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1 ZADÁNÍ DOKUMENTACE 

1.1 Úvod a cíle dokumentace 

Tento dokument je vypracován společností DHV PRO, spol. s r. o. pro Město Kuřim na základě 

uzavřené Smlouvy o dílo. Jedná se o výstup návrhové části díla „Generel dopravy města 

Kuřim“.  

1.1.1 Důvody pro pořízení dokumentu 

Dokument „Generel dopravy města Kuřim“ (dále jen „generel dopravy“ nebo „GD“) se stane 

jedním ze strategických dokumentů města Kuřim. Bude součástí plánování udržitelného 

rozvoje města, a proto musí být zpracován v souladu s dalšími záměry města a respektovat 

aktuálně platné celostátní i nadnárodní legislativní akty. Časový horizont, pro který je 

dokument zpracován, je 10 let s tím, že pro období 5 let je navržena etapa realizace prioritních 

opatření. 

 

Výstupem generelu dopravy je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje 

udržitelné dopravy, který identifikuje hlavní problémy a potřeby města a jeho obyvatel, 

navrhuje opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města. V rámci 

analytické části byla uskutečněna řada dopravních průzkumů, rozbor stávajícího dopravně 

bezpečnostního stavu a dotazníkové šetření dopravního chování, které mělo za úkol zmapovat 

dopravní chování obyvatel města. Na základě těchto podkladů byla navržena řešení 

dopravních problémů s cílem dosažení bezpečnosti a plynulosti dopravy, řešení dopravy v 

klidu, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob, 

zlepšení kvality městského prostředí ve prospěch občanů. 

 

Zpracovaný generel dopravy splňuje tyto podmínky: 

• řeší dopravu na území města jako komplex kooperujících dílčích částí dopravního 

systému představovaných hromadnou, individuální automobilovou, pěší a cyklistickou 

dopravou, včetně vazeb na potřebu parkovacích míst;  

• optimalizuje dopravní řešení zejména průjezdních úseků silnic centrem města 

(optimalizace dopravy v centru města) a obytných oblastí s cílem omezit nežádoucí 

zbytnou dopravu v těchto oblastech; 

• definuje účelné podmínky pro zavádění všech ekologicky přijatelných forem dopravy 

na území města a v maximální možné míře specifikuje stávající příčiny jejich 

nedostatečného rozvoje, včetně řešení lokalit rizikových z hlediska bezpečnosti;  

• zohlední potřeby osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace v procesu 

dopravy;  

• formuluje možnosti dalšího rozvoje dopravní infrastruktury města (priority, rozvojové 

plochy). 
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1.1.2 Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření ucelené dopravní koncepce území města Kuřim. 

Dokument se nezabývá jenom problematikou automobilové dopravy v pohybu a v klidu, ale 

také potřebným rozvojem alternativních systémů dopravy. Velký důraz je kladen především na 

rozvoj bezpečných a bezbariérových tras pěší dopravy, optimalizaci a doplnění existující 

cyklistické infrastruktury, stejně tak na kvalitní podobu veřejné dopravy provozované na území 

města Kuřim a jeho okolí včetně možností vzájemné intermodality. 

1.1.3 Vyšší cíle generelu dopravy 

• Zlepšit kvalitu života 

• Snížit objemy individuální motorové dopravy a motorové dopravy jako celku jejich 

náhradou za udržitelné dopravní způsoby 

• Snížit objem zbytných každodenních cest individuální motorovou dopravou a redukovat 

vztah mezi ekonomickým růstem a objemem dopravy 

• Snížit dopady z dopravy na životní prostředí vyšší efektivitou všech cest, úsporami a 

pomocí environmentálně příznivějšího dopravního systému založeného na podpoře 

udržitelnějších druhů dopravy, čistých vozidel a alternativních energií 

• Snížit negativní dopady na zdraví 

• Zajistit přístupnost dopravy pro všechny občany včetně osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace 

1.2 Základní výchozí podklady 

Národní dokumenty: 

• BÍLÁ KNIHA: Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření 

konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, EK, 2011 

• Akční plán pro městskou mobilitu, dokument EK, 2009 

• Dopravní politika ČR pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050, MD ČR, 2021 

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Dopravni-politika-CR-pro-obdobi-2014-

2020-s-vyhled 

• Politika územního rozvoje ČR, MMR ČR, 2008 ve znění aktualizace 2021 

• Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020, MŽP ČR, 2012 

• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013-2020, MD 

ČR, 2013 

• Národní plán čisté mobility, MPO ČR, 2015 

• Akční plán pro podporu pohybové aktivity v České republice v rámci Zdraví 2020 – 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, MZd ČR, 2015 

• Strategie BESIP 2021–2030, BESIP 2021 

• Národní akční plánu čisté mobility, MPO 2000 

• Celostátní sčítání dopravy, ŘSD ČR, 2000, 2005, 2010, 2016, 2021 
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• Portál GIS MD Jednotná dopravní vektorová mapa (www.jdvm.cz) 

 

Regionální dokumenty ŘSD a JmK: 

• ZÚR JMK po vydaných změnách č. 1 a 2, Knesl-Kynčl 9/2020, https://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=422880&TypeID=2 

• Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní 

rozvojové oblasti Brno, Knesl-Kynčl 2/2019, https://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=353139&TypeID=2 

• Model silniční dopravy pro výhledovou síť JMK var. S10 – doplněk pro ZUR, 2019 

• Kuřim – jižní obchvat – aktualizace technické studie, HBH Projekt spol. s r.o., 2011  

• Technicko-ekonomická studie D43 (I/73) D1 – Kuřim-Svitávka, PKO 11/2016 

• Záměr projektu úprav I/43, PKO 2019 

 

Lokální územně plánovací dokumenty: 

• Územní plán Kuřim v úplném znění po vydaných změnách č. 1, 2, 3 a 4, Knesl-Kynčl 

06/2020, zveřejněný na webu: https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-

planovaniobci-spravniho-obvodu/  

• Regulační plán Kaskáda, Knesl-Kynčl architekti s.r.o, 2016, zveřejněný na webu: 

https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani-obci-spravniho-obvodu/  

• Územní studie Kuřim - Sportovní areál, Knesl-Kynčl architekti s.r.o, 12/2016, v PDF 

zveřejněný na webu: https://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani-obci-

spravniho-obvodu/  

• Územní studie U statku, Knesl-Kynčl 02/2021 

• Územní studie Záhoří, Knesl-Kynčl 11/2007 

 

Lokální dopravně technické: 

• Pasport místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch, Urbania s.r.o., 06/2017  

• Pasport dopravního značení pro město Kuřim, Urbania s.r.o., 06/2017  

• Pasport vodorovného dopravního značení, Urbania s.r.o., 06/2017  

• Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova, VUT FAST Brno, 12/2011  

 

Zákonné a podzákonné předpisy 

• Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Zákon č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

• ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic, ČNI 2004 

http://www.jdvm.cz/


 

 

 

 

DHV PRO, spol. s r.o. 7/50 prosinec 2022 

 

 

 

• ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČNI 2012 

• ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ČNI 2006 

• ČSN 736425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 

stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek, ČNI 2007 

• ČSN 736425-2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 

stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště, ČNI 2007 

• ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, ČNI 2011 

• ČSN 736058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, ČNI 2011 

• TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací, MD ČR, 2018 

• TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, MD ČR, 2012 

• TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, MDČR, 2017 

• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, MDČR, 2013 

• TP 85 Zpomalovací prahy, MDČR, 2013 

• TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, MDČR, 2013 

• TP 145 Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi, MDČR, 2001 

• TP 218 Navrhování zón 30, MDČR, 2010 

• TP 225 Prognózy intenzit automobilové dopravy, MDČR, 2018 
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2 Vyhodnocení námětů k dopravě 
V rámci průzkumu dopravního chování byly osloveny všechny domácnosti v Kuřimi, skrze 

doručení zpravodajem distribuovaný městským úřadem. Ze 413 domácností, které se účastnili 

průzkumu jich 222 zaslalo svoje náměty. Náměty bylo možno napsat v rámci 5 tematických 

okruhů: pěší, jízda na kole, hromadná doprava, automobilová doprava, parkování. Celkem 

bylo získáno 600 podnětů, které byly technicky roztříděny do 800 věcných témat. 

2.1 Pěší doprava 

Nejčastější je požadavek po opravách a zbudování chybějících chodníků na hlavních pěších 

trasách jako jsou v ulicích Pod Vinohrady, Díly, Legionářská v okolí cílů nádraží a zastávek, 

obchodů, do České na bus a centra Moravských Knínic. Volání po zřízení a zlepšení přechodů 

dává reflexi o špatných pěších podmínkách, vícečetně je zmiňován prostupnost uzlu 

Legionářská × Otevřená. Konkrétní místa nápravy jsou hodně fragmentovaná z podstaty 

lokálnosti pěší chůze. Ozývá se poptávka po zvýšení kvality veřejného prostoru i jeho údržby 

a opravách, velkorysejší návrh chodníků (ne na normová minima). 

 

Přehled věcných témat ve skupinách: 

• 11× opravit chodníky 

• 8× zbudovat chodník v ul. Pod Vinohrady 

• 4× zbudovat chodník na Dílech (ul. Rozdělovací, Dlouhá) 

• 3× zbudovat chodník Kuřim-Česká(bus) 

• 5× zbudovat chodníky: k zastávce Kuřim, rozc.2.0, do Moravských Knínic ke 

hřbitovu, Kulturní dům-Kaufland (východní strana), U Stadionu u vlečky 

• 3× opravit a osvětlit chodníky nádraží-Nerudova 

• 5× více zeleně 

• 4× spokojenost 

• 3× lepší bezbariérovost chodníků 

• 4× budovat více a širší chodníky 

• 10× zřídit přechod: Legionářská × Otevřená, Metelkova × Dlouhá, ul. Komenského 

jako příchod k Nádraží, na koncích ulice Na Loučkách, u Lidlu z ulice Dlouhá na okružní 

křiž, MÚK k ZŠ Tyršova 

• 3× zlepšit u stávajících přechodů: rozhledy Legionářská × Zborovská, do 

vstřícnější polohy Tyršova × U Potoka, nasvětlit U Polikliniky 

• 10× technická řešení: oddělit cyklo od chodců na chodníku, nasvětlit další přechody, 

odstranit stará zábradlí, častější svoz odpadkových košů, rekonstrukce chodníků ne 

jako horská dráha (výškové řešení ve vjezdech), více laviček, košů hřišť, chodníků 

• 3× ostatní: zachovat přístup do krajiny z města (např. z Rozdělovací a Dlouhé), 

lepší údržba chodníku Rozdělovací - Jánská, zpevnit cesto okolo domu Popkova 

997/12 mezi Komenského a Legionářskou 
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• 3× průchod Srpek-Wolkerova, pěší přístup k domu Tyršova 58a, nasvětlit stezku u 

potoka ulice Hojerova, nebezpečná ulice u Stadionu není zklidněná u vstupu do 

sportovišť je třeba předcházet. 

• 5× další: zlepšit bezbariérovost průchodu staveništěm (opravovat jen jednu stranu 

ulice), parkování aut na chodníku 

2.2 Cyklistická doprava 

Nadpoloviční část volá po spojení cyklostezkou do Brna, na prvním místě část výslovně uvádí 

cestu Česká – Ponávka – Královo Pole. Na druhém místě je budování cyklostezek Šiberná – 

Ivanovice – Medlánky nebo Jinačovice – Bystrc či cyklostezky uvnitř zástavby Kuřimi. 

Významná část chce lepší parkování kol u cílů cest a nemálo zmiňují nebezpečnost jízdy na 

kole nebo vytlačení cyklistů z vozovek ulic na chodníky. 

 

Přehled věcných témat ve skupinách: 

• 25× zbudovat cyklostezku do Brna (pravděpodobně myšlen směr Česká) 

• 25× zbudovat cyklostezku směr Česká – Brno (v obecné rovině) 

• 21× zbudovat cyklostezku směr železniční trať – Česká -Ponávka - žst.Řečkovice -

žst. Královo Pole 

• 7× zbudovat cyklostezka směr Šiberná – Česká – Ivanovice – Medlánky  

• 14× zbudovat cyklostezky uvnitř města Kuřim 

• 11× zbudovat cyklostezky směr Jinačovice/Rozdrojovice – Bystrc/přehrada  

• 14× budovat více cyklostezek (v obecné rovině) 

• 5× zbudovat parkování pro kola (u nádraží z jihu i severu, obchody, koupaliště) 

• 9× jízda po chodníku (ohrožení chodců, strach z motorových vozidel) 

• 4× je nebezpečné jezdit na kole 

• 6× ostatní infrastruktura: dělat cyklo obousměrky a zřídit cyklopruh Legionářská, 

přechod na cyklostezce do Moravských Knínic, sjezd od Lipůvku do průmyslové zóny, 

propojení Srpek – Wolkerova, vyznačit cyklostezky na širokých chodnících, po 

rekonstrukci úzké průtahy silnic II. třídy 

• 3× ostatní propojení: zbudovat cyklostezky do Tišnova (zpevnit poslední 1 km), z 

Lipůvky až do Blanska, z Moravských Knínic až do Chudčic 

• 6× ostatní: volit za povrch cyklostezek štěrk, širší cyklostezky, cyklostezky vést za 

účelem rychlé dopravy do práce 

• 2× spokojenost 

• 1× kolo ve vlaku v ceně předplatného IDS 

• 1× přeceňuje se význam cyklodopravy 
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2.3 Hromadná doprava 

Téměř polovina námětů volá po četnějších spojích vlak/bus. Na druhém místě je problém 

zpoždění vlak/bus a z toho plynoucí problém přestupů – jak ze zpoždění, tak z prosté 

konstrukce jízdních řádů. Část poptává vyšší kulturu cestování ve vozidlech a zastávkách. 

Část volá po lepším spojení s přestupem u nádraží, část po možnosti přímého cestování mezi 

okraji města. Podstatná část podnětů se výslovně váže problém na vztahu Kuřim – Brno. 

 

Přehled věcných témat ve skupinách: 

• 46× více spojů (os. vlak, rychlík, bus) ve špičce, mimo ni, noční 

• 13× problém zpoždění spojů (vlak i bus) a z toho případně plynoucí problém 

přestupů mezi spoji 

• 8× zvýšení kvality vozidel (vlak i bus), např. klimatizace, kapacita, bezbariérovost, 

kultura cestování 

• 6× zvýšení kvality zastávek a přestupních míst (vlak i bus) např. bezbariérovost, 

čistota, nové bližší zastávky 

• 8× přímé linky mezi jihovýchodem a severem města, západem a severem města, 

případně bus až do centra Brna 

• 14× podnět se týká linky 71 

• 4× podnět se týká nočních linek 

• 3× podnět se týká linky 302 

• 8× spokojenost 

• 11× ostatní: P+R, B+R, zlevnění IDS, vyloučení bus z ul. Zahradní, autobusy jezdí 

prázdné, tramvaj do Brna 

2.4 Automobilová doprava 

Nejfrekventovanější je pocit zahlcení dopravou a na to často reflektují respondenti řešení v 

podobě obchvatu v poměru varianty jih a sever 3:1. Další řešení přetížených křižovatek na 

silnici I/43 na Podlesí, u Prefy a Lipůvka je spatřováno ve výstavbě/přestavbě koridorů I/43 a 

I/73. V třetím pořadí je pak obava z nové dopravy pocházející z nové výstavby (Záhoří, u 

hřbitova). Nemalá část vidí dočasný potenciál v úpravě nebo přestavbě stávajících křižovatek 

na průtahu II/385 a II/386. 

