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1. Úvod 

Zpracování dopravního modelu města Kuřim pro stávající a výhledový stav 
komunikační sítě vychází z údajů o intenzitě dopravy zjištěných dopravním průzkumem a 

také z prognózovaných intenzit dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2030 při realizaci 
různých variant výhledové komunikační sítě, především výhleldové trasy silnice R43.  

Předmětem výpočtu dopravního modelu je rozložení dopravních cest pro 
zdrojovou, cílovou a tranzitní dopravu ve variantách výhledové komunikační sítě v okolí 

města Kuřim. Změna v dopravní síti a transformaci modelových dat je provedena 
v novém, vyspělém softwarovém prostředí Questor (viz dále). 

 

Výstupy z dopravního modelu jsou zařazeny v přílohách jako kartogramy 
vypočtené zátěže na modelované komunikační síti. A to jak pro stávající stav 2009, tak 

pro dvě varianty výhledového stavu komunikační sítě v roce 2030:  

► Stávající stav 2009: stávající komunikační síť pro rok 2009  

► Varianta SEVER 2030: výhledová komunikační síť pro rok 2030 (výhleldová 
trasa silnice R43 spojena se současnou silnicí I/43 severním obchvatem Kuřimi) 

► Varianta JIH 2030: výhledová komunikační síť pro rok 2030 (výhleldová trasa 
silnice R43 spojena se současnou silnicí I/43 jižním obchvatem Kuřimi)  

 

Společně s grafickými výstupy z dopravního modelu je uvedena i část 
vyhodnocení provedeného dopravního průzkumu, matice přepravních vztahů, která je 

základním vstupním údajem pro dopravní modelování.  

Matice přepravních vztahů poskytuje data o příjezdech a odjezdech do 
definovaných dopravních oblastí, které jsou vymezeny sčítacími stanovišti. Město Kuřim 
bylo rozděleno do 5 vnějších (zdroj a cíl dopravy mimo město) a 2 vnitřních 
dopravních oblastí odpovídající průzkumu. Pro podrobnější zachycení změny intenzity 
dopravy  na komunikační síti uvnitř města mají vnitřní dopravní oblasti 1 i více zón. Pro 
rok 2009 je Kuřim dále členěna do 4 zón uvnitř města. 

Pro rok 2030 přibývá dopravní zóna dle územního plánu v místě nové bytové 

zástavby. Vnější zdroje a cíle dopravy jsou přizpůsobeny rozšíření komunikační sítě. 
Vnějšími zdroji a cíli dopravy pro obě varianty v roce 2030 je 9 dopravních oblastí 
navazujících na současné a nově vybudované komunikace R43, I/43, II/385, II/386, 

III/3864, III/6401 a místní komunikace do Podlesí.  
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2. Podklady 

 

2.1. Mapy a geodata 

- Generel dopravy Jihomoravského kraje, B. – Prognostická část, IKP 2004 

- Projekční podklady výstavby obchvatu, PK Ossendorf, R43 – obchvat města 
Kuřimi, 2009 

- Územní plán města Kuřimi, koncept, Knesl a Kynčl 2009 – varianta 1, výkres 

dopravy 

- Územní plán města Kuřimi, koncept, Knesl a Kynčl 2009  – varianta 2, výkres 
dopravy 

- ortofotomapa, Geodis 2006 
 

2.2. Průzkumy 

- směrový průzkum dopravy, DHV CR, 2009 

- profilový průzkum dopravy, VUT Brno, 2009 

- profilový průzkum dopravy, ŘSD, 2005 
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3. Analýza a prezentace výsledků 
 

3.1. Analýza matice přepravních vztahů 

Kromě informace o absolutním počtu vozidel, která projela jednotlivými 

stanovišti, je možné ze směrového průzkumu zjistit, odkud (první záznam o vozidle na 
stanovišti) a kam (další záznam o stejném vozidle na některém ze stanovišť) vozidla jela. 
Výsledná matice přepravních vztahů znázorňuje počet vozidel projíždějících pouze 

městem (viz. Příloha 2 – tranzitní doprava), popřípadě o podílu tranzitní dopravy na 
stanovištích (viz tabulka 1).  

Tabulka 1: Podíl tranzitní dopravy ku celodenní intenzitě dopravy na stanovišti.  

stanoviště z města (%) do města (%) průměr (%) 

1 25,1 25,3 25,2 

2 33,2 42,6 37,9 

3 43,7 46,2 45,0 

4 45,7 43,3 44,5 

5 44,0 35,6 39,8 

6 15,5 13,9 14,7 

 

Přehled sčítacích stanovišť je zobrazen výše na obrázku. 

