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1. Úvod 

Studie vlivů variantního řešení obchvatu města Kuřim je zpracována na základě objednávky 
společnosti KNESL - KYNČL, s.r.o. ze dne 3. 6. 2009.  

Studie je zadána v souvislosti s probíhajícím zpracováním územního plánu města Kuřimi, 
který navrhuje dvě varianty vedení ochvatu města (propojení silnice I/43 a navrhované 
rychlostní komunikace R43). Cílem studie je posoudit dopady realizace těchto variant. 
Pozornost je věnována pouze vlivům způsobeným obchvatem (tj. přeložkou silnice I/43, 
severní tangentou a jižní tangentou) a s ním spojenými stavbami (MÚK, přeložky toků, 
úpravy napojení navazujících komunikací). Studie se nezabývá vlivy působenými rychlostní 
komunikací R43 a na ni navazujících staveb (křižovatky, přeložky komunikací apod.).  

2. Posuzovaný záměr 

Východní částí katastru probíhá silnice I. třídy I/43, která je důležitou severojižní tepnou 
v trase Brno – Svitavy – Lanškroun – Králíky – polské hranice. Komunikace je významná i 
pro mezinárodní dopravu, je součástí základní sítě evropských komunikací (pod označením 
E 461). Další významnou komunikací, která prochází územím, je silnice II. třídy II/385 Česká 
– Tišnov – Nové Město na Moravě (prochází zastavěným územím města). 

Poměrně značná intenzita automobilového provozu až skoro na hranici kapacity (až 28 978 
voz/den) a vysoký podíl těžké dopravy (až 24%) na stávající silnici I/43 a zejména na silnici 
II/385 (také kolem 20%) vedoucí přes jižní část zastavěného území vyžadují v blízké 
budoucnosti přijmout radikální opatření.  

Nezbytné je zvýšit kapacitu komunikací v severojižním směru, což prakticky znamená zvýšit 
kapacitu stávající silnice I/43, nebo vybudovat novou severojižní komunikaci (R43 Brno – 
Moravská Třebová) západně od zastavěného území. V návrhu územního plánu je uvažována 
varianta rychlostní komunikace R43 bystrcká (D), která počítá s využitím koridoru tzv. 
„německé dálnice“ a prochází kuřimským katastrem. 

Vybudování nové komunikace- obchvatu města Kuřimi má pro území zásadní význam, neboť 
by převzala část automobilové dopravy ze stávajícího průtahu silnice II/385 městem. 
V podstatě se jedná o vybudování nové komunikace spojující navrhovanou R43 Brno – 
Moravská Třebová a stávající I/43. V konceptu územního plánu města Kuřim jsou 
prověřovány dvě varianty vedení této spojnice. Ve variantě 1 je uvažováno se severním 
obchvatem města přeložkou silnice II/386, ve variantě 2 je navržena jižní spojka – 
prodloužení čtyřpruhové svitavské radiály I/43 z České k uvažované trase R43 z Bystrce.  

2.1. Varianta 1 - Severní  

Dopravní připojení Brna na uvažovanou rychlostní komunikaci R43 má být zajištěno 
přestavbou stávající silnice I/43 na kapacitní čtyřpruhovou směrově dělenou komunikaci 
v úseku od stávajícího ukončení čtyřpruhové úpravy u obce Česká směrem na sever v délce 
cca 5 km tj. do místa připojení přeložené silnice II/385 (kuřimské severní tangenty). 
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Směrové i výškové vedení upravené silnice I/43 je dané požadovanými návrhovými 
parametry pro návrhovou kategorii S 24,5/100 a je limitováno konfigurací terénu, stávající 
infrastrukturou a stávající zástavbou. S ohledem na dosažení požadovaných parametrů bude 
trasa silnice I/43 v uvedeném úseku změněna. Bude vybudován nový úsek čtyřpruhové 
komunikace. Část stávajícího úseku bude zrušeny a část po doplnění potřebných úseků bude 
sloužit jako silnice III. třídy S. Na nově budovaném úseku silnice I/43 jsou navrženy tři 
křižovatky - OK Česká, MÚK Podlesí a MÚK Kuřim - východ. 

OK Česká je navržena v místě stávajícího ukončení čtyřpruhové části silnice I/43 (na začátku 
upravovaného úseku) a připojuje přilehlé komunikace.  

MÚK Podlesí je navržena jako neúplná křižovatka typu „diamant“ s direktními větvemi 
v jihozápadním a v jihovýchodním sektoru, umožňující sjezd a nájezd na čtyřpruhovou silnici 
I/43 pouze ve směru od Brna. Křižovatka napojuje na I/43 území podél staré silnice (nově 
zařazené do sítě komunikací III. třídy pod číslem 6401) prostřednictvím dvou malých 
okružních křižovatek. Současně umožňuje napojení přeložené místní komunikace mezi 
Podlesím a místní částí Kolébka.  

MÚK Kuřim - východ je navržena jako trubkovitá křižovatka s direktními větvemi 
v jihozápadním a v severozápadním sektoru, umožňující sjezd a nájezd z přeložené silnice 
I/43 na přeloženou silnici II/385 (severní obchvat Kuřimi) ve směru do Tišnova a s vratnou 
větví v jihovýchodním sektoru, umožňující výjezd z přeložené II/385 ve směru od Tišnova na 
Lipůvku. Semidirektivní větev, umožňující nájezd na R43 ve směru od Brna, se nachází 
rovněž v jihovýchodním sektoru. Složená útvarová MÚK bude propojena dalšími větvemi, 
tvořícími modifikovaný tvar „delta“ s okružní křižovatkou na stávající silnici II/386, 
umožňující propojení dopravy na stávající silniční síť v prostoru západně od Kuřimi.  

Přeložka silnice II/385 je navržena jako dvoupruhová směrově nedělená komunikace 
v kategorii S 11,5/90. Tato komunikace, vedená ve směru východ – západ severním 
obchvatem Kuřimi, začíná napojením na MÚK Kuřim - východ, ze které pokračuje 
k východu. Prochází mezi průmyslovou zónou a lesním komplexem v přímém směru 
k západu. Severně od stadionu je navržena MÚK TOS, kterou bude na obchvat napojena 
průmyslová zóna. Jedná se o křižovatku tvaru „delta“ s větvemi v jihovýchodním a 
severovýchodním kvadrantu, umožňující prostřednictvím přivaděče délky 0,9 km, vedeného 
kolem sportovního areálu a přes těleso vlečky, napojení na stávající silnici II/386.  

Jižně od Zlobice se obchvat stáčí k severozápadu. V blízkosti tohoto oblouku je na trase 
obchvatu navržen ekodukt. V prostoru mezi Zlobicí a vrchem Na chřibech je navržena 
rozsáhlá MÚK napojující obchvat na rychlostní komunikaci R43 a následně na silnici II/385.  

2.2. Varianta 2 - Jižní  

V této variantě je obchvat města Kuřimi navržen jako čtyřpruhová směrově dělená 
komunikace vedená jižním obchvatem města Kuřimi s tunelovou částí pod masivem 
Kuřimské hory v návrhové kategorii S 24,5/80. 

Trasa jižního obchvatu Kuřimi navazuje na stávající dokončený úsek čtyřpruhové 
komunikace I/43 za obcí Česká, ve kterém je situována MÚK Česká. Ta je navržena jako 
křižovatka tvaru „osmička“, umožňující sjezd a nájezd na jižní obchvat Kuřimi, napojení obce 
Česká přeložkou silnice III/6401 a napojení na město Kuřim přeložkou stávající silnice II/385 
vedenou nadjezdem nad trasou jižního obchvatu Kuřimi tak, že bude zachováno propojení 
silnic III. třídy mezi Kuřimí a obcí Česká. Stávající rozštěpová křižovatka zůstane funkční s 
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tím, že připojení silnice I/43 bude zachováno beze změn, nově bude připojen pouze směr od 
tunelu Kuřim na Brno a to vpravo dvěma jízdními pruhy na průběžný jízdní pruh silnice I/43 
ve směru od Lipůvky. Mezi připojením zrychlovacího pruhu stávající MÚK Lelekovice a 
odpojením direktní větve ve směru na jižní obchvat Kuřimi bude dobudován přídatný jízdní 
pruh tohoto průpletového úseku. 

Obchvat obchází vrch Šiberná a pokračuje v přímé, ve které překračuje mostním objektem 
údolí Mozovského potoka až k východnímu portálu tunelu. Ten pokračuje po celé délce 
tunelové části tak, že pravá i levá tunelová trouba budou mít samostatné osy, vzájemně se 
oddalující a to nejvíce uprostřed délky tunelu a opět se spojující na jeho konci. Od západního 
portálu tunelu pokračuje trasa úpatím Kuřimské hory až k MÚK Kuřim, kde přemosťuje 
přeložku silnice III/3846. V této MÚK Kuřim se trasa za koncem úseku rozděluje na dvě 
samostatné jednosměrné větve rozštěpově uspořádané křižovatky, které se připojují na R43. 
V místě napojení vede trasa R43 dle vyhledávací studie HBH Projektu v původně navrženém 
směru bystrcké varianty. Rychlostní silnici R43 je od místa napojení výše uvedených větví 
nutno rozšířit průpletovým přídatným pruhem na tři jízdní pruhy v každém směru, které 
pokračují cca 1500 metrů až k třetí MÚK Čebín, kde toto rozšíření končí. Toto rozšíření je 
navrženo z důvodů nedodržení minimálních vzdáleností mimoúrovňových křižovatek na 
rychlostní silnici dle ČSN 73 6101. 

3. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 
v řešeném území 

3.1. Geologické poměry 

Geologické podloží tvoří vyvřeliny brněnského masivu. V širším území jsou zastoupeny 
amfibolické a biotit-amfibolické diority, křemenné diority a biotitické až amfibol-biotitické 
granodiority. Tyto horniny byly jsou často překryty sedimenty. Jedná se především ve o 
sprašové překryvy, případně sprašové hlíny. Na svazích jsou písčitohlinité deluviální 
sedimenty a v blízkosti toků (v dosahu záplav) fluviální hlinitopísčité sedimenty. 

V okolí Čebína, v území které náleží k boskovické brázdě, vystupují ostrovy devonských 
vápenců. Výplň boskovické brázdy tvoři zejména permské červené pískovce a jílovce. 

3.2. Pedologické poměry 

Na vyvřelinách Brněnského masivu se vyvinuly různé subtypy kambizemí. Nejrozšířenější je 
kambizem mesobazická. Zastoupena je dále kambizem luvická, dystrická a rankerová. 
Okrajově jsou zastoupeny modální luvizemě. Na sprašových překryvech se vyvinuly modální 
hnědozemě a luvické černozemě. Okrajově jsou na sprašových překryvech zastoupeny 
hnědozemě oglejené a černozemě černické. Na nivních uloženinách se vyvinuly černice 
glejové a fluvizemě glejové. 
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Z pohledu zemědělského hospodářství je půda charakterizována bonitovanými půdně 
ekologickými jednotkami (BPEJ). Pětimístný kód BPEJ definovaný vyhláškou Ministerstva 
zemědělství č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, vyjadřuje: 

1. místo - Klimatický region 

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka 
charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru 
skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě 

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice ke světovým stranám 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti (obsah štěrku v ornici a štěrku a kamene ve 
spodině) a hloubky půdy 

 

Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP zařazuje půdy podle kvality do pěti tříd 
ochrany. Tyto třídy určuji různou míru možnosti vynětí půd ze zemědělského půdního fondu 
(ZPF). Jednotlivé třídy jsou charakterizovány takto: 

I. třída - jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, 
převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých. 

II. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního 
fondu se jedna o půdy vysoce chráněné. 

III. třída - jsou zde sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany. 

IV. třída - jsou zde sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, jen s omezenou ochranou. 

V. třída - jsou zde zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou 
produkční schopnosti včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, 
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o půdy s 
nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných 
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

 

V trase severní varianty obchvatu převažují zemědělské půdy I. třídy ochrany - BPEJ 3.10.00 
a 3.02.00. V trase jižní varianty převažují zemědělské půdy II. třídy ochrany - BPEJ 3.02.10. 
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V trasách obchvatů jsou zastoupeny následující BPEJ:

Severní varianta obchvatu 

BPEJ třída 
ochrany 

3.02.00 I. 
3.10.00 I. 
3.56.00 I. 
3.02.10 II. 
3.10.10 II. 
3.62.00 II. 
3.06.00 III. 
3.06.10 III. 
3.07.00 III. 
3.08.10 III. 
3.08.40 III. 
3.08.50 III. 
3.14.10 III. 
3.19.11 III. 
3.29.11 III. 
3.07.10 IV. 

Jižní varianta obchvatu 

BPEJ třída 
ochrany 

3.02.00 I. 
3.10.00 I. 
3.02.10 II. 
3.57.00 II. 
3.08.10 III. 
3.08.40 III. 
3.08.50 III. 
3.19.11 III. 
3.29.11 III. 
3.19.51 IV. 

 

 

 

Hlavní půdní jednotky zastoupené v trase posuzovaných tras obchvatu jsou charakterizovány 
takto: 

02 - Černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, převážně s 
příznivým vodním režimem  

06 – černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, 
slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným 
orničním horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu 

07 - smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě 
černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, 
bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované 

08 - černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě 
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše 
větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, 
převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti 

10 - hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší 
spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší 

14 - luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách 
(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, 
středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry 

19 - pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo 
vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středné skeletovité, s 
dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené  
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29 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na 
rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středné těžké lehčí, bez 
skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry 

57 - fluvizemě pelické a kambické eubazické až mezobazické na těžkých nivních uloženinách, 
až velmi těžké, bez skeletu, příznivé vlhkostní poměry až převlhčení 

62 - Černice glejové, černice glejové karbonátově na nivních uloženinách, spraši i sprašových 
hlínách, středně těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní vodou kolísající v 
hloubce 0,5 -1 m 

3.3. Klima 

Řešené území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT11 (Quitt 1971). Podnebí je tedy 
poměrně teplé a mírně suché, což způsobuje poloha v mírném srážkovém stínu 
Českomoravské vrchoviny. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8,5 °C. Nejteplejším 
měsícem je obvykle červenec s průměrnou teplotou cca 18,5 °C, nejchladnějším leden s 
průměrnou teplotou -2 až -2,5 °C. Průměrný roční úhrn srážek na srážkoměrné stanici v 
Kuřimi činí 576 mm. Nejvíce srážek spadne v letním období (červen - srpen), nejméně na 
přelomu zimy a jara (únor - březen).  

