11 

313 regionální Kuřim – Brťov - Lysice 9 (12) 4 

Zdroj: Vlastní šetření OIRR MěÚ Kuřim 

 

Celkový počet autobusových spojů, vycházejících nebo procházejících Kuřimí (mimo linky 301), 

je v pracovní dny 157 párů spojů, o víkendu 86 párů spojů. Přímé spojení s Kuřimí linkami IDS 

JmK má 40 obcí. Město Kuřim leží v přepravní zóně 310, tj. v první vnější zóně mimo hranice 

města Brna. 
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Obsluhující linky IDS JMK, které zasahují do Kuřimi, zajišťují dopravci: ČSAD Tišnov 

s.r.o., ČAD Blansko, a.s., ZDAR a.s. Žďár nad Sázavou, Dopravní podnik města Brna, a.s. a 

České dráhy. 

4.3.2 Autobusová doprava neintegrovaná  

Mimo IDS JMK obsluhují město Kuřim v roce 2013 další tři regionální a jedna dálková 

autobusová linka, a to: 

 

 Brno, UAD Zvonařka – Kuřim – Tišnov – Nedvědice – Dolní Rožínka – Nové Město na M. – 

Svratka (provozuje ZDAR, a.s.) 

 Brno, UAD Zvonařka – Kuřim – Tišnov – Nedvědice – Věchnov – Bystřice n. P. (ZDAR, a.s.) 

 Kuřim, TYCO – Tišnov – Nedvědice – Rožná – Bystřice n. P. (ZDAR, a.s.) 

 Tišnov – Kuřim – Brno – Olomouc – Hranice – Frýdek-Místek – Ostrava (ČSAD Tišnov 

s.r.o.). 

 

4.4 Komunikace pro cyklisty 

Na území města dosud není vybudována žádná stezka pro cyklisty. Od června 2005 prochází 

katastrem i centrem města regionální páteřní cyklotrasa IV. kategorie č. 5231, vyznačená 

v úseku Brno-Mokrá Hora – Lelekovice – Podlesí – Kuřim - Moravské Knínice – Chudčice - 

Veverská Bítýška. Trasa je vedená  po stopách zrušených železničních tratí Brno-Tišnov a 

Kuřim-Veverská Bítýška. Ve Veverské Bítýšce je tato trasa napojena na cyklotrasu č. 1 Praha-

Brno(-Vídeň)., která je součástí mezinárodní sítě cyklotras Euro-Velo. Investorem vyznačení 

cyklotrasy bylo město Kuřim. Předpokládá se, že trasa č. 5231 bude postupně budována jako 

cyklostezka, tj. po komunikacích vylučujících provoz motorových vozidel.  

Od roku 2010 spojuje cyklotrasa, která má terénní charakter, Kuřim s Malhostovicemi, 

a další cyklotrasa Kuřim s Lipůvkou přes masiv Zlobice. Tyto cyklotrasy nejsou značeny a 

číslovány systémem KČT. Terénní cesty Kuřimské hory jsou využívány cyklisty na horských 

kolech.  

V roce 2007 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje „Program rozvoje sítě 

cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském 

kraji“. Tento dokument  se mimo jiné zabývá návrhem krajských a páteřních mezinárodních 

cyklokoridorů a bezpečných cyklokoridorů pro rodiny s dětmi, stezek pro vozíčkáře a in-line 

bruslaře, návrhem uzlových bodů sítě cyklostezek a infrastruktury pro cyklisty. Dle tohoto 

dokumentu by měl Kuřimí procházet koridor krajského významu ve směru Brno, centrum – 

Kuřim – Tišnov – Nedvědice – Nové Město na Moravě – Praha, který by měl mít minimálně v 

úseku Brno – Kuřim – Tišnov charakter bezpečného koridoru pro rodiny s dětmi a vozíčkáře. V 

Kuřimi u žel. stanice tento program navrhuje uzlový bod sítě budoucích cyklostezek.  

Na krajský cyklokoridor Brno – Kuřim – Tišnov by měla podle tohoto dokumentu v 

Kuřimi navázat síť páteřních cyklostezek, které budou mít charakter bezpečného koridoru pro 

rodiny s dětmi a vozíčkáře: 

 Kuřim – Mor. Knínice – Veverská Bítýška (návaznost na krajský cyklokoridor v údolí 

Svratky) 

 Kuřim – Lipůvka – Nový hrad (-Blansko) (návaznost na krajský cyklokoridor v údolí 

Svitavy) 

 Kuřim – Podlesí (a dále jako terénní stezka do směru Lelekovice – Vranov) 

 Kuřim – Jinačovice – Brno, Bystrc 
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5. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

 

Zpráva o technické infrastruktuře v Kuřimi je založena na stávajících a dostupných informacích 

o síťových a liniových stavbách, tak, jak jsou známy pracovníkům odboru investičního 

městského úřadu (dále jen OI). Pro potřeby města OI udržuje základní datové a mapové 

podklady o technické infrastruktuře na území města Kuřim. Na základě smlouvy o spolupráci 

mezi městem a správci inženýrských sítí jsou dvakrát ročně předávány aktuální informace o 

průběhu inženýrských sítí do technické mapy města. Správu technické mapy zajišťuje 

geodetická firma, která garantuje jednotnou datovou strukturu a zapracování aktualizačních 

výkresů polohopisné a výškopisné situace. Detailní popisné informace o objektech technické 

infrastruktury jsou přístupné pouze pro vodovodní a kanalizační síť formou dálkového přístupu 

on-line nahlížení do aplikace Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

 

K dispozici jsou dále pasporty dopravního značení, komunikací, veřejného osvětlení, 

dešťových vpustí aj., které jsou v digitální podobě zpřístupněny k nahlížení pro pracovníky 

městského úřadu pomocí mapového portálu. 

 

5.1 Zásobování vodou  

 Voda přitékající od Švařce k Brnu přivaděčem VOV je míchána ve vodojemu Čebín s větším 

dílem vody podzemní přivedené II. březovským vodovodem v poměru asi 1:9. Takto smíchaná 

voda je dodávána pokračujícím II. březovským vodovodem a přivaděčem VOV do hlavní části 

tzv. Brněnské vodárenské soustavy, z níž je zásobováno Brno, Kuřim a další města a obce 

brněnské aglomerace. 

Vodovodní síť města Kuřimi je rozdělena na jednotlivá tlaková pásma, v nichž je 

požadovaný přetlak vody zajišťován příslušným vodojemem, automatickou tlakovou stanicí 

nebo redukčním ventilem. Vodovodní řady jsou uloženy především  v komunikacích a volných 

plochách. Nejvíce zastoupenými materiály vodovodního potrubí jsou šedá litina, tvárná litina a 

ocel. Nejvíce vodovodních řadů je v profilech DN 100, DN 150 a DN 80.  

Čerpací stanice dopravují vodu do výše položených vodojemů, kam ji není možné 

dopravit gravitačním způsobem. V některých menších lokalitách jsou pro posílení tlaku vody ve 

vodovodní síti bez využití vodojemů použity speciální čerpací stanice, tzv. automatické tlakové 

stanice (ATS). Vodojemy slouží pro zajištění dostatečného přetlaku vody ve vodovodní síti a k 

vyrovnávání rozdílu mezi přítokem a odběrem vody. Zajišťují také poruchovou zásobu vody a 

vodu pro požární zabezpečení. 

Napojení domácností na vodovodní síť města je úplné. Kuřim je zásobována kvalitní 

pitnou vodou. Vodovodní síť je dostatečně dimenzovaná, pracuje spolehlivě. Kapacita sítě 

umožňuje napojení dalších objektů. Provozovatelem sítě jsou Brněnské vodárny a kanalizace, 

a.s.  

 

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi 

Podle § 8 odst. 11 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 

musí mít vlastník vodovodů a kanalizací (město Kuřim) zpracován Plán financování obnovy 

vodovodů a kanalizací nejméně na 10 kalendářních let. Tento plán pro město Kuřim zpracovaly  

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství 

ČR. Tento dokument byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 2. 6. 2009. 

Dokument navrhuje v období 2010 – 2013 každým rokem investovat do obnovy částku zhruba 

21 900 000,- Kč, a to jednak z výnosů vodného a stočného, jednak z dalších příjmů (z příjmu 

obce, úvěrů a dotací). 

Dle vyhlášky 428/2001 Sb. musí být Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

aktualizován nejpozději po pěti letech, proto bude v roce 2013 zadáno zpracování jeho 

aktualizace. 
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5.2 Kanalizace 

Kanalizační síť města Kuřimi byla vybudovaná jako jednotná. Kostru jednotného kanalizačního 

systému tvoří tři hlavní sběrače. Sběračem A je odkanalizována severní, východní a většina 

jižní části města a také místní část Podlesí. Sběrači B a C je odkanalizována západní část 

města. Součástí jednotného stokového systému jsou odlehčovací komory s přepady do 

recipientu, sloužící k redukování objemu odváděných odpadních vod v době přívalových dešťů. 

Použitým materiálem kanalizačních stok je kamenina, případně betonové potrubí s čedičovou 

výstelkou.   

Nová výstavba v rozvojových lokalitách je řešena oddílným systémem v souladu se 

stávajícím Generelem odvodnění z roku 1998. Dle schválených standardů pro kanalizační 

zařízení se pro splaškovou kanalizaci používá obetonované kameninové trouby a pro dešťovou 

kanalizaci betonové trouby. 

Kanalizační síť města Kuřimi je zaústěna do vysokotlaké čerpací stanice odpadních vod, 

která přečerpává odpadní vody dvěma výtlačnými řady do terénního sedla (hydraulické 

rozvodí) mezi obcemi Kuřim a Česká. Odtud kanalizační síť pokračuje gravitačně do stokové 

sítě města Brna až do ČOV Modřice.  

Provozovatelem veřejné kanalizační sítě v městě Kuřimi jsou Brněnské vodárny a 

kanalizace, a.s.  

 

Generel odvodnění města Kuřimi 

V listopadu 2007 byly firmou Hydroprojekt CZ, a.s., započaty práce na Generelu odvodnění 

města Kuřimi (dále GOMK), vč. zmapování sítí a návrhu takových technických opatření, která 

povedou ke zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury. GOMK má také rozpracovat návrh 

podmínek pro další rozvoj města (možnost odkanalizování je jedním z významných limitů 

rozvoje). Generel je zpracováván v těchto oblastech: 

 zásobování města pitnou vodou 

 odkanalizování 

 vodní toky 

 protipovodňová ochrana. 

Do doby dokončení GOMK byly pozastaveny práce na větších úpravách a rekonstrukcích. 

Dokončení GOMK bylo z důvodu provázanosti na připravovaný nový územní plán města 

odsunuto, předpokládá se dokončení v roce 2013. 

 

5.3 Zásobování plynem 

Město je zásobováno plynem z podzemních zásobníků v Dolních Dunajovicích a Hruškách, a to 

vysokotlakými plynovody v trase Velké Němčice – Tišnov (DN 200) a Velké Němčice – Šebelov 

(DN 300). Distribuční síť plynu provozuje společnost Jihomoravská plynárenská, a.s. 

 Vysokotlaká a středotlaká síť má dostatečnou rezervu pro připojení budoucí výstavby. 

Nízkotlaká síť už neměla rezervy pro napojení dalších zákazníků, proto od roku 2010 probíhá 

rozsáhlá rekonstrukce plynovodní sítě. Jedná se o výměnu stávajících nízkotlakých rozvodů za 

středotlaké. Rekonstrukce se týká jak hlavního řadu, tak jednotlivých domovních přípojek. 
 

5.4 Zásobování elektrickou energií 

Město je zásobováno z transformovny v Čebíně, která zásobuje i širší okolí. Technický stav 

distribuční sítě ve městě je vesměs dobrý, žádostem o nová připojení bývá bez problémů 

vyhověno, pokud se jedná o současně zastavěné území. Ve větších rozvojových lokalitách je 

připojení podmíněno výstavbou trafostanic. Distribuční síť je rozváděna jednak původním 

venkovním vedením, které se nachází při starší zástavbě, je poruchovější a v horším 

technickém stavu, jednak kabelovým vedením, které pochází z doby budování sídlišť a 

občanské vybavenosti. Postupně jsou ve stávající zástavbě rozvody nízkého napětí (nn) 

kabelizovány, většinou při příležitosti větší rekonstrukce komunikace vyvolané městem, 



 
Město Kuřim / RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 

SPRM 2005/06, aktualizace 2013  - 42 z 83 - 

 

případně podle časového plánu distributora. Pro rozvojové lokality jsou schváleným územním 

plánem sídelního útvaru Kuřim navrženy bilance elektrického výkonu, s ohledem na tyto 

navržené rozvojové plochy je v územním plánu uvažováno s posílením a využitím více 

napájecích vedení. 

 

5.5 Veřejné osvětlení 

Na území města Kuřimi je veřejné osvětlení (dále jen VO) v majetku města. Správu a údržbu 

VO provádí servisní firma na základě smlouvy na dobu určitou. V roce 2011 byly sloupy VO 

v majetku města očíslovány, a to celkem 1 181 světelných míst. Servisní firma mimo servis 

světelných míst zajišťuje správu 16 rozvodnic VO a 25 světelných majáků.  

V roce 2010 byl zpracován pasport VO, který zachycuje stav spínacích bodů a z něhož 

vyplynuly poznatky k provádění nutné údržby stávajících částí VO, ale také k výměně opěrných 

bodů, kabelových rozvodů, spínacích rozvodnic a technicky zastaralých svítidel za moderní 

svítidla s menším příkonem a větším efektem svítivosti.  

Současný stav opěrných bodů: 263 sloupů VO je starších 30ti let – doporučuje se 

provést defektoskopii, podle jejího výsledku sloupy vyměnit nebo povrchově ošetřit. Celkem 28 

sloupů je nutno vyměnit. Celkem 713 ks sloupů je ve stáří do 10 let, jejich stav je dobrý, 

vyžaduje běžnou údržbu. Ostatní sloupy jsou v majetku firmy E.ON. 

 Z pasportu VO vyplynula potřeba výměny ca. 50% svítidel. Jejich výměna postupně 

probíhá. Dále byla doporučena výměna osmi původních zastaralých rozvodnic.  

 Nadzemní rozvody VO jsou postupně vyměňovány za podzemní, nejčastěji společně 

s rekonstrukcí vozovek, chodníků nebo jiných inženýrských sítí. Délka podzemního vedení VO 

dosahovala počátkem roku 2013 již 36 589 m, délka nadzemního vedení byla ve stejné době 

5 293 m (tj. 14,4%).  

V letech 2011-2012 bylo VO nově doplněno  např. u propojovacího chodníku Nerudova 

a Štefánikova, osvětlení viaduktu pod železniční tratí (Nerudova, Pod Vinohrady) nebo 

osvětlení přechodů pro chodce v ul. Tyršova a ul. Hybešova a přechodu na ul. Tišnovská u 

kostela. 

 

5.6 Telekomunikace 

Dálkové telekomunikační kabely směřují ke Kuřimi ve třech trasách (dvě trasy ve směru od 

Moravských Knínic, jedna trasa od Jinačovic). Do města vstupují v prostoru křižovatky silnic 

II/386 a III/3846, dále pokračují ulicí Tišnovskou do objektu telefonní ústředny na ul. 

Legionářská. Dálková síť dále pokračuje podél ul. Tyršova směrem k obci Česká. 

Ve městě je vybudována digitální ústředna, která je připojena optickým kabelem na 

telefonní ústřednu Brno-Královo Pole. Optický kabel zajišťuje dostatečnou kapacitu pro 

stávající zástavbu s určitou rezervou pro rozvojové lokality. 

Pro místní telefonní síť je téměř v celém městě Kuřimi provedena kabelizace pomocí 

metalických kabelů, vedených v souběhu s kabely kabelové televize. V rozvojových lokalitách 

je ponechána rezerva pro novou výstavbu. Kabelová televize je v majetku města Kuřimi. 

Stávající telefonní síť je z pohledu moderních telekomunikačních potřeb limitující, a tak není 

v budoucnu vyloučena výměna metalických kabelů za kabely optické. 

Ve městě a jeho okolí je dobrý příjem signálu všech mobilních operátorů. 

V Kuřimi byl  vybudován informační varovný a výstražný systém spojený s využitím pro 

místní rozhlas. Pro jeho vybudování byla využita síť místní kabelové televize.  
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6. Občanská vybavenost a služby 

6.1 Školství  

Město Kuřim je zřizovatelem tří školských příspěvkových organizací: jedné mateřské školy a 

dvou plně organizovaných základních škol.  

