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1. Podklady  

− 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 
− Dopravní model města Kuřim, DHV CR, 2009 
− Generel krajských silnic Jihomoravského kraje, část A: průvodní zpráva, UDIMO, 2006 
− Generel dopravy Jihomoravského kraje, C. – návrhová část, IKP, 2006 
− Silnice I/43 Česká – Kuřim, aktualizace dopravní studie, HBH Projekt 
− Kuřim, jižní obchvat, technická studie, HBH Projekt, 2008 
− Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí, 2. etapa – návrhová část, 

Ateliér ERA, 2009 
 

2. Úvod  

Dopravně-inženýrské posouzení bylo zpracováno společností DHV CR, spol. s r.o. a čerpá 
z výše uvedených podkladů. Intenzity individuální automobilové dopravy (dále IAD) 
vycházejí z Dopravního modelu města Kuřim, který byl pro stávající i výhledový stav 
zpracován v softwaru Questor.  
 
V říjnu roku 2009 provedla firma DHV CR směrový dopravní průzkum na všech vjezdech do 
města, a také v centru na komunikaci II/386. Zároveň během srpna až října provedlo VUT 
Brno profilový dopravní průzkum pomocí radarů na totožných vnější stanovištích, navíc 
s profilem silnice I/43 mezi křižovatkami se silnicemi II/385 a II/386. Výsledky těchto 
průzkumů podávají důležité informace nejen o počtu vozidel využívajících komunikační síť 
okolí Kuřimi, ale především o podílu tranzitní, vnější a vnitroměstské dopravy, a také odhalují 
trasy těchto cest.  
 
Intenzita celkové dopravy sledovaná ve vybraných profilech ve městě Kuřim byla v roce 2009 
o 20 až 45% vyšší než předpokládané intenzity v roce 2010 vypočtené na základě celostátního 
sčítání 2005 (ŘSD). Naopak intenzita dopravy mimo Kuřim oproti předpokladům stagnovala 
(Kuřim-Tišnov), nebo dokonce nepatrně poklesla (I/43, Podlesí). Město Kuřim je proto v této 
oblasti hlavním zdrojem a cílem dopravy. Větší nárůst celkové dopravy ve studované oblasti 
je důvodem použití většího koeficientu růstu dopravy, než uvádějí podklady ŘSD.  
Výhledový stav komunikační sítě počítá ve studovaném území s výstavbou rychlostní silnice 
R43 v Bystrcké stopě a s variantním řešením propojení nové R43 se silnicí I/43. Pro přepočet 
intenzit celkové dopravy na výhledové období roku 2030 byl použit koeficient růstu dopravy 
1,37, a to na základě změny dopravy na Kuřimsku mezi roky 2005 (ŘSD) a 2009 (DHV).  
 

Stávající dopravní vztahy 
Klíčovým profilem řešeného území je výjezd z Brna na současné komunikaci R43, který je 
shodný pro obě varianty obchvatu Kuřimi. Zároveň je tento profil místem, kde se celková 
doprava rozděluje na dva hlavní směry. Z výzkumů v roce 2009 vyplývá, že intenzita celkové 
dopravy na stávající R43 v obou směrech by se neměla příliš lišit od součtu obou větví, tedy 
přibližně 37 000 vozidel za 24 hod. Z toho se téměř 16 000 vozidel za 24 hod (43%) 
vyskytuje na profilu komunikace II/385 při vjezdu do Kuřimi. Zhruba 6 500 přitom městem 
pouze projíždí po ulici Tyršova, na ulici Tišnovská se přidá dalších 1 500 vozidel za 24 hod 
z komunikace II/386.  
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Výhledové přepravní vztahy 
Při nulové variantě, tedy v aktuálním stavu sítě pozemních komunikací, a při nárůstu celkové 
dopravy do roku 2030 o 37% (model Kuřimi – DHV), bude cestovat z/do Brna a České 
zhruba 51 000 vozidel za 24 hod. Při zachovaném poměru směrového rozdělení dopravy 
pojede po komunikaci II/385 mezi Českou a Kuřimí 21 900 vozidel za 24 hodin, z toho 9 000 
bude tranzitní doprava jen v tomto úseku.  
 