Z hlediska ročního chodu patři území do oblasti kontinentální, vyznačuje se tedy hlavním 
srážkovým maximem v létě a minimem v zimě. Z mezoklimatického hlediska je podnebí 
značně modifikováno členitým reliéfem, hojné jsou teplotní inverze a naopak extrémně suché 
teplé polohy na jižních svazích. 

Pro zájmové území je typický převládající severozápadní až severní směr proudění. 
 
Klimatické charakteristiky jednotky MT11 
Charakteristika  
Počet letních dní (T > 25 °C) 40 - 50 
Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160
Počet mrazových dní (Tmin ≤ -0,1 °C)  110 - 130
Počet ledových dní (Tmax ≤ -0,1 °C)  30 - 40 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v lednu  -2 - -3 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v červenci  17 - 28 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v dubnu  7 - 8 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v říjnu  7 - 8 
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více  90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období (IV. - IX.)  350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období (X. - III.)  200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  50 - 60 
Počet zamračených dní (oblačnost větší než 8/10) 120 - 150
Počet jasných dní (oblačnost menší než 2/10)  40- 50 
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3.4. Povrchové vody 

Posuzované území náleží do povodí Svratky - ČHP 4-15-01 (Svratka po Svitavu). Do 
řešeného území zasahují dílčí povodí: 

ČHP 4-15-01-125 - Čebínský potok 

ČHP 4-15-01-142 - Kuřimka 

ČHP 4-15-01-154 - Ponávka 

Povodí Čebínského potoka a povodí Ponávky zasahují do řešeného území pouze okrajově a 
převážná část území je odvodňována Kuřimkou a jejími přítoky. Plocha povodí Kuřimky je 
49 km2, délka toku je 15,6 km a průtok u ústí činí 0,08 m3.s-1. Nejvýznamnějším přítokem 
Kuřimky v řešeném území je Luční potok a Mozovský potok. 

Koryta všech vodních toků v území jsou upravená s lichoběžníkovým profilem a vypřímená. 
Vodní toky mají mezernaté dřevinné břehové porosty, ve kterých dominuje vrba bílá, 
zastoupena je dále olše lepkavá a bez černý. Travinný porost při vodních tocích je dosti 
ruderalizovaný. 

3.5. Podzemní vody 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace je území zařazeno do rajónu: 

522 Boskovická brázda 

657 Krystalinikum brněnské jednotky 

Z hlediska typu hydrogeologického prostředí se v území nacházejí nalézt průlinové i 
puklinové kolektory, případně jejich přechodové formy. V okolí Kuřimi se jedná o puklinový 
kolektor připovrchové zóny rozvolnění granodioritů, v oblasti Čebína o nepravidelné střídání 
většího počtu izolátorů a průlinových kolektorů vodorovně uložených neogenních sedimentů 
okraje Boskovické brázdy. 

3.6. Ekosystémy 

Pomineme-li zastavěné území a urbanizované plochy, dominují v území ekosystémy vázané 
na zemědělsky obhospodařované pozemky a lesní ekosystémy. Na zemědělské půdě jsou 
antropogenní ekosystémy zcela závislé na lidské činnosti, sloužící k produkci plodin. Jedná se 
o rozsáhlé plochy orné půdy. Travinné porosty jsou zastoupeny sporadicky, zejména jako 
úzké pásy podél polních cest. Tyto ekosystémy jsou druhově poměrně chudé. Kromě 
zemědělských plodin jsou v nich zastoupeny především různé druhy plevelů, hmyzu, pavouků 
a drobných obratlovců.  

Les se nachází především na svazích jednotlivých hrástí, případně na půdách horší kvality. 
Lesní porosty mají různý charakter. V širším území jsou zastoupeny jak lesy se změněnou 
druhovou skladbou, tak lesy přírodě blízké. Lesy s přírodě blízkou dřevinnou skladbou však 
v území převažují. Jedná se především o dubohabřiny, acidofilní doubravy a teplomilné 
doubravy. Tato společenstva jsou většinou druhově bohatá a jsou v nich často zastoupeny 
zvláště chráněné, případně významné, druhy (viz popis flóry a fauny). 
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Okrajově, zejména při okrajích lesních porostů, jsou v území zastoupeny drobné plochy 
s travinnými společenstvy. Podél upravených vodních toků jsou úzké pásy s vrbovými 
břehovými porosty, případně travinou vegetací. 

3.7. Flóra 

Dle biogeografického členění ČR (Culek a kol. 1995) se zájmové území nachází v Brněnském 
bioregionu, který náleží do Hercynské podprovincie.  

Vegetace řešeného území náleží z hlediska regionálně fytogeografického členění ČSR 
(Botanický ústav ČSAV, 1987) do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, 
okresu Moravské podhůří Vysočiny. 

V rámci zpracování studie byl proveden terénní průzkum v trase obchvatů a přilehlém území, 
při kterém byly sledovány cévnaté rostliny a pozornost byla soustředěna především na výskyt 
zvláště chráněných a významných druhů. Vzhledem k termínu zpracovaní byl terénním 
průzkumem zachycen přechod mezi pozdně jarním a letním aspektem. Tato skutečnost byla 
kompenzována využitím dostupných údajů o území. 

Jak bylo uvedeno výše, v území převažují zemědělsky využívané pozemky a lesní porosty. Na 
orné půdě jsou pěstovány zemědělské plodiny, které jsou doprovázeny běžnými druhy polních 
plevelů. Tato společenstva jsou oběma trasami obchvatu dotčena nejvíce. 

Rozsáhlé plochy orné půdy jsou členěny silnicemi, polními cestami a upravenými vodními 
toky. Podél těchto liniových prvků jsou různě široké pásy travinné vegetace rozdílného stupně 
ruderalizace, případně porosty stromů a keřů. Druhová pestrost těchto společenstev je dána 
stupněm eutrofizace a ruderalizace. Na plochách s velkou zásobou živin a dosti 
ruderalizovaných dominuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium 
aparine) a pýr plazivý (Agropyron repens). Z keřů je na těchto plochách hojný bez černý 
(Sambucus nigra). Tato společenstva jsou uvažovanou stavbou dotčena v místech, kde trasy 
obchvatu kříží polní cesty. 

U vodních toků, případně na podmáčených místech, je častý rákos obecný (Phragmites 
communis). I v těchto liniových společenstvech je hojně zastoupena kopřiva dvoudomá 
(Urtica dioica) a svízel přítula (Galium aparine). Dále je zde zastoupena například bršlice 
kozí noha (Aegopodium podagraria), pelyněk černobýl (Arthemisia vulgaris) a kuklík 
městský (Geum urbanum). Z dřevin v těchto společenstvech dominuje vrba bílá (Salix alba) a 
bez černý (Sambucus nigra).  

Tento typ společenstev je dotčen severní trasou obchvatu v místech, kde kříží Kuřimku a 
Lipůvku. V břehových porostech je kromě uvedených dřevin zastoupen i jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), javor babyka (Acer campestre), třešeň 
ptačí (Cerasus avium) a brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus).  

Jižní trasa obchvatu kříží Mozovský potok v jehož dřevinné břehovém porostu je zastoupena 
pouze vrba bílá (Salix alba). Tento břehový porost je mezernatý a trasa obchvatu tok kříží 
v místě, kde břehový porost chybí. Dále jižní trasa obchvatu kříží bezejmenný levostranný 
přítok Kuřimky a Kuřimku v blízkosti ČOV. I zde je břehový porost tvořen vrbou bílou (Salix 
alba). Charakter bylinné vegetace je stejný jako v předešlých případech. 

Rozptýlená dřevinná vegetace je v území zastoupena sporadicky a je dotčena pouze severní 
variantou obchvatu. V úseku, kde bude provedena přeložka silnice I/43, je na svazích 
mezernatý porost dřevin tvořený javorem tatarským a mléčem (Acer tatarica a platanoides), 
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hlošinou úzkolistou (Eleagnos angustifolia), štědřencem převislým (Laburnum anagyroides), 
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), lípou srdčitou (Tilia cordata), ptačím zobem obecným 
(Ligustrum vulgaris) a mahalebkou (Prunus mahaleb).  

U místní části Podlesí přiléhá k východnímu okraji silnice I/43 oplocený pozemek (zrušené 
ochranné pásmo vodního zdroje), ve kterém je mokřad s ostřicemi a rákosem. Na bázi náspu 
silnice se v těchto místech vyskytuje zvláště chráněný kruštík bahenní (Epipactis palustris). 
Ten se rovněž vyskytuje v břehovém porostu Podleského potoka níže po proudu. Rozsáhlejší 
rákosina je i v místě, kde stávající silnice I/43 kříží Bělečský potok. 

Severně od průmyslového areálu je v ploše orné půdy několik liniových porostů dřevin. 
V těchto porostech dominuje bez černý (Sambucus nigra), slivoň myrobalám a obecná 
(Prunus cerasifera a insititia), svída krvavá (Swida sanguinea) a vrba bílá (Salix alba). Vrby 
v těchto liniových porostech jsou již dosti proschlé. Při jižním okraji PP Zlobice je keřový 
porost, který severní trasa obchvatu protíná. Z dřevin zde dominuje trnka obecná (Prunus 
spinosa), zastoupen je dále jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a svída krvavá (Swida 
sanguinea). V bylinném lemu je zastoupena kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula 
(Galium aparine), mochna plazivá (Potentilla repens), hluchavka bílá (Lamium album), 
řebříček (Achilea sp.), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), čičorka pestrá (Coronilla 
varia), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus) a pýr plazivý (Agropyron repens). 

Plochy s travinnou vegetací jsou v území zastoupeny sporadicky, především na okraji lesních 
porostů. Nejvýznamnější plocha se nachází v trasa severního obchvatu v blízkosti věznice. Na 
ploše se postupně šíří nálet dřevin - trnovník akát (Robinia pseudacacia), dub zimní (Quercus 
petraea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a růže šípková (Rosa canina). Při okraji 
travinného porostu je několik keřů třešně křovité (Cerasus fruticosa). Z bylin je zastoupen 
například chrastavec štětkolistý a rolní (Knautia dipsacifolia a arvensis), řebříček (Achilea 
sp.), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), jahodník obecný (Fragaria vesca), svízel bílý 
(Galium album), svízelka lysá (Cruciata glabra), kozinec sladkolistý (Astragalus 
glycyphyllos), jitrocel kopinatý a prostřední (Plantago lanceolata a media), kozí brada 
východní (Tragopogon orientalis), jetel alpínský (Trifolium alpestre) a šalvěj luční (Salvia 
pratensis). 

Dalším významné plocha s travinnou vegetací v trase severního obchvatu se nachází na 
svazích železniční trati. Z dřevin je zde zastoupen dub zimní (Quercus petraea), javor klen 
(Acer pseudoplatanus), vrba bílá (Salix alba), borovice lesní (Pinus sylvestris), ptačí zob 
obecný (Ligustrum vulgare) a svída krvavá (Swida sanguinea). V travinném porostu je 
zastoupena třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), strdivka sedmihradská (Melica 
transsilvanica), svízel syřišťový a bílý (Galium vernum a album), třezalka tečkovaná 
(Hypericum perforatum), chrastavec rolní (Knautia arvensis), řebříček (Achilea sp.), jahodník 
obecný (Fragaria vesca), kopretina bílá (Chrysanthemum leucantheum), silenka nící (Silene 
nutans), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos) a úročník bolhoj (Anthylis vulneraria). 

V trase jižního obchvatu, při okraji lesního porostu na východním úpatí Kuřimské hory, je 
plocha s travinnou vegetací. Na větší části plochy má travinná vegetace stejný charakter jako 
travinný porost u věznice. Při okraji loučky bylo několik odkvetlých jedinců vemeníku 
dvoulistého (Platanthera bifolia). Na menší části plochy je vegetace řidší a má odlišný 
charakter. Zastoupena je zde kostřava ovčí (Festuca ovina), jestřábník chlupáček (Hyeracium 
pilosella), kručinka německá (Genista germanica) a vítod obecný (Polygala vulgaris). Jižní 
varianta obchvatu je v tomto úseku již vedena v tunelu. 

V území jsou významně zastoupeny lesní porosty. Jedná se především o porosty, v jejichž 
stromovém patru dominuje dub zimní (Quercus petraea). Zastoupen je dále habr obecný 
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(Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata) a javor babyka (Acer campestre). V některých 
porostních okrajích je významně zastoupen trnovník akát (Robinia pseudacacia). Na 
Kuřimském vrchu a Kuřimské hoře jsou zastoupeny porosty s borovicí lesní (Pinus sylvestris) 
a smrkem ztepilým (Picea abies). Z keřů se v lesních porostech vyskytuje ptačí zob obecný 
(Ligustrum vulgare), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), líska obecná (Corylus 
avellana) a ojediněle i dřín obecný (Cornus mas).  

