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A. ÚVODEM 
 
Kuřim je největším městem v okrese Brno-venkov. Ekonomické, sociální a politické změny 
v uplynulých letech vytvořily prostředí, které umožnilo využití výhodné polohy města i 
zhodnocení jeho průmyslové tradice. Kuřim je v současnosti jedním z nejrychleji rostoucích 
měst v ČR a patří k nejvýznamnějším hospodářským centrům Jihomoravského kraje. 
Střediskovou funkci města vyjadřuje i udělení statutu obce s rozšířenou působností od roku 
2003. 

 Rychlý růst města v kombinaci se socioekonomickými změnami vytváří velký tlak na 
území města i jeho obyvatele. Nárůst intenzity dopravy a rozšiřování zastavěné plochy zhoršují 
životní prostředí ve městě. Očekávání i rizika jsou spojována s připravovanými velkými 
dopravními investicemi. Tento vývoj vytváří zvýšenou potřebu koordinace činností na území 
města, a to nejen v krátkodobém pohledu, tak jak tomu bylo doposud, ale také z hlediska 
naplňování dlouhodobých cílů. Výrazem vědomí potřeby koordinovat vývoj města 
v dlouhodobější perspektivě bylo v roce 2005 rozhodnutí o zpracování Strategického plánu 
rozvoje města Kuřimi.  

 Strategický plán je významný programový dokument, formulující cíle rozvoje města a 
cesty k jejich dosažení. Kombinuje pohled na město jako na celek, včetně vztahů k jeho okolí, 
s pohledem na jednotlivé složky života ve městě. Vytváří širší koncepční rámec, který 
usnadňuje politické reprezentaci města rozhodování v konkrétních otázkách. Svým 
dlouhodobým zaměřením pomáhá zachovat kontinuitu vývoje města a snížit závislost na 
momentálním politickém složení. Současně by však měl být živým dokumentem, a to jak ve 
smyslu dokumentu, se kterým se pracuje a ze kterého vycházejí konkrétní rozvojové záměry, 
tak ve smyslu dokumentu, který je potřeba periodicky aktualizovat, aby mohl pojmout potřeby 
a problémy, které dnes neznáme nebo neumíme pojmenovat. Bylo by dobré, aby diskuse 
strategického plánu a zejména jeho realizace přispěla k posílení spolupráce veřejné správy 
města s místními podnikateli a podpořila zapojování veřejnosti do rozhodování. V neposlední 
řadě je význam dokumentu i v tom, že pomáhá nacházet argumenty v úsilí o získávání 
finančních prostředků na rozvojové projekty z externích zdrojů.  

 Příprava Strategického plánu rozvoje města Kuřimi začala v roce 2005. Tento rok tak 
byl v historii rozvoje města do jisté míry přelomový, neboť kromě přípravy a projednávání 
Strategického plánu se Kuřim stala členem Národní sítě zdravých měst ČR a také vstoupila do 
dobrovolného svazku obcí Kuřimka.  

 Strategický plán rozvoje města Kuřimi tvoří I.) Profil města, II.) SWOT analýza a III.) 
Návrhová část. Návrhová část vychází z Profilu a SWOT analýzy a formuluje vizi města Kuřimi 
v roce 2020, rozvojové záměry, kterými chceme cíle (vize) dosáhnout, a opatření, specifikující 
způsoby dosažení rozvojových záměrů. Projednávání záměrů a opatření Strategického plánu 
probíhalo od října 2005 do ledna 2006, kdy ve dvoutýdenních intervalech vedli členové 
pracovní skupiny pro strategický rozvoj města ve spolupráci s externím konzultantem diskuse 
o formulaci jednotlivých opatření a aktivit tak, aby co nejlépe vyjadřovaly kroky potřebné ke 
zlepšení života ve městě. Návrhová část strategického plánu je výsledkem jejich práce. 

 Jak s dokumentem pracovat? Pracovní skupinou vypracovaná verze byla předložena k 
širší diskusi v politické reprezentaci města i veřejnosti. Výsledkem jednání je formulace 
rozvojových záměrů a opatření, která získala nejširší podporu napříč politickými i zájmovými 
skupinami. Je to téměř vždy výsledek kompromisu, o čemž jsme se mnohokrát přesvědčili při 
jednání pracovní skupiny. Přijaté a zastupitelstvem města následně schválené formulace by 
měly být natolik obecné, aby dokázaly zahrnout všechny podstatné, známé a očekávané 
potřeby města, a současně natolik konkrétní, aby se staly východiskem pro jednotlivé projekty 
a činnosti.  

 Dalším krokem k realizaci – či praktické implementaci – Strategického plánu by mělo 
být vytvoření akčního plánu. Do něj by měly být vybrány takové aktivity (projekty, činnosti), 
které jsou považovány za významově prioritní a současně jsou natolik připraveny, že s jejich 
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realizací jsme schopni začít bez velkého prodlení, zpravidla v průběhu nejbližších dvou let. Není 
reálné v krátkém čase dosáhnout všech cílů Strategického plánu – proto vybraných aktivit 
musí být jen omezený počet, úměrně silám a prostředkům, které na zvolené - dvouleté – 
období máme k dispozici nebo jsme schopni získat. 

 Dále je potřeba přijmout způsob monitorování realizace Strategického plánu, včetně 
akčního plánu. Monitorování může být zajištěno formou ročních zpráv, uvádějících úspěchy a 
neúspěchy v uplynulém roce a navrhujících opatření pro příští období. V případě akčního plánu 
by měla každoročně probíhat jeho aktualizace – (a) zhodnocení realizovaných aktivit, (b) 
rozhodnutí, zda ponechat mezi prioritními aktivity, které se nepodařilo realizovat, a (c) doplnit 
nové aktivity pro příští dvouleté období, v závislosti na přijatých prioritách a dostupných 
prostředcích.  

 V delší periodě – např. pětileté – by měl být aktualizován i samotný Strategický plán, 
neboť vzhledem k rychlosti společenského vývoje je reálné předpokládat, že v této době 
vzniknou potřeby, které dnes neumíme pojmenovat. Praktickým aspektem je doporučení 
časovat diskusi o aktualizaci Strategického plánu do období mezi roky komunálních voleb. 

 Věřím, že jak samotná diskuse, tak především postupná realizace opatření navržených 
Strategickým plánem povede ke zlepšení života ve městě a posílení kuřimské identity. 

 

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

 
 
 
 

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

 
30/05 
RM schvaluje složení komise pro přípravu podkladů pro tvorbu strategie rozvoje města Kuřim 
ve složení: PaedDr. David Holman – předseda komise, Mgr. Vojtěch Kučera – tajemník komise, 
Ing. Petr Němec – koordinace vedoucích odborů MěÚ a organizačních složek.  

Termín plnění: 12.1.2005 (MST) 
 
 

 
Usnesení ze Zastupitelstva města  čís. 10/2005  ze  dne 13.12.2005  
 
1161/2005 
ZM bere na vědomí zprávu o tvorbě Strategie rozvoje města Kuřimi, vznikající propojením 
strategického a komunitního plánování. 

Termín plnění: 13.12.2005 (OIRR) 
 
 
 
Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 02/2006  ze  dne 7.3.2006  

 
1036/2006  
ZM bere na vědomí předloženou pracovní verzi Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
k připomínkování vč. termínu uzávěrky podávání připomínek 21.3.2006 a bere na vědomí, že 
definitivní verze Strategického plánu rozvoje města Kuřimi bude předložena k jednání 
zastupitelstva města 18.4.2006. 

Termín plnění: 18.4.2006 (OIRR) 
 

 
 
Usnesení ze Zastupitelstva města čís. 03/2006  ze dne 18.4.2006  
 
1054/2006  
ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Kuřimi a pověřuje starostu města  
předložením zprávy o jeho plnění na třetím zasedání ZM v roce 2007. 

Termín plnění: 30.4.2007 (OIRR) 
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1. POLOHA A HISTORIE 

 
1.1 Poloha města 
 
Město Kuřim se nachází ve vzdálenosti cca 13 km severně od města Brna, v dopravně výhodné 
poloze na silničních komunikacích Brno – Svitavy a Brno - Tišnov a na železniční trati Brno - 
Havlíčkův Brod. Katastr města je součástí zájmového území města Brna, které tvoři jádro 
Brněnské sídelní regionální aglomerace. S 9 552 obyvateli (k 1. 1. 2005) je Kuřim největším 
městem okresu Brno-venkov a také jeho nejvýznamnějším průmyslovým centrem. V kontextu 
Jihomoravského kraje jde o 10. největší město se silným rozvojovým potenciálem.  
 Exponovanost (výhodnost) polohy města vyplývá především z lokalizace blízko centra 
brněnské aglomerace, která je druhou nejvýznamnější koncentrací obyvatelstva, výroby a 
služeb v ČR a je dále zesilována existencí dopravních komunikací evropského významu. V prvé 
řadě je to silnice I/43, která je spojnicí Vídně, Bratislavy a Brna s Wroclaví, Dolním Slezskem a 
východními Čechami a je součástí sítě transevropských komunikací (E461). Městem prochází 
dvoukolejná elektrifikovaná trať č. 250, která je jedním ze dvou hlavních železničních spojení 
Prahy a Brna. Ke zhodnocení polohy Kuřimi přispívá i dálnice D1 (exit Ostrovačice ve 
vzdálenosti 18 km), která je nejen spojnicí Prahy a Brna a nejzatíženější komunikací v ČR, ale 
je i komunikací integrující jednu z hlavních evropských urbanizačních os (Skandinávie – Berlín 
– Praha – Vídeň – Budapešť – Balkán). Na význam dopravní polohy Kuřimi ukazuje i 
připravovaná výstavba rychlostní komunikace R43 v blízkosti města.  
 
Obr.1 Poloha Kuřimi v kontextu brněnské aglomerace a České republiky 

 
Zdroj: www.bnhelp.cz 

http://www.bnhelp.cz/
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1.2 Historie 
 
První známé osídlení pochází ze starší doby kamenné. Nejstarší písemnou zmínkou je zakládací 
listina kostela sv. Maří Magdaleny z roku 1226. Obec Kuřim prodal moravský markrabě Jošt 
v roce 1405 Milotovi z Křižanova. Od roku 1464 patřila obec pánům z Boskovic. V roce 1527 
koupil Kuřim Zikmund Nekeš z Landeka. Po smrti Zikmunda roku 1547 byla obec prodána 
městu Brnu. Vznik erbu před rokem 1560 v podobě černého orlího křídla o dvou řadách per 
souvisel s povýšením někdejší vsi na městečko. Celkem zdárný hospodářský vývoj Kuřimi byl 
přerušen třicetiletou válkou, která Kuřim i její okolí tvrdě postihla. V roce 1645 Švédové Kuřim 
zpustošili. 
  Z konce 17. stol. se na dnešním náměstí 1. května zachovala socha sv. Floriana, později 
byla na úbočí Kuřimské hory postavena vodní kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého a v 
letech 1766-1772 byl přestavěn původně románský kostel sv. Maří Magdaleny z r. 1226 do 
pozdně barokního slohu. 
 Začátkem 19. století byla postavena přípojka od státní silnice z České do Tišnova. Byla 
zřízena obecná škola. Až do roku 1848 byly kuřimské dějiny úzce spjaty s městem Brnem. 
Brno mělo ve zdejším čtyřkřídlém dvoupatrovém zámku, který byl renesančně přestavěn z 
tvrze ze 16. stol., svou centrální správu pro celé panství. Radikální změna nastala v důsledku 
revolučních událostí v roce 1848. Stará patrimoniální správní soustava byla zrušena a 
nahrazena správou státní a obecní. 
 Ve druhé polovině 19. stol. byla v Kuřimi zřízena pošta, občanská záložna, četnická 
stanice, vznikl sbor dobrovolných hasičů, byl zahájen provoz na nové železniční trati Brno-
Kuřim-Tišnov, dokončena silnice Kuřim-Moravské Knínice, přistaveno dvorní křídlo zámku, 
rozšířen vodovod, založena tělocvičná jednota Sokol. 
 Začátkem 20. století byla postavena silnice z Kuřimi do Jinačovic, zahájen provoz na 
železniční trati Kuřim-Veverská Bítýška a dokončena stavba silnice Kuřim-Lipůvka. 
 Po I. světové válce byla zřízena měšťanská škola, přestavěn Dělnický dům, ve kterém 
dnes působí Dům dětí a mládeže, postavena hasičská zbrojnice a sokolovna, kde je v 
současnosti kromě tělocvičny i horolezecká stěna a posilovna. 
 Roku 1942 byl založen strojírenský závod, výrobce přesných obráběcích strojů, jako 
pobočný závod Zbrojovky Brno – z tohoto důvodu byla také Kuřim za druhé světové války 
bombardována. Po II. světové válce Kuřim rychle rostla díky rozvoji výroby v závodě TOS a 
hromadné bytové výstavbě. Postupně bylo postaveno více jak 600 bytů, zřízena hudební škola, 
otevřena nová základní škola, zbudován stadion. Na dynamickém rozvoji města měla zásluhu 
továrna TOS, která podporovala výstavbu dalších bytových domů, společenských zařízení a 
občanskou vybavenost města. 
 V roce 1959 byla otevřena nová mateřská škola, o rok později kulturní dům a jesle TOS 
Kuřim, které byly v r. 1991 přestavěny na další mateřskou školu, začala plynofikace města, do 
provozu byl uveden březovský vodovod. 
 K 1. 7. 1964 získala Kuřim statut města. Začala výstavba výškových bytových domů, 
obchodů, 2 mateřských škol, další základní školy, knihovny a polikliniky. Provoz zahájila 
věznice. Byla otevřena krytá plovárna se saunou, plaveckou školou a venkovní koupaliště 
s hřištěm pro plážový volejbal. V 80. letech byla dostavěna panelová sídliště Na Loučkách a 
Brněnská, začátkem 90. let byl zprovozněn penzion pro důchodce. V následujícím desetiletí 
byla zahájena intenzivní bytová výstavba, nejdříve především formou půdních vestaveb 
v domech se sedlovou střechou, od přelomu tisíciletí pak především intenzivní výstavbou 
v lokalitě Díly za sv. Janem (rozsáhlé, zcela nové sídliště bytových a rodinných domů) a 
v menší míře i v ostatních rozvojových lokalitách (Podlesí, Vyhlídka). 
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Obr.2 Panorama města při pohledu ze Zlobice (od severu) 

 
 
 Rozsáhlá výstavba domů a bytů a dobrá úroveň občanské vybavenosti mění od 90. let 
20. století tvář města a vytváří podmínky pro další růst počtu obyvatel. Významnou investicí 
byla výstavba rozsáhlého závodu společnosti TYCO Electronics Czech, s.r.o. Spolu s dalšími 
firmami i rozvojem TOS Kuřim - OS, a.s., přispívá k vysokému kladnému saldu dojížďky za 
prací do města. 
 V rámci reformy veřejné správy se Kuřim od 1. 1. 2003 stala obcí s rozšířenou 
působností, vykonávající státní správu pro správní obvod 10 obcí: Čebín, Česká, Hvozdec, 
Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška.  
 V roce 2005 Kuřim vstoupila do celostátní asociace municipalit Národní síť Zdravých 
měst ČR a navázala přeshraniční spolupráci se slovenským městem Leopoldov. Ve stejném 
roce byl rovněž ustaven dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kuřimka, jehož členy jsou 
společně s Kuřimí obce Moravské Knínice, Chudčice a Veverská Bítýška. 
 
 
  

2. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ 

 
2.1 Vývoj počtu obyvatel 
 
Město Kuřim zaznamenalo v uplynulých 100 letech výjimečně dynamický populační vývoj, 
výrazně předstihující populační růst většiny měst ČR. Hlavními impulzy populačního růstu byla 
poloha města v blízkosti Brna, výhodná dopravní poloha a specificky lokalizace významné 
strojírenské výroby do Kuřimi na počátku 40. let 20. století. Populační vývoj města však nebyl 
plynulý. Odráží se v něm celková populační situace v ČR, modifikovaná místními podmínkami – 
polohou a bytovou výstavbou, navazující na rozšiřování průmyslové výroby v závodě TOS 
Kuřim.  
 Na počátku 20. stol. byla Kuřim městysem s 1,6 tis. obyvatel. Počet obyvatel se rychle 
zvyšoval především díky vysokému přirozenému přírůstku, odrážejícímu celkově příznivou 
demografickou situaci v ČR. Vývoj byl přerušen jen první světovou válkou, po ní došlo 
k obnovení a zrychlení růstu. Ve 30. letech k růstu města v omezené míře přispěla i 
suburbanizace. V roce 1938 měla Kuřim 641 domů, tj. 2,5x více než v roce 1900 (253 domů). 
Veškerá bytová výstavba byla realizována ve formě rodinných domů. 
 V roce 1940 začala výstavba kuřimského závodu brněnské Zbrojovky, který již v roce 
1942 zahájil výrobu. V tomtéž roce byla do Kuřimi přestěhována výroba leteckých motorů 
hamburské firmy Klöckner. V roce 1943 pracovalo v obou závodech 4 tis. zaměstnanců a před 
zničením továrny spojeneckým bombardováním v srpnu 1944 byl počet pracovníků odhadován 
až na 15 tisíc. Rychlý růst výroby byl impulzem pro bytovou výstavbu. V roce 1943 začala 
výstavba nové čtvrti Podlesí, dokončené v roce 1950. S poválečnou obnovou a rozšiřováním 
strojírenského závodu (od roku 1950 TOS Kuřim) souvisela intenzivní bytová výstavba, 
především v severní části města (okolí ulice Legionářská). Ta již probíhala převážně ve formě 
bytových domů, nejčastěji dvou až čtyřposchoďových domů „dvouletkového“ typu (Bezručova 
čtvrť). Díky migraci dříve dojíždějících pracovníků průmyslového závodu, ale také díky 
vysokému přirozenému přírůstku, se počet obyvatel města rychle zvyšoval. Při sčítání v roce 
1961 žilo v Kuřimi (vč. Podlesí) již 5,9 tis. obyvatel.  
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 Šedesátá léta 20. stol. byla v ČR obdobím populační stagnace. Počet obyvatel města se 
však v této době zvyšoval neobyčejně rychle (viz srovnání s jinými městy, tab. 2.1) a to 
jednak v důsledku pokračující bytové výstavby, ale i přirozeným přírůstkem, vyplývajícím 
z předchozí imigrace mladých rodin. Naopak v 70. letech, kdy v ČR došlo v důsledku přijetí 
propopulačních opatření k urychlení populačního růstu, se v Kuřimi populační růst zpomaluje. I 
když se počet obyvatel města za dekádu zvýšil o 9%, ve srovnání s jinými městy v okolí Brna 
to bylo jen podprůměrné tempo (viz tab. 2.1 a obr. 2.1). V roce 1975 byla ukončena hromadná 
bytová výstavba v severní části města. 
 Počátkem 80. let byla obnovena hromadná bytová výstavba, tentokrát jižně od 
železniční trati (sídliště Na Loučkách). Důsledkem bylo opětovné urychlení populačního růstu 
města. Vývoj v Kuřimi tak opět kontrastoval s vývojem v ČR, pro který byla charakteristická 
populační stagnace po odeznění efektu propopulačních opatření.  
 V první polovině 90. let došlo v ČR v návaznosti na politické změny a ekonomickou 
transformaci k zásadní proměně demografického chování a populačního vývoje. Radikální 
pokles porodnosti spolu s významným zlepšováním úmrtnostních poměrů měl za následek 
nejen úbytek počtu obyvatel přirozenou měnou, ale také demografické stárnutí. Města všech 
velikostních skupin, v desetiletích centrálně řízené ekonomiky rostoucí díky soustřeďování 
hromadné bytové výstavby, začínají ztrácet své obyvatelstvo ve prospěch příměstských obcí. 
Po stagnaci v první polovině 90. let tak ke konci dekády a v prvních letech 21. století dochází 
k dalšímu oživení populačního růstu a územního rozvoje, vyplývajícímu tentokrát z atraktivní 
polohy v zázemí Brna. Největší část nové výstavby byla soustředěna do lokality Díly za sv. 
Janem. Ve srovnání s výstavbou v poválečných dekádách mají mezi nově kolaudovanými domy 
vyšší podíl rodinné domy (např. Podlesí). V důsledku rychlé suburbanizace je tak na počátku 
21. století Kuřim nejen jedním z mála měst ČR, jehož počet obyvatel se nesnižuje, ale i jedním 
z nejrychleji rostoucích měst ČR.  
   
 
Tab.2.1 Vývoj počtu obyvatel ve vybraných městech okresu Brno-venkov v letech 1961-2004 

Počet obyvatel 
Město 

1961 1970 1980 1991 2001 31.12.2004

Ivančice 8 154 8 558 9 746 9 448 9 350 9 395
Kuřim 5 944 7 076 7 695 8 621 8 930 9 552
Rosice 4 819 4 396 4 978 4 985 5 296 5 331
Šlapanice 5 387 5 410 6 841 6 172 6 214 6 422

Tišnov 7 017 6 947 9 097 8 566 8 311 8 235
Zdroj: ČSÚ – www.czso.cz  
 

http://www.czso.cz/
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Obr.2.1 Vývoj počtu obyvatel ve vybraných obcích s rozšířenou působností  
okresu Brno-venkov v letech 1961-2004 (bazický index, rok 1961=100) 
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Zdroj: ČSÚ – www.czso.cz 
 
 
2.2 Struktura obyvatelstva  
 
2.2.1 Struktura obyvatel podle věku 
 
Ve věkové struktuře obyvatelstva se odráží populační vývoj města v uplynulých sto letech. 
Nerovnoměrná dynamika tohoto vývoje je příčinou výkyvů ve věkové struktuře. Silnými 
ročníky jsou zvláště současní padesátníci, narození v době poválečného baby boomu a 
intenzivní poválečné bytové výstavby v 50. letech. Druhou silnou generací jsou mladí lidé ve 
věku 20 až 35 let, narození v době propopulačních opatření 70. let a obnovení hromadné 
bytové výstavby ve městě v 80. letech. Nový výrazný výkyv ve věkové struktuře vzniká 
v důsledku poklesu porodnosti po roce 1993 (viz obr. 2.2).  
 Z hlediska souhrnných ukazatelů lze věkovou strukturu obyvatel Kuřimi označit za 
průměrnou až mírně příznivější než je populace ČR nebo okresu Brno-venkov (tab. 2.1). 
Průměrný věk obyvatel města byl v roce 2001 o 0,3 roku nižší než v ČR a o 0,5 roku nižší než 
v Jihomoravském kraji nebo v okrese Brno-venkov. Ve srovnání s populací města Brna, která 
patří k nejstarším v ČR, byl však nižší o 1,9 roku. Podíl osob ve věku 60 a více let je ve 
srovnání s okresem i krajem mírně podprůměrný, ve srovnání s celou ČR však mírně 
nadprůměrný. Již v 90. letech počet obyvatel ve věku 60 a více let převýšil podíl dětí do 15 let.  
 V důsledku výrazného poklesu plodnosti po roce 1993 a významných přírůstků naděje 
na dožití mužů i žen je výrazným rysem demografického vývoje v Kuřimi i v ČR proces 
demografického stárnutí. Průměrný věk obyvatel města se v průběhu 90. let zvýšil o 3,1 roku 
a od sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 do konce roku 2004 o další 0,4 roku. Demografické 
projekce předpokládají v příštích letech jen pomalé zvyšování plodnosti a další prodlužování 
délky lidského života, stárnutí populace tedy bude dále pokračovat. Ekonomické a sociální 
důsledky demografického stárnutí jsou navíc zesilovány ukončováním ekonomické aktivity 
silných poválečných ročníků. V Kuřimi byly důsledky demografického stárnutí (např. pokles 
podílu dětí ve věku školní docházky) dosud zmírňovány imigrací (tj. zvětšováním velikosti 
populace). V příštích letech však bude i v Kuřimi nutné se zabývat důsledky rychlého 
demografického stárnutí a nevyrovnané věkové struktury. 

http://www.czso.cz/
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Tab.2.2 Struktura obyvatel vybraných obcí s rozšířenou působností okresu Brno-venkov podle 
věku (k 1. 3. 2001) 

Obyvatelstvo Věková skupina (% počtu obyvatel) 
obyvatelstvo celkem z toho ženy 

  
celkem 

z toho 
ženy 0 - 14 15 - 59

60+ 
vč. 

nezj. 
0 - 14 15 - 59

60 + 
vč. 

nezj. 

Index 
stáří 

Prům. 
věk 

Ivančice 9 350 4 762 16,7 65,5 17,8 16,0 63,5 20,6 106,3 38,6
Kuřim 8 930 4 516 16,3 64,7 18,9 15,6 62,7 21,7 116,1 38,5
Rosice 5 296 2 712 17,3 64,9 17,7 16,1 63,7 20,2 102,5 38,0
Šlapanice 6 214 3 197 15,5 63,8 20,7 14,0 63,3 22,7 133,9 40,3
Tišnov 8 311 4 326 15,4 65,1 19,4 15,1 62,8 22,1 126,1 39,4

Okres Brno-
venkov 159 169 81 158 16,5 64,2 19,3 15,9 61,7 22,4 116,4 39,0
ČR 10 230 060 5 247 989 16,2 65,4 18,4 15,4 63,2 21,4 114,0 38,8

Zdroj: ČSÚ (2003) Vývoj věkové struktury a její tendence. Praha: ČSÚ 
 
Změnu věkové struktury obyvatel v posledních letech nejlépe vystihuje věková pyramida (viz 
Obr.2.2).  
 

Obr.2.2 Věková pyramida Kuřimi v letech 1991 a 2001 

-400 -200 0 200 400

0 - 4
5 - 9

10 -14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94

95 a

muži ženy
 

         1991 

-400 -200 0 200 400

0 - 4
5 - 9

10 -14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94

95 a

muži ženy
 

2001 
 

      
Průměrný věk občana Kuřimi k 31. 12. 2004 činil 38,9 let. 
 
Tab.2.3 Vývoj počtu obyvatel Kuřimi ve sledovaných věkových kategoriích, index stáří (údaje 
ke sčítání lidu – 1991, 2001, u dalších let k 31.12.)  
Věková kategorie   1991 2001 2002* 2003* 2004* 
0-14 1 831  1 457 1 475 1 460 1 520  
15-59  [15-64*] 5 420  5 781 6 339 6 498 6 695  
60+      [65+*]  1 370  1 692 1 304 1 325 1 337  
Celkem 8 621  8 930 9 118 9 283 9 552  
Průměrný věk 35,4 38,5 38,9 38,9 38,9 
Index stáří 74,8 116,1 88,4 90,7 88,0 

Zdroj: ČSÚ – www.czso.cz 

http://www.czso.cz/
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2.2.2 Struktura obyvatel podle vzdělání 
 
Stupeň formální vzdělanosti je v ČR ovlivněn především věkem (mladší generace jsou více 
vzdělané) a stupněm urbanizace (obyvatelstvo měst, zvláště velkých, je více vzdělané). 
Vzdělanostní struktura obyvatel Kuřimi tak odpovídá jeho velikosti věkové struktuře, resp. je 
mírně nadprůměrná. Podíl obyvatel s úplným středoškolským vzděláním nebo vyšším 
odborným vzděláním je v Kuřimi o 3,1% vyšší než v ČR, podíl vysokoškoláků je vyšší o 0,9%. 
Tomu odpovídá významně nižší podíl obyvatel s pouze základním vzděláním, zatímco podíl 
obyvatel s učňovským vzděláním je průměrný. Ze srovnatelných měst v blízkém okolí Brna má 
pouze Tišnov a Šlapanice příznivější vzdělanostní strukturu (viz tab. 2.4 a obr. 2.3). Více než 
dvě pětiny kuřimských obyvatel (41,3%) mají nejméně maturitu. V důsledku rozšíření 
dostupnosti vzdělání v 90. letech bude docházet ke zvyšování tohoto podílu.    
 
Tab.2.4 Struktura obyvatel vybraných obcí s rozšířenou působností okresu Brno-venkov podle 
nejvyššího dosaženého vzdělání (k 1. 3. 2001) 
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Ivančice 7 784 20,9 42,6 24,3 3,9 6,8 0,3 1,1
Kuřim 7 473 19,5 38,5 27,8 3,7 9,8 0,1 0,6
Rosice 4 379 21,6 40,6 26,0 3,3 7,8 0,2 0,4
Šlapanice 5 251 18,8 38,4 27,7 3,4 11,1 0,1 0,5
Tišnov 7 029 20,1 35,1 28,1 4,6 10,6 0,1 1,4

Okres celkem 132 828 23,3 42,0 23,5 3,0 7,2 0,3 0,7
ČR 8 575 198 23,0 38,0 24,9 3,5 8,9 0,4 1,3

* Počet obyvatel starších 15 let 
Zdroj: Sčítání, lidu domů a bytů 2001. ČSÚ – www.czso.cz 
 
Obr.2.3 Struktura obyvatel vybraných obcí s rozšířenou působností okresu Brno-venkov podle 
nejvyššího dosaženého vzdělání (k 1. 3. 2001) 
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Zdroj: Sčítání, lidu domů a bytů 2001. ČSÚ – www.czso.cz 
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2.3 Pohyb obyvatelstva  
 
Počet obyvatel města se v uplynulých letech zvyšoval především v důsledku kladného 
migračního salda. V letech 2002 až 2004 se do města ročně přistěhovalo v průměru více než 
300 osob a migrační saldo bylo vyšší než 100 osob ročně. Důsledkem kladného salda migrace 
je i poměrně příznivá bilance přirozené měny obyvatelstva. Většinu přistěhovalých totiž tvoří 
mladí lidé ve věku 20 – 35 let, tedy ve věku, kdy zakládají rodiny. Ve městě se proto narodí 
více dětí než zemře osob. Kladné migrační saldo tak omlazuje věkovou strukturu a poněkud 
zmírňuje důsledky demografického stárnutí.  
 Kuřim je z hlediska pohybu obyvatel v ČR výjimečným městem. Většina měst totiž 
v uplynulých letech ztrácela obyvatelstvo jak migrací, tak i přirozenou měnou. Příznivá bilance 
obyvatelstva Kuřimi je výsledkem jeho příznivé polohy a efektem suburbanizace. Lze očekávat, 
že v příštích letech bude tento trend pokračovat, v těsné závislosti na intenzitě bytové 
výstavby.  
 
Tab.2.5: Pohyb obyvatelstva Kuřimi v letech 2000-2004 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004
Počet obyvatel k 31.12. 8925 9004 9118 9283 9552
Přistěhovalí  242 342 411 472
Vystěhovalí  158 253 265 236
Narození 89 102 107 102
Zemřelí 81 77 88 69
Saldo migrace 84 89 146 236
Přirozený přírůstek 8 25 19 33
CELKOVÝ PŘÍRŮSTEK 92 114 165 269

Zdroj: ČSÚ – www.czso.cz 
 
 
 
Obr.2.4 Srovnání relativních ukazatelů pohybu obyvatelstva ve vybraných obcích s rozšířenou 
působností okresu Brno-venkov (v přepočtu na 1000 obyvatel obce) 
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Zdroj: Aspekt CEG, a.s. – Odvětvová analýza municipalit / Oblast Jihovýchod; vlastní výpočty OIRR MěÚ Kuřim 
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2.4 Domovní a bytový fond 
 
Bytový fond v Kuřimi tvořilo v době posledního sčítání 3 224 bytů v 1 094 domech. Celkem 
1065 bytů, tj. třetina (33,0%) celkového počtu, byla v rodinných domech, většina bytů 
(66,6%) byla v bytových domech, 13 bytů v jiných domech. Většina obyvatel rodinných domů 
bydlí ve vlastním domě, byty v bytových domech byly z 36% v osobním vlastnictví, z 36% 
v družstevním vlastnictví a z 25% byly užívány na základě nájemní smlouvy.  
 V jednom bytě bydlí v Kuřimi průměrně 2,73 osob, přičemž není velký rozdíl 
v průměrném počtu osob v bytě v rodinném domě (2,77 osob) nebo v bytovém domě (2,71 
osob). Prostorový komfort bydlení v rodinných domech je přitom podstatně vyšší: průměrná 
celková plocha bytu v RD v roce 2001 byla 92,05m2, což bylo o 31,2 m2 (tj. o 51%) více než 
v bytových domech (60,81 m2). Na jednu osobu bydlící v rodinném domě tak připadalo 
průměrně 20,83 m2 obytné plochy, zatímco na člověka v bytovém domě jen 14,27m2.   
 Velikostní standard bytů je v Kuřimi ve srovnání s ČR nebo Jihomoravským krajem 
podprůměrný. Je to především důsledek vysokého podílu bytů v bytových domech.  Průměrná 
obytná plocha bytu v ČR je 49,5 m2 a v Jihomoravském kraji dokonce 51,8 m2, což je o 6,6 m2 
více než v Kuřimi. Na jednu osobu připadá v Kuřimi o 2,1 m2 méně obytné plochy než v ČR 
(18,6 m2).  
 Naproti tomu je vybavenost kuřimských bytů nadprůměrná (viz tab. 2.6 a 2.7). 
Vodovodem není vybaveno 0,7% bytů (v ČR 1,5% bytů) a bez přívodu zemního plynu je jen 
4,1% bytů (v ČR je celkově 35,9% bytů bez plynu). Vlastní splachovací záchod nemá v Kuřimi 
2,1% bytů (v ČR 4,6% bytů) a koupelnu nebo sprchový kout 1,4% bytů (v ČR 3,9% bytů). 
Ústředním nebo etážovým topením je vytápěno 83% bytů (v ČR 81,7%). 
 
Tab.2.6 Trvale obydlené domy podle technického vybavení, počtu bytů a vlastnictví, trvale 
obydlené byty podle technického vybavení a velikosti (k 1. 3. 2001) 

Trvale obydlené domy Trvale obydlené byty 
  

počet v % 
  

počet v % 

Veřejný vodovod 1 052 96,2 Vodovod v bytě 3 201 99,3
Přípojka na kanalizační síť 946 86,5 Plyn zaveden do bytu 3 091 95,9
Plyn ze sítě 1 051 96,1 Teplá voda ze zdroje mimo budovu 1 058 32,8
Ústřední topení celkem 734 67,1 Způsob vytápění     

kotelna mimo dům 80 7,3 ústřední topení 2 173 67,4
kotelna v domě 654 59,8 etážové topení 504 15,6

     kamna 502 15,6
Počet všech bytů v domě    Energie použitá k vytápění1)     

1 - 2 897 82,0 uhlí 43 1,3
3 - 4 15 1,4 elektřina 23 0,7
5 - 9 95 8,7 plyn 1 879 58,3
10 - 19 63 5,8 Koupelna (sprch. kout) v bytě 3 178 98,6
20 - 49 20 1,8 Splachovací záchod v bytě 3 155 97,9
50 a více 3 0,3 Byty s obytnou plochou v m2     
     do 19,9 192 6,0

Vlastník domu    20,0 - 39,9 1 308 40,6
fyzická osoba 888 81,2 40,0 - 49,9 780 24,2
obec, stát 18 1,6 50,0 - 59,9 388 12,0
stavební bytové družstvo 45 4,1 60,0 - 79,9 310 9,6
ostatní právnické osoby 10 0,9 80,0 - 99,9 128 4,0
kombinace vlastníků 128 11,7 100,0 a více 101 3,1

Zdroj: Sčítání, lidu domů a bytů 2001. ČSÚ – www.czso.cz 
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Tab.2.7 Obyvatelstvo v trvale obydlených domech a bytech podle vlastnictví domu a podle 
vybavení a velikosti domů a bytů (k 1. 3. 2001) 

Obyvatelstvo 
v domech 

Obyvatelstvo 
v bytech   

počet v % 
  

počet v % 

Veřejný vodovod 8 779 98,3 Vodovod v bytě 8 761 99,5
Přípojka na kanalizační síť 8 419 94,3 Plyn zaveden do bytu 8 507 96,6
Plyn ze sítě 8 678 97,2 Teplá voda ze zdroje mimo budovu 3 048 34,6
Ústřední topení celkem 6 369 71,3 Způsob vytápění     

kotelna mimo dům 3 608 40,4 ústřední topení 6 171 70,1
kotelna v domě 2 761 30,9 etážové topení 1 350 15,3

      kamna 1 183 13,4
Počet všech bytů v domě     Energie použitá k vytápění1)     

1 - 2 2 994 33,5 uhlí 99 1,1
3 - 4 100 1,1 elektřina 66 0,7
5 - 9 1 760 19,7 plyn 5 089 57,8
10 - 19 2 157 24,2 Koupelna (sprch. kout) v bytě 8 722 99,1
20 - 49 1 437 16,1 Splachovací záchod v bytě 8 655 98,3
50 a více 422 4,7 Byty s obytnou plochou v m2     
      do 19,9 325 3,7

Vlastník domu     20,0 - 39,9 3 156 35,8
fyzická osoba 3 054 34,2 40,0 - 49,9 2 338 26,6
obec, stát 249 2,8 50,0 - 59,9 1 150 13,1
stavební bytové družstvo 2 146 24,0 60,0 - 79,9 965 11,0
ostatní právnické osoby 114 1,3 80,0 - 99,9 444 5,0
kombinace vlastníků 3 303 37,0 100,0 a více 390 4,4

Zdroj: Sčítání, lidu domů a bytů 2001. ČSÚ – www.czso.cz 
 
Vybavenost kuřimských domácností odpovídá velikosti a poloze města. Osobní automobil 
využívá polovina domácností (ve venkovských obcích s horší dopravní obslužností je tento 
podíl vyšší). V Kuřimi je nadprůměrný podíl domácností vybavený rekreačním objektem i 
osobním počítačem. Vybavenost domácností předměty dlouhodobé spotřeby se však poměrně 
rychle mění.  
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Obr.2.5 Vybavení bytových domácností ve vybraných obcích s rozšířenou působností okresu 
Brno-venkov (k 1. 3. 2001) 

 
Zdroj: Sčítání, lidu domů a bytů 2001. ČSÚ – www.czso.cz 
 
Pozn. Cenzové domácnosti jsou nejmenší společenství lidí bydlících v jednom bytě, jsou odvozované zpravidla podle 
příbuzenského vztahu a jsou děleny na 4 základní typy – úplné rodiny, neúplné rodiny, vícečlenné nerodinné 
domácnosti a domácnosti jednotlivce. Úplné a neúplné rodiny, souhrnně označované jako domácnosti rodinné, pak lze 
rozdělit ještě podle toho, zda jsou či nejsou členy domácnosti závislé děti. 
 