Z konkrétních míst je to špatná geometrie okružní křiž. u Billy na Tyršové, odmítání dalších 

křižovatek na Tyršové, oprava povrchu Blanenské od Kauflandu po Prefu, vysoká rychlost na 

Pod Vinohrady a Hybešova, napojení Dílů pod sv. Janem na hlavní silnice, špatné rozhledy 

na Legionářské kvůli keřům, částečná jednosměrka Jungmannova a další desítka konkrétních 

problémů. 

 

Přehled věcných témat ve skupinách: 

• 61× stavba obchvatu Kuřimi 

• 20× obchvat jižní varianta 
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• 7× obchvat severní varianta 

• 47× přetížení komunikací/nízká kapacita/nízká rychlost 

• 13× zkapacitnění I/43 a/nebo I/73 

• 16× řešení křižovatek I/43 s Podlesí, Blanenská a Lipůvka 

• 8× obavy z přitížení novou výstavbou (Kaufland, Záhoří, hřbitov), podmínit Záhoří 

napojení do I/43, hřbitov obchvatem 

• 5× špatná geometrie okružní křiž. u Billy na Tyršové 

• 2× ne budoucí okružní křiž. Zadní Mezihoří 

• 5× opravit špatný povrch Blanenské od Kauflandu po Prefu 

• 6× zákaz tranzitu nákladních vozidel, zklidnění průtahů 

• 4× snížit rychlost na 30 km/h na Brněnské a vyznačit přechody, nelegální 

parkování 

• 3× zrušit keře v rozhledech na Legionářské (u Sv. Čecha, Smetanova) 

• 2× jednosměrka Jungmannova (celou/část po Sv. Čecha) 

• 12× zvýšení kapacity přestavění křižovatek II/385 Tišnovská - Tyršova na SSZ s 

dynamikou nebo OK: Hybešova/Brněnská, Nerudova, Nádražní, Zámecká, 

Legionářská; synchronizovat stávající pěší a SSZ semafory 

• 3× Výjezd z Dílů přes Lidl, hodně dopravy uvnitř Dílů 

• 6× potřeba chodník a dodržování rychlostí 30 km/h Pod Vinohrady a Hybešova, 

propojit ulici Pod Vinohrady do okružní křiž. Penny, nelegální parkování Hybešova 

• 5× ostatní: do doby stavby snížit na Podlesí rychlost na 70 km/h, špatný rozhled U 

Vlečky × U Stadionu, místo přednosti zprava udělat Komenského hlavní, nelegální 

parkování na Legionářské, nebezpečná ulice u Stadionu u vstupu do sportovišť, oprava 

ulice u Prefy 

• 18× technická řešení: značky upozorňující na měření rychlosti, více jednosměrek  

pro parkování a jednodušší průjezdnost než vyhýbání, větší obsazenost aut, příliš úzká 

vozovka po rekonstrukcích průtahů, údržba zeleně v okružních křižovatkách, systém 

hlášení závad online, parkoviště P+R na okraji Brna, parkování brání v rozhledech 

chodců, opravit rozbité silnice, využívání elektromobility městským úřadem, vymáhat 

respekt k maximálním rychlostem, rozbité ulice po objízdných trasách, rozšíření zón 30 

km/h, prašnost ze silnic, překračování rychlostí na průtahu, kontrola VDZ/SDZ 

• 4× externality: exhalace, prach, obavy o hluk z obchvatu na Dílech,  

• 5× nespokojenost s měřením radarem, s okružními křižovatkami, s příčnými prahy 

• 3× Objíždění kolon přes Podhoří a parkoviště Billy, nedodržovaní max rychlostí v 

Podhoří 
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2.5 Statická doprava 

Třetina námětů chce více stání. Část vidí v řešení v nabídce hromadných garážích, četnějších 

pokutách (chodníky, křižovatky, úzké ulice), zpoplatnění a požadovat více stání u novostaveb, 

umožnit noční parkování u supermarketů (Lidl, Kaufland) a racionalizací systému. Z lokalit jsou 

nejčastěji zmiňovány Díly, úřady (MěÚ, pošta) a Legionářská. Část vidí řešení v omezení nebo 

optimalizace parkování pro rezidenty proti dodávkám, služební vozy, soukromá stání. Určitá 

část námětů se týká technického přístupu při práci s prostorem a jeho obecné funkci jako 

zeleně a klimatické udržitelnosti. 

 

Přehled věcných témat ve skupinách: 

• 74× více míst 

• 10× hromadné garáže 

• 12× pokutovat přestupky (na chodníku, křižovatky, v parku, na dvoupruhové 

obousměrné komunikaci) 

• 4× ilegální parkování 

• 3× zpoplatnit 

• 6× požadovat více míst v nových lokalitách (nad rámec norem) 

• 2× ne pokutám 

• 6× více P+R u žel. stan., okraj Brna, Prefa a statek. 

• 43× lokality: nejčastěji zmiňované jsou Díly 10×, úřady 4× (MěÚ, pošta, ...), 

Legionářská, dále 2-3×: Na Loučkách, Bezručova čtvrť, Brněnská, Na Královkách, 

Podlesí, Dlouhá, Dušínova, Metelkova, Jungmannova, U Stadionu 1×: Havlíčkova, Na 

Vyhlídce, K.H. Máchy, nám. Osvobození, Nerudova, U Vlečky, Zámecká, Otevřená, 

Tyršova 52 

• 8× zbytné skupiny parkujících: zrušit soukromá stání, více soukromého stání, 

služebních vozidel, zakázat firemní dodávky, motivovat k využívání garáží, zrušit 

nevyužívaná místa ZTP, optimalizace počtu vozidel na rodinu a soukromá stání brání 

racionálnímu využití 

• 11× technická řešení: jednosměrkami legalizovat stání, vyznačit stání dopravním 

značením pro větší efektivitu, po rekonstrukcích je méně míst, chystat nabíječky na 

elektromobily např. z VO, neubírat zeleně kvůli parkování, vyznačit obytnou zónu a 

vymezit jen místa, pochvala za výstavbu parkovišť se stromy a vsaky, více podélných 

stání na ulici, špatné rozhledy přes parkoviště pro chodce 

• 8× konkrétní problémy: nedostatek míst ZTP Jungmannova, kritika K+R Brněnská 

(posunout od 7 h, 9 míst je zbytečně moc), nové parkovací místo Na Loučkách 1208 

vyhradit ZTP., restaurační zahrádka u kulturního domu zabírá parkovací místa, upravit 

chodník a zeleň u nového parkoviště na žel. st., zrušit stání na Legionářské, 

• 4× umožnit noční parkování u supermarketů (Lidl, Kaufland) 

• 1× spokojenost 
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3 Volba a vlastnictví dopravního prostředku 
Dělba přepravní práce je otiskem stavu dopravy a mobility v Kuřimi. Ve srovnání s městy 

podobné velikosti je patrné výrazně větší užívání 56 % individuální automobilové dopravy pro 

polovinu cest v rámci města i mimo něj (v referenčních městech 30 % automobil pro vnitřní a 

39 % pro vnější cesty). Výrazně méně lidé chodí pěšky a teprve při opouštění města přichází 

ke slovu hromadná doprava.  Počet cest na kole je poloviční než průměr. 

Z počtu referenčních cest je patrné, že 75 % cest se koná mimo Kuřim (v referenčních městech 

30 %) a jen 25 % uvnitř Kuřimi (v referenčních městech 70 %), tedy že uspokojit aktivitu 

v Kuřimi není možné. 

 

 

Obrázek 1: Volba dopravního prostředku v Kuřimi a velikostně obdobných měst, zdroj: PDCH Kuřim 

2021 (nms_final_data_21499_Dopravni-pruzkum-Kurim_2021-12-20_dan.xlsx)  

 
Domácnosti v Kuřimi mají velkou dispozici autem, nejpočetnější je skupina se 2 a více auty. 
To ostře kontrastuje s průměrem obdobně lidnatých obcí Česka, kde nejpočetnější je 
skupina s 1 vozidlem. Žádné auto má v Kuřimi 8 % domácností, průměr podobně lidnatých 
obcí má 27 %. U malých obcí ČR pod 1000 obyvatel, které nemají mnoho denních aktivit na 
svém území nebo v blízkosti pro své obyvatele, klesá počet bezmotorových domácností k 14 
%, naopak velká města nad 100 tisíc obyvatel jich mají 34 %. 
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Tabulka 1: Podíl domácností podle počtu soukromých i firemních aut jimiž disponují, zdroj: PDCH 

Kuřim 2021 a PDCH Česko v pohybu 2020. 

(nms_final_data_21499_Dopravni-pruzkum-Kurim_2021-12-20_dan.xlsx) 

poč    u    
domácnosti poč   Ku  m poč   

Ob   Č  k  s  
10-20 tisíci obyvatel 

0 32 8% 252 27% 

1 173 42% 544 59% 

2 167 41% 115 12% 

3 32 8% 15 2% 

4 8 2% 1 0% 

  ů    1.54  0.89  
n 412  927  

 

 
Obrázek 2: Podíl domácností podle počtu soukromých i firemních aut jimiž disponují 

(nms_final_data_21499_Dopravni-pruzkum-Kurim_2021-12-20_dan.xlsx) 

4 Plánování mobility 
Pro pochopení tohoto dokumentu jakožto plánu udržitelné mobility je vhodné se vrátit do 

90. let, kdy si v Evropě uvědomili, že rostoucí automobilismus vyvolává kongesce a intuitivně 

potřebu kapacitnější infrastruktury. A tato kapacitnější infrastruktura stimuluje poptávku, která 

vyčerpá dostupnou kapacitu. Pro tento proces se také nazývá dopravní indukce.  

Také bylo možno pozorovat, že zkrácení cestovních dob nevede ke zkrácení doby strávené 

jízdou, ale k ochotě cestovat na větší vzdálenost. 
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Obrázek 3: Černá díra investic do infrastruktury, zdroj: Plane, D. A. (1995). Urban transportation: 

policy alternatives. In Hanson & Giuliano (Eds.) The geography of urban transportation. 

(2nd ed.) New York ; London: Guilford Press, p439   

 

Tato černá díra investic přispěla v Evropě ke změně přístupu. Namísto řešení problémů 

z početného (daleký dojezd), obtěžujícího (externality hluk, emise, prostor) a nebezpečného 

(nehody) přesunu autem se pohled dopravního plánování přesunul pro řešení mobility člověka 

a podpoře zejména jejich udržitelných forem. Udržitelnost, jakožto ekonomická, společenská 

a enviromentální se zaměřuje: 

• aby lidé cesty nemuseli konat – aby potřeba byla dostupná v místě, 

• aby je konali na krátké vzdálenosti – aby neměla takové dopady a byla uspokojitelná 

šetrným způsobem, 

• aby je konali udržitelným způsobem – udržitelnými módy (chůze, kolo, hromadná 

doprava) nebo šetrnou formou (sdílení aut, čistá automobilita). 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé formy a módy si konkurují o stejný prostor, přednost mají 

udržitelné módy nad ostatními módy. Doprava je prostředkem nikoliv cílem. 

 

V další nadcházející etapě pak máme možnost města plánovat jako místa pro život. Vytvořit 

nabídky žít teď a tady a přecházet z pohybu za žitím na pobyt zde. Tedy redukovat kapacitu 

ulic pro průjezd za životem jinde a navrátit do nich prostor pro život a pobyt (setkání, hru). 

 

https://create-mobility.eu/PUBLICATIONS/DELIVERABLES/CREATE_D45-ScopeforAcceleratingArbanMobility.pdf#page=63
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Obrázek 4: Myšlenkový koncept vývoj dopravní politiky ve městech s podílem pohledů v čase,  

C … města orientovaná na auta,  

M … udržitelná mobilita města,  

P… město jako místo pro život, zdroj: Jones P., Anciaes P.: WP2 D2.1 - Urban Congestion 

and Network Operation: Towards a Broader Set of Metrics for Assessing Performance, 

Create 2018, str. 7-8 

(evolution_of_perspectives.svg) 

 

Ulice a prostranství je třeba orientovat na lidi, nikoliv na vozidla. Přestože veřejný prostor plní 

z kontextu místa různé funkce, upřednostňovány mají být potřeby lidí, kteří nejméně zatěžují 

prostředí pro ostatní. 

 

 

Obrázek 5:  Hierarchie 1. až 4. uspokojování potřeb na veřejných prostranstvích, zdroj: Novotný V., 

Šesták D., Zachar Y., Liutov D.:  Standardy aktivní mobility v Praze, Praha 2022, str. 10 

https://create-mobility.eu/PUBLICATIONS/DELIVERABLES/CREATE_D21-UrbanCongestionandNetworkPerformance.pdf#page=7
https://create-mobility.eu/PUBLICATIONS/DELIVERABLES/CREATE_D21-UrbanCongestionandNetworkPerformance.pdf#page=7
WP2%20D2.1%20-%20Urban%20Congestion%20and%20Network%20Operation:%20Towards%20a%20Broader%20Set%20of%20Metrics%20for%20Assessing%20Performance#page=7
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4.1 Výhledové horizonty 
Výchozí horizonty 2031 a 2041 byly po konzultaci se zpracovatelem Zásad územního rozvoje 

a územního plánu Kuřim posunuty o 4 roky tak, aby korespondovali s výhledovými roky 

krajského modelu územní studie výhledové silniční sítě.  Pro potřebu tohoto plánu pracujeme 

v budoucnosti se dvěma horizonty pro dva scénáře: 

• 2035 – návrhový horizont cca 1 dekádu, 

• 2045 – výhled pro 2 dekády. 

 

Výhledové scénáře jsou zohledněny zejména v seznamu projektů a námětů. 
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5 Generel individuální automobilové dopravy 
Cíle návrhové části: 

• posouzení dopravní sítě vymezené v územním plánu z hlediska efektivnosti, 

funkčnosti, plynulosti, změn intenzity dopravy, hlukové zátěže, dopravní dostupnosti 

území, 

• návrh etapizace dostavby silniční sítě a stanovení priorit v její realizaci,  

• variantní návrhy organizačních opatření na omezení průjezdu nákladní automobilové 

dopravy v centru města a obytných částech,  

• rozšíření možností pro tzv. čistou mobilitu (elektromobilitu), 

• dopravní zklidňování, zvýšení bezpečnosti silničního provozu,  

• důraz na řešení dopravy na průjezdních úsecích silnic především v lokalitách s vyšším 

pohybem pěších, 

• návrh dopravního řešení kritických lokalit, 

• návrh nových dopravních propojení, 

• napojení rozvojových ploch, obslužnost průmyslové zóny 

5.1 Nadregionální vztahy 

Zpracovatel vycházel při zpracování návrhu komunikační sítě města ze zásad územního 

rozvoje a krajské územní studie výhledové silniční sítě ve variantě S10 a studií záměrů tahů 

silnic ŘSD I/73 s jižní variantou tunelu a I/43.  