V podrostu přírodě blízkých lesních porostů (dubohabřin) dominuje lipnice hajní (Poa 
nemoralis). Zastoupena je dále například válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), strdivka 
jednokvětá (Melica uniflora), bika hajní (Luzula luzuloides), kopretina chocholičnatá 
(Chrysanthemum corymbosum), konvalinka vonná (Convalaria majalis), tolita lékařská 
(Cynanchum vincetoxicum), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), kokořík vonný 
(Polygonatum odoratum), silenka nící (Silene nutans), jahodník obecný (Fragaria vesca), 
náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos) a 
krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa). Z významnějších druhů se zde vyskytuje medovník 
meduňkolistý (Melittis melissofyllum), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a vemeník 
dvoulistý (Platanthera bifolia). V přírodní památce Zlobice roste několik exemplářů 
střevičníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) a lýkovce vonného (Daphne cneorum). Dále 
je zde uváděn výskyt dřínu obecného (Cornus mas), lýkovce jedovatého (Daphne mezereum), 
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), medovník 
meduňkolistý (Melittis melissophyllum), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), vemeník 
dvoulistý a zelenavý (Platanthera bifolia a chlorantha) a hvozdík pyšný (Dianthus superbus). 
Výskyt lýkovce vonného je uváděn i v lesním porostu severně od průmyslového areálu. 
Z významných druhů se zde dále vyskytuje oman mečolistý (Inula ensifolia), černohlávek 
velkokvětý (Prunella grandiflora), pryšec mnohobarvý (Tithymalus epithymoides) a 
plamének přímý (Clematis recta). 

V některých partiích lesa, zejména na chudších a mělčích půdách, je bylinné patro nesouvislé 
případně téměř chybí (např. na hřebenu Kuřimské hory). Z části, která je vymezena jako 
evidovaný VKP Kuřimský vrch, je uváděn výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla 
grandis), divizny rakouské (Vebascum austriacum) a mochny bílé (Potentilla alba). 

Severní trasa obchvatu se bezprostředně dotýká (protíná ho) lesíka v polích severně od 
stadionu. V dřevinné patru tohoto lesního porostu dominuje trnovník akát (Robinia 
pseudacacia). V části porostu tvoří příměs javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá 
(Tilia cordata), modřín evropský (Larix decidua), třešeň ptačí (Cerasus avium) a vrba bílá 
(Salix alba). Keřové patro je tvořeno bezem černým (Sambucus nigra). V podrostu dominují 
nitrofilní druhy - kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a svízel přítula (Galium aparine).  

Jižní trasa obchvatu se bezprostředně dotýká okraje lesního komplexu na západním úbočí 
Kuřimské hory (u golfového hřiště). V této části lesního porostu dominuje v dřevinném patru 
trnovník akát (Robinia pseudacacia) s podrostem bezu černého (Sambucus nigra). 
V bylinném podrostu dominuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a svízel přítula (Galium 
aparine). Zastoupen je zde dále kuklík městský (Geum urbanum), pelyněk černobýl 
(Arthemisia vulgaris), vlaštovičník větší (Chelidonium majus) a kakost smrdutý (Geranium 
robertianum). V porostním okraji se ojediněle vyskytuje modřenec chocholatý (Muscari 
comosum). Na nitrofilní vegetaci v podrostu navazuje na okraji lesa ruderální vegetace 
rozrůstající se na ploše po nedávno provedených terénních úpravách. Zde roste například pýr 
plazivý (Agropyron repens), pelyněk černobýl (Arthemisia vulgaris), jitrocel větší (Plantago 
major), jetel plazivý (Trifolium repens), truskavec ptačí (Polygonum arviculare) a kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica). 
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Mimoúrovňová křižovatka, kterou se severní trasa obchvatu napojuje na rychlostní 
komunikaci R43 je situována do blízkosti přírodní rezervace Obůrky - Třeštěnec. Jedná se o 
velmi významnou lokalitu vstavačovitých rostlin. Hojně se zde vyskytuje pětiprstka 
hustokvětá (Gymnadenia densiflora), kruštík bahenní (Epipactis palustris), prstnatec pleťový 
(Dactylorhiza incarnata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a bradáček vejčitý (Listera 
ovata). Z dalších významných druhů rostlin je možné uvést zeměžluč spanilou (Centaurium 
pulchellum), hořec křížatý (Gentiana cruciata), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) a hrachor 
chlupatý (Lathyrus hirsutus). 

 

Zvláště chráněné a významné druhy rostlin pozorované nebo udávané v širším území 

český název vědecké název kategorie 
ohrožení 

lýkovec vonný  Daphne cneorum KO, C1  
pětiprstka hustokvětá Gymnadenia densiflora KO, C1 
hvozdík pyšný Dianthus superbus SO, C2 
koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis SO, C2 
kruštík bahenní Epipactis palustris SO, C2 
oman mečolistý  Inula ensifolia SO, C2 
prstnatec pleťový Dactylorhiza incarnata SO, C2 
střevičník pantoflíček Cypripedium calceolus SO, C2 
dřín obecný Cornus mas O, C4a 
hořec křížatý Gentiana cruciata O, C2 
lilie zlatohlávek Lilium martagon O, C4a 
medovník meduňkolistý Mellitis melissophyllum O, C3 
okrotice bílá Cephalanthera damasonium O, C3 
plamének přímý  Clematis recta O, C3 
vemeník dvoulistý Platanthera bifolia O, C3 
vemeník zelenavý Platanthera chlorantha O, C3 
   
hrachor chlupatý Lathyrus hirsutus C1 
třešeň křovitá Cerasus fruticosa C2 
zeměžluč spanilá Centaurium pulchellum C2 
černohlávek velkokvětý  Prunella grandiflora C3 
hořec brvitý Gentianopsis ciliata C3 
modřenec chocholatý Muscari comosum C3 
pryšec mnohobarvý  Tithymalus epithymoides C3 
bradáček vejčitý Listera ovata C4a 
brslen bradavičnatý Euonymus verrucosus C4a 
hlístník hnízdák Neottia nidus-avis C4a 
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český název vědecké název kategorie 
ohrožení 

chrastavec štětkolistý  Knautia dipsacifolia C4a 
lýkovec jedovatý Daphne mezereum C4a 
strdivka sedmihradská Melica transsilvanica C4a 
mochna bílá Potentilla alba C4a 

Vysvětlivky: 
KO - kriticky ohrožený druh dle přílohy č. II vyhl. č. 395/1992 Sb.  
SO - silně ohrožený druh dle přílohy č. II vyhl. č. 395/1992 Sb. 
O - ohrožený druh dle přílohy č. II vyhl. č. 395/1992 Sb. 
C1 - kriticky ohrožený druh dle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR 
C2 - silně ohrožený druh dle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR 
C3 - ohrožený druh dle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR 
C4a - vzácnější druh vyžadující pozornost dle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR 

 

3.8. Fauna 

Metodika 
Provedený zoologický průzkum v zájmovém území a jeho nejbližším okolí byl zaměřen na 
zjištění výskytu obratlovců, především však zvláště chráněných druhů dle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Při průzkumu lokality byli obratlovci především metodou liniového transektu, procházejícího 
zájmovou plochou, tzv. „zigzagging“. Ptáci byli pozorováni vizuálně a akusticky a byli 
determinováni bez odchytu. Savci byli sledováni jednak prostřednictvím pobytových značek a 
jednak vizuálně přímým pozorováním v terénu. Plazi byli pozorováni vizuálně i akusticky na 
transektech vedených zájmovým územím. Cílený odchyt drobných zemních savců nebyl 
prováděn, stejně jako sledování letounů (Chiroptera). Kvantitativní hodnocení fauny 
obratlovců prováděno nebylo. Rovněž nebyl proveden průzkum zaměřený na bezobratlé 
živočichy. Z bezobratlých živočichů byly v průběhu terénního průzkumu pozorovány běžné 
druhy hmyzu. Z chráněných druhů byl v celém dotčeném území pozorován zlatohlávek tmavý 
(Oxythyrea funesta) - ohrožený druh, čmeláci (Bombus sp.) - ohrožený druh. 

 

Území varianty 1 - Sever 

V území, kterým prochází severní varianta obchvatu byly při sledování zjištěny následující 
druhy obratlovců: 

Obojživelníci: 
Ropucha obecná – Bufo bufo - ohrožený druh 
Skokan hnědý – Rana temporaria 

Plazi: 
Ještěrka obecná – Lacerta agilis – silně ohrožený druh 
Slepýš křehký – Anguis fragilis - silně ohrožený druh 
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Ptáci: 
Bažant obecný – Phasianus colchicus 
Budníček menší – Phylloscopus collybita 
Červenka obecná – Erithacus rubecula 
Drozd brávník – Turdus viscivorus 
Drozd zpěvný – Turdus philomelos 
Holub hřivnáč – Columba palumbus 
Jiřička obecná – Delichon urbica 
Káně lesní – Buteo buteo 
Konipas bílý – Motacilla alba 
Kos černý – Turdus merula 
Pěnice černohlavá – Sylvia atricapilla 
Pěnice hnědokřídlá – Sylvia cmmunis 
Pěnkava obecná – Fringilla coelebs 
Poštolka obecná – Falco tinnunculus 
Rehek domácí – Phoenicurus ochruros 
Skřivan polní – Alauda arvensis 
Sojka obecná – Garrulus glandarius 
Stehlík obecný – Carduelis carduelis 
Strakapoud velký – Dendrocopos major 
Strnad obecný – Emberiza citrinella 
Sýkora koňadra – Parus major 
Sýkora modřinka – Parus coeruleus 
Špaček obecný – Sturnus vulgaris 
Ťuhýk obecný – Lanius collurio - ohrožený druh 
Zvonohlík obecný - Serinus serinus 

Savci: 
Ježek západní – Erinaceus europaeus 
Krtek obecný – Talpa europaea 
Kuna – Martes sp. 
Liška obecná – Vulpes vulpes 
Rejsek obecný – Sorex araneus 
Srnec obecný – Capreolus capreolus 
Zajíc polní – Lepus europaeus 

V zájmovém území severní varianty obchvatu a v jeho nejbližším okolí bylo zjištěno celkem 
36 druhů obratlovců, z toho 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů, 25 druhů ptáků a 7 druhů 
savců.  
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Území varianty 2 - Jih 
V území, kterým prochází jižní varianta obchvatu byly při sledování zjištěny následující 
druhy obratlovců: 

Obojživelníci: 

Skokan hnědý – Rana temporaria 

Plazi: 
Ještěrka obecná – Lacerta agilis – silně ohrožený druh 
Slepýš křehký – Anguis fragilis - silně ohrožený druh 

Ptáci: 
Bažant obecný – Phasianus colchicus 
Budníček menší – Phylloscopus collybita 
Červenka obecná – Erithacus rubecula 
Datel černý - Dryocopus martius 
Drozd brávník – Turdus viscivorus 
Drozd zpěvný – Turdus philomelos 
Holub hřivnáč – Columba palumbus 
Káně lesní – Buteo buteo 
Konipas bílý – Motacilla alba 
Konipas horský – Motacilla cinerea 
Kos černý – Turdus merula 
Pěnice černohlavá – Sylvia atricapilla 
Pěnice hnědokřídlá – Sylvia cmmunis 
Pěnkava obecná – Fringilla coelebs 
Poštolka obecná – Falco tinnunculus 
Skřivan polní – Alauda arvensis 
Sojka obecná – Garrulus glandarius 
Stehlík obecný – Carduelis carduelis 
Strakapoud velký – Dendrocopos major 
Strnad obecný – Emberiza citrinella 
Sýkora koňadra – Parus major 
Sýkora modřinka – Parus coeruleus 
Špaček obecný – Sturnus vulgaris 
Zvonohlík obecný - Serinus serinus 

Savci: 
Krtek obecný – Talpa europaea 
Kuna – Martes sp. 
Liška obecná – Vulpes vulpes 
Srnec obecný – Capreolus capreolus 
Zajíc polní – Lepus europaeus 
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V zájmovém území a v jeho nejbližším okolí bylo zjištěno celkem 31 druhů obratlovců, 
z toho 1 druh obojživelníka, 2 druhy plazů, 23 druhů ptáků a 5 druhů savců.  

 

Zvláště chráněné druhy živočichů pozorované v území 

český název vědecké název kategorie 
ohrožení 

ještěrka obecná Lacerta agilis SO 
slepýš křehký Anguis fragilis SO 
zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta O 
čmelák Bombus sp. O 
ropucha obecná Bufo bufo O 
skokan hnědý Rana temporaria O 
ťuhýk obecný Lanius collurio O 

Vysvětlivky: 
SO - silně ohrožený druh dle přílohy č. II vyhl. č. 395/1992 Sb. 
O - ohrožený druh dle přílohy č. II vyhl. č. 395/1992 Sb. 

3.9. Krajina 

Krajinu, kam je situován posuzovaný záměr, lze charakterizovat jako zemědělsko-lesní s 
významným zastoupením urbanizovaných ploch. Na jejím vzhledu se významně podílí reliéf, 
který má výraznou tektonicky podmíněnou strukturu hrástí a prolomů. Hrástě značně 
převyšují okolní zvlněný terén a tvoří významné dominanty. Na úbočích a vrcholech hrástí 
jsou lesní porosty, na které na mírnějších svazích a v rovinách navazují zemědělsky 
obhospodařované pozemky.  

Jak lesy, tak zemědělsky obhospodařované pozemky tvoří rozsáhlé souvislé plochy, ve 
kterých jsou jako mozaika rozptýlena sídla. Jedná se především o sídla vesnického typu, která 
se v posledních desetiletích rozrůstají a proměňují v souvislosti s novou zástavbou a mnohde 
nabývají charakter satelitních městeček. Město Kuřim je nerozsáhlejší urbanizovanou 
plochou. I zde došlo k rozšíření zastavěného území o novou, především bytovou zástavbu.  