 
2.4.1 Bytová výstavba 
 
Po útlumu počátkem 90. let v důsledku ukončení hromadné bytové výstavby a zhoršení 
ekonomické situace v důsledku transformace dochází od druhé poloviny 90. let k opětovnému 
oživení bytové výstavby. Na rozdíl od předchozího období je většina nových bytů v rodinných 
domech, případně v menších bytových domech. Významný podíl mají také nově kolaudované 
byty v nástavbách a přístavbách (viz tab. 2.8). Obytná plocha nově dokončovaných bytů je 
vyšší než plocha starších bytů. Dochází tak k postupnému zlepšování prostorového standardu 
bydlení ve městě. 
Bytová výstavba ve městě je velmi intenzivní a v kontextu České republiky silně nadprůměrná. 
Tato skutečnost je nejmarkantněji patrná při sledování ukazatele počtu dokončených bytů ve 
vztahu k počtu obyvatel obce (viz tab. 2.9 a 2.10).  
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Tab.2.8 Dokončené byty ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim 

 
Zdroj: ČSÚ 
 
 
Tab.2.9 Vybraná města s 10 000 a více obyvateli a s méně než 10 000 obyvateli1) s nejvyšší a 
nejnižší intenzitou bytové výstavby v průměru let 1997-2002 

Počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu 
v období 1997-2002 ve městech 

s 10 000 a více obyvateli  s méně než 10 000 obyvateli 
Největší hodnoty : 

Rychnov nad Kněžnou 5,12 Nepomuk 10,85
Bruntál 4,80 Černošice 6,16
Vysoké Mýto 4,26 Kuřim 6,15
Prachatice 4,24 Stochov 6,07
Otrokovice 4,02 Třeboň 5,44
Poděbrady 3,78 Roztoky 5,41
Tachov 3,76 Skuteč 5,07
Říčany 3,68 Dobřany 5,05
Svitavy 3,64 Staré Město 5,01
Benešov 3,63 Stod 4,89
  

Průměr měst s 10 000 a více obyvateli 1,88 Průměr vybraných měst do 10 000 obyvatel 2,43
  

Litoměřice 0,49 Odry 1,06
Krupka 0,49 Habartov 0,98
Havířov 0,42 Osek 0,88
Teplice 0,42 Dubí 0,87
Ústí nad Labem 0,39 Milovice 0,56
Neratovice 0,36 Duchcov 0,52
Louny 0,29 Mimoň 0,34
Bílina 0,26 Kraslice 0,25
Chomutov 0,22 Týn nad Vltavou 0,22
Litvínov 0,22 Vimperk 0,16

Nejmenší hodnoty : 
Zdroj: ČSÚ – www.czso.cz 
1) Vybraná města do 10 000 obyvatel tvoří všechna města s 5 000-9 999 obyvateli a dále 13 sídel správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností s méně než 5 tis. obyvateli. 

 
Na rozdíl od měst větší velikosti se v bytové politice úspěšná pětitisícová města 

podstatně více přibližují největším městům republiky, ať již Praze (Černošice, Stochov, 
Roztoky), Plzni (Nepomuk, Dobřany, Stod) nebo v případě Kuřimi Brnu. Vedle měst se zcela 
dominantní výstavbou bytových domů (Stochov, Nepomuk) napomohla v některých případech 
vysoké hodnotě intenzitního ukazatele i rozsáhlá výstavba rodinných domů. To se týká vedle 
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Kuřimi a Roztok v prvé řadě Černošic, kde se byty mimo rodinné domy stavěly v zanedbatelné 
míře. 
 
Tab.2.10 Obce velikosti 5-15 tis. obyvatel s největším počtem bytů dokončených v úhrnu let 
1997-2002 (na 1000 obyvatel středního stavu) 

Dokončené byty 
  
  

Obec 
absolutně 

  

na 1 000 obyv. 
středního stavu

Střední stav 
obyvatel 

1997-2002 

1. Kuřim 331 6,15 8 970 
2. Stochov 195 6,07 5 354 
3. Třeboň 298 5,44 9 130 
4. Roztoky 186 5,41 5 730 
5. Rychnov nad Kněžnou 360 5,12 11 719 
6. Skuteč 161 5,07 5 293 
7. Dobřany 172 5,05 5 677 
8. Staré Město 203 5,01 6 753 
9. Třebechovice pod Orebem 146 4,50 5 407 

10. Přeštice 169 4,39 6 416 
11. Čáslav 256 4,28 9 969 
12. Slavkov u Brna 151 4,26 5 908 
13. Vysoké Mýto 308 4,26 12 050 
14. Prachatice 301 4,24 11 832 
15. Chrastava 148 4,16 5 929 

Zdroj: ČSÚ – www.czso.cz; vlastní výpočty OIRR MěÚ Kuřim 
 

Ze srovnání českých a moravských měst s 5 až 15 tis. obyvateli z hlediska intenzity 
bytové výstavby v letech 1997 – 2002 vyplývá, že v Kuřimi byla bytová výstavba 
nejintenzivnější (viz tab. 2.10). Data v tab. 10.2 zahrnují jen období do roku 2002. V letech 
2003 a 2004 se počet dokončených bytů v Kuřimi dále zvýšil, především díky kolaudacím bytů 
ve velké rozvojové ploše Díly za sv. Janem. V případě zahrnutí novějších dat by byl odstup 
Kuřimi od dalších měst ČR ještě větší. První bytové jednotky byly v lokalitě Díly za sv. Janem 
zkolaudovány v roce 2000 a do roku 2002 zde bylo dokončeno 92 bytů, což představovalo asi 
třetinu bytů dokončených ve městě. Vrchol stavebního rozvoje této lokality představovaly roky 
2003 a 2004, kdy zde bylo dokončeno celkem 225 bytů, tj. 75% všech bytů dokončených ve 
městě.  

Především díky výstavbě v lokalitě Díly za sv. Janem intenzita bytové výstavby 
v posledních letech významně vzrostla. Z relativního hlediska bylo v Kuřimi v  letech 2003 a 
2004 dokončeno 32,14 bytů na tisíc obyvatel. Výstavba v této lokalitě dále pokračuje, dalšími 
lokalitami kde probíhá nebo je připravována výstavba jsou Podlesí, Vyhlídka, U Vlečky aj.).  

Nabízí se však otázka, zda intenzivní bytová výstavba v lokalitě neprobíhá příliš na úkor 
budování odpočinkových ploch, hřišť, veřejné zeleně, či další občanské vybavenosti. Jisté 
řešení by v této věci mohlo nabídnout důsledné zpracování závazných regulačních plánů pro 
uvažované rozvojové lokality města.  

V územním plánu jsou pro bydlení dále vyčleněny lokality Starý dvůr, při ul. 
Křížkovského, za Městským úřadem (rozvojové plochy pro bydlení v bytových domech, 
situované spíše v západní části města) a dále lokality Záhoří, Kolébka a Starý Dvůr (rozvojové 
plochy pro bydlení v rodinných domech, situované především ve východní části města). Ve 
stávajícím zastavěném území města jsou pro výstavbu rodinných domů dále vhodné menší 
izolované plochy. 
 

http://www.czso.cz/
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Obr.2.6 Zahájené a dokončené byty v Kuřimi a v lokalitě Díly za Sv. Janem v letech 1998-2004 
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3. EKONOMIKA A TRH PRÁCE 
 
3.1 Struktura ekonomické základny  
 
Přestože v desetiletí mezi roky 1991 a 2001 počet obyvatel mírně narůstal, počet ekonomicky 
aktivních obyvatel se naproti tomu snížil (o 140). Významný je oproti tomu nárůst obyvatel 
ekonomicky neaktivních, jejichž počet ve stejném období vzrostl o 418 osob  na celkový počet 
4 320 (48,4% obyvatel města). Příčinou tohoto trendu je především celospolečenský trend stárnutí 
obyvatelstva. 
 Pokud jde o odvětvovou strukturu ekonomicky aktivních obyvatel, ke dni posledního sčítání 
lidu je patrná jednoznačná převaha zaměstnanců v průmyslu (více než 40%), více než desetina 
obyvatel je zaměstnána ve sloučené kategorii školství, zdravotnické, veterinární a sociální činnosti 
a dále v kategorii obchod a opravy motorových vozidel. 
 
Obr.3.1 Struktura ekonomicky aktivních obyvatel města podle odvětví (k 1. 3. 2001) 

 
               Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

zemědělství, 
lesnictví, rybolov; 

1,7%

průmysl; 40,4%

stavebnictví; 8,5%

obchod,opravy 
motor. vozidel; 

10,0%

doprava, pošty a 
telekomunikace; 

4,4%

veřejná správa, 
obrana, soc.
zabez.; 6,2%

školství, zdravot.,
veter. a soc. činn.; 

10,6%

ostatní odvětví; 
12,5%

nezaměstnaní; 5,6%

http://www.czso.cz/


Strategický plán rozvoje města Kuřimi                                                                                   Situační analýza 

 
 

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

 
2005/2006  - 24 z 124 - 

Tab.3.1 Vývoj počtu a struktury ekonomicky aktivních obyvatel města a správního obvodu v letech 
1991 a 2001 

 
 
 
3.2 Hlavní zaměstnavatelé 
 
Klíčové podnikatelské subjekty jsou ve městě soustředěny ve dvou průmyslových zónách: 
nejvýznamnější roli zaujímá průmyslová zóna SEVER, rozvíjející areál tradičního průmyslového 
podniku TOS Kuřim, s řadou následných investic „na zelené louce“, druhou je průmyslová zóna 
ZÁPAD využívající areál bývalého státního statku. 
 
Tyco Electronics Czech, s.r.o. 
Nejvýznamnějším zaměstnavatelem regionu je firma Tyco Electronics Czech, s.r.o. Firma, resp. její 
předchůdce (do roku 1999 vystupovala pod značkou AMP), pro své podnikatelské záměry „na 
zelené louce“ vykoupila v průběhu 90. let téměř 16 ha pozemků. Výstavba výrobní haly začala v 
roce 1997.  V roce 2000 firma získala ocenění vládní agentury CzechInvest – 2. místo v kategorii 
Investor roku. Od roku 1999 je firma součástí nadnárodní společnosti Tyco International Ltd., 
která je všestrannou výrobní a servisní společností, největším světovým konstruktérem, 
výrobcem, dodavatelem a servisní společností podmořských telekomunikačních systémů, 
největším světovým výrobcem, dodavatelem a poskytovatelem protipožárních systémů a služeb 
elektronického zabezpečení, a největším světovým výrobcem regulačních ventilů.  
 Kuřimská pobočka v současnosti (rok 2005) zaměstnává cca 1700 zaměstnanců. Firma 
mj. spolupracuje také na organizaci dopravy zaměstnanců do práce. Ve firmě pracují se systémem 
SAP, který je podmínkou pro propojení výrob v návaznosti na dopravu a logistiku. Pobočka v 
Kuřimi vyrábí své produkty ze 80 % pro automobilový průmysl: kabelové svazky, pojistkové 
skříně, kabeláže pro připojení AirBagu, kabeláže palivových pump a vstřikování, konektory s 
příslušenstvím pro xenonová světla. 

Zdroj: http://www.tycoelectronics.cz/ 
 

TOS Kuřim - OS, a.s. 
Firma TOS Kuřim - OS, a.s. patří k nejstarším výrobcům frézek, jednoúčelových strojů a 
automatických obráběcích linek v České republice. Závod byl založen v roce 1942 jako pobočný 
závod Zbrojovky Brno.  
 TOS Kuřim byl od svého založení průkopníkem v zavádění nových technologií do praxe a 
obchodní značka firmy se stala symbolem spolehlivých a přesných obráběcích strojů s 

http://www.tycoelectronics.cz/
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dlouhodobou životností. Na začátku sedmdesátých let byl např. uveden do provozu integrovaný 
výrobní úsek pro komplexní obrábění skříňových součástí jako předchůdce současných pružných 
výrobních systémů, vyráběných ve známých společnostech jako např. Comau, Berardi, Renault-
Automation, Krause, Ex-Cell-O aj.  
 Velký rozvoj sortimentu i objemu kulminoval na konci osmdesátých let. Společnost měla v 
té době tři pobočné výrobní závody, svou vlastní slévárnu přesných odlitků a jako jediný výrobce v 
bývalé Československé republice vyráběla kuličkové šrouby. Nosný sortiment sestával z obráběcích 
center, nástrojových, konzolových a ložových frézek, jednoúčelových strojů a automatických 
obráběcích linek.  
 V roce 1996 prošla firma transformací. Stala se zcela privátní firmou, jejím stoprocentním 
vlastníkem byla společnost FOBS LEASING, s.r.o. Od srpna 1996 nesl nástupce tradice ve výrobě 
přesných obráběcích strojů v Kuřimi jméno TOS KUŘIM - OS, s.r.o.; na základě licenčních dohod 
převzal know-how, registrovanou ochrannou známku a logo společnosti a především kompletní 
tým odborníků.  
 S účinností od 1. 1. 2001 vznikla akciová společnost TOS KUŘIM - OS, a.s. Tato společnost 
přebírá veškerá práva, povinnosti a závazky společnosti TOS KUŘIM - OS, s.r.o. Od 1. 8. 2005 se 
většinovým vlastníkem společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s. stala brněnská společnost ALTA, a.s. 
Firma patří mezi významné obchodní společnosti v České republice v oblasti strojírenství. Její 
dlouhodobě výrazné hospodářské výsledky ji tradičně umisťují v anketě Czech Top 100 mezi 
nejúspěšnější firmy v České republice. S tržbami za rok 2004, které přesáhly úroveň 7,2 miliardy 
Kč, se řadí také na 4. místo nejproduktivnějších společností Jihomoravského kraje. Záměrem 
nového většinového akcionáře a nově jmenovaného vedení je navázat na dlouhodobou tradici 
výroby obráběcích strojů v Kuřimi a zvyšovat konkurenceschopnost firmy na světových trzích. 

Zdroj: http://www.tos-kurim.cz/tos/cz/info.htm 
 
 Z dalších významných firem působících ve městě je možno jmenovat následující: Slévárna 
Kuřim, a.s., Kuličkové šrouby Kuřim, a.s., Walter, s.r.o. (nově vybudovaná hala „na zelené louce“), 
Prefa Brno, a.s., GOOS, a.s., gromathic, s.r.o., ELEKTROBOCK CZ, s.r.o., KAMPOS, s.r.o., 
ČOKOLÁDOVNY FIKAR, s.r.o., Lesy města Brna, spol. s r.o. 
 Kromě výše zmíněných firem má pro podnikatelské prostředí města významnou funkci i 
logistické centrum firmy Investa International, s.r.o., s více než 40.000m2 skladové plochy, 
nacházející se v areálu průmyslové zóny SEVER.  
 

http://www.tos-kurim.cz/tos/cz/info.htm
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Tab.3.2 Vybrané subjekty s 20 a více zaměstnanci se sídlem na území města (stav k 31.12.2004) 
Název OKEČ Počet zam. Vlastnictví

Tyco Electronics Czech, s.r.o. 316100 1500-1999 zahraniční  
TOS KUŘIM - OS, a.s. 294000 500-999 soukromé 
SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s. 275100 250-499 soukromé 
Lesy města Brna, spol. s r.o. 20100 100-199 komunální 
KAMPOS, s.r.o. 252420 100-199 soukromé 
KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. 291000 100-199 soukromé 
Walter, s.r.o. 294200 100-199 zahraniční 
Město Kuřim 751100 100-199 státní 
GOOS, spol. s r.o. 294100 50-99 soukromé 
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, příspěvková org. 801010 50-99 komunální 
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Kuřim s.r.o. 802220 50-99 soukromé 
gromathic, s.r.o. 252300 25-49 soukromé 
ELEKTROBOCK CZ, s.r.o. 312000 25-49 soukromé 
Energo - servis, spol. s r.o. 713200 25-49 soukromé 
Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, příspěvková org. 801020 25-49 komunální 
Základní škola v Kuřimi 801020 25-49 komunální 

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. 900300 25-49 soukromé 

Čokoládovny Fikar, s.r.o. 158400 20-24 soukromé 
Zdroj: Krajský úřad Jihomoravského kraje, vlastní šetření OIRR MěÚ Kuřim 
 
 
3.3 Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol 
 
Tab.3.3 Vývoj vyjížďky a dojížďky do zaměstnání ve vybraných městech okresu Brno-venkov 

Dojíždějící Vyjíždějící Saldo dojížďky 
Obsazená 

pracovní místa v 
roce 2001 

Obsazená 
pracovní  místa 

v roce 1991 
Centrum 
dojížďky 

2001 1991 2001 1991 2001 1991 celkem
na 

1000 
zam. 

celkem

na 
1000 
ekon. 
akt.  

Index 
OPM    

D/OPM

Ivančice 1 556 1 665 1 581 1 417 -25 248 4 244 994 5 131 1 051 82,7 367

Kuřim 3 609 3 230 1 959 1 885 1 650 1 345 5 937 1 385 6 064 1 285 97,9 608

Rosice 1 217 1 483 1 378 1 672 -161 -189 2 251 933 2 931 939 76,8 541

Šlapanice 764 608 2 134 2 527 -1 370 -1 919 1 556 532 1 397 421 111,4 491

Tišnov 1 949 2 216 2 131 2 278 -182 -62 3 695 953 4 359 986 84,8 527
Index OPM: Podíl obsazených pracovních míst v roce 2001 v přepočtu na obsazená pracovní místa v roce 1991 
D/OMP:  Dojíždějící na 1000 obsazených pracovních míst (2001) 
Zdroj: www.czso.cz, vlastní výpočty OIRR MěÚ Kuřim 
 
Kuřim patří mezi nejvýznamnější centra dojížďky za prací na území brněnské aglomerace. Na 
území města bylo v období 1991 a 2001 zhruba 6 tisíc pracovních míst, přičemž celková nabídka 
pracovních míst měla v tomto období mírně klesající tendenci. Do města v tomto období za prací 
dojíždělo zhruba 3,5 tis. zaměstnanců, počet vyjíždějících se blížil ke 2 tis. Oproti poklesu 
celkového počtu obsazených pracovních míst (o 127) vzrostlo v průběhu 90. let 20. století o více 
než 300 osob kladné saldo dojížďky a to na celkovou hodnotu 1650 osob (rozdíl mezi dojíždějícími 
a vyjíždějícími za prací).  
 Jak vyplývá ze srovnávacích údajů center okresu Brno-venkov (Tab.3.2), je v Kuřimi patrný 
nejvyšší podíl dojíždějících na 1000 obsazených pracovních míst – 3 z 5 zaměstnaných ve městě 
jsou dojíždějící. 
 

http://www.czso.cz/
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Obr 3.2 Odvětvová struktura dojíždějících za prací do vybraných center dojížďky okresu Brno-
venkov  
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3. 4 Investiční příležitosti ve městě 
 
Územní plán sídelního útvaru Kuřim byl schválen obecním zastupitelstvem dne 9. 11. 1998. 
Návrhové plochy vhodné pro nové investiční příležitosti města jsou podrobně uvedeny podle využití 
v daném území.   
  
Plochy výroby, skladování a distribuce 
Kromě stávajících ploch, které se dají využít k přestavbě nebo dostavbě původních objektů jsou ve 
městě dvě hlavní rozvojové lokality při severním a západním okraji města. 

• Lokalita Blanenská V 1.1 – V 0.7  
Rozvojová plocha pro čistou výrobu a montáž situovaná v severní části města, jižně pod 
silnicí Blanenská, která je již z části zastavovaná konkrétními podnikatelskými subjekty. 

• Lokalita státní statek V 1.1 – V 1.4 
Rozvojová plocha je navržena v západní části města směrem k Moravským Knínicím, 
navazuje na areál bývalého státního statku. Výstavba v této lokalitě je podmíněna 
výstavbou rychlostní komunikace R 43. 

• Lokalita TOS sever V 2.1 – V 2.6 
Rozvojová plocha navazuje na stávající výrobní zónu TOS a.s. a Prefy a.s. v severní části 
města. Výhodou této lokality je možnost napojení na železniční vlečku. 

 
Plochy občanského vybavení a služeb 

• Lokalita státní statek K 1.1 a K 1.2   
se nachází v jihozápadní části města při komunikaci do Moravských Knínic, která je z části 
zastavovaná konkrétními podnikatelskými subjekty. 

• Lokalita Tyršova K 3.1 – K 3.4 
je navržena pro drobnější areály služeb pro motoristy na vstupu  do města. 

• Lokalita Záhoří do klínů K 4.1 – K 4.3  
představuje rozsáhlou územní rezervu pro komerční využití při silnici I/43, která 
bezprostředně navazuje na rozvojovou plochu pro bydlení v rodinných domech.   

Dojíždějící celkem
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• Lokalita Zadní mezihoří K 5 
je rezerva pro dopravní zařízení a služby motoristům při silnici I/43 v jihovýchodní části 
města. 

  
 
3.5 Trh práce 
 
Míra nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov je dlouhodobě pod celostátním průměrem i 
průměrem Jihomoravského kraje. Bezprostřední blízkost moravské metropole činí z jejího zázemí 
vysoce atraktivní místo pro širokou škálu investičních příležitostí. Město Kuřim se svým správním 
obvodem však svou dlouhodobě nízkou mírou nezaměstnanosti zaujímá zvláštní postavení i v 
rámci okresu Brno-venkov. 
 Dosud poměrně nízká míra nezaměstnanosti ve městě i v regionu je důsledkem relativně 
úspěšné restrukturalizace nejvýznamnějšího průmyslového podniku uplynulých desetiletí TOS 
Kuřim, úspěšně realizovaných nových investic (TYCO Internatilonal, Walter) i značné nabídky 
širokého spektra pracovních příležitostí ve městě Brně. 
 
Obr.3.3 Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti ve vybraných obcích s rozšířenou působností na 
území okresu Brno-venkov v období 06.2001-04.2005 
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Zdroj: Integrovaný portál MPSV, http://portal.mpsv.cz 
Metodická poznámka: „Podle oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů počítá 
jako podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání na pracovní síle. Míra nezaměstnanosti v obcích se z důvodu nedostupnosti 
relevantních dat na úrovni obcí počítá na základě celkového počtu uchazečů o zaměstnání a ekonomicky aktivního 
obyvatelstva. Míra nezaměstnanosti za okres uvedená v této statistice je pouze orientační.“ 
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4. DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 
4.1 Silniční doprava 
4.1.1 Silniční síť 
 
Město Kuřim se nachází severozápadně od Brna na spojnici důležitých dopravních tahů. Je 
zatíženo vysokými intenzitami tranzitní i cílové dopravy. 

Nejdůležitější silniční komunikací z hlediska celostátní dopravy je silnice I/43 Brno-
Svitavy-Králíky-st. hranice s Polskem, která převádí dopravu z Jihomoravského kraje do kraje 
Pardubického, Královéhradeckého a částečně i Olomouckého. Komunikace má značný význam i 
pro mezinárodní dopravu a je součástí základní sítě evropských komunikací (označení E461) i 
sítě komunikací v nových členských zemích (TINA). Silnice protíná východní okraj katastrálního 
území Kuřimi v oblasti Podlesí. 
 
Obr.4.1 Silniční síť v okolí Kuřimi      

 
       Zdroj: www.bnhelp.cz 
 

Ve vztahu k městu Brnu hraje dopravně významnou úlohu také silnice II/385 Nové 
Město na Moravě-Tišnov-Česká, která vede od západu k východu přes zastavěnou část města 
do obce Česká, kde se napojuje na R43 do Brna. Další významnější silniční komunikací je 
silnice II/386 Lipůvka-Kuřim-Veverská Bítýška-Ostrovačice, která spojuje silnici I/43 s dálnicí 
D1 a prochází zastavěnou částí města Kuřim. 

Kuřim je s městem Brnem spojena také silnicí III/3846 Bystrc-Jinačovice-Kuřim. 
Vnitroměstskou dopravu zajišťuje síť místních komunikací, která se opírá o silniční průtahy. 

Silniční komunikace jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje. Místní komunikace jsou ve správě města Kuřim. 

http://www.bnhelp.cz/
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4.1.2 Dopravní zatížení silniční sítě 
 
Vzhledem k rychle rostoucím intenzitám dopravy, jimž dosud není přizpůsoben stav silniční 
sítě, se na silniční síti v Kuřimi nachází řada problémových míst. 
 
Silnice I. třídy 
I/43: Nejzatíženější komunikace, která prochází územím města, je silnice I/43, která se 
bezprostředně nedotýká zastavěných obytných zón. Významný problém pro místní obyvatele 
představuje zejména oddělení části města Podlesí, jak pro pěší tak i pro vozidla. I/43 patří 
mezi nejvíce zatížené komunikace Jihomoravského kraje – je nejzatíženější dvoupruhovou 
komunikací v kraji, s intenzitou provozu srovnatelnou s dálnicí D2. Její zatížení při sčítání 
v roce 2000 zde kolísalo mezi 18 a 26 tisíci vozidel denně, z toho 4 až 4,5 tisíci nákladních 
vozidel. Dopravní studie hodnotí vedení této komunikace jako v mnoha parametrech 
nevyhovující (především z hlediska odvedení dopravy mimo město Brno) a řeší její jinou trasu 
mimo území města Kuřim. Problémovými místy jsou zejména: 

• Připojení místní komunikace do Podlesí: velmi obtížné odbočení vlevo do Podlesí ze 
směru od Svitav a velmi nebezpečné odbočení vpravo do Podlesí ze směru od Brna, 
chybí odbočovací pruh a místo odbočení je v extravilánu schované za vrcholem kopce; 
místo je označeno jako dopravní bodová závada 

• Připojení silnice II/386 k I/43 v severní části města: místo s vysokým počtem těžkých 
dopravních nehod – křižovatka není dostatečně viditelná (zejména za snížené 
viditelnosti), nedodržuje se zde snížená rychlost ani zákaz předjíždění; místo je rovněž 
označeno jako dopravní bodová závada 

 
Silnice II. třídy  

Pro dopravu v Kuřimi a okolí jsou vedle silnice I/43 nejdůležitější dvě v centru Kuřimi se 
křižující silnice II/386 a II/385. Obě přitom procházejí zastavěnými územími a jsou vzhledem 
ke svým technickým parametrům přetížené. Z Kuřimi do Brna jezdí část vozidel po komunikaci 
II/385, část však využívá II/386 a I/43 s návazností obou na R43 v České. Další jezdí též po 
silnici III/3846 přes Jinačovice.  
II/385: V roce 2000 dosahovala zátěže 13,1 až 14,6 tis. vozidel denně, z toho  2,3  tisíc 
nákladních vozidel dopravní intenzity (viz obr. 4.2). Tím dosahuje parametrů běžných pro 
silnice I. třídy. Prochází zastavěnou částí města od západu k východu ulicí Tišnovskou, náměstí 
1.května a od křižovatky se silnicí II/386 ulicí Tyršovou. Problémovými místy jsou křižovatka 
se silnicí II/386 kde je  v dopravních špičkách obtížné odbočování vlevo a u Základní školy na 
ul. Tyršova (kolizní místo pro přecházející děti). V místech, kde tato silnice vstupuje od 
východu do zastavěné části města, je vybudována okružní křižovatka, která nejen umožňuje 
připojení více místních komunikací, ale působí i jako vstupní brána do města ze směru od Brna 
a zpomaluje vjezd vozidel do města.  
II/386: spojuje silnici I/43 s dálnicí D1. Prochází zastavěnou částí města, a to jak 
průmyslovou tak i obytnou zónou. Dopravní intenzita je nižší než u II/385, činí 3,3 až 7,3 tisíc 
vozidel, z toho  1,2 tisíc nákladních vozidel. Silnice II/386 kříží železnici a to podjezdem o 
povolené výšce vozidel 4,2 m. Toto křížení je problémové místo, a to jak z hlediska podjezdné 
výšky, tak i šířkovým uspořádáním: stávající chodníky svoji šířkou neodpovídají platným 
předpisům. Dalšími problémovými místy jsou napojení na silnici I/43, kde vzhledem k velké 
intenzitě vozidel je problematické odbočování vlevo a dalším takovým místem je křížení se 
silnicí II/385, kde dochází k souběhu obou silnic po jedné vozovce v délce cca 500 m. Připojení 
silnice II/386 na silnici II/385  na náměstí 1.Května se připravuje jako světelná křižovatka. Za 
Kuřimí směrem na Veverskou Bítýšku a Ostrovačice neodpovídá šířkové uspořádání vozovky 
platným předpisům ani stávajícím dopravním potřebám. 
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    Obr.4.2 Intenzita dopravy v intravilánu města (Sčítání dopravy 2005) 

 
   Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, www.rsd.cz  

 
Silnice III. třídy  
Na území města Kuřim se nachází pouze jedna silnice III. třídy, a to III/3846 Bystrc-
Jinačovice-Kuřim. Tato silnice prochází nezastavěnou částí města a na jižním okraji zástavby 
se připojuje na silnici II/386. Spojuje Kuřim se západními předměstími Brna a rekreační oblastí 
a z hlediska nízké dopravní intenzity se nejeví jako dopravně problematická. Dopravní intenzita 
na této silnici byla 2,6 až 2,7 tis. vozidel, z toho 400 nákladních vozidel. Na území města je 
ovšem problematická křižovatka silnic II/386 a III/3846 v blízkosti archívu města Brna. 
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Křižovatka nevyhovuje stávajícím platným předpisům, ani stávajícím dopravním potřebám 
(nedostatečné oblouky, chybí odbočovací pruhy). I když většinu tranzitní dopravy odvádí 
silnice I/43 mimo intravilán města je dopravní zatížení Kuřimi výrazně vyšší než v jiných 
městech okresu (viz tab. 4.1). 
 
Tab.4.1 Dopravní intenzita v intravilánu vybraných měst okresu Brno-venkov 

Město Intenzita dopravy (tis. vozidel / den) 
Kuřim 14,6 
Rosice 9,5 
Ivančice 8,5 
Tišnov 7,5 
Šlapanice 6,3 
Židlochovice 6,0 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, Sčítání dopravy 2000 

 
Místní komunikace a doprava klidová  
Síť místních komunikací je v neuspokojivém stavu, a to jak z hlediska šířkového uspořádání, 
tak i z hlediska dopravy v klidu. Narůstá intenzita dopravy při neměnné kapacitě komunikací. 
Chybí parkovací místa, hlavně ve starší zástavbě, v některých částech parkovací místa vůbec 
neexistují a dochází k velmi problematickému parkování na místních komunikacích. Jako 
dopravně nejproblémovější se jeví ty místní komunikace, přes než se realizuje část osobní 
hromadné dopravy IDS, tj. ulice Nádražní a Zahradní. Problémem je také chybějící přímé 
propojení místní části Podlesí na stávající síť místních komunikací. Spojení Podlesí s Kuřimí 
probíhá po silnici I/43 a je spojeno s výše uvedenými nebezpečnými a nevyhovujícími místy.  

Ve městě Kuřimi je dle pasportu místních komunikací vybudováno cca 11 700 m2 
plochy pro parkování vozidel. To odpovídá parkovacím místům pro cca 700 osobních vozidel. 
V současné dob je tato kapacita nedostačující, pokrývá jen zhruba 50% potřeby. Největší 
problém se jeví ve starší zástavbě, a to jak v lokalitách rodinných domů tak i bytových domů. 
V některých lokalitách parkovací místa zcela chybí a vozidla parkují na komunikacích.  

Pro odstranění hlavních problémových úseků silniční sítě může město většinou vyvíjet 
pouze nepřímý tlak směrem k jejich správci, tj. státu, resp. Ředitelství silnic a dálnic, v případě 
silnice I/43, a Jihomoravskému kraji, resp. Správě a údržbě silnic JmK, v případě silnic II. a 
III. třídy. Úpravy místních komunikací, které jsou ve správě města a na nichž je rovněž řada 
problémových míst, lze však provádět vlastními projekty a investičními aktivitami. 
 
 
4.1.3 Rozvoj a úpravy silniční sítě 
 
Silniční doprava v oblasti města Kuřimi bude v příštích letech ovlivněna novými dopravními 
stavbami. Některé z nich budou realizovány přímo na území města, jiné se jej dotknou 
nepřímo.  
 
Rychlostní komunikace R43 (investorem ŘSD)  
Významnou silniční stavbou se stane výstavba rychlostní komunikace R43, která povede západně 
od města. Tato komunikace by měla propojit území jižně a severně od Brna, tj. odvést tranzitní 
dopravu ve směru sever-jih z brněnské aglomerace. Jižně od Brna by měla navázat na existující 
R52 a propojit ji s budovanou R35 v oblasti Moravské Třebové. R43 je zahrnuta do nejvyšší 
transevropské dálniční sítě označované jako TEN (TransEuropean Network). První etapa výstavby 
bude realizována v úseku dálnice D1 – Kuřim v délce cca 21 km a bude ukončena severozápadně 
od Kuřimi v prostoru Čebín – Malhostovice. Součástí této etapy je i tzv. severní tangenta, která 
severně od Kuřimi propojí R43 se stávající I/43 (napojení severní tangenty a I/43 v prostoru mezi 
Kuřimí a Lipůvkou). 
Rychlostní komunikace R43 je navržena v několika trasách a variantách, které se v současné době 
vyhodnocují, a to jak z dopravního a investičního hlediska, tak z hlediska dopadu na životní 
prostředí. Termín zahájení výstavby není znám. Dopad výstavby R43 na dopravní situaci ve městě 
Kuřimi nebyl konkrétně zkoumán a není obsažen v žádné dopravní studii vztahující se k silnici R43. 
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Obr.4.3 Variantní řešení trasy R43 v zájmovém území města Kuřimi (podzim 2005) 

 
Zdroj: Vyhledávací studie rychlostní silnice R43 v úseku Moravské Knínice - Malhostovice (HBH projekt, s.r.o., září 2005) 

 
Variantní řešení trasy R43 v zájmovém území města Kuřimi dle Vyhledávací studie rychlostní 
silnice R43 v úseku Moravské Knínice - Malhostovice (HBH projekt, s.r.o., září 2005): 

1) varianta 1 (modrá), jejíž řešení je přibližně shodné se zakreslením v územním plánu 
sídelního útvaru Kuřim. Napojení na R 43 u Moravských Knínic je zrušeno, jelikož 
vzdálenosti (dle platných norem) napojení Kuřimi a Bystrce nejsou dostatečné. 

2) varianta 2 (červená), která zohledňuje odklonění komunikace od obcí Jinačovice a 
Moravské Knínice. U Malhostovic je předpokládán dopravní uzel, umožňující přímé 
napojení obchvatu Kuřimi na Tišnov. Tato varianta plně nekryje stávající trasu 
„německé dálnice”. 
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Obě varianty předpokládají  sjezd a nájezd směr Brno z R 43 v místě vodního zdroje pro obec 
Jinačovice (u golfového hřiště), ani jedna z nich naproti tomu nepočítá (na rozdíl od platného 
územního plánu sídelního útvaru Kuřim, 1998) se sjezdem na stávající silnici II/386 u 
Moravských Knínic. Severní tangenta je řešena jako dvoupruh s napojením na I/43, stávající 
napojení komunikace II/386 na I/43 se nemění. 
 