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, vznikla jako jeden subjekt v roce 2002 

sloučením pěti samostatných mateřských škol (MŠ Zborovská, MŠ Komenského, MŠ Podlesí, 

MŠ Otevřená, MŠ Jungmannova). Od 1. 12. 2002 má právní subjektivitu. V září 2007 byla 

slavnostně otevřena nová budova MŠ na ulici Brněnská a uzavřena budova MŠ na ulici 

Otevřená. V září 2011 byly otevřeny čtyři třídy MŠ v budově základní školy na ulici 

Komenského a v září 2012 další třída v budově ZŠ Tyršova. Předškolní výchova je tak 

poskytována jednou příspěvkovou organizací již v sedmi budovách. 

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, je právním subjektem, stejně jako mateřská 

škola, od 1. 12. 2002. Od školního roku 2007/2008 byla k základní škole přidružena bývalá 

budova mateřské školy na ulici Otevřená, kde je umístěna školní družina. 

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, má právní subjektivitu již od 1. 1. 1994. Je to 

škola sdružující dvě pracoviště. V budově na ulici Komenského 511 je umístěn 1.-2. ročník, 

školní družina a školní jídelna – výdejna. V budově na ulici Tyršova 1255 se vyučují žáci 3.-9. 

ročníku, sídlí zde ředitelství školy, školní družina a školní jídelna, ze které se dováží jídlo do 

výdejny na odloučeném pracovišti Komenského 511. 

 

Tab.6.1 Základní přehled školských příspěvkových organizací v Kuřimi – srovnání školních let 

2002/3, 2007/8 a 2012/13. 

Příspěvková 

organizace 

Kapacita 

 

Počet tříd Počet žáků Počet zaměstnanců 

2002/ 

2003 

2007/ 

2008 

2012/ 

2013 

2002/ 

2003 

2007/ 

2008 

2012/ 

2013 

2002/ 

2003 

2007/ 

2008 

2012/ 

2013 

MŠ  

Zborovská 887 413 13 13 19 297 329 441 52 42 57 

ZŠ  

Jungmannova 813 500 18 18 19 373 411 435 44 43 47 

ZŠ 

Tyršova 1255 675 20 18 21 496 389 470 55 42 50 

Zdroj: MěÚ Kuřim 

 

 

 Dle počtu dětí přihlášených do mateřské školy na školní rok 2012/2013 (252) lze 

předpokládat, že se v průběhu příštích let zvýší i počet zapsaných žáků do základních škol. V 

současnosti (zápis na šk. rok 2012/2013) však není možno vyhovět všem požadavkům na 

umístění dětí do MŠ (převis 91 dětí), protože kapacita školy nestačí pokrýt požadavky na 

umístění dětí ve věku od 3 do 6 let (v roce 2012/2013 bylo možno umístit 154 dětí). 

V důsledku nedostatečné kapacity mateřských škol vzniká také problém přednostního 

umísťování předškoláků, kteří se do Kuřimi přistěhují v průběhu roku, neboť město má 

povinnost zajistit dítěti v předškolním věku umístění v MŠ. 
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Tab. 6.2 Zápis dětí do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, příspěvková organizace 

Školní 

rok 

Kapa

cita 

školy 

Počet 

tříd 

Zapsán

o 
Přijato 

Nepřija

to 

Počet 

odvolá

ní 

úsp./ne

ús. 

Skutečně 

nastoupil

o 

Dodateč

ně 

přijato 

Ukončilo 

docházk

u 

2003/04 297 12 90 90 0 0 - - 95 

2004/05 297 12 110 90 20 - - - 78 

2005/06 297 12 134 110 24 - - - 96 

2006/07 297 12 138 99 39 - - - 98 

2007/08 331 13 150 104 46 - - - 83 

2008/09 331 13 167 104 63 0/7 83 21 90 

2009/10 365 14 227 168 59 0/6 137 31 126 

2010/11 365 14 202 115 87 1/11 108 7 119 

2011/12 413 18 252 177 75 1/16 165 12 120 

2012/13 413 18 245 139 106 probíhá 137 2 odvolání 

Zdroj: MěÚ Kuřim 

 

Tab.6.3 Počet nově zapsaných a žáků do ZŠ (školní roky 2003/04 až 2013/14) 

Zápis na 

školní rok 

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 

813  
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255  

Kapacit

a školy 

Zapsá

no 

všech 

Počet 

bez 

odklad

ů 

Počet 

tříd/průmě

r 

žáků/třída 

Kapacita 

školy 

Zapsáno 

všech 

Počet 

bez 

odkladů 

Počet 

tříd/průmě

r 

žáků/třída 

2003/04 500 49 49 2/24,5 675 48 48 2/24,0 

2004/05 500 49 45 2/22,5 675 58 46 2/23,0 

2005/06 500 65 55 3/18,3 675 50 44 2/22,0 

2006/07 500 66 62 3/20,6 675 57 47 2/23,5 

2007/08 500 53 46 2/23,0 675 57 46 2/23,0 

2008/09 500 59 41 2/20,5 675 70 60 3/20,0 

2009/10 500 67 48 2/24,0 675 83 75 4/18,75 

2010/11 500 71 59 3/19,7 675 81 70 3/23,3 

2011/12 500 69 58 2/29 675 68 64 3/21,3 

2012/13 500 77 67 3/22,3 675 90 84 3/28 

2013/14 500 80 60 2/30 675 94 83 3/27,7 

Zdroj: MěÚ Kuřim 

 

Důležitou vzdělávací roli hraje ve městě rovněž umělecké školství, které má v Kuřimi 

více než padesátiletou tradicí. Základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce 

nejen estetické, ale i etické, a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělání současné 

populace, čímž plní základní princip poslání působnosti umělecké školy. 

Ve školním roce 2001/2002 byla při příležitosti 50. výročí zahájení umělecké výuky ve 

městě otevřena nová, moderní budova Základní umělecké školy v Zahradní ulici, umožňující 

žákům, ale i rodičům jednu z nejlepších možností umělecké výuky a kulturního vyžití ve městě 

(součástí budovy je mj. komorní koncertní sál). Přesto, že škola v uplynulých letech procházela 

změnami názvu od „Hudební školy“ přes „Lidovou školu umění“ až po „Základní uměleckou 

školu“, těžiště její výuky zůstávalo převážně v oboru hudebním. Teprve později se výuka školy 

rozšířila o taneční a výtvarný obor, od roku 1990 se začal vyučovat i obor literárně dramatický. 

Tímto vznikla čtyřoborová škola s výukou všech uměleckých oborů. V roce 2006 bylo v ZUŠ 
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vybudováno školní nahrávací studio, které bylo postupně vybaveno moderní multimediální a 

audiovizuální technikou. Vzniklo také videostudio s výukou základů nahrávání, střihu a tvorby 

filmu. 

Zájem o uměleckou výuku ve městě v posledních letech výrazně vzrostl. Zatímco v roce 

1998/1999 navštěvovalo kuřimskou ZUŠ asi 360 žáků, ve školním roce 2004/2005 byla 

návštěvnost již bezmála 700 žáků. Od té doby se počet žáků pohybuje v rozmezí 700 – 750. 

Vysoký zájem o uměleckou výuku je dle pedagogů ZUŠ důkazem dobrého kulturního zázemí ve 

městě a okolí. 

 

Střední školství je ve městě zastoupeno jediným subjektem – soukromou Střední 

odbornou školou a Středním odborným učilištěm Kuřim, s.r.o.– sídlícím v areálu kuřimského 

zámku. Do roku 1991 byla škola součástí firmy TOS Kuřim v postavení státního zařízení. V 

období 1991 - 1993 byla školou soukromou v postavení vnitřního závodu TOS Kuřim, a.s. Od 

roku 1993 má škola právní subjektivitu v postavení společnosti s ručením omezeným. Po 

konkurzu TOS Kuřim, a.s. jsou vlastníky společnosti Město Kuřim a tři fyzické osoby. 

Školské zařízení charakteru středního odborného učiliště existuje v různých formách v 

prostorách zámku od roku 1951. Připravovalo žáky zejména v učebních oborech 

strojírenského, slévárenského a elektrotechnického zaměření. Od roku 1986 se rozšířila výuka 

o studijní obory zakončené maturitní zkouškou. Rovněž se začalo realizovat maturitní studium 

při zaměstnání. 

Od roku 1993 škola vyučuje vedle oborů středního odborného učiliště i obory střední 

odborné školy. Ve školním roce 2012/2013 má škola 129 žáků na středním odborném učilišti a 

121 žáků na střední odborné škole. V nástavbovém studiu při zaměstnání studuje 23 žáků. 

Školu celkem navštěvuje 75 žáků v učebních oborech a 198 žáků ve studijních oborech. 

 
Obr.6.1 Srovnání vývoje celkového počtu žáků v oborech SOŚ a SOU Kuřim   
* Označení školních roků, ve kterých byl počet žáků ovlivněn výpadkem jednoho ročníku  

absolventů ZŠ v důsledku zavedení devátých tříd. 
Zdroj: SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. – www.zamekkurim.cz  

 

V nabídce Střední odborné školy jsou v posledních letech dva čtyřleté obory zakončené 

maturitní zkouškou:  

1) informační technologie (zaměření elektronické počítačové systémy) a  
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2) ekonomika a podnikání (zaměření technická administrativa).  

Střední odborné učiliště připravuje žáky ve třech oborech strojírenského zaměření: 1) 

mechanik seřizovač, 2) strojní mechanik a 3) obráběč kovů), a ve dvou oborech 

elektrotechnického zaměření: 1) mechanik elektrotechnik (zaměření číslicově řízené stroje) a 

2) elektrikář - silnoproud.  

Přestože se tyto obory ocitly na okraji zájmu uchazečů (či spíše jejich rodičů), jejich 

budoucí vzestup si velké průmyslové zázemí regionu po lepšení hospodářské situace vynutí. Již 

nyní nedostatek absolventů těchto oborů pociťují potenciální zaměstnavatelé (včetně 

nejvýznamnějších podnikatelských subjektů v regionu). I v době vysoké nezaměstnanosti 

úřady práce nabízejí z požadavku zaměstnavatelů volná místa. 

V nástavbovém studiu nabízí Střední odborná škola denní i dálkovou formu oborů 

provozní technika a provozní elektrotechnika. 

 

Tab.6.4 Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. v letech 2008/2009 

až 2012/2013 

Název oboru 

školní rok 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

obory SOŠ – studijní 

Informační technologie 91 84 64 52 45 

Ekonomika a podnikání  71 59 53 48 41 

obory SOU – studijní 

Mechanik elektrotechnik 89 68 53 39 32 

Mechanik seřizovač 40 31 33 29 22 

obory SOU – učební 

Obráběč kovů 24 34 25 27 32 

Strojní mechanik 10 4 9 11 16 

Elektrikář 34 28 25 27 27 

nástavbové obory – denní – studijní 

Provozní technika (denní) 30 27 21 21 21 

Provozní elektrotechnika (denní) 41 31 27 23 14 

Celkem denní studium 430 366 310 277 250 

nástavbové obory – dálkové – studijní 

Provozní technika  26 15 26 12 12 

Provozní elektrotechnika  13 12 13 17 11 

Celkem dálkové studium 39 27 39 29 23 

Zdroj: SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 

 

 

V důsledku demografického vývoje (celostátního pokles počtu 15-ti letých žáků 

končících ZŠ) došlo k velkému poklesu počtu žáků střední školy. Tato situace by se měla 

přibližně od školního roku 2015/16 začít zlepšovat. 
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Obr.6.2 Struktura žáků denního studia na SOŠ a SOU Kuřim dle trvalého bydliště (školní rok 

2011/2012)  
Zdroj: SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. – www.zamekkurim.cz 

 

6.2 Zdravotnictví 

Zdravotní péče 

Největším zdravotnickým zařízením v Kuřimi je Medex K, s. r. o., Kuřim (poliklinika). Ordinují 

zde dva praktičtí, dva dětští lékaři, čtyři stomatologové a dvě pracovnice provádějí rehabilitaci. 

Další ambulantní péče je zajišťována na poliklinice odbornými lékaři v oborech interna – 

endokrinologie a diabetologie, psychiatrie pro dospělé, dorost a děti, urologie, chirurgie, 

ortopedie, neurologie, dětská kardiologie, ORL, gynekologie a v oborech plicního, očního a 

kožního lékařství. Je zde také ordinace klinické logopedie. Občané mohou dále využívat i dvě 

lékárny ve městě. V Kuřimi jsou další tři praktičtí lékaři, z nichž jeden má sídlo v Domě 

s pečovatelskou službou, a mimo polikliniku ordinuje také další dětská lékařka. 

Lékařská služba první pomoci (LSSP) byla v Kuřimi zrušena a od 1. 1. 2005 se pacienti 

musí dopravit sanitkou LSSP přímo do Tišnova nebo do Brna, kde jim LSSP poskytne 

potřebnou péči v plném rozsahu.  

 

Domácí zdravotní péče 

Centrum sociálních služeb Kuřim zřídilo nestátní zdravotnické zařízení a poskytuje domácí 

zdravotní péči (DP) celkem v 17 obcích, a to nejen v Kuřimi a jejím správním obvodu ORP. 

Péče je poskytována zdravotními sestrami v domácím prostředí pacienta na základě ordinace 

praktického lékaře. Návštěvy sestry dle zdravotního stavu pacienta mohou být i několikrát 

denně. Péči hradí zdravotní pojišťovny pacientů.  

 

Tab.6.5 Domácí zdravotní péče 

Ukazatel / Rok 2008 2009 2010 

Počet ošetřených pacientů DP 71 135 131 

Pramen: Městský úřad Kuřim 

Brno 
34,3% 

Tišnov a severní okolí 
21,7% 

Kuřim a okolí 
11,2% 

Blansko a okolí 
6,6% 

Čebín a okolí 
6,3% 

Veverská Bítýška a 
okolí 
5,5% 

Velká Bíteš a okolí 
2,1% 

Ostatní 
14,3% 

http://www.zamekkurim.cz/


 
Město Kuřim / RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 

SPRM 2005/06, aktualizace 2013  - 48 z 83 - 

 

6.3 Sociální péče 

Centrum sociálních služeb Kuřim je příspěvkovou organizací města, která poskytuje na základě 

registrace pečovatelskou službu, a to terénní a ambulantní. Organizace je také správcem 

objektu Dům s pečovatelskou službou.  

 

Pečovatelská služba (PS) usiluje o zachování soběstačnosti lidí v seniorském věku, 

zdravotně postižených občanů a rodin s dětmi v tíživé situaci v jejich domácím prostředí. 

Prostřednictvím poskytovaných služeb je možno lidem zachovat přirozené sociální vazby, žít 

tak důstojný život se svými blízkými a být součástí místního společenství. 

Péče je zaměřena na: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

Tab.6.6 Centrum sociálních služeb Kuřim 

Ukazatel / Rok 2008 2009 2010 

Příspěvek města na provoz 

(v tis. Kč)  

3 620 4 900 4 200 

Dotace z MPSV (v tis. Kč) 640 785 1 012 

Počet zaměstnanců 23 23 25 

Počet klientů PS 268 309 321 

Pramen: Městský úřad Kuřim 

 

Dům s pečovatelskou službou (DPS), Zahradní 1275, Kuřim je určen seniorům nebo zdravotně 

postiženým občanům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Obyvatelé zde bydlí na základě 

nájemní smlouvy. Péče je zajišťována pomocí pečovatelské služby dle individuálních potřeb 

klienta. V DPS se obyvatelé mohou stravovat. Dům je otevřen nejen pro obyvatele, ale i pro 

strávníky, kteří zde nebydlí a na obědy dochází. Kapacita DPS je 67 míst v 9 bytech pro 

manželské páry a 49 garsoniérách pro jednotlivce. 

 

Tab.6.7 Dům s pečovatelskou službou  

Ukazatel / Rok 2008 2009 2010 

Počet žadatelů o umístění v DPS 108 51 50 

Počet umístěných v DPS 4 5 10 

Snížení počtu žadatelů do DPS je způsobeno změnou podmínek pro přijetí a následným neaktualizováním 

žádostí žadateli. 

 

Z důvodu lepší koordinace a řízení sociálních služeb v rámci obce s rozšířenou působností 

Kuřim a v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, je na území obvodu ORP od roku 2007 realizován proces komunitního plánování. 

