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1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
 
 
1.1 Stavba 
 

Název: Silnice I/43 Česká – Kuřim, alternativní trasa pro 
hodnocení EIA 

    vyhledávací studie  
 
Místo:   Jihomoravský kraj,  okresy Brno – venkov a Blansko 

Katastrální území: Česká, Lelekovice, Kuřim, Kuřim – Podlesí, Svinošice, 
Lipůvka.   

 
 
1.2 Zadavatel  Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
    Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
 
Zakázku zajišťuje:  Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Odbor výstavby BRNO 
Šumavská 33, 612 54 Brno      

 Pověřený zaměstnanec organizace: 
Ing. Blanka Janáčková 

 
 
1.3 Zhotovitel 

  HBH Projekt spol. s r.o. 
 Kabátníkova 5, 602 00 Brno 
 IČO 449 61 944 
 
 

Vedoucí projektant: Ing. Otakar Hornoch 
 
Zpracovatelé: 
 
Silniční část: HBH Projekt spol. s r.o.,  Ing. Michal Janda 
 
Vodohospodářská část: HBH Projekt spol. s r.o.,  Ing. Petr Církva 
 
Mostní objekty: HBH Projekt spol. s r.o.,  Ing. Jiří Čepil 
 
Účinky stavby: HBH Projekt spol. s r.o.,  Mgr. David Kouřil 
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1.4 Seznam příloh 
 
 
A Průvodní zpráva 
 
B Výkresová část 

 

 1  Koordinační situace stavby   1 : 5 000 
 

 2  Podélný profil hlavní trasy    1 : 5 000 / 500 
 
 3.1  Situace MÚK      1 : 2 000 
 3.2.1.1 Podélné profily ramp MÚK Podlesí – část 1. 1 : 2 000/200 
 3.2.1.2 Podélné profily ramp MÚK Podlesí – část 2. 1 : 2 000/200 
 3.2.2  Podélné profily ramp MÚK Kuřim - východ 1 : 5 000/500 
 3.2.3  Podélné profily ramp MÚK TOS   1 : 2 000/200 
 
 4.1  Podélné profily přeložek komunikací – část 1. 1 : 2 000/200  
 4.2  Podélné profily přeložek komunikací – část 2. 1 : 2 000/200 
 
 5.   Schémata mostních objektů 
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2. ZDŮVODNĚNÍ  STUDIE  STAVBY 
 

ÚVOD 
 
Evropskou integrací dochází k posílení dálkových přepravních vztahů 

především v relacích sever – jih, které budou realizovány prostřednictvím dopravní 
infrastruktury TEN, (Trans - European Transport Network), jejíž nosná síť, na území 
České republiky, tvořená větví B VI. multimodálního koridoru Gdaňsk – Varšava – 
Katovice – Ostrava – Brno – hranice s Rakouskem a IV. multimodálním koridorem 
Berlín – Praha – Brno – Budapešť – Istanbul, se kříží v blízkosti města Brna.   

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
 
Dle koncepce rozvoje výstavby dálnic a rychlostních silnic ČR je nutno propojit 

paralelně vedené tahy dálnice D1 Praha – Brno a rychlostní silnice R 35 Hradec 
Králové – Olomouc důležitou dopravní příčkou, vedenou v severojižním směru od 
křižovatky s dálnicí D1 u Brna v trase přes Kuřim, Černou Horu, Sebranice, Jevíčko  
a Městečko Trnávku s připojením na výhledovou trasu rychlostní silnice R 35 
východně od  Starého Města u Moravské Třebové. Tato komunikace je vedena jako 
rychlostní silnice s označením R 43.  

 
Dopravní napojení metropole Jihomoravského kraje na tuto páteřní 

komunikaci směrem od severu je nutno mimo jiné řešit i rozšířením stávající silnice 
I/43  na kapacitní čtyřpruhovou směrově dělenou komunikací v úseku od stávajícího 
ukončení čtyřpruhové úpravy u obce Česká směrem na sever v délce cca 5 km tj. do 
místa napojení přeložené silnice II/385, vedené severním obchvatem Kuřimi. 

 
 
CÍL STUDIE 

 
Účelem aktualizace technické studie rozšíření silnice I/43 v úseku Česká – 

Kuřim je proto prověření a upřesnění technických parametrů trasy čtyřpruhové 
směrově dělené silnice na základě požadavků města Kuřimi, vzniklých po odevzdání 
předchozí studie. Nově navrhované řešení představuje variantní trasu pro hodnocení 
vlivu stavby na životní prostředí v procesu EIA.  

 
 Součástí dopravního řešení je rovněž upravený návrh komunikačního 

napojení přilehlého území, především střední části města Kuřimi, dále napojení 
místní části Podlesí i návrh výhledového pokračování kapacitní komunikace směrem 
na Blansko v trase silnice II/379.  

  
 

3. ZÁJMOVÁ  OBLAST  STUDIE 
 

 Zájmové území technické studie se nachází v severní oblasti  Jihomoravského 
kraje v terénní sníženině tzv. Kuřimské kotliny, ohraničené na severu vyvýšeninou 
Zlobice, na východě masívem Babího lomu a na jihu a jihovýchodě hřbetem 
Kuřimské hory. Tvoří je prostor ohraničený na severu spojnicí mezi Malhostovicemi a 
Lipůvkou, na jihu obcí Česká, na západě Čebínem  a Moravským Knínicemi a na 
východě Lelekovicemi. 
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 Z hlediska geomorfologického se jedná především ve střední části  o velmi 
členité území, svažující se v jižní části do údolí Drážního potoka a v severní části do 
údolí Kuřimky v Milonické sníženině. Stávající využití území, nacházející se 
v bezprostřední blízkosti zástavby města Kuřimi  je dosud  především zemědělské. 

 
 
3.1 Průchozí koridory 
 

Směrové i výškové vedení navrhované komunikace, dané požadovanými 
návrhovými parametry, je limitováno především stávající zástavbou, zejména 
obytnou ale i průmyslovou. Dalším limitujícím faktorem je značná členitost terénu a 
stísněné poměry v místech rozhodujících dopravních uzlů. V neposlední řadě je 
nutno při návrhu zohlednit skutečnost, že výstavba kapacitní komunikace bude 
prováděna při zajištění dopravy v koridoru stávající silnice I/43. 

 
Rozšíření stávající silnice I/43 jednostrannou dostavbou dalšího jízdního pásu 

se z tohoto pohledu jeví jako problematické, zejména z důvodu jejího nevhodného 
výškového vedení. Navrhovaný koridor nové komunikace se proto směrově vine 
střídavým vkládáním pravotočivých a levotočivých směrových oblouků s  
mnohonásobným křížením přímkové trasy stávající silnice, což v důsledku umožňuje 
v maximální míře respektovat stávající i navrhované územní vazby. Toto řešení navíc 
umožňuje  využít nedotčené úseky stávající silnice pro dočasné vedení dopravy a 
současně dovoluje snížit rozsah nutných přeložek souvisejících komunikací.  

 
Umístění nejvýznamnějšího dopravního uzlu, MÚK Kuřim - východ v prostoru 

severovýchodně od Kuřimi za areálem věznice je v souladu s ÚP města, jeho 
změněný tvar byl optimalizován na základě požadavku f. TYCO při zachování 
městem požadovaného  vzájemného propojení severního obchvatu  (přeložené 
silnice II/385) i stávající silnice II/386.   

 
Upravený systém doprovodných komunikací umožní při zachování funkce 

obsluhy území i velmi důležitou funkci převedení dopravy ze silnice I/43 v době 
budování čtyřpruhové komunikace mimo obytnou zástavby města Kuřimi. 
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4. VÝCHOZÍ  ÚDAJE  PRO  NÁVRH  VARIANT 
 
 
4.1 Podklady 
 
• Mapové podklady: 
 

Trasa silnice byla zakreslena do digitální vektorové technické účelové mapy v 
měřítku 1 : 1 000 v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v, 
zpracované GEODISEM Brno fotogrametricky na základě leteckého snímkování 
zájmového území v roce 2005, doplněné v jižní části zájmového území technickou 
účelovou mapou zájmového území v měřítku 1 : 1 000 včetně DTM, zhotovenou na 
základě tachymetrického měření firmou DD plus v.o.s. v roce 2002. Dalším mapovým 
podkladem pro širší vztahy je rastrová mapa RZM 10 v měřítku 1 : 10 000.  

 
• Územně plánovací podklady:  

 
Schválená územně plánovací  dokumentace:  
 
Jihomoravský kraj:  
 
 ÚP VÚC BSRA 
 ÚP VÚC okresu Blansko 
 ÚP SÚ Kuřim, Česká, Lelekovice,  
  
    

Projektové podklady: 
 

Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka, aktualizace technické studie, HBH 
Projekt spol. s r.o.,  2006 
Vyhledávací studie R43 v úseku Moravské Knínice – Malhostovice, HBH Projekt 
spol. s r.o., 2005 
Technická studie silnice I/43 v úseku Česká – Kuřim, DOSING – Dopravoprojekt 
Brno group, spol. s r.o., 2002 
Silnice I/43 Česká – Kuřim, aktualizace technické studie, HBH Projekt spol. s r.o. 
2006 
 
 
4.2 Základní údaje navrhovaných komunikací 
 
Rozšíření silnice I/43 
 
Kategorie silnice I/43       S 24,50 / 100 
 
Min.  dovolený poloměr směrového oblouku 
 při dostředném sklonu vozovky (3,50 %)   1 050 m 
 bez dostředného sklonu vozovky     2 700 m 
 
Min.  dovolený poloměr výškového oblouku 
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 vrcholového pro zastavení      7 500 m 
 údolnicového          4 200 m 
Mimoúrovňové křižovatky 
Větve mimoúrovňových křižovatek jsou navrženy v souladu s ČSN 73 61 02 
 
 
Ostatní překládané komunikace budou navrženy v těchto kategoriích: 

 
Přeložka silnice II/385, 
severní obchvat Kuřimi       S 11,5/90, 
 
Komunikace II. třídy        S 9,5/70 (60). 
 
Komunikace III. třídy,       S 7,5/60 (50). 
 
 
Místní komunikace 
Místní komunikace budou navrženy dle ČSN 73 6110.  
 
Polní a lesní cesty 
Polní a lesní cesty budou navrženy v kategorii P 4/30.  
 
 
Mostní objekty: 
Mostní objekty budou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 6201. 
Zatěžovací třída A dle ČSN 73 62 03. 
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4.3 Dopravně inženýrské údaje 
(Zpracovatel: Ing. B. Regner, ADIAS, spol. s r.o., Brno) 
 

Intenzita dopravy na řešeném úseku rychlostní silnice I/43 na území 
Jihomoravského kraje byla stanovena pomocí modelu IAD, zpracovaného na základě 
výsledků celostátního sčítání z roku 2005. Pro přepočet na roky 2005 až 2030 byly 
použity koeficienty růstu, vydané ŘSD ČR, koeficient pro rok 2035 je získán na 
základě extrapolace.  