 
Vybudování světelné křižovatky silnic II/385 a II/386 (investorem město Kuřim) 
Přebudování stávající křižovatky silnic II/385 a II/386 na náměstí 1. května v Kuřimi na 
křižovatku řízenou světly bude nejdůležitější dopravní stavbou v nebližší budoucnosti, která 
bude realizována přímo ve městě. Tato úprava bude také obsahovat vybudování nového 
přechodu pro chodce a opravu dvou původních přechodů (ul. Tyršova a Tišnovská) pomocí nově 
vybudovaných středových ostrůvků. Realizací této stavby by mělo dojít k zvýšené bezpečnosti 
silničního provozu a hlavně k bezpečnějšímu přecházení velmi frekventované komunikaci.  
 
Místní komunikace  
Řada úprav se připravuje také na místních komunikacích, nejčastěji ve spolupráci se 
soukromými investory: 

 výstavba nových a úprava stávajících místních komunikací 
 výstavba veřejných parkovišť a parkovacích míst 
 vytvoření systému jednosměrných ulic 
 výstavba nových nebo úprava stávajících přechodů pro chodce 

 
 
4.2 Železniční doprava 
 
Přes území města prochází železniční trať č. 250 Praha – Havlíčkův Brod – Brno - Břeclav. Trať 
je kompletně elektrifikovaná a  dvoukolejná. Trať prochází intravilánem Kuřimi zhruba od 
západu k východu. Na území města je jediná stanice (Kuřim). Ze stanice Kuřim je vybudována 
železniční vlečka v délce cca 3 km, která obsluhuje průmyslovou zónu v severní části města.  

Železniční trať č. 250, která je součástí doplňkové sítě evropských komunikací TINA, 
významně zvyšuje hodnotu dopravní polohy města. Současně však její průběh intravilánem 
představuje významné omezení územního rozvoje města, neboť fyzicky odděluje severní a jižní 
část města. Ty jsou v současné době propojeny jediným  dopravně nevyhovujícím podjezdem. 
Bariérový efekt železniční trati je nejsilnější v okolí nádraží. Částečným řešením by mělo být 
vybudování podchodu s vyústěním do ulice Dr. Vališe. 
 
 
4.3 Dopravní obslužnost 
 
4.3.1 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JmK)  
 
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (propojující složky městské hromadné 
dopravy, autobusové dopravy a železniční dopravy) začal v zázemí jihomoravské metropole 
fungovat od 1. 1. 2004. Součástí IDS JmK je i část železniční trati č. 250, na níž je v úseku 
Nihov – Tišnov – Kuřim – Brno – Modřice zajištěn taktový provoz příměstských vlaků 
s intervalem 30–60 minut (linka S3). Ve směru na Brno i Tišnov je to v pracovní dny je 27 
spojů, o víkendu 21 spojů. Kromě nich městem projíždějí také dálkové rychlíkové spoje 
z Prahy na Brno, Břeclav, Bratislavu a Vídeň. Ve stanici Kuřim zastavují také 4 páry rychlíků 
denně. 
 Součástí IDS JMK je také řada autobusových linek, které spojují okolní obce s městem 
Kuřim a s železniční stanicí Kuřim, která je přestupní stanicí IDS JmK. Stávající stav nádražní 
budovy a jejího bezprostředního okolí však představě moderního přestupního terminálu 
nevyhovuje (bariérovost, absence doprovodných služeb - např. občerstvení, neútulná čekárna, 
nedostatek laviček, apod.).  
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 V současné době (polovina roku 2005) celý IDS JmK obsluhuje 151 obcí a v příštím 
období se připravuje rozšíření na další obce, převážně na sever a západ od Brna.  
 
Tab.4. Obslužnost Kuřimi autobusovými linkami IDS JmK (2005) 
číslo 
linky 

charakter trasa počet párů spojů 
(všední den) 

počet párů spojů
(So / Ne) 

152 meziregionální Kuřim, žel. st. – Lipůvka – 
Šebrov - Blansko  

15 6 / 6 

302 regionální Brno-Bystrc, ZOO – Kuřim, žel. 
st. – Kuřim, Prefa 

17 11 / 14 

310 regionální Kuřim, Podlesí – Kuřim, žel. st. 
(- Lekekovice - Vranov) 

18 (8) 9 / 10 (6 / 7) 

311 regionální (Kuřim, Prefa / TYCO –) Kuřim, 
žel. st. – Drásov – Tišnov 

(9) 27  (4) 10 

312 regionální (Kuřim, Prefa / TYCO –) Kuřim, 
žel. st. – Veverská Bítýška – 
Braníškov [- Tišnov] 

nezjištěno nezjištěno 

Zdroj: Vlastní šetření OIRR MěÚ Kuřim 
 
Celkový počet autobusových spojů vycházejících nebo procházejících Kuřimí je v pracovní dny 
101 párů spojů, o víkendu 49 párů spojů. Přímé spojení s Kuřimí linkami IDS JmK má 29 obcí. 
Město Kuřim leží v přepravní zóně 310, tj. v první vnější zóně mimo hranice města Brna. 

Obsluhující linky IDS JMK, které zasahují do Kuřimi, zajišťují dopravci: Tourbus a.s., 
BODOS a.s., ČSAD Tišnov,  DPMB a.s. a ČD. 
 
 
4.3.2 Autobusová doprava neintegrovaná  
 
Mimo IDS JMK obsluhují město Kuřim další autobusové linky, které v současnosti nejsou 
integrovány do IDS JMK. Tyto linky spojují Kuřim s dalšími 33 obcemi, do kterých integrované 
autobusové linky nezajíždějí, a to bez přestupu. Jsou to tyto místní linky: 
Brno – Kuřim 
Brno – Býkovice 
Brno – Olešnice – Bystré u Poličky 
Brno – Olešnice – Trpín 
Brno – Nedvědice – Bystřice nad Pernštejnem 
Brno – Štěpánov nad Svratkou – Bystřice nad Pernštejnem 
Kuřim – Rájec–Jestřebí 
Kuřim – Nedvědice – Bystřice nad Pernštejnem 
 
S dalšími 35 obcemi je Kuřim spojena čtyřmi dálkovými autobusovými linkami: 
Brno – Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě – Svratka 
Brno – Dolní Rožínka – Nové Město na Moravě – Svratka 
Brno – Svitavy – Litomyšl – Hradec Králové – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn 
Tišnov – Brno – Hranice – Ostrava 
 
 
 
 
4.4 Komunikace pro cyklisty 
 
Na území města dosud není vybudována žádná stezka pro cyklisty. Od června 2005 prochází 
katastrem i centrem města regionální páteřní cyklotrasa IV. kategorie č. 5231, vyznačená 
v úseku Brno-Mokrá Hora – Lelekovice – Podlesí – Kuřim - Moravské Knínice – Chudčice - 
Veverská Bítýška. Trasa je vedená  po stopách zrušených železničních tratí Brno-Tišnov a 
Kuřim-Veverská Bítýška. Ve Veverské Bítýšce je tato trasa napojena na cyklotrasu č. 1 Praha-
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Brno(-Vídeň)., která je součástí mezinárodní sítě cyklotras Euro-Velo. Investorem vyznačení 
cyklotrasy bylo město Kuřim. 

Předpokládá se, že trasa č. 5231 bude postupně budována jako cyklostezka, tj. po 
komunikacích vylučujících provoz motorových vozidel. Od této trasy by se v budoucnosti měla 
odvíjet další síť cyklotras, zejména její pokračování směrem na hrad Veveří, Velkou Bíteš a 
odbočky do směrů Lipůvka (Blansko), Vranov, Čebín-Tišnov, Hvozdec-Rosice, Jinačovice-
Rozdrojovice-Brněnská přehrada.    
 
 

5. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

 
Zpráva o technické infrastruktuře v Kuřimi je založena na stávajících a dostupných informacích 
o síťových a liniových stavbách, tak, jak jsou známy pracovníkům odboru investičního a 
regionálního rozvoje městského úřadu (dále jen OIRR). Město Kuřim nevlastní generely 
inženýrských sítí s výjimkou základního generelu kanalizace z r. 1998 v tištěné podobě, ani 
ucelené elektronické podklady (GIS) a nedisponuje tak ucelenými a přehlednými informacemi a 
daty, které by mohlo vyhodnotit a zpracovat do komplexní informace. 

Existující datové soubory, které vlastní (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – 
vodovodní řad), nebo připravují (Jihomoravská plynárenská, a.s. – plyn) provozovatelé sítí, 
nemůže město Kuřim efektivně využívat, protože tyto nejsou uspořádány v jednotném 
mapovém systému. 

OIRR předpokládá zajištění základních datových a mapových podkladů pro potřeby 
města v horizontu 2-5 let. Souběžně s přípravou zajištění podkladů pro GIS jsou tímto 
odborem připravovány podklady pro rozhodnutí samosprávných orgánů k investici do 
postupného (z)mapování a vytyčení starších inženýrských sítí, jejich trasy, zjištění stávajícího 
technického stavu a registraci technických dat v digitální podobě. 

V návaznosti na postupné shromažďování výše zmíněných dat, na zamýšlenou 
digitalizaci a obnovu územního plánu a v souvislosti s přípravou nového Stavebního zákona 
předložil OIRR samosprávným orgánům města k posouzení návrh na schválení pořízení 
generelů všech inženýrských sítí a liniových staveb. Návrh nebyl do této chvíle samosprávnými 
orgány v celé své koncepci přijat. 

Níže uvedené informace jsou, jak vyplývá z výše uvedeného, charakteru provozního a 
nelze je podložit exaktními daty nebo reálným rozborem. 
 
Tab.5.1 Technické vybavení trvale obydlených bytů ve vybraných městech okresu Brno-venkov 
(stav k 1. 3. 2001) 

Podíl trvale obydlených bytů s vybavením v % 

  

vodovod 
(v bytě) 

kanalizace 
(přípojka na 

kanalizační síť) 

plyn 
(zaveden do bytu) 

Ivančice 98,8 67,4 53,8 
Kuřim 99,3 86,5 95,9 
Rosice 99,7 83,6 96,8 
Šlapanice 91,9 63,4 93,4 
Tišnov 99,6 91,5 65,8 

okres Brno-venkov 97,6 55,0 74,4 
Jihomoravský kraj 98,3 75,7 82,2 
Zdroj: ČSÚ 
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Obr.5.1 Schematické zobrazení vybraných inženýrských sítí na území města (stav k 25. 4. 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda 
  vodovod 
  kanalizace 
  plyn 
  elektřina (nn) 
 
 
 Měřítko 1:30 000 
 
Zdroj: OIRR MěÚ Kuřim 
 
 
5.1  Vodovod  
  
Napojení domácností na vodovodní síť města je úplné. Kuřim je zásobována kvalitní pitnou 
vodou z březovského vodovodu, do systému je ve vodojemu Čebín přimísena pitná voda 
z úpravny Švařec u zdroje Vírská přehrada (pro snížení tvrdosti pitné vody z podzemního 
zdroje Březová). Vodovodní síť je dostatečně dimenzovaná, pracuje spolehlivě. Kapacita sítě 
umožňuje napojení dalších objektů.  

Provozovatelem sítě jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Brno. 
 

 
5.2  Kanalizace 
 
Kanalizační síť města Kuřimi byla historicky vybudovaná jako jednotná. V nových lokalitách 
(výstavba od 90. let 20. století) budují investoři v souladu se stávajícím generelem kanalizace 
(zpracován v květnu 1998, zpracovatel: Aquaprocon, s.r.o. Brno) síť oddílnou. Pro splaškovou 
kanalizaci vyžaduje město podle schválených standardů použití obetonované kameniny. 

Téměř všechny domácnosti jsou až na výjimky, které z technických důvodů nelze 
sloučit (nemožnost gravitačního napojení z důvodu profilace terénu – v současné době se 
jedná o cca 10 domácností), napojeny na kanalizační systém. 
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V Kuřimi se nelikvidují odpadní vody, dřívější ČOV byla přestavěna na čerpací stanici, 
výtlakem jsou odpadní vody přečerpávány do stokové sítě města Brna a likvidovány na ČOV 
Modřice. 

Provozovatelem sítě jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Brno. 
Starší řady nejsou komplexně zmapovány a není znám jejich stav. 

 
 
5.3  Plyn 
 
 Distribuční síť plynu, kterou provozuje monopolní společnost v zásobování plynem 
Jihomoravská plynárenská, a.s., je zásobena z podzemních zásobníků plynu v Dolních 
Dunajovicích a Hruškách vysokotlakými plynovody v trase Velké Němčice – Tišnov (DN 200) a 
Velké Němčice – Šebelov (DN 300). 
 Přes regulační stanice v ulici Bezručova, Luční a RS závodu TOS Kuřim je rozvedena 
středotlaká plynovodní síť, na kterou jsou připojeny regulační stanice v ulici Nerudova a 
Brněnská. Uliční rozvody, převážně tvořené nízkotlakou sítí pokrývají z 90% městskou 
zástavbu. 
 Vysokotlaká a středotlaká síť má dostatečnou rezervu pro připojení budoucí výstavby. 
Nízkotlaká síť je sice málo poruchová, ale nemá podstatné rezervy, proto je nutné pro další 
rozvoj věnovat této síti pozornost. 

Městská plynovodní síť je dlouhá 21km, měří 9km a zásobuje cca 3360 odběratelů 
(celkový počet přípojek je 1060). 
 
 
5.4  Elektrická energie 
 
Zásobování elektrickou energií  zajišťuje pro město Kuřim společnost E.ON, Česká republika, 
a.s.. Město je zásobováno z transformovny v Čebíně, která zásobuje i širší okolí. Technický 
stav distribuční sítě ve městě je vesměs dobrý, žádostem o nová připojení bývá bez problémů 
vyhověno, pokud se jedná o současně zastavěné území. Ve větších  rozvojových lokalitách je 
připojení podmíněno výstavbou trafostanic. Distribuční síť je rozváděna jednak původním 
venkovním vedením, které se nachází při starší zástavbě, je poruchovější a v horším 
technickém stavu,  a dále pak kabelovým vedením, které pochází z doby budování sídlišť a 
občanské vybavenosti.  Postupně jsou ve stávající zástavbě rozvody nízkého napětí (nn) 
kabelizovány, většinou při příležitosti větší rekonstrukce komunikace vyvolané městem, 
případně podle časového plánu distributora. V době zpracování Strategie je připravována 
kabelizace rozvodů nn v ulici Husova (realizace pravděpodobně v roce 2006). Pro rozvojové 
lokality jsou schváleným územním plánem sídelního útvaru Kuřim navrženy bilance 
elektrického výkonu, s ohledem na tyto navržené rozvojové plochy je v územním plánu 
uvažováno s posílením a využitím více napájecích vedení. 
 
 
5.5  Veřejné osvětlení 
 

Na území města Kuřimi je veřejné osvětlení (dále jen VO) v majetku města. Správu a 
údržbu VO provádí servisní firma na základě smlouvy na dobu určitou . Veřejné osvětlení má 
cca 1000 světelných míst. Stav veřejného osvětlení, včetně stožárů je průběžně sledován a na 
základě korozní diagnostiky sloupů prováděna výměna těch stožárů, které staticky nevyhovují. 
Při výměně světelných zdrojů jsou původní  rtuťové  nahrazovány úspornějšími sodíkovými. 

V rámci výstavby nových lokalit je budováno VO současně s ostatními sítěmi, v případě 
rekonstrukcí ulic je  vzdušné vedení VO postupně  kabelizováno. 
 
 
5.6  Telekomunikace 
 

Ve městě je vybudována digitální ústředna, která je připojena optickým kabelem na 
telefonní ústřednu Brno-Královo Pole. Na tuto ústřednu je připojena i obec Moravské Knínice. 
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Optický kabel je do Kuřimi přiveden z Brna-Bystrce trasou přes Rozdrojovice a Jinačovice. 
Kuřim je optickými trasami propojena s Blanskem a Tišnovem. Optokabel zajišťuje dostatečnou 
kapacitu pro stávající zástavbu s ponecháním rezervy pro rozvojové lokality. 

Pro místní telefonní síť je téměř v celém městě Kuřimi provedena kabelizace v souběhu 
s kabely kabelové televize. V rozvojových lokalitách je ponechána rezerva, která je využívána 
v rámci nové výstavby. Kabelová televize je v majetku Města Kuřimi. 
 Ve městě a jeho okolí je dobrý příjem signálu všech mobilních operátorů. 

Dálkové telekomunikační kabely směřují ke Kuřimi ve třech trasách (2 trasy ze směru 
od Moravských Knínic, 1 trasa od Jinačovic). Do města vstupují v prostoru křižovatky 
komunikací Moravské Knínice – Kuřim a Jinačovice – Kuřim, dále pokračují ulicí Tišnovskou do 
objektu telefonní ústředny na ul. Legionářská. Dálková síť dále pokračuje podél ul. Tyršova 
směrem k obci Česká. 

V Kuřimi byl do roku 2005 vybudován informační varovný a výstražný systém spojený 
s využitím pro místní rozhlas. Pro jeho vybudování byla využita síť místní kabelové televize.  
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6. OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY 

6.1 Školství  
 
Město Kuřim je zřizovatelem tří školských příspěvkových organizací: jedné mateřské školy a 
dvou úplných základních škol.  

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, vznikla jako jeden subjekt v roce 2002 
sloučením pěti samostatných mateřských škol (MŠ Zborovská, MŠ Popkova, MŠ Podlesí, MŠ 
Otevřená, MŠ Jungmannova). Od 1. 12. 2002 má právní subjektivitu. Předškolní výchova je 
nadále poskytována v pěti uvedených lokalitách. 

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, je příspěvkovou organizací, stejně jako 
mateřská škola, od 1. 12. 2002. 

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, má právní subjektivitu už od 1. 1. 1994. Je to 
škola sdružující dvě pracoviště. V budově na ulici Komenského 511 je 1.-3. ročník, školní 
družina a školní jídelna – výdejna. V budově na ulici Tyršova 1255 se vyučují žáci 4.-9. 
ročníku, sídlí zde ředitelství školy a školní jídelna, ze které se dováží jídlo do výdejny na 
odloučeném pracovišti. 
 
Tab.6.1 Základní přehled školských příspěvkových organizací v Kuřimi 

Počet tříd Počet žáků Počet 
zaměstnanců 

Příspěvková 
organizace 

Kapacita 

/ 

šk. rok 2002/ 
2003 

2003/ 
2004

2004/ 
2005

2002/ 
2003

2003/ 
2004

2004/ 
2005

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

MŠ  

Zborovská 887 297 13 12 12 297 284 288 52 43 41 

ZŠ  

Jungmannova 813 500 18 17 17 373 385 394 44 39 37 

ZŠ 

Tyršova 1255 675 20 19 18 496 452 445 55 47 41 

Zdroj: Statistické výkazy MŠMT, MěÚ Kuřim 
 

Tab.6.2 Počet nově zapsaných dětí a žáků do MŠ a ZŠ (školní roky 2003/04 až 2005/06) 

Počet tříd Počet zapsaných  žáků Příspěvková 
organizace 

Kapacita 

/ 

šk. rok 
2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

MŠ 

Zborovská 887 297 13 12 12 90 90 139 

ZŠ  

Jungmannova 813 500 2 2 2 48 48 65 

ZŠ  

Tyršova 1255 675 2 2 2 48 58 52 

Zdroj: Statistické výkazy MŠMT, MěÚ Kuřim 
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Dle počtu dětí přihlášených do mateřské školy na školní rok 2005/2006 (139) lze 
předpokládat, že se v průběhu tří let zvýší i počet zapsaných žáků do základních škol. Již v 
současnosti (zápis na šk. rok 2005/2006) však není možno vyhovět všem požadavkům na 
umístění dětí do MŠ (převis 36 dětí), protože kapacita školy  nestačí pokrýt požadavky na 
umístění dětí ve věku od 3 do 6 let (v roce 2005/2006 je možno umístit 103 dětí). Naskýtá se i 
další problém, a to je přednostní umísťování předškoláků, kteří se do Kuřimi přistěhují v 
průběhu roku. 
 
 
Tab.6.3 Srovnání počtu dětí umístěných v MŠ ve vybraných obcích s rozšířenou působností 
Jihomoravského kraje (školní rok 2004/2005) 

Obec P
o
če

t 
d
ě
tí

 v
 M

Š
 

P
o
če

t 
n

e
v
y
ří

ze
n

ý
ch

 
žá

d
o

st
í 

P
o
če

t 
o

b
y
v
a
te

l 
 

k
 3

1
.1

2
.2

0
0

4
 

D
ě
ti

 v
 M

Š
 n

a
 

1
0

0
0

 o
b

y
v
a
te

l 
(2

0
0

4
) 

P
o
če

t 
o

b
y
v
a
te

l 
 

k
 3

1
.1

2
.2

0
0

3
 

P
o
če

t 
d
ě
tí

  
  
  
  
  
 

(0
-1

4
) 

  
  
  
  
  
  
 

k
 3

1
.1

2
.2

0
0

3
 

D
ě
ti

 (
0

-1
4

) 
n

a
 

1
0

0
0

 o
b

y
v
a
te

l 
(2

0
0

3
) 

Tišnov 296 0 8 235 36 8 227 1 225 149
Boskovice 355 2 10 909 33 11 121 1 676 151
Hustopeče 180 22 5 937 30 5 913 896 152
Kuřim 288 0 9 552 30 9 283 1 460 157
Bučovice 187 3 6 415 29 6 386 1 071 168
Ivančice 271 0 9 359 29 9 354 1 502 161
Pohořelice 120 0 4 414 27 4 409 647 147
Kyjov 327 19 12 030 27 12 191 1 687 138
Rosice 141 0 5 331 26 5 287 853 161
Židlochovice 82 0 3 133 26 3 075 401 130
Moravský Krumlov 157 0 6 023 26 6 050 953 158
Brno 9086 228 367 729 25 369 559 49 988 135
Blansko 462 0 20 290 23 20 384 2 900 142
Slavkov u Brna 132 0 6 062 22 5 936 914 154
Břeclav 528 27 25 716 21 25 789 3 837 149
Veselí n. Moravou 244 0 12 032 20 12 081 1 889 156
Mikulov 153 34 7 624 20 7 608 1 139 150
Šlapanice 125 14 6 422 19 6 339 957 151
Zdroj: KrÚ JmK, ČSÚ, vlastní výpočty OIRR MěÚ Kuřim 
 

 
Speciální školství v Kuřimi zastoupeno není. K podrobnějšímu popisu situace v této 

oblasti nejsou k dispozici žádné relevantní informace. 
 
Důležitou vzdělávací roli hraje ve městě rovněž umělecké školství, které má v Kuřimi 

více než padesátiletou tradicí. Základní umělecká škola dotváří osobnost jedince po stránce 
nejen estetické, ale i etické, a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělání současné 
populace, čímž plní základní princip poslání působnosti umělecké školy. 

Ve školním roce 2001/2002 byla při příležitosti 50. výročí zahájení umělecké výuky ve 
městě otevřena zcela nová, moderní budova Základní umělecké školy na Zahradní ulici, 
umožňující žákům, ale i rodičům jednu z nejlepších možností umělecké výuky a kulturního 
vyžití ve městě (součástí budovy je mj. komorní koncertní sál). Přesto, že škola v uplynulých 
letech procházela změnami názvu od „Hudební školy“ přes „Lidovou školu umění“ až po 
„Základní uměleckou školu“, těžiště její výuky zůstávalo převážně v oboru hudebním. Teprve 
později se výuka školy rozšířila o taneční a výtvarný obor, od roku 1990 se začal vyučovat i 
obor literárně dramatický. Tímto vznikla čtyřoborová škola s výukou všech uměleckých oborů.  
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Zájem o uměleckou výuku ve městě v posledních letech výrazně vzrostl. Zatímco v roce 
1998/1999 navštěvovalo kuřimskou ZUŠ asi 360 žáků, ve školním roce 2004/2005 byla 
návštěvnost již bezmála 700 žáků. Zvyšující se zájem o uměleckou výuku je dle pedagogů ZUŠ 
důkazem dobrého kulturního zázemí ve městě a okolí. 

 
Střední školství je ve městě zastoupeno jediným subjektem – soukromou SPŠ a SOU 

Kuřim, s.r.o. – sídlícím v areálu kuřimského zámku. Do roku 1991 byla škola součástí firmy 
TOS Kuřim v postavení státního zařízení. V období 1991 - 1993 byla školou soukromou v 
postavení vnitřního závodu TOS Kuřim, a.s. Od roku 1993 má škola právní subjektivitu v 
postavení společnosti s ručením omezeným. Po konkurzu TOS Kuřim, a.s. jsou vlastníky 
společnosti Město Kuřim a tři fyzické osoby. 

Školské zařízení charakteru středního odborného učiliště existuje v různých formách v 
prostorách zámku od roku 1951. Připravovalo žáky zejména v učebních oborech 
strojírenského, slévárenského a elektrotechnického zaměření. Od roku 1986 se rozšířila výuka 
o studijní obory zakončené maturitní zkouškou. Rovněž se začalo realizovat maturitní studium 
při zaměstnání. 

Od roku 1993 škola vyučuje vedle oborů středního odborného učiliště i obory střední 
průmyslové školy. Ve školním roce 2004/2005 má škola 229 žáků na středním odborném 
učilišti a 280 žáků na střední průmyslové škole. V nástavbovém studiu při zaměstnání studuje 
65 žáků. Školu tak navštěvuje 59 žáků v učebních oborech a 515 žáků ve studijních oborech. 

 
Obr.6.1 Srovnání vývoje celkového počtu žáků v oborech pro absolventy ZŠ  

 
* Označení školních roků, ve kterých byl počet žáků ovlivněn výpadkem jednoho ročníku  
absolventů ZŠ v důsledku zavedení devátých tříd. 
Zdroj: SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. – www.zamekkurim.cz  
 
V nabídce Střední průmyslové školy jsou v posledních letech dva čtyřleté obory 

zakončené maturitní zkouškou: 1) elektronické počítačové systémy (spadá do oblasti 
slaboproudé elektrotechniky), 2) strojírenská technická administrativa (ekonomický obor s 
technickým minimem z oblasti strojírenství).  

Střední odborné učiliště připravuje žáky ve třech oborech strojírenského zaměření: 1) 
mechanik seřizovač, 2) zámečník, 3) obráběč kovů)  a dvou oborech elektrotechnicko 
průmyslového zaměření: 1) mechanik číslicově řízených strojů, 2) elektrikář - silnoproud.  

Přestože se tato oblast v poslední době ocitla na okraji zájmu uchazečů (či spíše jejich 
rodičů), její vzestup si obrovské průmyslové zázemí regionu neoddiskutovatelně vynucuje. 

http://www.zamekkurim.cz/
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Aktuální situaci na trhu práce nejvíce pociťují především potenciální zaměstnavatelé (včetně 
nejvýznamnějších podnikatelských subjektů v regionu), kteří již během studia nabízí žákům 
nemalá preferenční stipendia formou nenávratných půjček. Již dnes Úřady práce nabízejí z 
požadavku zaměstnavatelů volná místa. 

V nástavbovém studiu nabízí Střední průmyslová škola denní i studijní formou výuku 
oborů provozní technika a elektronika. 
 
Tab.6.4 Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. v letech 2000/01 až 
2004/05 

školní rok 
Název oboru 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

obory SPŠ – studijní 
Elektronické počítačové systémy 146 190 204 219 194 
Strojírenská technická 
administrativa 37 38 49 48 56 

obory SOU – studijní 
Mechanik číslicově řízených strojů 48 73 73 87 95 
Mechanik seřizovač 28 47 63 56 53 

obory SOU – učební 
Obráběč kovů 5 9 10 27 29 
Zámečník 15 12 7 6 0 
Elektrikář 47 53 40 33 30 

nástavbové obory – denní – studijní 
Provozní technika (denní) 14 20 23 24 24 
Elektrotechnika (denní) 8 5 15 25 28 

Celkem denní studium 348 447 484 525 509 

nástavbové obory – dálkové – studijní 
Provozní technika  14 20 27 39 27 
Elektrotechnika  16 15 36 41 28 

Celkem dálkové studium 62 35 63 80 57 
Zdroj: SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 
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Obr.6.2 Struktura žáků denního studia na SPŠ a SOU Kuřim  
        dle trvalého bydliště (školní rok 2003/2004) 

 
Zdroj: SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. – www.zamekkurim.cz 

 
 
6.2 Zdravotnictví 
 

Největším zdravotnickým zařízením v Kuřimi je Medex K, s. r. o., Kuřim, (poliklinika). 
K 31. 5. 2005 zde ordinují dva praktičtí a dva dětští lékaři, čtyři stomatologové a dvě 
pracovnice provádějí rehabilitaci. Jeden praktický lékař je na Penzionu pro důchodce, dva mají 
soukromé ordinace ve městě. Další ambulantní péče je zajišťována na poliklinice odbornými 
lékaři v oborech interna – endokrinologie a diabetologie, psychiatrie pro dospělé, dorost a děti, 
urologie, chirurgie, ortopedie, neurologie, dětská kardiologie, ORL, gynekologie a v oborech 
plicního, očního a kožního lékařství. Je zde také ordinace klinické logopedie. Občané mohou 
dále využívat i dvě lékárny ve městě. 

 
Tab.6.5 Srovnání počtu zdravotnických zařízení ve vybraných obcích s rozšířenou působností 
okresu Brno-venkov (údaje za rok 2003) 
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Ivančice   2 3   1 1 1  1 3 11 1 3 5 2 1 2 2
Kuřim 1 2 5       1 1  8 6 1 5 5 2   2 1
Rosice     5          4 5 1 3 3 2   2 2
Šlapanice     2          4 2 1 4 4 2   1 1
Tišnov     5 1       1 9 11 2 7 6 3 1 7 2
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
Pozn: DP – detašované pracoviště 
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Do 31. 12. 2004 zajišťovala lékařskou službu první pomoci (LSPP) poliklinika Kuřim, 
kde bylo pacientům poskytnuto pouze základní ošetření službu konajícím lékařem a zpravidla 
byli odesláni k dalšímu vyšetření do nemocnice v Brně nebo Tišnově. Od 1. 1. 2005 byla LSPP 
v Kuřimi zrušena. Pacient se dopraví, resp. nechá dopravit sanitkou LSPP přímo do Tišnova 
nebo Brna, kde mu LSPP poskytne potřebnou péči v plném rozsahu. Zrušení místní LSPP 
vyvolalo mezi kuřimskou veřejností značně rozporuplné reakce. 
 
 
6.3 Sociální péče 
 

Město Kuřim zajišťuje péči o občany ve svých zařízeních – Klub důchodců, Penzion pro 
důchodce a terénní pečovatelská služba.  

Klub důchodců, Popkova 1006, slouží seniorům jako místo, kde se mohou zapojit do 
společenského a kulturního života, mají zde rovněž možnost společného stravování.  
 
Tab.6.6 Klub důchodců 
Ukazatel / Rok 2000 2001 2002 2003 2004 
Počet strávníků 65 68 70 75 80
Počet návštěvníků akcí 80 80 80 80 80
Počet pracovníků 1 1 1 1 1
Výdaje na provoz (v tis. Kč) 245 260 659 851 865

Zdroj: OSV MěÚ Kuřim 
 

 
Penzion pro důchodce, Zahradní 1275, s kapacitou 64 míst – v 5 manželských a 54 

jednolůžkových garsonkách – je určen důchodcům, kteří nepotřebují komplexní péči. Poskytuje 
se jim zde bydlení a služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu. Penzion 
umožňuje také stravování důchodcům, kteří v něm nebydlí.  

 
Tab.6.7 Penzion pro důchodce  
Ukazatel / Rok 2000 2001 2002 2003 2004 

Počet čekatelů 59 75 76 58 71
Počet umístěných občanů 1 5 4 6 3
Počet pracovníků 14 14 14 14 14
Přípěvek města (v tis. Kč) 

- na provoz  1.465 1.800 1.634 800 1.994
- na údržbu budovy  335 0 166 708 50
- na strav. externích důchodců  200 200 200 200 220
celkem 2.000 2.000 2.000 1.708 2.264

Zdroj: OSV MěÚ Kuřim 
 
 
Pečovatelská služba, Jungmannova 968, zajišťuje prostřednictvím terénní 

pečovatelky služby starým a zdravotně postiženým občanům, pokud si nemohou sami obstarat 
nutné práce v domácnosti nebo potřebují osobní péči, kterou jim nemohou poskytnout rodinní 
příslušníci. V rámci pečovatelské služby se také rozvážejí obědy potřebným občanům do jejich 
domácností a poskytují se služby v provozovně pedikúry. 
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Tab.6.8 Pečovatelská služba (PS) 
Ukazatel / Rok 2000 2001 2002 2003 2004 
Počet občanů pobírajících PS 271 281 205 139 156
Poč. pracovníků (vč. dobr. pečov.) 5 4 3 1 1
Poč. obcí, v nichž se poskytuje PS 10 10 10 1 1
Částky (v tis. Kč) 
Výdaje na PS 695 778 853 365 408
Příjmy (úhrady za PS) 99 144 69 62 54
Index rentability (%) 14,2 18,5 8,1 17,0 13,2

Zdroj: OSV MěÚ Kuřim 
 
 
Aktivity pro maminky s dětmi 
Pondělí: sokolovna  17.00 cvičení rodiče + děti (4 – 7 let) 
Úterý:  DDM Legionářská 9.30 maminky s dětmi (cvičení + výtvarné činnosti) 
  DDM Jungmannova 9.30 maminky s dětmi (Klub maminek) 
Středa: DDM Jungmannova 9.30  Mámy a děti 
  DDM Legionářská 17.30 Keramika pro rodiče s dětmi 
Pátek:  sokolovna  9.00 cvičení rodiče + děti (1,5  - 3 roky) 
  sokolovna  10.15 cvičení rodiče + děti (2 - 5 let) 
 
Během roku probíhají různé jednorázové akce: karneval (DDM), soutěže v zámeckém parku 
(Fet Boys cup), cesta pohádkovým lesem (DDM), dětský den na Komedně (Sokol), živý Betlém 
(DDM), pálení čarodějnic  (DDM) a další 
 
 
6.3 Kultura 
 
 Kulturní aktivity města se opírají zejména o činnost těchto zařízení: městská knihovna, 
Společenské centrum – kulturní dům, základní umělecká škola (ZUŠ), Dům dětí a mládeže 
(DDM) a galerie moderního umění. Zřizovatelem Městské knihovny Kuřim - organizační složky 
města i vlastníkem objektu, kde knihovna sídlí, je Město Kuřim. ZUŠ zřizuje Jihomoravský kraj. 
V prostorách zámku se nachází i soukromá galerie ad astra. Jednotlivá zařízení nejsou ve 
městě koncentrována na jednom místě, ale nachází se v různých částech města. 
V nejodlehlejší části města, Podlesí, je k občasným kulturním aktivitám pronajímán tamější 
kulturní sál.  
 Ve městě se nachází 4 kulturní památky, z nichž zejména nádvoří zámku, ale také 
kostel, jsou příležitostně využívány k pořádání kulturních akcí.  
 Město přispívá k podpoře kulturních aktivit jednak jako provozovatel hlavních kulturních 
zařízení ve městě, jednak investiční činností a dotacemi z městského rozpočtu (viz 6.3.1 – 
Nástroje města k podpoře kulturních aktivit ve městě). S významnou podporou z rozpočtu 
města jsou v Kuřimi pořádány všechny tradičních kulturních akce (viz 6.3.5 – Tradiční kulturní 
akce v Kuřimi). 
 
 
6.3.1 Nástroje města k podpoře kulturních aktivit 
 
a) Financování a provozování kulturních zařízení  
 v majetku města (Městská knihovna, Společenské centrum Kulturní dům) 
b) Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti  

ve městě Kuřim, ze kterého jsou cca 3x ročně poskytovány příspěvky také na podporu 
kulturní činnosti (na základě výběrového řízení). 

c) Program Podnikatelský obolus,  
který každoročně vyhlašuje zastupitelstvo města jako „daňovou asignaci“ využitelnou 
mj. i na podporu kultury. 

d) Podpora sponzorských aktivit,  
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která se mj.projevuje umožněním bezúplatného umisťování reklam sponzorů na 
zařízeních města. 

e) Propagace kulturních akcí  
formou souhrnných měsíčních programů KAM v Kuřimi, bezplatný výlep plakátů, 
využívání internetových stránek města, hlášení městského rozhlasu a financování 
zpravodajství informačního kanálu kabelové televize. 

 
 
6.3.2 Kulturní zařízení, sdružení a organizace působící v Kuřimi 
 
Městská knihovna Kuřim  
Knihovna v roce 2004 registrovala 1340 čtenářů, z toho v oddělení pro děti a mládež 367 
čtenářů. Ročně knihovnu navštíví cca 17,5 tis. čtenářů, kteří si zde vypůjčí přibližně 67,5 tis. 
knih, 10 tis. časopisů a cca 650 CD. V knihovně se nachází také veřejné Internetové 
pracoviště.  Knihovna ročně uspořádá cca 60 knihovnických lekcí a besed a dalších akcí jako 
např. Týden knihoven, Noc s Andersenem, Dopis Ježíškovi a další. Městská knihovna Kuřim plní 
také tzv. regionální funkci pro okres Brno-venkov, což znamená, že některé odborné 
knihovnické služby poskytuje i ostatním knihovnám v okrese. V současné době se připravuje 
rozšíření knihovny do sousedních objektů tak, aby se výrazně zvýšila celková výměra a novou 
organizací prostoru zvýšila její užitná hodnota.  
  