 

Mateřské a rodinné centrum 

 

Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s. vytváří prostor pro setkávání a aktivity zaměřené 

zejména na rodiny s dětmi. V rámci své činnosti se sdružení v současné době orientuje 

především na organizování pravidelných programů pro předškolní děti s rodiči, pořádání 

přednášek, tvořivých dílen pro rodiče a dalších nepravidelných akcí. Kromě vytvoření prostoru 

pro vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností, všestranný rozvoj dětí a volnočasové aktivity pro 

rodiče jde také o podporu zdravého a aktivního života rodiny. Dlouhodobým cílem sdružení je 

vytvoření komunitního centra, které by nabízelo aktivity i místo pro setkání všech generací. 
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6.4 Kultura 

 Kulturní aktivity města se opírají zejména o činnost těchto zařízení: Městská knihovna 

(www.mkkurim.cz), Městská knihovna-společenské centrum Kulturní dům 

(www.kultura.mkkurim.cz),  Základní umělecká škola (ZUŠ),  Dům dětí a mládeže (DDM)  a 

galerie moderního umění.  

Zřizovatelem Městské knihovny Kuřim i vlastníkem objektů, kde knihovna a společenské 

centrum sídlí, je Město Kuřim. ZUŠ zřizuje Jihomoravský kraj. V prostorách zámku se nachází 

kromě studentského Clubu Escape (www.clubescape.cz) také soukromá Galerie ad astra 

(www.ad-astra.cz). V roce 2007 vznikl v Kuřimi pěvecký sbor K Dur (www.k-dur.cz ). 

Jednotlivá zařízení nejsou ve městě koncentrována na jednom místě, ale nachází se v 

různých částech města. V nejodlehlejší části města, Podlesí, je k občasným kulturním aktivitám 

pronajímán tamější kulturní sál.  

 Ve městě se nachází čtyři kulturní památky, z nichž nádvoří zámku a kostel jsou 

příležitostně využívány k pořádání kulturních akcí.  

 Město přispívá k podpoře kulturních aktivit jednak jako provozovatel hlavních kulturních 

zařízení ve městě, jednak investiční činností a dotacemi z městského rozpočtu (viz 6.4.1 – 

Nástroje města k podpoře kulturních aktivit ve městě). S významnou podporou z rozpočtu 

města jsou v Kuřimi pořádány všechny tradiční kulturních akce (viz 6.4.5 – Tradiční kulturní 

akce v Kuřimi). 

 

 

6.4.1 Nástroje města k podpoře kulturních aktivit 

 

a) Financování a provozování kulturních zařízení  

 v majetku města (Městská knihovna, Společenské centrum Kulturní dům) 

b) Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti  

ve městě Kuřim, ze kterého jsou poskytovány příspěvky na podporu kulturní činnosti 

(na základě výběrového řízení). 

c) Program Podnikatelský obolus,  

který každoročně vyhlašuje zastupitelstvo města jako „daňovou asignaci“ využitelnou 

mj. i na podporu kultury. 

d) Podpora sponzorských aktivit,  

která se mj. projevuje umožněním bezúplatného umisťování reklam sponzorů na 

zařízeních města. 

e) Propagace kulturních akcí  

formou souhrnných měsíčních programů KAM v Kuřimi, bezplatný výlep plakátů, 

využívání internetových stránek města.  

 

 

6.4.2 Kulturní zařízení, sdružení a organizace působící v Kuřimi 

 

Městská knihovna Kuřim  

Od roku 2008 zajišťuje knihovna také činnost společenského centra (kulturního domu). Má 

tedy celkem 4 oddělení: 

 Pro mládež 

 Pro dospělé čtenáře 

 Regionální oddělení 

 Kulturní oddělení 

Knihovna v roce 2012 registrovala 1 533 čtenářů, z toho v oddělení pro děti a mládež 418 

čtenářů. Ročně knihovnu navštíví cca 35,5 tis. uživatelů, kteří si zde vypůjčí přibližně 70 tis. 

knih, 10 tis. časopisů a cca 650 CD. V knihovně se nachází veřejný internet. Knihovna ročně 

uspořádá cca 154 kulturních akcí a 30 vzdělávacích kurzů pro veřejnost. Dětské oddělení se 

účastní také celostátních akcí, jako např. Týden knihoven, Noc s Andersenem, Čteme dětem a 

další. Městská knihovna Kuřim plní od roku 2003 tzv. regionální funkci pro okres Brno-venkov, 

což znamená, že některé odborné knihovnické služby poskytuje 145 knihovnám v regionu.  

  

http://www.mkkurim.cz/
http://www.kultura.mkkurim.cz/
http://www.clubescape.cz/
http://www.ad-astra.cz/
http://www.k-dur.cz/
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Společenské centrum Kulturní dům 

Společenské centrum organizuje kulturní a společenskou činnost ve městě, poskytuje 

spolupráci a odborné zázemí dalším pořadatelům akcí, pronajímá prostory centra pro kulturní, 

společenskou a jinou činnost. Jednou z pravidelných aktivit je abonentní cyklus Spolku přátel 

hudby Kuřim. Pracovníci oddělení se podílejí také na zajištění a organizaci akcí města: Medové 

dny, Masopustní jarmark, Kuřimský svátek vína, Mikulášský jarmark aj. Každoročně zajišťují 

program akce Zámecké kulturní léto v prostorách kuřimského zámku. 

 

Dům dětí a mládeže 

V rámci sekce „tvořivé kroužky“ nabízí DDM následující aktivity pro děti i dospělé: keramika 

pro děti, keramika pro dospělé, keramika pro rodiče s dětmi, paličkování, šikovné ruce, práce 

s textilem, dílničky (vaření, malování na textil, sklo, batika, háčkování, pletení, výšivka, práce 

s papírem...). Kromě kroužků DDM organizuje v průběhu roku výstavy, tvořivé dílny, v zimním 

období např. výrobu adventních věnců či mikulášskou zábavu pro děti… Další pravidelnou 

aktivitou je pořádání příměstských táborů. 

 

Galerie ad astra  

Soukromá výstavní a prodejní galerie moderního výtvarného umění vystavuje v cca měsíčních 

cyklech díla předních zejména českých umělců. Galerie se nachází v přízemí kuřimského 

zámku. Doprovodnou aktivitou galerie je (ve spolupráci s Galerií Sýpka) již několik let půlroční 

vzdělávací projekt  „Kurz přípravy ke studiu na fakultě architektury“. 

 

Klub Escape 

Je součástí SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. Nachází se v suterénu kuřimského zámku. Pořádá živé 

koncerty jazzové a alternativní hudby, divadelní představení menších forem a projekce 

filmového klubu. 

 

 

6.4.3 Církve a náboženské společnosti s kostely a modlitebnami na území města 

 

Římskokatolická církev – farní úřad, kostel sv. Máří Magdaleny (ul. Křížkovského) 

Pod kuřimský farní kostel spadají filiální kostel v Moravských Knínicích, kaple v Jinačovicích a 

kaple v České. Kuřimský duchovní správce je současně inkorporován i ve farnosti Lipůvka, pod 

kterou spadá správa obcí Lažany a Nuzířov. Kromě každodenních bohoslužeb v kostele sv. Máři 

Magdaleny pořádá kuřimská farnost pravidelná setkání dětí a mládeže.  

 

Církev československá husitská – modlitebna v ul. Farského 

Náboženská obec Kuřim organizuje modlitební setkání v Kuřimi, Lelekovicích, Tišnově a 

Malhostovicích. Kromě bohoslužeb probíhají pravidelné biblické hodiny a setkání mládeže. 

 

Sbor badatelů Bible Kuřim – přednáškový sál v ulici Jelínkových 

Nový přednáškový sál otevřený koncem roku 2004. 

 

 

6.4.4 Kulturní památky 

 

Kuřimský zámek (ev. č. památky 0781) 

Mohutná renesanční stavba z let 1550-1590, po roce 1650 zámek přestavěn. Zámecká 

dvoupatrová budova podkovitého půdorysu s nádvořím, které je ohraničeno novou zdí s 

asymetricky umístěným vchodem, obě křídla neúplně rozvinuta, krátká, mezi křídly přízemí a 

1. patra ústřední budovy s arkádami, jednoramenné schodiště vpravo do 1. patra k arkatuře s 

železnými kleštinami, střecha sedlová. V přízemí jsou klenuté místnosti, částečně chodba, v 1. 

patře jen chodba, ostatní místnosti jsou plochostropé. Druhé patro je jen upravené podkroví se 

sníženými plochými stropy. 

V zámku dnes sídlí SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o., která je i vlastníkem nemovitosti. Na nádvoří se 

konají koncerty a další kulturní akce (např. Kuřimské zámecké kulturní léto, open air festivaly 
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apod.). V jižním suterénu působí klub Escape. Ve středovém přízemí působí galerie ad astra. 

Exteriéry zámku jsou v nevyhovujícím stavu, vyžadujícím rozsáhlou rekonstrukci. 

 
Obr.6.3 Kuřimský zámek a Kostel sv. Maří Magdaleny 
Zdroj: www.kurim.cz 

 

Kostel sv. Maří Magdaleny s kaplí Panny Marie (ev. č. 0782/1, 0782/2)  

Kostel sv. Maří Magdaleny byl postaven v románském slohu kolem roku 1226, přestavěn byl v 

letech 1766-1772 zcela od základu v podobě pozdního baroka, vysvěcen byl 24. října 1772. Do 

roku 1833 se v těsné blízkosti nacházel hřbitov, r. 1843 byla do dnešní podoby přestavěna věž, 

r. 1888 proběhla  úprava lodi. Na věži bývaly čtyři zvony, z nichž jeden byl z roku 1673, další 

z roku 1650, přelitý v roce 1888. Za I. světové války byly zvony i přes své stáří zrekvírovány. 

V sousedství kostela ve svahu proti faře se nachází kaplička obdélného půdorysu z 18. století.  

 

Socha sv. Floriana (ev. č. 0784) 

Raně barokní socha nacházející se na nynějším náměstí 1. května. Na čtvercovém soklu 

hranolový profilovaný podstavec ve spodní části vydutý, ukončen masivní profilovanou římsou. 

Na přední straně soklu v rytém rámu nízký reliéf hořícího města, na zadní straně podstavce v 

rytém rámu nápis s chronogramem: SanCto FlorIono oppIDVM rVreInense obtVLIt et VoVit. 

(Svatý Floriáne, městečko kuřimské ochraňuj a zaslib). Na soklu na podnoži stojí socha světce 

v kontrapostu s nakročenou pravou nohou, oděn v šat římského vojína s přílbou na hlavě. 

V roce 2011 byla socha generálně opravena. 

 

Vodní kaple sv. Jana z Nepomuku - „Jáneček“ (ev. č. 0785) 

Vodní kaple zasvěcena sv. Janu Nepomuckému z roku 1722, ležící v jižní části města na úbočí 

Kuřimské hory. Půlkruhovitá zděná stavba, v jejímž horním výklenku je umístěna asi 150 cm 

vysoká socha sv. Jana Nepomuckého držící v ruce kříž s Kristem. Ve spodním výklenku vytéká 

z boku pramenitá voda z přepadové jímky. V roce 2013 byl opraven přívod vody do kaple a po 

letech, kdy byla voda hygienicky závadná, je opět vhodná k pití. 

Prameny: Databáze nemovitých kulturních památek okresu Brno-venkov; Oldřich Šikula, Ing. arch. 

Vladislav Růžička – www.kurim.cz; Informační mapa mikroregionu „Kuřimsko a Tišnovsko“, OkÚ Brno 
venkov ve spolupráci s MěÚ Muřim a MěÚ Tišnov, 2002 

 

 

6.4.5 Tradiční kulturní akce 

http://www.kurim.cz/
http://www.kurim.cz/
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Kuřimské zámecké kulturní léto 

Nultý ročník této akce se konal v roce 2000, první v roce 2001. Jde o sérii koncertů, filmových 

představní a dalších akcí na zámeckém nádvoří v Kuřimi. Kapacita nádvoří je cca 400 sedících 

lidí, při rockovém koncertu se vešlo i cca 2.500 fanoušků. Hlavním pořadatelem a garantem 

KZKL je Společenské centrum, dramaturgem Jiří Brabec. Záštitu nad akcí má město Kuřim, 

které ji finančně dotuje. Nejvýznamnější akcí Kuřimského zámeckého kulturního léta je 

Zahrada písničkářů – národní finále Konkursu Zahrady pro kategorii jednotlivců a dvojic. Jde 

vpravdě v daném žánru o událost celostátního významu a nejvýznamnější přehlídku tohoto 

žánru u nás. 

 

Hasičské hody 

V říjnu pořádá Sbor dobrovolných hasičů spolu s besedou, průvodem, hodovou zábavou a 

stavěním máje. 

 

Plesy 

Každoročně konaný Společenský ples města Kuřimi a zpravidla cca 5-6 plesů dalších 

organizací. 

 

Koncerty Základní umělecké školy 

Absolventský koncert ZUŠ 

 

Spolek přátel hudby Kuřim 

Abonentní cyklus koncertů (vážná hudba, jazz) konaných převážně v komorním sále ZUŠ. 

Pořádá Společenské centrum Kulturní dům. 

 

Medový den 

V roce 2005 proběhl pod patronací města a Základní organizace včelařů v Kuřimi nultý ročník 

akce v areálu Kulturního domu a hřiště v Kuřimi-Podlesí. Součástí programu byla výstava 

z historie a současnosti včelařství na Kuřimsku, koncert žáků ZUŠ, přednášky, ukázky výroby 

svíček, zdobení perníku, možnost zakoupení medu, medoviny, medového piva, masa na medu, 

kosmetiky, perníčků, výrobků z včelího vosku, apod. Dnes se tato aktivita stala již tradicí. 

 

Kuřimský svátek vína 

V listopadu se koná akce spojená s ochutnávkou a prodejem Svatomartinského vína a dalších 

vín od moravských vinařů. 

 

Mikulášský jarmark 

Vždy první sobotu v prosinci se pořádá mikulášský jarmark. V průběhu dne vystupují žáci 

základních a mateřských škol a DDM. Kromě setkání s Mikulášem, andělem a čertem probíhají 

vánoční trhy. 

 

Kuřimský novoroční ohňostroj 

Ohňostroj probíhá při příležitosti oslav nového roku. 

 

Kuřimský masopust 

V kulturním domě v Kuřimi a na náměstí probíhají oslavy masopustu, s nimiž je spojen i 

masopustní karneval.  

 

6.5 Sport 

Ve městě jsou 2 hlavní sportovní centra. V jižní části města se jedná o areál Sokola a hřiště při 

ZŠ Tyršova. Areál sokolovny provozuje TJ Sokol s podporou města, školní hřiště u ZŠ Tyršova 

spravuje město Kuřim. Potenciál pro další rozšiřování areálu je již značně omezený. 
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V severní části města se nachází městský stadion a Wellness Kuřim. Toto městské 

zařízení provozuje obchodní společnost Wellness Kuřim, spol. s r.o., jejímž 100% vlastníkem je 

město Kuřim. Správu stadionu zajišťuje MěÚ Kuřim ve spolupráci s FC Kuřim a TJ SK Kuřim. 

Rozvojový potenciál sportovního areálu v severní části města je velký. Plánována je zde stavba 

sportovní haly. Prostor tu je i pro další navazující sportovní a rekreační zařízení, vč. 

ubytovacích. 

Ve městě zřetelně chybí větší tělocvična nebo sportovní hala. Nachází se zde pouze pět 

spíše menších tělocvičen (čtyři školní a sokolovna). 

Pro rekreaci se postupně upravuje rybník Srpek a jeho okolí. Také okolní příroda nabízí 

turisticky atraktivní místa. Pro mladé cyklisty se připravuje hřiště na pumptrack. 

V Kuřimi působí několik tradičních sportovních organizací (např. TJ Sokol, TJ SK Kuřim, 

FC Kuřim, Plavecký klub Kuřim, TJ Orel), které zastřešují činnost řady sportovních oddílů a 

aktivit. Součástí organizovaného sportu v Kuřimi jsou i další občanská sdružení, ať už se jedná 

o místní občanská sdružení, anebo mimokuřimské sportovní organizace, jejichž některé oddíly 

působí v Kuřimi a zapojují místní děti a mládež. Zázemí pro sportování dětí a mládeže vytváří i 

DDM s tradičně bohatou nabídkou sportovních kroužků. 

Ve městě působí i několik dlouhodobých soutěží, např. Velká cena Kuřimi v plavání (již 

22. ročník), Kuřimská liga futsalu, Kuřimská florbalová liga nebo Kuřimská běžecká liga. Koná 

se zde i několik sportovních akcí s delší tradicí, např. běžecké závody Kuřimská hodinovka a 

Memoriál MUDr. Vališe nebo Kuřimský pohár v házené (20. ročník v roce 2013).  