 
INTENZITY DOPRAVY  (Obousměrně za 24 hod)     
    Rok 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

  DRUH Osobní 1,00 1,14 1,23 1,31 1,36 1,41 1,44
ÚSEK VOZIDLA Těžká 1,00 1,12 1,21 1,26 1,28 1,31 1,33

                    
  O   11 300 12 882 13 899 14 803 15 368 15 933 16 272

1 N   2 000 2 240 2 420 2 520 2 560 2 620 2 660
  C   13300 15 122 16 319 17 323 17 928 18 553 18 932
                   
  O   16 000 18 240 19 680 20 960 21 760 22 560 23 040

2 N   2 600 2 912 3 146 3 276 3 328 3 406 3 458
  C   18600 21 152 22 826 24 236 25 088 25 966 26 498
                   
  O   16 700 19 038 20 541 21 877 22 712 23 547 24 048

3 N   2 700 3 024 3 267 3 402 3 456 3 537 3 591
  C   19400 22 062 23 808 25 279 26 168 27 084 27 639
                   
  O   25 200 28 728 30 996 33 012 34 272 35 532 36 288

4 N   3 700 4 144 4 477 4 662 4 736 4 847 4 921
  C   28900 32 872 35 473 37 674 39 008 40 379 41 209
                   
  O   10 800 12 312 13 284 14 148 14 688 15 228 15 552

5 N   2 200 2 464 2 662 2 772 2 816 2 882 2 926
  C   13000 14 776 15 946 16 920 17 504 18 110 18 478
                   
  O   10 400 11 856 12 792 13 624 14 144 14 664 14 976

6 N   2 100 2 352 2 541 2 646 2 688 2 751 2 793
  C   12500 14 208 15 333 16 270 16 832 17 415 17 769

 
 
Úsek 1: I/43 mezi MÚK Kuřim – východ a Lipůvka 
Úsek 2: I/43 mezi MÚK Kuřim – východ a MÚK Podlesí 
Úsek 3: I/43 mezi MÚK Podlesí a MÚK Česká 
Úsek 4: I/43 mezi MÚK Česká a Brnem 
Úsek 5: II/385 mezi MÚK Kuřim – východ a MÚK TOS 
Úsek 6: II/385 mezi MÚK TOS a MÚK Kuřim 
  

Odvození nárůstu vozidel vlivem atraktivnosti tahu R43 bylo zjišťováno 
přesunem vozidel z nejbližších tahů silnic I. a II. třídy a pro dálkové relace i z tahu 
D1-R46-R35. Ve výhledu se předpokládá rovněž existence rychlostních silnice R35, 
R43, R 52 a  dokončení dálničního tahu D1 a D 47. 
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5. CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEJICH VLIVU NA NÁVRH TRASY 
 

5.1 Členitost terénu 
 
 Zájmové území se nachází v provincii Česká vysočina, na rozhraní tří celků – 
Hornosvratecké vrchoviny,  Boskovické brázdy a Drahanské vrchoviny. 
 
 Trasa rychlostní silnice R43 je vázána na Boskovickou brázdu, což je protáhlá, 
3 – 10 km široká tektonická sníženina, která probíhá od Moravského Krumlova na 
jihozápadě až k Moravské Třebové na severovýchodě.  
 
 Trasa rozšířené silnice I/43, která spolu se severním obchvatem Kuřimi tvoří 
hlavní přivaděč dopravy od R43 ve směru na Brno sever, jsou vedeny po okrajích 
Kuřimské kotliny, která je severním zakončením Řečkovicko-kuřimského prolomu. 
 
 Ve své centrální části překonává hlavní trasa rozšířené silnice vyvýšeninu 
Opálenky, patřící k masívu Babího lomu a klesá do údolí Kuřimky s mělce zařezaným 
údolím potoka a jeho přítoků. 
 
  Severní obchvat Kuřimi je veden po úbočí podél areálu TOS Kuřim a po 
překonání okraje vyvýšené hrástě Zlobice se napojuje na hlavní trasu rychlostní 
silnice R43 v MÚK Kuřim, která je umístěna na okraji Tišnovské kotliny na k.ú. Čebín, 
jež je již součástí Boskovické brázdy a představuje severní zakončení Oslavanské 
brázdy.  
 
  
 
5.2 Geologické poměry 
 
 Kuřim je situována v morfologické depresi, která je vyplněna jíly, štěrky a písky 
terciérního (třetihorního) stáří, na kterých leží kvartérní (čtvrtohorní) spraše. Kopce 
v okolí jsou budovány vyvřelými horninami proterozoického (starohorního) 
brněnského masívu, uprostřed kterého vystupuje nápadný hřbet Babího lomu, 
tvořený paleozoickými (prvohorními) sedimenty. Západně od Kuřimi se na hranici 
brněnského masívu a permokarbonské boskovické brázdy objevují v úzkém pruhu 
svrchnopaleozoické sedimenty s převažujícími vápenci (Čebínka, Pecka ...). 
  
 V nižších polohách jsou mozaikovitě zastoupeny terciérní marinní písky a 
vápnité jíly. Terciér vystupuje i v štěrkopískovém vývoji. 
 
 Z pokryvů se uplatňují spraše přerušované fluviálními, písčitohlinitými 
sedimenty vodních toků. Velmi rozšířeny jsou písčitohlinité svahoviny. 
 
Zastoupení hornin v území je následující: 
 
Kvartér: 

− fluviální a deluviofluviální písčitohlinité sedimenty (holocén) 
− spraše (pleistocén) 
−  
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Terciér 
− fluviální písčité štěrky (neogén, pliocén) 
− mořské vápnité jíly (neogén, spodní báden) 
 

Paleozoikum (perm boskovické brázdy) 
− červenohnědé jílovce, prachovce, a jemně až středně zrnité pískovce (autun) 
− žlutohnědé až šedohnědé jílovce, prachovce a jemně až středně zrnité 

pískovce (autun) 
− červenohnědé až rezavě hnědé slepence rokytenské facie (autun) 
 

Eroze 
 Posuzované území ve své východní a severní části (tedy Tišnovská kotlina na 
severovýchodě a Kuřimská kotlina na severo i jihovýchodě) tvoří poměrně velké 
plochy orné půdy, které mohou být ohroženy větrnou erozí. V centrální části 
(Opálenka) může na obnažených svazích docházet ke vzniku erozních rýh i 
povrchových sesuvů vlivem vodní eroze. 
 

Stabilita území, seismicita 
 V posuzovaném území jsou evidovány potencionální sesuvy na k.ú. Kuřim 
v hlubokém zářezu do vrchu Opálenka pod obalovnou. Jedná se o lokalitu, která se 
nachází přímo v trase posuzovaného rozšíření silnice I/43. V trase ani její 
bezprostřední blízkosti se nenacházejí žádná poddolovaná území. 
 
 
5.3 Hydrogeologické poměry  
 

Podzemní vody 
 Z hlediska typu hydrogeologického prostředí můžeme v posuzovaném 
koridoru nalézt jak průlinové, tak i puklinové kolektory a jejich přechodové formy. 
V okolí Kuřimi je to puklinový kolektor připovrchové zóny rozvolnění granodioritů. 
V oblasti Drásova a Malhostovic je to nepravidelné střídání většího počtu izolátorů a 
průlinových kolektorů vodorovně uložených neogenních sedimentů severní části 
Boskovické brázdy.  
 
Dle hydrogeologické rajonizace prochází trasa posuzovaného záměru těmito rajóny: 

– 522  Boskovická brázda 
– 657  Krystalinikum brněnské jednotky 

Z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou náleží území do kategorie II 
(dle ukazatelů ČSN 83 0611b), jedná se tedy o vodu vyžadující složitější úpravu. 
Kritickou složkou lokálně zhoršující vymezenou kvalitu podzemní vody je dusík, 
vápník, železo a celková mineralizace. 
 

Vodní zdroje 
 Přeložka silnice  I/43 a II/385 na k.ú. Kuřim se nachází v ochranném pásmu 
přehrady Brno (OP IIb – vnější), silnice I/43 mezi km 2,2 – 2,4 leží v OP IIa – vnitřním 
vodního zdroje Podlesí. 
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5.4 Ložiska nerostů  
 
 V posuzovaném koridoru se nacházejí na k.ú. Čebín a Malhostovice ložiska 
vápence, která jsou chráněna následujícími instituty dle zákona 44/1988 Sb. (horní 
zákon): 
Chráněné ložiskové území 
název CHLÚ: Malhostovice 
číslo:   7154300000 
surovina:  vápenec vysokoprocentní 
k.ú.:   Malhostovice 
− CHLÚ je vymezeno kolem Malhostovické pecky 
 
Bilancované ložisko – výhradní 
název ložiska:  Čebín 
číslo Geofondu:  306460000 
surovina:  vápenec vysokoprocentní 
organizace:  LB Cemix, s.r.o. Čebín 
k.ú.:   Čebín 
− ložisko se nachází v jihovýchodním úbočí kopce Čebínka 
název ložiska:  Malhostovice 
číslo Geofondu:  31543000 
surovina:  vápenec vysokoprocentní 
organizace:  Českomoravský cement, a.s. 
k.ú.:   Malhostovice 
− ložisko zabírá Malhostovickou pecku 
 
Dobývací prostor těžený 
název prostoru:  Čebín 
číslo Geofondu:  86000600 
nerost:  vápenec k výrobě vápna 
surovina:  vápenec vysokoprocentní 
organizace:  LB Cemix, s.r.o. Čebín 
k.ú.:   Čebín 
− dobývací prostor se nachází v jihovýchodním úbočí kopce Čebínka 
 

 
5.5 Současné a budoucí využití území 
 
Sídelní útvary: 
 

V zájmovém území trasy R 43 se nacházejí tyto sídelní útvary: 
 
 obce Česká, Lelekovice, Lipůvka,Svinošice, Čebín, Drásov a  Malhostovice, 

centrem oblasti je město Kuřim s cca 10 000 obyvateli,  
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Síť pozemních komunikací zájmového území tvoří: 
 
 Silnice I. třídy: 
I/43: Brno – Kuřim – Letovice – Svitavy - Lanškroun 
 Silnice II. třídy: 
II/379 Blansko – Lipůvka – Malhostovice – Drásov - Tišnov 
II/385 Česká  - Kuřim – Čebín – Tišnov 
II/386 Lipůvka - Kuřim – Veverská Bitýška - Ostrovačice  
 
 Silnice III. třídy: 
III/385 29 Čebín -  Malhostovice 
III/3864 Kuřim – Jinačovice - Kníničky 
III/6401 Česká 
III/37917 Podlesí 
 

V zájmovém území je vedena dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať  ČD 
č. 250 Brno – Tišnov – Havlíčkův Brod. 

 
Území stavby je v současné době využíváno převážně k zemědělské výrobě. 

Pro rekreaci je využívána hlavně lesnatá oblast severně a východně od Kuřimi.  
 
 

5.6 Ochranná pásma 
 
Komunikace 
Rychlostní silnice, větve MÚK - 100 m od osy přilehlého jízdního pásu 
silnice I.třídy    - 50 m od osy nebo od osy přilehlého  jízdního pásu 
silnice II. a III.třídy   - 15 m od osy 
 
Vodní zdroje 
Silnice I/ 43 je vedena přes PHO II. stupně vnější vodního zdroje - přehrady Brno  
 
Lesní porosty 
Trasa I/43 a doprovodné komunikace procházejí ochranným pásmem i menšími 
lesními plochami, jež jsou v registrovány v jednotlivých k.ú.   
  