Na vzhledu krajiny se významně podílejí liniové prvky členící krajinou matrici - zemědělské 
pozemky a lesy. V řešeném území se jedná především o různé komunikace, železniční trať a 
vodní toky. Vliv těchto liniových prvků na krajinu je dán především jejich velikostí, v případě 
komunikací i jejich situováním vůči okolnímu terénu. Významně se rovněž uplatňuje i jejich 
vegetační doprovod.  

K nejvýznamnějším liniovým prvkům patří silnice I/43 a II/385. Obě jsou v řešeném území 
situovány na terénu a jsou pohledově zvýrazněny vegetačním doprovodem. Navíc je na nich 
značný provoz, který přitahuje pozornost a tím se zvyšuje pohledový význam této krajinné 
struktury. Významným dopravním koridorem je i železniční trať. Ta je na rozdíl od dříve 
zmíněných komunikací mimo zastavěné území situována převážně do zářezu, takže se na 
utváření krajiny tolik nepodílí.  
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Ostatní komunikace jsou situovány především na terénu, bez větších náspů nebo zářezů. 
Kolem silnic jsou většinou stromořadí ovocných stromů, takže tyto komunikace se uplatňují 
na utváření vzhledu krajiny řešeného území. Jiná je situace u většiny polních cest, které 
vegetační doprovod postrádají a nevytvářejí tudíž významné krajinné struktury.  

Jako významná krajinná struktura se většinou uplatňují vodní toky. Ty jsou sice vypřímené, 
ale ve většině případů mají břehové porosty s dřevinami, které je v krajině zvýrazňují.  

Významným liniovým prvkem, který se podílí na rázu krajiny řešeného území je těleso tzv. 
Hitlerovy dálnice. Zemní těleso často vystupuje nad okolní terén a porosty dřevin na jeho 
svazích ho ještě zvýrazňují. 

Krajina je díky svému tektonicky podmíněnému reliéfu, na něj vázanému způsobu využití 
(lesy, zemědělské pozemky, sídla) a významnému uplatnění liniových prvků velmi členitá a 
pestrá.  

4. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

4.1. Zvláště chráněná území 

Za zvláště chráněná se podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlašují území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo 
jedinečná. 

V blízkosti posuzovaných tras obchvatu se nachází několik maloplošných zvláště chráněných 
území. Severní varianta prochází v těsné blízkosti západního okraje přírodní památky (PP) 
Březina a jižního okraje přírodní památky Zlobice. Mimoúrovňová křižovatka, kterou se 
severní obchvat napojuje na navrhovanou trasu R43 se nachází v prostoru mezi přírodní 
památkou Zlobice a přírodní rezervací (PR) Obůrky - Třeštěnec, přičemž jedna z větví této 
mimoúrovňové křižovatky je v těsné blízkosti severozápadního okraje PR. Zhruba 800 m 
severně od zmiňované MÚK se nachází PP Drásovský kopeček a PP Malhostovická pecka. 

Trasa navrhovaného jižního obchvatu se ze stávající silnice I/43 odděluje v místě stávající 
odbočky silnice II/385. Tato křižovatka se nachází mezi dvěma přírodními památkami - 
Březina (cca 300 m východně) a Šiberná (cca 200m západně), ke které obchvat směřuje a 
prochází kolem jejího severního okraje. 

Vymezení zvláště chráněných území je patrné z mapové přílohy.  

4.2. Natura 2000 

Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, celistvá 
evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní 
stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z 
hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je 
Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. 
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V území, kterého se obchvaty dotýkají, je nařízením vlády č. 132/2005 Sb. vyhlášena 
evropsky významná lokalita (EVL) Zlobice (CZ0620120). Podstatná část EVL odpovídá PP 
Zlobice.  

Dominantním typem vegetace na lokalitě jsou hercynské dubohabřiny, které jsou na jižně 
orientovaných strmých svazích nahrazovány acidofilními teplomilnými doubravami. Mezi 
oběma jednotkami se vytváří četné přechody. Na okrajích lesních porostů se místy liniově 
vytvářejí společenstva vysokých mezofilních a xerofilních křovin a bylinných lemů s 
výskytem teplomilných prvků - tolita lékařská (Cynanchum vincetoxicum), bělozářka 
větevnatá (Anthericum ramosum), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum). Z nelesní 
vegetace jsou zastoupeny acidofilní suché trávníky, které byly v minulosti poměrně 
reprezentativní, v současné době jsou ponechány bez odpovídajícího managementu a došlo k 
jejich degradaci.  

PP Drásovský kopeček a Malhostovická pecka byly rovněž uvedeným nařízením vlády 
zařazeny mezi EVL. PP Drásovský kopeček jako EVL Zkamenělá svatba (CZ0622215) a PP 
Malhostovická pecka jako EVL Malhostovická pecka (CZ0622165). Zhruba 2 km 
jihozápadně od uvedené MÚK je vymezena EVL Na lesní horce (CZ0622170). Tyto EVL 
jsou od posuzovaného záměru v dostatečné vzdálenosti. 

Ptačí oblasti, které jsou rovněž součástí soustavy Natura 2000 v širším území vymezeny 
nejsou. 

4.3. Významné krajinné prvky 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 3, písm. b) definuje 
významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou 
část krajiny, která utváří její vzhled, nebo přispívá k udržení její stability. Významnými 
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné 
části krajiny, které zaregistruje podle § 6 tohoto zákona orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek.  

V území, které je dotčeno navrhovanými trasami obchvatů a na ně navazujících staveb, bylo 
registrováno několik VKP. Jedná se o: 

• Podlesí, k. ú. Kuřim 

• Kotouloska, k. ú. Kuřim a Malhostovice 

• Ovčárna, k. ú. Malhostovice 

• Nivky, k. ú. Malhostovice 

• Jižní svahy, k. ú. Malhostovice 

• Čebínka - Nad vápenkou, k. ú. Čebín 

• Čebínka - Mezi lomy, k. ú. Čebín 

• Malá horka, k. ú. Moravské Knínice 

• Na kříbech, k. ú. Moravské Knínice 

• Pod Převychem, k. ú. Moravské Knínice 

• Hásův Kopec, k. ú. Moravské Knínice 
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• Stará dálnice, k. ú. Moravské Knínice 

 

Kromě těchto registrovaných VKP se v území nacházejí i tzv. evidované VKP. Jedná se o 
hodnotné části VKP ze zákona, které zaevidoval Okresní úřad Brno - venkov. V blízkosti 
uvažovaných tras obchvatu se jedná o tyto evidované VKP:  

• Koblas, k. ú. Kuřim - část VKP ze zákona les 

• Kuřimský vrch, k. ú. Kuřim - část VKP ze zákona les 

• Mozy, k. ú. Kuřim - část VKP ze zákona vodní tok 

• Nad Prefou, k. ú. Kuřim - část VKP ze zákona les 

• Numerky, k. ú. Kuřim - část VKP ze zákona les 

• Pod Kuřimskou horou, k. ú. Kuřim - část VKP ze zákona les 

 

Navrhované trasy obchvatu se rovněž dotýkají VKP ze zákona. Jedná se o vodní tok Kuřimka, 
Lipůvka, Čebínský a Mozovský potok a bezejmenný vodní tok jihozápadně od Kuřimi 
(v blízkosti ČOV). Dotčeny budou rovněž nivy těchto vodních toků. Dalším VKP ze zákona, 
který bude záměrem dotčen je les. Konkrétně se jedná o polní lesík severně od Kuřimi a lesní 
porosty na Babě. 

Vymezení registrovaných VKP je patrné z mapové přílohy. 

4.4. Přírodní park 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst.1 definuje 
pojem krajinného rázu. Na základě § 12 odst. 3 zákona může orgán ochrany přírody 
k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, 
který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, zřídit obecně závazným právním 
předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo 
zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.  

V území, které bude dotčeno jižní variantou obchvatu, byl vyhlášen přírodní park Baba. Ta 
zabírá lesní komplex na Kuřimské hoře, pod kterou by měl vést tunel.  

Zhruba 500m od západního konce jižní varianty obchvatu je hranice přírodního parku 
Podkomorské lesy.  

Uvažovaná varianta rychlostní komunikace R43, na kterou se má obchvat napojit, prochází 
mezi uvedenými dvěma přírodními parky.  

4.5. Územní systém ekologické stability 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je územní systém 
ekologické stability krajiny (ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje 
se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními pojmy 
používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, biokoridor, interakční prvek. Jednotlivé 
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skladebné prvky jsou definovány v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 
Sb., v platném znění. 

ÚSES v kuřimském katastru byl vymezen v rámci územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
(schválen v roce 1998). V současné době je zpracováván nový územní plán města Kuřimi, 
který je ve stádium konceptu k projednání. V této studii budeme vycházet z vymezení ÚSES 
z tohoto konceptu ÚP, neboť toto vymezení je aktuálnější, zohledňuje současný stav území a 
je koordinováno s navrhovanými záměry. Především se jedná o variantní řešení vymezení 
ÚSES s ohledem na variantu obchvatu Kuřimi.  

V kuřimském katastru jsou vymezena pouze biocentra lokálního významu. Jedná se o dvanáct 
biocenter, přičemž všechna jsou vymezena ve stávajících lesních porostech. Vymezení 
biocenter je shodné pro obě varianty obchvatu. Těsně za katastrální hranicí je vymezeno 
regionální biocentrum RBC 236 Zlobice, na které ÚSES v kuřimském katastru navazuje. 

Kuřimským katastrem procházejí kromě lokálních biokoridorů, také dva biokoridory vyšší 
hierarchické úrovně - nadregionální biokoridor K129 Podkomorské lesy - Josefské údolí a 
regionální biokoridor RK1466 propojující NRBC30 Podkomorské lesy a RBC236 Zlobice. 
Vymezení některých biokoridorů je variantní a zohledňuje konkrétní trasu obchvatu. 

 

Vymezení ÚSES ve variantě 1 - Sever 
Osová část nadregionálního biokoridoru K129 přichází do kuřimského katastru od jihu. 
V lesním komplexu na Kuřimské hoře jsou vymezeny dvě větve osové části NRBK. Jedna je 
vedena po východním úbočí a jsou na ní vymezena dvě lokální biocentra (LBC) - Ve žlíbkách 
a U brány. Druhá větev je vymezena na západním úbočí Kuřimské hory a jsou na ní 
vymezena rovněž dvě LBC - Pod chocholem a U Marušky. Z biocentra u Marušky je tato 
větev osové části NRBK vedena přes hřeben Kuřimské hory do biocentra U brány, kde se obě 
větve osové části NRBK spojují. Z biocentra U brány se osová část NRBK stáčí 
k severovýchodu a pokračuje do LBC Šiberná (totožné s přírodní památkou) Z něho 
pokračuje dále k severovýchodu do LBC Zadní mezihoří. Z tohoto LBC pokračuje biokoridor 
severovýchodním směrem, kříží silnici I/43 a je zaústěn do LBC Opálenka, které se nachází 
v blízkosti katastrální hranice východně od Kuřimi na vrchu Opálenka.  

Regionální biokoridor RK1466 zasahuje do kuřimského katastru pouze krátkým úsekem 
v severozápadní části katastru. Regionální biokoridor přichází od západu z kníničského 
katastru a je zaústěn do RBC236 Zlobice, které se nachází mimo kuřimský katastr.  

V lesním komplexu na Kuřimské hoře navazuje na obě větve osové části NRBK K129 lokální 
biokoridor (LBK), který je rovněž vymezený jako dvě větve (jedna na východní a druhá na 
západním úbočí Kuřimské hory). Lokální biokoridor pokračuje od NRBK lesním komplexem 
k jeho severnímu okraji, kde končí. Na západní větvi LBK jsou vymezena tři LBC - 
Numerky, Pod Kuřimskou horou a Za svatým Janem. Na východní větvi LBK je vymezeno 
lokální biocentrum - Koblas a biokoridor je zaústěn do LBC Za svatým Janem. 

Z biocentra Pod Kuřimskou horou vycházejí dva lokální biokoridory. Jeden biokoridor 
pokračuje z biocentra údolnicí k severozápadu a následně po občasném bezejmenné vodním 
toku a napojuje se do LBK na Kuřimce. Druhý lokální biokoridor vycházející z LBC 
Pod Kuřimskou horou pokračuje západním směrem a zhruba po 500 m přechází do 
kníničského katastru. 

Na říčce Kuřimce je vymezen lokální biokoridor, který do řešeného území přichází od severu 
a v blízkosti ČOV opouští Kuřimský katastr. Vzhledem k tomu, že podstatná část tohoto 
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biokoridoru prochází zastavěným území, nebyla na něm vymezena žádná biocentra. Jeho 
maximální možná délka překračuje limitní hodnoty dané metodikou vymezování ÚSES. 

Na LBK na Kuřimce navazuje lokální biokoridor vymezený na Lipůvce. Tento LBK přichází 
do řešeného území od severu a napojuje se na Kuřimku. 

Další větev lokálního ÚSES je vymezena v severní části kuřimského katastru. Lokální 
biokoridor přichází od severu a je zaústěn do RBC Zlobice (mimo kuřimský katastr). 
Biokoridor následně pokračuje k jihu do LBC Cimperk (evidovaný VKP Kuřimský vrch). 
Z tohoto biocentra pokračuje biokoridor severovýchodním směrem k polnímu lesíku severně 
od stadionu a následně do lesního komplexu v malhostovickém katastru. 

V kuřimském katastru jsou kromě výše uvedených lokálních biokoridorů vymezeny ještě tři 
kratší úseky lokálního biokoridoru. Jeden LBK je vymezen v severním výběžku Kuřimského 
katastru v blízkosti s hranicí k. ú. Lipůvka. Druhý krátký úsek LBK vychází z LBC Opálenka 
a pokračuje k severu do k. ú. Lelekovice. Třetí úsek je vymezen na okraji lesního komplexu 
severně od Opálenky. 