K všednímu sportovnímu životu ve městě patří i celá řada pohybových aktivit jako jsou 

např. různé druhy cvičení (zumba, jóga, aerobic, K2, TRX apod.) v několika pohybových 

studiích, tělocvičnách, fitness centru Wellness Kuřim, případně v DDM Kuřim. 

Problematikou podpory sportu ze strany samosprávy města Kuřim se zabývá zejména 

Sportovní výbor ZM Kuřim (mj. zajišťuje výběrová řízení na čerpání příspěvků města Kuřim na 

podporu sportovní činnosti, pořádá anketu Sportovec roku apod.).  

 

 

6.5.1 Sportovní objekty a zařízení 

 

     A) Objekty jižního sportovního centra „U Sokolovny“: 

 sokolovna, ve které se nachází tělocvična, pohybové studio a horolezecká stěna 

 2 antukové tenisové kurty 

 tenisový kurt s umělým povrchem 

 antukový kurt na nohejbal, resp. volejbal 

 2 menší tělocvičny (ZŠ Tyršova) 

 multifunkční hřiště s umělou trávou  

 antukový kurt na volejbal s nízkou tribunou 

 běžecká dráha s umělým povrchem (60m) 

 sektor pro skok daleký  

 

B) Objekty severního sportovního centra: 

 Wellness Kuřim, kde se nachází venkovní letní koupaliště (délka 50 m, 1 100 m2, 

vodní atrakce) se 2 kurty na plážový volejbal a krytý plavecký bazén (4 dráhy, délka 

25m + školní bazén s posuvným dnem), krytý akvapark, fitness (na ploše 650 m2 se 

nachází 44 fitness stanovišť pro procvičení všech svalových partií, kardio zóna se 

stepery a běhacími pásy pro aerobní aktivity a tři sály pro skupinová cvičení jako 

např. zumba, K2-hiking, X-cycling, TRX) a wellness nabízející relaxační koupele, 

finskou a parní saunu, infrasaunu, aromaterapie, procedury v multifunkčním 

vanovém boxu, hydromasáže, vibrační, suché vodní, sportovní a další masáže, 

relaxační a spa aktivity vč. odpovídajícího zázemí. 

 Stadion s budovou bývalé tribuny, ve které se nachází: 

- šatny a sprchy 

- sociální zařízení 

- sauna 

- kabina rozhlasu 

http://wellnesskurim.cz/nase-nabidka/relax-a-masaze/multifunkcni-masazni-vanovy-box
http://wellnesskurim.cz/nase-nabidka/relax-a-masaze/multifunkcni-masazni-vanovy-box
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- hospodářská místnost 

 2 travnatá fotbalová hřiště  

 běžecká dráha – ovál 400m 

 sektor pro skok daleký  

 házenkářské hřiště s umělým povrchem  

 nafukovací hala montovaná na objektu házenkářského hřiště 

 

C) Hřiště na Podlesí (ul. Kpt. Jaroše) 

 antukový tenisový kurt (TJ Slovan Podlesí, ul. Kpt. Jaroše) 

 hřiště (povrch – prosívka*, branky na futsal, koš na streetball). V zimě využíváno 

jako kluziště (s osvětlením). Na sportovní hřiště navazuje dětské hřiště, cyklotrasa 

a značené turistické trasy, např. na rozhlednu Babí lom.  
(*/ Pozn.: V roce 2013 má být provedena změna povrchu hřiště s cílem snížení prašnosti) 

 

D) Hřiště v Dílech za sv. J. (ul. Dušínova) 

 připravuje se stavba hřiště na míčové hry a pumptracková dráha pro děti 

 

E) Areál „Komenda“ (ul. Komenského)  

 asfaltové hřiště pro míčové hry (hokejové branky, kůly na síť) vč. košíkové (2 koše) 

a další pohybové aktivity,  na hřiště navazuje dětské hřiště vč. dětské cyklodráhy.  

 hřiště je v zimě využíváno jako kluziště (osvětlení, nízké mantinely) 

 malá školní tělocvična (školní budova ul. Komenského - 1.st. ZŠ Tyršova) 

 

F) Hřiště za ZŠ Jungmannova 

 hřiště na házenou a futsal (2 branky) a košíkovou (2 koše), běžecká dráha (60m), 

sektor pro skok daleký (v r. 2013 celková rekonstrukce hřiště – nové povrchy, nově 

nalajnovaná hřiště na volejbal, oplocení). V zimě využíváno jako kluziště.  

 travnatá plocha s kůly pro vytýčení dalších hřišť 

 dopravní hřiště 

 školní tělocvična 

 

G) Hřiště tělocvičné jednoty Orel (ul. Třebízského) 

 multifunkční hřiště (házená, futsal, košíková, tenis) s umělou trávou v bývalé farské 

zahradě  

 fitness (posilovna) 

 

H) DDM Kuřim 

 asfaltové hřiště na ul. Jungmannova (2 kurty pro rekreační tenis, cvičná zeď)  

 budova na ul. Jungmannova (sál se zrcadly je využíván pro různá cvičení) 

 Dělnický dům na ul. Legionářská (sál pro stolní tenis, aerobic a další pohybové 

aktivity) 

 

CH) Hasičské hřiště 

 Cvičná dráha za hasičskou zbrojnicí 

 

I) Sportovní plácky  

 hřiště na volejbal „U oběšence“, ul. Úvoz 

 plácek u dětského hřiště na ul. Nádražní 

 asfaltový plácek (1 koš, branky na hokej) ve vnitrobloku sídliště Loučky 

 asfaltový plácek (1 koš, branky na hokej) na ulici Brněnská 

 asfaltový plácek (1 koš) na ulici Brněnská 

 plácek za domy Nám. Osvobození  
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6.6 Další služby na území města 

Česká pošta, Legionářská 334 

Policie České republiky, Svatopluka Čecha 967 

 Sbor dobrovolných hasičů, Zahradní 236  

 

Bankovnictví a pojišťovnictví 

 Česká spořitelna, oblastní pobočka v Brně, pobočka Kuřim, Legionářská 1265  

  (+ bankomat) 

 Komerční banka, a.s., expozitura Kuřim, Legionářská 719  

  (+ bankomat) 

 Bankomat ČSOB, a.s., Legionářská 1265 

 Bankomat GE Money Bank, Tišnovská ul.  

 Kancelář pojišťovacího poradce České pojišťovny a.s., Legionářská 194 

 Českomoravská stavební spořitelna, a.s., poradenské místo, nám. 1. května 1307 

 Českomoravská stavební spořitelna, a.s., poradenské místo, Legionářská 266 

 

Realitní kanceláře 

 Investservis RK, s.r.o., nám. 1. května 1305 

 Reality Kuřim, Legionářská 194 

 

Cestovní kanceláře 

 Jaroslav Luňáček, Legionářská 1265 

 

Služby podnikatelům 

 Okresní hospodářská komora Brno-venkov, Informační místo pro podnikatele, 

Jungmannova 968 

 Centrální registrační místo, Živnostenský úřad, MěÚ, Jungmannova 968 

 

Velkoplošné prodejny 

 AHOLD Czech Republic, a.s., prodejna Albert, nám. 1. května 18 

 Lidl Česká republika v.o.s., provozovna Tyršova 1731 

 PLUS - DISCOUNT spol. s r.o., provozovna Tyršova 1730 

 

Čerpací stanice 

 AB-OIL, s.r.o., Brněnská ul. 

 Rafa, Brněnská 1200 (LPG) 

 Benzina, směrem na Brno 
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7. CESTOVNÍ RUCH 

 

Okolí Kuřimi je díky rozmanitým lesním komplexům, chráněným jako přírodní parky, blízkosti 

Babího lomu, Zlobice a Brněnské přehrady součástí nejbližšího a nejvýznamnějšího rekreačního 

zázemí města Brna. Slouží kvalitní každodenní i víkendové turistice. Vhodnost území dokládá i 

dostatek kvalitně vedených turisticky značených cest i zvyšující se počet cyklotras. Potenciál 

cestovního ruchu ve městě a jeho nejbližším okolí však není dostatečně využit.  

7.1 Pěší turistika 

Kuřim je tradičním východištěm turistických tras. Trasy začínají u kuřimského nádraží, které je 

uzlovým bodem IDS JmK. Červeně značená trasa vede z Kuřimi na Zlobici, do Lipůvky a přes 

masív Bukovce a Hořice k nádraží Blansko-město. Modře značená trasa vede od nádraží na 

východ přes Kolébku do Podlesí, na Babí lom, do Šebrova, Sv. Kateřiny, Olešné a do Blanska 

k ČKD, odtud přes Klepačov na rozcestí Pokojná v CHKO Moravský kras, kde navazuje červeně 

značená trasa. Západním směrem vede modře značená trasa kolem kuřimského zámku do 

Moravských Knínic a na rozcestí Senařov v Přírodním parku Podkomorské lesy, kde navazuje 

zeleně značená turistická trasa. Žlutě značená trasa vede z Kuřimi úbočím Kuřimské hory a dále 

Přírodním parkem Baba do Brna-Králova Pole na zastávku MHD Technologický park. Značení 

turistických tras v terénu udržuje Klub českých turistů.  

Oblíbenými turistickými cíli v okolí města jsou rozhledny: na Babím lomu, na Zlobici a na 

Čebínce.  

 
Obr. 7.1 Turistické trasy v okolí Kuřimi 
Pramen: Mapy.cz (2013) 

7.2 Cykloturistika 

V roce 2005 byla otevřena rekreační cyklotrasa Mokrá Hora - Kuřim - Veverská Bítýška, vedoucí 

vesměs po stopách zrušených železničních tratí (Brno - Tišnov a Kuřim – Veverská Bítýška). 

Cyklotrasu protíná několik naučných stezek: Stezka zdraví Mokrá Hora – Lelekovice, stezka 

Krajem říčky Ponávky, stezka v Moravských Knínicích a v neposlední řadě Vycházková trasa 

Zárubou a Horkou v Kuřimi, která je svým způsobem unikátní a v ČR ojedinělá. Dále byla 

otevřena cyklostezka z Kuřimi na Zlobici a do Malhostovic. 



 
Město Kuřim / RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 

SPRM 2005/06, aktualizace 2013  - 57 z 83 - 

 

 Rekreační cyklotrasa PO STOPÁCH ZRUŠENÝCH ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ začíná v 

brněnské místní části Mokrá Hora, kde navazuje na cyklotrasu č. 5005 (tzv. Brněnské kolečko). 

Po celé své délce vč. intravilánu jednotlivých obcí je trasa vedena tak, aby se pokud možno 

vyhnula silnicím I. až III. třídy – s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti cyklistů je 

odkloněna po místních komunikacích, lesních a polních cestách, apod. 

Z Mokré Hory trasa vede společně s tzv. Černohorskou pivní stezkou přibližně v trase 

staré místní dráhy Brno-Tišnov (tzv. Tišnovce) kolem bývalých železničních stanic Jehnice a 

Česká do Lelekovic. Odtud pokračuje úbočím Babího lomu lesní cestou kolem památného 

stromu „Milionův buk“ na Podlesí a podél Podleskéko potoka a Kuřimky do Kuřimi. 

Z Kuřimi, kterou trasa prochází po místních komunikacích (včetně rázovitých uliček 

Podhoří a U Rybníka s výhledem na panorama Kuřimského zámku), vede necelý kilometr po 

silnici II/386 směrem na Moravské Knínice, kde uhýbá vpravo, křižuje torzo tzv. „Hitlerovy 

dálnice“ a pokračuje v trase bývalé železniční trati Kuřim-Veverská Bítýška přes Moravské 

Knínice a Chudčice (zde míjí druhý památný strom v regionu – dvěstěpadesátiletou 

„Chudčickou lípu“) do Veverské Bítýšky. V tomto úseku je cyklotrasou využito několik mostků, 

delší úseky náspů i největší stavební dílo na trati: skalní průřez mezi Chudčicemi a Veverskou 

Bítýškou. V centru Veverské Bitýšky se trasa napojuje na mezinárodní cyklotrasu č. 1 Praha-

Brno (tzv. Pražskou stezku) a cyklotrasy v jihozápadním okolí Brna (např. údolím Bílého potoka 

ve směru na Šmelcovnu, údolím Svratky do Tišnova apod.). 

Dosud proběhlo pouze fyzické vyznačení trasy v terénu, připravuje se umístění 

informačních tabulí, vztahujících se jak přímo k cyklotrase (především z hlediska historie 

zrušených železničních tratí), tak k širšímu zájmovému území, a zřízení několika 

odpočinkových míst, vybavených lavičkami, stojany na kola, odpadkovými koši, apod. Ve fázi 

vyznačení nebylo prozatím počítáno se stavebními úpravami. Projekčně se připravují i další 

trasy. 

 

7.3 Vycházkové trasy v bezprostředním okolí města 

Netradičně pojatá naučná stezka Horkou a Zárubou vznikla v roce 2005 ve spolupráci 

pracovníků odboru životního prostředí MěÚ Kuřim s brněnským akademickým sochařem a 

dřevořezbářem Patrikem Vlčkem. Výtvarně precizně zpracované tabule na celkem sedmi 

zastaveních návštěvníky poučí, příjemně naladí i přimějí k zamyšlení. Jsou např. otáčivé, 

abychom mohli hádat, kdo je autorem citátu, který se stává mottem pro každou z desek. 

Výroky Bezručovy, který chodil do Kuřimi na výlety, Skácelovy, Demlovy, Prišvinovy, nebo 

třeba Kohákovy i Senecovy najdeme totiž vždy na zadní straně tabule. 
 

 
Obr. 7.2 Vycházková trasa Zárubou a Horkou, 7. zastavení 
Foto: MěÚ Kuřim 
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 Naučná trasa začíná blízko budovy ZŠ Komenského, vede Zárubou, přechází ulicí Na 

Vyhlídce na sousední kopec Horku, aby skončila na jeho nejvyšším místě ve výšce 433 m n. m. 

Znakem stezky je dubový lístek, který je vyřezán také na všech tabulích. Obsah textů 

jednotlivých zastavení je vždy inspirován zvoleným místem. Ať jde o pohled na kopcovité 

panorama města, historicky známou lokalitu, ekologické podmínky krajiny či třeba urbanizaci 

versus přirozené cesty živočichů, biokoridory. 

 

7.4 Areál Kaskáda - Městské golfové hřiště Brno Jinačovice 

 

V katastru Kuřimi směrem k Brnu-Bystrci se rozprostírá na rozloze více než 100 ha sportovně 

rekreační golfový areál evropské úrovně s rozsáhlým multifunkčním zázemím (kongresový sál, 

ubytovací kapacity, atd.). Investorem je firma GOLF BRNO, a.s. (www.golfbrno.cz), které se 

pro tento záměr podařilo získat finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie, státního rozpočtu, 

Jihomoravského kraje a města Brna.  

Areál nabízí návštěvníkům komplexní služby spojené s golfovým sportem, určené 

širokému spektru návštěvníků od profesionálních hráčů přes aktivně hrající amatéry až po 

nejširší negolfovou veřejnost a zájemce o golfový sport. Vedle toho návštěvníci využívají 

navazující celoročně provozované restaurační zařízení a ubytovací zařízení vyššího standardu, 

včetně parkovacích ploch. V zimě při dostatečné sněhové pokrývce jsou v areálu upraveny 

stopy pro běžkaře. 
 

 
Obr.7.3 Golfový areál Kaskáda, Kuřim (stav 10/2011) 

 

Areál v sobě zahrnuje: 

 27 jamkové normované golfové hřiště 

 cvičnou 6 jamkovou golfovou akademii 

 kompletní tréninkové plochy: 

driving range (cvičné odpaliště, trénink dlouhé hry) 

http://www.golfbrno.cz/
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putting green (cvičné jamkoviště) 

chipping area (trénink krátké hry, hra ze všech druhů překážek)  

 Pro-shop (obchod s golfovým vybavením) 

 technické zázemí pro provoz a údržbu hřiště 

 restauraci  

 ubytovací kapacity kategorie hotel garni first class (100 lůžek) 

 

 Po dokončení v roce 2010 areál Městského golfového hřiště Brno - Jinačovice dále nabízí 

kongresové a relaxační centrum (masáže, whirpool, sauna, bazén) . 