Hodnoty intenzit celkové dopravy v Kuřimi v roce 2009 se pohybují na silnici 
II/385 přibližně 20 tisíc vozidel za den, na silnici II/386 je to přibližně 12 tisíc v blízkosti 

středu města. Z dopravních průzkumů provedených na podzim 2009 DHV CR bylo 
zjištěno, že většinu dopravy (79%) generuje město Kuřim. Je to doprava vnitroměstská 
(15%) a doprava do Kuřimi, nebo z Kuřimi (64%). Intenzity této dopravy nelze snížit 

vybudováním nových dopravních staveb. Zbylých 21% tvoří tranzitní doprava. 
Pochopitelně na okrajích města, kde chybí vnitroměstská doprava, se tyto poměry mění a 
tranzit tvoří v průměru pro oba jízdní směry na jednotlivých stanovištích od 25 do 45% 

dopravy. 

Nejvíce zatížená je komunikace II/385, čemuž také přispívá nejsilnější tranzitní 
vztah mezi Brnem a Tišnovem. Na vjezdech/výjezdech do/z města na této silnici je jsou 
průměrné podíly tranzitní dopravy 38% (Brno) a 40% (Tišnov), což odpovídá 6060, resp. 

5754 vozidlům za den. Rozdělení tranzitní dopravy na těchto dvou stanovištích ukazují 
následující grafy. Uvedeny jsou výsledky na výjezdu i na vjezdu do stanoviště 2 a 5.  

Tranzitní dopravy ve směru sever-jih po silnici II/386 tvoří téměř 1800 vozidel 
denně, což je asi 15% z vozidel projíždějících železničním podjezdem v Kuřimi za den. 
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Podíl tranzitní dopravy pro jednotlivé směry stanoviště 2 (Brno)
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Podíl tranzitní dopravy pro jednotlivé směry stanoviště 5 (Tišnov)
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3.2. Chyby a kalibrace matice 

Při neúplném či chybném zápisu registrační značky vozidla, nebo při chybném 
přepisu nedojde k vytvoření cesty konkrétního vozidla, popřípadě je dopravní cesta 
neúplná. Potom je matice vyrovnána na hodnoty zjištěné absolutní intenzitou dopravy na 

stanovišti, a to přiřazením vyrovnávacích cest podle váhového poměru. Celkový počet 
cest v matici je pak přibližně stejný, ale směrové rozdělení se může lišit v jednotkách 
procent nedokonalým vyrovnáním. 

 

3.3. Přepravní vztahy v roce 2030 

Pomocí růstových koeficientů ŘSD lze určit navýšení dopravy v roce 2030 na 
jednotlivých vjezdech do města a ve městě (použitý růstový koeficient z roku 2009 na rok 

2030 je 1,37). Pro řešené varianty však přibývají ještě vstupy na nově vytvořených 
komunikacích. Tyto vstupy jsou použity z modelů prognózy dopravy v širším okolí, kde 
je zahrnuto i přitížení dopravy z nadřazené komunikační sítě. Dále jsou pak doplněny o 

přepravní vztahy týkající se dopravy z/do Kuřimi. 

 

Pro tento model dopravy v Kuřimi se na základě Generelu Jihomoraského kraje 
předpokládá, že výstavbou komunikace R43: 

1) se převede předpokládaná tranzitní doprava ve směru Brno-Svitavy z dopravní 
oblasti současné silnice I/43 – Lipůvka do dopravní oblasti R43 severní část, 

2) část celkové dopravy obsluhující/projíždějící Brno se přesune do dopravní oblasti 

R43 jižní část 

3) dojde na R43 k navýšení tranzitu ve směru sever-jih, ve směru do/z Blanska a ve 

směru do/z Tišnova vzhledem k lepšímu spojení s dálniční sítí v Jihomoravském a 
Východočeském kraji. 

4) dojde k využití částí R43 a souvisejících upravených/nových komunikací 
zdrojovou a cílovou dopravou města Kuřim, popřípadě tranzitní dopravou méně 

významných zdrojů v okolí Kuřimi.  