 

Vymezení ÚSES ve variantě 2 - Jih 
Vymezení ÚSES v souvislosti s jižní variantou obchvatu bylo oproti předchozímu vymezení 
upraveno. Obě větve osové části NRBK K129 na Kuřimské hoře byly prodlouženy severním 
směrem až do biocentra Koblas. Na východní větvi jsou v této variantě vymezena tři LBC - 
Ve žlíbkách, U brány a Koblas. Na západní větvi jsou vymezena rovněž tři LBC - 
Pod chocholem, U Marušky a Numerky. Z biocentra Numerky je tato větev osové části 
NRBK vedena pře hřeben Kuřimské hory do biocentra Koblas, kde se obě větve osové části 
NRBK spojují. Toto řešení umožnilo překonat trasu obchvatu v místech, kde prochází pod 
Kuřimskou horou tunelem a nevytváří tudíž migrační bariéru. Z LBC Koblas pokračuje osová 
část NRBK k východu a severně od Šiberné se stáčí k severu a pokračuje do LBC Zadní 
mezihoří. Na tomto úseku osové části NRBK není vymezeno žádné lokální biocentrum a 
délka úseku překračuje maximální délku danou metodikou vymezování ÚSES. Z LBC Zadní 
mezihoří pokračuje biokoridor severovýchodním směrem, kříží silnici I/43 a je zaústěn do 
LBC Opálenka, které se nachází v blízkosti katastrální hranice východně od Kuřimi na vrchu 
Opálenka.  

Změněna byla i trasa regionálního biokoridoru RK1466. Ten byl přesunut severním směrem, 
takže kuřimským katastrem prochází pouze krátký úsek přicházející z čebínského katastru a 
ústící do RBC236 Zlobice, které se nachází mimo kuřimský katastr.  

Lokální biokoridor navazující v lesním komplexu na Kuřimské hoře na obě větve osové části 
NRBK K129 je s ohledem na jejich prodloužení NRBK kratší. Obě větve LBK pokračují od 
NRBK lesním komplexem k jeho severnímu okraji, kde končí. Na této větvi LBK jsou 
vymezena dvě lokální biocentra - Pod Kuřimskou horou (na západní větvi) a Za svatým 
Janem (společné).  

Vymezení dvou lokálních biokoridorů vycházejících z biocentra Pod Kuřimskou horou se 
oproti předchozí variantě nemění. Jeden biokoridor pokračuje z biocentra údolnicí 
k severozápadu a následně po občasném bezejmenném vodním toku a je napojen na 
biokoridor na Kuřimce. Druhý lokální biokoridor vycházející z LBC Pod Kuřimskou horou 
pokračuje západním směrem a zhruba po 500 m přechází do kníničského katastru. 

Vymezení lokálního biokoridoru na Kuřimce a Lipůvce je stejné jako v předchozí variantě. 
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Vymezení větve lokálního ÚSES v severní části kuřimského katastru je oproti předchozí 
změněno. Lokální biokoridor přichází od severu a je zaústěn do RBK, který je zaústěn do 
RBC Zlobice (mimo kuřimský katastr). Biokoridor následně pokračuje po hřebenu k jihu do 
LBC Cimperk (LBK je oproti předchozí variantě posunut k východu). Z tohoto biocentra 
pokračuje biokoridor severovýchodním směrem k polnímu lesíku severně od stadionu a 
následně do lesního komplexu v malhostovickém katastru (vymezení této části LBK je stejné 
jako v předchozí variantě. 

V této variantě jsou v kuřimském katastru kromě výše uvedených lokálních biokoridorů 
vymezeny ještě čtyři kratší úseky LBK. Jeden LBK je vymezen v severním výběžku 
Kuřimského katastru v blízkosti s hranicí k. ú. Lipůvka. Druhý krátký úsek LBK vychází 
z LBC Opálenka a pokračuje k severu do k. ú. Lelekovice. Třetí úsek je vymezen na okraji 
lesního komplexu severně od Opálenky. Poslední krátký lokální biokoridor je vymezen jako 
propojení LBC Šiberná a NRBK K129. 

4.6. Památné stromy 

Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, umožňuje vyhlášení mimořádně významných stromů, 
jejich skupiny a stromořadí za památné stromy. (§ 46, odst. 1). 

V zájmovém území ani jeho blízkém okolí se nenachází památné stromy. 

5. Vlivy záměru na složky životního prostředí 

Pro zpracování tohoto hodnocení byly výchozím podkladem studie zpracované společností 
HBH Projekt. Jednalo se konkrétně o následující podklady:  

• Silnice I/43 Česká – Kuřim, aktualizace technické studie, Brno 2006 

• Kuřim - jižní obchvat, technická studie, Brno 2008 

Pozornost je věnována pouze vlivům způsobeným obchvatem (tj. přeložkou silnice I/43, 
severní tangentou, jižní tangentou) a s ním spojenými stavbami - MÚK, přeložky toků, úpravy 
napojení navazujících komunikací). Studie se nezabývá vlivy působenými rychlostní 
komunikací R43 a na ni navazujících staveb - křižovatky, přeložky komunikací apod.  

5.1. Vlivy na horninové prostředí a půdu 

Vlivy na horninové prostředí 
Horninové prostředí bude posuzovaným záměrem dotčeno především v průběhu stavby, a to 
zemními pracemi. Komunikace musí splňovat patřičné technické požadavky, a proto nebude 
možné zcela kopírovat terén. V důsledku toho bude nutné vybudovat zářezy a náspy. 
Budování náspů a zářezů bude potřebné rovněž pro MÚK. Horninové prostředí bude dotčeno 
i základy mostních objektů.  

Při realizaci severní varianty obchvatu budou dotčeny především povrchové vrstvy, zatímco 
v případě realizace jižní varianty bude proražen tunel pod Kuřimskou horou.  
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Pro budování potřebných náspových těles bude nutné zajistit potřebný materiál. V případě, že 
nebude možné využít materiál z výkopu zářezů, bude nutné potřebný materiál někde vytěžit. 
Tento vliv není možné v současné době zhodnotit, neboť není známo množství potřebného 
materiálu a místo jeho těžby. V případě realizace jižní varianty obchvatu se nabízí možnost 
využít vytěženou horninu na stavbu náspů obchvatu a potřebných MÚK, případně i na stavbu 
R43. Pokud by vytěžená hornina nebyla tímto způsobem využita, bude nutné pro ni najít jiné 
využití nebo prostor, kam bude uložena. Uložiště bude nutné najít i pro případný přebytečný 
materiál ze zářezů.  

 

Vlivy na půdu 
Realizace obou variant povede k trvalému i dočasnému záboru zemědělského půdního fondu 
(ZPF). Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) budou v případě obou variant dočteny 
jen okrajově.  

Už při pouhém pohledu je patrné, že jižní varianta je k zemědělskému půdnímu fondu 
šetrnější. Je to dáno jednak skutečností, že významná část obchvatu je situována do tunelu 
(cca 1200 m dlouhý úsek), jednak tím, že v této variantě nejsou navrhovány tak rozsáhlé a 
složité MÚK.  

Z orientačního vyhodnocení záboru ZPF vyplývá, že v případě severní varianty dojde 
k záboru zhruba 63 ha, přičemž nejvíce budou dotčeny půdy I. třídy ochrany (23,5 ha) a III. 
třídy ochrany (21 ha). Pokud bude realizována jižní varianta bude zábor činit zhruba 26 ha a 
dotčeny budou půdy III. třídy ochrany (10,7 ha) a II. třídy ochrany (9,9 ha). 

Do tohoto orientačního vyhodnocení byly zahrnuty pouze plochy ZPF, které budou dotčeny 
tělesem komunikace. Nebyly uvažovány pozemky mezi rameny křižovatek. V případě jejich 
zahrnutí bude zábor ZPF ještě větší, především u severní varianty.  

 
Severní varianta 

BPEJ třída 
ochrany zábor 

3.02.00 I. 10,93 
3.10.00 I. 12,26 
3.56.00 I. 0,35 
3.02.10 II. 2,64 
3.10.10 II. 9,80 
3.62.00 II. 3,88 
3.06.00 III. 1,54 
3.06.10 III. 2,27 
3.07.00 III. 3,24 
3.08.10 III. 7,50 
3.08.40 III. 1,19 
3.08.50 III. 0,49 
3.14.10 III. 1,85 
3.19.11 III. 2,68 
3.29.11 III. 0,28 
3.07.10 IV. 1,97 
Celkem 62,87 

Jižní varianta 

BPEJ třída 
ochrany zábor 

3.02.00 I. 1,86 
3.10.00 I. 3,64 
3.02.10 II. 3,98 
3.57.00 II. 5,94 
3.08.10 III. 9,33 
3.08.40 III. 0,08 
3.08.50 III. 1,06 
3.19.11 III. 0,06 
3.29.11 III. 0,22 
3.19.51 IV. 0,03 
Celkem 26,19 
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PUPFL jsou severní variantou obchvatu dotčeny severně od stadionu, kde trasa obchvatu 
prochází polním lesíkem. V tomto prostoru je navíc navržena MÚK TOS, která rovněž 
zasahuje do lesního porostu. Realizace záměru by vedla k záboru cca 1,23 ha PUPFL. 

V případě realizace jižní varianty obchvatu bude dotčen PUPFL v blízkosti západního portálu 
tunelu, kde trasa obchvatu zasahuje okraj lesního porostu. V blízkosti západního portálu bude 
rovněž nutné provést přeložení lesní cesty, což si rovněž vyžádat zábor PUPFL. Celkem by se 
jednalo o zábor zhruba 1,49 ha. 

Území stavby, zejména svažité pozemky, náspové a výkopové svahy jsou potenciálně 
ohrožené erozí. Erozní ohrožení je u obou variant stejné, snad s tím rozdílem, že v případě 
severní varianty budou mít erozně ohrožené plochy větší výměru. Tento negativní vliv je však 
možné vhodnými technologickými postupy a nenáročnými opatřeními eliminovat. Stejně tak 
při dokončování stavby dojde k protierozní úpravě náspových a výkopových svahů a tím i 
k eliminaci eroze. 

Půda může být v průběhu stavby a následně i provozu na komunikaci kontaminována 
ropnými, nebo jinými škodlivými látkami. V průběhu stavby je možné taková rizika 
minimalizovat dodržováním technologických postupů, potřebnou kázní a udržováním 
používané techniky v dobrém technickém stavu. Případné havárie by byly malého plošného 
rozsahu a sanovatelné. Rizika znečištění půdy spojená s provozem na komunikacích se 
nemění, pouze se změní jejich lokalizace. 

Stávající komunikace jsou zdrojem emisí, které ovlivňují okolí a tedy i půdu. Po vybudování 
obchvatu se doprava přenese ze stávající komunikace na obchvat. V důsledku toho se změní i 
prostorové rozložení a následná depozice (varianta bude mít významnější vliv na lokalizaci 
vlivu, než na jeho míru). Z hlediska ovlivnění půdy se bude jednat především o oxidy dusíku 
(NOx). Ty se dostávají do půdy a způsobují její eutrofizaci, což vede k následnému rozvoji 
nitrofilní vegetace, případně je dusík vyplavován a dochází ke znečištění spodních i 
povrchových vod. NOx rovněž způsobují acidifikaci půd. 

Další látkou, která se v důsledku provozu na komunikacích dostává do půdy je posypová sůl. 
V důsledku jejího používání je do půdy vnášen chlór, který je následně z půdního profilu 
vyplavován a dostává se do spodních, případně povrchových vod.  

5.2. Vlivy na ovzduší 

Při spalování pohonných hmot dochází k uvolňování oxidu dusnatého NO, který následně 
oxiduje na oxid dusičitý NO2. Směs těchto plynů se pro zjednodušení označuje jako oxidy 
dusíku - NOx.  

Ze spalovacích motorů se uvolňují i další škodlivé látky. Jedná se především o oxid uhelnatý 
(CO), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a benzo(a)pyren. Tyto látky mají negativní 
vliv na lidi i ostatní živé organismy. V souvislosti s realizací některé z tras obchvatu dojde 
především k jejich přesunu do jiných míst. Podstatná část vozidel bude využívat obchvat a tím 
dojde ke snížení koncentrace uvedených látek v zastavěném území a jejich přenesení do volné 
krajiny. Studie intenzity dopravy však ukazuje, že v případě realizace severní části obchvatu 
bude pokles intenzity dopravy na silnici II/385 v zastavěném území menší než v případě 
realizace jižní varianty obchvatu. Rozptyl znečišťujících bude ve volné krajině lepší než 
v zastavěném území a koncentrace by tak měly dosahovat nižších hodnot. Vyšší koncentrace 
polutantů lze očekávat v bezprostřední blízkosti portálů tunelu.  
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Konkrétnější představu o koncentraci jednotlivých látek v ovzduší a jejich prostorovém 
rozložení dá rozptylová studie, kterou bude zpracována v souvislosti s podrobnějšími stupni 
projektové dokumentace vybrané komunikace.  

5.3. Vliv na hlukovou situaci 

V průběhu výstavby obchvatu (bez ohledu na realizovanou variantu) dojde k přechodnému 
zvýšení hlukové zátěže, která bude způsobena stavební činností a provozem stavebních strojů. 
Vzhledem k stavební náročnosti jižní varianty lze očekávat, že hluková zátěž bude trvat delší 
dobu než v případě severní varianty.  

Stejně jako v předchozích případech nelze očekávat v souvislosti s provozem kterékoli 
varianty obchvatu výrazný nárůst hlukové zátěže území. Dojde pouze k jeho přesunu ze 
zastavěného území na jiné místo. V případě, že by se po zpracování podrobnějších stupňů 
projektové dokumentace ukázalo, že hluková zátěž území přesáhne povolené limity, bude 
možné navrhnout potřebná protihluková opatření. 