 

7.5 Plavecký areál Kuřim 

Město disponuje vyhlášeným plaveckým areálem s krytým 25 metrovým bazénem a dětským 

bazénem, otevřeným 50 metrovým bazénem s toboganem, hřišti na plážový volejbal, zahradní 

restaurací, soláriem a řadou dalších služeb (viz kap. 6.5). Ty byly obohaceny o širokou škálu 

wellness procedur využívaných i obyvateli ze vzdálenějšího okolí Kuřimi, vč. Brna. V roce 2005 

do areálu zavítalo celkem 99.163 návštěvníků, z nichž bylo 3.221 vozíčkářů. Služby 

otevřeného letního koupaliště využilo během června až září 16.450 lidí. Krytý bazén využívá 

nejen nejširší veřejnost z Kuřimi a okolí (ta tvoří 22% návštěvníků), ale především různé 

organizace (38%) a dětská plavecká škola (40%). V otevírací době jsou vyhrazeny speciální 

hodiny pro seniory, kteří mají nárok na zlevněné vstupné.  

 
Obr.7.4 Plavecký areál Kuřim 
Foto: MěÚ Kuřim 
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7.6 Ubytování 

 

Ubytovací kapacity ve městě jsou na nevyhovující úrovni. V provozu je jediný penzion - 

Restaurace a penzion U Mertů na Tišnovské ulici - s kapacitou necelých 30 lůžek. 

   

 

Ubytování vyššího standardu v těsné 

blízkosti města nabízí areál golfového hřiště 

Kaskáda (viz část 7.3). V areálu firmy TOS 

Kuřim – OS, a.s. je k dispozici hotelová 

ubytovna, která však slouží především 

dlouhodobě dojíždějícím zaměstnancům 

podniku. Sportovně založená veřejnost 

upozorňuje na absenci levnějšího a 

nenáročného ubytování, které nabízejí 

např. turistické ubytovny.  

 

Obr. 7.5 Restaurace a penzion U Mertů na 

Tišnovské ulici 
Foto: MěÚ Kuřim 
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8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

8.1 Příroda a krajina 

V přírodní charakteristice Kuřimi a okolí hraje nejdůležitější roli reliéf. Reliéf je tvořen 

systémem hrástí a prolomů. Z prolomů jde kromě Boskovické brázdy o kuřimsko-jinačovickou 

a řečkovicko–kuřimskou sníženinu. Výrazný je skalnatý hřeben Babího lomu  s nejvyšším 

vrcholem 562 m n. m. Nejnižší místo jsou louky „Podhájí“ u Chudčic (248 m n. m.). Celý 

region Kuřimska má převážně charakter pahorkatiny až členité vrchoviny v předhůří 

Českomoravské vrchoviny, na rozhraní Drahanské a Bobravské vrchoviny. Geologické složení 

regionu na okraji brněnského masívu je poměrně pestré. Převažují granodiority, aplity a 

diabasy, dále spodnodevonské slepence (Babí lom), devonské vápence (Čebínka, Dálka, 

Malhostovická pecka), rokytenské slepence (Kamínky u Chudčic) a další.  

 Z hlediska půdních poměrů je možné zemědělsky intenzivně využívané sníženiny 

Kuřimska rozdělit do dvou regionů. První, severně od říčky Kuřimky, je typický výskytem 

černozemí (erozních forem, degradovaných) na hlinitých spraších a předkvartérních jílech. 

Sklonitější svahy v okolí Zlobice, tvořené hlinitou spraší až výrazně skeletovitými svahovinami, 

jsou pokryty hnědozemí až erodovanou hnědozemí. Území jižně od Kuřimky je tvořeno 

hnědozemí převážně erodovanou. Půdy této oblasti jsou silně ohroženy vodní erozí a denudací.  

 Podle vegetačního členění se Kuřimsko nachází na rozhraní termofytika a mezofytika. To 

je příčinou nejsevernějšího výskytu některých teplomilných druhů rostlin a živočichů. Časté 

jsou však také lesnaté komplexy s členitým reliéfem a stinná lesní údolí. 

8.2 Chráněná území 

Na Kuřimsku (ORP Kuřim) se nachází 7 maloplošných chráněných území (viz Tab.8.1). Jejich 

ochrana je ukotvena v zákonu o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Nejdelší historii 

ochrany má Zlobice, o jejíž ochranu z důvodu výskytu lýkovce vonného a orchidejí usiloval již 

v roce 1941 Svaz spolků pro okrašlování a domovinu pod záštitou Jana a Františka  Šmardy. 

Vyhlášena však byla, podobně jako většina maloplošných chráněná území na Kuřimsku, až 

v roce 1990. Nejnověji, v roce 2010, byla vyhlášena přírodní rezervace Holé vrchy. Dvě 

z těchto lokalit, a to přírodní památky Zlobice a Na lesní horce (výskyt koniklece 

velkokvětého), jsou zařazeny do celoevropské sítě chráněných ploch Natura 2000.  

 

Tab. 8.1 Maloplošná chráněná území v Kuřimi a okolí 

Chráněné území Katastrální území Rozloha (ha) 

Přírodní rezervace Babí lom Lelekovice, Svinošice 23,13 ha 

Přírodní rezervace Holé vrchy Lelekovice 11,82 ha 

Přírodní rezervace Obůrky – Třeštěnec Moravské Knínice 2,65 ha 

Přírodní památka Zlobice Kuřim, Malhostovice  52,61 ha 

Přírodní památka Březina Lelekovice 32,17 ha 

Přírodní památka Šiberná Kuřim 16,40 ha 

Přírodní památka Na lesní horce Čebín 1,76 ha 

Zdroj: OŽP MěÚ Kuřim, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 

 K ochraně krajinného rázu území s vysokou estetickou a přírodní hodnotou, zvláště 

v místech souvislých lesních komplexů, byly zřízeny přírodní parky Baba a Podkomorské lesy. 

Území těchto přírodních parků je významným turisticko – rekreačním zázemím brněnské 

aglomerace.  

 Ve správním obvodu ORP Kuřim je dále vyhlášeno 59 registrovaných významných 

krajinných prvků a 36 evidovaných významných krajinných prvků (především cennější 

segmenty lesa).  

 Devět stromů je v ORP Kuřim chráněno v kategorii památné stromy: Helánové lípy, 

Chudčická lípa, Lípa u hřbitova a Lípa v Sadu osvobození v Chudčicích, Dub pod skalou a 

Jinačovická lípa v Jinačovicích, Kaštan u pošty ve Veverské Bitýšce, Dub za střelnicí 

v Moravských Knínicích a Milionův buk v Lelekovicích.  
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Přírodní rezervace Babí lom 

Známý skalní hřbet s vyhlídkovou věží. Původní bučiny byly nahrazeny převážně jinými listnáči 

i jehličnany. Ze zvláště chráněných druhů zde roste např. lilie zlatohlávek (Lillium martagon), 

medovník meduňkolistý (Melitismelissophyllum) nebo dřín obecný (Corpus mas). 
 

Přírodní rezervace Obůrky – Třeštěnec 

Přírodní rezervace Obůrky – Třeštěnec se nalézá přímo v zářezu nedokončené říšské dálnice. 

Jeho dno ovlivněné hladinou podzemní vody je pokryto mokřadními travinobylinnými 

společenstvy. Náspy jsou osídleny pionýrskými druhy dřevin. Ze zvláště chráněných druhů 

rostlin se vyskytuje kriticky ohrožená pětiprstka žežulník hustokvětá  (Gymnadenia conopsea 

ssp. densiflora), silně ohrožený kruštík bahenní (Epipactis palustris), hořec křížatý (Tretorhiza 

cruciata) atd. Území je biotopem obojživelníků.  

 

Přírodní rezervace Holé vrchy 

Přírodě blízká lesní společenstva na podloží hornin brněnského masivu, převážně granodioritů, 

v území prostoupeném skalkami a balvanitými sutěmi, s bohatým křovinným podrostem a 

výskytem vzácných teplomilných a kalcifilních druhů rostlin v bylinném patře 

 

Přírodní památka Zlobice 

Přírodní památka je lokalizována v jihozápadní části komplexu Zlobice. Převážně zalesněný 

široce klenutý hřbet se dvěma vrcholy, místy podélně rozčleněný úvaly a stržemi.  Původní 

teplomilná pařezina se způsobem hospodaření přeměnila na převážně stínomilný les. Ze 

zvláště chráněných druhů rostlin zde vyrůstá např. kriticky ohrožený lýkovec vonný (Daphne 

cneorum), silně  ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožený medovník 

velkokvětý (Melittis melissophyllum), několik druhů orchideí atd. Z živočišných druhů jsou 

nejvýznamnější myšice lesní (Apodemus flavicollis), okáč meruňkový (Hipparchia fagi), tesařík 

dubový (Plagionotus arcuatus) a roháč obecný (Lucanus cervus). 

 

Přírodní památka Březina 

Původně selský les obhospodařovaný jako světlá pařezina je dnes ohrožen postupným 

zarůstáním lipnicí hajní, výsadbou nepůvodních jehličnanů a větším zastíněním bylinného 

patra. Z chráněných druhů rostlin je možno jmenovat např. prstnatec bezový (Dactylorhiza 

sambucina), lilii zlatohlávek (Lilium martagon), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), 

vemeník dvoulistý (Platanthera bifilia) atd. 

 
Přírodní památka Šiberná 

Osamělý zalesněný široce klenutý hřbet, který ještě v 19. století sloužil jako zemědělská půda. 

Kromě převažujícího dubu zimního se v lesní skladbě prosazuje lípa srdčitá. V zalesněné části 

se vyskytuje např. vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) či vemeník dvoulistý 

(Platanthera bifilia). Na jižně exponovaném svahu roste teplomilná vegetace spolu s některými 

chráněnými druhy např. hvězdnice chlumní (Astra amellus), šklebivec přímý (Misopates 

orontium), čistec roční (Stachy recta), třešeň mahalebka (Cerasus mahaleb), drchnička modrá 

(Anagillis feminea), oman mečolistý (Inula ensifolia), oman srstnatý (Inula hirta) atd. 

 

Přírodní památka Na lesní horce 

Chráněné území je tvořeno fragmenty dříve rozsáhlejší vápencové stepi na jižně až 

jihozápadně exponovaných svazích Čebínského kopce – vyvýšeniny Dálka. Lokalita je ohrožena 

nálety v přilehlém okolí vysázené borovice lesní, borovice černé a nepůvodního trnovníku 

bílého. Roztroušeně zde vyrůstají ze zvláště chráněných druhů rostlin silně ohrožený koniklec 

velkokvětý (Pulsatilla grandis), dále ohrožená hvězdnice chlumní (Aster amellus) atd. 

Z chráněných druhů živočichů se zde rozmnožuje kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a 

několik druhů čmeláků a pačmeláků. Stejně jako sousední opuštěný lom Dálka se stanoviště 

stalo domovem velkého počtu bezobratlých typických pro stepi a lesostepi jako jsou např. naši 

nejnápadnější motýli otakárci.  
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Obr. 8.1 Chráněná území a přírodní parky v okolí Kuřimi 
Zdroj: ÚHUL & Help Service, 
http://www.bnhelp.cz/mapserv/bnhelp/login.php?l=cz   
 

Katastální území 

hranice k.ú. 
Velkoplošná chráněná území - WMS ÚHUL 

 
Maloplošná chráněná území- WMS ÚHUL 

 
ÚSES - WMS ÚHUL 

 
Pásma hygienické ochrany - WMS ÚHUL 

 
 

 

8.3 Ovzduší 

Na znečistění ovzduší se podílejí mobilní zdroje znečistění (zejména automobilová doprava) a 

stacionární zdroje. Obecně sledovanými škodlivinami jsou oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý 

(SO2), oxid uhelnatý (CO) a polétavý prach (prašný aerosol frakce PM10). Důvodem sledování 

množství znečisťujících látek v ovzduší – imisí, které jsou produkovány lidskou činností i imisí 

vznikajících druhotně v atmosféře - je zvýšení výskytu akutních onemocnění dýchacího ústrojí 

(rýmy, záněty hrdla, hrtanu a průdušek) a zhoršení chronických onemocnění plic (bronchiální 

astma, chronické záněty průdušek). Dalším vlivem škodlivin v ovzduší na lidské zdraví je růst 

http://www.bnhelp.cz/mapserv/bnhelp/login.php?l=cz


Strategický plán rozvoje města Kuřimi                                                                                   Situační analýza 
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výskytu zánětů spojivek v důsledku dráždění očí výše zmíněnými chemickými látkami a 

polétavým prachem. 

 Z výsledků systému monitorování ve městech ČR je zřejmé, že z klasických škodlivin 

v ovzduší je pro lidské zdraví nejzávažnější prašný aerosol frakce PM10. Směrnice Rady 

1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty PM10 50 g/m3  pro 

průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 g/m3 pro roční průměrnou koncentraci, která byla 

od roku 2010 snížena na 20 g/m3. Tyto limitní hodnoty obsahuje i vyhláška stanovující imisní 

limity k zákonu o ochraně ovzduší v ČR. 

 Ministerstvo životního prostředí každoročně uveřejňuje ve Věstníku MŽP, která města 

jsou zařazena mezi lokality se zvýšeným obsahem PM10. Město Kuřim bylo v roce 2004 

zařazeno mezi města se zvýšeným obsahem hodnoty PM10, a to s roční průměrnou 

koncentrací 50 g/m3.  

 V Kuřimi není v současné době žádný zvláště velký zdroj znečistění. Ve městě jsou dva 

velké zdroje znečištění (REZZO 1): Slévárna Kuřim, a.s. a S&K Label spol. s r.o. V blízkém 

okolí města jsou pak další tři velké zdroje znečištění: Eurovia CS, a. s. - obalovna Česká, 

Kovolit Česká, spol. s r.o. a Siemens Electric Machines, spol. s r.o., Drásov.  

 Ve městě Kuřimi prováděl v letech 1991 – 2002 měření koncentrace SO2 a NO2 

v ovzduší Státní výzkumný ústav ochrany materiálu (SVÚOM) se sídlem v Praze. Měření byla 

prováděna na jednom stanovišti v ulici Husova. Naměřené hodnoty koncentrace SO2 a NO2 se 

v průběhu dvanáctiletého období sledování trvale pohybovaly pod stanovenými imisními limity. 

Proto se v roce 2003 od dalšího měření ustoupilo. V současnosti není v Kuřimi žádná stálá 

měřící stanice imisního zatížení. Nejbližší stanice v síti ČHMÚ jsou v Brně (např. Brno – 

Dobrovského nebo Brno – Kroftova).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.2 Průměrné znečistění ovzduší Kuřimi imisemi SO2 a NO2 v období let 1991-2002 
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Obr. 8.3 Průměrné znečistění ovzduší imisemi SO2 a NO2 v jednotlivých měsících roku v období 

let 1991-2002 (g/m3) 
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Jak je patrno z obr. 8.2 a 8.3, znečištění ovzduší imisemi SO2 a NO2 mělo 

v jedenáctiletém období měření mírně klesající tendenci (především pokud jde o imise SO2) a 

výrazně sezónní charakter s maximy v zimních měsících.  

 S nárůstem intenzity dopravy lze očekávat nárůst znečistění, a to především polétavého 

prachu a NO2. 

 

8.4 Voda 

Území města (vč. správního obvodu obce s rozšířenou působností) náleží do povodí Svratky. 

Severní část zájmového území je odvodňována levostrannými přítoky Lubě. Střední část území 

je protékána z vodohospodářského hlediska významnějším tokem – Kuřimkou. Ta pramení 

v nadmořské výšce 450 m jižně od Šebrova a vlévá se v nadmořské výšce 255 m z levé strany 

do Svratky u Veverské Bitýšky. Délka toku je 15,6 km, celková plocha povodí 49 km² a 

průměrný průtok u ústí 0,08 m³/s (Vlček a kol, 1984).  

Koryta vodních toků mají v lesních úsecích převážně přirozený a přírodě blízký charakter, ve 

zbývajících úsecích jsou vesměs regulovaná – napřímená, zahloubená, v obcích částečně 

zatrubněná. Necitlivé úpravy vodních toků se projevují ve snížení jejich přirozených 

samočistících schopností.  

V celém území je jen několik vodních nádrží, z nichž některé pro malé přítoky 

posledních let mají vážné problémy s vodnatostí (Česká, Moravské Knínice). Některé vodní 

plochy jsou užívány jako chovné rybníky (rybníky na Bílém potoce ve Veverské Bítýšce), jiné 

vznikly jako zádržné nádrže na okrajích lesa (Lelekovice, Chudčice). V Kuřimi byl rybník Srpek 

vystavěn jako protipožární nádrž, v současné době má podstatný význam pro rekreaci a 

ekologicko-stabilizační funkci krajinotvornou. Po revitalizaci provedené v letech 2009 – 2010 

v něm vznikla tzv. litorální část ve tvaru poloostrova, která slouží k rozmnožování 

obojživelníků. 