 

Jako základní zdroj intenzit dopravy na komunikaci R43 pro rok 2030 byly 
použity hodnoty z Generelu dopravy Jihomoravského kraje – prognostická část, a to 
varianty, kde je R43 vedena přes Bystrc a západně od Kuřim. Tyto varianty se 

v celkových intenzitách dopravy v okolí Kuřimi liší relativně velmi málo (do 10%). 
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Podklad je využit také pro informaci o tranzitu ve směru Brno-Blansko v roce 2030 po 
silnici I/43. 

Základem pro intenzitu dopravy v oblastech od Brna, I/43 je současná hodnota 
intenzity dopravy zjištěná průzkumem DHV CR a VUT Brno, která je násobena 

růstovým koeficientem. Výsledná hodnota (cca 49 000 voz./24h) je zmenšena o část 
dopravy, kterou přebírá  R43. 

Zdrojem a cílem cest, který tvoří většinu dopravy v oblasti Lipůvka, je v roce 
2030 Blansko. Podkladem pro intenzitu dopravy v této oblasti je Generel dopravy JMK a 

sčítání dopravy ŘSD z roku 2005 využitím vhodných růstových koeficientů. 

Doprava v oblasti Tišnov je tvořena hodnotou intenzity dopravy zjištěné 
dopravními průzkumy DHV CR a násobené růstovým koeficientem a také přitížením 
z dopravy na R43. 

Použité hodnoty intenzit dopravy v hlavních vnějších dopravních oblastech jsou 
v zaokrouhleném stavu vypsány v tabulce 2.  

Větší část dopravy ze směru Brno- Bystrc, které původně přijížděly do Kuřimi po 

silnici III/3864, je v roce 2030 převedena na R43 jih, vzhledem k předpokládanému 
zdroji a cíli až Brně. I zbývající 3 vnější oblasti tvoří menší část celkové dopravy, kde, 
vzhledem k jejich malému významu, počítáme se zanedbatelným navýšením dopravy, ve 

vztahu k nové komunikaci R43.  

 

Tabulka 2: Zaokrouhlené celkové intenzity hlavních vnějších dopravních oblastí 
v modelu.  

vnější dopravní oblast celková intenzita 

R43 sever 24 000 

R43 jih 22 000 

Brno, I/43 37 000 

Lipůvka 17 000 

Tišnov 20 000 
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3.4. Výsledky modelování 

3.4.1. Stávající stav, rok 2009 

Modelové hodnoty zátěže komunikační sítě celkovou dopravou vycházejí matice 
přepravních vztahů na základě dopravního průzkum z 22. října 2009 a jsou kalibrovány 
podle počtu vozidel na jednotlivých stanovištích za 24 hodin (viz. Dopravní průzkum – 

Analytická část). Maximální intenzity dopravy se nacházejí na ulici Tišnovské (21000 
voz./24h) a Tyršova (19000 voz./24h), ulicí Legionářskou projede 13000 voz./24h. 

Kartogram celkových intenzit dopravy na vybrané stávající komunikační síti 
města Kuřim je zařazen jako Příloha 1. 

 

3.4.2. Výhledový stav, varianta SEVER, rok 2030 

Variantní řešení komunikační sítě v okolí Kuřimi při severním spojení R43 a 
silnice I/43 je v roce 2030 realizováno třemi mimoúrovňovými křižovatkami severně od 

Kuřimi a dvěmi mimoúrovňovými křižovatkami jižně od Kuřimi, které neumožňují 
vykonání všech dopravních pohybů.  

MÚK TOS a MÚK Kuřim-východ na severním obchvatu Kuřimi pomáhají 
odlehčit dopravu z části silnice II/386, kterou využívá zdrojová a cílová dopravy do 
oblasti severní Kuřimi. Jedná se především o nákladní dopravu na trase Tišnovská 

(II/385) – severní Kuřim, která má v celkovém zatížení ulice Tišnovské minimální podíl. 
Naopak díky rychlejšímu napojení z města na R43 – MÚK Čebín, využívá ulici 
Legionářskou (II/386) více vozidel.  

Na základě výpočtů dle, rychlostí a délek úseků a zdržení na křižovatkách lze 

porovnat výhodnost nejkratší trasy, resp. pravděpodopnost využití určitých úseků při 
cestě mezi vnějšími zónami. Tranzitní doprava při severní variantě není z komunikační 
sítě města Kuřim odvedena úplně.  