5.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  

Povrchové a podzemní vody mohou být v průběhu stavby a následně i provozu na komunikaci 
kontaminovány ropnými, nebo jinými škodlivými látkami. V průběhu stavby je možné tato 
rizika minimalizovat udržováním používané techniky v dobrém technickém stavu a 
dodržováním technologických postupů.  

Po zahájení provozu může být voda odtékající z povrchu vozovky znečištěna ropnými 
látkami, zbytky posypových solí, případně dalšími škodlivinami (těžkými kovy). Hlavním 
zdrojem ropných látek jsou úkapy z motorových vozidel na povrch vozovky. 
K významnějšímu úniku ropných látek může dojít pouze při haváriích. Tyto látky by se 
mohly z vozovky následně dostat do vodních toků, v případě většího množství i do spodních 
vod. Vzhledem k tomu, že komunikace bude navržena včetně potřebného odvodnění, které 
bude obsahovat odlučovače ropných látek (ORL), je možné s velkou mírou pravděpodobnosti 
předpokládat, že k něčemu takovému nedojde. 

Jiná bude situace v případě posypových solí. Ty nebudou ORL zachyceny a budou se dostávat 
do vodních toků, nebo zasakovat do půdy. Bude se jednat o periodicky působící negativní vliv 
vázaný na zimní období. Při zimní údržbě komunikace je nutné volit postupy, při kterých je 
spotřeba posypových solí co nejmenším. Při současných znalostech není možné tento vliv 
eliminovat. Množství chloridů, které se touto cestou budou dostávat do okolního prostředí 
s největší pravděpodobností nepřekročí povolené limity.  

Oproti stávající stavu dojde, v důsledku vybudování nových komunikací, k nárůstu spotřeby 
posypových solí. Z tohoto pohledu má větší negativní vliv severní varianta. V případě její 
realizace dojde k většímu nárůstu ploch, které bude nutné takto ošetřovat. Bude vybudován 
nový úsek silnice I/43, přičemž podstatná část stávající komunikace bude zachována jako 
silnice III. třídy. Severní varianta rovněž zahrnuje dvě rozsáhlé MÚK. V rámci jižní varianty 
obchvatu jsou navrženy menší křižovatky a krom toho její podstatná část je navržena v tunelu 
(cca 1200 m). V tomto úseku bude tedy výrazně menší spotřeba posypových solí a tudíž i 
jejich splach do vodních toků bude menší. 
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Povrch komunikace neumožňuje zasakování vody a tudíž dochází k jejímu odtoku. V případě 
vydatnějších srážek tak dochází k tvorbě kulminačních průtoků. Ty by mohly negativně 
ovlivnit níže ležící území. V obou variantách jsou navržena opatření pro eliminaci tohoto 
negativního vlivu. Jedná se především o retenční nádrže, případně suché poldry.  

Změny v režimu podzemní vody by mohly být vyvolány především vybudováním zářezů. Ty 
by mohly narušit režim proudění přípovrchových podzemních vod. Tento vliv však bude 
možné zhodnotit až po zpracování podrobnějších stupňů projektových dokumentací a 
provedení inženýrsko geologického průzkumu.  

5.5. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Trasy posuzovaných obchvatů jsou situovány především na ornou půdu. Realizace by tak 
zasáhla především organismy vázané na ornou půdu. Kromě zemědělských plodin, které jsou 
zde dočasně, by byl dotčen biotop rostlin vázaných na tyto plochy - plevelů. Dále by 
v důsledku realizace záměru byl dotčen edafon a další drobní živočichové (hmyz, pavouci, 
plži, drobní obratlovci apod.). Přesto, že by plocha záboru byla poměrně velká, nelze 
předpokládat významný negativní vliv na populace uvedených organismů. 

Uvedené druhy organismů (edafon, hmyz, pavouci, plži, drobní obratlovci apod.) budou 
bezprostředně dotčeni v průběhu stavby, bez ohledu na zvolenou variantu a zasažený biotop. 
Nejvíce jsou ohroženy málo pohyblivé druhy, případně vývojová stádia, která nebudou 
schopná včas opustit prostor stavby.  

Při výstavbě nového úseku I/43 by došlo k likvidaci dřevinné vegetace, která je kolem 
stávající silnice I/43. Nově budovaný úsek totiž stávající silnici několikrát kříží, případně 
bude nutné provést napojení zbytků stávající silnice I/43 na nově budované úseky. Kolem 
stávající silnice I/43 je v dotčeném úseku liniové společenstvo tvořené různými druhy dřevin 
a ruderalizovanou travinnou vegetací.  

V souvislosti s přestavbou silnice I/43 by došlo k výstavbě MÚK Podlesí. Na východní straně 
přiléhá k silnici oplocený pozemek (bývalé ochranné pásmo vodního zdroje), kde je mokřad 
s ostřicemi a při okraji s porostem vrb. Při patě náspového svahu zde roste roztroušeně kruštík 
bahenní (Epipactis palustris). V případě rozšíření komunikace by došlo ke zničení lokality 
tohoto vzácného druhu a části mokřadu.  

V místě křížení přeložené trasy silnice I/43 a Bělečského potoka bude zlikvidována část 
rákosiny, která je významným biotopem. 

V místech, kde by se severní trasa obchvatu oddělovala od silnice I/43 bude rozsáhlá MÚK 
Kuřim - východ. V souvislosti s její výstavbou dojde k likvidaci porostu dřevin na náspovém 
svahu stávající silnice I/43 a břehových porostů Kuřimky a Lipůvky. V nivě toku budou 
vybudovány rozsáhlé náspy, několik mostních objektů a v souvislosti s tím dojde k přeložení 
toku Kuřimky a Lipůvky. Křížení toků a jednotlivých částí MÚK je ve většině případů řešeno 
nevhodným způsobem. Niva Kuřimky je v těchto místech poměrně úzká a MÚK Kuřim - 
východ se dotkne nivy v celé její šířce a v délce zhruba 1 km. Stavba tak vytvoří 
nepřekonatelnou migrační bariéru a bude tak mít značný negativní vliv, který navíc nelze 
žádným způsobem kompenzovat. Lze očekávat, že zde bude docházet k častým střetům 
živočichů (snažících se dostat z jednoho lesního komplexu do druhého) s motorovými 
vozidly. Dopady na faunu širšího území tak budou velmi významné. 
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Dalším významným biotopem, které by mohl být realizací MÚK dotčen je porost dřevin při 
polní cestě při okraji nivy a plocha s travinnou vegetací u soutoku Kuřimky a Lipůvky. Tyto 
lokality jsou významné především pro avifaunu. 

Trasa obchvatu dále prochází (za věznicí) přes plochu s travinnou vegetací a zasahuje do 
lesního okraje (registrovaný VKP Kotouloska). Travinná společenstva tohoto typu jsou 
v území zastoupena spíše sporadicky. Kromě běžných druhů se zde vyskytuje třešeň křovitá 
(Cerasus fruticosa), která je uvedena v červeném seznamu cévnatých rostlin ČR v kategorii 
C2 - silně ohrožený druh. Likvidace této lokality představuje významný negativní zásah.  

Další trvalou vegetační formací, která bude severní trasou obchvatu dotčena je lesík v polích 
severně od stadionu. Navržená trasa prochází zhruba jeho středem a zasahuje do něj i část 
navržené MÚK TOS. V důsledku realizace severní varianty obchvatu by se plocha lesa 
podstatně zmenšila. Lesní porost by byl krom toho rozdělen na dvě části oddělené 
komunikací. Z hlediska flóry se nejedná o závažný negativní vliv, neboť v porostu dominuje 
nepůvodní akát a nitrofilní vegetace. Významně však bude ovlivněna funkce lesního porostu 
co by útočiště fauny.  

Jižně od Zlobice prochází obchvat plochou s keřovým porostem, který bude v důsledku 
realizace obchvatu zlikvidován. Porost křovin je využíván především ptáky k hnízdění a jako 
zdroj potravy. 

V případě realizace severní trasy obchvatu dojde k posunutí zdroje emisí do blízkosti okraje 
lesního porostu a PP a EVL Zlobice. V důsledku toho by mohlo docházet ke zvýšenému 
vnosu NOx a dalších polutantů do lesních porostů a v delším časovém horizontu k ovlivnění 
bylinné vegetace v podrostu (eutrofizaci). Ohrožena jsou především společenstva na chudých 
stanovištích (např. acidofilní doubravy). Tento negativní vliv zatím nelze specifikovat, neboť 
bude odvislý od koncentrací a rozptylu emisí a rozptylová studie zatím není k dispozici. PP a 
EVL Zlobice je velmi významnou lokalitou, kde se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a 
živočichů. Zvláště chráněné druhy se vyskytují i při okrajích lesního komplexu severně od 
obchvatu, který bude vystaven stejnému vlivu.  

Rozsáhlá MÚK napojující severní variantu obchvatu na rychlostní komunikaci R43 je 
situována do blízkosti přírodní rezervace Obůrka - Třeštěnec. Jedná se o velmi významnou 
lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů vstavačovitých rostlin. Společenstva, která jsou 
v tomto zvláště chráněném území, jsou rovněž citlivá a případný zvýšený vnos živin by 
způsobil jejich změny a následný ústup chráněných druhů. Tato lokalita by navíc mohla být 
negativně ovlivněna změnou hydrického režimu území v důsledku zemních prací. 

Jižní trasa obchvatu po oddělení ze silnice I/43 je vedena po orné půdě kolem přírodní 
památky Šiberná a následně překonává Mozovský potok. V PP Šiberná jsou chráněny 
habrové doubravy s výskytem zvláště chráněných a významných druhů rostlin. Oproti PP 
Zlobice a PR Obůrka - Třeštěnec se zde však nevyskytují druhy tak vzácné. I v tomto případě 
bude záležet na rozptylu emisí a vnosu polutantů do lesního porostu. Jelikož je mezi 
obchvatem a PP územním plánem navrhována plocha k zalesnění, bude možné tento negativní 
vliv do značné míry eliminovat. 

Mozovský potok překonává jižní trasa obchvatu mostním objektem, který má parametry 
umožňující migraci organismů podél vodního toku a bude se tedy jednat o akceptovatelný 
negativní zásah.  

Lesní porost bude jižní trasou obchvatu dotčen v blízkosti západního portálu. V souvislosti 
s budováním obchvatu dojde k likvidaci okraje porostu, který zde má charakter akátiny 
v podrostu s nitrofilní vegetací. V této části porostu bylo pozorováno několik jedinců 
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modřence chocholatého (Muscari comosum), který je uveden v červeném seznamu cévnatých 
rostlin ČR jako ohrožený druh. Realizace obchvatu a úprava lesní cesty, která v tímto místem 
prochází, by vedla k likvidaci lesa na ploše cca 1,5 ha. Vzhledem k velikosti lesního 
komplexu je rozsah dotčené plochy zanedbatelný a dotkne se především porostu 
s nepůvodním akátem. Při lesním okraji se vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis) - silně 
ohrožený druh a jejíž biotop by byl stavbou dotčen. Vzhledem k tomu, že se jedná o dosti 
pohyblivý druh, je možné předpokládat, že při zahájení stavební činnosti území opustí. 
Likvidaci části jedinců, ale vyloučit nelze. Negativní zásah do okraje lesního porostu je 
akceptovatelný. 

Jižní trasa obchvatu dále kříží bezejmenný přítok Kuřimky a Kuřimku. Ve studii je navrženo 
zatrubnění těchto vodních toků. Toto řešení představuje významný negativní vliv. Takováto 
úprava toku snižuje jeho ekologicko stabilizační funkce a prakticky znemožňuje migraci 
organismů. Zatrubnění Kuřimky je významnějším negativním vlivem než zatrubnění 
bezejmenného vodního toku. 

S ohledem na flóru, faunu a ekosystémy je vhodnější jižní varianta, která nepřibližuje 
negativní vlivy související se stavbou a dopravou do blízkosti lokalit s výskytem mnoha 
zvláště chráněných a významných druhů rostlin a živočichů.   

Tato trasa díky průchodu tunelem pod kótou 435 ve výrazně větší míře zachovává migrační 
prostupnost krajiny pro obratlovce v severojižním směru a nezasahuje do ploch rozptýlené 
krajinné zeleně a zoologicky cenných lokalit. 

Severní varianta protíná mokřad a plochy rozptýlené krajinné dřevinné vegetace pod 
soutokem Kuřimky a Lipůvky, tedy lokality, které jsou ze zoologického hlediska velmi cenné. 
Navíc zachování migrační prostupnosti přes tuto nově budovanou liniovou dopravní stavbu 
by bylo velice obtížné a v některých parametrech technicky těžce realizovatelné a 
ekonomicky náročné.  

5.6. Vlivy na krajinu 

V případě realizace severní varianty bude vybudován nový úsek silnice I/43, přičemž 
podstatná část stávající silnice zůstane zachována. V krajině tak vznikne nová výrazná liniová 
stavba. Hřeben u Opálenky překonává navržená silnice zhruba 20 m hlubokým zářezem. Ten 
se stane novou, dosti výraznou krajinnou strukturou, která významně ovlivní vzhled hřebene. 
Tato nová krajinná struktura bude v severojižním směru zdaleka viditelná.  

Za hřebenem pokračuje nově budovaný úsek silnice I/43 v náspu (cca 7 m nad terénem) což 
komunikaci pohledově ještě více zvýrazňuje. U místní části Kuřim - Podlesí bude MÚK 
Podlesí. Na silnici I/43 bude nový mostní objekt a k němu bude na každé straně přiléhat 
kruhová křižovatka. Za MÚK přejde silnice I/43 do zářezu, kterým projde do nivy Kuřimky, 
kde bude rozsáhlá MÚK Kuřim - východ. Její realizací bude dotčena nivy v délce zhruba 
1 km. Bude zde několik ramen a mostních objektů, přičemž všechny části MÚK jsou vůči 
stávajícímu terénu převýšeny. Zároveň bude nutné provést přeložení toku Kuřimky a 
Lipůvky. Bude se jednat o významný zásah do krajiny, viditelný od severu a jihu, neboť od 
západu je prostor kryt zalesněnou hrástí a od východu zástavbou průmyslových objektů.  