Zkoumané území patří do nejméně vodné oblasti (Vlček, 1971). Ta je charakteristická 

specifickým odtokem 0–3 l/s km². Nejvodnějšími měsíci jsou únor a březen, nejméně vodné 

jsou měsíce podzimní. Retenční schopnost území je velmi malá. Odtok je silně rozkolísaný, 

závislý na srážkách a tání sněhové pokrývky. 

 

8.5 Hluk 

Problém zvýšeného hluku je především v koridoru železniční trati č. 250, vedoucí kolem sídliště 

Na Loučkách, ulicí Pod Vinohrady, Dr. Vališe a ulicí Jiráskovou. Zasahuje však i další ulice ve 

spodní části města. Dalším nepříjemným zdrojem hluku je automobilový provoz na průtazích 

silnic II. třídy II/385 a II/386 městem, tj. v ulicích Tišnovská, Tyršova a Legionářská, a pro 

místní část podlesí silnice I/43. Intenzita provozu a tím i závažnost tohoto problému narůstá. 

 

8.6 Nakládání s odpady 

Město Kuřim je ve smyslu § 4 písmeno p) zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, původcem komunálních odpadů vznikajících na území obce, které mají 

původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce odpadů. Dále je 

původcem odpadů vznikajících při zajišťování řádného chodu města jakožto sídelního útvaru 

(uliční smetky, složky stavebních odpadů).  

Město provozuje prostřednictvím Centra technických služeb Kuřim, s.r.o.,  Sběrný dvůr 

na ul. Havlíčkova a v lednu 2006 dokončený sběrný dvůr v Podlesí, ve kterých mohou občané 

odložit vytříděné složky odpadu, jako jsou bioodpad, stavební suť, železný šrot, papír, plasty, 

sklo, polystyren a další. Dále jsou po městě rozmístěny samostatně stojící kontejnery (46 

sběrných míst) pro ukládání papíru, PET lahví, skla, textilu a drobného elektroodpadu. Všechny 

odpady jsou dále předávány příslušným oprávněným organizacím. Město nemá vlastní skládku. 

Rekultivace divoké skládky v lokalitě Zborov byla dokončena v r. 1992 a bývalá městská 
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skládka byla zrekultivována r. 1995. Jiné činnosti, při kterých by vznikaly městu odpady 

jakožto původci, nejsou provozovány.  

Obec stanovila v souladu s §17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb. obecně závaznou 

vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (dále jen systém nakládání s KO), vznikajících na katastrálním území 

obce.  

V roce 2012 byl zpracován Plán odpadového hospodářství (POH) města Kuřimi, který 

obsahuje: 

 výhled pro systém odpadového hospodářství města Kuřim (na období 10-ti let) 

 cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů,  

 omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání         

se vznikajícími odpady,  

 opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů, 

 nakládání s nimi, v reálném časovém a ekonomickém scénáři a způsob informačního 

a organizačního zabezpečení řízení OH města. 

 

Plán odpadového hospodářství byl zhotoven společností TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o. a 

schválen usnesením Rady města Kuřim č. 132/2013 RM ze dne 6. 3. 2013. Vztahuje se na 

město Kuřim včetně místní části Podlesí (samostatná svozová oblast o rozloze cca 1.737 ha).  

Jeho platnost končí v roce 2022. 

 

Komunální odpad 

Svoz komunálního odpadu na území obce zajišťuje firma CTS Kuřim, s.r.o.. Netříděný 

komunální odpad (tj. směsný domovní odpad) ukládají občané do sběrných nádob – popelnic a 

kontejnerů na vyhrazených místech u svých domů. Na území města jsou sváženy sběrné 

nádoby 1x za týden. Fyzické osoby při pohybu na veřejném prostranství ukládají drobný 

komunální odpad do odpadkových košů, jejich rozmístění a úklid drobného odpadu má na 

starosti správce zeleně.  

 

Separovaný sběr odpadu 

Využitelné složky komunálního odpadu občané ukládají do speciálních označených nádob na 

tříděný sběr, které jsou rozmístěny na určených stanovištích ve městě Kuřimi  (46 lokalit) a ve 

sběrných dvorech. Tímto způsobem je zajištěn sběr papíru, skla (bílého a barevného) plastů 

(PET-lahví), textilu nebo drobného elektroodpadu. Sběr PET-lahví je zajištěn i separátně 

v základních a mateřských školách i na Městském úřadě Kuřim. Kovový odpad mohou občané 

ukládat na sběrných dvorech nebo si nechat vykoupit firmou Kovošrot, a.s., sídlící v ulici U 

stadionu. 

 

Tab. 8.2 Průměrné hodnoty vytříděných složek odpadu a komunálního odpadu za období 2009-

2012 (t/rok) 

Rok Sklo Papír Plast Kov Směsný 

komunální 

2009 58,08 192,79 39,43 73,63 2 549,74 

2010 67,28 212,85 33,92 58,22 2 515,78 

2011 91,88 180,54 37,50 56,34 2 418,85 

2012 95,08 177,35 50,63 187,60 2 527,34 

Zdroj: OŽP MěÚ Kuřim 

 

Stavební a demoliční odpad 

Odstranění stavebního odpadu je povinen zajistit investor stavby prostřednictvím oprávněné 

osoby. Stavební odpad musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů, pokud není 

přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití či odstranění v souladu se zákonem o 

odpadech. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen 

neprodleně znečištění odstranit. 
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9. ŘÍZENÍ ROZVOJE 

9.1 Samospráva města 

 

Rozhodující roli pro rozvoj města mají jeho samosprávné orgány.  

Samospráva realizuje záležitosti svěřené do samostatné působnosti města a tvoří ji: 

 zastupitelstvo města  (17 členů) 

 rada města                 (5 členů z řad zastupitelů) 

 starosta města 

Město má jednu místostarostku a jednoho místostarostu. 

 

 

Obr.9.1 Složení městského zastupitelstva Kuřimi podle výsledků komunálních voleb v letech 

1994, 1998, 2002, 2006 a 2010 (mandáty dle volební strany)
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Iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva města jsou výbory: 

- Finanční (11 členů) 

- Kontrolní (7 členů) 

- Sportovní 

- Výbor pro kulturu a spolkový život 

 

Ve městě je zřízen osadní výbor pro místní část Podlesí (7 členů) a Výbor pro výběrová řízení 

Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti městem Kuřim (16 členů).  

 

Iniciativními a kontrolními orgány rady města jsou komise: 

- stavební (11 členů), 

- pro životní prostředí (8 členů), 

- pro děti a mládež (5 členů), 

- dopravy (6 členů), 

- Zdravého města Kuřim (5 členů). 

Zvláštními orgány města jsou povodňová komise a přestupková komise. 

 

Město Kuřim je členem Svazu měst a obcí ČR, Národní sítě zdravých měst ČR, Místní akční 

skupiny Brána Brněnska a Mikroregionu Kuřimka.  

9.2 Veřejné služby (organizace zřizované městem) 

Město zřídilo organizační složky, příspěvkové organizace a obchodní organizace. Jejich přehled 

je uveden v tabulce 9.1. Činnost organizačních složek a příspěvkových organizací byla 

komentována v předchozích kapitolách.  

 

Tab. 9.1 Přehled organizací zřizovaných městem Kuřim 

 Sídlo Počet zam. 

k 1. 6. 2005 

Organizační složky obce : 

Městská knihovna Kuřim Popkova 1006 7 

Sportovní areál Kuřim Blanenská 1082 7 

Příspěvkové organizace : 

Mateřská škola Kuřim Zborovská 887 41 

Základní škola Kuřim Tyršova 1255 41 

Základní škola Kuřim Jungmannova 813 37 

Penzion pro důchodce Kuřim Zahradní 1275 14 

Společnosti s ručením omezeným: 

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968 36 

Městská správa bytů Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968 

Prov.: Legionářská 194 

3 

Městské technické centrum Kuřim, s. r.o. Jungmannova 968 

Prov.: Legionářská 194 

bez 

zaměstnanců 

Ostatní organizace : 

Společenské centrum Kulturní dům Kuřim nám. Osvobození 906 6  

9.3 Městský úřad 

Významným orgánem města k naplňování jeho kompetencí je městský úřad. Městský úřad se 

podstatně reorganizoval k 1. 1. 2003 v souvislosti s převzetím části kompetencí zrušených 

okresních úřadů při reformě veřejné správy. Městský úřad zůstává nadále pověřeným obecním 

úřadem a od uvedeného data je také úřadem obce s rozšířenou působností (ORP) s právem 

vykonávat státní správu v přenesené působnosti ve stanoveném správním obvodu. Správní 

obvod obce s rozšířenou působností  tvoří 10 obcí s 22,0 tis. obyvateli (2013).  
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Obr. 9.2 Mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim 
Zdroj: MěÚ Kuřim - http://radnice.kurim.cz/ 

 

Město je sídlem stavebního úřadu s působností pro obce Čebín, Česká, Jinačovice, 

Kuřim, Moravské Knínice, Lelekovice a Rozdrojovice. V rámci správního obvodu působí další 

stavební úřad ve Veverské Bítýšce s působností pro obce Braníškov, Holasice, Hvozdec, 

Chudčice, Lažánky, Maršov, Veverská Bítýška a Veverské Knínice. Matriční úřad v Kuřimi 

provádí evidenci demografických událostí v obcích Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Moravské 

Knínice, Lelekovice a Rozdrojovice. Další matriční úřad v rámci obvodu obce s rozšířenou 

působností je ve Veverské Bítýšce a spadají pod něj Hvozdec, Chudčice a Veverská Bítýška.  

Kromě realizace státní správy je úřad také výkonným orgánem města k realizaci  

samosprávy. Jeho struktura a početní stav odpovídají naplňování zákonů pro obec s rozšířenou 

působností a velikosti správního obvodu. Je to malý úřad s vysokou kumulací povinností na 

referenta a odbor a to vyvolává zvýšené nároky na zastupitelnost. Tím jsou dány i drobné 

odlišnosti od jiných úřadů.  

 

Tab. 9.2 Organizační struktura městského úřadu k 6.10.2012  

Tajemnice městského úřadu   1  

Odbor – kancelář úřadu  6  

Odbor majetkoprávní  6  

Odbor správní a vnitřních věcí   7  

Odbor finanční   7  

Odbor obecní živnostenský úřad   4   

Odbor životního prostředí   5  

Odbor stavební a vodoprávní   5  

Odbor sociálních věcí a prevence  8 

Odbor dopravy   8  

Odbor investiční   8   

Celkem  65 osob. 
 

Organizační struktura, počet pracovníků, jejich vzdělanost, pracovní zkušenosti a vybavenost 

úřadu v podstatě odpovídají potřebám strategického rozvoje města. Jeho součástí se musí stát 

i přiměřený rozvoj městského úřadu. 

http://radnice.kurim.cz/
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9.4 Hospodaření města 

Příjmy města rostly od roku 2006 a v roce 2011 dosáhly 250,3 mil. Kč. Základní složkou příjmů 

jsou daňové příjmy. Jejich výše v roce 2011 překonala výpadek roku 2009, způsobený 

hospodářskou recesí, a překonala výši daňových příjmů roku 2008 (viz tab. 9.4). Celkově se 

však v uplynulých letech podíl daňových příjmů na celkových příjmech města snižoval, a to ve 

prospěch příjmů z dotací: v roce 2011 byla jejich výše téměř stejná jako výše daňových 

příjmů. 

 

Tab.9.3 Základní ekonomické ukazatele Města Kuřim za období 2002-2011 (v Kč) 

Zdroj: Finanční odbor MěÚ Kuřim  

 

Běžné výdaje na chod města se v letech 2008 až 2011 pohybovaly v rozmezí 156 až 

167 mil. Kč. Kapitálové výdaje závisí na investičních záměrech města a jsou podstatně 

proměnlivější (viz tab. 9.5). Z hlediska oborové struktury jde největší část výdajů na činnost 

místní správy (17,8% výdajů v roce 2011), na příspěvek na péči (15,3%), sportovní zařízení 

(13,2%) a základní školy (8,7%). Město splácelo v roce 2011 tři úvěry: na rekonstrukci 

knihovny (do roku 2012), na výstavbu mateřské školy Brněnská (do roku 2017) a největší na 

 2002 2003 2004 

výsledek hospodaření -27 707 317,47 10 389 469,82 10 601 556,74 

skutečnost - příjmy 177 339 092,88 220 422 427,23 198 247 664,99 

skutečnost - výdaje 205 046 410,35 210 032 957,41 187 646 108,25 

výše aktiv a pasiv 660 998 087,39 688 989 748,82 712 306 236,52 

nesplacené úvěry 18 981 000,00 16 935 000,00 14 366 000,00 

zůstatek ZBÚ 11 175 566,75 19 182 036,57 24 429 408,25 

ukazatel dluhové služby (%) 1,79% 2,89% 2,73% 

 2005 2006 2007 

výsledek hospodaření 21 170 796 Kč - 33 387 271 Kč - 7 669 825 Kč 

skutečnost - příjmy 175 416 984 Kč 171 571 553 Kč 186 216 240 Kč 

skutečnost - výdaje    154 246 187 Kč 204 958 825 Kč 193 886 065 Kč 

výše aktiv a pasiv 698 345 010 Kč   744 865 692 Kč 727 431 081 Kč 

nesplacené úvěry 10 882 753 Kč 31 439 325 Kč 38 923 253 Kč 

zůstatek ZBÚ 40 690 552 Kč 26 630 300 Kč 24 515 266 Kč 

ukazatel dluhové služby (%) 4,00 % 2,08 % 3,51 % 

 2008 2009 2010 

výsledek hospodaření 16 444 256 Kč - 34 162 375 Kč -82 098 110 Kč  

skutečnost - příjmy 197 296 051 Kč 210 707 957 Kč 233 223 038 Kč 

skutečnost - výdaje 180 851 794 Kč 244 870 332 Kč 315 321 149 Kč 

výše aktiv a pasiv 761 387 419 Kč  814 638 975 Kč 995 395 684 Kč  

nesplacené úvěry 33 067 790 Kč 39 021  955 Kč 122 135 667 Kč 

zůstatek ZBÚ 33 874 537 Kč  4 974 071 Kč 5 581 650 Kč 

ukazatel dluhové služby (%) 4,65 % 4,88 % 5,34 % 

 2011 2012 2013 

výsledek hospodaření 27 294 614 Kč   

skutečnost - příjmy 250 275 145 Kč   

skutečnost - výdaje 222 980 531 Kč   

výše aktiv a pasiv 904 432 284 Kč    

nesplacené úvěry 111 329 000 Kč   

zůstatek ZBÚ 21 784 242 Kč    

ukazatel dluhové služby (%) 8,87 %   



Strategický plán rozvoje města Kuřimi    

 

 
Město Kuřim / RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 

SPRM 2005/06, aktualizace 2013  - 71 z 83 - 

rekonstrukci plaveckého areálu na Wellness centrum (do roku 2026, na konci roku 2011 úvěr 

ve výši 94,4 mil. Kč). V důsledku splátek úvěru za Wellness se v roce 2011 zhoršil ukazatel 

dluhové služby(poměr výdajů na dluhovou službu k běžným příjmům) na 8,87%, což je však 

v komparaci s jinými městy stále příznivá hodnota.  

 

Tab. 9.4 Struktura příjmů města v letech 2008 - 2011 

Příjmy: 

2008 2009 2010 2011 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

daňové 105 575 53,0 98 330 46,2 103 888 44,2 106 669 42,3 

nedaňové 31 967 16,0 31 608 14,9 32 433 13,8 36 893 14,6 

kapitálové 829 0,4 121 0,1 277 0,1 746 0,3 

dotace 58 925 29,6 80 650 37,9 96 625 41,1 105 967 42,0 

celkem 199 304 100,0 212 718 100 235 233 100,0 252 286 100,0 

Pramen: Závěrečné účty města za roky 2008 - 2011 

 

Tab. 9.5 Struktura výdajů města v letech 2008 - 2011 

Výdaje: 

2008 2009 2010 2011 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

běžné 156 001 86,3 166 753 68,1 156 595 49,7 166 747 74,8 

kapitálové 24 851 13,7 78 117 31,9 158 726 50,3 56 233 25,2 

celkem 180 852 100,0 244 870 100,0 315 321 100,0 222 980 100,0 

Pramen: Závěrečné účty města za roky 2008 - 2011 

 

Město Kuřim je stále schopno plnit řádně a včas své závazky a generuje ve svém 

rozpočtu stále značnou část finančních prostředků na zajištění financování různých prioritních a 

investičních akcí. Tento podíl je ve srovnání se srovnatelnými obcemi stále nadprůměrný, i 

když potřeby města jsou „ nekonečné “ a neuspokojil by je plně ani dvojnásobný rozpočet. 