Jedná se o tranzitní dopravu mezi vnějšími oblastmi Lipůvka a vnějšími oblastmi 

jihozápadně od Kuřimi (Moravské Knínice, R43 jih a směr Jinačovice). Využití 
komunikační sítě není při opačném směru jízdy vždy stejně výhodné. Ve směru 
z Lipůvky je pravděpodobnost projetí Kuřimí pro všechny tři cíle 30%. V opačném směru 

už tranzitní doprava z R43 využívá pouze novou komunikaci, kdežto od Jinačovic i 
Moravských Knínic je výhodnější trasa do Lipůvky přes Kuřim pro všechnu dopravu. 
Intenzita těchto pohybů je však v roce 2030 malá, cca 250 vozidel za den, právě díky 

přesunu větší části tranzitní dopravy na R43 už v Brně.  
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Nejvýznamnější tranzitní doprava na komunikační síti v Kuřimi je mezi vnějšími 
oblastmi Tišnov a Brno, I/43. Ani zde nemusí severní obchvat dokonale přebírat dopravu. 
30% tranzitní dopravy na mezi oblastmi Tišnov a Brno, I/43 (a také mezi oblastmi Tišnov 

a Česká) přenese silnice II/385 skrz Kuřim pro oba směry, zbylých 70% využívá severní 
obchvat (viz následující obrázek). Dle zjištěných pohybů v roce 2009 je v roce 2030 výše 
tohoto pohybu cca 6000 vozidel za den, tzn. cca 1800 vozidel zůstává na silnici II/385. 

Ve výsledku všech provedených cest je zatížení komunikační sítě v Kuřimi v roce 

2030 při severní variantě obchvatu podobné současným intenzitám. To zejména kvůli 
nárůstu vnitroměstské dopravy. Intenzity na hlavních úsecích silnice II/385 jsou: 

- 11000 voz./24h (směr Tišnov) 

-  20500 až 21500 voz./24h (město) 

- 18800 voz./24h (směr Brno) 

Intenzity na hlavních úsecích silnice II/386 jsou: 

- 114000 voz./24h (ul. Zámecká) 

- 12700 až 8400 voz./24h (ul. Legionářská) 

- 4900 až 6700 voz./24h (ul Blanenská) 

Přehled a srovnání těchto úseků obou variant v roce 2030 a současného stavu je 
v tabulce 3 v části 3.4.4. 

Kartogram celkových intenzit dopravy na vybrané výhledové komunikační síti 
města Kuřim a okolí v roce 2030 je zařazen jako Příloha 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázcích Trasy tranzitní dopravy jsou zobrazena procenta jednotlivých kroků 

čtyřkrokového algoritmu při výpočtu nejkratších cest pro dopravní model. Tedy každý 
krok ukazuje procentuální vyjádření výběru dané trasy. Při stejné trase jsou procetna již 
sečtena. 
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3.4.3. Výhledový stav, varianta JIH, rok 2030 

Variantní řešení komunikační sítě v okolí Kuřimi při jižním spojení R43 a 
silnice I/43 je v roce 2030 realizováno pouze dvěmi mimoúrovňovými křižovatkami, 
západně a východně od Kuřimi, které umožňují vykonání všech dopravních pohybů.  

Pozice dvou MÚK varianty jižního obchvatu Kuřimi není příliš výhodná pro 

využití zdrojovou a cílovou dopravou mezi severní částí Kuřimi a vnějšími oblastmi na 
západ od Kuřimi. Přesto je z velké části touto dopravou využíván, a to zejména ve směru 
z města, díky výhodnosti pravého odbočování. Ve směru do města je ze západních oblastí 

většinou výhodné využít trasu silnice II/385, nebo její části.  

Z tranzitní dopravy méně významných oblastí nevyužívají jižní obchvat Kuřimi 
pouze vozidla z oblasti Jinačovic. Tyto dopravní vztahy jsou však zanedbatelné (do 50 
voz./24h). Z 30% zůstává na původní trase také tranzitní doprava Lipůvka-Tišnov. 
Opačný směr pro tento pohyb je rozdělen do více tras, 50% tras je vedeno celou cestou 

po obchvatu. I tento pohyb ale patří mezi menšinové.  

Nejvýznamnější tranzitní doprava na komunikační síti v Kuřimi je mezi vnějšími 
oblastmi Tišnov a Brno, I/43. Při jižní variantě obchvatu Kuřimi je obousměrně zajištěna 
nevýhodnější trasa právě po obchvatu (viz. následující obrázek). Tedy celých cca 6000 

vozidel za den se vyhne Kuřimi. 