Využití nové sítě pozemních komunikací současnou tranzitní dopravou Kuřimi 
Využití nově vybudovaných pozemních komunikací souvisejících s R43 a propojením na I/43 
tranzitní dopravou projíždějící v současné době Kuřimí se liší pro jednotlivá variantní řešení. 
Kompletní tranzitní dopravu ze všech směrů můžeme zachytit v úseku souběhu silnic II/385 a 
II/386, tedy v ulici Tišnovská. V roce 2030 je předpokládaná intenzita tranzitní dopravy        
11 000 voz./24 hod. (cca 8 000 voz./24 hod v roce 2009).  
 
Varianta A (severní obchvat Kuřimi) odvede mimo město 65-80% této tranzitní dopravy. 
Pozice mimoúrovňových křižovatek v okolí Kuřimi nejlépe vyhovuje tranzitu Lipůvka-
Tišnov, který by činil pouze 400 voz./24hod. Využití MÚK Kuřim pro trasy tranzitní dopravy 
Lipůvka-Jinačovice a Lipůvka-Moravské Knínice není jednoznačné, je totiž závislá na 
konečné/počáteční destinaci trasy a také může být směrově nevyvážená. Při maximálním 
využití obchvatu by všechny tři zmíněné směry tvořily intenzitu dopravy 2 000 voz./24hod. 
Tranzitní doprava Tišnov-Brno odhadovaná na 7 000 voz./24hod ve většině případů využije 
obchvatu (podle konečné/počáteční destinace). Pro tranzitní dopravu na silnici II/385 do 
zbýlých směrů (jihozápad vs. jihovýchod - 2 000 voz./24hod.) není varianta A výhodná. 
Varianta A také nenabízí vhodné napojení na silnici I/43 přes MÚK Podlesí ve směru na sever 
z jihovýchodní Kuřimi. Alternativou je trasa přes centrum.  
 
Varianta B (jižní obchvat Kuřimi) s MÚK Kuřim-jih a MÚK Česká propojenými paralelně 
se stávající silnicí II/385 poskytuje větší využití při odvedení tranzitní dopravy mimo město 
Kuřim, asi 90%. Nejednoznačné je využití trasy tranzitní dopravy Lipůvka-Tišnov a 
Jinačovice-Brno (podle konečné/počáteční destinace).  
 

Využití nové sítě pozemních komunikací vnější dopravou Kuřimi 
Zdrojová a cílová doprava Kuřimi tvoří velkou část současné celkové dopravy na síti 
pozemních komunikacích vedoucích přes město, z průzkumů 2009 je to 64%. Vnější doprava 
Kuřimi jako celek bude do roku 2030 díky kvalitnějšímu dopravnímu spojení této oblasti 
narůstat. Přesto obě variantní řešení propojení komunikací R43 a I/43 spolu se souvisejícími 
stavbami částečně mohou snížit množství vnější dopravy v centru Kuřimi. Opět to vyplývá 
z pozic MÚK v okolí Kuřimi a vhodnosti napojení na R43 nebo I/43.  
Při variantě A je poměrně frekventovaně využívaná MÚK TOS, která sice výhodně napojuje 
severní průmyslovou oblast Kuřimi, ale stahuje také dopravu z širšího centra města, což 
zatěžuje více ulici Legionářskou. 
Průmyslovou oblast z velké části odvádí z města i varianta B po jižním obchvatu. K ní se 
přidává také jihovýchodní část Kuřimi.  
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Přesunutí dopravní zátěže na výhledovou komunikační síť 
Velkou část dopravy na posuzovaných výhledových komunikacích bude tvořit tranzitní 
doprava v severojižním směru. Dominantní částí bude tranzit z města Brna do vzdálenějších 
destinací, než je Kuřimsko. V současné době (průzkum 2009) je intenzita celkové dopravy na 
profilu I/43 – Podlesí zhruba 21 500 vozidel za 24 hodin. I tuto hodnotu tvoří z velké části 
zdrojová a cílová doprava města Brna a se vzdáleností od Brna rychle klesá (na hodnoty 
kolem 10 000 voz./24hod u Letovic, ŘSD 2005). Zkvalitnění dopravní dostupnosti území 
výstavbou rychlostní komunikace R43 v celém jejím rozsahu dojde k přesunu dopravy 
z nejbližších silnic I. a II. třídy v jejím okolí na novou komunikaci. Zároveň za předpokladu 
dokončení nadřazené výhledové komunikační sítě (D1, D47, R35, R55) dojde k navýšení 
dopravy zatraktivněním dopravního tahu v severojižním směru. Takovýto nárůst do roku 2030 
je odhadovaný na hodnoty 10 000 až 12 000 voz./24hod a zahrnuje i dopravu tranzitující přes 
Brno z/do vzdálenějších oblastí.  