Ochranná pásma inženýrských sítí 
vzdušné elektrické vedení: 
    400 kV - 25 m od osy krajního vodiče 
    110 kV - 15 m od osy krajního vodiče 
    22 kV  - 7 m od osy krajního vodiče 
Plynovody: 
 vysokotlaký  DN 200 – 500 - 8 m od okraje potrubí 
 středotlaký    - 4 m od okraje potrubí 
 Vodovody     - 2 m od okraje potrubí 
Kanalizace     - 3 m od okraje potrubí 
Dálkové kabely    - 2 m od kabelu 
Ostatní kabely    - 1 m od kabelu 
 
Ochranné pásmo dráhy   - 60 m od osy krajní koleje 
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5.7  Území a jednotky chráněné nebo cenné z hlediska ochrany přírody, 
krajiny a životního prostředí 

 
 ÚSES 
 

NADREGIONÁLNÍ ÚSES 
 

NRBK 129 Podmokerské lesy – Josefovské údolí, který spojuje nadregionální 
biocentrum NRBC 30 Podmokerské lesy na západě a NRBC 31 Josefovské údolí na 
východě. Kontinuálnost tohoto biokoridoru není v dnešní zajištěna, v posuzovaném 
území je přerušen stávající silnicí I/43 a železniční tratí č. 250 z Brna na Tišnov. 

  
 REGIONÁLNÍ ÚSES 

Regionální ÚSES je v posuzovaném území zastoupen dvěma biocentry. RBC 232 
Březina leží na nadregionální biokoridoru NRBK 129 Podmokerské lesy – 
Josefovské údolí, jeho vymezení je prakticky totožné s přírodní památkou Březina. 
RBC 236 Zlobice je vázané na lesní komplex Zlobice. 
Obě biocentra se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru. 
 

LOKÁLNÍ ÚSES 
 Skladebné části lokálního ÚSES navazují na prvky ÚSES vyšších úrovní. V 
zájmovém území jsou to především lokální ÚSES reprezentující vlhké hydrické řady 
zastupují především ÚSES vymezené podél vodních toků, vedoucích vesměs napříč 
navrhovanou trasou (Kuřimka, Lipůvka, Podlesní potok), které budou přemostěny a 
zůstane tak zachována kontinuita ÚSES. Lokální biokoridory, reprezentující normální 
hydrické řady budou nově navrženou trasou většinou přerušeny. 

  
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

 V posuzovaném území se nachází zvláště chráněná území pouze v kategorii 
přírodní památka (PP) Jsou to přírodní památka Drásovský kopeček, přírodní 
památka Malhostovická pecka a přírodní památka Zlobice,  zařazené do soustavy 
Natura 2000. V posuzovaném území se dále nachází přírodní park. 
 

VKP 
 V posuzovaném území se nachází  registrované významné krajinné prvky. 
Podlesí - k.ú. Kuřim 
Kotouloska - k.ú. Kuřim a Moravské Knínice 
 
 Plánovaná rychlostní silnice bude dále zasahovat řadu VKP „ze zákona“, 
Jedná se o lesní porosty, vodní toky případně rybníky.  
 
V posuzovaném území se nachází zvláště chráněná území v kategorii přírodní 
památka (PP) Jsou to přírodní památka Březina, Šiberná a Zlobice 
 
V posuzovaném území se nachází jedna lokalita zařazená do soustavy Natura 2000. 
Je to evropsky významná lokalita (EVL) Zlobice. 
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Krajinný ráz 
 
 
 Krajinný ráz oblasti je založen na geomorfologické struktuře, vzniklé 
tektonickou činností. Pro posuzovaný koridor jsou charakteristické severojižně 
orientované kotliny s oblými hřbety a mělce zahloubenými vodními toky, napříč 
oddělené jednotlivými hrástěmi. Ty tvoří  od kotlin ostře oddělené zlomové svahy s 
velkou výškovou členitostí a s pokryvem lesních porostů. 
 
 V posuzovaném území lze vyčlenit několik krajinných prostorů, které jsou 
poměrně jasně opticky ohraničeny. Jsou to především Tišnovská kotlina a Kuřimská 
kotlina. 
 
 Kuřimská kotlina je ohraničena masivem Babího lomu na východě a masivem 
Zlobic na severu a západě a masívem Kuřimské hory na jihvýchodě. Velkou plochu 
zde zabírá město Kuřim, na jehož okraji se negativně projevují průmyslové areály a 
výstavby nových příměstských obytných zón, či sídliště panelových domů. Plochy 
orné půdy nejsou, vzhledem k velikosti kotliny rozsáhlé. Okolní lesní masivy tvořící 
rekreační zázemí města jsou poměrně blízké a lehce přístupné. Po severním okraji 
této kotliny, těsně při úpatí masivu Zlobice bude vedena přeložka silnice II/385 
(severní obchvat Kuřimi), která přechází přes oblé sedlo do Tišnovské kotliny. 
 
 Ploché území Tišnovské kotliny je intenzivně využíváno, především 
zemědělsky. Výraznou dominantu tvoří vrch Čebínka, avšak na vzhledu krajiny  se 
negativně projevuje zejména otevřený vápencový lom a průmyslový areál 
severovýchodně od Čebína. 
 
 

 
5.8 Urbanistické charakteristiky 

 
Stávající osídlení je soustředěné a tvoří je především středisko oblasti - Kuřim  

s 10 000 obyvateli a jednotlivé obce vesnického charakteru s 200 – 1 800 obyvateli.. 
 

 V trase se nevyskytují architektonicky a památkově chráněné objekty ani 
objekty, které by byly přihlášeny k registraci do Státního seznamu nemovitých 
kulturních památek. 

 
Území je využíváno především zemědělsky a rekreačně, průmyslové areály a 

areály zemědělských družstev se nacházejí na okrajích větších obcí (Drásov, 
Malhostovice, Lipůvka, Kuřim). Dle územních plánů je očekáván výrazný rozvoj 
obytné i průmyslové zástavby směrem k trase navrhované komunikace.  

 
Trasa navrhovaných komunikací je vedena převážně mimo zastavěná území. 

nebo  je vedena v takové vzdálenosti, že sídla většinou nebudou zasažena přímými 
negativními dopady – hlukem, a emisemi. Trasa  I/43 tečuje zastavěné území 
Podlesí, proto jeho zástavba  může být zasažena přímo.  

 
 
 

14 



Silnice I /43 Česká – Kuřim, alternativní trasa pro hodnocení EIA          HBH Projekt spol. s r.o. 
Aktualizace technické studie  Průvodní zpráva 

6. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  TECHNICKÉHO  ŘEŠENÍ 
 
6.1 Předchozí řešení 
 

Představuje rozšíření tělesa stávající silnice dobudováním dalšího jízdního 
pásu ve stejném dispozičním uspořádání, jako původně HBH Projektem navrhovaná 
trasa. Hlavní rozdíl oproti předchozímu návrhu spočívá v odlišné úpravě podélného 
profilu trasy tak, že byly vyměněny úrovně nivelet hlavní trasy a větví MÚK Podlesí a 
v rozsahu plošného nároku na trvalý zábor MÚK Kuřim. 

 
 

6.2 Směrové řešení 
 

Trasa navazuje na stávající dokončený úsek čtyřpruhové komunikace za obcí 
Česká pravotočivým směrovým obloukem, přechází trať ČD vpravo od stávající 
silnice a stoupá směrem k vrchu Opálenka. Těsně před vrcholem stoupání se stáčí 
vlevo, kříží stávající silnici  hlubším zářezem pod její úrovní a pokračuje směrem 
k Podlesí v trase, oddálené od stávající silnice až o 130 m směrem západně, tj dále 
od obce. Obejde Podlesí pravotočivým obloukem a vrátí se do stávající trasy před 
areálem TYCO, který obchází levotočivým směrovým obloukem. Následujícím 
pravotočivým obloukem se maximálně oddaluje od stávající trasy západně a to až 
k hranici pozemku věznice Kuřim tak, aby se vytvořil dostatečný prostor pro 
vybudování větví složité útvarové MÚK Kuřim – východ. Napojení na stávající silnici 
I/43 směrem na Lipůvku je řešeno okružní křižovatkou v MÚK Kuřim východ. 
Pokračování složeného oblouku je od km 3.906 již novou trasou komunikace II/379 
(ve výhledu se počítá s přeřazením do I. třidy), zúženou za MÚK Kuřim východ na 
kategorii S 9.5/80. tato komunikace je napojena u obce Svinošice do stávající trasy 
silnice II/379. 

 
 

Přehled prvků směrového vedení 
 
 

Typ 
prvku Staničení Poloměr Délka Parametr

  [km] [m] [m]   
          

OT 0.000000   79.815   
TP 0.079815   300 774.597
PK 0.379815 2000 366.704   
KP 0.746520 2000 220 -663.325
PP 0.966520   220 574.456
PK 1.186520 -1500 238.833   
KP 1.425353 -1500 260 -624.5
PP 1.685353   260 624.5
PK 1.945353 1500 433.013   
KP 2.378366 1500 260 -624.5
PT 2.638366   193.153   
TP 2.831519   220 513.809
PK 3.051519 -1200 41.656   
KP 3.093176 -1200 220 -513.809
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PP 3.313176   250 774.597
PK 3.563176 2400 1161.23   
KP 4.724406 2400 90 464.758
PK 4.814406 1200 1761.846   
KP 6.576252 1200 180 -464.758
PT 6.756252   41.276   
TO 6.797527       

 
 
 
 
6.3 Výškové řešení 
 

Podélný profil rozšířené silnice I/43 sleduje v maximální míře stávající výškový 
průběh terénu při převažujícím vedení nivelety v zářezu. Niveleta silnice I/43 byla 
upravena z hlediska požadavků ČSN 73 6101, při respektování původního 
charakteru nivelety. Došlo k úpravám především v oblasti dodržení maximálních a 
minimálních podélných sklonů, zvýšení výšky nivelety v místech nutného zachování 
podjezdných výšek v místech mimoúrovňového křížení stávajících komunikací a 
železnice a v oblasti estetiky trasy. Vzhledem k terénní konfiguraci dosahuje výška 
násypů až 10 m, maximální hloubka zářezů je uvažována  okolo 20 m.  Částečně se 
u zemních prací využije těleso stávající silnice I/43.  

 
 

Přehled prvků výškového vedení 
 

číslo staničení výška poloměr tečna vzepětí spád délka mezipřímá
vrch. vrcholu vrcholu             

  [km] [m] [m] [m] [m] [%] [m] [m] 
1 0.000000 295.940 0 0 0.000 1.61 35.512 9.627
2 0.035512 296.512 5000 25.885 0.067 2.65 519.178 218.149
3 0.554690 310.250 100000 275.144 0.379 2.10 770.057 374.700
4 1.324747 326.389 10000 120.214 0.723 4.50 448.613 43.354
5 1.773360 346.577 7500 285.046 5.417 -3.10 618.549 225.974
6 2.391909 327.395 5000 107.529 1.156 1.20 308.828 92.548
7 2.700737 331.101 7500 108.751 0.788 -1.70 1286.287 639.816
8 3.987024 309.234 25000 537.720 5.783 2.60 1029.846 259.353
9 5.016870 336.028 31000 232.773 0.874 1.10 1107.647 679.873

10 6.124517 348.212 13000 195.001 1.463 4.10 591.633 317.269
11 6.716150 372.469 3500 79.363 0.900 -0.44 81.381 2.018
12 6.797531 372.115 0 0 0.000       
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6.4 Šířkové uspořádání 
 

Návrh trasy rekonstrukce silnice I/43 a souvisejících komunikací je proveden v 
souladu s ČSN 736101 z r. 2004, návrh křižovatek odpovídá ČSN 73 61 02. 