 

Hlavními cíli nadregionálních silničních tahů je: 

• přestavba I/43, která se skládá z navazujících částí (DS46): 

o MÚK Podlesí jako křížení I/43 a místních komunikací, 

o MÚK Kuřim sever jako křížení I/43 a II/386, 

o MÚK Lipůvka jako křížení I/43 a II/379, 

• výstavba I/73 (dříve připravované jako D43 nebo R43), která se napojuje na stávající 

komunikace (DS40 a DS41): 

o MÚK Knínice sever jako křížení I/73 a II/385, 

o MÚK Knínice střed a jih jako křížení I/73 a Jižního tunelového obchvatu, 

• jižní tunelový obchvat Kuřimi jako propojení mezi I/43 a I/73 a propojení křižovatek 

(DS45): 

o MÚK Kuřim západ jako křížení Jižního tunelového obchvatu a III/3846, 

o MÚK Kuřim jih jako křížení Jižního tunelového obchvatu a II/385, 

o MÚK Česká jako křížení Jižního tunelového obchvatu a I/43, 
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Předpokládané uvedení do provozu je v současnosti, dle ŘSD: 

• I/43 

o 2025 - MÚK Podlesí 

o 2025 - MÚK Kuřim východ  

o 2026 - MÚK Lipůvka  

• I/73 

o 2034 - Troubsko-Kuřim  

o 2034 - Kuřim-Bořitov 

• Jižní tunelový obchvat 

o odhad DHV PRO nejdříve 2040 (po dostavbě I/73 s dobou realizace 4-8 let) 

 

Z hlediska modelu z krajské studie ve variantě S10 plyne, že hlavní výhledové tahy pro vztažný 

rok 2035 budou ve směrech: 

• I/73 od Troubska 22 tis. voz/den, 

• I/73 od Bořitova 22 tis. voz/den, 

• II/385 od Čebína 24 tis. voz/den, 

• I/43 Lipůvka pokles na 14 tis. voz/den, 

• I/43 Brno 43 tis. voz/den, 

• jižní tunelový obchvat 22 tis. voz/den. 

 

Půjde tedy o přesun dominantní intenzity na I/73 a jižní obchvat a zároveň pokles na polovinu 

u I/43 a průtahu II/385 městem Kuřim. Zároveň nové kapacity vyvolají dopravní indukci ve 

směru na Brno (Troubsko), protože bude opět výhodnější jezdit motorovou dopravou a 

pravděpodobné problémy budou vznikat na úzkých hrdlech na vnějším okraji Brna. 
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Obrázek 6: Stávající (2020) a výhledové regionální intenzity (2035), zdroj: Územní studie 

nadřazené dálniční a silniční sítě v OB3 MRO Brno, 2. etapa+, dodatek, var. 0 a S10, 

Knesl Kynčl 11/2018 a 2/2019. 

5.2 Rozvojové lokality 

Zpracovatel z územního plánu přebírá základní rámec komunikační sítě a doplňuje nebo 

upravuje síť důležitých místních komunikací na konečný stav dle územních studií a návazných 

projekčních příprav. Jedná se zejména  

• obytný soubor Záhoří, 

• obytný soubor U statku, 

• obytný soubor Podlesí, 

• obytný soubor Díly pod sv. Janem, 

• obytný soubor Na vlečce, 

• občanská vybavenost Sportovní areál, 

• výrobní areály Zadní mezihoří, Západ, TOS. 

 

 

Obrázek 7: Prostupnost uliční sítě. Čím méně prostoru daný druh pohybu zabírá, tím by měl mít 

zajištěnou vyšší prostupnost území, zdroj: Manuál tvorby veřejných prostranství hl.m. 

Prahy, IPR 2014, str. 61 

5.2.1 Obytný soubor Záhoří 

Obytný soubor Záhoří je vznik nové městské části na zelené louce, dle územní studie jde o 

bydlení pro cca 6000 obyvatel. Jeho jižní část, toho času ve výstavbě, má cca 3000 obyvatel. 

Bytové domy jsou postaveny podél hlavní osy a výhledově (nyní mimo rámec územního plánu) 

podél přestavěné I/43, zbytek tvoří převážně řadové nebo solitérní domy. Součástí návrhu je i 

občanská vybavenost jako školka, základní a střední škola, obchod s potravinami, několik 

hřišť. 

S výstavbou jižní části se počítá v etapách od ulice Blanenské směrem na Podlesí, celou 

výstavbu severní i jižní části lze stihnout do roku 2035. Napojení motorové dopravy je do 

http://iprpraha.cz/assets/files/files/b956942f2d4563de94d21c8c97679009.pdf#page=61
http://iprpraha.cz/assets/files/files/b956942f2d4563de94d21c8c97679009.pdf#page=61
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okružní křižovatky na ul. Blanenská, po výstavbě MÚK Podlesí, bude druhé napojení také do 

I/43. Sekundárně je nebo bude oblast napojena na stávající ulice Na Vyhlídce a Hybešova. 

Ulice Hybešova musí mít racionálnější zapojení do uliční sítě a zároveň musí umožnit napojení 

areálu Zadní Mezihoří s provozem MHD.  

Základní uliční síť zástavby je rastrová s průsečnými křižovatkami, pokud mají být některé 

ulice oproštěny od motorového provozu (např. zbytné příčky ve směru SV-JZ), je nezbytné, 

aby zůstal zachovány přímé trasy pěší a cyklistické dopravy.  

Navrženy jsou dvě zastávky na hlavní třídě, vzhledem ke vzdálenosti až 600 a více metrů 

k výhledové bytové zástavbě podél I/43 se jeví jako účelné návrh třetí zastávky. K tomu musí 

existovat zároveň realizovatelná racionální trasa autobusu pro obsluhu severní části, ta v uliční 

síti absentuje a zpracovatel ji navrhuje sloučením několika uličních profilů. Důsledná snaha o 

zklidňování motorové dopravy pomocí ztížení přímé průjezdnosti vede ale také k ztrátě 

prostupnosti pěších a racionality místní dopravní obsluhy. 

Z hlediska pěších a cyklistů absentuje zcela přirozené napojení na ulici K AMP a Blanenskou 

u věznice ať už podél I/43 nebo podél Bělečského potoka. Chybí pěší napojení severní 

zástavby na dělící les od výrobního areálu TEC. Jako nepřirozené je vedení cyklostezky 

z Podlesí ke Kauflandu podél potoka, který je zároveň zadní stranou bytových domů, jako by 

lidé s volbou dopravního prostředku měnili obratem i cíle svých cest. Protože cyklostezka 

podél potoka nepřináší žádný benefit pro jízdu na kole co do počtu křížení s příčnými ulicemi, 

má být její hlavní umístění na hlavní třídě, kde lze očekávat obchody a služby v přízemí 

bytových domů.  

5.2.2 Obytný soubor U statku 

Obytný soubor U statku navrhuje rodinnou a bytovou zástavbu do prostoru mezi zástavbu a 

železnici pro cca 1000 obyvatel. Uliční síť respektuje stávající funkci území, tj. hřbitov a 

podjezd pod tratí k rybníku Srpek. Hlavní napojení motorové dopravy je do ulice Tišnovské 

skrze novou okružní křižovatku, sekundárně do ulice Úvoz. Toto hlavní napojení motorové 

dopravy je zásadní pro cyklistickou dopravu jako spojení mezi okružní křižovatkou Zámecká a 

Tišnovská, kde bude končit cyklostezka z Brna-Kníniček a Rybníkem srpkem. Pro pěší 

dopravu jsou plně využitelná navržená napojení veřejných prostranství.  

5.2.3 Obytný soubor Podlesí 

Stávající místní část Podlesí s problematicky uspořádanou komunikační sítí, která se skládá 

z rodinných domů, se může dle územního plánu dále rozšiřovat na sever o cca 100 obyvatel 

(značná část možného konečného rozšíření vyplývající z územní studie Záhoří je v rezervě) a 

na jih o cca 150 obyvatel k Lelekovicím. V obou případech je nezbytné navázat na stávající 

stykové křižovatky průsečně. Umožnit budoucí přímé napojení na Záhoří lávkou pro pěší a 

cyklisty. Dále umožnit propojení na ul. Blanenskou přes místní komunikaci jako kolektor. 

Protože je Podlesí ze tří stran obklopeno volnou krajinou, zpravidla lesem je nezbytné 

ponechat pěší případně i cyklistické prostupy ze zástavby do volné krajiny a lesních a polních 

cest. 

5.2.4 Obytný soubor Díly pod sv. Janem 

Stávající místní část Díly pod sv. Janem může dle územního plánu dále o třetinu plochy rozrůst 

o další rodinné domy s počtem asi 200 obyvatel. Částečně se tak už výstavba realizuje. 

Dopravní napojení rozvojové lokality skrze stávající zastavěnou část je problematické skrze 

zatím jediné napojení ulicí Dlouhou, sekundárně případně přes Rozdělovací. Ani jedna z nich 

neodpovídá charakterem sběrné komunikaci, absentují chodníky po obou stranách nebo 
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alespoň po jedné, část Dlouhé je obytná zóna a příjezd na Rozdělovací je závlekem. Napojení 

Rozdělovací skrze Brněnskou do Tyršovy a Dlouhé do Tyršovy není kapacitní ani vstřícné. 

Vhodné je tedy počítat s napojením skrze komunikace umístěné směrem k jižnímu tunelovému 

obchvatu a zaústěné buď do okružní křižovatky u Billy nebo do budoucí okružní křižovatky 

Zadní mezihoří. Tyto komunikaci mohou vzniknout částečně s rozvojem ploch podél Tyršovy, 

přesto asi 600 m bude muset být investicí obce. 

5.2.5 Obytný soubor Na vlečce 

Nová ulice souboru Na vlečce vznikne odtěžením tělesa železniční vlečky s počtem obyvatel 

asi 150, v roce 2022 je zažádáno o územní rozhodnutí. Ulice je navržena jako jednopruhová, 

a tudíž pro motorová vozidla jednosměrná.  

Z hlediska návrhů je pro cyklistikou dopravu je třeba zachovat obousměrnost obslužné 

komunikace. Pro pěší dopravu je třeba rozšířit příčnou prostupnost, dnes umožněnou tunely 

U Stadionu a tunýlkem Zborovská, po výstavbě navíc pěší průchod Na Královkách a průjezd 

Svatopluka Čecha. 

S bývalou vlečkou také souvisí propojení Wolkerova/Jiráskova a Srpku, neboť se jedná o 

stejného majitele parcely. 

5.2.6 Občanská vybavenost Sportovní areál 

Oblast Sportovního areálu na rozhraní obytné a výrobní zástavby koncentruje volnočasové 

služby fotbalový stadion, házenkářské hřiště, venkovní koupaliště, wellness, zimní stadion, 

víceúčelová hala a poliklinika, výhledově hotel a parkovací objekty. 

Pro rozvoj je nezbytná nová komunikace částečně (zaslepeně) již vybudovaná na rozhraní 

Sportovního areálu a výrobní zóny a zapojená do křižovatky s ulicí záměru Na vlečce. 

5.2.7 Výrobní areály Zadní Mezihoří, západní a severní rozvojové plochy 

Výrobní areál Zadní Mezihoří je ve stavebním povolení z roku 2018 napojen do okružní 

křižovatky asi o 50 m směrem na Českou. Sekundárně je možné uvažovat napojení do MÚK 

Podlesí o délce 1 km, což vzhledem k ceně povoleného mostu přes trať může činit podobné 

náklady. Hlavní odjezdové trasy nákladní dopravy jsou v povolení přes II/385 a výhledově po 

Jižním tunelovém obchvatu, ve variantě napojení na MÚK Podlesí po I/43. 

 

Západní areály rozvoje výrobních ploch jsou ve vlastnictví města Brna a jsou napojené do 

přeložené komunikace II/386 v souvislosti s výstavbou I/73. Hlavní odjezdové trasy II/385, 

II/386 a I/73 na sever skrze ulici Zámeckou nebo na jih Tišnovskou. 

 

Výrobní areály na severu města mají vymezenou rozvojovou plochu jen v případě TEC. Zde 

je třeba vnímat velkou územní blokaci a její neprostupnost zejména pro pěší a cyklisty, kterou 

je třeba dodatečně řešit vymezením koridorů ve směru na suchý poldr a Záhoří. 

V případě TOS je třeba předpokládat možné urbánní štěpení již rozděleného vlastnictví do 

menších ploch a umožnění nejen přístupnosti areálů TOS ale i prostupnosti a obsluhy území 

za areálem TOS dedikovanou komunikací umístěnou do stávajícího hlavního vjezdu.  

Hlavní odjezdové trasy je I/43 a II/386 Blanenská. 
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5.3 Územní plány sousedních obcí 

Zpracovatel prostudoval platné území plány obcí za účelem nových návrhů rozvoje komunikací 

nebo zástavby. Značná část hraničního pásma mezi obcemi je určena ochranným pásmem 

stávajících nebo plánovaných silnic I. třídy.  

: 

• Moravské Knínice – bez plánovaných nových meziobecních vazeb, 

• Čebín – bez plánovaných nových meziobecních vazeb, 

• Malhostovice – bez plánovaných nových meziobecních vazeb, 

• Lipůvka – bez plánovaných nových meziobecních vazeb, 

• Svinošice – bez plánovaných nových meziobecních vazeb, 

• Lelekovice – zohledněno navázání polních cest na novou zástavbu Podlesí, 

• Česká – zohledněna vazba na místní komunikaci mezi Díly pod sv. Janem a Českou 

západně od vrchu Šiberná, 

• Jinačovice – bez plánovaných nových meziobecních vazeb. 

5.4 Nová dopravní propojení 

Jako nová dopravní napojení jsou: 

• přeložka II/386 (v souvislosti s I/73) přímo do Tišnovské ulice, 

• propojení MK ulic Zámecká a Úvoz přes okružní křižovatku, 

• propojení MK Dílů pod sv. Janem do okružní křižovatky u obchodu Billa a do okružní 

křižovatky Zadní Mezihoří, 

• propojení MK obchod Penny a Hybešovy, 

• propojení MK Záhoří do Blanenské, Podlesí, I/43, Hybešova a Na vyhlídce, 

• propojení MK ul. Sportovní z Blanenské na sever, 

• propojení MK bývalé TOS z Blanenské na sever, 

• propojení MK Podlesí do ul. Blanenské, 

• propojení MK z Tyršovy do České jako rezerva pro případný rozvoj jižně od Jižního 

tunelového obchvatu. 

5.5 Dopravní zklidňování 

Dopravní zklidňování je způsob, jak zvýšit kvalitu ulic pro pobytovou funkci. Největší část 

zklidněných komunikací se nachází na jihu Kuřimi (Podhoří, Díly pod sv. Janem) a oblast Pod 

Vinohrady. Potenciál rozšiřování je především do zástavby na obě strany Legionářské. Riziko 

tzv. zklidněných komunikací je v nové výstavbě, kde vede k prostorově úsporným řešením ve 

vztahu k chodcům (ulice bez oboustranných chodníků) spolu s přetížením takto zklidněné 

komunikace motorovými vozidly. Riziko je i formální zklidnění pouze instalací dopravního 

značení, kde pak k očekávání zklidnění a zvýšení bezpečnosti a pobytových funkcí ulice 

nedochází. Klíčové jsou stavební úpravy vedoucí ke zklidnění, jako jsou vysazená chodníková 

nároží, zvýšené plochy křižovatek do úrovně chodníku, jednopruhové obousměrné 
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komunikace s výhybnami, které ani v důsledku nemusí být doprovázeny značkami. Zklidnění 

nemá být dosaženo mísením zranitelných účastníků dopravy s motorovými vozidly. 

5.6 Etapizace 

Výstavba silnice I/73 podmiňuje stavbu Jižního tunelového obchvatu, který tak nelze očekávat 

dříve než za 20 let. 

Dostavba Záhoří sever by měla být podmíněna přestavbou silnice I/43 (cca 2026).  

Rozvoj Podlesí do dnešní územní rezervy by měla podmiňovat propojení na kolektor místní 

komunikace mezi Podlesí a Blanenskou (cca 2026). 