Od MÚK Kuřim - východ po MÚK TOS je obchvat situován do zářezu, stejně jako podstatná 
část MÚK TOS. Za ní přechází komunikace na násep se dvěma mostními objekty. Další 
hřeben protíná obchvat zářezem. Úseky v zářezech budou pohledově kryty. Novou 
dominantou se tak stane část na náspu a oba mostní objekty. I v tomto případě bude 
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viditelnost těchto úseků omezena. Ze severu je trasa zakryta zalesněnou hrástí a z jihu je trasa 
kryta zastavěným územím.  

Odlišná situace by mohla nastat v případě MÚK napojující obchvat na rychlostní komunikaci 
R43. Ta by mohla být viditelná prolomy z větší vzdálenosti. Jedná se o poměrně rozsáhlou 
stavbu MÚK s mnoha rameny, která zabírá téměř celou sníženinu. Její viditelnost a tím i vliv 
na krajinu bude záviset na jejím převýšení vůči stávajícímu terénu. Vliv této MÚK bude 
možné dostatečně zhodnotit až po případném zpracování podrobnějších stupňů projektové 
dokumentace. Zejména od severu je možné předpokládat její viditelnost i z větších 
vzdáleností. 

Jižní varianta obchvatu po odbočení ze stávající silnice I/43 bude vybudována v zářezu, 
kterým projde skrz hřbet u Šiberné a následně mostním objektem překová Mozovský potok. 
Za ním bude krátký násep, následně silnice přejde do krátkého zářezu a do tunelu. Z hlediska 
vlivu na krajinu je tak kritickým místem právě údolí Mozovského potoka. Vzhledem 
k okolnímu terénu však bude tento mostní objekt viditelný pouze z bezprostředního okolí.  

Na západ od tunelu budou vybudována MÚK Kuřim. Jednou částí bude připojovat silnici 
II/386 na obchvat a druhou obchvat na rychlostní komunikaci R43. Viditelnost části MÚK 
Kuřim se silnicí II/386 je díky okolnímu terénu velmi omezená a viditelná bude především od 
Moravských Knínic. Část MÚK Kuřim, kterou se bude napojovat obchvat na rychlostní 
komunikaci R43, není příliš rozsáhlá. Obě její větve bude vůči okolnímu terénu převýšené, 
přičemž druhá větev bude překonávat rychlostní komunikaci mostním objektem. Její 
viditelnost a tím vliv na krajinu bude závislý především na jejím převýšení vůči okolnímu 
terénu. I viditelnost tohoto objektu bude významně ovlivněna okolním terénem a tato část 
MÚK bude viditelná především z bezprostředního okolí. Z větší vzdálenosti lze předpokládat 
větší viditelnost od severu..  

Dalším pohledově exponovaným objektem, který bude v souvislosti s jižní variantou budován 
je MÚK Čebín napojující silnici II/385 na rychlostní komunikaci R43. MÚK Čebín je 
situována do místa, kde silnice II/385 protíná prolom. Rychlostní komunikace R43 povede 
v tomto úseku po terénu a silnice II/385 ji bude překonávat mostním objektem, který bude 
situován napříč prolomem. V jeho ose tedy bude stavba viditelná. To z jakých vzdáleností 
bude viditelná, bude záviset na celkovém řešení MÚK Čebín a rychlostní komunikace R43, 
která zde silnici II/385 kříží. Vliv této MÚK bude možné dostatečně zhodnotit až po 
případném zpracování podrobnějších stupňů projektové dokumentace. V ose prolomu však 
lze předpokládat její viditelnost, především ze severu. 

Porovnáme-li obě varianty, pak je možné říci, že z hlediska ovlivnění krajiny je vhodnější 
jižní varianta obchvatu. 

V případě severní varianty jsou navrženy rozlehlé MÚK vytvářející rozsáhlé krajinné 
struktury, které jsou navíc lokalizovány do pohledově exponovaných míst (niva Kuřimky, 
prolom). Další výraznou krajinnou strukturou, které při realizaci severní varianty vznikne je 
zářez (resp. rozšířený zářez) protínající hřbet u Opálenky. Zářez bude v severojižní směru 
viditelný ze značné vzdálenosti.  

V případě jižní varianty bude krajina dotčena především realizací MÚK Čebín, která bude ve 
směru prolomu viditelná z větších vzdáleností. Ostatní nové objekty se projeví především 
v blízkých pohledech a v malém prostorovém rozsahu. 
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6. Vlivy na nejzávažnějších environmentální charakteristiky 

6.1. Vlivy na zvláště chráněná území 

Ani jedna z variant bezprostředně nezasahuje žádné zvláště chráněné území, trasy se však 
dostávají do jejich blízkosti.  

Upravovaný úsek silnice I/43 se oproti stávajícímu stavu dostává blíže k západnímu okraji PP 
Březina (na vzdálenost cca 150 m od okraje). Dále severní trasa obchvatu prochází zhruba 
60 m od jižního okraje přírodní památky Zlobice. Jedno z ramen MÚK (napojení obchvatu na 
R43) je navrženo cca 20 m od přírodní rezervace Obůrky - Třeštěnec, tedy v jejím ochranném 
pásmu. 

Jižní trasa obchvatu prochází kolem přírodní památky Šiberná, cca ve vzdálenosti 60 m a tedy 
mimo její ochranné pásmo. MÚK Čebín napojující silnici II/385 na rychlostní komunikaci 
R43 je navržena v bezprostřední blízkosti jižního okraje PR Obůrky - Třeštěnec v místě 
stávající silnice (hranice ZCHÚ je vymezena podél silnice). 

K ovlivnění ZCHÚ může dojít především vlivem depozice polutantů, které by v dlouhodobém 
horizontu mohly ovlivnit přírodě blízká společenstva a ohrožené druhy rostlin a živočichů. 
V případě PR Obůrky - Třeštěnec je i nebezpečí ovlivnění hydrického režimu lokality, který 
by mohl vést k ústupu ohrožených druhů.  

Z tohoto hlediska se jeví jako přijatelnější jižní varianta. PP Šiberná je z pohledu ohrožených 
druhů „méně“ významná. Krom toho je při jejím okraji územním plánem navrhováno 
zalesnění, které by ji od obchvatu izolovalo. Realizace jižní varianty obchvatu by vyžadovala 
vybudování menší MÚK napojující silnici II/385 na R43. Tato MÚK by byla situována jižně 
od PR Obůrky - Třeštěnec a je větší pravděpodobnost, že by nedošlo k ovlivnění hydrického 
režimu ZCHÚ. 

6.2. Vlivy na lokality soustavy Natura 2000 

Severní trasa obchvatu prochází kolem jižního okraje evropsky významné lokality Zlobice, ve 
vzdálenosti zhruba 60 m. EVL Zkamenělá svatba a Malhostovická pecka se nacházejí zhruba 
600 m severně od MÚK napojující obchvat na rychlostní komunikaci R43. Možné vlivy na 
EVL byly vyjmenovány výše (kap. Vlivy na ZCHÚ, příp. kap. Vlivy na flóru, faunu a 
ekosystém). EVL Zlobice je posuzovanému záměru blíže a je tedy možné očekávat, že bude 
ovlivněna více, než zbylé dvě lokality. 

Z hlediska vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 je výhodnější jižní varianta, která 
se do blízkosti EVL nedostává. 

6.3. Vlivy na VKP 

V souvislosti s realizací obchvatů dojde k dotčení několika vodních toků, případně jejich niv - 
VKP ze zákona. Realizace severní varianty se dotkne Lipůvky, Kuřimky, Podlesního, 
Bělečského a Čebínského potoka. Jižní trasa obchvatu kříží Mozovský potok, bezejmenný 
přítok Kuřimky a Kuřimku. 
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Vliv stavby na daný vodní tok bude dán především řešením křížení. Pokud bude komunikace 
vodní tok křížit vhodným mostním objektem bude vliv výrazně menší než pokud ke křížení 
bude využito trubní propusti.  

Křížení nového úseku silnice I/43 a Podlesního potoka je řešeno jeho přeložením pod nově 
budovaný most, kde je veden v souběhu s propojením okružních křižovatek, které jsou 
součástí MÚK Podlesí. V rámci této MÚK je přeložené koryto Polesního potoka vedeno 
v trubních propustích pod částmi okružních křižovatek. Toto řešení není vhodné a ekologicko 
stabilizační funkce toku jsou v dotčeném úsek toku omezeny, stejně jako možnost migrace.  

Křížení s Bělečským potokem bude řešeno prodloužením stávající trubní propusti. Bude tak 
prodloužen úsek vodního toku, který je pro organismy téměř neprostupný.  

Křížení severní varianty obchvatu a Kuřimky je řešeno v rámci MÚK Kuřim - východ. 
Koryto Kuřimky bude v délce zhruba 970 m přeloženo a bude procházet přes větve MÚK. 
Přeložena bude i část koryta Lipůvky v blízkosti jejího soutoku s Kuřimkou. Křížení 
jednotlivých větví křižovatky a toků je většinou řešeno nevhodnými objekty, které 
významným způsobem sníží ekologicko stabilizační funkce tohoto VKP. Křižovatka je 
tvořena vlastní přeložkou silnice I/43 a několika rameny. Tak bude dotčena niva toku v celé 
své šířce a délce zhruba 1 km. Zásah tohoto rozsahu má zásadní a devastující dopad na tento 
VKP, který nebude nadále schopen plnit své funkce. 

Dalším tokem, který bude v případě realizace severní varianty dotčen je Čebínský potok. Míra 
jeho ovlivnění bude dána způsobem, jakým bude provedeno křížení. To bude známé až po 
zpracování podrobnější projektová dokumentace. Vzhledem k tomu, že Čebínský potok 
protéká podél železniční trati, kterou bude obchvat překonávat mostním objektem, nemělo by 
dojít k negativnímu ovlivnění tohoto vodního toku. V případě, že by bylo použito trubních 
propustí, jednalo by se o významný negativní vliv.  

Jižní varianta obchvatu bude překonávat Mozovský potok mostním objektem s dostatečnými 
parametry. Vodní tok nebude v těchto místech významně negativně ovlivněn. Jižní varianta 
obchvatu dále kříží bezejmenný přítok Kuřimky a svým napojením na rychlostní komunikaci 
R43 i Kuřimku. Křížení obchvatu a bezejmenného vodního toku je řešeno trubní propustí. 
Ekologické hodnota toku bude v tomto úseku snížena a jedná se tedy o negativní zásah do 
toku.  

Stejným způsobem je řešeno i křížení s Kuřimkou. Navrženo je zatrubnění toku v délce 
zhruba 90 m. Takový zásah do toku by významným způsobem ovlivnil ekologickou hodnotu 
Kuřimky a jednalo by se tedy o významný negativní zásah. 

Obě varianty obchvatu zasahují do lesního porostu, který je VKP ze zákona. Severní varianta 
obchvatu protíná lesík v polích severně od kuřimského stadionu. Komunikace a navazující 
MÚK TOS zmenšuje rozlohu tohoto porostu a dělí ho na dvě části, čímž dochází ke snížení 
jeho ekologicko stabilizačních funkcí. Ty však jsou do určité míry sníženy dominancí 
nepůvodního akátu v tomto lesním porostu. 

Jižní varianta obchvatu zasahuje do okraje rozsáhlého lesního porostu na Kuřimské hoře. 
V této části porostu je zastoupen především nepůvodní akát. Tento zásah vzhledem ke svému 
rozsahu nemůže mít významný negativní vliv na VKP les a zhoršit jeho ekologicko 
stabilizační funkce. 

Severní varianta obchvatu se dostává do střetu se dvěma registrovanými VKP. Jedním z nich 
je VKP Podlesí, který leží v bezprostřední blízkosti silnice I/43. V případě její úpravy a 
vybudování MÚK Podlesí bude dotčena okrajová část tohoto VKP a lokalita kruštíku 
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bahenního (zvláště chráněného druhu) nacházející se na jeho okraji (viz kap. Vlivy na flóru, 
faunu a ekosystémy). 

Dalším registrovaným VKP, který je severní variantou dotčen je VKP Kotouloska. Těleso 
obchvatu zasáhne do okrajové části VKP, která bude v důsledku toho zničena. Jedná se tedy o 
významný negativní dopad. 

Jižní varianta obchvatu se nedostává do kolize s registrovanými VKP a je celkově šetrnější 
k VKP ze zákona. Z hlediska vlivů na VKP je tedy výhodnější.  

6.4. Vlivy na přírodní parky 

Severní varianta obchvatu se nedostává do kolize s žádným přírodním parkem. Jižní varianta 
naproti tomu prochází napříč přírodním parkem Baba. Toto křížení je ovšem řešeno tunelem, 
takže ovlivnění tohoto přírodního parku je minimální. Dotčen bude okraj lesního porostu 
v blízkosti západního portálu (viz výše). Funkce přírodního parku nebudou tímto zásahem 
negativně ovlivněny.  

Z hlediska vlivů na přírodní park je výhodnější severní varianta, neboť nezasahuje do okraje 
přírodního parku a v případě její realizace nebude v jeho blízkosti probíhat stavební činnost. 

6.5. Vlivy na ÚSES 

Vymezení ÚSES v kuřimském katastru je popsáno v kapitole 4.5 - Územní systém ekologické 
stability a je patné z mapové přílohy. Na tomto místě se budeme věnovat střetům mezi 
navrženými trasami obchvatu a prvky ÚSES.  