  
Silnice I/43 – kategorie S 24,5/100: 
 
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m =   1,00 m 
zpevněná krajnice 2 x 2,50 m  =   5,00 m 
vodicí proužek 2 x 0,25 m  =   0,50 m 
jízdní pruhy 4 x 3,50 m =  14,00m 
zpevněná krajnice 2 x 0,50 m =   1,00 m 
střední dělicí pás 1 x 3,00 m =   3,00 m 
průjezdná (volná) šířka 24,50 m 
 
Přeložka silnice II. třídy číslo 385 – kategorie S 11,5/90: 
 
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m =   1,00 m 
zpevněná krajnice 2 x 1,50 m  =   3,00 m 
vodicí proužek 2 x 0,25 m  =   0,50 m 
jízdní pruhy 2 x 3,50 m =   7,00 m 
průjezdná (volná) šířka 11,50 m 
 
Přeložky silnic II. třídy S 9,5/70: 
 
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m =   1,00 m 
zpevněná krajnice 2 x 0,50 m  =   1,00 m 
vodicí proužek 2 x 0,25 m  =   0,50 m 
jízdní pruhy 2 x 3,50 m =   7,00 m 
průjezdná (volná) šířka 9,50 m 
 
Přeložky silnic III. třídy – kategorie S7,5/60: 
 
nezpevněná krajnice 2 x 0,25 m =   0,50 m 
zpevněná krajnice 2 x 0,25 m  =   0,50 m 
vodicí proužek 2 x 0,25 m  =   0,50 m 
jízdní pruhy 2 x 3,00 m =   6,00 m 
průjezdná (volná) šířka                7,50 m 
 
Přeložky místních komunikací, polních a lesních cest - kategorie MOK 4/30: 
 
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m =   1,00 m 
jízdní pruh 1 x 3,00 m  = 3,00 m 
průjezdná (volná) šířka 4,00 m 
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6.5 Dopravní vazby   
 

Mimoúrovňová křižovatka Kuřim - východ v km 4,2 je navržena jako útvarová 
křižovatka s direktními větvemi v jihozápadním a ve východním sektoru, umožňující 
sjezd a nájezd z přeložené silnice I/43 na severní obchvat Kuřimi (přeložka silnice 
II/385) ve směru do Tišnova a s direktními větvemi v severozápadním a 
severovýchodním sektoru, které umožňují obousměrné napojení severního obchvatu 
Kuřimi prostřednictvím okružní křižovatky, která zajišťuje spojení se stávající silniční 
sítí, konkrétně se silnicí II/385 a se stávající silnící I/43 (v původní trase). Direktní 
větev v jihovýchodním sektoru, umožňuje pokračování z rozšířené silnice I/43 na 
stávající komunikaci I/43 a dále také napojení na silnici II/385. Vratná větev v 
jihozápadním sektoru umožnuje připojení od okružní křižovatky na čtyřpruhovou 
silnici I/43 ve směru do Brna  

 
Další mimoúrovňová křižovatka Podlesí v km v km 2,3 je navržena jako 

neúplná kosodélná křižovatka s direktními větvemi v jihozápadním a v jihovýchodním 
sektoru, umožňující sjezd a nájezd na čtyřpruhovou silnici I/43 pouze ve směru od 
Brna. Křižovatka napojuje na I/43 území podél staré silnice (nově zařazené do sítě 
komunikací III.třídy pod číslem 6401)  prostřednictvím dvou malých okružních 
křižovatek. Současně umožňuje napojení přeložené místní komunikace mezi 
Podlesím a místní částí Kolébka a také nově navrhované komunikace Záhoří – 
Blanenská, dle ÚP.  

 
MÚK Česká „rozštěpového“ tvaru se stávající silnicí I/43 resp. sil. II/385 je 

situována v km 0,150. Jedná se o úpravy stávající MÚK. Ve směru od Brna na Kuřim 
bude upraveno směrové i výškové vedení křižovatkové větve v severovýchodním 
kvadrantu s napojením na stávající silnici II/385 ve směru na Kuřim připojovacím 
pruhem a s dobudováním průpletového jízdního pruhu mezi vyústěním připojovací 
větve ve směru Lelekovice – Svitavy a odbočením výše zmíněné větve pro směr 
Brno – Kuřim. Ve směru od Kuřimi na Brno se uvažuje s ponecháním stávajícího 
stavu silnic I/43 a II/385. Pouze se stávající silnice I/43 jižně od mostu přes rampu 
Brno – Kuřim ( I/43 - sil. II/385) napojí úrovňově stykovou křižovatkou do silnice 
II/385.  

 
Vzhledem k tomu, že vzájemná vzdálenost těchto křižovatek splňuje 

ustanovení ČSN 73 6101 čl. 11.2. o minimální vzdálenosti křižovatek, snížené 
v oblasti aglomerací o 50 % (L > 2 000 m), není nutno žádat MD o výjimku 
z příslušného ustanovení ČSN. 

 
Poslední MÚK TOS (u nejvýznamnějšího průmyslového areálu oblasti) je 

navržena na přeložce silnice II/385 v km 2,4. Jedná se o křižovatku tvaru „delta“ 
s větvemi v jihovýchodním a severovýchodním kvadrantu, umožňující prostřednictvím 
přivaděče délky 0,90 km, vedeného kolem sportovního areálu a přes těleso vlečky,  
napojení na stávající silnici II/386 v prostoru polikliniky. Zde je navržena okružní 
křižovatka do níž je také zaústěna komunikace Záhoří – Blanenská od MÚK Podlesí. 
 
 
 
 
 

18 



Silnice I /43 Česká – Kuřim, alternativní trasa pro hodnocení EIA          HBH Projekt spol. s r.o. 
Aktualizace technické studie  Průvodní zpráva 

6.6 Dopravně obslužná zařízení 
 
Odpočívky 
 

V souvislosti s výstavbou směrově dělené silnice I/ 43 v úseku Česká - Kuřim se 
neuvažuje s vybudováním obslužného dopravního zařízení charakteru velké 
odpočívky.  

 
Středisko správy a údržby 
 

Dle navržené koncepce rozvoje a umisťování jednotlivých středisek dle 
zpracované dokumentace ŘSD je navrhováno umístění SSÚRS do oblasti 
mimoúrovňové křižovatky na silnici R43 v k.ú. Skalice nad Svitavou. Součástí 
střediska bude taktéž pracoviště Policie ČR, řídící a dispečerské pracoviště. Celková 
plocha cca 3,70 ha. 
 
6.7 Demolice, příprava území 
 

V trase budoucí silnice se s výjimkou některých inženýrských objektů 
nenacházejí objekty, které by bylo nutno demolovat nebo upravovat.  Provozovaná 
silnice však obsahuje veškeré inženýrské objekty, tj. mosty a propustky, které bude 
nutno odstranit. V další fázi zpracování PD bude nutné provést jejich stavebně 
technický průzkum a určit stavební stav těchto konstrukcí.  

 
6.8 Organizace dopravy 
 

Po výstavbě kapacitní silnice I/43 zůstane v rovněž zachován stávající systém 
dopravní obsluhy území. Veškerá stávající dopravní propojení a úrovňové křižovatky 
na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích zůstanou funkční. 

 
Přeložky komunikací 
 
Doplnění sítě stávajících komunikací bude nutno vybudovat mezi neúplnou 

MÚK Podlesí a MÚK Kuřim – východ na severu a stávající MÚK Česká na jihu. Toto 
propojení, realizované vybudováním celkem tří částí přeložky stávající silnice I/43 (v 
budoucnu pravděpodobně označené jako silnice III. třídy číslo 6401), vedené 
v souběhu s novou čtyřpruhovou, směrově dělenou silnicí  I/43 s využitím stávajícího 
tělesa i mimoúrovňového křížení trati ČD Brno -  Havlíčkův Brod, spojí dvě nové 
okružní křižovatky, navržené v prostoru MÚK Podlesí s nově navrhovanou stykovou 
křižovatkou se silnicí II/385, situovanou v místě stávajícího nájezdu na silnici I/43 
směrem na Svitavy severně od obce Česká i s nově navrhovanou okružní 
křižovatkou na upravené silnici II/386 v prostoru MÚK Kuřim - východ. Dále bude 
vybudována nová místní komunikace Podlesí – Kolébka, propojení Podlesí – 
Opálenka - Lelekovice a budou propojeny veškeré přerušené komunikace tak, aby 
zůstala zachována stávající přístupnost území. 

 
Místní komunikace Podlesí - poliklinika byla navržena dle předaného návrhu 

ÚP města Kuřimi. Požadované směrové úpravy u polikliniky nebyly realizovány, 
neboť dle dostupných podkladů nelze tímto územím s požadovanou komunikací 
projít bez rozsáhlých demolic stávajících věřejných případně soukromých budov. 
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Všechny komunikace v zájmovém území okresu Brno – venkov a Blansko, 
které budou využívány v rámci výstavby rozšíření silnice I/43 pro navážení materiálu i 
pro dočasné převedení veřejného provozu, budou v nezbytném rozsahu přeloženy, 
případně opraveny v souvislosti s nárůstem dopravy během stavby.  

 
6.9 Realizace stavby 
 
Bude prováděna za vyloučení veřejného provozu, který bude převeden na 

předem vybudovanou doprovodnou komunikaci. Organizace postupu výstavby 
objektů bude předmětem dalších stupňů PD, stejně jako časový harmonogram 
výstavby.  

 
Zemní práce. 
 
V trase budoucí čtyřpruhové silnice je vybudováno několik zářezů i násypů, 

které bude nutno využít pro budoucí rychlostní silnici. V území existuje rovněž 
množství nezpevněných polních cest, vedených v souběhu s budoucím staveništěm, 
které po zpevnění bude možno využít jako trasy pro přepravu materiálu tak, aby se 
omezil provoz stavby na veřejných komunikacích. Dobudování rozestavěného 
zemního tělesa bude vyžadovat jiný postup, než budování zemního tělesa mimo 
provedené terénní úpravy.  

 
Zářezové partie rozestavěného tělesa se vyznačují v hojné míře 

bezodtokovými sníženinami, ve kterých se hromadí voda, rozmáčející podloží 
vozovky rychlostní silnice případně přeložek příčných komunikací. V těchto úsecích 
bude nutno provést sanaci podloží případně výměnu podloží v rozsahu dle 
podrobného geotechnického průzkumu tak, aby byla zajištěna spolehlivá funkce 
pláně vozovky v aktivní zóně.  

 
Pro násypové partie bude nutno odstranit vrchní narušenou vrstvu podloží 

v předpokládané tloušťce min. 50 cm případně  zazubit svahy tak, aby  bylo možno 
dosypat stávající zemní těleso do předepsaného tvaru. Pro zjištění chování násypů 
bude nutno provést podrobný GTP jak vlastního materiálu násypu, tak zejména 
v jeho podloží, neboť i přes předpokládaný značný stupeň konsolidace jeví některé 
násypy sklon k deformacím především v oblasti koruny.  