Ostatní záměry limitují pouze kapacity stávajících komunikací (I/43, II/385) a křižovatek 

(Blanenská × I/43). Přestavbou I/43 se napojení pro Kuřim na I/43 zlepší, ale stav II/385 včetně 

křižovatky Tišnovská × Legionářská zůstane po dvě dekády prakticky stejný bez možnosti 

nějakých zásadních úprav pro zvýšení kapacity.  

5.7 Čistá mobilita 

Nejčistší mobilita je ta, která je dlouhodobě vnímána jako udržitelná, tj. pěší, cyklistická a 

hromadná doprava, její podpora nejefektivněji uspokojuje poptávku po mobilitě a ochrany 

ovzduší a klimatu. Ale i těmto formám může čistá elektromobilizace zvýšit dosah a komfort. 

 

Jako čistá verze té části automobility, která je nezbytná, se v tuto chvíli vnímá náhrada motorů 

na fosilní paliva za motory na vodík a elektřinu. V roce 2022 jezdí po ČR první desítky 

vodíkových vozidel a v ČR jsou dvě veřejné plnicí stanice, jedna v Praze a druhá v Ostravě. 

Naproti tomu v roce 2022 jezdí v ČR 13 tisíc elektromobilů a k dispozici je 2,6 tisíce dobíjecích 

bodů (první v roce 2011).  

 

Podporu elektromobility spojuje národní strategie se strategickými cíli spojené s pořizováním 

dopravních prostředků nebo s podporou infrastruktury.  

 

Pořizování dopravních prostředků: 

• osobní nebo nákladní elektrokola, 

• referentská vozidla pro potřeby úřadu, 

• elektrické autobusy MHD. 

Výstavba infrastrukturu: 

• Nabíjení z veřejného osvětlení, 

• nabíjení z fotovoltaických panelů. 

Sdílené služby elektromobility: 

• Mikromobilita – elektrizace sdílené mikromobility v podobě kol/koloběžek, 

• elektrizace sdílených automobilů. 

Pohledem obce se nabízí zahraniční vzory finanční podpory soukromých dopravních 

prostředků v podobě osobních nebo nákladních elektrokol. Z pohledu běžných občanů je také 

viditelná podpora sdílené elektrizované mobility nebo mikromobility v podobě elektrokol nebo 

elektrokoloběžek, jedná se o snadno viditelnou a dosažitelný způsob jako usnadnit část cesty, 
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tzv. poslední míli. Může mít nejen podobu finanční, ale podobu partnerství jako integrace 

služby do hromadné dopravy, nebo sdílení existující infrastruktury. 

 

Národní dotační programy podporují municipality k pořizování čistých dopravních prostředků 

v podobě automobilů nebo autobusů, či výstavbě nabíječek pro vnitřní potřebu. 

 

Z pohledu nabíjení se jeví jako důležité možnost nabíjet elektromobily na veřejných 

parkovištích, kde se nabízí dostupná infrastruktura veřejného osvětlení. Ta však má své 

kapacitní limity uvolněné přechodem na LED svítidla, ale v takové míře, aby mohly pokrýt 

výhledovou potřebu. Pak nezbývá než budovat a připravovat přípojné kapacitní nabíjecí body 

pro elektromobilitu. 

 

 

Obrázek 8: Srovnání produkce CO2 a prostorové náročnosti stojícího dopravního prostředku na 

jednoho cestujícího, zdroj: Institute for sensible transport: Transport strategy refresh, 

Transport, greenhouse gas emision and air quiality, Melbourne 2018 Austrálie 

 

  

https://s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/hdp.au.prod.app.com-participate.files/6615/2948/1938/Transport_Strategy_Refresh__Zero_Net_Emissions_Strategy_-_Greenhouse_Gas_Emissions_and_Air_Quality.pdf#page=4
https://s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/hdp.au.prod.app.com-participate.files/6615/2948/1938/Transport_Strategy_Refresh__Zero_Net_Emissions_Strategy_-_Greenhouse_Gas_Emissions_and_Air_Quality.pdf#page=4
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6 Generel dopravy statické 
Cíle návrhové části: 

• posouzení nedostatku parkovacích míst, návrh řešení k vyrovnání nabídky a poptávky, 

řešení plošné s důrazem na lokality s výstavbou bytových domů, pokrytí poptávky dle 

ČSN 736110 pro stávající stav stupně automobilizace, pokrytí poptávky ve výhledovém 

období 2035, 2045, 

• posouzení stávajících komunikací užívaných pro podélné/šikmé/kolmé parkování, zda 

odpovídají zákonným šířkám a návrh řešení např. pro jednosměrné ulice,   

• problematická místa, řešení travnatých pásů (parkoviště, chodníky) a další, jež vzejdou 

z průzkumů, 

• návrh ploch pro odstavná parkoviště pro osobní automobily, nákladní dopravu 

(posouzení potřebnosti, návrh lokality, systém parkování), 

• stanovení prostorů pro umístění hromadných parkovacích objektů (objekty garáží, 

popř. parkovací domy) a pro hromadné povrchové parkování, 

• stanovení možných prostorů pro systém Kiss + Ride atd. i ve vztahu k dalším druhům 

dopravy (pěší, cyklisté, hromadná), zvláštní pozornost bude zaměřena na přestupní 

terminál vlak-bus v lokalitě autobusového nádraží,   

• návrh na podporu ekologicky šetrných druhů dopravy – dobíjecí stanice a např. nové 

trendy - viz sdílení kol (bikesharing) a koloběžek, carsharing, ridesharing, carpooling, 

apod. 

6.1 Vývoj parkovací politiky 

Nejprve jde o volné využívání parkovacích míst v souladu se zákony a stavební předpisy. Ty 

nejnovější zpravidla předpokládají, že dříve stanovené předpisy již nevyhovují současným 

potřebám, doposud to znamenalo, že jsou vnímány jako málo kapacitní. Přičemž vzniká na 

politiky tlak, že někdejší deficit míst je třeba dohnat ve veřejném prostoru a ti pak do nějaké 

míry činí výstavbu parkovacích míst. Tento proces se může několikráte opakovat, dokud 

nenarazí na finanční nebo prostorové limity a tehdy přichází čas na politiku parkování. Ta je 

v odborné veřejnosti je vnímána v několika etapách či stupních: 

1 Regulace délkou stání nebo vyhrazením, 

2 jednotné zpoplatnění, 

3 komplexní management parkování. 

 

Kuřim se nejpravděpodobněji nachází v etapě 1., kdy reguluje značnou část míst jejich 

rezervací (ať už v soukromém nebo veřejném držení) a je otázkou, zda již nazrál čas pro 

pokročení do další etapy. Vkročení do další etapy obvykle nastává ve chvíli, kdy způsoby 

uspokojování poptávky se vyčerpají a nově může navrácení kvality při větší kvantitě poptávky 

přinést pouze změna hospodaření s dostupnými zdroji. 
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Obrázek 9: Vývoj přístupu měst k parkovací politice, zdroj: G. Mingardo, B. van Wee, Rye T.: Urban 

parking policy in Europe: A conceptualization of past and possible future trends, 

Transportation Research Part A: Policy and Practice 2015 

 

6.2 Posouzení nedostatku parkovacích míst 

Výpočet parkovací potřeby vychází z principu výpočtu dle ČSN 73 6110 kapitola 14.1 

Odstavné a parkovací plochy. Výchozím parametrem k roku 2021 je stupeň automobilizace 

500 automobilů na tisíc obyvatel a počet obyvatel v jednotlivých sčítacích obvodech. Do 

kapacity je započítána legální parkovací kapacita uličního prostoru a samostatných garáží. Pro 

oblast rodinného bydlení je kapacita redukována na polovinu s tím, že alespoň jedno vozidlo 

může být odstaveno na pozemku rodinného domu (podmínka stavebního povolení). Tento 

výpočet je přibližný, protože není schopen postihnout konkrétní situace např. na ulici Podhoří, 

kde rodinné domy mají jen minimální pozemek, nebo Dílů pod sv. Janem, kde je hlavní 

parkovací kapacita ve veřejném prostoru na soukromých pozemcích. Také individuální garáže 

nemusí být využity pro parkování, ale mohou být využívány jako nebytové prostory např. jako 

dílny nebo sklady. 

Pro výhled do roku 2035 lze vzhledem k vyššímu národnímu průměru extrapolovat dosavadní 

růst na 600 automobilů na tisíc obyvatel (2021 v Brně 585 automobilů na tisíc obyvatel, 2021 

v ČR 576 automobilů na tisíc obyvatel), další pohyb automobilizace je však již neodhadnutelný 

a závisí na příliš mnoha aspektech, které má společnost v rukách rozvoj spíše předurčují, než 

predikují. 

 

V současné době lze popsat celkový deficit z lokalit 891 míst, výhledově za dekádu 1605 míst. 

Pokud ty tyto plochy měli vzniknout stavbou nových zpevněných ploch na povrchu budou 

https://www.eltis.org/sites/default/files/parking_and_sustainable_urban_mobility_planning.pdf#page=10
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náklady 134 mil. Kč pro současnost, 240 mil. Kč pro současnost i pro budoucnost. To jsou 

částky, které dosahují 1/3 a 2/3 rozpočtu města Kuřim na celý rok. 

  

Tabulka 2: Kapacita veřejná a garážová (parkovani_bilance.xlsx) 

oblast 

      á 

parkovací 

místa 

kapacita 

samostatných 

g ráž      kup  á h 

kapacita 

celkem 

Na zahrádkách 217 150 367 

Nerudova 320 0 320 

Podlesí 13 0 13 

Pod Horkou 40 0 40 

        145 0 145 

centrum 338 93 431 

PZ jihozápad 57 0 57 

        3 0 3 

Díly pod sv. Janem 462 0 462 

zámek 81 0 81 

Jungmannova 809 448 1257 

PZ sever 360 0 360 

celkem 2845 691 3536 

 

Tabulka 3: Bilance parkovací kapacity vs potřeby (parkovani_bilance.xlsx) 

oblast 

po   b  2021 

 (500  u omob lů 

na tisíc obyvatel) 

po   b  2035 

(600  u omob lů    

tisíc obyvatel) 

bilance 2021 bilance 2035 

Na zahrádkách 679 813 -312 -446 

Nerudova 578 694 -258 -374 

Podlesí 125 150 -112 -137 

Pod Horkou 136 164 -96 -124 

        225 270 -80 -125 

centrum 464 558 -33 -127 

PZ jihozápad 0 0 0 0 

        0 0 3 3 

Díly pod sv. Janem 458 550 4 -88 

zámek 76 91 5 -10 

Jungmannova 1193 1431 64 -174 

PZ sever 131 156 229 204 

celkem 4065 4877 -586 -1398 

  suma deficitu -891 -1605 

  
náklady na 1 místo          č          č 

  
celkové náklady              č              č 
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6.3 Nové parkovací plochy 

Jedním z intuitivních kroků při nedostatku nějakého statku je jeho zvýšená nabídka. Zde je 

však třeba vidět limity prostorové a finanční. Musí existovat vhodný prostor a dostatek investic 

pro jeho výstavbu, cena za zbudování parkovacího místa často přesahuje cenu i ojetého nebo 

i nového vozidla. 

Odborné skupiny se k navyšování kapacity v rámci ulice staví rezervovaně: 

“Hlavním problémem zpravidla bývá zvýšená poptávka po odstavení osobních vozidel přímo 

v ulici, která za současného stavu převyšuje možnou nabídku. Parkovací stání se přitom často 

zřizují až na hranici fyzických možností prostoru, za snesitelnou mezí z hlediska komfortu a 

bezpečnosti zejména pěšího pohybu a na úkor veškerých pobytových aktivit. 

Zkušenosti z Prahy i jiných měst dokládají, že neustálé navyšování počtu parkovacích stání 

nepřináší očekávané zlepšení. Zvýšení nabídky způsobuje i zvětšení poptávky, protože se víc 

řidičů rozhodne na daném místě automobil odstavit. Přesycení prostoru parkujícími vozidly 

znemožňuje ostatní zejména pobytové funkce v ulici.“1 

Návrh nových ploch nesmí být na úkor vzrostlé zeleně a vhodnější se považuje podélné 

stání.2 Norské Oslo má manuál pro tvorbu uličního prostoru, je požadavek, že parkování ve 

veřejném prostoru „Musí být podélné.“ 3 

 

Tabulka 4: Rámcové náklady na zbudování parkovacích ploch a objektů dle typu  

skupina typ 

náklady investice  

na 1 parkovací místo 

povrchové 

na stávající místní komunikaci (jen dopravní 

značení) 5 000 Kč - 10 000 Kč 

nové pozemní parkoviště (nové zpevněné 

plochy) 50 000 Kč - 150 000 Kč 

garáže 

parkovací objekt nadzemní (lehký montovaný) 150 000 Kč - 300 000 Kč 

parkovací objekt nadzemní (rampový nebo 

zakladač) 250 000 Kč - 500 000 Kč 

parkovací objekt podzemní či těžký vícepatrový 500 000 Kč - 900 000 Kč 

Tabulka 5: Rámcová potřeba místa na parkovací místo dle typu 

skupina typ 

potřebná plocha  

na 1 parkovací místo 

povrchové 

zálivy nebo místa v rámci vozovky 

(jen místo, příjezd na místní komunikaci) 
15 m2 

parkoviště 

(včetně příjezdové komunikace) 
30 m2 

garáže 
zakladač 30 m2 

rampový objekt 50 m2  

 

 

 
1 Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, IPR 2014, str 107. 
2 Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, IPR 2014, str 107. 
3 Street design manual for Oslo, Agency for Urban enviroment Oslo 2020, str. 114 

https://iprpraha.cz/assets/files/files/b956942f2d4563de94d21c8c97679009.pdf#page=107
https://iprpraha.cz/assets/files/files/b956942f2d4563de94d21c8c97679009.pdf#page=107
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13441080-1646147194/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Byggesaksveiledere%2C%20normer%20og%20skjemaer/Gatenormal%20og%20normark/Gate-%20og%20veinormaler/Street-design-manual_ENG.pdf#page=114
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6.3.1 Nové plochy v rámci organizace dopravy 

Nejjednodušší se může jevit změnit organizaci dopravy, a to získáním prostoru zejména na 

vozovce (využití chodníku pro parkování je vzhledem k jeho obvykle minimálním návrhovým 

rozměrům nepřípustné): 

• Zřízením jednopruhové obousměrné komunikace (vhodné do 2000 vozidel/den), 

o parkování 2,0m, 

o jízdní pruh 3,0m, 

o vodící pás 0,25m, 

o zóna 30 km/h, 

• zjednosměrnění komunikace (při ponechání obousměrného pohybu pro cyklisty), 

o parkování 2,0m, 

o jízdní pruh 3,0m, 

o protisměrný pruh pro cyklisty 1,0m, 

o zóna 30 km/h. 

 

Takové komunikace musí vykazovat šířku vozovky alespoň 6,0 m, což je typická šířka vozovky 

v Kuřimi, musí mít vhodnou délku (po započítání vjezdů), chodník a mít případně prostor pro 

výhybny. Dále nesmí jít o sběrnou komunikaci nadřazenou obslužným komunikacím a také 

prostor komunikace nesmí být využíván pro vjíždění na kolmá parkovací místa v zálivech. 

Tímto sítem projde jen několik málo ulic: 

• oblast Jungmannova: 

o Jungmannova, 

o Sv. Čecha, 

o část Školní, 

o část Wolkerova, 

• oblast Díly pod sv. Janem, 

o Dušínova. 

