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1. Úvod 

Z důvodu objektivního posouzení severní a jižní varianty obchvatu města Kuřimi byla 
zadána „Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim“. Studie 
posuzuje klady a zápory jednotlivých variant a upozorňuje na možná rizika, se kterými je 
třeba počítat v případě realizace jedné z variant. 
V úvodu jsou stručně popsány nadřazené komunikace (R43 a  I/43) a variantní řešení 
jejich propojení, dále následuje vlastní posouzení a na závěr je uvedeno celkové shrnutí 
posuzovaných variant. 
 
Hodnocení je rozděleno na několik dílčích částí dle jednotlivých tématických okruhů: 

• dopravně-inženýrské posouzení 
• územně plánovací posouzení 
• posouzení vlivů na životní prostředí 
• ekonomické posouzení 

 
Posouzení je provedeno jak ve vztahu k „nulové“ variantě, tak i vzájemně mezi oběma 
variantami. Hodnotící škála je v rozsahu -2 až +2. 
 
   - 2 velmi negativní vliv, výrazné zhoršení současné situace 
  - 1 negativní vliv, zhoršení současné situace 
     0 vliv žádný nebo přibližně stejný s nulovou variantou 
   + 1 zlepšení oproti nulové variantě 
   + 2 velmi výrazné zlepšení ve srovnání se současným stavem 
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2. Podklady 

2.1. Zákony, normy, vyhlášky 

• Česká technická norma, Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6101, ČNI 2004 
• Česká technická norma, Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 

73 6102, ČNI 2007 
• TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, EDIP 
 

2.2. Studie, posouzení a ostatní projektové dokumentace 

• Kuřim – jižní obchvat, aktualizace TS, HBH Projekt spol. s r.o., květen 2011 
• Obchvat Kuřimi. Rozptylová studie. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové, 2011 
• Obchvat Kuřimi. Hluková studie. EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové, 2011 
• Měření hodnot IRI, Měření PVV, Kuřim, 2011 
• Kuřim - jižní obchvat, technická studie, HBH Projekt spol. s r.o., 2010 
• Dopravní model města Kuřim, DHV CR spol. s r.o., 2009 
• Měření intenzity dopravy, VUT Brno, 2009 
• Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí, 2. etapa – návrhová část, 

Ateliér ERA, 2009 
• Jelínek, B.: Studie vlivů variantního řešení obchvatů města Kuřimi. Ořechov, 2009 
• Koncept územního plánu města Kuřimi, KNESL - KYNČL s.r.o., 2009 
• Kuřim, jižní obchvat, technická studie, HBH Projekt spol. s r.o., 2008 
• Silnice I/43 Česká – Kuřim. Alternativní trasa pro hodnocení EIA. HBH Projekt spol. 

s r.o., 2008 
• Přeložka silnice I/43 v úseku Česká - Kuřim, oznámení dle § 6 zákona č.100 / 2001 

sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. HBH Projekt spol.s r.o., 2007 
• Generel krajských silnic Jihomoravského kraje, část A: průvodní zpráva, UDIMO, 

2006 
• Generel dopravy Jihomoravského kraje, C. – návrhová část, IKP, 2006 
• Územní plán Kuřim, 1998 (dále jen ÚPD – územně plánovací dokumentace) 
• Silnice I/43 Česká – Kuřim, aktualizace dopravní studie, HBH Projekt spol. s r.o. 
 

2.3. Ostatní podklady 

• Dopravní vektorová mapa (www.jdvm.cz) 
• Mapové podklady z geoportal.cuzk.cz ; www.mapy.cz  
• Základní data pro výpočty ekonomické efektivnosti silničních a dálničních staveb v 

investičních záměrech v ČR s použitím programu HDM–4 s kalibrovanými daty 
(CSHS) 

• další webové stránky www.rsd.cz  
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3. Nadřazená komunikační síť (R43, I/43) 

3.1. Komunikace I/43 

Vedení současné komunikace I. třídy I/43 je následující: 
Brno-Královo Pole (I/42) - Sebranice (I/19) - Svitavy (I/34) - Svitavy-Lačnov (I/35) - 
Třebovice (I/14) - Lanškroun - Štíty (I/11) Červená Voda (I/11) - Králíky - Dolní Lipka - 
Polsko 
Celkově 115,7 km z čehož je 7,6 km vedeno jako rychlostní komunikace (z Brna po 
odbočení na Kuřim). 
 