 
 
Dokumentace pro jednání s  ČD 
 
Realizace stavby rychlostní silnice R 43 bude probíhat v ochranném pásmu 

 
Trati ČD  č. 250 Brno –  Havlíčkův Brod mezi ŽKM 16,0 – 16,5 v k.ú. Česká, 

 
Kde v souvislosti s budováním rozšíření silnice I/43 bude nutno vybudovat 

přemostění trati ČD č. 250 Brno – Havlíčkův Brod mostním objektem délky 215 m, 
překračujícím současně větev mimoúrovňové křižovatky Česká pro směr od Brna do 
Kuřimi. Předpokládané úpravy jsou navrhovány v souladu s příslušnými 
ustanoveními ČSN (např. dodržení průjezdných profilů, ochrana proti dotyku apod.), 
avšak detaily technického řešení budou součástí dalších stupňů projektové 
dokumentace. 
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6.10 Přehled technických parametrů 
 

 Jednotky Množství 
Staničení začátku úseku km 0,000
Staničení konce úseku km 3,906
Délka úseku m 3906
Plocha vozovek m2 90 500
Počet mimoúrovňových křižovatek ks 4
Celková délka křižovatkových ramp m 8 741
Celková plocha  ramp m2 72 300
Kubatura výkopů m3 873 000
Kubatura násypů m3 650 000
Počet přeložek komunikací ks 27
Délka přeložek komunikací:  

 Silnice I. třídy m 3 906
 Silnice II. třídy m 8 031
 Silnice III. třídy m 971
 Místní komunikace m 6 935

Celková délka přeložek kom. m 19 843
Plocha obslužných zařízení ha 0
Počet tunelů (ekodukt) ks 0(1)
Délka tunelů m 0
Počet mostů ks 14
Plocha mostů m2 17 425
Délka úprav stáv. komunikací m 5 000
Max převýšení m 76,17
Max. podélný spád % 4,50
Min. směrový poloměr m 1 200
Délka přeložek hlavních inženýrských sítí 

 sdělovací vedení m 3162
 kanalizace m 330
 plynovody m 4518
 vodovody m 160
 rozvody vvn m 458
 rozvody vn m 4685

Počet střetů s PHO vodních zdrojů  
 I. vnitřní m 0
 II.a vnitřní m 200
 II.b vnější m 3600 + 3250

Počet střetů s chráněným územím  
 CHOPAV m 0
 vodní plochy m2 15 723
 ÚSES   
           NRBK 129 m 70
           LBK křižující m 872
           LBK v trase m 460
 Celkový trvalý zábor m2 817922
 Zemědělská půda m2 589137
 Lesní plochy m2 23011
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6.11 Bilance výměr a kubatur 
 
100 Objekty pozemních komunikací  délka  šířka  plocha  kubatura

  [m] [m] [m2] [m3] 
1 Přeložka silnice I/43  3 906 20,75  
  odhumusování   555 071   
  výměna podloží    8 600
  úprava podloží lom. kamenem    3 500
  úprava podloží vápněním   25 000   
  výkopy III-IV    620 000
  výkopy tř V-VII    253 000
  násypy celkem    582 000
  aktivní zóna    68 000
  úprava pláně (vč. dosypu,obsypu a přísypu)   155 000   
  dlažby   7 000   
  rozvozy a meziskládky    232 000
  příkopové tvárnice 12 000     
  ŠP piloty 8 000     
  rigoly 4 000     
  drenáže 5 000     
  svodidla 14 000     

2. Přeložka silnice II/379 2 892   
3 Přeložka silnice II/385 - Kuřim, obchvat 3 250 10,50 34 125   

4 
Přivaděč k MÚK TOS včetně okružní křižovatky u 
Polikliniky 1 003 8,50 8 526   

5 Úpravy stávající MÚK Ceská 630 8,50 5 355   
6 MÚK Podlesí 937 8,50 7 965   

7 

MÚK Kuřim - východ s přeložkou silnice II/385 a silnicí 
II/386, včetně okružní křižovatky a větví směr Lipůvka a 
Blansko 413 8,50 3 510   

8 MÚK TOS s přel. Sil. II/385 848 8,50 7 208   
9 Přivaděč Svinošice vč. OK 443 8,50 3 765  

10 
Přeložka stávající silnice I/43 (budoucí sil. III/6401) - 
1.část, Opálenka 696 8,50 5 916   

11 
Přeložka stávající silnice I/43 - 2.část,  směr Česká, vč. 
ÚK Česká 50 - 722   

12 
Přeložka stávající silnice I/43 - 3.část, mezi OK v MÚK 
Podlesí  200 7,00 140   

13 Přeložka silnice III/37917 Podlesí 25 7,00 175   
14 Přeložka místní komunikace Podlesí – II/386  1359 7,50 10 192  
15 Přeložka místní komunikace v km 4,3 vpravo 173 4,00 692  
16 Přeložka stávající silnice II/386 Kuřim - Lipůvka 530 8,50 4 505   
17 Přeložka místní komunikace Podlesí – Kolébka 792 8,50 6 732   
18 Přeložka místní komunikace v km 2,8 vpravo 50 4,00 200   
19 Přeložka místní komunikace Podlesí - Poliklinika 1976 8,50 16 796   
20 Přeložka místní komunikace v km 3,3 vpravo 400 4,00 1600   

21 
Přeložka místní komunikace v km 0,45 přivaděče  k MÚK 
TOS 101 4,00 405   
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22 Cyklostezka Kuřim - Podlesí 529 3,00 1 587   
23 Přeložka PC v km 4,7 – 4,8 144 4,00 575   
24 Přeložka PC v km 0,9 - 1,5 vpravo 725 4,00 2 900   
25 Přeložka PC v km 1,33 vlevo  38 4,00 152   
26 Přeložka PC v km 3,5 vpravo  293 4,00 1 170   
27 Přeložka PC v km 0,0 - 0,2 přeložky sil. II/385 230 4,00 922   
28 Přeložka PC v km 2,74 přel. Sil. II/385 280 4,00 1 120   
29 Přeložka PC v km 3,2 přel. Sil. II/385 95 4,00 382   
30 MK Opálenka  106 7,00 742  
31 Úpravy stávajících komunikací ve správě SÚS Blansko     5 000   

32 
Úpravy stávajících komunikací ve správě SÚS Brno - 
venkov     25 000   

33 Provizorní vozovky     6 000   
 

 
Mostní objekty 
 

Č. 
Staničení 

[km] Název 

Volná 
šířka 
[m] 

Délka 
mostu [m] 

Plocha 
mostu 
[m2] 

201 0,601 Most na I/43 přes přivaděč II/385 a trať ČD 2x11,25 209 6050 
202 1,637 Ekomost nad silnicí I/43 50 90 2850 
203 0,311 Most na místní komunikaci přes I/43 9,5 68 1100 
204 0,224 Most na silnici II/386 přes I/43 8,5 70 900 
205 0,352 Most na rampě 2 přes I/43 a přes rampu 43-T 8,5 85 1025 
206 0,346 Most na rampě 43-T přes II/379 8,5 55 690 
207 0,186 Most na rampě 4 přes II/379 8,5 38 470 
208 4,833 Most na II/379 přes místní komunikaci 12,5 15 270 
209 5,051 Most na II/379 přes I/43 9,5 57 750 
210 0,402 Most na rampě 43-T přes cyklostezku 16,5 10 220 

211 2,430 
Most na přeložce sil. II/385 přes přivaděč 

MÚK TOS 1 17,5 28 700 
212 2,739 Most na přeložce sil. II/385 přes místní kom. 17,0 31 750 
213 3,196 Most na přeložce sil. II/385 přes místní kom. 8,5 10 200 

214 0,402 
Most na přivaděči "1" MÚK TOS přes MK a 

stávající vlečky 9,5 108 1450 
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Přeložky inženýrských sítí 
 
Sítě technické infrastruktury v území byly zjištěny na základě podkladů jednotlivých 

správců. V projektové dokumentaci jsou zachyceny pouze nejdůležitější vedení, která 
představují zejména energetické rozvodné sítě, plynárenská zařízení a vodovodní řady.  

 
 
 
 

Elektrické vedení    
Staničení Typ střetu Opatření kV
I/43 

0,15818 křížení přeložka 458 m 110
0,292451 křížení přeložka 21m 22

0,548 křížení+souběh přeložka 200 m 22
1,616561 křížení+souběh přeložka 303 m 22
2,127559 křížení+souběh přeložka 444 m 22
4,044153 křížení+souběh přeložka 460 m 22
4,088592 křížení+souběh přeložka 460 m 22

MÚK KUŘIM - VĚTEV 1 
0.96-1.54 souběh přeložka 571m 22
1,133525 odbočka přeložka 75 m 22
1,208424 odbočka přeložka 73 m 22

MÚK TOS - VĚTEV 1 
0,732 křížení přeložka 39 m 22

 
 
 
 

Vodovody     
Staničení Typ střetu Opatření 

I/43     
0.0-0.5 souběh přeložka 453 m 

2,170974 křížení přeložka 131m 
 
 
 
 

Kanalizace     
Staničení Typ střetu Opatření 

I/43     
0,452 souběh přeložka 81m 

2,343984 křížení přeložka 313 m 
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Plynovody     
Staničení Typ střetu Opatření 

I/43    
0,212 souběh přeložka 287m 

1,159339 křížení+souběh přeložka 421m 
2,013334 křížení+souběh přeložka 590 m 
2,021334 křížení+souběh přeložka 1634 m 

2,3 souběh přeložka 99 m 
2,655192 křížení+souběh přeložka 317m 

3,5 souběh přeložka 218 m 
3,629502 křížení+souběh přeložka 1406 m 
3,834588 křížení chránička  245 m 
4,524162 viz.km 

2.021334 
  

 
 
 
 

Kabely    
Staničení Typ střetu Opatření 

I/43    
0.0-0.5 souběh  

0,545422 křížení přeložka 165 m 
1,260992 křížení+souběh přeložka 558 m 

2,25 souběh přeložka 47m 
2,361926 křížení+souběh přeložka 511m 
3,545082 křížení+souběh přeložka 1011m 
3,547082 křížení+souběh přeložka 2086 m 

3,7 souběh přeložka 115 m 
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Silnice I /43 Česká – Kuřim, alternativní trasa pro hodnocení EIA          HBH Projekt spol. s r.o. 
Aktualizace technické studie  Průvodní zpráva 

 
7. NAVRHOVANÉ  ČLENĚNÍ  STAVBY  NA  OBJEKTY 
 
000 Objekty přípravy území 

1 Příprava území 
2 Demolice 
3 Povážení pozemků okresu Brno - venkov 

    
100 Objekty pozemních komunikací 

1 Přeložka silnice I/43  
2 Přeložka silnice II/379 
3 Přeložka silnice II/385 - Kuřim, obchvat 
4 Přivaděč k MÚK TOS včetně okružní křižovatky u Polikliniky 
5 Úpravy stávající MÚK Ceská 
6 MÚK Podlesí 

7 
MÚK Kuřim - východ s přeložkou silnice II/385 a silnicí II/386, včetně okružní křižovatky a 
větví směr Lipůvka a Blansko 