Společenské centrum Kulturní dům 
Společenské centrum Kuřim je zařízení města Kuřimi, jehož úkolem je organizovat kulturní a 
společenskou činnost ve městě, poskytovat spolupráci a odborné zázemí dalším pořadatelům 
akcí, spravovat budovu Kulturního domu v Kuřimi a případně pronajímat prostory v Kulturním 
domě pro kulturní, společenskou a jinou činnost. Vzniklo k 1. dubnu 2001 a na základě 
výběrového řízení se stal ředitelem SC pan Jiří Vichta. Jednou z pravidelných aktivit 
Společenského centra je abonentní cyklus Spolku přátel hudby Kuřim, přinášející koncerty 
klasické, ale i jazzové hudby v příjemném prostředí komorního sálu Základní umělecké školy. 
Cyklu se každoročně účastní více než 70 abonentů. 
 
Základní umělecká škola 
Školu ve školním roce 2005/2006 navštěvuje cca 700 žáků. Od r. 1991 se na škole vyučují 
všechny umělecké obory: hudební, taneční, výtvarný, literárně dramatický. Škola zaznamenala 
řadu úspěchů v okresních, krajských i celostátních kolech soutěží základních uměleckých škol. 
Od škol. roku 2001/2002 sídlí v novém budově na ul. Zahradní. Škola má svoji pobočku také 
ve Veverské Bítýšce a detašované pracoviště v Lelekovicích. (Podrobný profil ZUŠ Kuřim viz 
kapitola 6.1) 
 
Dům dětí a mládeže 
V rámci sekce „tvořivé kroužky“ nabízí DDM následující aktivity pro děti i dospělé: keramika 
pro děti, keramika pro dospělé, keramika pro rodiče s dětmi, paličkování, šikovné ruce, práce 
s textilem, dílničky (vaření malování na textil, sklo, batika, háčkování, pletení, výšivka, práce s 
papírem...). Kromě kroužků DDM organizuje v průběhu roku výstavy, tvořivé dílny, v zimním 
období např. výrobu adventních věnců či mikulášskou zábavu pro děti… Další pravidelnou 
aktivitou je pořádání příměstských táborů. 
 
Galerie ad astra  
Soukromá výstavní a prodejní galerie moderního výtvarného umění vystavuje v cca měsíčních 
cyklech díla předních zejména český a slovenských umělců. Galerie se nachází v přízemí 
kuřimského zámku a je otevřena denně mimo pondělí od 12 do 18 hodin. Doprovodnou 
aktivitou galerie jsou (ve spolupráci s Galerií Sýpka) již několik let dva půlroční vzdělávací 
projekty: Kurz současného umění (probíhá v rámci Výtvarné večerní školy) a Kurz přípravy ke 
studiu na fakultě architektury. 
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Štvanci  
Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci byla založena v roce 1990 se zájmem o scénický 
šerm. Za dobu svého trvání odehrála společnost nespočet šermířských představení a podílela 
se na programovém zajištění mnoha městských a hradních slavností u nás i v zahraničí.  
Společnost se také zabývá vzdělávacími pořady pro žáky ZŠ a gymnázií. V roce 1994 začala 
společnost spolupracovat s Mahenovým divadlem v Brně a poté i s filmovými produkcemi při 
realizaci historických filmů. Členové divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci zde 
zastupovali herce v rizikových scénách jako dubleři, dále jako kaskadéři se specializací na šerm 
a koně. Vedoucí společnosti Robert Šlapanský, byl několikrát přizván jako poradce a 
koordinátor bojových scén a instruktor šermu na zemi i na koních pro film. V roce 2003 se 
specializace společnosti rozšířila i na kaskadérské akce s auty.  
 
 
6.3.3 Církve a náboženské společnosti s kostely a modlitebnami na území města 
 
Římskokatolická církev – farní úřad, kostel sv. Máří Magdaleny (ul. Křížkovského) 
Pod Kuřimský farní kostel spadají filiální kostel v Moravských Knínicích, kaple v Jinačovicích a 
kaple v České. Kuřimský duchovní správce je současně inkorporován i ve farnosti Lipůvka, pod 
kterou spadá správa obcí Lažany a Nuzířov. Kromě každodenních bohoslužeb v kostele sv. Máři 
Magdaleny (PO-ČT začátek 18:30 /léto/, 18:00 /zima/; PÁ 19:00, SO 8:00, NE 8:00 a 11:00) 
pořádá Kuřimská farnost pravidelná setkání dětí (konají každé úterý od 17 hodin) a mládeže 
(konají se každé pondělí od 20 hodin) na faře. Jednou za 14 dní probíhají bezprostředně po 
bohoslužbě Biblické hodiny, ve farní klubovně navíc probíhá každou neděli od 10:30 zpívání 
dětí. 
 
Církev československá husitská – modlitebna v ul. Farského 
Náboženská obec Kuřim organizuje modlitební setkání v Kuřimi, Lelekovicích, Tišnově a 
Malhostovicích. Kuřimské bohoslužby se konají 2., 4. a 5. neděli v 9.00 hodin, 1. a 3. neděli 
v 15:30 hodin. Kromě bohoslužeb probíhají pravidelné biblické hodiny: každé úterý 9:30 na 
faře biblická hodina pro důchodce, každé 1., 3., 5. úterý v měsíci v 17:30 na faře biblická 
hodina pro střední generaci. Každou středu v 18:30 hodin se na faře koná setkání mládeže. 
 
Sbor badatelů Bible Kuřim – přednáškový sál v ulici Jelínkových 
Nový přednáškový sál otevřený koncem roku 2004. 
 
 
6.3.4 Kulturní památky 
 
Kuřimský zámek (ev. č. památky 0781) 
Mohutná renesanční stavba z let 1550-1590, po roce 1650 zámek přestavěn. Zámecká 
dvoupatrová budova podkovitého půdorysu s nádvořím, které je ohraničeno novou zdí s 
asymetricky umístěným vchodem, obě křídla neúplně rozvinuta, krátká, mezi křídly přízemí a 
1. patra ústřední budovy s arkádami, jednoramenné schodiště vpravo do 1. patra k arkatuře s 
železnými kleštinami, střecha sedlová. V přízemí jsou klenuté místnosti, částečně chodba, v 1. 
patře jen chodba, ostatní místnosti jsou plochostropé. Druhé patro je vlastně jen upravené 
podkroví se sníženými plochými stropy. 
V zámku dnes sídlí ISŠ a SOU Kuřim, s.r.o., která je i vlastníkem nemovitosti, na nádvoří se 
konají koncerty a další kulturní akce (např. Kuřimské Zámecké kulturní léto, v minulých letech 
rockové festivaly, apod.). Exteriéry zámku jsou v nevyhovujícím stavu, vyžadujícím rozsáhlou 
rekonstrukci. 
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Obr.6.3 Kuřimský zámek a Kostel sv. Maří Magdaleny 

 
Zdroj: www.kurim.cz 
 
Kostel sv. Maří Magdaleny s kaplí Panny Marie (ev. č. 0782/1, 0782/2)  
Kostel sv. Maří Magdaleny byl postaven v románském slohu kolem roku 1226, přestavěn byl v 
letech 1766-1772 zcela od základu v podobě pozdního baroka, vysvěcen byl 24. října 1772. Do 
roku 1833 se v těsné blízkosti nacházel hřbitov, r. 1843 byla do dnešní podoby přestavěna věž, 
r. 1888 proběhla  úprava lodi. Na věži bývaly čtyři zvony, z nichž jeden byl z roku 1673, další 
z roku 1650, přelitý v roce 1888. Za I. světové války byly zvony i přes své stáří zrekvírovány. 
V sousedství kostela ve svahu proti faře se nachází kaplička obdélného půdorysu z 18. století.  
 
Socha sv. Floriana (ev. č. 0784) 
Raně barokní socha nacházející se na nynějším náměstí 1. května. Na čtvercovém soklu 
hranolový profilovaný podstavec ve spodní části vydutý, ukončen masivní profilovanou římsou. 
Na bočních stěnách ryté rámy. Na přední straně soklu v rytém rámu nízký reliéf hořícího 
města, na zadní straně podstavce v rytém rámu nápis s chronogramem: SanCto FlorIono 
oppIDVM rVreInense obtVLIt et VoVit. (Svatý Floriáne, městečko kuřimské ochraňuj a zaslib.) 
Některá písmena tohoto nápisu jsou vyšší než ostatní. Jedná se zřejmě o kryptogram - 
tajnopis, který se v těch dobách s oblibou vtesával do latinských nápisů. Vyjmeme-li ona 
vysoká písmena, vypadá jejich pořadí takto: SCFIIDVMVIVLIVV. Téměř všechna tato písmena 
používá latina jako číslovky, a tak se naskýtá následující rozluštění: S-svatý, F-Florian, C-100, 
I-1, I-1, D-500, V-5, M-1000, V-5, O-1, V-5, L-50, I-1, V-5, V-5. Celkem 1679, a tento součet 
je nepochybně rokem postavení pomníku. Jinde (Kronika moravská) je uváděn rok založení 
1680, ale i to je možné. Stavba se mohla protáhnout přes zimu na další rok. Jisté je, že 
tehdejší kameník vtesal tento šifrovaný letopočet do kamene v roce 1679. Na soklu na podnoži 
stojí socha světce v kontrapostu s nakročenou pravou nohou, oděn v šat římského vojína s 
přílbou na hlavě. Bohatě zřasený plášť spjatý na pravém rameni splývá k zemi. 
 
Vodní kaple sv. Jana z Nepomuku - „Jáneček“ (ev. č. 0785) 
Vodní kaple zasvěcena sv. Janu Nepomuckému z roku 1722, ležící v jižní části města na úbočí 
Kuřimské hory. Půlkruhovitá zděná stavba, v jejímž horním výklenku je umístěna asi 150 cm 
vysoká socha sv. Jana Nepomuckého držící v ruce kříž s Kristem. Ve spodním výklenku vytéká 
z boku pramenitá voda z přepadové jímky. V těsné blízkosti kaple vede vzhůru lesní cesta. 

http://www.kurim.cz/
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Když byla cesta při svozu dřeva poškozena, našla se v hloubce asi 60 cm pod povrchem 
unikátní dřevěná kulatina z borového dřeva, která tvoří přírodní potrubí pro studánku. Přesné 
místo prameniště nebylo dodnes objeveno. 
Voda ze studánky bohužel nesplňuje hygienické podmínky a není pitná ani po převaření. 
 
Prameny: Databáze nemovitých kulturních památek okresu Brno-venkov; Oldřich Šikula, Ing. arch. Vladislav Růžička – 
www.kurim.cz; Informační mapa mikroregionu „Kuřimsko a Tišnovsko“, OkÚ Brno venkov ve spolupráci s MěÚ Muřim a 
MěÚ Tišnov, 2002 
 
 
6.3.5 Tradiční kulturní akce 
 
Kuřimské zámecké kulturní léto 
Nultý ročník této akce se konal v roce 2000, první v roce 2001. Jde o sérii koncertů, filmových 
představní a dalších akcí na zámeckém nádvoří v Kuřimi. Kapacita tohoto nádvoří je cca 400 
sedících lidí, při rockovém koncertu se vešlo i cca 2.500 fanoušků. Hlavním pořadatelem a 
garantem KZKL je Společenské centrum, dramaturgem Jiří Brabec. Záštitu nad akcí má město 
Kuřim, které ji finančně dotuje. Nejvýznamnější akcí Kuřimského zámeckého kulturního léta je 
Zahrada písničkářů – národní finále Konkursu Zahrady pro kategorii jednotlivců a dvojic. Jde 
vpravdě v daném žánru o událost celostátního významu a nejvýznamnější přehlídku tohoto 
žánru u nás. 
 
Hasičské hody 
V říjnu pořádá Sbor dobrovolných hasičů spolu s besedou, průvodem, hodovou zábavou a 
stavěním máje. 
 
Plesy 
Každoročně konaný Společenský ples města Kuřimi a zpravidla cca 5-6 plesů dalších 
organizací. 
 
Koncerty Základní umělecké školy 
Absolventský koncert ZUŠ 
 
Spolek přátel hudby Kuřim 
Abonentní cyklus koncertů (vážná hudba, jazz) konaných převážně v komorním sále ZUŠ. 
Pořádá Společenské centrum Kulturní dům. 
 
Medový den 
Pokus o založení nové tradice. V roce 2005 proběhl pod patronací města a Základní organizace 
včelařů v Kuřimi nultý ročník akce v areálu Kulturního domu a hřiště v Kuřimi-Podlesí. Součástí 
programu byla výstava z historie a současnosti včelařství na kuřimsku, koncert žáků ZUŠ, 
přednášky, ukázky výroby svíček, zdobení perníku, možnost zakoupení medu, medoviny, 
medového piva, masa na medu, kosmetiky, perníčků, výrobků z včelího vosku, apod. 
 
 
6.4 Sport 
 
Ve městě si přijdou na své i sportovci. Na 11 hřištích a 5 tělocvičnách zde mají možnost 
pravidelně provozovat velkou škálu sportovních disciplín, ale i rekreační sport. Ve městě jsou 2 
hlavní sportovní centra. V jižní části města se jedná o areál Sokola a ZŠ Tyršova, v severní 
části města se nachází stadion sousedící s letním koupalištěm a krytým bazénem. Pro účely 
správy zařízení, která jsou v majetku města zřídilo město Kuřim organizační složku Sportovní 
areál města Kuřim. Tato zařízení byla v roce 2005 doplněna nafukovací sportovní halou. Okolní 
příroda nabízí turisticky atraktivní místa. 
 V Kuřimi působí mnoho zájmových spolků a sportovních oddílů. Různé sportovní závody 
mají již ve městě svoji tradici. Např. závod horských kol Velká cena Kuřimi – Kuřimská Hora 

http://www.kurim.cz/
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(součást celorepublikového PEEL’S CUPu), volejbalový turnaj Kuřimský měšec, Kuřimská 
běžecká liga, atd.  
 
Sportovní objekty a zařízení 
 
     A) Objekty jižního sportovního areálu „U Sokolovny“: 

• sokolovna, ve které se nachází tělocvična, fitness a horolezecká stěna 
• 2 tenisové kurty 
• kurt na nohejbal, resp. volejbal 
• 2 menší tělocvičny (ZŠ Tyršova) 
• multifunkční hřiště s umělou trávou  
• kurt na volejbal s nízkou tribunou 
• běžecká dráha (60m) 
• skok daleký  
• sektor pro vrh koulí (bude odstraněn při stavbě MŠ) 

 
B) Objekty severního sportovního a plaveckého areálu: 

• krytý bazén (4 dráhy, délka 25m + dětský bazén s posuvným dnem) 
• letní koupaliště se 2 kurty na plážový volejbal  
• stadion s budovou bývalé tribuny, ve které se nachází: 

- šatny a sprchy¨ 
- sociální zařízení 
- sauna 
- kabina rozhlasu 
- hospodářská místnost 

• 2 travnatá fotbalová hřiště  
• běžecká dráha – ovál 400m  
• házenkářské hřiště s umělým povrchem  
• nafukovací hala montovaná na objektu házenkářského hřiště 

 
C) Hřiště na Podlesí (ul. Kpt. Jaroše) 

• tenisový kurt (antuka) na Podlesí (TJ Slovan Podlesí, ul. Kpt. Jaroše) 
• hřiště na Podlesí – prosívka (branky na futsal, koš na streetball). V zimě využíváno 

jako kluziště. Na sportovní hřiště navazuje dětské hřiště. 
 

D) Areál „Komenda“ (ul. Komenského)  
• asfaltové hřiště pro míčové hry (hokejové branky, kůly na síť), košíkovou (2 koše) a 

skateboarding, resp.freestyle na kolech (překážky); na hřiště navazuje dětské hřiště 
vč. dětské cyklodráhy.  

• hřiště je v zimě využíváno jako kluziště (osvětlení, nízké mantinely) 
• malá školní tělocvična (školní budova ul.Komenského - 1.st. ZŠ Tyršova) 

 
E) Hřiště za ZŠ Jungmannova 

• asfaltové hřiště na házenou, malou kopanou (2 branky) a košíkovou (2 koše), 
běžecká dráha (60m), skok daleký, dopravní hřiště, travnatá plocha s kůly pro 
vytýčení dalších hřišť  

• školní tělocvična 
 

F) Hřiště tělocvičné jednoty Orel (ul. Třebízského) 
• multifunkční hřiště (házená, futsal, košíková, tenis) s umělou trávou v bývalé farské 

zahradě  
 

G) DDM Kuřim 
• asfaltové hřiště na ul. Jungmannova (2 kurty pro rekreační tenis, cvičná zeď)  
• budova na ul. Jungmannova (sál se zrcadly je využíván pro různá cvičení) 
• Dělnický dům na ul. Legionářská (sál pro stolní tenis, aerobic apod.) 
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H) Sportovní plácky  

• hřiště na volejbal „U oběšence“, ul. Úvoz 
• plácek u dětského hřiště na ul. Nádražní 
• asfaltový plácek (1 koš, branky na hokej) ve vnitrobloku sídliště Loučky 
• asfaltový plácek (1 koš, branky na hokej) na ulici Brněnská 
• plácek za domy Nám. Osvobození  
 
 

Tab.6.9 Některé sportovní organizace v Kuřimi 
Sport družstvo počet  

reg.  
hráčů 

kolikrát 
týdně 
trénink 

výše členského 
příspěvku 
(Kč/rok) 

mistrovsná soutěž 
(podzim  2005) 

házená ml. žáci 22 3x 1000.- Divize

házená st. žáci 18 3x 1000.- Divize

házená ml.dorost 20 3x 1000.- I.liga

házená st.dorost 14 2x 1000.- Divize

házená muži A 18 3x 1000.- II. liga

házená muži B 16 2x 1000.- Oblast

silový trojboj jedno 4 (3 až 5) x 200,- Kč/měs. II. liga

silový trojboj jednotlivci 20 (3 až 5) x 200,- Kč/měs. oblast až mistr. ČR

malá kopaná 22 mužstev 280  mužstvo 1400,-  

tenis dospělí (25 členů) 10 různě 150 (Sokol) -

tenis děti (11 členů) - 2x 70 (Sokol) -

horolezectví klub dospělých 47 individuálně 650,- Kč -

horolezectví oddíl mládeže 21 1-3x 1350,- Kč Lanex Cup Morava

plavání žáci, dorost 27 2x 500,- Kč/pol. Krajský přebor

plavání  neregistrovaní plavci   45  rodinné slevy plavci III.+II.VT

basketbal muži (přípravka, dorost) 17 2x 2000,- Kč Oblastní přebor

fotbal předpřípravka 22 2x 500,- Příp. utkání

fotbal přípravka 25 2x 500,- OP

fotbal ml. žáci 22 2x 1000,- I.tř. JmK

fotbal st. žáci 20 2x 1000,- I.tř. JmK

fotbal ml. dorost 18 3x 1000,- Krajský přebor

fotbal st. dorost 18 3x 1000,- Krajský přebor

fotbal muži 20 4x 1000,- I.A tř.

 
Kromě výše uvedených sportů jsou v rámci Domu dětí a mládeže organizovány následující 
sportovní aktivity: atletika, dětský aerobik, arerobik, lady aerobic, jóga, cvičení na 
gymnabalech, břišní tance, formování těla, florbal, kung-fu, kung-fu wo-sho, wing-chun, 
historický šerm, stolní tenis, volejbal, volejbal dívky, tenis, orientační běh, šachy, cvičení pro 
budoucí matky (kurz předporodní přípravy), jóga pro důchodce. 
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6.5 Ostatní služby na území města 
 
• Česká pošta, Legionářská 334 
• Policie České republiky, Svatopluka Čecha 967 
• Sbor dobrovolných hasičů, Zahradní 236  

 
Bankovnictví a pojišťovnictví 
• Česká spořitelna, oblastní pobočka v Brně, pobočka Kuřim, Legionářská 1265  
 (+ bankomat) 
• Komerční banka, a.s., expozitura Kuřim, Legionářská 719  
 (+ bankomat) 
• Bankomat ČSOB, a.s., Legionářská 1265 
• Kancelář pojišťovacího poradce České pojišťovny a.s., Legionářská 194 
• Českomoravská stavební spořitelna, a.s., poradenské místo, nám. 1. května 1307 
• Českomoravská stavební spořitelna, a.s., poradenské místo, Legionářská 266 

 
Realitní kanceláře 
• Investservis RK, s.r.o., nám. 1. května 1305 
• Reality Kuřim, Legionářská 194 

 
Cestovní kanceláře 
• Jaroslav Luňáček, Legionářská 1265 
 

Služby podnikatelům 
• Okresní hospodářská komora Brno-venkov, Informační místo pro podnikatele, 

Jungmannova 968 
• Centrální registrační místo, Živnostenský úřad, MěÚ, Jungmannova 968 
 

Velkoplošné prodejny 
• AHOLD Czech Republic, a.s., prodejna Albert, nám. 1. května 18 
• Lidl Česká republika v.o.s., provozovna Tyršova 1731 
• PLUS - DISCOUNT spol. s r.o., provozovna Tyršova 1730 

 
Čerpací stanice 
• AB-OIL, s.r.o., Brněnská ul. 
• Rafa, Brněnská 1200 (LPG) 
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7. CESTOVNÍ RUCH 

 
Okolí Kuřimi je díky rozmanitým lesním komplexům, chráněným jako přírodní parky, blízkosti 
Babího lomu, Zlobice a Brněnské přehrady součástí nejbližšího a nejvýznamnějšího rekreačního 
zázemí města Brna. Slouží kvalitní každodenní i víkendové turistice. Vhodnost území dokládá i 
dostatek kvalitně vedených turisticky značených cest i zvyšující se počet cyklotras tvoří základ 
pro kvalitní letní i zimní turistiku a cykloturistiku. Potenciál cestovního ruchu ve městě a jeho 
nejbližším okolí však není dostatečně využit.  
 
 
Cykloturistika 
 
V roce 2005 byla otevřena rekreační cyklotrasa Mokrá Hora - Kuřim - Veverská Bítýška, vedoucí 
vesměs po stopách zrušených železničních tratí (Brno - Tišnov a Kuřim – Veverská Bítýška). 
Cyklotrasu protíná několik naučných stezek: Stezka zdraví Mokrá Hora – Lelekovice, stezka 
Krajem říčky Ponávky, stezka v Moravských Knínicích a v neposlední řadě Vycházková trasa 
Zárubou a Horkou v Kuřimi, která je svým způsobem unikátní a v naší republice ojedinělá.  
 Rekreační cyklotrasa PO STOPÁCH ZRUŠENÝCH ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ začíná v 
brněnské místní části Mokrá Hora, kde navazuje na cyklotrasu č. 5005 (tzv. Brněnské kolečko). 
Po celé své délce vč. intravilánu jednotlivých obcí je trasa vedena tak, aby se pokud možno 
vyhnula silnicím I. až III. třídy – s ohledem na maximální možnou míru zajištění bezpečnosti 
cyklistů je odkloněna po stávajících místních komunikacích, lesních a polních cestách, apod. 

Z Mokré Hory se trasa vydává, společně s tzv. Černohorskou pivní stezkou, nejprve 
ulicemi místní části a následně přibližně v trase STARÉ MÍSTNÍ DRÁHY BRNO-TIŠNOV (TZV. 
TIŠNOVCE) kolem bývalých železničních stanic Jehnice a Česká (druhá jmenovaná v 
současnosti funguje jako zastávka ČD) do Lelekovic. Odtud pak pokračuje úbočím Babího lomu 
lesní cestou kolem památného stromu „Milionův buk“ na Podlesí a podél Podleskéko potoka a 
Kuřimky do Kuřimi. 

Z Kuřimi, kterou trasa prochází rovněž po místních komunikacích (včetně rázovitých 
uliček Podhoří a U Rybníka s výhledem na panorama Kuřimského zámku), dále vede necelý 
kilometr po silnici II. třídy směrem na Moravské Knínice. Zhruba po kilometru uhýbá vpravo, 
kde křižuje torzo tzv. „Hitlerovy dálnice“, a dále pokračuje pokud možno v trase BÝVALÉ 
ŽELEZNIČNÍ TRATI KUŘIM-VEVERSKÁ BÍTÝŠKA přes Moravské Knínice a Chudčice (zde míjí 
druhý památný strom v regionu – dvěstěpadesátiletou „Chudčickou lípu“) do Veverské Bítýšky. 
V tomto úseku je dobře zachováno, a cyklotrasou využito, několik mostků, delší úseky náspů a 
rovněž i největší stavební dílo na trati: skalní průřez mezi Chudčicemi a Veverskou Bítýškou. 

Po průjezdu kolem budovy bývalého veversko-bítyšského nádraží (dům č. p. 29) a 
mostu přes Svratku se trasa v centru obce napojuje na mezinárodní cyklotrasu č. 1 Praha-Brno 
(tzv. Pražskou stezku) a na stávající nebo připravované cyklotrasy v jihozápadním okolí Brna 
(např. údolím Bílého potoka ve směru na Šmelcovnu, Javůrek, údolím Svratky ve směru do 
Tišnova, apod.). 

Dosud proběhlo pouze fyzické vyznačení trasy v terénu, návazně se uvažuje o umístění 
informačních tabulí, vztahujících se jak přímo k cyklotrase (především z hlediska historie 
zrušených železničních tratí), tak k širšímu zájmovému území, zřízení několika odpočinkových 
míst, vybavených lavičkami, stojany na kola, odpadkovými koši, apod. Ve fázi vyznačení 
nebylo prozatím počítáno se stavebními úpravami. 
 
Vycházkové trasy v bezprostředním okolí města 
 
Novou dimenzi získaly od dubna 2005 oblíbené a vyhledávané výlety obyvatel města i turistů z 
okolí. Na vycházkové trase do kopců Záruba a Horka se objevily dřevěné lavičky – sponzorský 
dar od Lesů města Brna – a v jejich blízkosti dřevěné vyřezávané informační tabule celkem 
sedmi zastavení. 
 Netradičně pojatá naučná stezka vznikla ve spolupráci pracovníků odboru životního 
prostředí MěÚ Kuřim s brněnským akademickým sochařem a dřevořezbářem Patrikem Vlčkem. 
Výtvarně precizně zpracované tabule na nás svým obsahem nejen poučí a příjemně naladí, ale 
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i pobaví a přimějí k zamyšlení. Jsou např. otáčivé, abychom mohli hádat, kdo je autorem 
citátu, který se stává mottem pro každou z desek. Výroky Bezručovy, který chodil do Kuřimi na 
výlety, Skácelovy, Demlovy, Prišvinovy, nebo třeba Kohákovy i Senecovy najdeme totiž vždy 
na zadní straně tabule. 
 Naučná trasa začíná blízko budovy ZŠ Komenského, vede Zárubou, přechází ulicí Na 
Vyhlídce na sousední kopec Horku, aby skončila na jeho nejvyšším místě ve výšce 433 m n. m. 
Označení stezky je dubový lístek, který je vyřezán také na všech tabulích.  Obsah textů 
jednotlivých zastavení je vždy inspirován zvoleným místem. Ať jde o dálkový pohled na 
kopcovité panorama, historicky známou lokalitu, ekologické podmínky krajiny či třeba 
urbanizaci versus přirozené cesty živočichů, biokoridory. 
 
Obr.7.1 Vycházková trasa Zárubou a Horkou, 7. zastavení 
 

 
Foto: MěÚ Kuřim 
 
Obr.7.2 Vycházková lokalita Kuřimadlo v západní části katastru města 
 

 
Foto: MěÚ Kuřim 
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Městské golfové hřiště Brno Jinačovice 
 
V katastru Kuřimi směrem k Brnu-Bystrci vzniká na rozloze více než 100 ha sportovně 
rekreační golfový areál evropské úrovně s rozsáhlým multifunkčním zázemím (tenisová hala, 
kongresový sál, ubytovací kapacity, atd.). Investorem je firma GOLF BRNO, a.s. 
(www.golfbrno.cz), které se pro tento záměr podařilo získat finanční prostředky ze zdrojů 
Evropské unie, státního rozpočtu, Jihomoravského kraje a města Brna.  
 
Obr.7.3 Část vznikajícího golfového areálu, v pozadí Baba, Kuřim (stav 9/2005) 

  
Areál nabídne svým návštěvní-
kům komplexní služby spojené 
s golfovým sportem, určené ši-
rokému spektru návštěvníků od 
profesionálních hráčů přes akti-
vně hrající amatéry až po nej-
širší negolfovou veřejnost a zá-
jemce o golfový sport. Vedle 
toho budou návštěvníci využívat 
navazující celoročně provozova-
né restaurační zařízení a uby-
tovací zařízení vyššího standar-
du, včetně parkovacích ploch.  
 
 
 

Zdroj: www.golfbrno.cz  
 
Areál v sobě bude zahrnovat: 

• 27 jamkové normované golfové hřiště 
• cvičnou 6 jamkovou golfovou akademii 
• kompletní tréninkové plochy: 

driving range (cvičné odpaliště, trénink dlouhé hry) 
putting green (cvičné jamkoviště) 
chipping area (trénink krátké hry, hra ze všech druhů překážek)  

• Pro-shop (obchod s golfovým vybavením) 
• technické zázemí pro provoz a údržbu hřiště 
• restauraci  
• ubytovací kapacity kategorie hotel garni first class (100 lůžek) 

Dokončení této fáze realizace je plánováno na první polovinu roku 2006.  
 
 Po kompletním dokončení v roce 2010 by měl areál Městského golfového hřiště Brno - 
Jinačovice dále nabízet (plán): venkovní tenisové kurty, zimní tréninkovou halu (tenis, indoor 
golf), kongresové centrum, relaxační centrum (masáže, whirpool, sauna, bazén), jezdecký 
klub, petanque, půjčovnu horských kol, lanové centrum, dětský koutek, uměle zasněžovanou 
běžkařskou dráhu. 
 
 
Plavecký areál Kuřim 
 
Město disponuje vyhlášeným plaveckým areálem s krytým 25 metrovým bazénem a dětským 
bazénem, otevřeným 50 metrovým bazénem s toboganem, hřišti na plážový volejbal, zahradní 
restaurací, soláriem a řadou dalších služeb. V roce 2005 do areálu zavítalo celkem 99.163 
návštěvníků, z nichž bylo 3.221 vozíčkářů. Služby otevřeného letního koupaliště využilo během 
června až září 16.450 lidí. Krytý bazén využívá nejen nejširší veřejnost z Kuřimi a okolí (ta 
tvoří 22% návštěvníků), ale především různé organizace (38%) a dětská plavecká škola 
(40%). V otevírací době jsou vyhrazeny speciální hodiny pro seniory, kteří mají nárok na 
zlevněné vstupné.  

http://www.golfbrno.cz/
http://www.golfbrno.cz/
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Obr.7.4 Plavecký areál Kuřim 

 
Foto: MěÚ Kuřim 
 
Ubytování 
 
Ubytovací kapacity ve městě jsou na nevyhovující úrovni. V provozu je jediný penzion - 
Restaurace a penzion U Mertů na Tišnovské ulici - s kapacitou necelých 30 lůžek. 
   
Obr. 7.5 Restaurace a penzion U Mertů na Tišnovské ulici 

 
 
V areálu firmy TOS Kuřim – OS, a.s. 
je k dispozici hotelová ubytovna, 
která však slouží především dlouho-
době dojíždějícím zaměstnancům 
podniku. Ojediněle se ve městě vy-
skytuje možnost ubytování v sou-
kromí. Ze strany podnikatelů a mana-
gementu firem byla konstatována 
poptávka po ubytování vyššího stan-
dardu (hotelového typu), sportovně 
založená veřejnost naopak upozor-
ňuje na absenci levnějšího a nenároč-
ného ubytování, které nabízejí např. 
turistické ubytovny.  
 
 

 
Foto: MěÚ Kuřim 
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 Návštěvníkům Kuřimi tedy prozatím nezbývá než městem spíše projíždět, anebo využít 
ubytování v okolních obcích: hotel Babí lom v Lelekovicích (7 km), hotel Domino ve Svinošicích 
(8 km), hotel Atlantis v Rozdrojovicích (9 km), penzion Na Gruntě ve Vranově (10 km), anebo 
hotelů, penzionů a ubytoven Tišnově či v Brně. 
 
 

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
8.1 Příroda a krajina 
 
V přírodní charakteristice Kuřimi a okolí hraje nejdůležitější roli reliéf. Reliéf je tvořen 
systémem hrástí a prolomů. Z prolomů jde kromě Boskovické brázdy o kuřimsko- jinačovickou 
a  řečkovicko–kuřimskou sníženinu. Výrazný je skalnatý hřeben Babího lomu  s nejvyšším 
vrcholem 562 m n.m. Nejnižší místo jsou louky „Podhájí“ u Chudčic (248 m n. m.). Celý region 
Kuřimska má převážně charakter pahorkatiny až členité vrchoviny v předhůří Českomoravské 
vrchoviny, na rozhraní Drahanské a Bobravské vrchoviny. Geologické složení regionu na okraji 
brněnského masívu je poměrně pestré. Převažují granodiority, aplity a diabasy, dále 
spodnodevonské slepence (Babí lom), devonské vápence (Čebínka, Dálka, Malhostovická 
pecka), rokytenské slepence (Kamínky u Chudčic) a další.  
 Z hlediska půdních poměrů je možné zemědělsky intenzivně využívané sníženiny 
Kuřimska rozdělit do dvou regionů. První, severně od říčky Kuřimky, je typický výskytem 
černozemí (erozních forem, degradovaných) na hlinitých spraších a předkvartérních jílech. 
Sklonitější svahy v okolí Zlobice, tvořené hlinitou spraší až výrazně skeletovitými svahovinami, 
jsou pokryty hnědozemí až erodovanou hnědozemí. Území jižně od Kuřimky je tvořeno 
hnědozemí převážně erodovanou. Půdy této oblasti jsou silně ohroženy vodní erozí a denudací.  
 Podle vegetačního členění se Kuřimsko nachází na rozhraní termofytika a mezofytika. To 
je příčinou nejsevernějšího výskytu některých teplomilných druhů rostlin a živočichů. Časté 
jsou však také lesnaté komplexy s členitým reliéfem a stinná lesní údolí. 
 
8.2 Chráněná území 
 
Na Kuřimsku se nachází 6 maloplošně chráněných území (viz Tab.x). Jejich ochrana je 
ukotvena v zákonu o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Nejdelší historii ochrany má 
Zlobice, o jejíž ochranu z důvodu výskytu lýkovce vonného a orchideí usiloval již v roce 1941 
Svaz spolků pro okrašlování a domovinu pod záštitou Jana a Františka  Šmardy. Dvě z těchto 
lokalit, a to Zlobice a Na lesní horce (výskyt koniklece velkokvětého), jsou navrženy na 
zařazení do celoevropské sítě chráněných ploch Natura 2000.  
 
Tab.4.1 Maloplošně chráněná území v Kuřimi a okolí 

Chráněné území Katastrální území Rozloha 
Přírodní rezervace Babí lom Lelekovice 11,70 ha
Přírodní rezervace Obůrky – Třeštěnec Moravské Knínice 3,25 ha
Přírodní památka Zlobice Malhostovice, Kuřim 53,00 ha
Přírodní památka Březina Lelekovice 32,20 ha
Přírodní památka Šiberná Kuřim 16,40 ha
Přírodní památka Na lesní horce Čebín 0,70 ha

Zdroj: OŽP MěÚ Kuřim 
 
 K ochraně krajinného rázu území s vysokou estetickou a přírodní hodnotou, zvláště 
v místech souvislých lesních komplexů, byly zřízeny přírodní parky Baba a Podkomorské lesy. 
Území těchto přírodních parků je významným turisticko – rekreačním zázemím brněnské 
aglomerace.  
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 Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim je dále vyhlášeno 59 
registrovaných významných krajinných prvků a 36 evidovaných významných krajinných prvků 
(především cennější segmenty lesa).  
 
Přírodní rezervace Babí lom 
Známý skalní hřbet s vyhlídkovou věží. Původní bučiny byly nahrazeny převážně jinými listnáči 
i jehličnany. Ze zvláště chráněných druhů jmenujme alespoň lilii zlatohlávek (Lillium 
martagon), medovník meduňkolistý (Melitismelissophyllum) a dřín obecný (Corpus mas). 
 
Přírodní rezervace Obůrky – Třeštěnec 
Přírodní rezervace Obůrky – Třeštěnec se nalézá přímo v zářezu nedokončené říšské dálnice. 
Jeho dno ovlivněné hladinou podzemní vody je pokryto mokřadními travinobylinnými 
společenstvy. Náspy jsou osídleny pionýrskými druhy dřevin. Ze zvláště chráněných druhů 
rostlin se vyskytuje kriticky ohrožená pětiprstka žežulník hustokvětá  (Gymnadenia conopsea 
ssp. densiflora), silně ohrožený kruštík bahenní (Epipactis palustris), hořec křížatý (Tretorhiza 
cruciata) atd. Území je biotopem obojživelníků.  
 