Ve výsledku všech provedených cest je zatížení komunikační sítě v Kuřimi v roce 
2030 při jižní variantě obchvatu na většině komunikací viditelně nižší než současný stav 
zatížení. To i přes nárůst vnitroměstské dopravy. Intenzity na hlavních úsecích silnice 

II/385 jsou: 

- 6000 voz./24h (směr Tišnov) 

- 18000 voz./24h (město) 

- 13500 voz./24h (směr Brno) 

Intenzity na hlavních úsecích silnice II/386 jsou: 

- 2600 voz./24h (upravená ul. Zámecká) 

- 12400 až 5500 voz./24h (ul. Legionářská) 

- 5100 až 6900 voz./24h (ul Blanenská) 

Přehled a srovnání těchto úseků obou variant v roce 2030 a současného stavu je 
v tabulce 3 v části 3.4.4. 

Kartogram celkových intenzit dopravy na vybrané výhledové komunikační síti 
města Kuřim a okolí je zařezen jako Příloha 3. 



Dopravní model města Kuřim   
______________________________________________________________________________________ 

 

 
DHV CR, spol. s r.o. 
12/2009 15  

 



Dopravní model města Kuřim   
______________________________________________________________________________________ 

 

 
DHV CR, spol. s r.o. 
12/2009 16  

3.4.4. Srovnání výsledků 

Výsledky modelování dopravní zátěže na komunikacích v Kuřimi pro rok 2009 a 
pro komunikační síť severní i jižní varianty pro rok 2030 jsou srovnány v následujících 
tabulkách.  

Tabulka 3: Srovnání výsledných intenzit celkové dopravy na úsecích výhledové 

komunikační sítě v Kuřimi pro obě varianty. 

celková intenzita 
úsek 

2009 2030 SEVER 2030 JIH 
Tišnov 14 385 11 038 6 023 
ul.Tišnovská 21 246 20 450 18 018 
ul. Tyršova 18 814 21 539 18 337 

II/385 

Brno 15 950 18 745 13 521 
ul. Zámecká 9 079 11 440 2 570 
ul. Legionářská 11 913 12 698 12 378 II/386 

Lipůvka 6 990 6 658 6 904 

JIH - - 19 542 
SEVER záp. část - 17 108 - obchvat 

SEVER vých. část - 17 348 - 

 

Tabulka 4: Změna výsledných intenzit celkové dopravy na úsecích výhledové 

komunikační sítě v Kuřimi pro obě varianty od roku 2009. 

rozdíly celkový intenzity  
k roku 2009 v % úsek 

2030 SEVER 2030 JIH 
Tišnov -23,3 -58,1 
ul.Tišnovská -3,7 -15,2 
ul. Tyršova 14,5 -2,5 

II/385 

Brno 17,5 -15,2 
ul. Zámecká 26,0 -71,7 
ul. Legionářská 6,6 3,9 II/386 

Lipůvka -4,7 -1,2 

 

Záporná hodnota v tabulce 4 znamená pokles dopravy o daný počet procent, 
kladná hodnota znamená nárůst dopravy. 
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4. Závěr  

 

Při stejných vstupech a výstupech do modelu pro rok 2030 je intenzita dopravy 

v Kuřimi odlehčena více při jižním obchvatu. Na komunikaci II/385 v úseku směřujícím 
do/z Tišnova poklesne doprava téměř o 60%, na ulici Tyršova a na úseku směřujícímu 
do/z Brna poklesne přibližně o 15%. Přeložením křižovatky silnice II/386 a III/3864 do 

jedné okružní křižovatky se silnicí II/385 poklesne doprava na ulici Zámecké o téměř 
72%. Ostatní výše uvedené změny jsou minimální. 

Velkou výhodou jižního obchvatu je pozice mimoúrovňových křižovatek podél 
komunikace II/385 a v blízkosti města.  

 

Na komunikacích v Kuřimi se při severním obchvatu za stejných podmínek sníží 

intenzita dopravy významně pouze na úseku II/385 do/z Tišnova, a to o přibližně 23%. 
Nárůst dopravy je zaznamenán na ulici Tyršova  (téměř 15 %) a na úseku směřujícímu 
do/z Brna (téměř 18%). V ulici Zámecká se doprava zvýší o 26%. Ostatní výše uvedené 

změny jsou minimální. 

Velkou výhodou této varianty je napojení severní části Kuřimi na obchvat dvěmi 
blízkými mimoúrovňovými křižovatkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec 2009                   Mgr. Petr Münster 
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