8 MÚK TOS s přel. Sil. II/385 
9 Přivaděč Svinošice vč. OK 
10 Přeložka stávající silnice I/43 (budoucí sil. III/6401) - 1.část, Opálenka 
11 Přeložka stávající silnice I/43 - 2.část,  směr Česká, vč. ÚK Česká 
12 Přeložka stávající silnice I/43 - 3.část, mezi OK v MÚK Podlesí  
13 Přeložka silnice III/37917 Podlesí 
14 Přeložka místní komunikace Podlesí – II/386  
15 Přeložka místní komunikace v km 4,3 vpravo 
16 Přeložka stávající silnice II/386 Kuřim - Lipůvka 
17 Přeložka místní komunikace Podlesí – Kolébka 
18 Přeložka místní komunikace v km 2,8 vpravo 
19 Přeložka místní komunikace Podlesí - Poliklinika 
20 Přeložka místní komunikace v km 3,3 vpravo 
21 Přeložka místní komunikace v km 0,45 přivaděče  k MÚK TOS 
22 Cyklostezka Kuřim - Podlesí 
23 Přeložka PC v km 4,7 – 4,8 
24 Přeložka PC v km 0,9 - 1,5 vpravo 
25 Přeložka PC v km 1,33 vlevo  
26 Přeložka PC v km 3,5 vpravo  
27 Přeložka PC v km 0,0 - 0,2 přeložky sil. II/385 
28 Přeložka PC v km 2,74 přel. Sil. II/385 
29 Přeložka PC v km 3,2 přel. Sil. II/385 
30 MK Opálenka  
31 Úpravy stávajících komunikací ve správě SÚS Blansko 
32 Úpravy stávajících komunikací ve správě SÚS Brno - venkov 
33 Provizorní vozovky 
    

200 Mostní objekty 
1 Most na I/43 přes přivaděč II/385 a trať ČD 
2 Ekomost nad silnicí I/43 
3 Most na místní komunikaci přes I/43 
4 Most na silnici II/386 přes I/43 
5 Most na rampě 2 přes I/43 a přes rampu 43-T 
6 Most na rampě 43-T přes II/379 
7 Most na rampě 4 přes II/379 
8 Most na II/379 přes místní komunikaci 
9 Most na II/379 přes I/43 
10 Most na rampě 43-T přes cyklostezku 
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Silnice I /43 Česká – Kuřim, alternativní trasa pro hodnocení EIA          HBH Projekt spol. s r.o. 
Aktualizace technické studie  Průvodní zpráva 

11 Most na přeložce sil. II/385 přes přivaděč MÚK TOS 1 
12 Most na přeložce sil. II/385 přes místní kom. 
13 Most na přeložce sil. II/385 přes místní kom. 
14 Most na přivaděči "1" MÚK TOS přes MK a stávající vlečky 

  
 Vodohospodářské objekty 

1 Kanalizace přeložky silnice I/43 
2 Kanalizace přeložky silnice II/385 
3 Kanalizace přivaděče k MÚK TOS 
4 Záchytné a usazovací nádrže 
5 Retenční nádrže 
6 Přeložka Kuřimky 
7 Přeložka Lipůvky 
8 Přeložka Podlesního potoka 
9 Úprava Bělečského potoka 
10 Kanalizační stoka do drážního příkopů v Lipůvce 
11 Kanalizační stoka do drážního příkopů v Kuřimi 
12 Přeložky vodovodů 
13 Přeložky kanalizací 
14 Úpravy meliorací 

    
400 Elektro a sdělovací objekty 

1 Přeložky vedení vvn 
2 Přeložky vedení vn 
3 Přeložky vedení nn 
4 Přeložka dálkových kabelů 
5 Přeložky sdělovacích kabelů 
6 Veřejné osvětlení okružní křižovatky na sil. II/385 v MÚK Česká 
7 Veřejné osvětlení okružních křižovatek v Podlesí 
8 Veřejné osvětlení okružní křižovatky na sil. II/385 v MÚK Kuřim 
9 Veřejné osvětlení okružní křižovatky na přivaděči k MÚK TOS 
    

500 Objekty trubních vedení 
1 Přeložka vtl plynovodu DN 300 
2 Přeložka vtl plynovodu DN 100 
3 Přeložky stl plynovodů 

    
600 Objekty pozemních staveb 

1 Protihlukové stěny a valy 
    
800 Objekty úpravy území 

1 Vegetační úpravy přeložky silnice I/43 silnice 
2 Vegetační úpravy souvisejících komunikací 
3 Rekultivace nevyužitých částí stávající silnice I/43 

 
 
 
 
7.1 Návrh etapizace výstavby 

 
Vzhledem ke stávajícím i předpokládaným dopravním zátěžím, vyžadujícím 

vybudování čtyřpruhové komunikace bude nutno přistoupit k rekonstrukci silnice I/43 
v předmětném úseku ještě před vybudováním rychlostní s;lnice R43.  

 

27 



Silnice I /43 Česká – Kuřim, alternativní trasa pro hodnocení EIA          HBH Projekt spol. s r.o. 
Aktualizace technické studie  Průvodní zpráva 

Budování R43 na sever od Kuřimi je nutno podmínit vybudováním severního 
obchvatu Kuřimi na silnici II/385, neboť tato trasa bude hlavním přivaděčem do 
centra metropole a bez její existence dojde k dopravnímu kolapsu v průtahu městem 
Kuřimí. Tato podmínka platí obdobně i pro vybudování obchvatu Čebína na silnici 
II/385, nacházejícího se už mimo řešené území, avšak s obdobnou prognózou vývoje 
dopravy. 

 
 

8.  ZÁVĚREČNÁ  DOPORUČENÍ 
 

Pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace projektant doporučuje: 
 

1. Zanést do územních plánů stabilizovanou trasu I/43 včetně mimoúrovňových 
křižovatek a souvisejících přeložek (stanovený koridor trasy dle zákresu do map 
PK chránit stavební uzávěrou). 

2. Shromáždit nutné podklady a průzkumy pro další stupeň PD, a to: 
- Podrobné geodetické (tachymetrické) zaměření zbývajícího zájmového území 

trasy včetně inženýrských sítí a vyhotovení účelové mapy v měřítku 1 : 1 000.  
- aktuální dopravně inženýrské údaje 
- podrobný inženýrsko geologický průzkum včetně zjištění materiálových zdrojů 
- stavebně technický průzkum objektů určených k rekonstrukci či asanaci, 

zejména mostních objektů 
- statické výpočty zatížitelnosti mostních objektů 
- dořešit problematiku křížení podzemních krytů za areálem TOS Kuřim 
- protikorozní průzkum a průzkum vlivu bludných proudů 
- hydrologické údaje a výpočty 
- pedologický průzkum 
- dendrologický průzkum 
- biologický průzkum 
- přírodovědecký průzkum 
- archeologický průzkum 
- doplnit prvky ochrany životního prostředí proti účinkům hluku z dopravy na 

základě vypracování hlukové a emisně-imisní studie 
3. Dopracovat dokumentaci EIA 
4. Zabezpečit vypracování studie pozemkových úprav. 
5. Zabezpečit generel ÚSES na území okresu Blansko a Brno - venkov náhradou 

za rušený ÚSES ve stávající trase. 
6. Vypracovat a projednat podrobnou dokumentaci styku s dráhami 
 
 
 
V Brně, červen 2008 Ing. Otakar Hornoch 
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Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor životního prostředí 

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno 
 
 

 
Dle rozdělovníku 
 

 
 
Č.j.:                           Sp.Zn.:                                             Vyřizuje/linka                          V Brně dne: 
JMK 125907/2007     S-JMK 108689/2007 OŽP/Ri       Mgr. Dana Richterová/2684              21.9.2007 
 

„Přeložka silnice I/43 v úseku Česká - Kuřim“, v k.ú. Česká, Čebín, Kuřim, 
Lelekovice, Lipůvka, Moravské Knínice, Svinošice, okr. Brno-venkov a Blansko – závěr 
zjišťovacího řízení ve  smyslu  ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve 
smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 13.8.2007  
oznámení Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 
65993390, o záměru „Přeložka silnice I/43 v úseku Česká - Kuřim“ v k.ú. Česká, Čebín, 
Kuřim, Lelekovice, Lipůvka, Moravské Knínice, Svinošice, okr. Brno-venkov a Blansko. 
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – 
bod 9.1, sloupec B – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních 
komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).  

 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné 
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek 
a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 
zákona. 
 
Identifikační údaje: 
 
Název:  Přeložka silnice I/43 v úseku Česká - Kuřim   
Umístění:  Jihomoravský kraj 
  okres  Brno-venkov a Blansko 

Obce Česká, Čebín, Lelekovice, Lipůvka, Moravské Knínice, Svinošice a 
město Kuřim 
k.ú. Česká, Čebín, Kuřim Lelekovice, Lipůvka, Moravské Knínice, Svinošice  
 

Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, 
IČ 65993390. 

 
Charakter záměru:  Oznamovatel připravuje novostavbu směrově dělené čtyřpruhové silnice I. 

třídy v koridoru stávající silnice I/43, navazující na čtyřpruhový úsek silnice 
I/43 z Brna do České. Stávající silnice I/43 bude částečně sanována, částečně 
budou její úseky využity pro místní dopravu. Sytém komunikací bude doplněn 
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o jihovýchodní obchvat Lipůvky (přeložka silnice II/379) a o severní obchvat 
Kuřimi (přeložka silnice II/385), nově budou realizována mimoúrovňová 
křížení. 
Rozsah záměru: 
- novostavba čtyřpruhové silnice se středním dělícím pásem v délce 
5,100 km, šířkové uspořádání odpovídající kategorii S 24,5/100; 
- přeložka silnice II/385 vedená severním obchvatem Kuřimi v délce cca 
5,900 km, šířkové uspořádání v kategorii S 11,5/80 (dvoupruhová silnice); 
- přeložka silnice II/379 vedená jihovýchodním obchvatem Lipůvky 
v délce 1,500 km, šířkové uspořádání v kategorii S 11,5/80 (dvoupruhová 
silnice); 
- MÚK Česká, MÚK Podlesí, MÚK Kuřim-východ, MÚK TOS, MÚK 
Lipůvka; 
- vyvolané přeložky silnic nižších tříd, polních cest a inženýrských sítí.  
Městský úřad Kuřim, odbor investiční a regionálního rozvoje uvádí, že záměr 
je částečně v souladu s ÚPN SÚ Kuřim. Změna trasy (vybočení u části Kuřim-
Podlesí) a umístění nových mimoúrovňových připojení je v rozporu s ÚPN SÚ 
Kuřim. Ve schváleném ÚPN SÚ Česká je uvedeno rozšíření stávající 
komunikace státní silnice I/43 v kategorii R 24,5, vycházející z technických 
požadavků na parametry silniční sítě. Ve schváleném ÚPN SÚ Lelekovice není 
řešena přeložka silnice I/43. Ve schváleném ÚPO Moravské Knínice je 
uvedena rychlostní komunikace R 43. Mimoúrovňové křížení u Čebína, které 
zasahuje do k.ú. Moravské Knínice neodpovídá vymezenému prostoru ve 
schváleném ÚPO. Ve schváleném ÚPO Čebín je zařazena navržená trasa 
rychlostní komunikace R 43 jako územní rezerva. Mimoúrovňová křižovatka 
není v ÚPO řešena. Městský úřad Blansko, stavební úřad sděluje, že realizace 
záměru je možná až po zpracování a vydání změny ÚPO Svinošice, kde bude 
trasa přeložky projednána a vymezena. Obec Lipůvka nemá schválený územní 
plán.    