Co se skladebných částí ÚSES týče, tak do střetu s navrhovanými trasami se dostávají jen 
biokoridory. Upravovaný úsek silnice I/43 se kříží s osovou částí nadregionálního biokoridoru 
K129. Stávající silnice I/43 je již nyní poměrně významnou migrační bariérou. V případě 
vybudování nového úseku by se přerušení NRBK ještě zvětšilo. Z toho důvodu je v těchto 
místech navržen ekoduk, který tento střet řeší.  

V případě realizace severní varianty obchvatu bude nutné změnit trasu regionálního 
biokoridoru RK1466, neboť prochází územím, kde by byla vybudována MÚK. V rámci 
technické studie severního obchvatu je navrženo posunutí RBK k jihu a jsou jak na trase 
severního obchvatu, tak na rychlostní komunikaci R43, navrženy ekodukty. Toto řešení 
přebírá i zpracovatel územního plánu. Tímto opatření je sice vyřešen bezprostřední střet RBK 
a severní varianty obchvatu, nejsou však dořešeny širší územní vazby. To bude nutné vyřešit 
v rámci územních plánů okolních obcí. 

Trasa severní varianty obchvatu dále kříží lokální biokoridor severně od kuřimského stadionu 
(v polním lesíku). V těchto místech je navržen mostní objekt. Lokální biokoridor zde tedy 
bude přerušen a omezení jeho funkcí bude závislé na parametrech mostního objektu. Tento 
střet je řešitelný a je možné předpokládat, že funkce lokálního biokoridoru nebude zásadně 
ovlivněna. 

Zásadním způsobem bude severní variantou obchvatu ovlivněn lokální biokoridor na Kuřimce 
a Lipůvce v prostoru MÚK Kuřim - východ. Koryto Lipůvky bude v místě křížení s novým 
úsekem silnice I/43 přeloženo. Stejně tak bude přeloženo koryto Kuřimky v délce zhruba 
950 m, přičemž Kuřimka bude procházet skrz MÚK vybudovanou v nivě toku (dotčena bude 
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niva toku v celé své šířce a délce zhruba 1 km). Tato úprava toku společně se zastavěním nivy 
křižovatkou vytvoří rozsáhlou migrační bariéru. Migrace ve směru nivy i napříč nivou (mezi 
lesními komplexy) bude výrazně omezena či spíše znemožněna. ÚSES nebude v těchto 
místech schopný plnit své funkce. 

Stejně jako v případě severní varianty i jižní varianta se dotkne osové části NRBK K129. 
Tento střet je možné eliminovat změnou trasy. Ta byla provedena již v konceptu územního 
plánu. Osová část NRBK je na Kuřimské hoře posunuta k severu do míst, kde je obchvat 
v tunelu a nevytváří tak migrační bariéru. Touto zněnou však došlo ke značnému prodloužení 
úseku osové části NRBK, takže nejsou dodrženy parametry dané metodickým pokynem 
vymezování ÚSES. Mezi obchvatem a zastavěným územím je územním plánem navržena 
krajinná zeleň, toho je možné využít a doplnit v těchto místech potřebné lokální biocentrum. 
Dalším řešením by mohlo být ponechání NRBK v původní trase přes LBC Šiberná. Ke 
křížení s obchvatem by pak byl využit most přes Mozovský potok. Při tomto řešení by však 
byl úsek mezi LBC Šiberná a Zadní mezihoří příliš dlouhý. Vhodnější variantou řešení tohoto 
střetu je doplnění potřebného LBC na okraji Kuřimi do přeložené trasy NRBK. 

V místě, kde obchvat kříží Mozovský potok, prochází pod mostem lokální biokoridor 
propojující NBRK a PP Šiberná. Mostní objekt má dostatečné parametry a funkce tohoto 
LBK nebudou významně omezeny. 

Trasa jižní varianty obchvatu dále kříží lokální biokoridor vymezený na bezejmenném přítoku 
Kuřimky a Kuřimce. Křížení uvedených toků a obchvatu je řešeno trubními propustěmi, 
v důsledku čehož budou biokoridory přerušeny a jejich fungování narušeno. V případě 
biokoridoru vymezeném na bezejmenném toku je možné tento střet řešit dvěma způsoby. 
Jedním je zrušení tohoto biokoridoru. Jeho podstatná část je vymezena na golfovém hřišti a 
nelze předpokládat, že by zde v budoucnu byl funkční biokoridor. Druhou možností je, 
v případě potřeby propojení Kuřimské hory a Kuřimky, změnit vymezení. V tomto případě by 
se LBK odděloval z biokoridoru vymezeném na západním úbočí Kuřimské hory u ČOV, 
pokračoval by podél ní až k bezejmennému toku. Po něm by pak pokračoval ke Kuřimce. 
U ČOV územní plán navrhuje krajinou zeleň, která propojuje lesy na Kuřimské hoře s nivou 
Kuřimky a které by mohlo být pro biokoridor využito. 

Pro zachování funkčnosti LBK na Kuřimce je nutné přeřešit vlastní křížení obchvatu s tokem 
a vybudovat zde vhodnější objekt. V opačném případě se bude jednat o významný střet.  

Z hlediska střetů navržených tras obchvatu s prvky ÚSES je vhodnější jižní varianta, u které 
budou prvky ÚSES ovlivněny v menší míře a menším územním rozsahu než v případě severní 
varianty. 
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7. Závěr 

V předchozích kapitolách byl zhodnocen vliv jednotlivých variant obchvatu na složky 
životního prostředí a významné environmentální charakteristiky. Stručné shrnutí negativních 
vlivů jednotlivých variant je v následující tabulce.  

 

Porovnání variant obchvatu z hlediska jejich negativních vlivů 

významnější negativní vliv 
vliv na 

severní var. jižní var. 
poznámka 

ZPF ●  severní var. představuje větší zábor ZPF 

kvalita ZPF ●  severní var. se dotýká kvalitnějších půd 

PUPFL  ● jižní var. představuje větší zábor PUPFL 

horninové prostředí  

  

V zásadě neporovnatelné, severní var. se 
dotýká povrchových vrstev, zatímco jižní 
zasahuje do Kuřimské hory. Významnou roli 
bude hrát nedostatek nebo přebytek 
vytěženého materiálu a jeho získání nebo 
uložení. Lze předpokládat, že hornina 
vytěžená při budování tunelu by mohla být 
využita k budování náspů vlastního 
obchvatu, případně rychlostní komunikace 
R43. 

povrchové a 
podzemní vody ●  

při údržbě bude potřeba větší množství 
posypových solí, které se následně dostanou 
do povrchových a podzemních vod 

flóru 
●  

realizací severní var. bude dotčeno více 
zvláště chráněných a významných druhů, 
krom toho se oproti jižní var. jedná o 
vzácnější druhy 

faunu 

●  

realizací severní var. bude dotčeno více 
zvláště chráněných druhů; severní var. bude 
v celém délce významnou migrační 
překážkou, MÚK Kuřim - východ prakticky 
znemožní migraci nivou Kuřimky (podél 
toku i napříč nivou) 

ekosystémy 
●  

realizace severní varianty povede k likvidaci 
významných biotopů (mokřady, travinná 
společenstva) 

krajinu ●  krajina bude významně ovlivněna 
rozsáhlými MÚK a přeložkou silnice I/43 

zvláště chráněná 
území ●  

severní var. přibližuje negativní vlivy více 
k ZCHÚ; dotčena budou cennější ZCHÚ 

evropsky významné 
lokality ●  

severní var. je navržena v blízkosti evropsky 
významných lokalit 

registrované VKP ●  severní var. zasahuje do registrovaných VKP 
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významnější negativní vliv 
vliv na 

severní var. jižní var. 
poznámka 

VKP ze zákona 
●  

severní var. zásadní a devastačním způsobem 
zasahuje do VKP ze zákona - vodní tok a 
niva 

přírodní parky  ● jižní var. se dotýká okrajové části přírodního 
parku Baba 

ÚSES ●  severní var. ovlivňuje prvky ÚSES ve větší 
míře a rozsahu 

 

Z výše uvedeného i z tohoto přehledu jednoznačně vyplývá, že jižní varianta je ke 
sledovaným jevům šetrnější a nemá tak závažné negativní dopady jako varianta severní. 
Ta by byla významným negativní zásahem do území a v určitém ohledu by měla až 
devastační charakter. 
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8. Použité podklady 

An.: Regionálně fytogeografické členění ČR, Botanický ústav ČSAV, Průhonice 1987 

Culek, M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 1996 

Procházka, F. (ed.): Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky, Příroda, 
Praha, 18:1-166 

Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa, Stud. Geogr. Brno 1971 

 

 

Koncept územního plánu města Kuřimi, KNESL - KYNČL s.r.o., Brno 2009 

Přeložka silnice I/43 v úseku Česká - Kuřim, oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, HBH Projekt spol. s r.o., Brno 2007 

Silnice I/43 Česká – Kuřim, aktualizace technické studie, Brno 2006 

Kuřim - jižní obchvat, technická studie, Brno 2008 

 

Přehled lokalit Natura 2000, http://stanoviste.natura2000.cz/ 

mapový server Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

mapový server Cenia 

Pedologická mapa ČR 1 : 50 000, list 24-32 Brno 

 

vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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Stávající silnice I/43 v místě křížení s Bělečským potokem. Tento úsek by byl v případě 
realizace severní varianty přeložen a došlo by k likvidaci části mokřadu ležícího vlevo od 
silnice. 

 

 
Kuřimka s břehovým porostem a její niva. V případě realizace severní varianty by v těchto 
místech byla vybudována MÚK Kuřim - východ. V takovém případě bude zastavěna niva 
Kuřimky v celé šířce a délce zhruba 1 km. Koryto Kuřimky v délce cca 950 m bude 
přeloženo. Tím by došlo k devastaci VKP ze zákona, který je významným biotopem a území 
by bylo migračně neprostupné. 
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Území severně od průmyslové zóny, kterým prochází severní varianta obchvatu. Pohled 
směrem ke Kuřimce (k východu). V tomto úseku je obchvat navržen v zářezu a nebyl by tedy 
viditelný. V tomto úseku by došlo k likvidaci části ruderalizovaných liniových společenstev. 

 

 

 

 

 

 

 
Pohled od polního lesíka severně od stadionu k východu do míst, kde by severní trasa 
obchvatu procházela skrz ruderalizovaná liniová společenstva. V místě odkud je pořízen 
snímek, je navržena MÚK TOS.  
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Lesní porost severně od stadionu, kterým prochází severní varianta obchvatu a kam je 
situována MÚK TOS. V případě její realizace bude jeho podstatná část vykácena a bude 
rozdělen na dvě části. Pohled v trase obchvatu směrem k východu. Obchvat je v tomto úseku 
navržen v náspu, na okraji lesa a v místě, odkud je pořízen snímek, budou mostní objekty. 

 

 

 

 

 

 
Pohled ze stejného místa jako u předchozího snímku, tentokrát k západu. Trasa obchvatu 
prochází přes rákosinu a hřeben překonává v zářezu. Les v levé části snímku je PP a EVL 
Zlobice. 
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Dva navazující pohledy na část prolomu, kde je navržena MÚK napojující severní variantu 
obchvatu na rychlostní komunikaci R43. V popředí jsou patrné dřeviny rostoucí na svazích 
železniční trati. Lesní porost v pozadí je PP a EVL Zlobice. Na horním snímku vlevo je vidět 
okraj PR Obůrky - Třeštěnec. MÚK by vzhled území významně negativně ovlivnila. 
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Pohled do místa, kde by se jižní varianta obchvatu napojovala na stávající čtyřpruhový úsek 
silnice I/43. V těchto místech by byl obchvat veden v zářezu a obcházel by PP Šiberná. 

 

 

 
Pohled na severní část PP Šiberná, kterou jižní varianta obchází v zářezu a směřuje ke 
Kuřimské hoře (viditelná v pozadí). 
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Pohled k Mozovskému potoku s mezernatým břehovým porostem. Obchvat tok překonává 
mostním objektem a pokračuje k východnímu portálu tunelu (z části v náspu a následně 
v krátkém zářezu). Ten by se nacházel ve svahu pod loučkou na okraji lesního porostu 
(zhruba v polovině snímku). Těleso obchvatu a mostní objekt by vytvořily novou krajinnou 
strukturu. Její viditelnost by byla omezena konfigurací terénu. 

 

 

 

 
Pohled z výše zmiňované loučky přes údolí Mozovského potoka k PP Šiberná. V místě, kde je 
v břehovém porostu mezera by byl most. Portál tunelu by byl situován z místa pohledu níže 
ve svahu. 
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Pohled na místo, kde by byl západní portál tunelu. Obchvat by zde zasahoval do okraje 
lesního porostu a došlo by k jeho odkácení. Lesní cesta by byla přeložena od lesního okraje a 
do lesa by vracela nad portálem tunelu.  
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Jižní varianta obchvatu by vedla v místě dnešní lesní cesty (vpravo), silnici II/386 (zhruba 
uprostřed snímku se stromořadím ovocných stromů) by překonala mostním objektem. Na poli 
za touto silnicí je navržena část MÚK Kuřim napojující silnici II/386 na obchvat. Obchvat by 
dále pokračoval přes bezejmenný vodní tok v pozadí. V místě křížení je navrženo zatrubnění 
vodního toku, což by jeho negativně ovlivnilo jeho ekologickou hodnotu. Část dřevin 
v břehovém porostu by byla odstraněna. 

 

 

 

 

 

 

 



Studie vlivů variantního řešení obchvatu města Kuřimi 

Zhotovitel: 
Ing. Boleslav Jelínek 
Pavlíkova 5, 664 44 Ořechov 
mob.: 603 282 261, email: jelinek@soukroma.cz 

strana 47 

 

 

 

 

 
Pohled od Kuřimky směrem k bezejmennému vodnímu toku. V tomto prostu je navržena 
druhá část MÚK Kuřim, kterou se obchvat napojuje na rychlostní komunikaci R43.  
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