K výraznému zvýšení daňových příjmů by napomohlo přijetí nového zákona o rozpočtovém 

určení daní, dle vládního návrhu by toto zvýšení mohlo pro město Kuřim činit až 20 mil. Kč.  

Město Kuřim, přestože čerpalo výše uvedené úvěrové prostředky, vlastní od roku 2000 

cenné papíry ve správě ČSOB Asset Management (dříve Patria Finance) jako investiční či 

provozní rezervu, tyto cenné papíry jsou v současné době oceněny částkou cca 8,5 mil. Kč. 

9.5 Územní plán sídelního útvaru  

V letech 1994-98 byl kolektivem Ing. arch. Václava Zemánka, CSc. zpracován a 

usnesením zastupitelstva města č. 1171/98 ze dne 9. 11. 1998 schválen dosud platný Územní 

plán sídelního útvaru Kuřim (ÚPSÚ Kuřim). Tímto usnesením současně vstoupila v platnost 

Vyhláška č. 9/1998 o závazných částech územního plánu města Kuřimi.  

 Od roku 1998 do roku 2012 bylo schváleno a provedeno celkem 12 změn ÚPN SÚ.  

V současné době je zpracováván návrh nového Územního plánu Kuřim (dále jen UP 

Kuřim), zpracovatelem je firma KNESL+KYNČL, spol. s r.o. Brno. Tento návrh ÚP Kuřim je 

projednáván s dotčenými orgány, bude následovat veřejné projednání.  

Návrh územního plánu zahrnuje následující dokumentaci: 

 A) textová část a doplňující tabulky v průvodní zprávě k návrhu Úpn 

 B) samostatná textová příloha Návrh záboru ZPF 

 C) grafická část, zahrnující celkem 10 výkresových příloh 

 D) Návrh regulativů územního rozvoje (textová příloha s grafickou přílohou č. 3)  

 E) Registrační list k návrhu ÚPn 
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Obr.9.3 Náhled územního plánu sídelního útvaru Kuřim, výkres č. 2 – Návrh urbanistické 

koncepce (stav v roce 1998, neaktualizováno) 

 

Očekávané funkce územního plánu: 

 stát se nástrojem pro usměrňování komunální politiky v oblasti řízení urbanistického 

rozvoje města, regulovat vývoj jednotlivých funkcí a změn využívání pozemků v období do 

r. 2010, s výhledem do r. 2015 

 řešit rozmístění, organizaci a rozvoj funkčních ploch pro stávající a nové funkce, 

optimalizovat jejich rozsah i výhledovou nabídku jak pro veřejné, tak pro soukromé 
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podnikatelské aktivity, stanovit rozsah zastavitelných ploch (stavebních pozemků) jakož i 

území nezastavitelných a chráněných v časovém horizontu platnosti plánu 

 navrhnout rozsah nezbytných asanačních, regeneračních a restrukturalizačních opatřeni v 

území a stanovit zásady pro jeho další či nové využívání a pro regulaci výstavby na nich 

 vymezit chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a jejich ochranná pásma 

 stanovit zásady koordinace pro skupinovou výstavbu na území města a vymezit soubor 

veřejně prospěšných staveb, včetně jejich územních nároků 

 návrhem na vybavení a na doplnění infrastruktury města, s využitím připravovaných 

záměrů v nadřazené regionální komunikační síti zlepšit kvalitu životního prostředí v 

zastavěném území spolu s dopravní dostupností a obslužností všech částí města, učinit 

město přitažlivé pro obyvatele i pro nové investory, s cílem zabezpečit růst města a rozsah 

jeho nabídky pracovních míst 

 

Tab. 9.4 Seznam výkresů grafické části ÚPnSÚ Kuřim 

Číslo  Název Měřítko 

1 Širší vztahy 1:10 000 

2 Návrh urbanistické koncepce 1:5 000 

3 Veřejně prospěšné stavby a regulované zóny 1:5 000 

4 Přepravní vztahy a doprava, cyklistické stezky a rekreace, služby 1:5 000 

5 Zásobování vodou 1:5 000 

6 Odvádění vod a kanalizace 1:5 000 

7 Zásobování plynem 1:5 000 

8 Zásobování elektrickou energií 1:5 000 

9 Spoje 1:5 000 

10 Návrh záboru zemědělského půdního fondu 1:5 000 

 

Za hlavní rozvojové priority Kuřimi byly v konceptu plánu označeny: 

 rozvoj obytné funkce a některých dalších specifických regionálních funkcí v relativně 

ekologicky nepoškozeném prostoru katastru města 

 podporované podnikání, zejména orientované na rozvoj výrobních ploch a intenzivnější 

využití stávajících areálů, jakož i na lokalizace nových komerčních aktivit regionálního i 

nadregionálního rozsahu, zejména v oblasti služeb a obchodu 

 potřeba zvýraznit specifičnost obrazu města, spočívající v regeneraci a reanimaci prostředí, 

zejména v centrální městské zóně a ve struktuře stávajících i nových ploch se znaky 

centrality, jako jsou hlavní obchodní ulice se smíšeným využitím a prostory dnes 

substandardního bydlení 

 oslabení zemědělsko-produkčního významu prostoru využít k posílení ekologické stránky 

krajiny vč. ochrany vodních zdrojů v katastru i v regionu 

 využití připravovaných investic do regionální komunikační sítě ke zvýšení dopravní 

dostupnosti města a jeho rozvojového území, jakož i k eliminaci tranzitní a zbytné dopravy 

z vnitřního města 

Rozvoj Kuřimi v oblasti sociální a ekonomické se má dle ÚPnSÚ zaměřit především na:  

 podmínky pro kulturní a společenský život ve městě jako předpokladu vytvoření městského 

způsobu života. Tím je myšleno vytvoření takových podmínek, nabídek a možností, které 

by lidem ve městě zajistily nejen zaměstnání, ale i různorodé trávení volného času, jehož 

objem se s rozvojem bydlení v bytových domech zvýšil. Současně by se tím posílilo 

postavení Kuřimi jako společenského a kulturního centra v mikroregionu; 

 podmínky pro ekonomický rozvoj nejen nabídkou vhodných pozemků, objektů a dopravního 

napojení, ale i aktivní politikou podpory všech typů podnikání od živnostníků a drobných 

firem až po velké společnosti; 

 řešení veřejné dopravy; nejen ve směru Brno - Kuřim, ale i ve spádovém území Kuřimi 

 zajištění stabilizace mladých lidí nabídkou dostupného bydlení;  
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 řešení podmínek pro bydlení v substandardních lokalitách jako Podhoří; k tomuto složitému 

problému je nutno přistupovat citlivě a ve spolupráci s dotčenými obyvateli je potřeba 

hledat nejvhodnější řešení, které by město finančně uneslo a obyvatele se necítili 

poškozeni. Při vypracovávání variant řešení je potřeba provést v území sociologický 

průzkum a navržené řešení opět u obyvatel lokality ověřovat. 

9.6 Projekt Zdravé město Kuřim 

Mezinárodní Projekt Zdravé město iniciovala, podporuje a rozvíjí Světová zdravotní organizace 

(WHO) od roku 1988. V Evropě je do Projektu Zdravé město zapojeno 1300 Zdravých měst ve 

30 zemích. Jedná se o velice aktivní hnutí evropských municipalit, které na regionální úrovni 

realizuje zásady dokumentů OSN Health 21 (Zdraví 21) a Agenda 21. Česká Zdravá města 

reprezentuje na mezinárodní úrovni Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR; bližší informace 

viz www.nszm.cz). Řádní členové asociace se zapojují do postupu strategického plánování 

v souladu s požadavky EU: udržitelným rozvojem a aktivním zapojením veřejnosti do diskusí 

o současných záměrech i o místní či regionální budoucnosti. 

 Deklaraci Projektu Zdravé město Kuřim (PZM) a řádné členství Kuřimi v asociaci 

Národní síť Zdravých měst ČR schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi 8. března 2005. Projekt 

Zdravé město Kuřim přímo vytváří předpoklady pro existenci místní Agendy 21: MA21 je 

nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Je to proces, 

který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), 

zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v 

jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k 

zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase. 

 Svým vstupem do NSZM se město mj. zavázalo, že zahájí přípravu plánu strategického 

rozvoje, který  

 a) vzniká ve dvou liniích, které se vzájemně propojují:  

 expertní linie: tým místních odborníků, odborníci z NSZM a externí poradce pro 

tvorbu návrhové části strategie  

 komunitní linie: v partnerské spolupráci s občany (zástupci neziskových 

organizací, občanských sdružení a podnikatelské sféry, aj.)  

 b) respektuje zásady dlouhodobě udržitelného rozvoje  

 „trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby 

přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich 

vlastní potřeby“ (Brundtlandová, 1987) 

 c) propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí  

 Na jaře 2005 proběhlo 13 jednání pracovních skupin (kterých se postupně zúčastnilo 

více než 80 osob) na téma tvorby SWOT analýzy jednotlivých oblastí života města, začátkem 

září na ně navazovalo 7 jednání, na nichž bylo provedeno zhodnocení analýzy. Veřejné 

projednání tvorby Plánu zdraví a kvality života proběhlo 21. září 2005 ve velkém sále 

Kulturního domu a zúčastnilo se jej více než sedm desítek občanů. Předložené náměty byly 

prodiskutovány v pracovních skupinách, složených z účastníků projednání, a následně 

prezentovány širšímu plénu. Doplněná a aktualizovaná SWOT analýza tvoří samostatnou 

kapitolu strategického plánu rozvoje města. 

 Součástí Projektu Zdravé město Kuřim je vedle procesu přípravy strategického 

rozvojového pánu také účast města v celostátních komunitních kampaních – např. Den Země 

(duben) a Dny bez úrazů, kampaň Pásovec (červen).  

 Ideu PZM rozvíjejí i cykly besed s občany, které jsou rozděleny do tří tematických 

okruhů: a) Témata, b) Úhly pohledu, c) Lokality… Došlo ke zřízení Dětského parlamentu, 

navázání partnerské spolupráce se slovenským městem Leopoldov.  Kuřim se zapojila rovněž 

do projektu „Strategické řízení municipalit k udržitelnému rozvoji“, který si klade za cíl posílení 

místních kapacit pro strategické řízení v souladu s udržitelným rozvojem. Městu tento projekt 

přináší především metodický know-how k vytváření a řízení rozvojových strategií a projektů se 

zapojením veřejnosti, seznámení s technikami tvorby různých analytických a projektových 

nástrojů a postupů a v neposlední řadě možnost systémového provázání aktivit vzniklých 

prostřednictvím komunitního plánování do expertně zpracovávaného strategického rozvojového 

plánu města.   

http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=1209
http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=1209
http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=7179
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1. SWOT analýza města Kuřimi 

 

 

SWOT analýza je standardní metodou používanou v podnikovém a veřejně-správním 

managementu; společně s podklady ze situační analýzy slouží ke stanovení strategických cílů, 

priorit a opatření v návrhové části rozvojového plánu města.   

 Principem této analýzy je jednoduché, přesné a pokud možno přímé pojmenování 

silných a slabých stránek z hlediska vnitřních podmínek života města a posouzení příležitostí a 

rizik z hlediska vnějších podmínek. Zdůrazněním silných stránek a eliminací slabých tak 

vzrůstá pravděpodobnost realizace příležitostí a omezují se rizika. 

 SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses 

(nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (ohrožení). SWOT analýza 

tedy představuje kombinaci dvou analýz, S - W a O - T. 

 

 
Schéma SWOT analýzy 

 S - silné stránky W - slabé stránky 

O - příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T - hrozby Strategie ST Strategie WT 
 

Legenda: 

SO – využít silné stránky na získání výhody 

WO – překonat slabiny využitím příležitostí 

ST – využít silné stránky na čelení ohrožení 

WT – minimalizovat náklady a čelit ohrožení 

 

 

 V průběhu roku 2005 postupně proběhlo 20 setkání v 7 pracovních skupinách 

(tematické oblasti analýzy jsou uvedeny níže). Jednání se postupně zúčastnilo více než 80 

osobností z řad zastupitelů, zaměstnanců městského úřadu, zástupců podnikatelských 

subjektů, škol, zájmových sdružení, organizátorů sportovních a kulturních aktivit, apod. V roce 

2011 pak proběhly další jednání pracovních skupin k aktualizaci Strategického plánu. 

 

2. Tematické oblasti SWOT analýzy 

1. Doprava a dopravní obslužnost 

2. Technická infrastruktura: vodovod a kanalizace  

3. Životní prostředí a nakládání s odpady 

4. Ekonomika a podnikání 

5. Vzdělávání a lidské zdroje 

6. Sociální péče a zdravotnictví 

7. Kultura a společenský život 

8. Sport a volný čas 

 

   

 Z důvodu větší srozumitelnosti je na následujících stranách prezentována pouze textová 

verze SWOT analýzy. Kromě níže uvedeného analytického výčtu je na odboru investičním a 

regionálního rozvoje MěÚ Kuřim k dispozici zpracovaná matice působení vnějších a vnitřních 

vlivů na rozvoj území. V přiloženém analytickém výčtu jsou jednotlivé silné a slabé stránky 

seřazeny sestupně ve směru „nejsilněji příležitostmi ovlivňovaná silná/slabá stránka“ > 

„nejsilněji ohroženími ovlivňovaná silná/slabá stránka“ (SO/WO > WO/WT).   
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3. Doprava a dopravní obslužnost 

S Silné stránky W Slabé stránky 

• Dobrá dostupnost města všemi druhy dopravy 

(silniční: I/43 i D1, železniční: dvoukolejná 

elektrifikovaná trať č. 250, letecká: Letiště Brno). 

• Železniční vlečka do průmyslové zóny SEVER. 

• Dopravní řešení vjezdu do města v jihovýchodní 

části Kuřimi (ve směru od Brna). 

 

• Velké dopravní zatížení silnic II/385 a II/386 

procházejících středem města.  

• Bodové závady na silnici I/43: chybějící 

odbočovací pruh z I/43 na Podlesí a křižovatka 

II/386 a I/43 (u TYCO). 

• Rozdělení města tělesem železniční trati Brno - 

Havlíčkův Brod komplikuje dopravní propojení 

severní a jižní části města. 

• Nevyhovující stav přestupního uzlu (nevhodné 

prostory nádraží, chybí standardní bezbariérový 

přístup, celkově špatné řešení, chybí podchod).  

• Nedostačující počet zastavení rychlíku.  

• Rušení přímého spojení s některými obcemi po 

zavedení IDS Jmk (prodloužení doby dojížďky do 

zaměstnání). 

• Nevyhovující stavebně technické řešení 

některých autobusových zastávek (např. Prefa 

rozcestí, Podlesí - konečná). 

• Nedostatečné napojení sídliště Díly za sv. Janem 

na veřejnou hromadnou dopravu.  

• Nedostatečná síť cyklostezek a cyklotras 

v intravilánu města i v širším zájmovém území. 

• Nedostatečné technické řešení přechodů pro 

chodce a nájezdů na chodníky (bezbariérovost). 

• Nevypořádané majetkoprávní vztahy pozemků 

pod komunikacemi. 

• Stávající řešení křižovatky na nám. 1. května 

(II/385 a II/386).  

• Špatný stav některých místních komunikací. 

• Neexistence regulačních plánů územně plánovací 

dokumentace (ÚPD). 

• Chybějící dopravní napojení Podlesí na síť 

místních komunikací. 

• Nedostatečný počet veřejných parkovacích míst 

a nevyhovující šířka některých místních 

komunikací.  

O Příležitosti T Ohrožení 

• Výhodná dopravní poloha města - rychlé spojení 

s Brnem po silnici i vlakem; blízkost Brna jako 

významného dopravního uzlu (vč. mezinárodní a 

letecké dopravy). 

• Funkční a stavební úprava nádraží, vytvoření 

bezbariérového přístupu. 

• Existence IDS JmK (jeho využití pro místní 

veřejnou dopravu a spojení s okolím) a 

přestupního uzlu mezi železniční a silniční 

dopravou. 

• Zvýšení dopravní zátěže v případě ukončení či 

přerušení výstavby R43 před městem bez 

návazných komunikací odvádějících tranzitní 

dopravu z města. 

• Realizace propojení R43 s I/43 severní 

tangentou.  

• Latentní riziko likvidace napojení silnice II/386 

na silnici I/43 ve stávající podobě a komplikace 

dopravního napojení průmyslové zóny na R 43. 