 
Zahájení výstavby: rok 2008 
Dokončení výstavby:  rok 2010 
 
Souhrnné vypořádání připomínek: 
 

V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Jihomoravský kraj, obec 
Čebín, obec Lipůvka, město Kuřim, Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát 
Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje a Městský úřad Kuřim, OŽP. Po 
uplynutí zákonné lhůty se vyjádřil Městský úřad Blansko, OŽP. Krajský úřad Jihomoravského 
kraje obdržel rovněž vyjádření manželů Kumprechtových a Ing. Aleše Sikory, občanského 
sdružení „Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim – Troubsko“, 
občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsko“, 
občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích 
a Jinačovicích“. Vyjádření obcí Česká, Lelekovice, Moravské Knínice, Svinošice Krajský 
úřad Jihomoravského kraje v termínu neobdržel. 

 
Jihomoravský kraj ve svém vyjádření požaduje, aby v dokumentaci hodnocení vlivů 

na životní prostředí byla vyhodnocena i varianta napojení obchvatu Kuřimi na stávající trasu 
II/385 prostřednictvím okružní křižovatky. 
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Obec Čebín k oznámení zaslala následující připomínky: 
1. V oznámení záměru je řešen pouze obchvat města Kuřimi a není uvažováno 

s obchvatem obce Čebín a následně obce Hradčany. Přitom je uvažováno 
s možnou trasou budoucí rychlostní komunikace R 43. Navržené řešení 
mimoúrovňové křižovatky R 43 MÚK Kuřim a přeložky silnice II/385 je 
pro obec Čebín nepřijatelné. 

2. Oznámení neřeší vliv nárůstu dopravy přes obec Čebín v případě 
vybudování rychlostní komunikace R 43 v úseku Svitávka – Kuřim. 

3. Oznámení neřeší nárůst dopravy v případě vybudování přeložky silnice 
II/385 ve směru od silnice I/43 přes obec Čebín a dále po silnici III/38529 
ve směru na Veverskou Bítýšku a dále na dálnici D1. 

4. Přeložka silnice II/385 není vedena ve schváleném ÚP obce Čebín. Rovněž 
tak v ÚP obce Čebín není MÚK Kuřim. 

5. V oznámení není zahrnut případný vliv na Čehonský potok, který pramení 
přímo v trase přeložky silnice II/385, případně MÚK Kuřim. 

 
Obec Lipůvka nesouhlasí s novými variantami odklonu silnice I/43. Pro obec Lipůvka 
je zásadní odklon této silnice po plánované variantě R 43, a to v poloze „staré dálnice“ 
přes Bystrc. Jakákoliv jiná varianta neřeší tíživou dopravní situaci v obci.  
 
Město Kuřim požaduje: 
1. Snížit niveletu přeložky silnice I/43 v úseku Hnízda,Červený vrch – Pod Slavičkou 

a změnu výškových úrovní křížení I/43 s propojením Kuřimi s Podlesím. 
2. Zpracovat reálnou alternativu tunelu/překrytí přeložky silnice I/43 v úseku Hnízda, 

Červený vrch – Pod Slavičkou včetně řešení biokoridorů dle zpracovaného 
dokumentu firmy Ageris „Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území 
Jihomoravského kraje“. 

3. Doplnit  plánovanou trasu komunikace Záhoří – Blanenská dle rozpracovaného 
nového ÚP. 

4. Co nejvíce zahloubit přeložku silnice II/385. Tuto přeložku  požaduje město Kuřim 
realizovat jako tangentu R 43. 

5. Řešit umístění zastávek IDS u Podlesí. 
6. Zachovat a zapracovat do dokumentace prostupy pro cyklistické stezky Kuřim – 

Malhostovice, Kuřim – Tišnov, Kuřim – Lipůvka, Kuřim – Lelekovice. 
7. Přemístit napojení MÚK TOS na ul. Blanenská pod poliklinikou – nad polikliniku. 
8. Zachovat veškeré prostupy do území. 
9. V co nejmenším rozsahu zasahovat do nezastavěného území. 
10. Dopracovat řešení napojení přilehlých rozvojových ploch a stávající zástavby 

podle rozpracované dokumentace nového ÚP Kuřim. 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje souhlasí s oznámením záměru. 

V dalším stupni projektové dokumentace požaduje zpracovat podrobnou hlukovou studii a 
navrhnout protihluková opatření zajišťující splnění hygienických limitů hluku v dotčených 
chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb. Předpoklad 
nepřekročení hygienických limitů hluku je třeba dokladovat nejen u stávajících, ale i 
v územně plánovací dokumentaci navržených chráněných prostor (případně provést 
koordinaci s návrhem ploch v územně plánovací dokumentaci). 

 
ČIŽP – OI Brno nemá k realizaci záměru námitek, za předpokladu, že stavbou nedojde 

k ovlivnění povrchových a podzemních toků. 
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Městský úřad Kuřim, OŽP zpochybňuje účelnost vybudování čtyřpruhu silnice I/43 a 

několika mimoúrovňových křižovatek v úseku 5 km přeložky I/43 v úseku Česká - Kuřim.  
Stavba bude mít za následek přetnutí několika biokoridorů, zábor zemědělské půdy, oslabení 
funkčních a stabilizačních funkcí dvou významných krajinných prvků, další fragmentaci a 
zneprůchodnění krajiny. Z pohledu zlepšení silniční dopravy je důležité zajistit bezpečné 
odbočení na Podlesí a zmodernizování křižovatky pro odbočení na Kuřim u Lipůvky. 
Stávající silnice I/43, za předpokladu vybudování R 43, bude vyhovovat svému účelu i 
nadále. Součástí zamýšlené R 43 má být i vybudování severního obchvatu Kuřimi, čímž by 
odpadlo jeho budování pro přeložku I/43.  

Dále MěÚ Kuřim, OŽP uvádí obavy z navýšení hluku v okolí zástavby na Podlesí, 
zejména pokud zde bude přeložka umístěna na navýšeném terénu, jak vyplývá z oznámení. 
Dalšími důvody pro zvýšení hluku na zamýšlené přeložce je zvýšení počtu projíždějících aut a 
jejich vyšší rychlosti oproti stávající dopravě.  

 
Městský úřad Blansko, OŽP doporučuje záměr dále posuzovat s ohledem na velký 

rozsah záboru ZPF a pozemků určených plnění funkcí lesa.  
 
Občanské sdružení „Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R 43 v trase 

Kuřim – Troubsko“ uvádí, že podvarianty záměru přeložky vycházejí ze dvou odlišných 
scénářů řešení R 43, přičemž ani jeden z těchto scénářů R 43 není závazně schválen v platném 
územním plánu velkého územního celku, tj. neexistuje dosud schválený koridor R 43. 
Domnívá se, že za těchto okolností nelze k R 43 řešit komunikace návazného charakteru.  

 
Vyjádření občanských sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-

Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ a „Občané za ochranu kvality bydlení a životního 
prostředí v Troubsku“ jsou totožná. Konstatují mimo jiné, že ani jedna navrhovaná varianta 
není závazně schválena v platném územním plánu velkého územního celku. Upozorňují, že 
v každé z podvariant je nutné jiné napojení na R 43. Napojení na R 43 musí být realizováno 
mimoúrovňovou křižovatkou a ta je nedílnou součástí realizace záměru. Při neexistenci 
schváleného územního plánu velkého územního celku a tedy při neexistenci schváleného 
koridoru pro R 43 není možné řešit komunikace návazného charakteru. Poukazují na 
skutečnost, že předmětný záměr je v přímém rozporu s platným stanoviskem SEA MŽP podle 
zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu koncepce 
rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010 ze dne 24.6.1999 (č.j. 
M/11862/1137/700/1412/OPVŽP/99. 

 
Ve vyjádření manželů Kumprechtových a Ing. Aleše Sikory z Kuřimi se uvádí, že 

nejsou navržena protihluková opatření. Dotazují se, proč by měly být budovány dvě 
čtyřpruhové (rychlostní komunikace (R 43 a přeložka I/43) jen několik kilometrů od sebe. 
Poukazují na to, že občanům Podlesí bude znemožněno bezpečné pěší a cyklistické spojení 
s Kuřimí. Navrhované komunikace protnou několik biokoridorů, které tvoří kostru ekologické 
stability celého území – lokální biokoridor Podlesní potok, biokoridor mezi Opálenkou a 
Horkou, biokoridor podél Kuřimky, biokoridory vedoucí ze Zlobice a další. Další otázkou je 
dopad na krajinný ráz, fragmentace krajiny a odříznutí Kuřimi od vycházkových a rekreačních 
oblastí. Výstavbou obou nových silnic bude Kuřim uzavřena ze tří stran rychlostními 
komunikacemi a bude muset řešit zvyšující se hluk, emise atd. Jako optimální variantu vidí 
vybudování rychlostní komunikace R 43 na tělese tzv. Hitlerovy dálnice. V závěru vyjádření 
uvádějí, že podporují „nulovou variantu“ s vybudováním odbočovacího pruhu na Podlesí ve 
směru od Brna.  
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Odbor životního prostředí vyhodnotil došlé připomínky jako závažné, které dostatečně 

prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Závěr: 
 
Záměr „Přeložka silnice I/43 v úseku Česká - Kuřim“  v k.ú. Česká, Čebín, Kuřim 
Lelekovice, Lipůvka, Moravské Knínice, Svinošice, okres Brno-venkov a Blansko naplňuje 
dikci bodu 9.1, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného 
zákona stanoví, že uvedený záměr 

bude posuzován 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona. 

Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu § 19 odst. 1 zákona. 
Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané 
v rámci zjišťovacího řízení a tyto připomínky v dokumentaci přehledně vypořádá. Doporučuje 
se projednat způsob řešení připomínek s těmi subjekty, které je uplatnily, zejména s městem 
Kuřimí a obcemi Čebín a Lipůvka. 

V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti: 
 

• navrhnout protihluková opatření podle požadavku KHS Jihomoravského kraje 
• vyhodnotit variantu napojení obchvatu Kuřimi na stávající trasu II/385 

prostřednictvím okružní křižovatky. 
• podrobněji řešit napojení na navazující dopravní síť při realizaci (resp. nerealizaci) 

souvisejících plánovaných staveb (jednotlivé úseky R43, obchvat Čebína a další.) a 
vyhodnotit s tím související možné dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. 

• vyhodnotit možnost variantního řešení přeložky silnice I/43 Česká – Kuřim podle 
požadavků uvedených ve vyjádření města Kuřimi zn. MK/16010/07/OIRR/Le ze dne 
13.9.2007 (změna nivelety v úseku Hnízda, Červený vrch – Pod Slavičkou, změna 
výškového uspořádání MÚK Podlesí, zastávky IDS Podlesí, prostupnost pro 
cyklistickou a pěší dopravu, změna umístění MÚK TOS a další úpravy.) 