 

3. Intenzity dopravy na hodnocených trasách  

3.1. Stávající stav 

 
Stávající intenzity dopravy na nadřazené komunikační síti byly převzaty a odvozeny 
z průzkumů VUT  a DHV v roce 2009. Úseky stávající jsou stejně jako výhledové označeny 
koncovými křižovatkami/vstupy. Nezměněný stav komunikační sítě v roce 2030 je dále 
označován jako nulová varianta (Varianta 0). 
 
Tabulka 1: Intenzity dopravy na vybraných úsecích nadřazené komunikační sítě, výsledky 
průzkumů VUT a DHV 2009.  

intenzita dopravy celkem (voz./24 hod.) číslo 
silnice 

úsek 
VUT+DHV 2009 

I/43 I/43 sever – ÚK Kuřim-východ 20 500 
I/43 ÚK Kuřim-východ - ÚK Podlesí 21 500 
I/43 ÚK Podlesí - MÚK Česká 21 500 
R43 MÚK Česká - R43 Brno 37 000 

 
 

3.2. Varianta A – severní obchvat Kuřimi 

 
Vstupní a výstupní hodnoty intenzit dopravy na koncových úsecích komunikací jsou 
v dopravním modelu pro obě varianty stejné. Na pátření komunikační síti výhledového stavu 
jsou koncové úseky tyto: R43 jih, R43 sever, I/43 sever a I/43 jih (stávající R43 Brno). 
Z podřazené komunikační sítě jsou to: III/3864 Jinačovice, II/386 Moravské Knínice, II/385 
Tišnov, místní komunikace Podlesí a II/386 Česká. Intenzity jsou zobrazeny v tabulce po 
úsecích mezi MÚK a na vstupech pro oba směry za celkovou dopravu a jsou převzaty 
z modelu zaokrouhlené na jednotky vozidel. 
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Tabulka 2: Intenzita dopravy výhledového stavu nadřazené komunikační sítě propojení R43 
a I/43 v roce 2030 - varianta A, podle Dopravního modelu města Kuřim (DHV). 

číslo silnice úsek 
intenzita dopravy celkem 

(voz./24 hod.) 
R43 R43 jih - MÚK Kuřim-jih 20 845 
R43 MÚK Kuřim-jih - MÚK Kuřim 15 920 
R43 MÚK Kuřim - R43 sever 23 935 

přeložka II/385 MÚK Kuřim - MÚK TOS 17 108 
přeložka II/385 MÚK TOS - MÚK Kuřim-východ 17 348 

I/43 I/43 sever – MÚK Kuřim-východ 17 050 
I/43 MÚK Kuřim-východ - MÚK Podlesí 20 510 
I/43 MÚK Podlesí - MÚK Česká 21 490 
I/43 MÚK Česká - I/43 jih 37 075 

 

3.3. Varianta B – jižní obchvat Kuřimi 

 
Tabulka 3: Intenzita dopravy výhledového stavu nadřazené komunikační sítě propojení R43 
a I/43 v roce 2030 - varianta B, podle Dopravního modelu města Kuřim (DHV). 

číslo silnice úsek 
intenzita dopravy celkem 

(voz./24 hod.) 
R43 R43 jih - MÚK Kuřim-jih 20 845 
R43 MÚK Kuřim-jih - R43 sever 23 935 

přeložka II/385 MÚK Kuřim-jih - MÚK Česká 19 542 
I/43 MÚK Česká - I/43 jih 37 075 

 

3.4. Srovnání vlivu jednotlivých variant na intenzity dopravy na 
hodnocených trasách 

 
Tabulka 4: Srovnání vlivu jednotlivých variant na intenzity dopravy na hodnocených trasách   
v roce 2030, podle Dopravního modelu města Kuřim (DHV).  