Přírodní památka Zlobice 
Přírodní památka je lokalizována v jihozápadní části komplexu Zlobice. Převážně zalesněný 
široce klenutý hřbet se dvěma vrcholy, místy podélně rozčleněný úvaly a stržemi.  Původní 
teplomilná pařezina se způsobem hospodaření přeměnila na převážně stínomilný les. Ze 
zvláště chráněných druhů rostlin zde vyrůstá např. kriticky ohrožený lýkovec vonný (Daphne 
cneorum), silně  ohrožený střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), ohrožený medovník 
velkokvětý (Melittis melissophyllum), několik druhů orchideí atd. Z živočišných druhů jsou 
nejvýznamnější myšice lesní (Apodemus flavicollis), okáč meruňkový (Hipparchia fagi), tesařík 
dubový (Plagionotus arcuatus) a roháč obecný (Lucanus cervus). 

 
Přírodní památka Březina 
Původně selský les obhospodařovaný jako světlá pařezina je dnes ohrožen postupným 
zarůstáním lipnicí hajní, výsadbou nepůvodních jehličnanů a větším zastíněním bylinného 
patra. Z chráněných druhů rostlin je možno jmenovat např. prstnatec bezový (Dactylorhiza 
sambucina), lilii zlatohlávek (Lilium martagon), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), 
vemeník dvoulistý (Platanthera bifilia) atd. 
 
Přírodní památka Šiberná 
Osamělý zalesněný široce klenutý hřbet, který ještě v 19. století sloužil jako zemědělská půda. 
Kromě převažujícího dubu zimního se v lesní skladbě prosazuje lípa srdčitá. V zalesněné části 
se řídce vyskytuje chráněná korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), nebo např. vemeník 
zelenavý (Platanthera chlorantha) či vemeník dvoulistý (Platanthera bifilia). Na jižně 
exponovaném svahu roste teplomilná vegetace spolu s některými chráněnými druhy např. 
hvězdnice chlumní (Astra amellus), šklebivec přímý (Misopates orontium), čistec roční (Stachy 
recta), třešeň mahalebka (Cerasus mahaleb), drchnička modrá (Anagillis feminea), oman 
mečolistý (Inula ensifolia), oman srstnatý (Inula hirta) atd. 
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Obr.4.1 Chráněná území a přírodní parky v okolí Kuřimi 
 

 
 
Zdroj: ÚHUL & Help Service, http://www.bnhelp.cz/mapserv/bnhelp/login.php?l=cz 
 

Katastální území 

hranice k.ú. 
Velkoplošná chráněná území - WMS ÚHUL 

 
Maloplošná chráněná území- WMS ÚHUL 

 
ÚSES - WMS ÚHUL 

 
Pásma hygienické ochrany - WMS ÚHUL 

 
 
 
              

 
 
Přírodní památka Na lesní horce 
Chráněné území je tvořeno fragmenty dříve rozsáhlejší vápencové stepi na jižně až 
jihozápadně exponovaných svazích Čebínského kopce – vyvýšeniny Dálka. Lokalita je ohrožena 
nálety v přilehlém okolí vysázené borovice lesní, borovice černé a nepůvodního trnovníku 
bílého. Roztroušeně zde vyrůstají ze zvláště chráněných druhů rostlin silně ohrožený koniklec 
velkokvětý (Pulsatilla grandis), dále ohrožená hvězdnice chlumní (Aster amellus) atd. 

 
 
 
 

http://www.bnhelp.cz/mapserv/bnhelp/login.php?l=cz
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8.3 Ovzduší 
 
Na znečistění ovzduší se podílejí mobilní zdroje znečistění – automobilová doprava a 
stacionární zdroje. Obecně sledovanými škodlivinami jsou oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý 
(SO2), oxid uhelnatý (CO), a polétavý prach (prašný aerosol frakce PM10). Důvodem sledování 
množství znečisťujících látek v ovzduší – imisí, které jsou produkovány lidskou činností i imise 
vznikajících druhotně v atmosféře - je zvýšení výskytu akutních onemocnění dýchacího ústrojí 
(rýmy, záněty hrdla, hrtanu a průdušek) a zhoršení chronických onemocnění plic (bronchiální 
astma, chronické záněty průdušek). Dalším vlivem škodlivin ovzduší na lidské zdraví je růst 
výskytu zánětů spojivek v důsledku dráždění očí výše zmíněnými chemickými látkami a 
polétavým prachem. 
 Z výsledků systému monitorování ve městech ČR je zřejmé, že z klasických škodlivin 
v ovzduší je pro lidské zdraví nejzávažnější prašný aerosol frakce PM10. Směrnice Rady 
1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty PM10 50 μg/m3  pro 
průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 μg/m3 pro roční průměrnou koncentraci, která se 
v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 μg/m3. Tyto limitní hodnoty nyní obsahuje i vyhláška 
stanovující imisní limity k novému zákonu o ochraně ovzduší v ČR. 
 Město Kuřim bylo v roce 2004 zařazeno mezi města se zvýšeným obsahem hodnoty 
PM10, a to s roční průměrnou koncentrací 50 μg/m3 
 Ze stacionárních zdrojů podílejících se na znečistění ovzduší jmenujme především 
spalovny fosilních paliv, kromě kotlů pro ohřev teplé vody je to i kuplovna Slévárny Kuřim, 
která je jediným zdrojem na Kuřimsku zařazeným do kategorie zvláště velkých zdrojů 
znečišťování ovzduší (REZZO I).  
 Ve městě Kuřimi prováděl v letech 1991 – 2002 měření koncentrace SO2 a NO2 
v ovzduší Státní výzkumný ústav ochrany materiálu (SVÚOM) se sídlem v Praze. Měření byla 
prováděna na jednom stanovišti v ulici Husova. Naměřené hodnoty koncentrace SO2 a NO2 se 
v průběhu dvanáctiletého období sledování trvale pohybovaly pod stanovenými imisními limity. 
Proto se v roce 2003 od dalšího měření ustoupilo.  
 
 
Obr.4.2 Průměrné znečistění ovzduší Kuřimi imisemi SO2 a NO2 v období let 1991 - 2002 (μg/m3) 
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 Jak je patrno z obr. 4.2 a 4.3 znečištění ovzduší imisemi SO2 a NO2 mělo 
v jedenáctiletém období měření mírně klesající tendenci (především pokud jde o imise SO2) a 
výrazně sezónní charakter s maximy v zimních měsících.  
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Obr.4.3 Průměrné znečistění ovzduší imisemi SO2 a NO2 v jednotlivých měsících roku v období 
let 1991-2002 (μg/m3) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

m
ik

ro
gr

am
y/

m
3

SO2
NO2

 
 S kontinuálním nárůstem dopravy – paradoxně umocněném rovněž zavedením 
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (mnoho dojíždějících za prací 
upřednostňuje po reorganizaci autobusových spojů individuální automobilovou dopravu); další 
nárůst lze očekávat po vybudování rychlostní silnice R43 včetně tzv. severní tangenty (město 
bude ze 3 stran obklopeno intenzivně vytíženými komunikacemi) – však lze očekávat výrazný 
nárůst znečistění, a to především polétavého prachu a NO2. 
 
 
8.4 Voda 
 
Území města (vč. správního obvodu obce s rozšířenou působností) náleží do povodí Svratky. 
Severní část zájmového území je odvodňována bezejmennými levostrannými přítoky Lubě. 
Střední část území je protékána z vodohospodářského hlediska významnějším tokem – 
Kuřimkou. Ta pramení v nadmořské výšce 450 m jižně od Šebrova a vlévá se v nadmořské 
výšce 255 m z levé strany do Svratky u Veverské Bítýšky. Délka toku je 15,6 km, celková 
plocha povodí 49 km² a průměrný průtok u ústí 0,08 m³/s (Vlček a kol, 1984). 
Nejvýznamnějším levostranným přítokem Kuřimky je Batelovský potok.  Nejjižnější část území 
je odvodňována levostrannými přítoky Svratky – Rozdrojovickým a Mniším potokem  a 
ohraničena Brněnskou přehradou a Svratkou. Její průměrný roční průtok u hráze Brněnské 
přehrady je 8,03 m³/s (Vlček a kol, 1984).  
 Koryta vodních toků mají v lesních úsecích převážně přirozený a přírodě blízký 
charakter, ve zbývajících úsecích jsou vesměs regulovaná – napřímená, zahloubená, v obcích 
částečně zatrubněná. Necitlivé úpravy vodních toků se projevují ve snížení jejich přirozených 
samočistících schopností.  
 Zkoumané území patří do nejméně vodné oblasti (Vlček, 1971). Ta je charakteristická 
specifickým odtokem 0–3 l/s km². Nejvodnějšími měsíci jsou únor a březen, nejméně vodné 
jsou měsíce podzimní.  
 Retenční schopnost území je velmi malá. Odtok je silně rozkolísaný, závislý na srážkách 
a tání sněhové pokrývky. 
 
8.5 Hluk 
 
Problém zvýšeného hluku je především v koridoru železniční trati č. 250, vedoucí kolem sídliště 
Na Loučkách, ulicí Pod Vinohrady, Dr. Vališe a ulicí Jiráskovou. Zasahuje však i další ulice ve 
spodní části města. Nepříjemným zdrojem hluku, vnímaným občany, je dále výroba ve 
Slévárně Kuřim, a.s., zvláště vsázka do pecí. Třetím nepříjemným zdrojem je automobilový 
provoz na průtazích silnic II. třídy č. 385 a 386 městem, tj. v ulicích Tišnovská, Tyršova a 
Legionářská. Intenzita provozu a tím i závažnost tohoto problému narůstá. 
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8.6 Nakládání s odpady 
 
Město Kuřim je ve smyslu § 4 písmeno p) zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, původcem komunálních odpadů vznikajících na území obce, které mají 
původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce odpadů. Dále je 
původcem odpadů vznikajících při zajišťování řádného chodu města jakožto sídelního útvaru 
(uliční smetky, složky stavebních odpadů).  

Město provozuje prostřednictvím Centra technických služeb Kuřim, s.r.o., Sběrné 
středisko odpadů, ve kterém mohou občané odložit nebezpečné i ostatní odpady. Všechny 
odpady jsou dále předávány příslušným oprávněným organizacím. Město nemá vlastní skládku. 
Rekultivace divoké skládky v lokalitě Zborov byla dokončena v r. 1992 a bývalá městská 
skládka byla zrekultivována r. 1995. Jiné činnosti, při kterých by vznikaly městu odpady 
jakožto původci, nejsou provozovány.  

Obec stanovila v souladu s §17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb. obecně závaznou 
vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen systém nakládání s KO), vznikajících na katastrálním území 
obce.  

V roce 2005 byl zpracován Plán odpadového hospodářství (POH) města Kuřimi, 
který obsahuje: 

• výhled pro systém odpadového hospodářství města Kuřim (na období 10-ti let) 
• cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů,  
• omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání         

se vznikajícími odpady,  
• opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů, 
• nakládání s nimi, v reálném časovém a ekonomickém scénáři a způsob informačního 

a organizačního zabezpečení řízení OH města. 
 
Plán odpadového hospodářství byl zhotoven společností TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o. a 

schválen usnesením Rady města Kuřim č. 396/2005 RM ze dne. 27. 7. 2005. Vztahuje se na 
město Kuřim včetně místní části Podlesí (samostatná svozová oblast o rozloze cca 1.737 ha). 
Produkce odpadů původce města Kuřimi činila v roce 2004 (dle evidence za rok 2004) 14,52 t 
nebezpečného odpadu a 3877,15 t ostatního odpadu. 
 
Komunální odpad 
Svoz komunálního odpadu na území obce zajišťuje firma SITA Moravia. Netříděný komunální 
odpad (tj. směsný domovní odpad) ukládají producenti odpadu do sběrných nádob. Fyzické 
osoby při pohybu na veřejném prostranství ukládají drobný komunální odpad (např. obaly od 
potravin a jiných výrobků) do odpadkových košů, které obsluhuje Centrum technických služeb 
Kuřim s.r.o.. Na území města jsou sváženy popelové nádoby 1x za týden (pro 4 a více osob na 
1 popelovou nádobu) a 1x za 14 dní (pro méně než 4 osoby). 
 
Separovaný sběr odpadu 
Využitelné složky komunálního odpadu občané ukládají do speciálních označených nádob na 
tříděný sběr, které jsou rozmístěny na určených stanovištích ve městě Kuřimi (29 lokalit). 
Tímto způsobem je zajištěn sběr papíru, skla (bílého a barevného) a plastů (PET-lahví). Sběr 
PET-lahví je zajištěn i separátně v základních a mateřských školách i na Městském úřadě 
Kuřim. Kovový odpad mohou občané ukládat na sběrných dvorech nebo si nechat vykoupit 
firmou Kovošrot, a.s., sídlící na ulici U stadionu. 
 
Tab.4.2 Průměrné hodnoty vytříděných složek odpadu za období 2003-2004 (t/rok) 

Sklo 
bílé barevné 

Papír Plast Kov Zbytkový 
odpad 

45,15 43,52 71,40 28,73 49,95 1576,82 
Zdroj: Evidence firmy EKO-KOM 
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Stavební a demoliční odpad 
Odstranění stavebního odpadu je povinen zajistit investor stavby prostřednictvím oprávněné 
osoby. Stavební odpad musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů, pokud není 
přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití či odstranění v souladu se zákonem o 
odpadech. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen 
neprodleně znečištění odstranit. 
 
 
 

9. ŘÍZENÍ ROZVOJE 
 
9.1 Samospráva města 
 

Rozhodující roli pro rozvoj města mají jeho samosprávné orgány.  
Samospráva realizuje záležitosti svěřené do samostatné působnosti města a tvoří ji: 

• zastupitelstvo města  (17 členů) 
• rada města                 (5 členů z řad zastupitelů) 
• starosta města 

Město má jednu místostarostku a jednoho místostarostu. 
 
 

Obr.9.1 Složení městského zastupitelstva Kuřimi v letech 1994-2006 (mandáty dle volební 
strany)
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Iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva města jsou výbory: 
- finanční (11 členů) 
- kontrolní (7 členů) 

Ve městě je zřízen osadní výbor pro místní část Podlesí (7 členů) a Výbor pro výběrová řízení 
Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti města Kuřim (16 členů).  
 
Iniciativní a kontrolní orgány rady města jsou komise: 

- výstavby (11 členů), 
- pro životní prostředí (8 členů), 
- pro děti a mládež (5 členů), 
- dopravy (6 členů), 
- Projektu Zdravé město Kuřim (5 členů). 

Zvláštními orgány města jsou povodňová komise a přestupková komise. 
 
 
9.2 Veřejné služby (organizace zřizované městem) 
 
Město zřídilo organizační složky, příspěvkové organizace a obchodní organizace. Jejich přehled 
je uveden v tabulce. Činnost organizačních složek a příspěvkových organizací byla 
komentována v předchozích kapitolách.  
 
Tab.9.1 Přehled organizací zřizovaných městem Kuřim 
 Sídlo Počet zam. 

k 1. 6. 2005 
Organizační složky obce : 

Městská knihovna Kuřim Popkova 1006 7 
Sportovní areál Kuřim Blanenská 1082 7 
Příspěvkové organizace : 
Mateřská škola Kuřim Zborovská 887 41 
Základní škola Kuřim Tyršova 1255 41 
Základní škola Kuřim Jungmannova 813 37 
Penzion pro důchodce Kuřim Zahradní 1275 14 
Společnosti s ručením omezeným: 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968 36 
Městská správa bytů Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968 

Prov.: Legionářská 194 
3 

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o. Jungmannova 968 
Prov.: Legionářská 194 

bez 
zaměstnanců

Ostatní organizace : 
Společenské centrum Kulturní dům Kuřim nám. Osvobození 906 6  

 
 
 
9.3 Městský úřad 
 
Významným orgánem města k naplňování jeho kompetencí je městský úřad. Městský úřad se 
podstatně reorganizoval k 1. 1. 2003 v souvislosti s převzetím části kompetencí zrušených 
okresních úřadů při reformě veřejné správy. Městský úřad zůstává nadále pověřeným obecním 
úřadem a od uvedeného data je také úřadem obce s rozšířenou působností (ORP) s právem 
vykonávat státní správu v přenesené působnosti ve stanoveném správním obvodu. Správní 
obvod obce s rozšířenou působností  tvoří 10 obcí s 19 272 obyvateli (k 1. 1. 2005).  
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Obr.9.2 Mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim 

 
Zdroj: MěÚ Kuřim - http://radnice.kurim.cz/ 

 
Město je sídlem stavebního úřadu s působností pro obce Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, 
Moravské Knínice, Lelekovice, Rozdrojovice a Vranov (do konce roku 2005). V rámci správního 
obvodu působí další stavební úřad ve Veverské Bítýšce s působností pro obce Braníškov, 
Holasice, Hvozdec, Chudčice, Lažánky, Maršov, Veverská Bítýška a Veverské Knínice. Matriční 
úřad v Kuřimi provádí evidenci demografických událostí v obcích Čebín, Česká, Jinačovice, 
Kuřim, Moravské Knínice, Lelekovice a Rozdrojovice. Další matriční úřad v rámci obvodu obce 
s rozšířenou působností je ve Veverské Bítýšce a spadají pod něj Hvozdec, Chudčice a 
Veverská Bítýška.  

Kromě realizace státní správy je úřad také výkonným orgánem města k realizaci  
samosprávy. Jeho struktura a početní stav odpovídají naplňování zákonů pro obec s rozšířenou 
působností a velikosti správního obvodu. Je to malý úřad s vysokou kumulací povinností na 
referenta a odbor a to vyvolává zvýšené nároky na zastupitelnost. Tím jsou dány i drobné 
odlišnosti od jiných úřadů.  
 
Tab.9.2 Organizační struktura městského úřadu (k 30.6.2005) 
Tajemník městského úřadu   1  
Odbor – kancelář úřadu  7  
Odbor majetkoprávní  5  
Odbor správní   6  
Odbor finanční   8  
Odbor – obecní živnostenský úřad   6  (z toho 1 školství) 
Odbor životního prostředí   5  
Odbor stavební a vodoprávní   5  
Odbor sociálních věcí   11  
Odbor dopravy   8  
Odbor investiční a regionálního rozvoje  6  
Celkem  68 osob. 
 
Organizační struktura, počet pracovníků, jejich vzdělanost, pracovní zkušenosti a vybavenost 
úřadu v podstatě odpovídají potřebám strategického rozvoje města. Jeho součástí se musí stát 
i přiměřený rozvoj městského úřadu. 

http://radnice.kurim.cz/
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9.4 Hospodaření města 
 
Tab.9.3 Základní ekonomické ukazatele Města Kuřim za období 2002-2004 (v Kč) 

 2002 2003 2004 

upr. rozpočet - příjmy 191 406 700,00 219 338 500,00 194 781 300,00
upr. rozpočet - výdaje 232 550 700,00 227 992 800,00 213 014 700,00
upr. rozpočet - financování 41 144 000,00 8 654 300,00 18 233 400,00

výsledek hospodaření -27 707 317,47 10 389 469,82 10 601 556,74

skutečnost - příjmy 177 339 092,88 220 422 427,23 198 247 664,99
skutečnost - výdaje 205 046 410,35 210 032 957,41 187 646 108,25
výše aktiv a pasiv 660 998 087,39 688 989 748,82 712 306 236,52
nesplacené úvěry 18 981 000,00 16 935 000,00 14 366 000,00
zůstatek ZBÚ 11 175 566,75 19 182 036,57 24 429 408,25

ukazatel dluhové služby (%) 1,79% 2,89% 2,73%
Zdroj: Finanční odbor MěÚ Kuřim  
 
Dle výše uvedených čísel je zřejmé, že po ekonomické stránce je na tom Město Kuřim 
v posledních 3 letech velice dobře. S výjimkou roku 2002 je jeho hospodaření přebytkové       
(v roce 2002 byl schodek kryt přebytky hospodaření minulých období).  

Nejvýznamnější položkou na straně příjmů jsou příjmy daňové, které souvisí s velikostí 
obce, přesněji počtem jejích obyvatel. Po dosažení hranice 10 000 obyvatel se tyto příjmy 
zvýší skokově, řádově o několik milionů korun. 

Nejvýznamnější položkou na straně výdajů jsou výdaje na zajištění chodu města a 
kapitálové výdaje. Město Kuřim splácí v současné době dva úvěry a to úvěr čerpaný na 
dostavbu Základní umělecké školy na ul. Zahradní (zbývá splatit 13 mil. Kč) a úvěr na 
rekonstrukci ul. Podhoří (zbývá splatit 1,3 mil. Kč). Dluhová služba, což je ukazatel, který 
hodnotí schopnost města splácet úvěry a vypočte se jako výše splátek k celkovým běžným 
příjmům, je na velice nízké úrovni (2,73% v roce 2004). 

Město Kuřim je stále schopno plnit řádně a včas své závazky a generuje ve svém 
rozpočtu stále značnou část finančních prostředků na zajištění financování různých prioritních  
a investičních akcí. Tento podíl je ve srovnání se srovnatelnými obcemi stále nadprůměrný, i 
když potřeby města jsou „ nekonečné “ a neuspokojil by je plně ani dvojnásobný rozpočet. Je 
nutno podotknout, že tento stav je neustále zapříčiněn především přebytky hospodaření 
minulých období ( prodej akcií, bytů, pozemků,...), stejně jako hospodářskými výsledky 
posledních 2 roků.  

Město Kuřim, přestože čerpalo výše uvedené úvěrové prostředky, vlastní od roku 2000 
cenné papíry ve správě ČSOB Asset Management (dříve Patria Finance) jako investiční či 
provozní rezervu, tyto cenné papíry jsou v současné době oceněny částkou cca 7,5 mil. Kč.    

 
 

9.5 Územní plán sídelního útvaru  
 
V letech 1994-98 byl kolektivem Ing. arch. Václava Zemánka, CSc. zpracován a usnesením 
zastupitelstva města č. 1171/98 ze dne 9. 11. 1998 schválen, dosud platný Územní plán 
sídelního útvaru Kuřim (ÚPSÚ). Tímto usnesením současně vstoupila v platnost Vyhláška č. 
9/1998 o závazných částech územního plánu města Kuřimi.  
 Vyhláška stanovuje závazné základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, 
vyjádřené v regulativech. Dále vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit, 
nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. Stanoví zásady uspořádání dopravy, 
technického vybavení a územního systému ekologické stability. Závazná část územně 
plánovací dokumentace je závazným podkladem pro  zpracování a schvalování navazující 
územně plánovací  dokumentace  a  pro  rozhodování  v  území. 
 Od roku 1998 bylo schváleno a provedeno 8 změn ÚPSÚ. Město však dosud bohužel 
nedisponuje elektronickou verzí územního plánu - digitalizace by měla započít v roce 2006. 
 Návrhovým obdobím ÚPSÚ Kuřimi je rok 2010 s výhledem do r. 2015. V první etapě (do 
r. 2005) realizace územního plánu jsou zahrnuty rozvojové záměry především v zastavěné 
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části města a na jeho okrajích. Ve druhé etapě realizace (tj. 2006-2010)  jsou k dispozici 
rozvojové zastavitelné plochy pro bydlení, průmyslový rozvoj a distribuci, dále komerční 
aktivity. Výhledové rezervní plochy (po r. 2010) smí být zastavovány až po vyčerpání či při 
majetkoprávní nedostupnosti rozvojových ploch dané funkce. Na plochách rezervních je 
zakázáno jakékoli využití, které by v budoucnu omezovalo zastavění území. Přípustné je 
zemědělské využití s výjimkou investic do půdy za účelem jejich dlouhodobého zhodnocení. 
 
Obr.9.4 Náhled územního plánu sídelního útvaru Kuřim, výkres č. 2 – Návrh urbanistické 
koncepce (stav v roce 1998, neaktualizováno) 
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Návrh územního plánu zahrnuje následující dokumentaci: 

• A) textová část a doplňující tabulky v průvodní zprávě k návrhu Úpn 
• B) samostatná textová příloha Návrh záboru ZPF 
• C) grafická část, zahrnující celkem 10 výkresových příloh 
• D) Návrh regulativů územního rozvoje (textová příloha s grafickou přílohou č. 3)  
• E) Registrační list k návrhu ÚPn 

 
Tab.9.3 Seznam výkresů grafické části ÚPnSÚ Kuřim 
Číslo  Název Měřítko 
1 Širší vztahy 1:10 000 
2 Návrh urbanistické koncepce 1:5 000 
3 Veřejně prospěšné stavby a regulované zóny 1:5 000 
4 Přepravní vztahy a doprava, cyklistické stezky a rekreace, služby 1:5 000 
5 Zásobování vodou 1:5 000 
6 Odvádění vod a kanalizace 1:5 000 
7 Zásobování plynem 1:5 000 
8 Zásobování elektrickou energií 1:5 000 
9 Spoje 1:5 000 
10 Návrh záboru zemědělského půdního fondu 1:5 000 

 
 
Očekávané funkce územního plánu: 

• stát se nástrojem pro usměrňování komunální politiky v oblasti řízení urbanistického 
rozvoje města, regulovat vývoj jednotlivých funkcí a změn využívání pozemků v období do 
r. 2010, s výhledem do r. 2015 

• řešit rozmístění, organizaci a rozvoj funkčních ploch pro stávající a nové funkce, 
optimalizovat jejich rozsah i výhledovou nabídku jak pro veřejné, tak pro soukromé 
podnikatelské aktivity, stanovit rozsah zastavitelných ploch (stavebních pozemků) jakož i 
území nezastavitelných a chráněných v časovém horizontu platnosti plánu 

• navrhnout rozsah nezbytných asanačních, regeneračních a restrukturalizačních opatřeni v 
území a stanovit zásady pro jeho další či nové využívání a pro regulaci výstavby na nich 

• vymezit chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a jejich ochranná pásma 

• stanovit zásady koordinace pro skupinovou výstavbu na území města a vymezit soubor 
veřejně prospěšných staveb, včetně jejich územních nároků 

• návrhem na vybavení a na doplnění infrastruktury města, s využitím připravovaných 
záměrů v nadřazené regionální komunikační síti zlepšit kvalitu životního prostředí v 
zastavěném území spolu s dopravní dostupností a obslužností všech částí města, učinit 
město přitažlivé pro obyvatele i pro nové investory, s cílem zabezpečit růst města a rozsah 
jeho nabídky pracovních míst 

 
Za hlavní rozvojové priority Kuřimi byly v konceptu plánu označeny: 

• rozvoj obytné funkce a některých dalších specifických regionálních funkcí v relativně 
ekologicky nepoškozeném prostoru katastru města 

• podporované podnikání, zejména orientované na rozvoj výrobních ploch a intenzivnější 
využití stávajících areálů, jakož i na lokalizace nových komerčních aktivit regionálního i 
nadregionálního rozsahu, zejména v oblasti služeb a obchodu 

• potřeba zvýraznit specifičnost obrazu města, spočívající v regeneraci a reanimaci prostředí, 
zejména v centrální městské zóně a ve struktuře stávajících i nových ploch se znaky 
centrality, jako jsou hlavní obchodní ulice se smíšeným využitím a prostory dnes 
substandardního bydlení 

• oslabení zemědělsko-produkčního významu prostoru využít k posílení ekologické stránky 
krajiny vč. ochrany vodních zdrojů v katastru i v regionu 



Strategický plán rozvoje města Kuřimi    

 

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

2005/2006  - 70 z 124 - 

• využití připravovaných investic do regionální komunikační sítě ke zvýšení dopravní 
dostupnosti města a jeho rozvojového území, jakož i k eliminaci tranzitní a zbytné dopravy 
z vnitřního města 

 

Rozvoj Kuřimi v oblasti sociální a ekonomické se má dle ÚPnSÚ zaměřit především na:  

• podmínky pro kulturní a společenský život ve městě jako předpokladu vytvoření městského 
způsobu života. Tím je myšleno vytvoření takových podmínek, nabídek a možností, které 
by lidem ve městě zajistily nejen zaměstnání, ale i různorodé trávení volného času, jehož 
objem se s rozvojem bydlení v bytových domech zvýšil. Současně by se tím posílilo 
postavení Kuřimi jako společenského a kulturního centra v mikroregionu; 

• podmínky pro ekonomický rozvoj nejen nabídkou vhodných pozemků, objektů a dopravního 
napojení, ale i aktivní politikou podpory všech typů podnikání od živnostníků a drobných 
firem až po velké společnosti; 

• řešení veřejné dopravy; nejen ve směru Brno - Kuřim, ale i ve spádovém území Kuřimi 

• zajištění stabilizace mladých lidí nabídkou dostupného bydlení;  

• řešení podmínek pro bydlení v substandardních lokalitách jako Podhoří; k tomuto složitému 
problému je nutno přistupovat citlivě a ve spolupráci s dotčenými obyvateli je potřeba 
hledat nejvhodnější řešení, které by město finančně uneslo a obyvatele se necítili 
poškozeni. Při vypracovávání variant řešení je potřeba provést v území sociologický 
průzkum a navržené řešení opět u obyvatel lokality ověřovat. 

 
 
9.6 Projekt Zdravé město Kuřim 
 
Mezinárodní Projekt Zdravé město iniciovala, podporuje a rozvíjí OSN - Světová zdravotní 
organizace (WHO) od roku 1988. V Evropě je do Projektu Zdravé město aktuálně zapojeno 
1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Jedná se o velice aktivní hnutí evropských municipalit, 
které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN Health 21 (Zdraví 21) a Agenda 
21. Česká Zdravá města reprezentuje na mezinárodní úrovni Národní síť Zdravých měst ČR 
(NSZM ČR; bližší informace viz www.nszm.cz). Řádní členové asociace se zapojují do postupu 
strategického rozvoje v souladu s požadavky EU: udržitelným rozvojem a aktivním zapojením 
veřejnosti do diskusí o současných záměrech i o místní či regionální budoucnosti. 
 Deklaraci Projektu Zdravé město Kuřim (PZM) a řádné členství Kuřimi v asociaci 
Národní síť Zdravých měst ČR schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi 8. března 2005. Projekt 
Zdravé město Kuřim přímo vytváří předpoklady pro existenci místní Agendy 21: MA21 je 
nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Je to proces, 
který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), 
zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v 
jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k 
zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase. 
 
 Svým vstupem do NSZM se město mj. zavázalo, že zahájí přípravu plánu strategického 
rozvoje, který  

 a) vzniká ve dvou liniích, které se vzájemně propojují:  
• expertní linie: tým místních odborníků, odborníci z NSZM a externí poradce pro 

tvorbu návrhové části strategie RNDr. Petr Daněk, Ph.D.  
• komunitní linie: v partnerské spolupráci s občany (zástupci neziskových 

organizací, občanských sdružení a podnikatelské sféry, aj.)  
 b) respektuje zásady dlouhodobě udržitelného rozvoje  

• trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby 
přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich 
vlastní potřeby (Brundtlandová, 1987) 

 c) propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí  
  
 Na jaře 2005 proběhlo 13 jednání pracovních skupin (kterých se postupně zúčastnilo 
více než 80 osob) na téma tvorby SWOT analýzy jednotlivých oblastí života města, začátkem 

http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=1209
http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=1209
http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=7179
http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=7179
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září na ně navazovalo 7 jednání, na nichž bylo provedeno zhodnocení analýzy. Na 6. června 
iniciovala NSZM úvodní jednání pro tvorbu komunitního plánu, které se uskutečnilo na radnici 
(25 účastníků) a zúčastněným doporučila, aby jako podklad k dalšímu jednání byla použita 
zpracovaná SWOT analýza města. Veřejné projednání tvorby Plánu zdraví a kvality života 
proběhlo 21. září 2005 ve velkém sále Kulturního domu a zúčastnilo se jej více než sedm 
desítek občanů. Předložené náměty byly prodiskutovány v pracovních skupinách, složených 
z účastníků projednání, a následně prezentovány širšímu plénu. Doplněná SWOT analýza tvoří 
samostatnou kapitolu strategického plánu rozvoje města. 
 Součástí Projektu Zdravé město Kuřim je vedle procesu přípravy strategického 
rozvojového pánu také účast města v celostátních komunitních kampaních – např. Den Země 
(duben) a Dny bez úrazů, kampaň Pásovec (červen).  
 Ideu PZM rozvíjejí i cykly besed s občany, které jsou rozděleny do tří tematických 
okruhů: a) Témata, b) Úhly pohledu, c) Lokality… Došlo ke zřízení Dětského parlamentu, 
navázání partnerské spolupráce se slovenským městem Leopoldov, v jednání je uzavření 
partnerství mezi městem Kuřim a Jihomoravským krajem, proběhl první ročník Soutěže o 
nejkrásnější květinovou výzdobu… 
 V prvním roce svého členství v Národní síti Zdravých měst ČR se Kuřim zapojila rovněž 
do projektu „Strategické řízení municipalit k udržitelnému rozvoji“, který si klade za cíl posílení 
místních kapacit pro strategické řízení v souladu s udržitelným rozvojem. Městu tento projekt 
přináší především metodický know-how k vytváření a řízení rozvojových strategií a projektů se 
zapojením veřejnosti, seznámení s technikami tvorby různých analytických a projektových 
nástrojů a postupů a v neposlední řadě možnost systémového provázání aktivit vzniklých 
prostřednictvím komunitního plánování do expertně zpracovávaného strategického rozvojového 
plánu města, prostřednictvím tzv. dataplánu. Výzvou zůstává, zda a do jaké míry dokáže 
město a jeho představitelé tento nabízený teoretický potenciál využít v každodenní praxi. 
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1. SWOT ANALÝZA MĚSTA KUŘIMI 
 
 
SWOT analýza je standardní metodou používanou v podnikovém a veřejně-správním 
managementu; společně s podklady ze situační analýzy by měla posloužit ke stanovení 
strategických cílů, priorit a opatření návrhové části rozvojového plánu města.   
 Principem této analýzy je jednoduché, přesné a pokud možno přímé pojmenování 
vlastních předností a slabin z hlediska vnitřních podmínek života města a posouzení vnějších 
podmínek z hlediska příležitostí a rizik. Zdůrazněním silných stránek a eliminací slabých tak 
vzrůstá pravděpodobnost realizace příležitostí a omezují se rizika. 
 SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses 
(nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (ohrožení). SWOT analýza 
tedy představuje kombinaci dvou analýz, S - W a O - T. 
 
 
Schéma SWOT analýzy 

 S - silné stránky W - slabé stránky

O - příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T - hrozby Strategie ST Strategie WT 
 

Legenda: 
SO – využít silné stránky na získání výhody 
WO – překonat slabiny využitím příležitostí 
ST – využít silné stránky na čelení ohrožení 
WT – minimalizovat náklady a čelit ohrožení 
 
 
 V průběhu roku 2005 postupně proběhlo 20 setkání v 7 pracovních skupinách 
(tematické oblasti analýzy jsou uvedeny níže). Jednání se postupně zúčastnilo více než 80 
osobností z řad zastupitelů, zaměstnanců městského úřadu, zástupců podnikatelských 
subjektů, škol, zájmových sdružení, organizátorů sportovních a kulturních aktivit, apod.  
 