6.3.2 Návrh ploch pro stavbu zálivů a parkovišť 

Ze zkušenosti z projednávání rozšiřování parkovacích ploch v rámci bydlení zpracovatel zná 

fenomén, že dojde ke střetu přibližně dvou stejně početných skupin, jedna chce v bydlišti 

parkovat vozidla a druhá chce v rámci veřejného prostoru bydliště žít, pobývat. 

 

Z architektonických studií podložených sociologickými výzkumy v Praze plyne: „Téma 

parkování místní rozdělilo na dvě přibližně stejně velké názorové skupiny – jedni by si přáli 
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počet parkovacích míst zachovat či navýšit, druzí naopak chtějí parkování ve Slezské omezit 

a prostor využít pro zeleň, kvalitní chodníky a pobytové prvky.“4  

„Polovina rezidentů a také polovina návštěvníků před parkováním upřednostnila veřejný 

prostor“.5 

 

Zpracovatel doporučuje zpracovat pro vybrané lokality urbanistické studie, které prověří, zda 

veřejný prostor unese další rozšiřování parkovacích míst a zachová dostatečný pobytový 

prostor. 

 

6.3.3 Návrh ploch pro hromadné parkování 

Plochy pro hromadné parkování vychází z návrhu územního plánu a ty doplňuje o další 

potenciální objekty většího významu. Výstavbu malých parkovacích objektů – zakladačů 

příslušných např. jednomu bytovému domu je vhodné opět prověřit urbanistickou studií. 

Většina ploch pro hromadné parkování již dnes slouží pro parkování vozidel na terénu a ty 

které jsou nezastavěné, mohou v první fázi poskytovat kapacitu z terénu. Následně může dojít 

k výstavbě kapacitnějšího objektu. Výstavba parkovacího objektu je vždy nákladná a jeho 

využívání je méně pohodlné (větší docházková vzdálenost, prodleva technologie obsluhy), než 

parkování na ulici (někdy i přímo před domem). Pokud má dojít k motivaci obyvatel využívat 

hromadné parkovací plochy, je nezbytné začít regulovat stání na veřejném prostoru (např. 

parkování v garáži zdarma, na ulici za poplatek, který hradí náklady garáže).  

 

Tabulka 6: Plochy hromadného parkování a jejich potenciální kapacita (parkovani_garáže.xlsx) 

ozn. název 
odhad hrubé 

plochy (m2) 

kapacita 

z kl d č  

   1 podl ž  

kapacita 

r mpo é g ráž  

   1 podl ž  

G1 U Stadionu 1611 54 32 

G2 B    č    č   ť 1582 53 32 

G3 U    č   3196 107 64 

G4 Na Zahrádkách 1803 60 36 

G5 Ná   ž   1847 62 37 

G6 za prodejnou Lidl 2620 87 52 

G7 B      á 932 31 19 

G8 Podlesí 4342 145 87 

G9  +     á   ž  798 27 16 

G10 zimní stadion 1530 51 31 

G11 Nerudova 553 18 11 

G12 Zahradní 640 21 13 

celkem   21454 716 430 

 

 

 

 
4 Koncepční studie Praha, ul. Slezská – Výsledky anketního průzkumu, Hanus 2020, str. 6 
5 Průzkum veřejného mínění: Praha ul. Seifertova, NMS 2019, str. 40 

https://www.planujtrojku.cz/getFile/id:460273/Slezska_ZZ_2020.pdf#page=7
https://www.praha3.cz/getFile/id:1022447/nms_zaverecna-zprava_20109_IPR-Seifertova_2020-05-14%20prezentace.pdf#page=40
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6.4 Regulace veřejných parkovacích míst 

Pokud má dojít k efektivnímu užívání veřejných parkovacích míst, nelze je nadále provozovat 

zdarma na principu první bere, ale také získávat prostředky na nákladnou výstavbu a motivaci 

využívat méně výhodné ale dostupná a legální parkovací místa. A to včetně motivace znovu 

využívat parkovací místa v soukromém prostoru jako jsou samostatné garáže (docházka, 

vjíždění a otevírání vjezdu) nebo parkovací místa u rodinného domu (vjíždění a otevírání 

vjezdu). 

 

Obec může uplatnit, čtyři základní způsoby regulace: 

• Omezením počtu vozidel dle kapacity. 

o Zavedení pořadníku na volné parkovací místo (praktikuje např. Znojmo). 

• Omezením počtu vozidel na domácnost/osobu. 

o Omezení počtu vozidel na domácnost není právně proveditelné, domácnost 

nemá právní subjektivitu. 

o Omezení počtu vozidel na osobu lze považovat za příliš omezující (praktikuje 

např. Zlín) a jistá regulace je provedena progresí ceny. 

• Vyhrazením rezidentních, abonentních a návštěvnický míst.  

o Na základě zkušeností z jiných měst jako Brno, Olomouc a Praha. Vyhrazení 

míst pro nějaké skupiny uživatelů vyžaduje značnou kapacitu a znalost 

poptávky ve městě, a to v podrobnosti ulic v průběhu dne a zároveň flexibilitu 

při její změně. Špatná interpretace nebo změna poptávky v čase nebo cyklech 

pak snižuje efektivitu systému, respektive jeho disponibilní kapacitu. 

• Regulace cenou se zvýhodněním rezidentů/abonentů 

o Peníze jsou nejuniverzálnějším vyjádřením poptávky po parkování se 

zvýhodněním pro rezidenty (a motivací se jím stát). 

o Takové řešení se jeví jako proveditelné a dále ho zpracovatel sleduje. 
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Obrázek 10: Parkovací oblasti v Kuřimi (šedá a žlutá) a oblasti s možnou regulací (žlutě 

výrazněné). 
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7 Generel hromadné dopravy  
Cíle návrhové části: 

Zpracovatel navrhne postup rekonstrukcí stávající infrastruktury vč. případných úprav. Budou 

navrženy úpravy zastávek, zvyšující bezpečnost cestujících.   

Zpracovatel zváží a ve spolupráci s městem vyhodnotí možnosti zavedení a rozvoje dalších 

prvků pro vyšší konkurenceschopnost, zkvalitnění a atraktivitu veřejné dopravy, např. zlepšení 

v oblasti bezbariérové přepravy, obslužnost přilehlých místních částí, zavedení tzv. senior taxi, 

obslužnost v poptávkovém režimu (na zavolání) či tzv. podmínečně provozované spoje. V 

návaznosti na řešení statické dopravy bude vyhodnocena a případně upravena vazba veřejné 

dopravy na systém K+R. 

 

Návrhová část bude obsahovat přehledně zpracovaný a z hlediska efektivity zdůvodněný 

návrh etapizace rozvoje systému od současného stavu k etapovému (rok 2021) a návrhovému 

horizontu (roky 2035 a 2045). 

 

Návrhová část bude obsahovat zejména:  

• prověření možnosti zkvalitnění osobní železniční dopravy, 

• návrhy možností vybavení zastávek veřejné dopravy moderními informačními systémy 

s prvky telematiky (včetně informace o jízdách spojů linek v reálných časech), 

využitelnými i osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 

• návrhy opatření a úprav pro zvýšení kvality, plynulosti, rychlosti a atraktivity hromadné 

dopravy 

7.1 Rozvoj a jeho limity 

Pro příhodnou dělbu (vysoký podíl šetrné dopravy) přepravní práce musí být na podstatných 

relacích hromadná doprava konkurence schopná a klíčový parametr je spotřeba času.  

 

Cestovní doba se pak má pohybovat mezi optimem a praktickým limitem tj. 1× až 2× cestovní 

doby autem. Z příkladu výpočtu skutečných cestovních dob na vzdálenost 12 km plyne, že 

hromadná doprava se v tomto intervalu pohybuje pouze v dopravní špičce, kdy dochází 

k tvorbě kolon. Rozhodující totiž není rychlost jízdy, která je po většinu dne srovnatelná, ale 

doba strávená docházkou a čekáním (a přestupem) u hromadné dopravy. U automobilů je to 

způsob parkování (hledání místa, vzdálenosti od cíle a ceně) a kongesce. Pokud jsou 

parkovací místa pro auta dostupná blízko u zdrojů i cílů cest za malou cenu a v dostatečném 

množství, zůstává hromadná doprava jen pro ty, co nemají možnost volby. 

 

Město Kuřim může jako třetí vlivná osoba vstupovat do dialogu s organizátorem dopravy o 

frekvenci spojů IDS, kapacitě vozidel a kvalitě vozidel a zastávek a zpoždění vlaků i autobusů. 

Naopak město jako investor může přistoupit ke zlepšení infrastruktury zastávek autobusů jak 

linkových, tak fungujících jako MHD.  
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Obrázek 11: Příklad výpočtu cestovní doby a vnímané cestovní doby, upraveno podle: Potential of 

on-demand services for urban travel, TU Delft 2022 Holandsko (ilustrace_pjt_jrt.xlsx) 

 

             F g        >

B         á       Z        á vzdálenost: 12 km

Chůz Kolo
Hromadná 

doprava
Auto

Auto
(pravidelná kongesce 

    p č  )

  ů    ů    ů  

7 min 1 min 1 min

č  á  

4 min

  ů  jízda jízda jízda jízda

199 min 55 min 15 min 13 min 13 min

  č          ů

2
č  á     

        

15 min

kongesce

15 min

parkování parkování

5 min 5 min

  ů    ů    ů  

12 min 1 min 1 min

cena cena cena

    č     č     č

Cestovní doba (JTR)

199 min 55 min 53 min 20 min 35 min

Vnímaná cestovní doba (PJT)

199 min 55 min 86 min 24 min 46 min

Cestovní rychlost [km/h]

4 16 19 41 23

Travel time ratio to car (JTR)

9.95 2.75 2.65 1 1.75

https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-022-10278-9/figures/1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11116-022-10278-9/figures/1
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Obrázek 12: Základní vztah cestovní doby autem a hromadnou dopravou k volbě cesty hromadnou 

dopravou, zdroj: Rob van Nes: CIE4801 Transportation and spatial modelling, Modal 

split, TU Delft 2018 Holandsko, str. 25. (mode_choice-iad_hd.xlsx) 

 

7.2 Doplnění infrastrukutry zastávek 

Mezi relativně malé investice patří investice do zastávek. Město stavebně dokončuje velkou 

investici do Přestupního terminálu (autobusového nádraží) a rekonstrukcí prošly i zastávky na 

Legionářské. 

Do menších investic patří doplnění patřičného stavebního standardu zastávky: 

• Kuřim, kulturní dům, směr z centra 

• Kuřim, Prefa rozcestí, oba směry 

• Kuřim, rozcestí 2.0, oba směry 

• Kuřim, TOS, oba směry 

• Kuřim, škola Jungmannova, směr z centra 

• Kuřim, fara 

 

Pro nácestné zastávky navrhujeme umístit odjezdové tabule informující cestující o skutečném 

čase odjezdu a linkové jízdní řády doplnit o zastávkové. Pilotně tuto inovaci navrhujeme 

uskutečnit na zastávce „Kuřim, kulturní dům“. 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  .   .   .   . 

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
   
 
  

                      F 

                                              
  á             

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 

   
   

    

https://ocw.tudelft.nl/wp-content/uploads/2.3-Modal-split.pdf&page=25
https://ocw.tudelft.nl/wp-content/uploads/2.3-Modal-split.pdf&page=25
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7.3 Nová okružní linka MHD a nové zastávky 

Návrh pracuje s potřebou doplnit do systému linku nebo rozšířit linku 310 tak, aby se: 

• zvýšila dostupnost vlakových spojů (návaznost alespoň na některé vlaky), 

• snížila docházkovou vzdálenost na autobus (dle ČSN 73 6425-1 méně než 500 m, dle 

standardu PID: 

o méně než 400 m/6 min bytová zástavba, 

o méně než 800 m/12 min rodinná zástavba, 

o rozptýlená zástavba méně než 1500 m/22 min, 

• snížila počet přestupů při cestách na okraje Kuřimi. 

 

Linka je navržená ve 3 variantách: 

• 2022 kyvadlová – proveditelná hned 

• 2035 malá okružní – malý okruh přes Záhoří 

• 2035 velká okružní – velký okruh obsluhující Záhoří i okraje města 

 

Tabulka 7: Návrhové parametry variant autobusové linky, zdroj: jizdni_rad_vlak_bus.xlsx 

trasa 

typ 

délky 

délka 

[km] 

rychlost 

autobusu [km/h] 

jízdní doba 

[min] 

2022 linie 4.8 30 10 

2035m okruh 6.7 30 13 

2035v okruh 14.6 30 29 

 

Typové vozidlo linky je dvoudvéřový autobus Dekstra LF 38 o 14 míst k sezení a 24 míst 

k stání o délce 7,7 m a hmotnosti 7,2 t. Limitem pro okružní linku je nyní post přes trať č. 11-1 

s limitem na jedno vozidlo soupravy 4 t, lze předpokládat že jediné vozidlo může být spočítána 

i větší limitní zátěž. Pro velkou okružní linku jsou navrženy i nové zastávky lze její části 

kombinovat s malou variantou. Cílem je lépe pokrýt obsluhu nové zástavby (U Statku, Podlesí, 

Záhoří, Zadní mezihoří) i okraje stávající (Díly pod sv. Janem, Knínická). Dílem je vznik 

zastávek determinován skrze způsobem obsluhy, aby bylo možno linku otočit zpět do centra. 

 

Vlaky jezdí ve špičce 4× za hodinu v sedle 2×, příjezd od Brna ve špičce je posunut o 7 minut 

dopředu vůči odjezdu na Brno. Ideový jízdní řád jednoho kyvadlového autobusu by obsloužil 

2 vlaky za hodinu pro nástup(odjezd) cestujících a 2 vlaky za hodinu pro výstup(návrat) 

cestujících domů.  

V případě linky malého okruhu by bylo možno obsloužit až 3-4 vlaky za hodinu. Délka jízdní 

doby velké okružní linky je již 30+ minut a taková trasa může být vložena do jízdního řádu 

malého okruhu jen např. 1× za hodinu. 

 

 

 

https://www.unmz.cz/files/Stavebn%C3%AD%20normy%20-%20archiv/73%206425-1.pdf#page=8
http://standardzastavek.pid.cz/wp-content/uploads/2017/09/standard_zastavek_pid.pdf#page=35
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Tabulka 8: Konceptuální jízdní řád variant linky jako kyvadlo nebo malé okružní, zdroj: 

jizdni_rad_vlak_bus.xlsx 

 

 

Tabulka 9: Seznam navrhovaných zastávek pro potřeby typu linek 

zastávka 
linka verze 

2022 

linka verze 

2035 malá 

linka verze 

2035 velká 

linky IDS 

Foglarova     ano  

            ano  

                               ano  

Podlesí II (náhrada za z. Podlesí)     ano  

rozcestí 1.7 (náhrada za rozcestí 2.0)    301, 233 

Z                  ano 71, 310 

Zá     I ano ano ano  

Zá     II ano ano ano  

Zá     III     ano  

Zámecká (náhrada za z. Fara)     ano  

 

  

            

     B   

autobus 

(kyvadlo 2022)

            

od Brna

Podlesí X:50

Ku  m, ž l.    . X:00 X:55 X:52

Díly X:00

Díly X:05

Ku  m, ž l.    . X:15 X:10 X:07

Podlesí X:15

            

     B   

autobus 

(okruh 2035m)

            

od Brna

              L g   á      X:48

Ku  m, ž l.    . X:00 X:55 X:52

                   X:07

                   X:09

Ku  m, ž l.    . X:15 X:11 X:07

              L g   á      X:18
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7.4 Nová vlaková zastávka 

V územním plánu je navržena nová vlaková zastávka vložená, mezi stanice „Kuřim“ a „Česká“, 

nyní pracovně nazývána „Kuřim, zastávka“. Je umístěna do prostoru ulice Hybešovy v místě, 

kde ulice dříve křížila trať, 1 km od stanice „Kuřim“, odhad prodloužení cestovní doby 

regionálních vlaků o cca 1-2 min.  