Pro potřebu studie je podstatná jen část komunikace I/43 na katastrech obcí Česká a 
Kuřim. Silnice vede východně od centra Kuřimi a odděluje od něj pouze místní část 
Podlesí. Jihovýchodně od Kuřimi je napojení silnice II/385, severovýchodně u 
průmyslové zóny TOS je napojení silnice II/386. 
 

3.2. Plánovaná rychlostní komunikace R43 

Budoucí rychlostní komunikace R43 spojí dálniční tah D1 Praha-Brno-Ostrava 
s rychlostní komunikací R35 na severu mezi Hradcem Králové a Olomoucí. 
Současně uvažované řešení rychlostní silnice R43 je varianta D2a „Bystrcká“ s vedením 
trasy v tunelu pod sídlištěm Bystrc v délce 1,48 km a dále ve stopě původní „německé 
dálnice“. 
 

4. Varianta propojení R43 a I/43 

4.1. Severní obchvat 

Trasa severního obchvatu Kuřimi navazuje na stávající komunikaci I/43 severovýchodně 
od Kuřimi a pokračuje nad průmyslovou částí města k silnici R43, na kterou se napojuje 
východně od vrchu Čebínka. 
Řešení komunikační sítě v okolí Kuřimi v případě severního spojení R43 a silnice I/43 je 
realizováno třemi mimoúrovňovými křižovatkami severně od Kuřimi a dvěma 
mimoúrovňovými křižovatkami jižně od Kuřimi. Vybudování severního obchvatu má 
odlehčit dopravě na části silnice II/386 (ulice Legionářská, Blanenská), kterou využívá 
zdejší zdrojová a cílová doprava. Jedná se především o nákladní dopravu na trase 
Tišňovská (II/385) – sever Kuřimi, která má však v celkovém zatížení ulice Tišňovské 
minimální podíl. 
 
Základní údaje navrhovaných komunikací: 
R 43       24,5/100 
II/386 „severní tangenta“   S 11,5/90 
I/43      S 24,5/100 
Komunikace I. třídy    S11,5/80 (70) 
Komunikace II. třídy    S 9,5/70 (S 7,5/60) 
Komunikace III. třídy    S 7,5/60 (50) 
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4.2. Jižní obchvat 

Trasa jižního obchvatu Kuřimi navazuje na stávající dokončený úsek čtyřpruhové 
komunikace za obcí Česká, ze severu obchází vrch Šiberná, pokračuje za lokalitou 
plánovaného sídliště u Sv. Jána, a vstupuje do tunelu pod územím přírodního parku Baba 
s vyústěním severně od areálu golfového hřiště Kaskáda. Napojení jižního obchvatu na 
komunikaci R43 je navrženo u obce Moravské Knínice. 
Toto variantní řešení je realizováno dvěma mimoúrovňovými křižovatkami, jednou na 
západě jihovýchodně od Kuřimi. 
 
Základní údaje navrhovaných komunikací: 
R 43       24,5/100 
II/385 „jižní tunelová spojka“   S 24,50/80 (2x T7,5/80, příp. 2x T9,0/90) 
Komunikace I. třídy    S11,5/80 (70) 
Komunikace II. třídy    S 9,5/70 (S 7,5/60) 
Komunikace III. třídy    S 7,5/60 (50) 
 
 

5. Přílohy 

Schéma severní varianty obchvatu Kuřimi 
 
Schéma jižní varianty obchvatu Kuřimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:        Ing. Viktor Nohál 