 
2. TEMATICKÉ OBLASTI SWOT ANALÝZY 

1. Doprava a dopravní obslužnost 
2. Životní prostředí a nakládání s odpady 
3. Ekonomika a podnikání 
4. Vzdělávání a lidské zdroje 
5. Sociální péče a zdravotnictví 
6. Kultura a společenský život 
7. Sport a volný čas 

 
   
 Z důvodu větší srozumitelnosti je na následujících stranách prezentována pouze textová 
verze SWOT analýzy. Kromě níže uvedeného analytického výčtu je na odboru investičním a 
regionálního rozvoje MěÚ Kuřim k dispozici zpracovaná matice působení vnějších a vnitřních 
vlivů na rozvoj území. V přiloženém analytickém výčtu jsou jednotlivé silné a slabé stránky 
seřazeny sestupně ve směru „nejsilněji příležitostmi ovlivňovaná silná/slabá stránka“ > 
„nejsilněji ohroženími ovlivňovaná silná/slabá stránka“ (SO/WO > WO/WT).   
 V neposlední řadě je však nutno mít na zřeteli, že zpracovaná SWOT analýza podléhá 
vývoji v závislosti na ekonomickém a společenském rozvoji města, nejbližšího okolí i širšího 
regionu a tudíž je aktuální jen omezenou dobu. Mezním datem vzniklé analýzy byla situace 
k 1. 9. 2005.  
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 >>>                                                                            DOPRAVA A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 
 

S / silné stránky 

• Železniční vlečka do průmyslové zóny SEVER 

• Dopravní řešení vjezdu do města v jihovýchodní části Kuřimi (ve směru od Brna) 

 

W / slabé stránky 

• Nevyhovující stav přestupního uzlu (bariérovost, stav budovy nádraží ČD, špatné propojení se severní 
částí města) 

• Nedostatek přímého autobusového spojení s Brnem po zavedení Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje (IDS JmK)                                 

• Nedostačující počet zastavení rychlíku ve směru Žďár nad Sázavou, Praha 

• Rušení přímého spojení s některými obcemi po zavedení IDS Jmk (prodloužení doby dojížďky do 
zaměstnání) 

• Nevyhovující stavebně technické řešení některých autobusových zastávek (např. Prefa rozcestí, Podlesí 
- konečná) 

• Rozdělení města tělesem železniční trati Brno - Havlíčkův Brod způsobující mj. komplikované dopravní 
propojení severní a jižní části města 

• Nedostatečné napojení sídliště Díly za sv. Janem na veřejnou hromadnou dopravu 

• Chybějící síť cyklostezek v intravilánu města i v širším zájmovém území 

• Nedostatečné technické řešení přechodů pro chodce a nájezdů na chodníky (bezbariérovost) 

• Nevypořádané majetkoprávní vztahy pozemků pod komunikacemi 

• Stávající řešení křižovatky na nám. 1. května (II/385 a II/386) 

• Chybějící technická opatření ke zklidnění vjezdu do města ze směru od Blanska a od Tišnova 

• Špatný stav některých místních komunikací 

• Bodové závady na silnici I. třídy: chybějící odbočovací pruh z I/43 na Podlesí a křižovatka II/386 a I/43 
(u TYCO) 

• Neexistence regulačních plánů územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

• Chybějící dopravní napojení Podlesí na síť místních komunikací 

• Velké dopravní zatížení silnice II/385 procházející středem města (14-15 tis. osobních vozidel denně, 2 
tis. nákladních vozidel) 

• Nedostatečný počet veřejných parkovacích míst a nevyhovující šířka některých místních komunikací  

• Chybějící nástroje na omezení rychlosti na komunikacích v intravilánu města (Díly za sv. Janem, 
Podlesí, …)                                                                                                                                   

 

O / příležitosti 

• Výhodná dopravní poloha města - rychlé spojení s Brnem po silnici i vlakem; blízkost Brna jako 
významného dopravního uzlu (vč. mezinárodní a letecké dopravy) 

• Záměr Českých drah směřující k úpravám nádražní budovy 

• Existence IDS JmK (jeho využití pro místní veřejnou dopravu a spojení s okolím) a přestupního uzlu 
mezi železniční a silniční dopravou 

• Další etapy rozšíření IDS JmK  

• Redukce dopravního zatížení silnice II/385 procházející středem města v souvislosti s realizací 1. etapy 
R 43 v trase „německé dálnice“ vč. severní tangenty a napojení na I/43 
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T / ohrožení 

• Případné nedokončení R 43 v trase 2. etapy, resp. její zakončení severním obchvatem Kuřimi (severní 
tangenta) 

• Dopravní zatížení silnice II/385 procházející středem města po zprovoznění 2. etapy R 43 do Sebranic v 
trase „německé dálnice“  

• Latentní riziko likvidace napojení silnice II/386 na silnici I/43 ve stávající podobě a komplikace 
dopravního napojení průmyslové zóny na R 43 

• Zvýšení dopravní zátěže (vč. dopravy v klidu) v původní zástavbě v souvislosti s plánovanou výstavbou 
v návrhových lokalitách 

• Nedostatečný počet parkovacích míst v nové zástavbě budované soukromými investory 

• Obtížné napojení návrhové lokality bydlení Pod silnicí na I/43 a napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu 

• Hodnocení vodohospodářských poměrů správcem toku, které limituje možnosti další výstavby 
zpevněných ploch (komunikací a parkovacích ploch) 

 

 

>>>                                                              ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

S / silné stránky 

• Provedená rekultivace veškerých starých skládek 

• Tradice péče o důležité segmenty krajiny jako je mokřad za Srpkem a subxerotermní stanoviště na 
lomu Cimperk 

• Časová a místní dostupnost sběrných dvorů a sběrných míst tříděného odpadu 

• Téměř 100% plynofikace města 

• Vybudovaný suchý polder v severní části města jako součást protipovodňových opatření 

 

W / slabé stránky 

• Nízké množství vytříděného odpadu na občana 

• Chybějící síť cyklotras a cyklostezek 

• Existence černých skládek 

• Nevyhovující vodohospodářské poměry území (chybí koordinace odtoku z retenčních nádrží, 
nekapacitní koryto Kuřimky) 

• Zahušťování zástavby v důsledku neexistence regulačních plánů ÚPD 

• Vysoký obsah dusíkatých látek a těžkých kovů v Kuřimce (z důvodu vypouštění odpadních vod v obcích 
Svinošice, Lipůvka; znečištění z areálu průmyslové zóny SEVER)  

• Chybějící analýza sedimentů kalového pole v areálu průmyslové zóny SEVER 

• Nedostatek parkových a odpočinkových ploch veřejné zeleně, zejména v nové zástavbě 

• Hluk z železnice procházející středem města 

• Velký zdroj znečištění ovzduší (Slévárna Kuřim) 

• Vysoká dopravní zátěž na páteřních komunikacích v intravilánu města - ul. Tišnovská, Legionářská 
(emise, hluk) 

• Překročení imisních limitů prašnosti za rok 2003 a meze tolerance za rok 2004 

• Snížená estetická hodnota krajiny v západní části Kuřimi (okolí nového statku) 

• Nízká hospodářská hodnota lesů v katastru města 
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O / příležitosti 

• Zájmové území Kuřimi disponuje značným potenciálem nabídky přírodních lokalit poměrně vysoké 
kvality (množství přírodních památek a rezervací, přírodní park Baba; zasazení sídla do lesní krajiny) 

• Výchova a motivace občanů chovat se ekologicky (třídění odpadů, využívání obnovitelných zdrojů 
energie, osvěta - státní kampaň) 

• Zapojení města do projektů Národní sítě Zdravých měst ČR 

• Dotační podpora ze státního rozpočtu na využití mimoprodukčních funkcí krajiny, péče o významné 
krajinné prvky (MŽP) a na využití produkčních funkcí krajiny (MZe) 

• Vypořádání majetkoprávních vztahů ze strany státu - revitalizace rybníka Srpek  

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních titulů EU, ČR, JmK, aj. 

 

T / ohrožení 

• Zvýšení zátěže životního prostředí (např. emise, hluk, narušení krajinného rázu) vlivem vybudování 
rychlostní komunikace R 43 

• Vybudování tangenty spojující R 43 s I/43 a tím přetnutí rekreačního využití volné krajiny obyvateli 
města, včetně přerušení biokoridorů 

• Pokračující zahušťování zástavby na úkor veřejné zeleně a odpočinkových ploch 

• Zvýšení počtu individuálních zdrojů znečištění v důsledku návratu k používání kotlů na tuhá paliva (z 
důvodu větší ekonomické výhodnosti) 

• Možné zvýšení obsahu dusíkatých látek a těžkých kovů v Kuřimce (z důvodu vypouštění odpadních vod 
v obcích Svinošice, Lipůvka a odpadů produkovaných subjekty v průmyslové zóně SEVER) 

• Latentní riziko kontaminovaných nánosů v kalovém poli Slévarny Kuřim (neexistuje přehled o stavu) 

• Nárůst neobdělávaných a zaplevelených ploch v katastru města 

 

 

>>>                                                                                               EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

 

S / silné stránky 

• Existence tradiční průmyslové zóny SEVER v severní části města 

• Dostupnost průmyslové zóny SEVER po železnici (železniční vlečka) 

• Dlouhodobá tradice průmyslové výroby (zejména v oboru obráběcích strojů, slévárenství) 

• Ekonomická základna města není závislá jen na jediném odvětví 

• Přítomnost významného zahraničního investora - největšího zahraničního zaměstnavatele v JmK 
soustředěného v jednom místě 

• Relativně nevýznamná skupina obyvatel s malou motivací k práci, absence významnějších 
problémových skupin obyvatelstva 

 

W / slabé stránky 

• Chybějící ubytovací kapacity hotelového typu 

• Nabídka maloobchodní sítě a služeb ve městě se orientuje na příjmově slabší skupiny obyvatelstva - 
second handy, slevněnky, bazary, herny 

• Dosud oboustranně malý zájem o komunikaci (spolupráci) mezi podnikateli a městem 

• Nedostatek odborníků v oborech s dlouhodobou tradicí (řemesla - obráběči, zámečníci, nástrojaři) 

• Nevyhovující dopravně-obslužná síť obsluhující zónu SEVER (hromadná doprava do zaměstnání) v 
důsledku zavedení IDS JmK 

• Město nevlastní pozemky vhodné pro investory (pokud je vlastní, pozemky nejsou ucelené) 
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• Malá provázanost absolventů s potřebami trhu práce; nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu 
práce 

• Vysoká dopravní zátěž ve městě 

 

O / příležitosti 

• Malá vzdálenost a dobrá časová dostupnost Kuřimi od Brna 

• Tradiční silná spádovost města jako centra dojížďky za prací 

• Trvalý zájem investorů o volné rozvojové plochy a firem o prostory k podnikání; naplnění investičních 
záměrů firem přicházejících do průmyslové zóny     

• Zájem firem nabízejících pracovní příležitosti 

• Dlouhodobě relativně nízká míra nezaměstnanosti (vůči celostátnímu průměru, Jihomoravskému kraji i 
srovnatelným městům regionu)     

• Stavba R-43 (zrychlí spojení Kuřimi na D1 a v dalších etapě severním směrem, čímž zvýší atraktivitu 
lokality pro investory; v průmyslové zóně „ZÁPAD“ otevírá možnost dopravního napojení) 

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních titulů EU, ČR, JmK, aj. 

 

T / ohrožení 

• Zhoršující se vodohospodářské poměry mohou omezovat možnosti dalšího rozšiřování zastavěných 
ploch    

• Prohlubující se nedostatek odborníků v „tradičních“ místních oborech (nástrojář, zámečník, obráběč, 
apod.) s největší poptávkou ze strany zaměstnavatelů 

• Případné snižování počtu zaměstnanců u největších podnikatelských subjektů 

• Mnoho jednotlivých vlastníků pozemků v plánované průmyslové zóně ZÁPAD (nevyjasněné 
majetkoprávní vztahy) 

• Špatný stav areálu „Nového statku“ a vysoká zanedbanost „Starého statku“ znesnadňuje vstup pro 
malé a střední podniky 

• Nenaplnění investičních záměrů firem přicházejících do průmyslové zóny 

• Latentní riziko odchodu nejvýznamnějších investorů (zaměstnavatelů) za levnější pracovní silou mimo 
ČR 

• Prodlužovaní přípravy, resp. nedokončení stavby R 43 

• Latentní riziko likvidace napojení silnice II/386 na silnici I/43 ve stávající podobě a komplikace 
dopravního napojení průmyslové zóny na R 43 

 

 

>>>                                                                                        VZDĚLÁVÁNÍ A LIDSKÉ ZDROJE 

 

S / silné stránky 

• Nabídka volnočasových aktivit DDM, ZUŠ a Městské knihovny; aktivní činnost spolkových organizací 
(Junák, SK Kuřim, SDH, Sokol, Orel) 

• Využití počítačových učeben a tělocvičen k volnočasovým aktivitám v odpoledních a večerních hodinách 

• Dobré prostorové i organizační podmínky pro tělovýchovu neorganizované mládeže - veřejně přístupná 
školní hřiště, soutěže pro neformálně organizovanou mládež (Kuřimská liga malé kopané, Kuřimská 
běžecká liga) 

• Kapacita ZŠ má přiměřenou rezervu i vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji 

• Nová budova ZUŠ s komorním sálem (koncerty pro veřejnost, apod.) 

• Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřim 

• Počet dětských hřišť ve městě 
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W / slabé stránky 

• Stav stravovacího provozu MŠ Zborovská neodpovídá Vyhlášce č. 137/2004 Sb, o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

• Nedostatek kvalitních trenérů mládeže a obětavých organizátorů - současně nedostatečná motivace, 
podmínky i docenění významu jejich činnosti 

• Nevyhovující stavebně-technický stav některých školských objektů a jejich vysoká energetická 
náročnost 

• Chybějící „velká“ víceúčelová tělocvična nebo sportovní hala 

• Kapacita MŠ neodpovídá zvyšující se poptávce 

• Nedostatečná údržba a ochrana hřišť u škol po ukončení výuky  

 

O / příležitosti 

• Dostupná dostačující síť škol všech stupňů a směrů včetně alternativního školství (Brno, Tišnov) 

• Nový školský zákon umožňující zřízení tříd s rozšířenou výukou (tělesné výchovy, cizích jazyků apod.) a 
ukládající ustavení Školních rad, které může přinést zlepšení komunikace mezi rodiči, školou a radnicí 

• Podpora mezinárodních kontaktů škol a mládeže (výměnné pobyty dětí, apod.) 

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních titulů EU, ČR, JmK, aj. 

 

T / ohrožení 

• Další přenášení nákladů dříve hrazených státem na zřizovatele – město 

• Redukce počtu veřejných dětských pískovišť v důsledku značných provozních nároků a legislativních 
změn 

• Sociopatologické jevy (gamblerství, alkoholismus, drogy apod.), kriminalita dětí a mládeže 

 

 

>>>                                                                                  SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ 

 

S / silné stránky 

• Nabídka specializované zdravotnické péče na poliklinice 

• Služby Penzionu pro důchodce     

• Home care - domácí ošetřovatelská péče (hradí zdravotní pojišťovna na základě doporučení lékaře) 

• Pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech 

• Organizace stravování seniorů a invalidních občanů 

 

W / slabé stránky 

• Velmi nízký stupeň bezbariérovosti v Penzionu pro důchodce, Kulturním domě a Městské knihovně     

• Chybějící prostory pro náhradní bydlení pro vystěhované neplatiče nájemného 

• Nedostatečné zázemí pro poskytování některých služeb seniorům nebydlícím v Penzionu pro důchodce 

 

O / příležitosti 

• Blízkost sítě nemocnic a specializovaných zdravotnických zařízení 

• Legislativní změny v systému financování Penzionů pro důchodce 

• Legislativní změny umožňující příznivější podmínky pro zřízení ošetřovatelských lůžek v Penzionu pro 
důchodce 
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• Legislativní změny umožňující vstup soukromého kapitálu do sociálních služeb 

 

T / ohrožení 

• Stárnutí populace a zvyšující se počet občanů nárokujících sociální služby pro seniory    

• Oddalování přijetí zákona o sociální pomoci - dopad na financování Penzionu pro důchodce a na úroveň  
služeb pro seniory a zdravotně postižené občany 

• Legislativní bariéry znemožňující racionalizaci systému spoluúčasti obyvatel Penzionu pro důchodce na 
jeho financování    

• Legislativní nedořešení zdravotní a důchodové politiky 

• Špatné legislativní podmínky pro vstup konkurence do sítě zdravotnických zařízení 

• Malá „spádovost“ Kuřimi (vzhledem k blízkosti Brna) znamená nízký potenciál pro samofinancování 
některých služeb přímo v Kuřimi 

• Špatná organizace lékařské služby první pomoci v Jihomoravském kraji 

 

 

>>>                                                                                     KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

 

S / silné stránky 

• Tradice rockového festivalu 

• Knihovna s výkonem regionální funkce pro okres Brno-venkov 

• Aktivní činnost Klubu maminek podporovaná městem 

• Výlepy plakátů na plochy města zdarma, hlášení měst. rozhlasem zdarma a společná prezentace  
zdarma na plakátech „KAM v Kuřimi“; zveřejnění ve Zlobici zdarma 

• Zámecké nádvoří vybavené pro pořádání open air kulturních podniků (lavičky, zastřešené pódium, letní 
kino) 

• Galerie moderního umění v areálu zámku 

• Nastavení rovných pozic pro všechny potenciální pořadatele kulturních akcí zrušením poplatků ze 
vstupného 

• Nová budova ZUŠ s využívaným komorním sálem 

• Činnost Společenského centra 

 

W / slabé stránky 

• Nevhodné (skružovité) plakátovací plochy 

• Poměrně extenzivní ediční činnost města (ročenky, knihy a jiné publikace) 

• Nevyhovující prostorové (kapacitní) podmínky Městské knihovny 

• Bariérovost kulturních zařízení (Kulturní dům, Městská knihovna)  

• Neexistence kulturního zařízení pro mládež umožňujícího hlasitou hudební produkci do pozdních 
nočních hodin 

• Neefektivní systém fungování Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti pro kulturní aktivity 

• Nedostatek restauračních zařízení pro zákazníky s vyššími nároky na kulturu stolování a obsluhy 
(„vyhlášená restaurace“) včetně chybějících ubytovacích zařízení ve městě 

• Architektura města má málo výraznějších prvků 

• Nízká kulturní úroveň místního TV infokanálu 

• Vykořeněnost z místní folklórní tradice a neexistence adekvátní tradice městského zažívání kultury 
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• Neexistence tradičních amatérských kulturních souborů (divadlo, sbor, orchestr, folklór apod.) ani 
jiných významnějších místních kulturních tradic 

• Minimální využití nám. Osvobození pro kulturní a společenské akce  

• Špatný stavebně-technický stav Kuřimského zámku 

 

O / příležitosti 

• Získání nových investorů pro sponzorské aktivity vybraných kulturních akcí 

• Avizovaný vznik kulturního centra pro mladé v areálu golfového hřiště v lokalitě Zákostelí 

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních titulů EU, ČR, JmK, aj. (využití partnerství, INTERREG 
IIIA) 

 

T / ohrožení 

• Příliš úzký okruh pořadatelů kulturních akcí a tvůrců kultury 

• Blízkost Brna limituje poptávku po místní nabídce kulturních pořadů   

• Poměrně malé množství nemovitých kulturních památek 

 

 

>>>                                                                                                         SPORT A VOLNÝ ČAS 

 

S / silné stránky 

• Plavecký areál s krytým bazénem jako výrazný „imagemaker“ města 

• Veřejně přístupná venkovní školní sportoviště 

• Podpora města prostřednictvím Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti a programu 
Podnikatelský obolus   

• Široká nabídka sportovního areálu v jižní části města 

• Společná bezplatná propagace sportovních podniků ve městě na plakátech „KAM v Kuřimi“, na 
plakátovacích plochách a ve Zlobici 

• Dlouholetá tradice fotbalu a házené 

• Pestrá nabídka organizovaných druhů sportu 

• Příznivé rozložení sportovišť ve městě 

 

W / slabé stránky 

• Chybějící síť cyklotras a cyklostezek 

• Chybějící víceúčelová sportovní hala   

• Špatný stavebně-technický stav objektu sokolovny 

• Slabé sponzorské zázemí (vzhledem k ekonomickému potenciálu města)   

• Špatný technický a provozní stav plaveckého areálu a jeho energetická náročnost  

• Nedostatek soukromých komerčních investic do sportu  

• Chybějící vybavení a zázemí pro atletiku u ZŠ i v prostoru fotbalového stadionu 

• Chybějící nabídka sportů pro žačky a dorostenky   

• Nedostatek kvalitních trenérů mládeže a obětavých organizátorů - současně nedostatečná motivace, 
podmínky i docenění významu jejich činnosti  

• Chybějící ubytování levnějšího charakteru pro sportovce a turisty (turistická ubytovna)  

• Špatný technický stav a zázemí fotbalového stadionu (tribuna a prostor pod tribunou) 
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• Chybějící zázemí krytého plaveckého bazénu  

• Nedostatek antukových kurtů – tenis, nohejbal, volejbal; chybějící víceúčelové antukové hřiště na 
Podlesí  

 

O / příležitosti 

• Příchod nových investorů do města a možnost sponzorských aktivit      

• Nově vznikající projekty cyklotras za hranicí řešeného území    

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních titulů EU, ČR, JmK, aj 

 

T / ohrožení 

• Zvyšující se provozní náklady sportovních oddílů 

• Odchod talentované mládeže a trenérů do ekonomicky silnějších klubů (zejména v Brně) 

• Narušování hospodářské soutěže dotační politikou EU (ohrožení stávajících sportovně podnikatelských 
aktivit - horolezecká stěna provozovaná soukromým podnikatelem) 
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1. VIZE MĚSTA V ROCE 2020 
 

Vize 

je stručnou formulací žádoucí/ideální podoby města na konci období, v němž bude realizován 
strategický plán. Rozvojové záměry a opatření strategie směřují k dosažení tohoto stavu.  
 
Kuřim v roce 2020: 
Město Kuřim je dobře dostupným hospodářským, obslužným, správním a kulturním střediskem 
v prosperující brněnské aglomeraci. Proporcionálně se podílí na všech funkcích aglomerace - 
výrobní, obslužné, obytné i rekreační. S Brnem a dalšími středisky v okolí je propojeno 
intenzivními obousměrnými vztahy. Ve městě žije více než 10 tis. obyvatel a Kuřim zůstává i 
nadále atraktivní pro bydlení, avšak populační růst je přiměřený tempu růstu kvality života ve 
městě. Nabízí dostatek pracovních příležitostí obyvatelům Kuřimi i jiných míst, přičemž se 
zvýšil podíl pracovních míst vyžadujících vysoce kvalifikované pracovníky. Školy ve městě 
spolupracují s místními podniky při přípravě struktury vzdělávacích programů.   
Město leží v harmonické kulturní krajině, která je z města dobře přístupná a je využívána 
k rekreaci obyvatel i návštěvníků města. Zatížení krajiny a přírody aktivitami města včetně 
dopravních vazeb je jedním z klíčových kritérií rozvoje města a město a věnuje pozornost jeho 
snižování. Je zdravým a bezpečným městem. Jeho obyvatelé mají dostatek dostupných 
možností péče o zdraví, sociální komunikaci a zvyšování kvality života ve městě. Vztah 
obyvatel k městu se projevuje mj. činností mnoha zájmových organizací a pořádáním 
kulturních, společenských a sportovních akcí, atraktivních i pro návštěvníky. Základem 
místního společenství je komunikující a efektivní místní veřejná správa, která podporuje 
aktivity obyvatel a občanských sdružení. Místní správa respektuje principy trvale udržitelného 
rozvoje. Město iniciuje a aktivně se podílí na přípravě a realizaci projektů na úrovni 
aglomerace, kraje i ČR a rozvíjí zahraniční partnerské vztahy, především však spolupracuje 
s obcemi svého spádového území.  
 

2.  CHARAKTERISTIKA NÁVRHOVÉ ČÁSTI STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA 
KUŘIMI 

2.1 Prameny 

Zdroje, z nichž bylo vycházeno při formulaci cílů a opatření Strategie rozvoje města Kuřimi: 
1) Profil města Kuřimi (v pracovní verzi) 
2) SWOT analýza 
3) Územní plán sídelního útvaru Kuřim (1998) 
4) Proces projednávání Plánu zdraví a kvality života Zdravého města Kuřim (nahrazoval 

problémovou analýzu) 
 

2.2 Východiska Strategického plánu rozvoje  

Situace, v jaké se Kuřim nachází v čase zpracování strategického plánu, je popsána v Profilu 
města a ve SWOT analýze. Celkově lze konstatovat příznivé vnější podmínky pro rozvoj města 
v časovém horizontu Strategického plánu rozvoje. Ty vyplývají především: 

a) Z celkově příznivé makroekonomické situace v ČR. Podle strategie hospodářského 
rozvoje poroste ekonomika ČR rychleji než průměr zemí EU. 

b) Z členství EU a specificky ze zařazení Kuřimi mezi oblasti spadající do cíle 1 politiky 
ekonomické a sociální soudržnosti EU (pro období do roku 2013). 

c) Z výhodné polohy města v brněnské aglomeraci, která patří k nejdynamičtěji se 
rozvíjejícím regionům ČR. 
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d) Z výhodné polohy Kuřimi v suburbánní zóně velkého města, která je potenciálně 
atraktivní pro investice do bydlení, výroby i služeb. Specificky pak z výhodné polohy na 
komunikacích mezinárodního významu, procházejících Kuřimí.   

 

Z existence příznivých vnějších podmínek vyplývá vysoká zodpovědnost zpracovatelů Strategie 
rozvoje. Právě skutečnost, že město leží v poloze, kde působí socioekonomické procesy 
intenzivněji ve srovnání s jinými městy stejné velikosti, staví místní správu před nutnost volby 
z více možných směrů či řešení. Přitom rozhodnutí, přijatá v této době, mohou zásadním 
způsobem ovlivnit dlouhodobý budoucí vývoj města, včetně jeho situace v době, kdy vnější 
podmínky nemusí být tak příznivé jako v současnosti nebo jaké jsou očekávány v příštích 
letech.  

 
Při vědomí této zodpovědnosti vycházejí zpracovatelé Strategie rozvoje z následujících 
východisek: 

1) Budoucí rozvoj města musí vycházet z přijaté a sdílené strategie. 
2) Cíle, opatření a z nich vycházející aktivity a projekty musí být vždy spojovány s přínosy 

pro obyvatele města. Jejich přímým nebo nepřímým efektem by mělo být zvyšování 
kvality života ve městě. 

3) Ve všech rozhodnutích budou respektovány zájmy životního prostředí.  
4) Vzhledem k zodpovědnosti města za rozvoj jeho spádového území a z postavení města 

jako obce s rozšířenou působností je brán zřetel na rozvoj širšího kuřimského regionu. 
5) Rozhodnutí se opírají o znalost strategických rozvojových programů Jihomoravského 

kraje, regionu NUTS II Jihovýchod a ČR a usilují o soulad s cíli těchto programů.  
6) Podpora partnerství veřejné sféry, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Podpora 

principů občanské společnosti.  
7) Strategický plán je koncipován jako dokument otevřený, živý. V návaznosti na změny 

vnějšího prostředí i vývoj vnitřní situace ve městě bude průběžně aktualizován.  
 
 

2.3 Problémové oblasti Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 

 
Problémová oblast A:   INFRASTRUKTURA 

Problémová oblast B:  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ 

Problémová oblast C:  LIDSKÉ ZDROJE A PODNIKÁNÍ  

Problémová oblast D:  ŘÍZENÍ ROZVOJE 
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2.4 Struktura návrhové části Strategie rozvoje 

X. PROBLÉMOVÁ OBLAST  

X.1 Rozvojový záměr (čeho chceme dosáhnout) 
 X.1.1 Opatření  (soubor činností vedoucích k dosažení záměru) 

 
 
Předložený návrh Strategie rozvoje města Kuřimi tvoří 4 problémové oblasti, 13 rozvojových 
záměrů a 35 opatření. 
 
 
 

2.5 Přehled rozvojových záměrů  

 
A. INFRASTRUKTURA 

A.1 Snížit dopravní zatížení města  

A.2 Zlepšit dopravní obslužnost 

A.3 Posílit územní integritu města  

B. ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ 

B.1 Snížit zatížení životního prostředí aktivitami subjektů ve městě  

B.2 Zvýšit přístupnost a environmentální i estetickou hodnotu příměstské i 
městské krajiny  

B.3 Podpořit zájem občanů o sport a zachování zdraví 

C. LIDSKÉ ZDROJE A PODNIKÁNÍ 

C.1 Zvýšit kvalitu vzdělání a uplatnitelnost absolventů kuřimských škol 

C.2 Vytvořit podmínky pro další rozvoj podnikání a koordinovat jej s potřebami 
města 

C.3 Zvýšit atraktivitu města pro návštěvníky a obyvatele 

C.4 Zkvalitnit systém sociálních služeb 

D. ŘÍZENÍ ROZVOJE 

D.1 Zvýšit efektivitu a otevřenost místní veřejné správy 

D.2 Posílit vazby města s obcemi spádového území a s vyššími samosprávnými 
institucemi 

D.3 Zvýšit podíl příjmů z externích zdrojů 
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3. ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ  

 
A .  I N F R A S T R U K T U R A  
 
A.1  Snížit dopravní zatížení města  

Situace: Silniční komunikace ve městě jsou značně zatíženy dopravou nákladů i 
osob. Tento stav má dvě hlavní příčiny: (1) poloha města mezi centrem aglomerace 
a jejími středisky na sever a západ od města je příčinou vysoké intenzity tranzitní 
dopravy, (2) činnost podnikatelských subjektů ve městě je zdrojem vysoké intenzity 
cílové dopravy nákladů i osob do města. O podílu cílové a tranzitní dopravy město 
nemá přesné informace. Intenzita provozu se v čase zvyšuje. 

Východiska pro řešení: Cílem je odvést tranzitní dopravu mimo město, 
minimalizovat negativní dopady cílové dopravy jejím vhodným trasováním na území 
města, zvýšit podíl cest realizovaných nemotorovými dopravními prostředky a 
podporovat spolujízdu. Do značné míry klíčovým faktorem pro další celkový rozvoj 
města bude způsob jeho napojení na připravovanou rychlostní komunikaci R43. 

Opatření: 
A.1.1 Zajištění vhodného napojení města na rychlostní komunikaci R43 
A.1.2 Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
A.1.3 Vybudování sítě cyklostezek  

 
A.2 Zlepšit dopravní obslužnost 

Situace: Kuřim je významným centrem dojížďky za prací, současně přibližně 
polovina ekonomicky aktivních osob bydlících ve městě vyjíždí za prací jinam, 
zvláště do Brna. Město je dopravním uzlem a spádovou oblastí pro okolní obce. 
Železniční stanice ve městě je obsluhována příměstskými osobními vlaky,  rychlíky 
až na výjimky městem jen projíždí. Většina dopravních linek procházejících městem 
je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS). Přesto 
se zvyšuje počet osob využívajících k dopravě do zaměstnání i za službami osobní 
automobil. Důvodem je vedle osobního pohodlí i nízký komfort cestování veřejnou 
dopravou a prodloužení doby cesty v důsledku přestupování a ne vždy vhodné 
návaznosti spojů. 

Východiska pro řešení:  Cílem je zvýšit atraktivitu veřejné dopravy a tak zvýšit 
počet osob, které ji využívají. Toho lze dosáhnout zlepšením návaznosti spojů, 
zlepšením stavu zastávek a železniční stanice, rozšířením služeb nabízených 
v dopravním uzlu (železniční stanice), úpravou tarifních zón a zlepšením dopravní 
obslužnosti, zvláště jižní části města. K tomu jsou nutná jednání s provozovateli 
dopravních spojů, především s Jihomoravským krajem a Českými drahami. Město 
podporuje realizaci severojižního diametru příměstské kolejové dopravy na území 
brněnské aglomerace. 

Opatření: 
A.2.1 Zlepšení návaznosti mezi jednotlivými spoji veřejné dopravy  
A.2.2 Zvýšení komfortu cestování veřejnou dopravou 
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A.3 Posílit územní integritu města  

Situace: Struktura zástavby je výsledkem předchozího vývoje města. Pro zástavbu 
Kuřimi jsou charakteristické dvě osy, protínající se na Náměstí 1. května. Výhodná 
je koncentrace většiny výrobních provozů na severním vyústění severojižní osy.  
Naopak bariérou je těleso železniční trati, rozdělující město na severní a jižní část. 
Součástí města je Podlesí, oddělené od vlastního města frekventovanou silnicí první 
třídy I/43. Hůře dostupné jsou také lokality vzdálenější od hlavních komunikací, 
zvláště Díly za sv. Janem. Město postupně realizuje úpravy umožňující bezbariérový 
přístup veřejných objektů. 

Východiska pro řešení: Cílem strategického plánu je zvýšit stupeň propojení 
severní a jižní částí města zprůchodněním tělesa železniční trati, zachovat propojení 
vlastního města a Podlesí, zlepšení propojení obytných lokalit se zastávkami veřejné 
dopravy a občanskou vybaveností a zvýšení podílu ploch veřejné zeleně a jejich 
zkvalitnění. K tomu budou využívány nástroje územního plánu i investiční aktivita 
města a jeho partnerů.  

Opatření: 
A.3.1 Zvýšení stupně a kvality propojení částí a lokalit města  
A.3.2 Zajištění bezbariérového přístupu k objektům veřejné správy, veřejné 

dopravy a služeb 
 
 
B .  Ž I V O T N Í   P R O S TŘE D Í ,  Z D R A V Í  

B.1 Snížit zatížení životního prostředí aktivitami subjektů ve městě  

Situace: Město leží v esteticky hodnotné kulturní krajině, avšak vzhledem k jeho 
exponované poloze a koncentraci ekonomických aktivit ve městě je na krajinu a 
složky životního prostředí vyvíjen velký tlak. To se negativně odráží jak ve stavu 
životního prostředí, tak v kvalitě života obyvatel. Hlavními problémy je znečištění 
ovzduší polétavým prachem a oxidy dusíku, znečištění Kuřimky a vysoká hladina 
hluku, zvláště v blízkosti železniční trati a silnice II/385. Zvláště velkým zdrojem 
znečištění ovzduší je Slévárna Kuřim, a.s. Přes pociťovanou závažnost problému 
není stav životního prostředí ve městě systematicky sledován. Občané, firmy a 
instituce ve městě produkují značné množství odpadu a i když jsou zřízena sběrná 
místa separovaného odpadu je podíl tříděného odpadu považován za nízký. Nad 
městem je vybudována retenční nádrž jako součást protipovodňových opatření. 
Kapacita průtoku koryta Kuřimky je nedostatečná a zástavbou dalších ploch ve 
městě se dále zhoršují odtokové poměry. Pro budovy v majetku města je 
vypracován energetický audit. 

Východiska pro řešení: Cílem strategického plánu je snížit zatížení životního 
prostředí ekonomickými aktivitami – snížit jeho ekologickou stopu. Město bude 
podporovat zavádění moderních technologií, snižujících energetickou náročnost a 
omezujících emise a další externality. Lokální znečištění hlukem by mělo být řešeno 
výstavbou protihlukové bariéry. Město bude motivovat občany k většímu zájmu o 
stav životního prostředí. Ve spolupráci s občany, firmami zajišťujícími likvidaci 
odpadu a environmentálními organizacemi bude zvyšován podíl recyklovaného 
odpadu. Budou zlepšeny odtokové poměry s využitím environmentálně citlivých 
opatření (revitalizace toku). 

Opatření: 
B.1.1 Monitorování stavu životního prostředí ve městě 
B.1.2 Snížení množství emisí prostřednictvím podpory zavádění moderních 

environmentálních technologií 
B.1.3 Snížení množství nerecyklovaného odpadu na 1 obyvatele 
B.1.4 Snížení energetické náročnosti budov 
B.1.5 Snížení zatížení města hlukem a prachem 
B.1.6 Zlepšení odtokových poměrů a čistoty povrchových vod 
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B.2 Zvýšit přístupnost a environmentální i estetickou hodnotu příměstské i 

městské krajiny  

Situace: Město leží v Řečkovicko-kuřimském prolomu v členité krajině na úpatí 
zalesněných vrchů Horka, Záruba, Kuřimská hora, Zlobice a Babí lom. Intenzivní 
zemědělská výroba, frekventované dopravní komunikace a rozsáhlé výrobní a 
skladovací plochy omezují přístupnost a prostupnost krajiny pro obyvatele i biotu. 
V souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace R43 a jejího spojení s I/43 vzniká 
hrozba dalšího snížení přístupnosti krajiny. Ve městě není dostatek parkových a 
odpočinkových ploch.  

Východiska pro řešení: Cílem strategie je zvýšení přístupnosti a prostupnosti 
krajiny pro obyvatele (stezky) i živočichy a rostliny (biokoridory). Tím dojde ke 
zvýšení jejího nejen environmentálního, ale i kulturního a rekreačního významu. 
Budou prosazovány environmentálně citlivé postupy péče o krajinu. Zvláštní 
pozornost bude věnována přípravě stavby R43, jejíž varianty budou posuzovány 
z hlediska zachování co největší přístupnosti krajiny. Město bude prosazovat 
realizaci technických opatření (mosty, tunely aj.), jimiž bude bariérový efekt velké 
dopravní stavby pro město i krajinu minimalizován. Při tom bude spolupracovat 
s dalšími dotčenými obcemi. Vyšší kvality života ve městě bude dosaženo také 
zlepšením vzhledu veřejných prostranství. Jejich úpravy budou plánovány 
s participací místní veřejnosti – nejčastějších uživatelů těchto míst. 

Opatření: 
B.2.1 Rozčlenění a zvýšení prostupnosti příměstské krajiny a využívání 

environmentálně citlivých postupů péče o krajinu 
B.2.2 Minimalizace bariérového efektu stavby R43 
B.2.3 Zvýšení nabídky ploch pro trávení volného času a úprava veřejných 

prostranství 
 
B.3 Podpořit zájem občanů o sport a zachování zdraví  

Situace: Ve městě je poměrně bohatá nabídka zařízení pro rekreační sportovní 
vyžití, ale jejich stav není vždy odpovídající, chybí také zařízení pro některé moderní 
sporty. Město podporuje sportovní aktivity prostřednictvím grantů z Fondu pro 
spolkovou a kulturní činnost. 