Modelací pěší dostupnosti na výhledové uliční síti v isochronách 500-1000-1500 m (7-15-23 

minut) je zřejmé, že nová zastávka by z hlediska pěší dostupnosti přinesla zkrácení pro oblasti: 

• Díly pod sv. Janem (1800 obyvatel) 

o pro bytovou zástavu z 23 min na 7 min, 

o pro rodinnou zástavu z 23 min na 15 min, 

• Pod vinohrady (asi 100 obyvatel) 23 min na 7 min, 

• Kolébka (asi 100 obyvatel s možným rozvojem na 200) z 23 min na 7 min, 

• Záhoří (možný rozvoj na cca 6000 obyvatel, polovina v bytech polovina v rodinných 

domech) 

o cca 25 % rodinné zástavby 15 minut, 

o cca 25 % rodinné a 90 % bytové zástavby 23 minut. 

• Podlesí (490 obyvatel) cca 25 % na 23 minut. 

 

Docházkové vzdálenosti k nové zastávce se výrazně zkrátí pro 2000 obyvatel, což je 

významný počet osob. Pro Záhoří nebo Podlesí je však dochozí vzdálenost nad únosnou mez. 

Vzhledem ke vzdálenostem okolo 1-2 km se nabízí využití jízdního kola nebo vzhledem ke 

stoupání i elektrokola, pro které je to optimální vzdálenost. Pro autobusovou okružní linku 

v malé variantě nemá zastávka význam, je jedno zda cestující pojedou až na stanici nebo na 

zastávku. Okružní linka ve velké variantě by tento efekt už využila a střídavě by 

navážela/odvážela cestující ze severu/jihu města z/na stanici i zastávku.  

Podrobnější cost-benefit analýzu bylo možno provést v přepravní prognóze (časová ztráta 

cestujících ve vlaku, náklady výstavby vs. zkrácení docházkové vzdálenosti). 

 

Tabulka 10: Konceptuální jízdní řád velké okružní linky s obsluhou také „Kuřim, zastávka“ , zdroj: 

jizdni_rad_vlak_bus.xlsx 

 
 

            

     B   

autobus (okruh 

2035  + Ku  m, 

zastávka)

            

od Brna

Podlesí X:50

Zá    X:53

Ku  m, z   á k X:01 X:56 X:51

.. T        F g        Zá    á ..

Ku  m, ž l.    . X:15 X:06-X:12 X:07

.. L g   á   á  TE ..

Podlesí X:27
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8 Generel cyklistické dopravy 
Cíle návrhové části: 

• koordinace cyklistické dopravy s ostatními druhy doprav ve vztahu k dopravnímu 

zatížení stávajících komunikací, doplnění tras, cyklostezek, vyhrazených pruhů pro 

cyklisty apod., 

• návrh vedení nových cyklostezek a propojení cyklotras se stanovením etapizace 

přípravy a výstavby jednotlivých úseků, 

• návrh vedení společných stezek pro chodce a cyklisty určení lokality a návrh řešení 

společné nebo dělené, 

• mobiliář pro cyklodopravu (stojany, nabíjecí stanice, úschovny apod.). 

8.1 Metodika 

 

Chráněné trasy pro jízdu na kole, musí dle manuálu CROW6 vykazovat:  

• spojitost a jednotnost – počátky a cíle cest musí ležet na spojnicích jednotného a 

čitelného návrhu a pokrytí, 

• přímost – nabízená trasa je nejkratší možná, 

• atraktivitu – nabízená trasa je v příjemném prostředí, 

• bezpečnost – trasa je objektivně i subjektivně bezpečná a věkově nízkoprahová (0-99 

let), 

• komfort – trasa bude mít kvalitní povrch, dostatečnou šířku, nasvětlení, minimalizovaná 

zbytná převýšení i křížení s jinou dopravou či vynucená zastavení nebo zpomalení. 

 

Za chráněnou infrastrukturu je považováno takové opatření, které dostatečně systémově 

udržuje bezpečnost a plynulost pohybu lidí na kole: 

• smíšeným provozem – se sníženou rychlostí a omezeným počtem motorových vozidel, 

• optickým oddělením – integrace na vozovku pomocí vyhrazených nebo alespoň 

víceúčelových pruhů, 

• fyzickým oddělením – segregace mimo vozovku, a to jednostranně nebo oboustranně 

cyklostezkou, na křižovatkách integrovaně nebo segregovaně. 

 

Z referenčních přístupů Rakouska a Holandska jsou zřejmé hranice pro volbu typu chráněných 

tras. Vzhledem k šířkám vozovek a uličního prostoru ve stávající zástavbě lze uplatňovat bez 

zásadních zásahů pouze smíšený provoz nebo cyklostezku často spojenou 

s chodníkem/stezkou pro chodce. Šířkově dříve dostačující průtahy silnic II/385 a II/386 byly 

při rekonstrukci přeuspořádány ve prospěch přidruženého prostoru (parkování, zastávky, 

 

 

 
6 de Groot R. (ed): Design manual for bicycle traffic, CROW 2016 Holandsko, str. 31-32 
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přechody a zeleň) a zklidněny. Nyní jsou po rekonstrukci o šířkách vozovky typicky 7,0 m, což 

se nehodí ani pro sdílenou integraci víceúčelovými pruhy pro cyklisty (min. 7,5 m) ani pro 

vyhrazené jízdní pruhy (min. 8,50 m). 

 

 

Obrázek 13: Návrh použitelný jen pro část populace a pro většinu. zdroj: Ryan Martinson: 

Transportation talk, Highlights from Edmonton 2018, ITE 2018 Kanada, str. 28 

 

 

Tabulka 11: Výběr infrastruktury pro cyklisty při zátěži méně než 750 cyklistů/den v zastavěných 

oblastech podle charakteru motorové dopravy, upraveno podle zdroje: de Groot R. (ed): Design 

manual for bicycle traffic, CROW 2016 Holandsko, str. 102 

Povolená rychlost 

motorových vozidel v km/h 

Počet motorových 

vozidel za 24 hod 

Cílová infrastruktura 

<=30 < 4 000 smíšený provoz 

<=30 > 4 000 cyklopruh nebo cyklostezka 

<=50 - cyklopruh nebo cyklostezka 

>70 - cyklostezka 

 

https://www.itecanada.org/wpdm-package/40-2-summer-2018/?wpdmdl=5980&refresh=6389d6196f7111669977625#page=28
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Obrázek 14: Odpovídající infrastruktura pro cyklisty ve dvoupruhových ulicích podle charakteristik 

motorového provozu rychlost km/h a intenzita motorového provozu za hodinu, skupina 

I – smíšený provoz, II – kombinace integračních a segregačních opatření současně bez 

povinnosti použití, III – vyhrazené jízdní pruhy při malém zastoupení nákladní dopravy 

nebo cyklostezka, IV – cyklostezka. zdroj: Gwiasda P. Bracher T. (eds): Empfehlungen für 

Radverkehrsanlagen R2 (ERA), FGSV 2010 Rakousko, str. 19 

 

8.2 Stávající zástavba 

Stávající trasy pro jízdu na kole mimo motorovou dopravu nebo chráněné trasy vedou po 

okrajích bydlení (Mánesova, Podhoří). Hlavní cíle (nádraží, úřad, obchody) a obchodní ulice 

(Tišnovská, Legionářská, Tyršova) nemají adekvátní opatření a trasy pro cyklodopravu. Cílem 

návrhu je přinést nová propojení do doby výstavby jižního tunelového obchvatu a poté bude 

únosné provést trasy i skrze obchodní ulice. Předmětem návrhu je pěší/cyklo propojení: 

• U Stadionu – Jelínkových – Jiráskova – lávka Legionářská - Dr. Vališe – lávka Kuřimka 

– Pod Vinohrady 

• Zámecká – Srpek – Wolkerova 

• Zahradní – Na Loučkách – Hojerova 
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8.3 Napojení okolních obcí a cílů 

Mezi stávající vnější vazby vhodné pro jízdu na kole patří: 

• Moravské Knínice, 

• Zlobice (Malhostovice), 

• Lipůvka, 

 

Tyto doporučujeme dále doplnit o další hlavní směry mimo město: 

• Česká (Ivanovice) – v projektové přípravě, 

• Česká (žel. nádr., Ponávka, Mokrá hora), 

• Jinačovice (Bystrc) – v projektové přípravě, 

• Spálená skála – (I/43 v lokalitě Zadní kout), 

 

Dále usilovat o zlepšení kvality polních/lesních cest pomocí netuhých vozovek (štěrkové a 

mlatové cesty): 

• rybník Srpek – Čebín – částečně chybí zpevnění polních cest, 

• Podlesí – Lelekovice – chybí zpevnění polních cest. 

8.4 Rozvojové lokality  

Problematika rozvojových lokalit je komplexně probrána v kapitola 5.2 Rozvojové lokality, pro 

potřeby rozvoje cyklistické dopravy je dále rozvedeno toto téma zde. 

 

8.4.1 Obytný soubor Záhoří 

Z hlediska pěších a cyklistů se jeví vnitřní chráněná infrastruktura tohoto urbánního celku o 

6 000 obyvatelích z územního plánu, územní studie a materiálů EIA jako nedostačující a je 

v návrhu doplněna o další chráněné ulice, zjednodušeně 3 podélné a 3 příčné. Doplněno je 

dále napojení nové městské části na: 

• na ulici K AMP a Blanenskou a okolo výrobního areálu TEC z východu (I/43) i západu 

(od DC s.r.o.),  

• druhé přemostění I/43 s napojením na Podlesí,  

• na ulici Na Vyhlídce, 

• na ulici Kolíbka, 

• na Zadní Mezihoří. 

 

8.4.2 Obytný soubor U statku 

Pro cyklistickou dopravu je zásadní trasa mezi okružní křižovatkou Zámecká a Tišnovská, kde 

bude končit cyklostezka z Brna-Kníniček a Rybníkem srpkem a ulicí Úvoz.  
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8.4.3 Obytný soubor Podlesí 

Umožnit budoucí přímé napojení na Záhoří lávkou pro pěší a cyklisty. Dále umožnit propojení 

na ul. Blanenskou přes místní komunikaci jako kolektor. Protože je Podlesí ze tří stran 

obklopeno volnou krajinou, zpravidla lesem je nezbytné ponechat pěší případně i cyklistické 

prostupy ze zástavby do volné krajiny a lesních a polních cest. 

 

8.4.4 Obytný soubor Díly pod sv. Janem 

Pro cyklistickou dopravu je nezbytné zachovat přístup k lesu z Rozdělovací ulice. Dále 

výstavba cyklostezky na Českou/Ivanovice a Zadní mezihoří. 

 

8.4.5 Obytný soubor Na vlečce 

Z hlediska návrhů je pro cyklistikou dopravu je třeba zachovat obousměrnost ulice. 

 

8.4.6 Občanská vybavenost Sportovní areál 

Skrze sportovní areál je vhodné propojit stezky před a za bývalým areálem TOS. 

 

8.4.1 Výrobní areály Zadní mezihoří, západní a severní 

Rozvoj výrobního areálu Zadní mezihoří musí umožnit propojení cyklotras mezi Záhořím, Díly 

pod sv. Janem, Lelekovicemi a Česká nádraží. 

 

Západní areály rozvoje výrobních ploch nevyžadují nyní žádné cyklotrasy. 

 

Výrobní areály na severu města mají vymezenou výraznou rozvojovou plochu jen v případě 

TEC. Zde je třeba vnímat velkou již stávající územní blokaci a její neprostupnost zejména pro 

pěší a cyklisty, kterou je třeba dodatečně řešit vymezením koridorů ve směru na suchý poldr 

a Záhoří. 

V případě TOS je třeba předpokládat možné urbánní štěpení již rozděleného vlastnictví do 

menších ploch a umožnění nejen přístupnosti areálů TOS ale i prostupnosti a obsluhy území 

za areálem TOS dedikovanou komunikací umístěnou do stávajícího hlavního vjezdu.  

Hlavní odjezdové trasy je I/43 a II/386 Blanenská. 
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8.5 Liniové stavby 

Bariérou pro přístup lidí z města do krajiny jsou liniové stavby velkého významu. V blízkosti 

Kuřimi bude výstavba silnic I. třídy často s MÚK a čtyřmi pruhy. Proto je třeba zajistit způsob, 

jak překročit silnice, formou MÚK, přejezdů nebo i prostých vstřícných sjezdů na polní/lesní 

komunikaci: 

• I/43 

o úrovňově – Spálená skála – (I/43 v lokalitě Zadní kout), 

o lávka – Severní Záhoří - Podlesí, 

o podjezd – Jižní Záhoří - Podlesí, 

o úrovňově – Zadní Mezihoří 

▪ směr Lelekovice 

▪ směr Česká nádraží 

• I/73 

o mimoúrovňově – Čebín, vápenka 

o mimoúrovňově – Moravské Knínice 

o mimoúrovňově – Jinačovice 

o přístup na Kuřimskou horu od ČOV 

8.6 Přejezdy pro cylisty 

Na všech stávajících cyklostezkách křížících jiné komunikace vyznačit značkou V8 „přejezd 

pro cyklisty“, tak aby bylo dopravní hřiště čitelné pro uživatele obou křížených komunikací. 

V místech, kde je to možné, stavebně upravit křížení vjezdů a parkovišť jako „chodníkový 

přejezd“ nebo zvýšený přejezd, tak aby byla regulována rychlost najíždějících motorových 

vozidel a zdůrazněna preference bezmotorové dopravy. 

Celkem bylo identifikováno chybějících 13 přejezdů mezi cyklostezkami nebo výjezdů 

z cyklostezky do vozovky7 a to převážně na ulici Blanenská, případně na Zahrádkách a 

Kníničské. 

8.7 Doprovodná infrastruktura 

Doprovodná infrastruktura lze rozdělit do přírody a do města. Za klíčový prvek je považován 

stojan na parkování kol. Ve městě navrhujeme: 

• u běžných cílů kvalitní stojany na opření kola a uzamčení kol u cílů cest (přestupní 

místa, koupaliště, úřady, obchody, služby, volný čas, vzdělávání) 

• u významných cílů krytá stání, uzamykatelné boxy pro kola, servisní stojany (vlakové 

nádraží) 

 

 

 
7 TP179 Navrhování komunikací pro cyklisty, MDCR 2017, str.62 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjrrNPG0Nr7AhV2_rsIHROIDiwQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fpjpk.rsd.cz%2Fdata%2FUSR_001_2_8_TP%2FTP_179_2017.pdf&usg=AOvVaw3OVflRyUqS9ZSfYfglphNS#page=64
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V krajině je vhodné cyklostezky doplňovat odpočívadly, podle pravidel pro pěší turisty bez 

specificky cyklistické výbavy. Za vhodné je místo s výhledem do krajiny vybavené lavičkou, 

stolem, případně přístřeškem na tímto mobiliářem. 