• Nedostatečný počet parkovacích míst v nové 
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• Redukce dopravního zatížení silnice II/385 

procházející středem města v souvislosti s realizací 

1. etapy R 43 vč. jižní tangenty a napojení na I/43 

jižní obchvat. 

zástavbě budované soukromými investory. 

• Obtížné napojení návrhové lokality bydlení Pod 

silnicí (Záhoří) na I/43 a napojení na stávající 

dopravní infrastrukturu. 

4. Technická infrastruktura: vodovod a kanalizace 

S Silné stránky W Slabé stránky 

• Ucelený systém kanalizace s likvidací  odpadních 
vod napojením na stokovou síť města Brna a ČOV 

Modřice. 

• Převážná část kanalizační sítě a všechny 
vodovodní řady jsou podrobně zmapovány v GIS. 

• Převážná část sítě je provozována kvalitním a 
jednotným provozovatelem. 

• Zdroj vody o dostatečné vydatnosti, 
bezproblémová kvalita zdroje vody.  

• Stávající vodovod pro veřejnou potřebu je 
převážně v dobrém technickém stavu.  

• Profily vodovodních řadů umožní i plánovaný 
rozvoj města.  

• Stávající objemy vodojemů jsou ve 
střednědobém výhledu pro rozvoj města 
dostatečné. 

• Silné přívalové deště způsobují v některých 
lokalitách hydraulické přetížení sítě.  

• Malá kapacita Kuřimky a místních vodotečí  

• Část kanalizací není předána do provozování 
vzhledem k zanedbanému technickému stavu.  

• Stáří kanalizace. 

• Kanalizace vyžaduje zvýšené prostředky na 
obnovu. 

• Stávající čerpací stanice do VDJ Kuřim II 

vyžaduje rekonstrukci. 

 

O Příležitosti T Ohrožení 

• Zpracovává se Generel odvodnění města Kuřimi, 
který určí koncepci rozvoje odvodnění s vazbou na 

aktuální územní plán města a podrobně popíše 

problémová místa odvodnění.  

• Zabezpečit permanentní obnovu plánovacích 
materiálů a do budoucna určit správce generelu 
odvodnění.  

• Vyhodnotit nejdůležitější investice do 
vodohospodářské infrastruktury, majitel sítě musí 

vzhledem k finanční náročnosti určit priority a 
zejména koordinovat získávání finančních 
prostředků včetně soukromých investorů. 

• U nové výstavby preferovat moderní trendy 
v oblasti odkanalizování, zejména  použití prvků 
pro hospodaření s dešťovou vodou. 

• U oprav a rekonstrukcí nemovitostí ve 

stabilizované zástavbě vyžadovat také hospodaření 
s dešťovou vodou. 

• Zajistit realizaci plánu financování obnovy 
vodovodu a kanalizace, která povede k udržení 
stávajícího technického stavu vodohospodářské 
infrastruktury. 

• Analyzovat stávající systém provozu vodovodu, 
kanalizace a likvidace odpadních vod a navrhnout 
případné úpravy. 

• Není naplňován plán financování obnovy 
vodovodu/kanalizace dle zákona 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

v platném znění.  

• Nedostatek financí může ovlivnit nezbytné 
investice. 

• Neschválení a aktualizace klíčových koncepčních 
materiálů (územní plán, generel odvodnění) ohrozí 
efektivnost investic vložených do oprav a 

rekonstrukcí. Optimalizace provozu kanalizace 
bude vyžadovat monitoring a měření na síti. 

• Vlivem zastarání infrastruktury hrozí zvýšení 
četnosti havárií vodohospodářské infrastruktury - 
velmi vážné riziko. 

• Některé oblasti dle územního plánu nelze napojit 
bez podmiňujících investic do kanalizačního 

systému.  
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5. Životní prostředí a nakládaní s odpady 

S Silné stránky W Slabé stránky 

•Kuřim a okolí disponuje značným potenciálem 

nabídky přírodních lokalit poměrně vysoké kvality 

(přírodní parky Baba a Podkomorské lesy, 

množství přírodních rezervací a přírodních 

památek, zasazení sídla do krajiny). 

• Provedená rekultivace veškerých starých 

skládek. 

• Tradice péče o důležité segmenty krajiny jako je 

mokřad za Srpkem a subxerotermní stanoviště na 

lomu Cimperk. 

• Časová a místní dostupnost sběrných dvorů a 

sběrných míst tříděného odpadu. 

• Téměř 100% plynofikace města. 

• Vybudovaný suchý poldr v severní části města 

jako součást protipovodňových opatření. 

 

• Nízké množství vytříděného odpadu na občana 

(papír, sklo, plast). 

• Nevyhovující vodohospodářské poměry území 

(chybí koordinace odtoku z retenčních nádrží, 

nekapacitní koryto Kuřimky). 

• Vysoký obsah dusíkatých látek a těžkých kovů 

v Kuřimce.  

• Chybějící analýza sedimentů kalového pole v 

areálu průmyslové zóny SEVER. 

• Hluk z železnice procházející středem města. 

• Přítomnost dvou velkých zdrojů znečištění 

ovzduší (REZZO1) ve městě a dalších v blízkém 

okolí.  

• Vysoká dopravní zátěž na páteřních 

komunikacích II/385 a II/386 v intravilánu města - 

ul. Tišnovská, Tyršova, Legionářská, Blanenská 

(emise, hluk). 

 

O Příležitosti T Ohrožení 

• Výchova a motivace občanů chovat se ekologicky 

(třídění odpadů, využívání obnovitelných zdrojů 

energie, osvěta - státní kampaň). 

• Zapojení města do projektů Národní sítě 

Zdravých měst ČR. 

• Dotační podpora ze státního rozpočtu na využití 

mimoprodukčních funkcí krajiny, péče o významné 

krajinné prvky (MŽP) a na využití produkčních 

funkcí krajiny (MZe). 

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních 

titulů EU, ČR, JmK, aj.  

• Zvýšení zátěže životního prostředí (např. emise, 

hluk, narušení krajinného rázu) vlivem vybudování 

rychlostní komunikace R 43. 

• Vybudování severní tangenty spojující R 43 s 

I/43 a tím přetnutí rekreačního využití volné 

krajiny obyvateli města, včetně přerušení 

biokoridorů. 

• Porušování zásad dlouhodobě udržitelného 
rozvoje území při územním plánování. 

• Pokračující zahušťování zástavby na úkor veřejné 

zeleně a odpočinkových ploch. 

• Zvýšení počtu individuálních zdrojů znečištění v 

důsledku návratu k používání kotlů na tuhá paliva 

(z důvodu větší ekonomické výhodnosti). 

• Zhoršení kvality vody v Kuřimce technologickou 

nekázní a nečištěním v obcích nad městem. 

• Latentní riziko kontaminovaných nánosů v 

kalovém poli Slévárny Kuřim (neexistuje přehled o 

stavu). 

• Nárůst neobdělávaných a zaplevelených ploch v 

katastru města. 
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6. Ekonomika a podnikání 

S Silné stránky W Slabé stránky 

• Existence tradiční průmyslové zóny SEVER v 

severní okrajové části města. 

• Dlouhodobá tradice průmyslové výroby (zejména 

v oboru obráběcích strojů, slévárenství). 

• Ekonomická základna města není závislá jen na 

jediném odvětví. 

• Přes vysokou nezaměstnanost se její úroveň 

dlouhodobě drží pod průměrem ČR i 

Jihomoravského kraje. 

• Nedostatek odborníků v oborech s dlouhodobou 

tradicí (řemesla - obráběči, zámečníci, nástrojaři). 

• Malá provázanost absolventů s potřebami trhu 

práce; nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na 

trhu práce. 

• Město nevlastní pozemky vhodné pro investory 

(pokud je vlastní, pozemky nejsou ucelené). 

• Nedostatečné ubytovací kapacity hotelového 

typu. 

O Příležitosti T Ohrožení 

• Malá vzdálenost a dobrá časová dostupnost 

Kuřimi od Brna. 

• Tradiční silná spádovost města jako centra 

dojížďky za prací. 

• Trvalý zájem investorů o volné rozvojové plochy 

a firem o prostory k podnikání; naplnění 

investičních záměrů firem přicházejících do 

průmyslové zóny.     

• Příprava realizace stavby R-43 (zrychlí spojení 

Kuřimi na D1 a v dalších etapě severním směrem, 

čímž zvýší atraktivitu lokality pro investory; v 

průmyslové zóně „ZÁPAD“ otevírá možnost 

dopravního napojení). 

• Zlepšení komunikace a spolupráce mezi 

podnikateli a veřejnou správou ve městě. 

 

• Zhoršující se vodohospodářské poměry mohou 

omezovat možnosti dalšího rozšiřování 

zastavěných ploch.    

• Prohlubující se nedostatek odborníků v 

„tradičních“ strojírenských oborech, zejména 

zámečníků, techniků a nástrojářů, po kterých je 

největší poptávka na trhu práce.  

• Případné snižování počtu zaměstnanců u 

největších podnikatelských subjektů. 

• Mnoho jednotlivých vlastníků pozemků v 

plánované průmyslové zóně ZÁPAD (nevyjasněné 

majetkoprávní vztahy). 

• Špatný stav areálu „Nového statku“ a vysoká 

zanedbanost „Starého statku“ znesnadňuje vstup 

pro malé a střední podniky. 

• Latentní riziko odchodu nejvýznamnějších 

investorů (zaměstnavatelů) za levnější pracovní 

silou mimo ČR. 

• Prodlužovaní přípravy, resp. nedokončení stavby 

R 43. 

• Zrušení železniční vlečky do průmyslové zóny 

SEVER. 
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7. Vzdělávání a lidské zdroje 

S Silné stránky W Slabé stránky 

• Relativně příznivá věková struktura obyvatel 

(vyšší podíl dětí).  

• Nabídka volnočasových aktivit DDM, ZUŠ a 

městské knihovny; aktivní činnost spolkových 

organizací.  

• Využití počítačových učeben a tělocvičen k 

volnočasovým aktivitám v odpoledních a večerních 

hodinách. 

• Budova ZUŠ s komorním sálem (koncerty pro 

veřejnost apod.). 

• Program finanční podpory kulturní, sportovní a 

spolkové činnosti městem Kuřim. 

• Existence tříd s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy. 

• Aktivita dětského parlamentu  

• Počet dětských hřišť ve městě. 

• Chybějící víceúčelová sportovní hala. 

• Kapacita MŠ neodpovídá zvyšující se poptávce. 

 

O Příležitosti T Ohrožení 

• Dostupná dostačující síť škol všech stupňů a 

směrů včetně alternativního školství (Brno, 

Tišnov). 

• Možnost obce regulovat hazardní hry (loterijní 

zákon). 

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních 

titulů EU, ČR, JmK, aj.  

• Další přenášení nákladů dříve hrazených státem 

na zřizovatele – město. 

• Kapacita základních škol nebude postačovat 

demografickému vývoji (zvyšující se počet dětí). 

• Sociopatologické jevy (gamblerství, 

alkoholismus, drogy apod.), kriminalita dětí a 

mládeže. 

• Po odeznění současné demografické vlny budou 

školy a školská zařízení nedostatečně využita. 

 

8. Sociální péče a zdravotnictví 

S Silné stránky W Slabé stránky 

• Nabídka specializované zdravotnické péče na 

poliklinice. 

• Služby Centra sociálních služeb Kuřim – terénní 

služby.  

• Dostupná síť zdravotnických zařízení v blízkých 

městech (Brno, Kuřim). 

• Nízký stupeň bezbariérovosti v Domě 

s pečovatelskou službou a Kulturním domě.     

• Chybějící objekty náhradního bydlení v majetku 

města. 

• Absence pobytového zařízení v podobě Domova 

pro seniory nebo Odlehčovací služby. 

• Absence řešení situace pro osoby sociálně 

vyloučené. 

 Absence sociálního bydlení pro osoby v sociální 

tísni 

O Příležitosti T Ohrožení 
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• Zajištění sociální služby tísňové péče. • Stárnutí populace a zvyšující se počet občanů 

nárokujících sociální služby pro seniory.    

9. Kultura a společenský život 

S Silné stránky W Slabé stránky 

• Tradice pořádání kulturních akcí. 

• Knihovna s výkonem regionální funkce pro okres 

Brno-venkov. 

• Aktivní činnost klubu maminek podporovaná 

městem. 

• Výlepy plakátů na plochy města zdarma, hlášení 

měst. rozhlasem zdarma a společná prezentace  

zdarma na plakátech „KAM v Kuřimi“; zveřejnění 

ve Zlobici zdarma. 

• Zámecké nádvoří vybavené pro pořádání open 

air kulturních podniků (lavičky, zastřešené pódium, 

letní kino).  

• Galerie moderního umění v areálu zámku. 

• Využívání komorního sálu ZUŠ. 

• Pořádání kulturních aktivit Městskou knihovnou – 

Společenským centrem (kulturní dům). 

• Bariérovost některých kulturních zařízení (např. 

kulturní dům).  

• Architektura města má málo výraznějších prvků. 

• Vykořeněnost z místní folklórní tradice a 

neexistence adekvátní tradice městského zažívání 

kultury. 

• Neexistence tradičních amatérských kulturních 

souborů (divadlo, orchestr, folklór apod.) ani 

jiných významnějších místních kulturních tradic. 

• Minimální využití nám. Osvobození pro kulturní a 

společenské akce.  

• Špatný stavebně-technický stav Kuřimského 

zámku a kulturního domu. 

O Příležitosti T Ohrožení 

• Využití potenciální poptávky v brněnské 

aglomeraci pro pořádání tematicky zaměřených 

kulturních akcí.  

• Rostoucí počet dětí a mladých zvýší poptávku po 

kulturních akcích a zařízeních. 

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních 

titulů EU, ČR, JmK, aj.  

• Příliš úzký okruh pořadatelů kulturních akcí a 

tvůrců kultury. 

• Blízkost Brna limituje poptávku po místní 

nabídce kulturních pořadů.   

• Poměrně malé množství nemovitých kulturních 

památek. 
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10. Sport a volný čas 

S Silné stránky W Slabé stránky 

• Wellness Kuřim jako výrazný „imagemaker“ 

města. 

• Veřejně přístupná venkovní školní sportoviště. 

• Podpora města prostřednictvím Programu 

finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 

činnosti a programu Podnikatelský obolus.   

• Společná bezplatná propagace sportovních 

podniků ve městě na plakátech „KAM v Kuřimi“, na 

plakátovacích plochách a v měsíčníku „Zlobice“. 

• Dlouholetá tradice Sokola, fotbalu a házené, 

plavání a dalších sportů. 

• Pestrá nabídka organizovaných druhů sportu. 

• Třídy ZŠ Jungmannova s rozšířenou výukou 

házené, fotbalu, gymnastiky a golfu. 

• Příznivé rozložení sportovišť ve městě. 

 

• Chybějící víceúčelová sportovní hala.   

• Kapacitní nedostatečnost školních tělocvičen. 

• Špatný stavebně-technický stav objektu 

sokolovny. 

• Slabé sponzorské zázemí (s ohledem na 

ekonomický potenciál firem ve městě).   

• Nedostatek soukromých komerčních investic do 

sportu.  

• Nedostatečné vybavení a zázemí pro atletiku u 

ZŠ i v prostoru fotbalového stadionu. 

• Nedostatek kvalitních trenérů mládeže a 

obětavých organizátorů - současně nedostatečná 

motivace, podmínky i docenění významu jejich 

činnosti.  

• Chybějící ubytování levnějšího charakteru pro 

sportovce a turisty (turistická ubytovna).  

• Špatný technický stav a zázemí fotbalového 

stadionu (tribuna a prostor pod tribunou). 

• Špatný stav horního fotbalového hřiště. 

• Špatný stav pláště a povrchu nafukovací haly 

(životnost do roku 2015).  

• Vysoká prašnost hřiště na Podlesí.  

O Příležitosti T Ohrožení 

• Rozvoj severního sportovního areálu propojením 

areálů Wellness Kuřim a sportovního stadionu 

novou sportovní halou na pozemcích města.     

• Příchod nových investorů do města a možnost 

sponzorských aktivit. 

• Nově vznikající projekty cyklotras  

• Úprava stávajících hřišť a stavba nových (hřiště 

na Dílech za sv. Janem aj.). 

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních 

titulů EU, ČR, JmK, aj  

• Zvyšující se provozní náklady sportovních oddílů. 

• Končící životnost nafukovací haly (v roce 2015). 

• Narušování hospodářské soutěže dotační 

politikou EU (ohrožení stávajících sportovně 

podnikatelských aktivit - horolezecká stěna 

provozovaná soukromým podnikatelem).  

 

 

 

 