Východiska pro řešení: Postupně zlepšovat stav sportovních zařízení a rozšiřovat 
nabídku možností pro aktivní odpočinek. Podporovat sdružení a osoby organizující 
ve městě pravidelné sportovní a rekreační aktivity. 

Opatření: 
B.3.1 Zlepšení stavu sportovišť a podpora činnosti občanů a sdružení 

organizujících pravidelnou sportovní činnost 
 

 

C .  L I D S K É  Z D R O J E  A  P O D N I K Á N Í  

C.1 Zvýšit kvalitu vzdělání a uplatnitelnost absolventů kuřimských škol 

Situace: Vzdělání v Kuřimi nabízejí dvě úplné základní školy a integrovaná střední 
průmyslová škola se středním odborným učilištěm. Předškolní výchovu zajišťuje 
mateřská škola v pěti lokalitách. Školy navštěvují i žáci a studenti z okolních obcí, 
v případě středního školství i ze vzdálenějších míst. Naopak většina kuřimských 
středoškoláků vyjíždí studovat mimo město. Ředitelství střední školy spolupracuje 
s místními průmyslovými podniky ve snaze optimalizovat kvalifikační strukturu 
absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na místním trhu práce. Střední škola nabízí 
kurzy dalšího vzdělávání, poptávka po celoživotním vzdělání se však bude dále 
zvyšovat.   
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Východiska pro řešení: Cílem je zvýšit kvalitu vzdělání poskytovaného na 
kuřimských školách a zvýšit uplatnitelnost absolventů SOŠ a SOU na trhu práce. 
K tomu je potřeba zlepšovat stav školních budov a materiální vybavení pro výuku na 
všech stupních vzdělávání. Přítomnosti kvalifikovaných lektorů a učebních prostor je 
také žádoucí využít pro uspokojení poptávky po dalším vzdělávání dospělých. Město 
bude aktivně propagovat nabídku studijních a učebních oborů a programů dalšího 
vzdělávání. Nabídku příležitostí vzdělání a volnočasových aktivit zvýší také 
modernizace místní knihovny a rozšíření jejích služeb. 

Opatření: 
C.1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání 
C.1.2 Zvýšení atraktivity městské knihovny  

 
C.2 Vytvořit podmínky pro další rozvoj podnikání a koordinovat jej s potřebami 

města 

Situace: Město je významným střediskem výroby v rámci brněnské aglomerace i 
ČR. Počet obsazených pracovních míst je cca 6000. Pracovníci dojíždějí do Kuřimi 
z celé brněnské aglomerace i jejího širšího zázemí. Odvětvová struktura průmyslové 
výroby je poměrně pestrá s převahou elektrotechniky a strojírenství. Významný 
podíl však mají pracovní místa s nízkými nároky na kvalifikaci zaměstnanců. 
V současné době nejsou známy žádné závažnější problémy výrobních podniků, 
očekává se další pozvolný nárůst objemu výroby a zaměstnanosti. V územním plánu 
města jsou vyčleněné plochy pro výstavbu dalších podnikatelských objektů, nejsou 
však vybaveny inženýrskými sítěmi a vzhledem ke stávajícímu rozsahu 
podnikatelských aktivit město neinvestuje do jejich využití. Blízkost Brna a 
konkurence hypermarketů omezuje rozvoj místní maloobchodní sítě a služeb.  

Východiska pro řešení: Je žádoucí posílit spolupráci místních podnikatelských 
subjektů s místní veřejnou správou s cílem zlepšení informovanosti, předcházení 
nežádoucích trendů a zvýšení využití externích finančních zdrojů. Město bude 
pokračovat v podpoře malého a středního podnikání, a to především poskytováním 
informací.  

Opatření: 
C.2.1 Podpora malého a středního podnikání 

 
C.3 Zvýšit atraktivitu města pro návštěvníky a obyvatele 

Situace: Město samo sebe nevnímá jako středisko cestovního ruchu. V provozu je 
jediný penzion, chybí turistické informační centrum a další služby. Přesto existuje 
potenciál v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k rozsahu podnikatelských aktivit 
přijíždí do města významný počet zástupců obchodních partnerů místních firem, ve 
městě však pro ně chybí odpovídající služby (ubytování, stravování v nadstandardní 
kvalitě). Město je oblíbeným východištěm jednodenních pěších turistických výletů, 
zejména do oblasti Baby, Babího lomu a Zlobice. Městem prochází cykloturistická 
trasa spojující rekreační oblast brněnské přehrady s lesy severně od Brna. Sportovní 
a kulturní zařízení jsou již v současnosti využívána nejen obyvateli města a jeho 
spádového obvodu, ale i obyvateli Brna a dalších míst brněnské aglomerace. Ve 
městě existuje tradice pořádání sportovních a kulturních akcí. V blízkosti je 
budováno velké golfové hřiště. Výhodou je také poloha města v blízkosti dopravních 
komunikací mezinárodního významu. 

Východiska pro řešení: Zvýšit atraktivitu i návštěvnost města lze propagací 
existující nabídky a pořádaných akcí. Cílovou oblastí propagace by měla být 
především brněnská aglomerace. Vhodným nástrojem je vytvoření balíčků služeb a 
jejich propagace. Součástí nabídky může být i vytvoření a propagace nabídky pěších 
a cykloturistických výletů v okolí města. Současně je však třeba zlepšit základní 
turistickou infrastrukturu (ubytování, stravování), mimo jiné s ohledem na poptávku 
ze strany místních podnikatelů. Tomu by měl předcházet průzkum poptávky. 
Vzhledem k rostoucí oblibě cykloturistiky je žádoucí rozšířit síť značených cyklotras a 
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postupně je převádět na cyklostezky. Turistické a cykloturistické trasy budou 
vybaveny drobnou infrastrukturou (lavečky, mapy, stojany na kola, odpadkové koše 
apod.).  

Opatření: 
C.3.1 Zvýšení nabídky služeb cestovního ruchu  
C.3.2 Zvýšení informovanosti o nabídce volnočasových příležitostí a akcí 
C.3.3 Podpora rozšiřování nabídky příležitostí trávení volného času a pořádání 

akcí 
C.3.4 Rozšíření sítě cyklotras a jejich postupné převádění na bezpečné stezky 

 
C.4 Zkvalitnit systém sociálních služeb 

Situace: Město provozuje Penzion pro důchodce, Klub důchodců a terénní 
pečovatelskou službu. Kvalita služeb je na odpovídající úrovni, zájem o pobyt 
v penzionu překračuje jeho kapacitu. Přetrvávají problémy s bezbariérovým 
přístupem budov a zařízení. Další sociální služby ve městě chybí, občané je buď 
využívají v Brně nebo pro ně nejsou dostupné.   

Východiska pro řešení: Rozšířit nabídku sociálních služeb v návaznosti na 
průzkum poptávky. K tomu bude využito zřízení domu služeb. Při plánování 
sociálních služeb budou využívány metody komunitního plánování. Budou také 
odstraněny bariéry v přístupu veřejných budov, veřejné dopravy a služeb (opatření 
A.3.2). 

Opatření: 
C.4.1 Efektivní systém sociálních služeb 

 
 

D .  Ř Í Z E N Í  R O Z V O J E  

D.1 Zvýšit efektivitu a otevřenost místní veřejné správy 

Situace: Městská samospráva aktivně usiluje o vyvážený rozvoj města a o zapojení 
veřejnosti do rozvojových aktivit. Příkladem je členství v Národní síti zdravých měst 
a aktivity z něj vyplývající. I když občané mají zájem o zlepšení kvality života ve 
městě, jejich zapojení do aktivit pořádaných městem je nízké. Kuřimi chybí místní 
kulturní/společenská tradice. Je to důsledek přerušení vývoje občanské společnosti 
v období totality, rychlého populačního růstu a vysokého stupně vyjížďky za prací. 
Město podporuje rozvoj místní kultury prostřednictvím Fondu na podporu kulturní a 
spolkové činnosti. 
Městský úřad poskytuje informace prostřednictvím webových stránek, tištěného 
měsíčníku Zlobice a informačního kanálu kabelové televize. Tato média slouží i 
k propagaci akcí pořádaných ve městě. Městský úřad v Kuřimi vykonává státní 
správu v rozsahu svěřeném obci s rozšířenou působností.  
Zásobování vodou a energiemi a napojení na telekomunikační sítě je ve městě 
uspokojivě zajištěno, avšak významná část splaškové kanalizace nemá 
provozovatele. Část sítí je zastaralá a vedle jejich šíření do lokalit nové výstavby 
bude potřeba věnovat pozornost také rekonstrukcím.  

Východiska pro řešení: Cílem je zvýšení participace veřejnosti na řízení města. 
K tomu budou využity aktivity projektu Zdravé město Kuřim a místní Agendy 21. 
Místní kultura bude podporována z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
Bude zkvalitněna informovanost obyvatel a posíleny nástroje pro konzultaci 
strategických rozhodnutí s veřejností. Územní rozvoj města bude usměrňován 
prostřednictvím efektivního využívání nástrojů územního plánování, včetně přípravy 
regulačních plánů pro rozvojové lokality a vytvoření nového územního plánu.  

Opatření: 
D.1.1 Zapojení občanů do procesu řízení města – realizace projektu Zdravé 

město Kuřim 
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D.1.2 Efektivní využití nástrojů územního plánování k řízení prostorového rozvoje 
města 

D.1.3 Zajištění bezproblémového provozu inženýrských sítí 
D.1.4 Zlepšení vztahů s veřejností a propagace města 
D.1.5 Modernizace nástrojů k vedení svěřených agend samosprávy a státní 

správy 
 

D.2  Posílit vazby města s obcemi spádového území a s vyššími samosprávnými 
institucemi 

Situace: Město je střediskem obvodu obce s rozšířenou působností, který tvoří 10 
obcí s celkem 19 tis. obyvateli. Pro tento obvod vykonává Městský úřad v Kuřimi 
státní správu v rozsahu stanoveném zákonem. Spádové území vymezené dojížďkou 
za prací a za službami tvoří i další obce mimo obvod obce s rozšířenou působností. 
Město je členem dobrovolného svazku obcí Kuřimka. Spolupráce subjektů tohoto 
sdružení je teprve v počátcích. Při řešení řady důležitých otázek (např. odvod a 
čištění odpadních vod, veřejná doprava aj.) město spolupracuje s dalšími obcemi a 
institucemi Jihomoravského kraje, zejména s městem Brnem. 

Východiska pro řešení: Zvýšit aktivitu města jako iniciátora řešení problémů a 
návrhů rozvojových opatření v jeho spádovém území (např. koordinace změn IDS, 
zlepšení čistoty a revitalizace toku Kuřimky, optimalizace napojení regionu na R43, 
výstavba cyklotras a cyklostezek aj.). Současně zvýšit participaci města na přijímání 
strategických rozhodnutí na úrovni Jihomoravského kraje.  

Opatření: 
D.2.1 Posílení spolupráce v rámci dobrovolného svazku obcí 
D.2.2 Iniciativní role při řešení očekávaných problémů ve spádovém území města 
D.2.3 Posílení spolupráce s Jihomoravským krajem a městem Brnem 

 
D.3  Zvýšit podíl příjmů z externích zdrojů 

Situace: Město aktivně usiluje o realizaci potřebných projektů z vlastních i 
z externích zdrojů. Vzhledem k rozsahu existující nabídky dotačních titulů a  dalších 
zdrojů a náročnosti přípravy projektů však nemá dostatečnou kapacitu pro 
monitorování všech potenciálních zdrojů. Vzhledem k poměrně příznivé situaci 
v hospodaření města a potenciálním zdrojům partnerského spolufinancování mezi 
místními podnikatelskými subjekty a/nebo obcemi spádového území má přitom 
příznivé předpoklady uspět v soutěži o podporu rozvojových projektů v případě, že 
budou dobře připraveny. 

Východiska pro řešení: Město potřebuje posílit roli strategického a střednědobého 
plánování. To umožní soustředění pozornosti na řešení prioritních problémů a 
dosažení hlavních cílů a sníží závislost na okamžitých prioritách české a evropské 
regionální politiky. Financování rozvojových aktivit bude harmonizováno pravidelnou 
aktualizací rozpočtového výhledu. Zvýšení externích příjmů bude dosaženo také 
vytvořením zásobníku připravených projektů. Příprava a realizace projektů bude 
zajišťována prostřednictvím externích profesionálních zpracovatelů.   

Opatření: 
D.3.1 Posílení úlohy střednědobého plánování a strategického řízení města 
D.3.2 Vytvoření zásobníku projektů připravených k realizaci 
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4. SPECIFIKACE OPATŘENÍ V ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRECH 
 

NÁZEV OPATŘENÍ 

Výchozí situace 

Stručná charakteristika stávající situace, tak jak je známa v době rozpracování 
Strategického plánu  

Cíle 

• čeho chceme opatřením dosáhnout 

Aktivity 

• jednotlivé činnosti a projekty, vedoucí k dosažení cílů 

Očekávané výsledky 

• očekávaný efekt realizace aktivit 

Vazba na jiná opatření:  

• jiná opatření Strategického plánu, která mají k danému opatření těsnou 
vazbu 
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P r o b l é m o v á  o b l a s t  A   

I N F R A S T R U K T U R A  

 
Rozvojový záměr A.1  
Snížit dopravní zatížení města  
 
Opatření A.1.1 

ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO NAPOJENÍ MĚSTA NA RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACI R43 

Výchozí situace 

V současné době je v blízkosti města připravována stavba rychlostní 
komunikace R43, s jejíž realizací se počítá v časovém horizontu strategického 
plánu. Realizace stavby výrazně změní rozložení dopravních proudů v okolí 
města. R43 po dokončení odvede část tranzitní dopravy ze stávající silnice 
I/43, ta však zůstane velmi frekventovanou komunikací, přivádějící od severu 
dopravu do Brna. Kuřim bude ležet mezi oběma těmito frekventovanými tahy. 
Jejich propojení bude zajištěno tzv. severní tangentou, která zajistí, aby 
tranzitní doprava mezi R43 a I/43 neprocházela městem. Po realizaci staveb 
bude Kuřim z východu, severu i západu ohraničena frekventovanými silničními 
komunikacemi.  

Cíle 

• Využít R43, severní tangentu a I/43 jako obchvat města, tj. snížit 
dopravní zatížení města odvedením tranzitní dopravy na nově 
vybudované komunikace. Týká se to především dopravy mezi Brnem a 
Tišnovem, ale i dopravy z kuřimské průmyslové zóny směrem na 
západ.  

• Zajistit optimální napojení průmyslové zóny na rychlostní komunikaci. 

• Zajistit, aby způsob napojení severní tangenty a I/43 nezhoršil spojení 
mezi centrem města a Podlesím. 

Aktivity 

• Ve spolupráci s dopravními odborníky a zainteresovanými obcemi 
dosáhnout konsensu o optimálním průběhu a technických parametrech 
připravovaných dopravních staveb (místa nájezdů, počet pruhů, křížení 
místních komunikací, odhlučnění apod.). 

• Vést jednání s investorem staveb (Ředitelství silnic a dálnic) s cílem 
dosažení včasné informovanosti o všech změnách v projektu a 
očekávaném postupu prací. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Snížení dopravního zatížení intravilánu města 

• Zhodnocení výhodné polohy města 

Vazba na jiná opatření: A.1.2, B.2.2, D.1.2, D.2.1., D.2.2, D.2.3 
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Opatření A.1.2 

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 

Výchozí situace 

Město je značně zatíženo osobní i nákladní silniční dopravou, zejména na 
průchodu silnic II/385 a II/386 intravilánem města. I když část tranzitní 
dopravy bude po dobudování R43 a severní tangenty (viz opatření A.1.1) 
odvedena mimo intravilán města, zůstane na těchto silnicích vysoká intenzita 
místní dopravy. Proto je potřeba realizovat zklidňující dopravní opatření, která 
umožní plynulý, ale pomalý průjezd dopravních vozidel a zvýší bezpečnost 
pohybu chodců a cyklistů. Zklidňující opatření mají současně odradit od 
zkracování cesty z I/43 na R43 městem. 

Cíle 

• Snížit negativní dopady silniční dopravy na život ve městě. 

• Odvést tranzitní dopravu na severní tangentu (po jejím vybudování). 

• Zvýšit bezpečnost silničního provozu. 

• Zvýšit bezpečnost chodců. 

Aktivity 

• Zpracování studie zklidnění dopravy ve městě. 

• Realizace opatření vyplývajících z doporučení studie. 

• Modernizace křižovatky silnic II/385 a II/386 na nám. 1. května. 

• Vybudování odbočovacího pruhu ze silnice I/43 do Podlesí. 

• Úprava křižovatky I/43 a II/386. 

• Přesměrování nákladní dopravy do průmyslové zóny mimo centrum 
města (využití severní tangenty). 

• Zvýšení účinnosti dopravního značení (reflexní fólie, osvětlení přechodů 
apod.). 

• Měření rychlosti projíždějících vozidel s možností účinné sankce řidičů 
porušujících pravidla. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Snížení dopravního zatížení intravilánu města 

• Zhodnocení výhodné polohy města 

Vazba na jiná opatření: A.1.1, A.1.3, D1.1, B.1.2, B.2.3, D.1.1, D.1.2 

 
 
Opatření A.1.3 

VYBUDOVÁNÍ SÍTĚ CYKLOSTEZEK 

Výchozí situace 

Terén ve městě je vhodný pro využívání jízdního kola a kolo je občany 
používáno pro cesty po městě. Jeho většímu využití brání nedostatek 
bezpečných stezek a vysoká intenzita provozu motorových vozidel na hlavních 
komunikacích.  
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Cíle 

• Zvýšit využívání jízdního kola pro místní dopravu. 

• Zvýšit bezpečnost pohybu cyklistů. 

• Zvýšit nabídku prostor pro další volnočasové aktivity.   

Aktivity 

• Projekčně připravit a vybudovat síť cyklostezek, propojujících hlavní 
sídelní lokality s nádražím, výrobními provozy, centry maloobchodu a 
služeb (škola, poliklinika), městským úřadem, sportovišti a kulturními 
zařízeními.  

• Na vhodných místech vytvořit prostory pro uzamčení kol. 

• Bezpečný cyklistický úsek Kuřim-Česká (-Brno). 

• … 

Očekávané výsledky 

• Snížení množství emisi a zlepšení životního prostředí. 

• Zlepšení zdravotního stavu obyvatel. 

• Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu. 

• Rozšíření nabídky příležitostí pro trávení volného času. 

Vazba na jiná opatření: A.1.2, B.2.3, D.1.1, D.1.2 

 
 
 
Rozvojový záměr A.2  
Zlepšit dopravní obslužnost 
 
Opatření A.2.1 

ZLEPŠENÍ NÁVAZNOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI SPOJI VEŘEJNÉ DOPRAVY 

Výchozí situace 

Město (autobusové nádraží a železniční stanice) je dopravním uzlem 
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS). Místní 
průmyslové podniky jsou významným centrem dojížďky za prací, současně cca 
1,7 tis. obyvatel města vyjíždí denně za prací do Brna. Město je také centrem 
dojížďky do škol a za službami z obcí svého spádového regionu. IDS řeší 
návaznost železniční a silniční dopravy a optimalizuje propojení jednotlivých 
lokalit, avšak za současného zvýšení počtu přestupů. Každé prodloužení doby 
cesty nebo zvýšení jízdného přitom snižuje konkurenceschopnost veřejné 
dopravy vzhledem k individuální automobilové dopravě. 

Cíle 

• Zvýšit podíl cest realizovaných veřejnou dopravou. 

Aktivity 

• Průběžně monitorovat hlavní proudy dojížďky za prací do města z 
hlediska využívání jednotlivých druhů dopravy (ve spolupráci se 
zaměstnavateli, obcemi spádové oblasti a provozovatelem IDS). 

• Vypracovat konkrétní podněty a návrhy pro zlepšení IDS. 

• Vést jednání s provozovatelem IDS s cílem optimalizovat návaznost 
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spojů tak, aby v hlavních přepravních relacích a časových polohách byla 
doba cesty co nejkratší, a příjezd/odjezd byl optimalizován z hlediska 
začátku /konce pracovní doby.  

• Vést jednání s Českými drahami s cílem zvýšit počet rychlíků 
zastavujících ve městě. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Snížení dopravního zatížení města. 

• Zlepšení stavu životního prostředí. 

• Zlepšení dopravní obslužnosti.  

Vazba na jiná opatření: A.2.2, D.2.1, D.2.2, D.2.3  

 
 
Opatření A.2.2 

ZVÝŠENÍ KOMFORTU CESTOVÁNÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU 

Výchozí situace 

Hlavním přestupním bodem veřejné dopravy je železniční stanice a přilehlé 
autobusové nádraží. Stanice má výhodnou polohu v centru města. Prostor pro 
čekání na spoj a dostupné služby však neodpovídají současným požadavkům. 
Také autobusové zastávky ve městě nejsou vždy zastřešené a nejsou 
dostatečně vybaveny informacemi (o dopravě i o dění ve městě). Vzhledem 
k rozloze města jsou autobusové linky IDS využívány i jako místní doprava. 
Některé části města jsou však od zastávek veřejné dopravy značně vzdáleny. 
Týká se to především nově budovaných obytných souborů – Díly za sv. Janem.

Cíle 

• Zvýšit komfort cestování veřejnou dopravou. 

• V prostoru železniční stanice vytvořit moderní přestupní uzel s širokou 
nabídkou služeb. 

• Zvýšit dostupnost veřejné dopravy. 

Aktivity 

• Ve spolupráci s Českými drahami usilovat o modernizaci prostor 
železniční stanice. 

• Vytvoření prostor a podmínek pro rozšíření nabídky služeb v železniční 
stanici a na autobusovém nádraží. 

• Vybavení zastávek veřejné autobusové dopravy zastřešeným místem 
pro čekání na spoj a informacemi o dopravních spojích a dění ve městě. 

• Vybudování autobusové zastávky v místě vyhovujícím obyvatelům 
nových obytných čtvrtí.  

• Vybudování točny autobusu v Podlesí. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Zvýšení podílu cest realizovaných veřejnou dopravou. 

• Snížení dopravního zatížení města. 
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• Zvýšení kvality života. 

Vazba na jiná opatření: A.2.1, A.3.1, B.2.3, C.2.2 

 
 
Rozvojový záměr A.3  
Posílit územní integritu města  
 
Opatření A.3.1 

ZVÝŠENÍ STUPNĚ A KVALITY PROPOJENÍ ČÁSTÍ A LOKALIT MĚSTA 

Výchozí situace 

Kuřim je rozdělena tělesem železniční trati, které působí jako bariéra, 
oddělující severní a jižní část města. Pro spojení severní a jižní části města 
motorovým vozidlem je využíván jediný podjezd, ostatní křížení tělesa 
železniční trati jsou ve špatném technickém stavu nebo na nevhodných 
místech. Také počet bezpečných průchodů pro chodce není dostatečný.Dále 
v souvislosti s výstavbou R43 a severní tangenty vzniká riziko zhoršení 
propojení centra města s Podlesím.  

Cíle 

• Zvýšit prostupnost tělesa železniční trati pro pěší a nemotorovou dopravu. 

• Zachovat propojení vlastního města a Podlesí. 

Aktivity 

• Prodloužení podchodu pod nádražím do severní části města. 

• Oprava a údržba místních komunikací a chodníků. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Zvýšení územní integrity města. 

• Zvýšení dostupnosti veřejné dopravy. 

Vazba na jiná opatření: A.1.1, A.1.3, A.3.2, D.1.1, D.1.2  

 
 
Opatření A.3.2 

ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K OBJEKTŮM VEŘEJNÉ SPRÁVY, 
VEŘEJNÉ DOPRAVY A SLUŽEB 

Výchozí situace 

Řada veřejných objektů v Kuřimi je již v současnosti přístupná bezbariérově. 
Přístupnost řady jiných objektů pro osoby s omezenou pohyblivostí je však 
stále omezena. Týká se to objektů ve starší zástavbě. K odstranění existujících 
fyzických bariér v přístupu přitom zpravidla stačí drobné stavební úpravy. 

Cíle 

• Zajistit bezbariérový přístup k objektům veřejné správy, dopravy a služeb. 

Aktivity 

• Vypracování projektu potřebných úprav pro zajištění bezbariérovosti 
veřejných objektů. 
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• Provedení stavebních úprav zajišťujících bezbariérový přístup. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Zlepšení života osob s omezenou pohyblivostí, osob s malými dětmi aj.  

Vazba na jiná opatření: A.2.3, A.3.1, B.2.3, D.1.2,  

 
 
 
Problémová ob last  B    

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ,  ZDRAVÍ 

 
Rozvojový záměr B.1  
Snížit zatížení životního prostředí aktivitami subjektů ve městě   
 
Opatření B.1.1 

ZLEPŠENÍ MONITOROVÁNÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ 

Výchozí situace 

Město Kuřim je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to na 
základě vysoké prašnosti (roční průměr 75 µm3 >35x/rok). Vzhledem k tomu, 
že nedocházelo k překračování imisních limitů SOx a NOx stanovených platnou 
legislativou, bylo pravidelné měření imisí ve městě v roce 2003 ukončeno. 
Měření emisí provádí Slévárna Kuřim, která jako zvláště velký zdroj znečištění 
(REZZO 1) má tuto povinnost legislativně stanovenou. Znečištění ovzduší je 
přitom občany považováno za problém a vzhledem k nárůstu intenzity dopravy 
lze předpokládat, že dochází k jeho zvyšování. Vzhledem k neexistenci měření 
imisí však o tom chybí údaje. Problémem je také znečištění Kuřimky, v níž 
opakovaně dochází k překročení limitů koncentrace těžkých kovů a dusíku. 
V zájmu zlepšení stavu životního prostředí ve městě je žádoucí zavést systém 
monitorování jeho stavu. K tomu mohou být využity nepřímé metody – 
pozorování stavu jednotlivých složek životního prostředí. Vhodné metodické 
postupy může nabídnout např. místní Agenda 21. Současně je potřeba mít 
k dispozici programové a technické vybavení pro vyhodnocování výsledků 
měření. 

Cíle 

• Vytvořit systém monitorování stavu životního prostředí ve městě. 

• Zvýšit zájem a informovanost obyvatel o stavu životního prostředí. 

Aktivity 

• Vytvoření systému indikátorů, vhodných pro měření stavu životního 
prostředí ve městě a okolí (kombinující empirická měření, nepřímá 
pozorování i subjektivní vnímání stavu životního prostředí). 

• Vytvoření systému pravidelného sledovaní indikátorů (ve spolupráci 
s místními školami, neziskovými organizacemi apod.). 

• Zajištění informování veřejnosti o výsledcích měření a pozorování.  

• … 
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Očekávané výsledky 

• Zlepšení informací o stavu životního prostředí. 

• Zvýšení zájmu obyvatel o stav životního prostředí. 

• Možnost včasné reakce na nepříznivé trendy.  

Vazba na jiná opatření: B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.1.6, B.2.2, D.1.1, 
D.2.2 

 
 
Opatření B.1.2 

SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ EMISÍ PROSTŘEDNICTVÍM PODPORY ZAVÁDĚNÍ 
MODERNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Výchozí situace 

Slévárna Kuřim je zvláště velkým zdrojem znečištění ovzduší (REZZO 1). 
Z hlediska množství vypouštěných tuhých znečišťujících látek je druhým 
největším zdrojem emisí v brněnské aglomeraci (po cementárně Mokrá) a je 
také významným zdrojem emisí oxidu uhelnatého (7. místo v brněnské 
aglomeraci). Slévárna v současnosti usiluje o změnu technologií výroby 
(kuplovna). Ke znečištění ovzduší přispívají další průmyslové podniky a 
automobilová doprava (zvláště oxidy dusíku). Pro vytápění a ohřev teplé vody 
je ve městě nejvíce využíván zemní plyn. Po výrazném zlepšení v 90.letech 
dochází v současnosti spíše ke zvyšování koncentrace škodlivých látek 
v ovzduší. Znečišťovatelé na území města se v časovém horizontu 
strategického plánu budou muset podílet na závazcích ke zlepšení stavu 
přijatých na úrovni ČR a Jihomoravského kraje.  

Cíle 

• Snížit množství emisí škodlivých látek. 

Aktivity 

• Ve spolupráci s místními podnikateli vypracovat a realizovat místní 
strategii naplňování Integrovaného krajského programu snižování 
emisí. 

• Vytvoření systému sběru a svozu trávy ke kompostování. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Zlepšení stavu životního prostředí. 

• Zlepšení kvality života ve městě. 

Vazba na jiná opatření: A.1.2, B.1.1, B.1.4, D.1.1 
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Opatření B.1.3 

SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ NERECYKLOVANÉHO ODPADU NA JEDNOHO OBYVATELE

Výchozí situace 

Město provozuje prostřednictvím Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. tři 
sběrná střediska odpadů. Separovaný sběr papíru, skla a PET lahví je zajištěn 
prostřednictvím kontejnerů rozmístěných ve 38 lokalitách. Od roku 2005 je 
zpracován Plán odpadového hospodářství.  

Cíle 

• Zvýšit podíl vytříděného recyklovatelného odpadu 

Aktivity 

• Zvýšení informovanosti o možnostech a způsobech separovaného sběru 
odpadů a o efektivním nakládání s odpady. 

• Podpora domácího kompostování. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Zlepšení stavu životního prostředí. 

• Zvýšení zájmu o stav životního prostředí. 

Vazba na jiná opatření: B.1.1, D.1.1 

 
 
Opatření B.1.4 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV  

Výchozí situace 

Bytová výstavba v Kuřimi probíhala v době, kdy nebyly známy současné 
technologie na snížení energetických ztrát budov. Zvláště se to týká bytových 
domů realizovaných panelovou technologií. Vysoké tepelné ztráty mají také 
současné školní budovy. V současnosti jsou známy technologie, kterými lze 
snížit energetické ztráty a současně prodloužit životnost domů i zvýšit jejich 
estetickou hodnotu. Pro budovy v majetku města je zpracován energetický 
audit, jehož součástí jsou konkrétní opatření ke zlepšení energetické bilance 
budov.  

Cíle 

• Snížit energetickou náročnost budov. 

Aktivity 

• Realizovat kroky doporučené energetickým auditem budov (v závislosti 
na dostupnosti finančních zdrojů). 

• … 

Očekávané výsledky 

• Zlepšení stavu životního prostředí. 

• Zlepšení vzhledu obytných celků. 

• Snížení nákladů na vytápění. 

Vazba na jiná opatření: B.1.1, B.1.2, D.1.1 
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Opatření B.1.5 

SNÍŽENÍ ZATÍŽENÍ MĚSTA HLUKEM A PRACHEM 

Výchozí situace 

Život ve městě znepříjemňuje znečištění hlukem. Hlavním zdrojem je provoz 
na železniční trati č. 250, která probíhá středem města na náspu. Dalšími 
zdroji znečištění hlukem je slévárna a automobilová doprava. Hluk z provozu 
na železnici a hlavních silnicích je obyvateli přilehlých ulic vnímán jako 
závažný problém.  

Cíle 

• Snížit zatížení města hlukem z železniční a silniční dopravy. 

• Snížit prašnost. 

Aktivity 

• Vybudování protihlukové clony kolem železniční trati č. 250. 

• Výsadba stromů kolem komunikací.  

• … 

Očekávané výsledky 

• Snížení hladiny hluku v intravilánu města 

• Zvýšení kvality života. 

Vazba na jiná opatření: B.3.1, A.1.2, B.1.1, B.1.2 , D.1.1, D.1.2, D.2.2 

 
 
Opatření B.1.6 

ZLEPŠENÍ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ A ČISTOTY POVRCHOVÝCH VOD 

Výchozí situace 

Retenční schopnost území je velmi malá. Při vytváření nových zpevněných 
ploch má investor povinnost vybudovat odpovídají retenční nádrž. Pro ochranu 
proti povodním byla nad městem vybudována větší retenční nádrž, chybí však 
koordinace odtoku z retenčních nádrží. Problémem je také nedostatečná 
kapacita koryta Kuřimky ve městě. Podíl vodních ploch ve městě a v okolí je 
velmi malý a nižší, než byl v minulosti. Největší vodní plochou je rybník Srpek. 
Ten je však značně zanesen, má poškozené hráze a jejich zpevnění bylo 
provedeno environmentálně necitlivým způsobem (beton). Kuřimka je značně 
znečištěna, především v důsledku intenzivní zemědělské činnosti v jejím 
povodí a díky vypouštění odpadů v sídlech ležících v povodí nad městem, ale 
z části i vypouštěním odpadů z města (výpusť u Sokolovny). Samočisticí 
schopnost Kuřimky a jejích přítoků je nízká v důsledku melioračních úprav 
toků. Symbolem zhoršení kvality vody je pro obyvatele pramen ve vodní kapli 
sv. Jana, tradiční zdroj čisté neupravované vody, jejíž kvalita však současnosti 
nesplňuje hygienické normy pro pitnou vodu.  

Cíle 

• Zlepšit odtokové poměry ve městě. 

• Zvýšit samočisticí schopnost toků. 

• Zvýšit podíl vodních ploch. 
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Aktivity 

• Revitalizace toku Kuřimky a komplexní opatření ke zlepšení odtokových 
poměrů. 

• Oživení a zpevnění hrází rybníka Srpek. 

• Vyčištění koryt toků  

• Zlepšení kvality vody pramene ve vodní kapli sv. Jana 

• … 

Očekávané výsledky 

• Omezení rizika záplav. 

• Snížení bariér pro výstavbu. 

• Zvýšení čistoty povrchových a podzemních vod. 

• Zvýšení estetické hodnoty krajiny. 

Vazba na jiná opatření: B.1.1, B.2.1, D.1.1, D.1.2, D.2.1, D.2.2 

 
 
Rozvojový záměr B.2  
Zvýšit přístupnost a environmentální i estetickou hodnotu příměstské i 
městské krajiny  
 
Opatření B.2.1 

ROZČLENĚNÍ A ZVÝŠENÍ PROSTUPNOSTI PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY A 
VYUŽÍVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNĚ CITLIVÝCH POSTUPŮ PÉČE O KRAJINU 

Výchozí situace 

Ekologická stabilita krajiny v okolí města je nízká. Město leží v zemědělsky 
intenzivně využívané krajině. Vysoké je také zatížení krajiny bytovou 
výstavbou a dopravními komunikacemi a toto zatížení se v době realizace 
strategického plánu dále zvýší. V bezprostředním i vzdálenějším okolí města je 
několik zalesněných vrchů, které jsou obyvateli využívány k rekreaci. 
Prostupnost zemědělské krajiny (pro obyvatele i biotu) je poměrně nízká 
v důsledku ekonomicky motivované preference velkých polí. Chybí realizované 
prvky územních systémů ekologické stability (ÚSES), stromořadí, cesty.  

Cíle 

• Zvýšení ekologické stability krajiny. 

• Zvýšení nabídky rekreačních možností v okolí města. 

• Posílení estetického vnímání krajiny. 

Aktivity 

• Příprava a realizace pozemkových úprav v katastru města. 

• Obnova historických cest v krajině. 

• Budování biocenter a biokoridorů v souladu s územním plánem a 
generelem ÚSES. 

• Výsadba stromů podél polních cest. 

• Vytváření a údržba stezek pro pěší vycházky a turistiku v lesních 
komplexech. 

• Výsadba zeleně pro „odstínění“ staveb s negativním vlivem na 
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obyvatele.  

• … 

Očekávané výsledky 

• Zvýšení environmentální kvality území. 

• Zvýšení estetické hodnoty krajiny. 

• Zvýšení nabídky možností pro pobyt obyvatel v krajině (s potenciálním 
dopadem na zlepšení zdravotního stavu). 

Vazba na jiná opatření: B.1.6, B.1.1, C.3.3,  D.1.1, D.1.2, D.1.2, D.2.2 

 
 
Opatření B.2.2 

MINIMALIZACE BARIÉROVÉHO EFEKTU STAVBY R43 

Výchozí situace 

V okolí města je připravována výstavba rychlostní komunikace R43 a 
navazujících dopravních staveb (především severní tangenta). Realizace těchto 
staveb je předpokládána v časovém horizontu strategického plánu. Dopravní 
komunikace vytvoří novou bariéru mezi městem a krajinnými prvky v jeho 
okolí. Zvláště citlivě je vnímána bariéra mezi městem a Zlobicí severozápadně 
od intravilánu. Efekt této bariéry je však v současnosti možné snížit tím, že do 
projektu staveb budou začleněny technické prvky zvyšující prostupnost tělesa 
komunikací pro obyvatele i biotu a snižující negativní dopady automobilové 
dopravy (mosty, propustky, tunely, protihlukové bariéry apod.).   

Cíle 

• Zachovat prostupnost krajiny severně a západně od města. 

Aktivity 

• Vést jednání s investorem dopravních staveb s cílem dosáhnout co 
největší prostupnosti těles budovaných dopravních staveb. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Omezení negativního dopadu výstavby R43 a severní tangenty na 
životní prostředí. 

• Omezení negativního dopadu výstavby R43 a severní tangenty na život 
obyvatel města. 