 

 

Obrázek 15: Požadovaná vzdálenosti stojanu od dveří/vstupu cíle k délce parkování a očekávaná 

kvalita služby, zdroj: Celis P., Bølling-Ladegaard E.: Bicycle parking manual, Danish 

cyclists federation, Kodaň 2008, str. 28 

 

  

https://www.celis.dk/Bicycle_Parking_Manual_Screenversion.pdf#page=28


 

 

 

 

DHV PRO, spol. s r.o. 47/50 prosinec 2022 

 

 

 

9 Generel pěší dopravy 
Cíle návrhové části: 

 

Zpracovatel navrhne aktualizaci stávající sítě pěších tras a návrh nových pěších tras a koridorů 

v zastavěných i nezastavěných částech města s ohledem na důležitost a atraktivnost cílů. 

 

Do návrhu nové sítě bude zahrnuto: 

• obnova vybraných původních pěších propojení, 

• úpravy přechodů a míst pro přecházení, 

• rozšíření pěších tras z centra do obytných částí a jiných cílů cest, 

• bezpečné cesty do škol, 

• propojení pěších koridorů na území města s místními a regionálními turistickými 

trasami  

• návaznost propojení pěších tras na cyklistické trasy se smíšeným provozem pěších a 

cyklistů, 

• vazby pěších tras na zastávky veřejné hromadné dopravy a přestupní terminál vlak-

bus,  

• řešení kolizních míst – křížení navrhovaných pěších tras a koridorů se stávajícími 

komunikacemi s vyšším dopravním významem, železničními tratěmi, apod. – 

přechody, lávky a podchody, 

• koncepce bezbariérových tras města (soubor vhodných bezbariérových tras dle 

podmínek Národního rozvojového programu mobility pro všechny) s návrhem doplnění 

informačních prvků pro osoby s omezenou schopností orientace (akustická 

signalizace, akustické orientační majáky, apod.). 

• doplnění městského mobiliáře – odpočinková místa na trasách. 

 

9.1 Metodika a provázanost 

Průměrná vzdálenost, na kterou chodíme pěšky se pohybuje okolo 1 km (75 % cest pěšky v 

Česku8 je do 1,1 km). Podobně jako u jízdy na kole je důležité, aby nejen cíle cest ležely blízko 

sebe, ale aby cesta pěšky neboli trasa vykazovala: 

• přímost – nabízená trasa je nejkratší možná, 

• atraktivitu – nabízená trasa je v příjemném prostředí 

• bezpečnost – trasa je objektivně i subjektivně bezpečná a věkově nízkoprahová (0-99 

let), 

 

 

 
8 Česko v pohybu: Na jaké vzdálenosti lidé cestují?, CDV 2020 

https://www.ceskovpohybu.cz/#tl
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• komfort – trasa bude mít kvalitní povrch, dostatečnou šířku, nasvětlení, minimalizovaná 

zbytná převýšení i křížení s jinou dopravou či vynucená zastavení nebo zpomalení. 

 

Pěší trasy úzce souvisí s cíli, které se nachází na prostranstvích, pokud je cíl vzdálen nad 

únosnou míru, pěšky z domu nevyrazíme. Základní pěší trasou je ulice optimálně s 

oboustrannými chodníky (od kterých lze za určitých okolností upustit). Druhou vrstvou pěších 

tras jsou navržené i stávající cyklistické trasy, které sdílí jeden veřejný prostor, ne nutně jedno 

místo (při jízdě na vozovce). Teprve ve třetím kroku přichází pěší trasy jako prostorově 

samostatné a svébytné komunikace, které zpravidla přirozeně zpřístupňují cíle nejkratší 

cestou nebo zkracují původní cesty, často s velkým převýšením. 

Bezbariérovost je základním požadavkem všech chodníků a jejich splnění je předpokladem 

stavebního povolení. Doplnění prvků infrastruktury pro chodce jako jsou např. přechody, 

chodníky na stávajících veřejných prostranstvích jsou popsány v jednotlivých opatřeních na 

základě námětů. 

 

 

Obrázek 16: Základní přístup podle povolené rychlosti motorových vozidel k sdílení nebo oddělení 

prostoru bezmotorové dopravy, zdroj: Materiály pro projednání Koncepce cyklistické 

dopravy v Ostravě, Mappa 2022 
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9.2 Návrh tras  

Předmětem návrhu tras je zejména zpřístupnění nebo zachování přístupnosti krajiny nebo 

veřejných prostorů. 

Ve stávající zástavbě jde propojení: 

• ulice Kout – Úvoz, 

• ulice Pod Horkou – Na vyhlídce, 

• ulice B: Němcové – Hybešova, 

• ulice Luční – Zámecká, 

• ulice Metelkova – Na loučkách. 

 

V nové zástavbě navrhujeme zachovat zejména pěší přístupy do volné krajiny: 

• ulice Podhoří – Kuřimská hora, 

• ulice U rybníka – Kuřimská hora, 

• ulice B: Němcové – Horka, 

• ulice Vrchlického – Horka, 

• ulice Na vyhlídce – Záruba, 

• ulice Pod Vinohrady – U Včelky, 

• ulice Hybešova – U Včelky, 

• ulice Na Korálovkách – Luční potok, 

• ulice Sv. Čecha – Luční potok, 

• Záhoří jih – Záruba, 

• Záhoří jih – Horka, 

• Záhoří sever – zeleň u TEC, 

• Podlesí – vstupy do lesů pod Babím lomem a Opálenky. 

 

9.3 Přechody, místa pro přecházení 

Jako jedno z problémových míst, kde se chodci cítí nepříjemně jsou jednotlivá křížení pěších 

komunikací zejména s motorovou dopravou. Pro zjednodušení zde budou nazývány tato místa 

přechody, ač formálně nemusí být takto vyznačeny a může být použito jiné nebo žádné 

značení. Cílem je dosáhnou takového řešení, kde se pěší budou cítit dostatečně bezpečně. 

Na průtazích silnic II/385, II/386 a sběrných místních komunikacích není dostatek přechodů, a 

to ani v místě křižovatek, tak pro příčné překonání ulice je navrženo 8× nových přechodů. 

V situaci přechodů souběžných vzhledem k průjezdním úsekům silnic je navrženo 38× míst 

k postupnému dořešení a zkvalitnění. V současných i budoucích zónách 30 km/h se nachází 

zbytně rozlehlých 13 křižovatek, které je navrženo přizpůsobit je požadovanému charakteru 

zklidněním: zvýšením plochy křižovatky do úrovně chodníku, zmenšením poloměrů oblouků, 

osazením sloupků pro ochranu chodníků a případně vysazené chodníkové plochy. 
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Obrázek 17: Chůzi přívětivá křížení chodníků s vozovkou podle charakteru provozu, zdroj: Manuál 

tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, IPR 2014, str 89-90 

 

Úpravy „přechodů“ mají spočívat v adekvátním dopravním značením a stavební úpravě, které 

jdou ruku v ruce. Stavební úprava na kříženích pěších komunikací s provozem motorových 

vozidel: 

• chodníkové přejezdy (vjezd do obytné zóny), 

• zvýšené přechody (na vedlejších komunikacích, okraj zóny 30), 

• zvýšené křižovatky a zmenšené poloměry oblouků (uvnitř zóny 30), 

• pouze bezbariérové úpravy. 

 

Dopravní značení na kříženích pěších komunikací s provozem motorových vozidel je 

navrženo: 

• přechod (přednost chodce a povinnost použít), 

• místo pro přecházení (povinnost použít), 

• místo pro překonání komunikace (=nic). 

 

 

https://iprpraha.cz/assets/files/files/b956942f2d4563de94d21c8c97679009.pdf#page=89
https://iprpraha.cz/assets/files/files/b956942f2d4563de94d21c8c97679009.pdf#page=89
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návrh zón 30 km/h

navrhované komunikace 2035
I. třída

II./III. třída

místní

rušené

most

jednosměrka

rezerva

stávající zklidněné oblasti
zóny 30 km/h

obytné zóny



návrh zón 30 km/h

navrhované komunikace 2045
I. třída

II./III. třída

místní

rušené

most

tunel

jednosměrka

rezerva

stávající zklidněné oblasti
zóny 30 km/h

obytné zóny



 
výhledová bilance kapacity a poptávky
2035 (2021/2035)

-446 - -167

-167 - -126

-126 - -102

-102 - 0

0 - 204



návrh změny organizace parkování

návrh hromadných garáží

návrh regulace parkování



zastávky návrh

vlak

bus

zastávky stav

vlak

bus

návrh autobusové linky
2022

2035 malý okruh

2035 malý okruh

docházka bus 0.4km_NÁVRH

docházka bus 0.4km_STAV



návrh zastávky

vlak

stanice

vlak

isolinie 0,5-1-1,5km_VÝHLED

isolinie 0,5-1-1,5km_STAV



návrh přejezdů pro cyklisty

návrh cyklotras
existující

výhled

rušené

stav cyklostras
připravované cyklostezky

cyklostezky (C8,C9,C10,B11)

významné lesní/polní cesty

hranice města



návrh úprav křížení (přechodů)

zvýšená křižovatka

bezbariérové

zvýšené

návrh pěších tras

návrh doplnění bezbar. tras

návrh cyklotras
existující

výhled

rušené

návrh komunikací
bridge

tunel

primary

secondary

residential

zrusit

stav cyklostras
připravované cyklostezky

cyklostezky (C8,C9,C10,B11)

významné lesní/polní cesty

stav chodník-bezbariérový
ano

ne

hranice města



 6. Seznam projektů a námětů 1/4

číslo

počet 

listů identifikace a stručné pojmenování typ opatření investor

návrh 

priorit pozemky návrh cílového řešení typ investice

očekávaný efekt 

a přínos opatření

požadavky na 

koordinaci s jinými 

opatřeními

posouzení z hlediska 

životního prostředí

návrhy na 

změny ÚP

odhadovaná 

finanční náročnost

N 01 1

zbudování cyklo a pěší stezky Srpek-

Wolkerova-Jiráskova (podchod a opěrná 

zeď) cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2035

Rezidence Vlečka 

s.r.o., SŽ s.o.

Předmětem opatření je výstavba průchodu tělesem vlečky v prodloužení 

ulice Wolkerova (podchod pod tratí) a posun opěry vlečky na konci ul. 

Jiráskova (za provozu hl. tratě). Výstavba pěší stezky pro přístup na 

zemní těleso (schody a rampa) a cyklostezky bez ztraceného převýšení 

šířky 2-4m. nová stavba

zlepšení 

prostupnosti 

území bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 50 mil. Kč

N 02 3

zbudování chodníku Pod Vinohrady-Na 

vyhlídce pěší MěÚ Kuřim 2035 převážně veřejné

Výstavba chodníku a přístupu ke křižovatce Havlíčkova × Mánesova a na 

východní straně napojení až na chodník Hybešova. Umístění chodníku je 

i na úkor vozovky s možným lokálním obousměrným provozem na 

jednopruhové komunikaci. Některé dílčí úseky umístěné na soukromém 

pozemku možno řešit rekonstrukcí. nová stavba

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší N10, N11 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 03 1

prodloužení chodníku v Dlouhé (Díly pod sv. 

Janem) pěší MěÚ Kuřim 2035

Zbudování chodníku na páteřní komunikaci k rozvojové ploše v šířce 2,0 

m. Součástí je i úprava souvisejících křižovatek. nová stavba

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší N12 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 04 1

zbudování chodníku k zastávce Kuřim, 

rozc.2.0 pěší MěÚ Kuřim 2035 JmK (SUS), ČR (ŘSD)

Zastávka nemá vybudován bezpečný přístup pro pěší, na navrženo 

dolnění chodníku. Vzhledem k plánované přestavbě MÚK Blanenská 

dojde k posunu této zastávky a k výstavbě chodníku v upravené poloze. nová stavba

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 05 1

zbudování chodníku mezi cyklostezkou a 

hřbitovem v Moravských Knínicích pěší

Obec Moravské 

Knínice 2035 soukromé pozemky

Navržen chodník/stezka š. 2,5 m pro přístup do centra obce (cyklostezka 

vede za humna) po tělese staré dálnice, využití stávajícího propustku. 

Varianta přímo podél silnice problematická skrze odvodnění silnice a 

soukromé pozemky. nová stavba

zlepšení 

dostupnosti 

občanské 

vybavenosti bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 06 1

zbudování chodníku na Legionářské v úseku 

Kulturní dům-Kaufland (východní strana) pěší MěÚ Kuřim 2045 JmK (SUS)

Navržen chodník o š. 2,5 m podél krajské silnice, nutná výstavba dešťové 

kanalizace s vpustmi pro odvodnění silnice. nová stavba

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 15 mil. Kč

N 07 1

zklidnění vstupů do fotbalového stadionu a 

Pivnice Pohoda (U Stadionu) pěší MěÚ Kuřim 2035

Kultivace a rozčlenění účelových a parkovacích ploch před vjezdem na 

stadion. Úprava vstupu k Pivnici Pohoda, zřízení příčného prahu v místě 

pro přecházení.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 1 mil. Kč

N 08 1

okružní křižovatka Tišnovská × Zámecká 

(II/385 × III/3846) IAD JmK (SUS) 2035 JmK (SUS)

Výstavba okružní křižovatky na místě stykové křižovatky nově v  mírně 

odsazené podobě směrem k Tišnovu. Stávající křižovatka má 

překročenou kapacitou levého odbočení ze Zámecké na Tišnov.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zvýšení 

bezpečnosti a 

plynulosti 

silničního provozu bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 30 mil. Kč

N 09 1

zákaz stání v křižovatce U Vlečky × U 

Stadionu z důvod rozhledů IAD MěÚ Kuřim 2035

Rozčlenění ploch komunikace a ploch ke garážím, zákaz stání z důvodu 

nevyhovujících rozhledů v křižovatce.

změna organizace a 

regulace dopravy

zvýšení 

bezpečnosti a 

plynulosti bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 100 000 Kč

N 10 1 zbudování lávky Hybešova přes žel. trať cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2045 SŽ, s.o.

Lávka obnovuje přímé pěší/cyklo propojení ulice Hybešovy, protože 

chodci nyní chodí závlekem a ve vozovce. Lávka doplňuje stávající 

jednopruhový most, který je mimo osu zástavby. nová stavba

zlepšení 

dostupnosti pro 

pěší N02, N29 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 15 mil. Kč

N 11 1

zbudování lávky přes Kuřimku (mezi ulicemi 

Dr. Vališe-Nerudova) cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2035 částečně Povodí MoravyKrátká lávka pro pěší a cyklisty napojující Dr. Vališe na ul. Mánesovu. nová stavba

zlepšení 

dostupnosti pro 

pěší N02 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 1 mil. Kč

N 12 2

zřízení přechodů a zklidnění podél ulice 

Dlouhé a Rozdělovací pěší MěÚ Kuřim 2035

Zřízení zvýšených ploch křižovatek, zmenšení oblouků v nárožích ulic, 

doplnění dopravního značení.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zvýšení 

bezpečnosti a 

plynulosti 

silničního provozu N03, N16 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 13 2

zřízení přechodů a zklidnění na ul. 

Komenského (k podchodu na Dr. Vališe) pěší MěÚ Kuřim 2035 částečně soukromé - nevyřešené poz. komunikací

Vysazená chodníková plocha a zvýšené křižovatky  v místě křížení 

chodníků s vozovkou pro zkvalitnění přístupu k podchodu na ul. Dr. 

Vališe.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zvýšení 

bezpečnosti a 

plynulosti 

silničního provozu bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 1 mil. Kč

N 14 1

zbudování chodníku Otevřená-podchod na 

Dr. Vališe pěší MěÚ Kuřim 2035 částečně SŽ, s.o.

Chodník před protihlukovou stěnou od podchodu na ul. Dr. Vališe k ul. 