• dopracovat řešení napojení přilehlých rozvojových ploch a stávající zástavby podle 
rozpracované dokumentace nového územního plánu města Kuřimi (mimo jiné 
s přihlédnutím k řešení protihlukových opatření) 

• doplnit  plánovanou trasu komunikace Záhoří – Blanenská dle rozpracovaného nového 
ÚP města Kuřimi. 

• respektovat upřesněnou trasu nadregionálního biokoridoru K 129 podle materiálu 
„Generel regionálního a neregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje“ 
(AGERIS s.r.o., Brno, prosinec 2003)  

 
Dokumentace bude Krajskému úřadu Jihomoravského kraje předložena v  15 písemných 
vyhotoveních a  2 x v elektronické podobě. 
 
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu 
odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení 
podle zvláštních předpisů.  
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Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr 
zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a 
dotčeným správním úřadům.  

 
 Dotčené obce Česká, Čebín, Lelekovice, Lipůvka, Moravské Knínice, Svinošice a 
dotčené město Kuřim – žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 
prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o 
tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném 
území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme obce 
Česká, Čebín, Lelekovice, Lipůvka, Moravské Knínice, Svinošice a dotčené město 
Kuřim o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a 
o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlase) Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje. 
 
 
 
 
 
     
         Otisk razítka  
 
                Ing. Jiří Hájek v.r. 
               vedoucí oddělení 
 posuzování vlivů na  životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                  DIČ                     Telefon    Fax                             e-mail                                              Internet 
70888337         CZ 70888337            541651111   541651579    richterova.dana@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz 
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Rozdělovník: 
 
Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na 
úřední desce  a  nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění 
textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední 
desce: 
Obec Česká, k rukám starosty, Česká 26, 664 31 Česká 
Obec Čebín, k rukám starosty, Čebín 152, 664 23 Čebín 
Obec Lelekovice, k rukám starosty, Lelekovice 75, 664 31 Česká 
Obec Lipůvka, k rukám starosty, Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka 
Obec Moravské Knínice, k rukám starosty, Kuřimská 99, 664 34 Kuřim 
Obec Svinošice, k rukám starosty, 679 22 Lipůvka 
Město Kuřim, k rukám starosty, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
 
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady: 
Městský úřad Kuřim, OŽP, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
Městský úřad Blansko, OŽP, Nám. Republiky 1, 678 01 Blansko 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno 
 
Dále obdrží: 
MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice 
MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 
Městský úřad Kuřim, odbor investiční a regionálního rozvoje, Jungmannova 968, 664 34 
Kuřim 
Městský úřad Blansko, stavební úřad, Nám. Republiky 1, 678 01 Blansko 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor výstavby a technický Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno  
HBH Projekt spol. s r.o., Mgr. Tomáš Šikula, Kabátníkova 5, 602 00 Brno 
 
 
 
 
 
 
 
Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obce Česká, Čebín, Lelekovice, Lipůvka, Moravské 
Knínice, Svinošice, město Kuřim a Jihomoravský kraj) 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:    
 
 
 
 
razítko a podpis 
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Záznam z jednání na akci 
 

Silnice I/43 Česká – Kuřim, alternativní trasa pro hodnocení EIA, 
vyhledávací studie, 

  
konaného dne 10.6.2008 v zasedací místnosti firmy HBH projekt v Brně, Kabátníkova 5. 

 
 

Přítomni: dle přiložené presenční listiny. 
 
 

Projektant (Ing. Hornoch) popsal navrhované řešení, které vychází z technické studie 
Přeložky silnice I/43 v úseku  Česká - Kuřim, zpracované firmou HBH Projekt pro Ředitelství 
silnic a dálnic v roce 2006. Do této původní technické studie byly zapracovány některé 
z připomínek zjišťovacího řízení.  

 
Směrové vedení  

Trasa navazuje na stávající dokončený úsek čtyřpruhové komunikace za obcí Česká 
pravotočivým směrovým obloukem, přechází trať ČD vpravo od stávající silnice a stoupá 
směrem k vrchu Opálenka. Těsně před vrcholem stoupání se stáčí vlevo, kříží stávající silnici  
hlubším zářezem pod její úrovní a pokračuje směrem k Podlesí v trase, oddálené od stávající 
silnice až o 130 m směrem západně, tj dále od obce. Obejde Podlesí pravotočivým obloukem 
a vrátí se do stávající trasy před areálem TYCO, který obchází levotočivým směrovým 
obloukem. Následujícím pravotočivým obloukem se maximálně oddaluje od stávající trasy 
západně a to až k hranici pozemku věznice Kuřim tak, aby se vytvořil dostatečný prostor pro 
vybudování větví složité útvarové MÚK Kuřim – východ. Napojení na stávající silnici I/43 
směrem na Lipůvku je řešeno okružní křižovatkou v MÚK Kuřim východ. Pokračování 
složeného oblouku je od km 3.906 již novou trasou komunikace II/379 (ve výhledu se počítá 
s přeřazením do I. třidy), zúženou za MÚK Kuřim východ na kategorii S 9.5/80. tato 
komunikace je napojena u obce Svinošice do stávající trasy silnice II/379. 

 
Výškové řešení 

Podélný profil rozšířené silnice I/43 sleduje v maximální míře stávající výškový 
průběh terénu při převažujícím vedení nivelety v zářezu. Niveleta silnice I/43 byla upravena 
z hlediska požadavků ČSN 73 6101, při respektování původního charakteru nivelety. Došlo 
k úpravám především v oblasti dodržení maximálních a minimálních podélných sklonů, 
zvýšení výšky nivelety v místech nutného zachování podjezdných výšek v místech 
mimoúrovňového křížení stávajících komunikací a železnice a v oblasti estetiky trasy. 
Vzhledem k terénní konfiguraci dosahuje výška násypů až 10 m, maximální hloubka zářezů je 
uvažována  okolo 20 m.  Částečně se u zemních prací využije těleso stávající silnice I/43.  
Šířkové uspořádání 

Návrh trasy rychlostní silnice R43 v kategorii S24,5/100 i souvisejících komunikací je 
proveden v souladu s ČSN 736101 z r. 2004, návrh křižovatek odpovídá ČSN 73 61 02  
Dopravní vazby 
 

Mimoúrovňová křižovatka Kuřim východ v km 4,2 je navržena jako útvarová 
křižovatka s direktními větvemi v jihozápadním a ve východním sektoru, umožňující sjezd a 
nájezd z přeložené silnice I/43 na severní obchvat Kuřimi (přeložka silnice II/385) ve směru 



do Tišnova. A s direktními rampami v severozápadním a severovýchodním sektoru, které 
umožňují obousměrné napojení severního obchvatu Kuřimi s okružní křižovatkou, která 
zajišťuje spojení se stávající silniční sítí, konkrétně se silnicí II/385 a se stávající silnící I/43 
(v původní trase). Direktní rampa v jihovýchodním sektoru, umožňuje pokračování z 
rozšířené silnice I/43 na stávající komunikaci I/43, a dále také napojení na silnici II/385. 
Vratná rampa v jihozápadním sektoru umožnuje připojení na čtyřpruhovou silnici I/43 ve 
směru do Brna od okružní křižovatky.  

Další mimoúrovňová křižovatka Podlesí v km v km 2,3 je navržena jako neúplná 
kosodélná křižovatka s direktními větvemi v jihozápadním a v jihovýchodním sektoru, 
umožňující sjezd a nájezd na čtyřpruhovou silnici I/43 pouze ve směru od Brna. Křižovatka 
napojuje na I/43 území podél staré silnice (nově zařazené do sítě komunikací III.třídy pod 
číslem 6401)  prostřednictvím dvou malých okružních křižovatek. Současně umožňuje 
napojení přeložené místní komunikace mezi Podlesím a místní částí Kolébka a také nově 
navrhované komunikace Záhoří – Blanenská, dle ÚP .  

MÚK Česká tvaru „rozštěp“ se stávající silnicí I/43 resp. sil. II/385 je situována v km 
0,150. Jedná se o úpravy stávající MÚK. Ve směru od Brna na Kuřim bude upraveno směrové 
i výškové vedení křižovatkové větve v severovýchodním kvadrantu s napojením na stávající 
silnici II/385 ve směru na Kuřim připojovacím pruhem a s dobudováním průpletového 
jízdního pruhu mezi vyústěním připojovací větve ve směru Lelekovice – Svitavy a odbočením 
výše zmíněné větve pro směr Brno – Kuřim. Ve směru od Kuřimi na Brno se uvažuje 
s ponecháním stávajícího stavu silnic I/43 a II/385. Pouze se stávající silnice I/43 jižně od 
mostu přes rampu Brno – Kuřim ( I/43 - sil. II/385) napojí úrovňově stykovou křižovatkou do 
silnice II/385.  

Vzhledem k tomu, že vzájemná vzdálenost těchto křižovatek splňuje ustanovení ČSN 
73 6101 čl. 11.2. o minimální vzdálenosti křižovatek, snížené v oblasti aglomerací o 50 % (L 
> 2 000 m), není nutno žádat MD o výjimku z příslušného ustanovení ČSN. 

Poslední MÚK TOS (u nejvýznamnějšího průmyslového areálu oblasti) je navržena na 
přeložce silnice II/385 v km 2,4. Jedná se o křižovatku tvaru „delta“ s větvemi 
v jihovýchodním a severovýchodním kvadrantu, umožňující prostřednictvím přivaděče délky 
0,90 km, vedeného kolem sportovního areálu a přes těleso vlečky,  napojení na stávající 
silnici II/386 v prostoru polikliniky. Zde je navržena okružní křižovatka do níž je také 
zaústěna komunikace Záhoří – Blanenská od MÚK Podlesí. 
 
Závěry zjišťovacího řízení zapracované do zpracovávané dokumentace: 
 

• Byla zapracována plánovaná komunikace Záhoří – Blanenská dle rozpracovávaného 
nového ÚP Kuřimi. 

• Silnice I/43 je u Podlesí vedena v úrovni stávajícího terénu a místní komunikace mezi 
Podlesím a Kuřimí nad touto silnici I/43.  

• Rozvojové plochy dle rozpracovaného ÚP Kuřimy byly u MÚK Podlesí upraveny. A 
to tak, že plocha v JZ sektoru byla odsunuta více na zapad a byl upraven její tvar při 
zachování plochy, aby nezasahovala do komunikací MÚK Podlesí. Plocha západně 
byla zmenšena o plochu nutnou pro umístění západní okružní křižovatky MÚK 
Podlesí. 

• Nadregionální biokoridor K 129 spojující přírodní památky Šibenná a Březina je 
možno převést v km 0.850 pod mostem na plánované I/43. Bude však přerušen 
stávající silnicí I/43, žel. tratí č. 250 a sil. II/385.  

 



 
K navrhovaným úpravám byly v diskusi vzneseny následující připomínky: 
 

• Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je pro Policii ČR neakceptovatelné umístění 
okružní křižovatky na násypy větším než 3.0m (MÚK Podlesí, kde jsou navrženy 2 
okružní křižovatky na násypech výšky 6 a 9m) 

• Z hlediska Vězeňské služby ČR je nevhodné řešení MÚK Kuřim – východ, kde se 
rampa v násypu přimyká k objektu věznice. 

 

 
 
 
V Brně, červen 2008       Zapsal: Ing. Michal Janda 
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