Vazba na jiná opatření: A.1.1, B.2.1, D.1.2, D.2.1 

 
 
Opatření B.2.3 

ZVÝŠENÍ NABÍDKY PLOCH PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU A ÚPRAVA 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Výchozí situace 

Ve městě jsou veřejné plochy využívané pro krátkodobý odpočinek jako jsou 
parky, dětská hřiště, veřejně přístupná hřiště aj. Nabídka ploch však není 
dostačující, v některých lokalitách chybí dětská hřiště, chybí drobná 
infrastruktura (lavečky, odpadkové koše, informační panely) a je také třeba 
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zlepšit stav veřejné zeleně.  

Město věnuje značnou pozornost úpravě veřejných prostranství. Tato potřeba 
vyplývá ze specifické historie územního vývoje města (vysoký podíl bytových 
domů, neexistence historického náměstí, průmyslová tradice aj.). Přesto 
charakter současného využití a architektonická hodnota některých veřejných 
ploch neodpovídá současným potřebám obyvatel, využívajícím tato místa, ani 
možnostem, které tato místa poskytují. Do plánování změn ve využití a 
vzhledu veřejných prostranství bude zapojena veřejnost pravidelně užívající 
tato místa.  

Cíle 

• Zlepšit úpravu veřejných prostranství. 

• Zapojit veřejnost do plánování úprav veřejných prostranství. 

• Zlepšit nabídku veřejně přístupných ploch pro trávení volného času. 

Aktivity 

• Úprava veřejného prostranství na náměstí Osvobození a integrace 
kulturního domu do prostoru náměstí. 

• Úprava Zámeckého parku, zahrnující vytvoření areálu pro volný čas. 

• Úprava veřejného prostranství za ZUŠ v ul. Zahradní. 

• Pokračování úprav areálu „Školní zahrady“ u ZŠ Komenského. 

• Dokončení úprav Náměstí 1. května. 

• Úprava veřejných prostranství ve vnitroblocích sídlišť 

• Přírodní dětské hřiště a odpočinková plocha v lokalitě Díly za sv. Janem. 

• Odpočinkové plochy „za poštou“, „u obchodu na Podlesí“, „u poldru“ aj. 

• Vysazování stromů dětmi (prostranství v okolí školy aj.).  

• Úprava školního hřiště ZŠ Jungmannova. 

• Modernizace dětských hřišť na sídlištích a jejich dovybavení mobiliářem 
(splňujícím nároky na bezpečnost). 

• Budování odpočinkových ploch v nových sídelních lokalitách (Díly za sv. 
Janem, Kolébka, Podlesí). 

• … 

Očekávané výsledky 

• Zlepšení vzhledu města. 

• Zvýšení participace obyvatel na rozvoji města. 

• Zlepšení nabídky příležitostí pro trávení volného času. 

• Prevence vzniku závislostí. 

Vazba na jiná opatření: A.1.2, A.1.3, A.2.2, A.3.2, B.3.1, D.1.1, D.1.2  
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Rozvojový záměr B.3  
Podpořit zájem občanů o sport a zachování zdraví 

Opatření B.3.1 

ZLEPŠENÍ STAVU SPORTOVIŠŤ A PODPORA ČINNOSTI OBČANŮ A SDRUŽENÍ 
ORGANIZUJÍCÍCH PRAVIDELNOU SPORTOVNÍ ČINNOST 

Výchozí situace 

Ve městě působí řada sportovních oddílů a je zde poměrně široká nabídka 
možností pro rekreační sportování. Sportovní zařízení jsou vedle obyvatel 
města využívána i sportovci z jiných obcí brněnské aglomerace, včetně 
jádrového města. Udržení tohoto stavu a zvýšení nabídky v návaznosti na 
měnící se poptávku po sportovních disciplínách vyžaduje věnovat průběžně 
úsilí zlepšování stavu sportovišť, zřizování nových sportovišť a podpoře 
činnosti občanů a sdružení, organizujících pravidelnou sportovní činnost (dětí i 
dospělých).  

Cíle 

• Zvýšit nabídku příležitostí pro sportovní aktivity (rekreační i soutěžní)

Aktivity 

• Rekonstrukce krytého bazénu.

• Rozšíření a rekonstrukce zázemí stadionu.

• Hřiště s umělým povrchem u ZŠ Jungmannova.

• Běžecká dráha a sektory na výuku atletických disciplín u ZŠ Tyršova.

• Rekonstrukce objektu sokolovny a dovybavení sportovního areálu mezi
sokolovnou a ZŠ Tyršova.

• Rekonstrukce koupaliště.

• Podpora stavby tribuny v areálu stadionu.

• Podpora činnosti osob a sdružení provozujících sportoviště a
organizujících sportovní činnost prostřednictvím grantů z Fondu pro
spolkovou a kulturní činnost a z programu Podnikatelský obolus.

• Multifunkční hřiště na Podlesí.

• Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu stadionu.

• Výstavba multifunkční stezky pro inline bruslaře. 

Očekávané výsledky 

• Zvýšení nabídky možností trávení volného času.

• Zlepšení zdravotního stavu obyvatel.

• Prevence vzniku závislostí.

• Zvýšení atraktivity města pro návštěvníky.

Vazba na jiná opatření: A.1.3, B.2.3, C.3.3, D.1.1, D.1.2 
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Problémová ob last  C   

L I D S K É  Z D R O J E  A  P O D N I K Á N Í  

Rozvojový záměr C.1  
Zvýšit kvalitu vzdě lání a uplatnitelnost absolventů kuřimských škol 

Opatření C.1.1 

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

Výchozí situace 

Základní vzdělání v Kuřimi poskytují dvě základní školy, středoškolské vzdělání 
soukromá Střední průmyslová škola a SOU Kuřim, s.r.o., jejímž je město 
minoritním společníkem, a umělecké vzdělání Základní umělecká škola 
v Kuřimi. Předškolní výchovu zajišťuje Mateřská škola v Kuřimi v pěti 
lokalitách. Kvalita vzdělání na všech typech škol je na odpovídající úrovni, 
k jejímu dalšímu zvýšení je však třeba zlepšit materiální podmínky zejména 
pro výuku informatiky, jazyků, odborných předmětů a tělesné výchovy. 

Kuřimské školy nabízejí několik kurzů dalšího vzdělávání (jazykové kurzy, 
umělecké kurzy, počítačové kurzy, přípravný kurz ke studiu architektury). Se 
zvyšováním složitosti práce, vytvářením nových pracovních míst, ale i 
nárůstem volného času a prodlužováním délky lidského života poptávka po 
dalším vzdělávání roste. Kuřimské školy mohou část této poptávky uspokojit, 
a to více než v současnosti. Současně vyšší profilace na celoživotní vzdělávání 
může snížit pro školy nepříznivé důsledky demografického vývoje (slabé 
ročníky narozené po roce 1992). 

Střední škola nabízí vzdělání ve více studijních a učebních oborech, zaměřených 
především na elektrotechniku, technickou administrativu a strojírenství. Škola má 
regionální působnost – nejvíce studentů a učňů dojíždí z Brna a z Tišnovska, 
z Kuřimi a okolí je méně než pětina studujících. Přestože v celostátním srovnání 
patří ke školám s vysokou „přidanou hodnotou“ výuky, v důsledku konkurence 
škol v Brně a Tišnově i nízké propagaci školy je zájem o studium některých oborů 
nízký. Důsledkem je mj. i to, že se nedaří naplňovat nadanými žáky učební obory, 
po nichž je poptávka v místních průmyslových podnicích. 

Cíle 

• Zvýšit kvalitu výuky na místních školách.

• Vytvořit srovnatelné podmínky pro výuku odborných předmětů na ZŠ.

• Zvýšit nabídku programů celoživotního vzdělávání.

• Zvýšit zájem o studium na Střední odborné škole a SOU.

Aktivity 

• Vybavení učeben odborných předmětů na ZŠ.

• Optimalizace rozmístění učeben ZŠ.

• Podpora výuky jazyků a informatiky.

• Zlepšení stavebně-technického stavu školních budov (vč. opravy
střechy ZŠ Tyršova).

• Výstavba nové budovy mateřské školy.

• Propagace nabídky studijních a učebních programů střední školy
prostřednictvím veletrhů, tisku aj.
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• Vytvoření stipendií pro nadané žáky.

• Vytvoření nabídky vzdělávání pro ženy na mateřské dovolené
(počítačové, jazykové a další kurzy).

• … 

Očekávané výsledky 

• Zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce.

• Posílení vazby obyvatel k městu.

• Zvýšení prestiže střední školy i města.

Vazba na jiná opatření: C.1.2, D.1.1, D.2.1, D.2.2, D.2.3 

Opatření C.1.2 

ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY MĚSTSKÉ KNIHOVNY  

Výchozí situace 

Městská knihovna v Kuřimi je pověřena výkonem regionální funkce pro okres 
Brno-venkov. Knihovna je vybavena on-line katalogem a vedle půjčování knih 
a nosičů hudby poskytuje řadu dalších služeb. Pro posílení funkce knihovny 
jako regionálního informačního centra a zvýšení její atraktivity pro obyvatele 
města (zvýšení počtu čtenářů) je však potřebné modernizovat některá 
oddělení a rozšířit služby. 

Cíle 

• Zvýšit počet čtenářů (registrovaných návštěvníků).

• Rozšířit služby knihovny.

Aktivity 

• Modernizace dětského oddělení knihovny.

• Zřízení čítárny a studovny  v oddělení pro dospělé čtenáře.

• Rozšíření  přístupu  k veřejnému internetu

• Vzdělávací semináře pro věkově různé skupiny  zájemců

• Spolupráce s místními spolky a organizacemi  – výtvarné dílny, besedy,
exkurze.

• Utváření knihovny jako multifunkčního střediska města.

• … 

Očekávané výsledky 

• Rozšíření nabídky možností trávení volného času.

• Posílení významu knihovny jako vzdělávacího a kulturního centra
regionu.

Vazba na jiná opatření: C.1.1, D.1.1 
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Rozvojový záměr C.2  
Vytvořit podmínky pro další rozvoj podnikání a koordinovat jej 
s potřebami města 

Opatření C.2.1 

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ  

Výchozí situace 

V Kuřimi je ve spolupráci města a Okresní hospodářské komory Brno-venkov 
provozováno informační místo pro podnikatele. Poskytuje především informace 
o legislativě pro podnikatele, o změnách podnikatelského prostředí v rámci EU
a jednotného evropského trhu, o programech podpory malého a středního 
podnikání, o nabídce vzdělávacích programů, o komerčních nabídkách a 
poptávce apod. Je zacíleno na poskytování informací malým a středním 
podnikatelům v obvodu obce s rozšířenou působností.     

Cíle 

• Zvýšit počet místních podnikatelů využívajících služeb informačního
místa.

Aktivity 

• Rozšíření služeb poskytovaných informačním místem pro podnikatele.

• Vytvářet podmínky pro „public private partnership“.

• Zapojení podnikatelské veřejnosti do procesu komunitního plánování

• Zapojení podnikatelské veřejnosti do podpory místních projektů
veřejného života, sportu, kultury, školství a volného času dětí a
mládeže

• … 

Očekávané výsledky 

• Posílení spolupráce mezi městem a podnikateli.

• Rozšíření nabídky pracovních příležitostí ve městě.

• Rozšíření nabídky služeb ve městě.

Vazba na jiná opatření: C.1.1, C.3.1, D.2.3, D.3.2 

Rozvojový záměr C.3  
Zvýšit atraktivitu města pro návštěvníky a obyvatele 

Opatření C.3.1 

ZVÝŠENÍ NABÍDKY SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU  

Výchozí situace 

Město navštíví značný počet hostů, zejména obchodních partnerů kuřimských 
firem (obchodní a služební cesty), návštěvníků kulturních akcí a sportovních 
zařízení, ale i turistů a cykloturistů. Informace o návštěvnosti nejsou 
k dispozici. Hosté mohou využít nabídku více než deseti restaurací a 
pohostinství, avšak chybí více restauračních zařízení s vyšším standardem 
služeb. Ubytování pro návštěvníky poskytuje jediný penzion. Existuje potenciál 
pro zvýšení návštěvnosti, vyplývající např. z polohy na dopravní komunikaci 
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mezinárodního významu nebo z rozšiřování nabídky sportovních aktivit 
(golfové hřiště). 

Cíle 

• Zvýšit návštěvnost 

• Zvýšit příjmy z cestovního ruchu.  

Aktivity 

• Připravit projekt na podporu rozvoje infrastruktury a služeb cestovního 
ruchu, splňující podmínky pro příjem pomoci ze strukturálních fondů.  

• … 

Očekávané výsledky 

• Zvýšení atraktivity města. 

• Změna image města (nejen pracovní a kulturní centrum, ale i centrum 
trávení volného času). 

Vazba na jiná opatření: C.2.1, C.3.2 

 
 
Opatření C.3.2 

INFORMOVANOST O NABÍDCE VOLNOČASOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A  AKCÍ  

Výchozí situace 

Ve městě je pořádána řada kulturních, sportovních a společenských akcí – 
koncerty, výstavy, závody, festivaly apod. Až na výjimky (festival rockové 
hudby) jsou navštěvovány především místními obyvateli a obyvateli 
nejbližšího zázemí. Přes konkurenci kulturních, sportovních a společenských 
akcí v Brně existuje v Kuřimi potenciál pro zvýšení návštěvnosti, vyplývající z  
úrovně akcí, jedinečnosti místa i dobré dostupnosti města. Kulturní zařízení 
města distribuuje do schránek obyvatel města a okolních obcí měsíční 
programový leták. Atraktivní okolí města (zvláště lesní komplexy) je využíváno 
pro jednodenní turistiku.   

Cíle 

• Zvýšit návštěvnost pořádaných akcí. 

• Vytvořit systém propagace možností trávení volného času v Kuřimi a 
okolí.   

Aktivity 

• Vytvoření jednotného designu informačních a propagačních materiálů (v 
tištěné i elektronické podobě).  

• Vytvoření strategie zaměření propagace (výběr cílových skupin) a její 
realizace.  

• Vytvoření nabídky „turistických balíčků“ (turistické a cykloturistické 
trasy, začínající/končící v Kuřimi, včetně nabídky služeb, dopravního 
spojení a nabídky aktivit a akcí v Kuřimi). 

• Smluvní spolupráce s turistickými informačními centry (TIC) v brněnské 
aglomeraci. 

• Začlenění nabídky Kuřimska do systému propagace Jihomoravského 
kraje (v rámci Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského 
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kraje). 

• … 

Očekávané výsledky 

• Zvýšení atraktivity města. 

• Změna image města (nejen pracovní a kulturní centrum, ale i centrum 
trávení volného času). 

Vazba na jiná opatření: C.3.1, C.3.3, C.3.4., D.2.1, D.2.2, D.2.3 

 
 
Opatření C.3.3 

ROZŠIŘOVÁNÍ NABÍDKY PŘÍLEŽITOSTÍ PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU A 
POŘÁDÁNÍ AKCÍ  

Výchozí situace 

V Kuřimi existuje poměrně pestrá škála zařízení a prostor pro pořádání 
kulturních, společenských a sportovních akcí (zámek, ZUŠ s komorním sálem, 
prostor pro open air akce, kulturní dům, krytý bazén, sokolovna). Některé 
z pořádaných akcí mají již tradici i pravidelný okruh návštěvníků. To spolu s 
aktivitou místních pořadatelů vytváří předpoklad pro rozšíření nabídky aktivit 
v případě dostatečné poptávky.  

K trávení volného času je využíváno také okolí města. Horkou a Zárubou byla 
vybudována naučná stezka.  

Cíle 

• Rozšířit nabídku kulturních, společenských a sportovních akcí pro 
obyvatele i návštěvníky města.  

• Rozšířit nabídku možností trávení volného času v příměstské krajině.   

Aktivity 

• Zpřesnit systém poskytování podpory pořadatelům akcí z Fondu na 
podporu kulturní a spolkové činnosti. 

• Rozšiřovat prostory pro kulturní aktivity v kulturním domě jeho 
rekonstrukcí a postupným vytěsňováním stávajících komerčních aktivit.  

• Rekonstrukce zámku a obnova zámeckého parku. 

• Vytvořit systém vycházkových okruhů v okolí města (včetně úpravy 
stezek, drobné infrastruktury a informací o nabídce) – např. 
Začarovaný okruh. 

• Vytvoření rekreačního areálu u rybníka Srpek. 

• Vybudování stezky pro pěší ze sídliště Díly za sv. Jánem ke golfovému 
hřišti.  

• Vyznačení a vybudování koňských stezek (hypostezky). 

• … 

Očekávané výsledky 

• Zvýšení atraktivity města pro obyvatele i návštěvníky. 

• Rozšíření možností trávení volného času. 

Vazba na jiná opatření: B.3.1, C.3.1, C.3.2, D.1.1, D.1.2 
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Opatření C.3.4 

ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ CYKLOTRAS A JEJICH POSTUPNÉ PŘEVÁDĚNÍ NA BEZPEČNÉ 
STEZKY 

Výchozí situace 

V roce 2005 byla vyznačena cykloturistická trasa č. 5231, procházející Kuřimí 
z Brna-Mokré Hory do Veverské Bítýšky, z části po trase zrušených 
železničních tratí. Trasa je atraktivní spojnicí okraje vnitřního města (Brna) 
s rekreační oblastí. Vede z části po bezpečných stezkách (s vyloučením 
dopravy motorových vozidel) a z části po silnicích II. a III. třídy (např. úsek 
Kuřim – Moravské Knínice). Jiné cyklotrasy v okolí města vyznačeny nejsou.     

Cíle 

• Rozšířit nabídku bezpečných tras pro cykloturistiku. 

• Zvýšit návštěvnost města.  

Aktivity 

• Provádět průzkum využívání cyklotras. 

• Provést vyhodnocení bezpečnosti provozu na jednotlivých úsecích 
cyklotrasy a vypracovat projekt/y technických řešení k odstranění 
nebezpečných míst (souběh s automobilovou dopravou). 

• Realizovat projekty převedení cyklotrasy Mokrá Hora – Kuřim – Vev. 
Bítýška na bezpečné úseky.  

• Vybudování cyklostezky Brněnská přehrada – sportovní areál Kuřim. 

• Vypracovat projekt značení dalších cyklotras v okolí města a jejich 
napojení na stávající síť cyklotras a trasy postupně vyznačit. 

• Na vhodných místech umístit drobnou turistickou infrastrukturu (stůl, 
lavice, mapa a informace, stojan na kola, odpadkový koš).  

• … 

Očekávané výsledky 

• Zvýšení využívání jízdního kola pro rekreaci obyvatel. 

• Zvýšení návštěvnosti a příjmů z cestovního ruchu. 

Vazba na jiná opatření: A.1.3, B.2.3, C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.1, D.2.1, 
D.2.2 

 
 
Rozvojový záměr C.4  
Zkvalitnit systém sociálních služeb 
 
Opatření C.4.1 

EFEKTIVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Výchozí situace 

V Kuřimi jsou v současnosti poskytovány některé sociální služby jen pro 
obyvatele v důchodovém věku. Jiné sociální služby využívají obyvatelé v Brně 
nebo pro ně nejsou dostupné. V roce 2005 bylo schváleno vybudování Domu 
sociálních služeb. Poptávka po jednotlivých druzích sociálních služeb není 
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přesně známa.  

Cíle 

• Zvýšit dostupnost sociálních služeb obyvatelům města a jeho spádové 
oblasti.   

Aktivity 

• Provádět průzkum poptávky po sociálních službách s využitím metod 
komunitního plánování. 

• Vybudovat a vybavit Dům sociálních služeb.  

• Vytvořit systém provozování jednotlivých druhů sociálních služeb a 
monitorování jeho kvality a efektivity.  

• … 

Očekávané výsledky 

• Prevence a řešení sociálních krizí. 

• Zvýšení kvality života obyvatel. 

• Zvýšení bezpečnosti. 

Vazba na jiná opatření: A.3.2, D.1.1, D.2.2 
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Problémová ob last  D 

Ř Í Z E N Í  R O Z V O J E  

 
Rozvojový záměr D.1  
Zvýšit efektivitu a otevřenost místní veřejné správy 
 
Opatření D.1.1 

ZAPOJENÍ OBČANŮ DO PROCESU ŘÍZENÍ MĚSTA – REALIZACE PROJEKTU 
ZDRAVÉ MĚSTO KUŘIM 

Výchozí situace 

V důsledku historického vývoje i vysoké vyjížďky za prací je ve městě slabá 
místní kultura i tradice angažovanosti obyvatel ve veřejných záležitostech. 
Městská samospráva věnuje značnou pozornost posílení občanské společnosti 
ve městě. Občané se zajímají o vzhled a kvalitu prostředí v okolí svého 
bydliště i v celém městě, avšak nejsou zvyklí společně usilovat o zlepšení 
tohoto stavu. Ve městě téměř neexistují občanská sdružení věnující se 
místnímu rozvoji.Kuřim je od roku 2005 řádným členem Národní sítě zdravých 
měst ČR. V současné době je projednáván Plán zdraví a kvality života. Město 
podporuje aktivity obyvatel a místních sdružení prostřednictvím Fondu na 
podporu kulturní a spolkové činnosti. 

Cíle 

• Zvýšit participaci veřejnosti na řízení rozvoje města.   

• Zvýšit participaci obyvatel při přípravě a realizaci místních projektů.  

• Zvýšit kvalitu života obyvatel. 

• Posílit spolupráci s dalšími Zdravými městy ČR, zejména s městy na 
území Jihomoravského kraje.  

Aktivity 

• Realizace Plánu zdraví a kvality života. 

• Kurz metod zapojování veřejnosti.  

• Vytvoření programu podpory činnosti sdružení usilujících o zlepšení 
stavu města. 

• Dětský parlament. 

• Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu. 

• Besedy s veřejností. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Posílení místní identity obyvatel. 

• Zvýšení participace obyvatel na řízení rozvoje města. 

• Posílení občanské společnosti. 

• Zlepšení stavu životního prostředí ve městě a v okolí. 

• Zlepšení vzhledu města. 

Vazba na jiná opatření: A.1.2, A.1.3, A.3.1, B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, 
B.1.5., B.1.6, B.2.1, B.2.3,  B.3.1, C.1.1, C.1.2, C.3.3, C.3.4, C.4.1, D.1.2, 
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D.1.4, D.3.1, D.3.2 

 
 
Opatření D.1.2 

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ K ŘÍZENÍ 
PROSTOROVÉHO ROZVOJE MĚSTA 

Výchozí situace 

Kuřim je v brněnské aglomeraci atraktivní lokalitou pro bytovou výstavbu. Na 
základě zkušeností z jiných aglomerací lze očekávat, že proces suburbanizace, 
projevující se vysokou poptávkou po bydlení v zázemí centrálního města a 
zájmem investorů o výstavbu obytných komplexů v této poloze, bude 
v časovém horizontu strategického plánu pokračovat. Zájem investorů o 
maximalizaci zisku z prostředků vložených do rozvoje území však vede 
k vysoké hustotě zástavby a nedostatku veřejných ploch, včetně ploch zeleně. 

Plochy pro bytovou výstavbu vymezuje platný územní plán z roku 1998, ten 
však nestanovuje dostatečně podrobné předpisy pro charakter zástavby. Ty je 
nutné rozpracovat v regulačních plánech pro jednotlivé rozvojové lokality. 
Prostřednictvím regulačních plánů bude zajištěno vybudování společenských 
prostor, zázemí, dětských hřišť, ploch zeleně a zajištění dopravní obslužnosti. 
Současně je potřeba začít s přípravou nového územního plánu a v době 
realizace strategického plánu jej schválit.  

Cíle 

• Zvýšit urbanistickou hodnotu nově budovaných sídelních lokalit.  

• Usměrnit očekávaný územní růst k vytvoření funkčně provázaného 
sídelního útvaru, který je vhodným místem k životu. 

• Prevence potenciálních sociálních, dopravních a urbanistických 
problémů, vyplývajících z očekávaného pokračování intenzivní bytové 
výstavby.  

• Dosáhnout v nově budovaných lokalitách vyššího podílu ploch veřejné 
zeleně.  

Aktivity 

• Analýza pozitivních a negativních dopadů rozvojových ploch na kvalitu 
života ve městě 

• Vypracování urbanistických studií rozvojových lokalit v souladu 
s principy udržitelného rozvoje 

• Vypracování regulačních plánů pro jednotlivé lokality určené územním 
plánem k výstavbě (ve spolupráci s investory).  

• Digitalizace územního plánu. 

• Vytvoření nového územního plánu.  

• … 

Očekávané výsledky 

• Zvýšení podílu ploch veřejné zeleně ve městě. 

• Zajištění integrace nově budovaných sídelních lokalit do dopravního 
systému města, včetně napojení na veřejnou dopravu.   

• Zlepšení podmínek pro dopravní obslužnost, parkování, zimní údržbu 
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komunikací, vytvoření odpočinkových ploch, dětských hřišť apod. 

• Prevence sociálně-patologických jevů. 

Vazba na jiná opatření: A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.3.1, A.3.2, B.1.5, B.1.6, 
B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.3.1, C.3.3, D.1.1, D.1.3, D.1.4, D.2.2, D.3.1  

 
 
Opatření D.1.3 

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Výchozí situace 

Zásobování vodou a energií, odvod splaškové vody i napojení na 
telekomunikační sítě je v Kuřimi zajištěno uspokojivě a podíl domácností 
s přípojkou k jednotlivým sítím je v ČR nadprůměrný. To však neznamená, že 
vše je optimální. Problémem je především skutečnost, že značná část 
splaškové kanalizace nemá provozovatele. Problémy lze očekávat také 
v souvislosti se zvýšením zátěže sítě v důsledku nové výstavby.   

Cíle 

• Zkvalitnit evidenci informací o stavu inženýrských sítí. 

• Koordinace stavebních prací při výstavbě a rekonstrukci inženýrských 
sítí a další infrastruktury. 

• Předat celou kanalizaci vodárenské společnosti k provozování.   

• Vytvoření operativní spolupráce s provozovateli sítí. 

Aktivity 

• Digitalizace generelů všech sítí.  

• Vytvoření geografického informačního systému inženýrských sítí na 
území města a jeho propojení s digitálními mapovými podklady 
územního plánování. 

• Vytvoření podmínek pro předání dosud neprovozované části kanalizace 
provozovateli (rekonstrukcí a zmapováním kanalizační sítě). 

• … 

Očekávané výsledky 

• Zajištění provozu kanalizačních stok v souladu s palnými normami. 

• Snížení rizika havárií.  

• Zlepšení přehledu o stavu inženýrských sítí (pro potřebu dalšího rozvoje 
města).  

• Pružnější a efektivnější spolupráce s provozovateli, včetně plánování 
rekonstrukcí sítí a jejich rozšiřování.  

Vazba na jiná opatření: D.1.2, D.1.5, D.2.3 
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Opatření D.1.4 

INFORMOVANOST A PROPAGACE MĚSTA 

Výchozí situace 

Městský úřad informuje o dění na radnici i ve městě prostřednictvím placené 
inzerce a příspěvků do soukromého tištěného měsíčníku Zlobice, webových 
stránek a informačního kanálu kabelové televize.  K šíření informací o dění 
v kultuře, ve sportu a ve společenském životě jsou využívány plakátovací 
plochy. 

Cíle 

• Zvýšit informovanost občanů o otázkách rozvoje města a dění na 
radnici. 

Aktivity 

• Vytvoření jednotného vizuálního stylu města (corporate image). 

• Rozvoj grafické kvality i informační hodnoty webových stránek. 

• Modernizace plakátovacích ploch. 

• Zlepšování komunikace s občany prostřednictvím místních médií. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Posílení image města. 

• Zvýšení zájmu obyvatel o participaci v místním veřejném životě.  

Vazba na jiná opatření: D.1.1 

 
 
Opatření D.1.5 

MODERNIZACE NÁSTROJŮ K VEDENÍ SVĚŘENÝCH AGEND SAMOSPRÁVY A 
STÁTNÍ SPRÁVY 

Výchozí situace 

Městský úřad v Kuřimi vykonává od roku 2003 státní správu pro obyvatele 
obvodu obce s rozšířenou působností (10 obcí s cca 20 tis. obyvateli včetně 
Kuřimi).  

Cíle 

• Zvýšit kvalitu a plynulost výkonu veřejné správy. 

Aktivity 

• Dostupnost úřadu prostřednictvím internetu. 

• Modernizace hardwarového a softwarového vybavení MěÚ, odpovídající 
legislativním změnám a zvyšujícím se požadavkům na kvalitní práci 
veřejné správy. 

• Průběžné vzdělávání úředníků vč. vzdělávání v oblasti komunikace 
s občany. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Posílení identity obyvatel regionu. 
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• Zrychlení a zefektivnění práce zaměstnanců MěÚ. 

Vazba na jiná opatření: D.1.4, D.2.2 

 
 
Rozvojový záměr D.2  
Posílit vazby města s obcemi spádového území, dalšími středisky 
aglomerace a s Jihomoravským krajem 
 
Opatření D.2.1 

POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ 

Výchozí situace 

Kuřim je společně s Moravskými Knínicemi, Chudčicemi a Veverskou Bítýškou 
od roku 2005 členem dobrovolného svazku obcí Kuřimka. I když obce v povodí 
Kuřimky již dříve spolupracovaly v konkrétních záležitostech, činnost v rámci 
dobrovolného svazku obcí je teprve v počátcích. Iniciativa Kuřimi jako 
největšího člena svazku a spádového centra oblasti je do značné míry určující 
pro další rozvoj spolupráce mezi obcemi.  

Cíle 

• Posílení spolupráce s nejbližšími obcemi. 

• Spojení úsilí pro zajištění kofinancování rozvojových projektů.  

• Koordinace postoje k projektům dotýkajícím se více obcí mikroregionu 
(R43, IDS, úprava vodohospodářských projektů, rozvoj cestovního 
ruchu aj.).  

Aktivity 

• Přijetí strategie rozvoje mikroregionu Kuřimka. 

• Vytvoření „místní akční skupiny“ (MAS), realizující prioritní opatření 
strategie. 

• Příprava kvalitního projektu ucházejícího se o podporu ze strukturálních 
fondů. 

• Usilovat o rozšíření spolupráce na všechny obce v povodí Kuřimky.  

• Propagace cestovního ruchu a cykloturistiky. 

• Řešení vodohospodářských poměrů v povodí. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Posílení spolupráce se sousedními obcemi. 

• Minimalizace negativních dopadů výstavby R43 na region. 

• Zvýšení příjmů na realizaci rozvojových záměrů. 

• Vybudování cyklostezky po tělese bývalé železniční trati.  

Vazba na jiná opatření: A.1.1, A.2.1, B.1.6, B.2.1, B.2.2, C.1.1, C.3.2, 
C.3.4, D.3.2 
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Opatření D.2.2 

INICIATIVNÍ ROLE VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚSTA 

Výchozí situace 

Kuřim je od roku 2003 jednou z 205 obcí s rozšířenou působností v ČR. 
Správní obvod tvoří mimo město Kuřim 9 dalších obcí s 10 tis. obyvateli. 
Správní obvod je vymezen pouze pro účely státní správy, avšak vzájemná 
blízkost obcí, poloha v severní a západní části brněnské aglomerace, vazby 
k Brnu a ke Kuřimi a některé společné zájmy a problémy vytvářejí předpoklad 
pro společnou koordinaci aktivit v území. Kuřim jako správní středisko obvodu 
by při této koordinaci měla vystupovat iniciativně. Spolupráci v konkrétních 
případech je vhodné rozšířit i na další obce spádového území.  

Cíle 

• Koordinace aktivit ve správním obvodu a spádovém území města. 

Aktivity 

• Společná koordinace opatření vyplývajících z přípravy a realizace 
výstavby rychlostní komunikace R43. 

• Řešení problematiky dostupnosti lékařských služeb pro obyvatele 
správního obvodu. 

• Monitorování stavu životního prostředí v obvodu a řešení ekologických 
problémů. 

• Koordinace iniciativ na úpravy jízdních řádů IDS JMK.  

• Informovanost a propagace kulturních a sportovních akcí a propagace 
cestovního ruchu v regionu. 

• Spolupráce obcí při zajištění sociálních služeb. 

• Koordinace přípravy a tvorby územních plánů. 

• Spolupráce obcí při jednání s Českými drahami o výstavbě 
protihlukových zařízení kolem železniční trati č. 250 a modernizaci 
železniční stanice Kuřim. 

• Průzkum spokojenosti s výkonem státní správy.  

• … 

Očekávané výsledky 

• Posílení významu regionu při řešení konkrétních otázek. 

• Zlepšení předpokladů pro realizaci regionálních projektů. 

Vazba na jiná opatření: A.1.1, A.2.1, B.1.1, B.1.5, B.1.6, B.2.1, C.1.1, 
C.3.2, C.3.4, C.4.1, D.1.2, D.2.3 

 
 
Opatření D.2.3 

POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE S JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A MĚSTEM BRNEM 

Výchozí situace 

Kuřim je 10. největším městem Jihomoravského kraje, 4. největším 
v brněnské aglomeraci a největším v okrese Brno-venkov. Současně je 
regionálně významným centrem výroby a zaměstnanosti a má exponovanou 
polohu v síti dopravních komunikací. Z toho vyplývá významná váha města při 
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přijímaní strategií a formulaci politik na úrovni kraje a brněnské aglomerace. 
Představitelé města se v současnosti aktivně účastní procesu přípravy 
strategických dokumentů na úrovni kraje i  řešení některých regionálních 
problémů. Město Kuřim má od roku 2005 uzavřenou smlouvu o spolupráci 
s Jihomoravským krajem. Současně existují oblasti činnosti, ve kterých 
v důsledku nedostatku spolupráce a informovanosti dochází k přijímání 
izolovaných řešení, což je často málo efektivní a může být zárodkem 
budoucích problémů.  

Cíle 

• Zvýšit informovanost o přípravě strategií a koncepcí i konkrétních 
velkých projektů na úrovni Jihomoravského kraje i regionu 
(aglomerace) 

• Zvýšit váhu stanoviska Kuřimi při formulaci politik a přípravě 
regionálních projektů. 

Aktivity 

• Besedy s krajskými politiky. 

• Informace o procesu přípravy strategických dokumentů (kraje, příp. 
aglomerace) na webových stránkách města a v tištěném zpravodaji 
(měsíčník Zlobice).    

• … 

Očekávané výsledky 

• Posílení spolupráce s krajskými institucemi a se středisky brněnské 
aglomerace. 

• Zvýšení prestiže města. 

• Vytvoření předpokladů pro realizaci větších společných projektů.    

Vazba na jiná opatření: A.1.1, A.2.1, D.1.1, D.3.1 

 
Rozvojový záměr D.3  
Zvýšit podíl příjmů z externích zdrojů 
 
Opatření D.3.1 

POSÍLENÍ ÚLOHY STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ 
MĚSTA 

Výchozí situace 

Teprve v poslední době začala být v Kuřimi věnována systematická pozornost 
strategickému řízení města. Tato pozornost byla vyvolána rychlým růstem 
města i získáním správního statutu (obec s rozšířenou působností) i celkovým 
nárůstem řízení územního a socioekonomického vývoje. Projevem zvýšení 
významu strategického řízení města je příprava této strategie, projednávání 
Plánu zdraví a kvality života a další dokumenty a procesy.   

Cíle 

• Zvýšit efektivitu řízení města posílením role střednědobého a 
strategického plánování.  

Aktivity 

• Implementace opatření Strategického plánu rozvoje města. 
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• Pravidelná aktualizace strategického plánu a dalších strategických 
dokumentů. 

• Sladění implementace strategického plánu s finančními možnostmi 
města prostřednictvím zvýšení významu rozpočtových výhledů. 

• Dataplán. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Koncentrace pozornosti na hlavní cíle. 

• Zvýšení efektivity řízení. 

Vazba na jiná opatření: D.1.1, D.2.1, D.2.3, D.3.2 

 
 
Opatření D.3.2 

VYTVOŘENÍ ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ 

Výchozí situace 

Většina rozvojových aktivit v době realizace strategického plánu bude 
realizována prostřednictvím projektů. Příprava projektů je – v závislosti na 
jejich rozsahu a tematickém zaměření – zpravidla náročný a dlouhodobý 
proces. Existence připravených projektů a dosažení konsensu o prioritách 
realizace projektů zvýší absorpční kapacitu města pro programy politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti EU (strukturální fondy) a další programy 
regionální politiky. Pro přípravu některých projektů bude výhodná spolupráce 
s dalšími subjekty i mimo město.   

Cíle 

• Zvýšit podíl externích zdrojů na financování rozvoje města.  

Aktivity 

• Vytvoření zásobníku projektů. 

• … 

Očekávané výsledky 

• Zvýšení absorpční kapacity města. 

• Zvýšení nároků na organizační zajištění realizace projektů. 

Vazba na jiná opatření:  přímá nebo nepřímá vazba na všechna opatření 
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Poznámky: 
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