Otevřené. nová stavba

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší N22 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 1 mil. Kč

N 15 1

zřízení přechodu na okrajích sídliště Na 

Loučkách východním směrem pěší MěÚ Kuřim 2035 částečně ČR (ÚZSVM)

Zvýšení plochy křižovatky, zmenšení poloměrů oblouků, návrh nových 

přechodů pro chodce.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zvýšení 

bezpečnosti a 

plynulosti 

silničního provozu

N15, N17, N20, N34, 

N35, N40 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 1 mil. Kč

N 16 úprava nebo prodloužení chodníku u Lidlu pěší MěÚ Kuřim 2035 Lidl, v.o.s., Povodí Moravy, s.p.

Zkvalitnění přístupu z ulice Dlouhá na okružní křižovatku nebo zastávku 

ve dvou variantách, přímější přes pozemek LIDL a variantně podél 

vodoteče. nová stavba

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší N12 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 17 1

zbudování podchodu k ZŠ Tyršova pod 

II/385 cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2045 částečně ČR (ÚZSVM), Kuřim/ZŠ KuřimStavba podchodu pod silnicí vč. ramp a schodišť nová stavba

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší

N15, N17, N20, N34, 

N35, N40 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 30 mil. Kč



 6. Seznam projektů a námětů 2/4

číslo

počet 

listů identifikace a stručné pojmenování typ opatření investor

návrh 

priorit pozemky návrh cílového řešení typ investice
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N 18 1

vyznačit přejezd na cyklostezce do M. 

Knínic přes Zámeckou cyklo MěÚ Kuřim 2035 JmK (SUS)

Stávající nevyznačení místo pro přecházení bude doplněno adekvátní 

značkou přejezd pro cyklisty, který všem účastníkům provozu ozřejmuje 

účel a využití ostrůvku.

změna organizace a 

regulace dopravy

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší a cyklisty bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 100 000 Kč

N 19 hotovo

zlepšit rozhledy na přechodu Legionářská × 

Zborovská IAD MěÚ Kuřim 2022 Realizováno v rámci rekonstrukce Legionářské 2022.

změna organizace a 

regulace dopravy

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší a cyklisty hotovo

N 20 1

posun přechodu do vstřícnější polohy 

Tyršova×U Potoka přes II/385 cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2045 částečně ČR (ÚZSVM), JmK (SÚS), TJ Sokol Kuřim

Po výstavbě podchodu možno posunout přechod U Potoka do vstřícnější 

polohy.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zlepšení 

dostupnosti pro 

pěší

N15, N17, N20, N34, 

N35, N40 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 21 1 nasvítit přechod U Polikliniky pěší MěÚ Kuřim 2035 částečně JmK (SUS), soukromí vl.Nasvícení přechodu spolu úpravou přístupu od Polikliniky.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 0,5 mil. Kč

N 22 1

zbudovat lávku Legionářská (Dr. Vališe-

Jiráskova) a napojení na Otevřenou cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2035 částečně JmK (SUS), ČR (SŽ, s.o.)

Lávka vyřeší složité výškové napojení mezi Otevřenou a Dr. Vališe, které 

lze projít jen skrze značně odsazené přechody. Pro cyklisty bude sloužit i 

pro napojení směr Srpek a Čebín.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší N14 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 24 2

legalizace parkování na Jungmannově při 

zachování zklidnění a průjezdu cyklistů v 

obou směrech. statická MěÚ Kuřim 2035

Cílem opatření je legalizovat parkování při zachování zklidnění a 

zachování průjezdnosti pro cyklisty. Řešení je provedeno skrze vymezení 

parkovacích míst na vozovce šířky 2,0 m a pojížděné jednopruhové 

obousměrné vozovky šířky 4,0 m s vyznačenými výhybnami.

změna organizace a 

regulace dopravy

legalizace 

parkovacích stání bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 0,5 mil. Kč

N 25 3

zlepšit jistotu průjezdu okružní křižovatkou 

osazením svodidla na jižní straně IAD MěÚ Kuřim 2035 ČR (ÚZSVM) a soukromé vlastnictví Na jižní straně osazeno svodidlo, možno zvážit úpravy části obrub.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zvýšení 

bezpečnosti 

silničního provozu bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 0,5 mil. Kč

N 26 1 zklidnění Brněnské a vyznačení přechodů IAD MěÚ Kuřim 2035 částečně soukromé vlastnictví

V roce 2022 realizováno zklidnění ulice na jednopruhovou obousměrnou 

komunikaci s podélným parkováním. Další zklidnění je navrženo v 

napojení ulice Podhoří zvýšením křižovatky.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 0,5 mil. Kč

N 27 hotovo

zrušit keře v rozhledech na Legionářské (u 

Sv. Čecha, Smetanova) IAD MěÚ Kuřim 2022 Realizováno v rámci rekonstrukce Legionářské 2022.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zvýšení 

bezpečnosti a 

plynulosti 

silničního provozu bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP hotovo

N 28 nelze

synchronizovat stávající pěší a SSZ semafory 

(nelze) IAD MěÚ Kuřim

Zelenou vlnu nelze zajistit z důvodu:

1) dosažení vzájemné vzdálenosti 600 m samostatného poptávkového 

přechodu pro chodce a dynamicky řízené křižovatky s proměnnou 

délkou cyklu 60-120 sekund. Synchronizace při této vzdálenosti ztrácí 

efekt s ohledem na dynamiku dopravního proudu. 

2) překročení max. délky signálu stop (červená) nebo zkrácení délky 

cyklu na úkor kapacity jednotlivých dopravních proudů.

změna organizace a 

regulace dopravy

zvýšení plynulosti 

dopravního 

proudu nelze

N 29 1

vybudování propojení z ulice Pod Vinohrady 

do okružní křiž. Penny IAD MěÚ Kuřim 2045 částečně SŽ, s.o.

V místě předpokládaného napojení je značný výškový rozdíl, je zde 

uložena deponie násypu z někdejších terénních úprav, proto navržené 

konformní řešení v souladu s územním plánem bude vyžadovat opěrné 

zdi z obou stran a značný sklon komunikace. nová stavba

zklidnění dopravy 

ve stávající 

zástavbě ulice 

Hybešova N20 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 15 mil. Kč

N 30 1

zamezení vjezdu zbytné dopravy do 

Podhoří zřízením jednosměrky IAD MěÚ Kuřim 2035

Je navrženo v koncovém úseku Podhoří / U Rybníka v místě mostku přes 

Kuřimku vyznačit jednosměrku, která zamezí průjezdu tranzitní dopravy 

ve směru Křižkovského - Brněnská.

změna organizace a 

regulace dopravy

zklidnění dopravy 

ve stávající 

zástavbě ulice 

Podhoří bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 100 000 Kč

N 31 2 zklidnění ulice Podhoří IAD MěÚ Kuřim 2035

Zklidnění ulice je provedeno instalací jednoho nového a úpravou 4 

stávajících příčných prahů.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zklidnění dopravy 

ve stávající 

zástavbě ulice 

Podhoří bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 1 mil. Kč

N 32 1

do doby přestavby I/43 snížit na křižovatce 

Podlesí rychlost na 70 km/h IAD MěÚ Kuřim 2035

Toto řešení bylo již jednou MěÚ projednáváno, ale nezískalo souhlas 

PČR.

změna organizace a 

regulace dopravy

zvýšení 

bezpečnosti v 

křižovatce bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 0,5 mil. Kč

N 33 1

vyznačení cyklistické obousměrky ul. Pátera 

Peši a Zámecká cyklo MěÚ Kuřim 2035

Důležité cyklistické propojení mezi Jinačovicemi/M. Knínicemi a Srpkem 

mimo frekventované komunikace.

změna organizace a 

regulace dopravy

zlepšení 

podmínek pro 

cyklistickou 

dopravu bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 0,5 mil. Kč

N 34 1 cyklostezka U Potoka-Hojerova cyklo MěÚ Kuřim 2035 částečně ČR (ÚZSVM)

Předmětem stavební úpravy je rozšíření chodníku tak, aby mohl být 

chodník pojížděn i cyklisty.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zlepšení 

podmínek pro 

cyklistickou 

dopravu

N15, N17, N20, N34, 

N35, N37, N40 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč
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N 35 1 cyklostezka Zahradní-Malá Česká cyklo MěÚ Kuřim 2035

Předmětem stavební úpravy je rozšíření chodníku tak, aby mohl být 

chodník pojížděn i cyklisty.

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zlepšení 

podmínek pro 

cyklistickou 

dopravu

N15, N17, N20, N34, 

N40 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 36 1 chodníky Tišnovská pěší MěÚ Kuřim 2035 částečně ČR (ÚZSVM), JmK (SÚS), soukromé vlastnictví

Navrženy jsou chodníky o šířce 2,0 a 2,5 m umožňující pěší přístup do 

průmyslové zástavby a ke hřbitovu. nová stavba

zlepšení 

podmínek pro 

pěší dopravu bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 37 1 cyklostezka Hojerova-Metelkova cyklo MěÚ Kuřim 2035

Pokračování cyklostezky mezi Nádražím a Hojerovou (a dále směr na 

Českou, Ivanovice) s využitím podchodu a rozšířením chodníku. nová stavba

zlepšení 

podmínek pro 

cyklistickou 

dopravu N34 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 38 1 cyklostezka U Potoka-Jánská cyklo MěÚ Kuřim

částečně 

soukromé a 

Povodí Moravy

Zbudování nebo legalizace cyklostezky podél Kuřimky od Nádražní po 

Brněnskou. nová stavba

zlepšení 

podmínek pro 

cyklistickou 

dopravu bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

N 39 1 přechod Legionářská × Úvoz × Zahradní pěší MěÚ Kuřim 2035 částečně JmK (SUS)

Navržený přechod má zlepšit propojení mezi Úvozem a Zahradní. Pokus 

o vstřícné napojení dvou stykových křižovatek do průsečné není 

prostorově možný. 

modernizace stávající 

dopravní infrastruktury

zvýšení 

bezpečnosti pro 

pěší bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 100 000 Kč

N 40 1

obousměrka U Potoka vč. cyklostezky podél 

Kuřimky IAD MěÚ Kuřim 2035 částečně soukromé a Povodí Moravy

Rozšíření ulice U Potoka na obousměrnou komunikaci šířky 6 m v celé 

délce vč. cyklostezky š. 2,5 m v úseku Zahradní - Tyršova. Problém 

existence páteřní trasy Vírského vodovodu. Koordinace s retenčním 

kanalizačním objektem.

změna organizace a 

regulace dopravy

zlepšení 

dopravního 

napojení 

N15, N17, N20, N34, 

N35, N40 bez zásadního vlivu na ŽP

bez vlivu na 

ÚP do 5 mil. Kč

101

přestavba I/43 (MÚK Lipůvka, MÚK 

Blanenská, MÚK Podlesí, 4,8 km) vč. 

kolektor Podlesí IAD ŘSD ČR 2035 - do 2 000 mil. Kč

102

výstavba I/73 (Troubsko-Kuřim, Kuřim-

Bořitov, 32 km) vč. přeložky II/386 IAD ŘSD ČR 2045 - do 10 000 mil. Kč

103

výstavba Jižního tunelového obchvatu (4,2 

km) IAD ŘSD ČR 2045 - do 5 000 mil. Kč

104 výstavba MK pro rozvojové plochy Záhoří IAD developer 2035 - -

105 výstavba MK pro rozvojové plochy U Statku IAD developer 2035 - -

106 výstavba MK pro rozvojové plochy Podlesí IAD developer 2035 - -

107

výstavba MK pro rozvojové plochy Díly pod 

sv. Janem IAD developer 2035 - -

108

výstavba MK pro rozvojové plochy Na 

vlečce IAD developer 2035 - -

109

výstavba MK pro rozvojové plochy 

Sportovní areál IAD developer 2035 - -

110

výstavba MK pro rozvojové plochy Zadní 

mezihoří IAD developer 2035 - -

111 nákup elektro autobusu MHD IAD MěÚ Kuřim 2035 - do 15 mil. Kč

112

nákup referentského elektro vozidla pro 

MěÚ vč. nabíječky IAD MěÚ Kuřim 2035 - do 5 mil. Kč

113 výstavba veřejná nabíjecí stanice IAD MěÚ Kuřim 2035 - do 5 mil. Kč

114

podpora (elektro) bikesharing - sdílení kol a 

koloběžek IAD MěÚ Kuřim 2035 - do 1 mil. Kč

115 podpora (elektro) carsharing - sdílení aut IAD MěÚ Kuřim 2035 - do 1 mil. Kč

116 výstavba parkovacího domu G1 statická MěÚ Kuřim 2035 - do 100 mil. Kč

117 výstavba parkovacího domu G2 statická MěÚ Kuřim - - do 100 mil. Kč

118 výstavba parkovacího domu G3 statická MěÚ Kuřim - - do 1 000 mil. Kč

119 výstavba parkovacího domu G4 statická MěÚ Kuřim - - do 100 mil. Kč

120 výstavba parkovacího domu G5 statická MěÚ Kuřim - - do 100 mil. Kč

121 výstavba parkovacího domu G6 statická MěÚ Kuřim - - do 1 000 mil. Kč

122 výstavba parkovacího domu G7 statická MěÚ Kuřim - - do 50 mil. Kč

123 výstavba parkovacího domu G8 statická MěÚ Kuřim - - do 1 000 mil. Kč

124 výstavba parkovacího domu G9 statická MěÚ Kuřim 2045 - do 50 mil. Kč

125 výstavba parkovacího domu G10 statická MěÚ Kuřim - - do 100 mil. Kč

126 výstavba parkovacího domu G11 statická MěÚ Kuřim - - do 30 mil. Kč

127 výstavba parkovacího domu G12 statická MěÚ Kuřim - - do 30 mil. Kč

128 zavedení regulovaného parkování statická MěÚ Kuřim 2035 - do 5 mil. Kč

129

úpravy organizace dopravy pro legalizace 

parkování v několika ulicích statická MěÚ Kuřim 2035 - do 1 mil. Kč

130 roční provoz autobusové linky MHD hd MěÚ Kuřim 2035 - do 5 mil. Kč

131 doplnění infrastruktury zastávek hd MěÚ Kuřim 2045 - do 5 mil. Kč
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132

výstavba nové vlakové zastávky "Kuřim 

zastávka" hd SŽ s.o. 2045 - do 100 mil. Kč

133 výstavba cyklostezky Kuřim-Jinačovice cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2035 - do 100 mil. Kč

134

výstavba cyklostezky Kuřim-Česká 

(Ivanovice) cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2035 - do 50 mil. Kč

135

výstavba cyklostezky Zadní Mezihoří - Česká 

nádr. (Ponávka) cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2035 - do 15 mil. Kč

136

výstavba cyklostezky Zadní Mezihoří-

Lelekovice cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2035 - do 30 mil. Kč

137

výstavba cyklostezky Blanenská - Spálená 

skála (-Lipůvka) cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2035 - do 30 mil. Kč

138

cyklistická doprovodná infrastruktura a 

přejezdy pro cyklisty cyklo, pěší MěÚ Kuřim 2035 - do 5 mil. Kč

139 zvýšené křižovatky 13× pěší MěÚ Kuřim 2035 - do 15 mil. Kč

140 zvýšené přechody 38× pěší MěÚ Kuřim 2035 - do 5 mil. Kč

141

bezbariérové trasy (rekonstrukce chodníků) 

2,2 km pěší MěÚ Kuřim 2035 - do 5 mil. Kč

142

pěší prostupy do krajiny a v zástavbě 1.5 

km pěší MěÚ Kuřim 2035 - do 5 mil. Kč




























































