stávající 
stav 

varianta A - severní varianta B - jižní 
číslo 

silnice 
úsek intenzita 

dopravy  
v r. 2030    

intenzita 
dopravy  
v r. 2030    

změna 
intenzity 
dopravy  

intenzita 
dopravy 
v r. 2030    

změna 
intenzity 
dopravy 

R43 R43 jih - MÚK Kuřim-jih - 20 845 + 20 845 20 845 + 20 845 
R43 MÚK Kuřim-jih - MÚK Kuřim - 15 920 + 15 920 - - 
R43 MÚK Kuřim (Kuřim-jih) - R43 sever - 23 935 + 23 935 23 935 + 23 935 

p. II/385 MÚK Kuřim - MÚK TOS - 17 108 + 17 108 - - 
p. II/385 MÚK TOS - MÚK Kuřim-východ - 17 348 + 17 348 - - 
p. II/385 MÚK Kuřim-jih - MÚK Česká - - - 19 542 + 19 542 

I/43 I/43 sever - MÚK Kuřim-východ 28 000 17 050 -  10 950 - - 
I/43 MÚK Kuřim-východ - MÚK Podlesí 29 000 20 510 - 8 490 - - 
I/43 MÚK Podlesí - MÚK Česká 29 000 21 490 - 7 510 - - 
I/43 MÚK Česká - I/43 jih 51 000 37 075 - 13 925 37 075 - 13 925 
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Tabulka 5: Srovnání vlivu přeložky silnice II/385 na intenzity dopravy na silnici II/385 
v Kuřimi v roce 2030 v jednotlivých variantách, podle Dopravního modelu města Kuřim 
(DHV).  

varianta 0 varianta A - severní  varianta B -jižní  

číslo silnice a úsek intenzita 
dopravy  
v r. 2030    

intenzita 
dopravy  
v r. 2030    

změna 
intenzity 
dopravy  

intenzita 
dopravy 
v r. 2030     

změna 
intenzity 
dopravy 

II/385, Tišnov 19 707 11 038 - 8 669 6 023 - 13 684 
II/385, ulice Tišnovská 29 107 20 450 - 8 657 18 018  - 11 089 
II/385, ulice Tyršova 25 775 21 539 - 4 236 18 337 - 7 438 

II/,385, Brno 21 851 18 745 - 3 106 13 521 - 8 330 
II/385, přeložka - 17 348 - 19 542 - 

 
Na základě výše uvedených údajů lze konstatovat, že: 
1. na rychlostní silnici R43 v úseku křižovatek MÚK Kuřim-jih a MÚK Kuřim (varianta A) 

je celková doprava snížená o část směřující z/do města Kuřim a blízkého okolí, 
2. přeložka silnice II/385 je při variantě A více využívána zdrojovou a cílovou dopravou a i 

přesto je její využití o cca 10% menší než u přeložky silnice II/385 ve variantě B, 
3. odlehčení dopravy na komunikaci II/385 v Kuřimi proti nulové variantě je: 

o Varianta A o 30% na nejzatíženějším úseku (ulice Tišnovská), o 16% v centru Kuřimi, 
o Varianta B o 38% na nejzatíženějším úseku (ulice Tišnovská), o 29% v centru Kuřimi.  

 
Schematizované přehledy vybraných hodnocených úseků komunikační sítě s uvedenými 
intenzitami dopravy Varianty A, resp. Varianty B společně s rozdíly proti Variantě 0 jsou 
zobrazeny v Příloze 1 a 2.  
 
Závěrečné zhodnocení: severní varianta +1; jižní varianta +1  

  

4. Změny dopravy v zatížení podřazené sítě 

4.1. Stávající stav 

 
Tabulka 6: Intenzity dopravy na vybraných úsecích podřazené komunikační sítě, DHV 2009. 

číslo silnice úsek 
intenzita dopravy celkem  

(voz./24 hod.) 
II/385 Tišnov 14 385 
II/385 ul.Tišnovská 21 246 
II/385 ul. Tyršova 18 814 
II/385 Brno 15 950 
II/386 Moravské Knínice 3 370 
II/386 ul. Zámecká 9 079 
II/386 ul. Legionářská 11 913 
II/386 Lipůvka 6 990 

III/3846 Jinačovice 6 119 
 
Schematizovaný přehled vybraných stávajících úseků podřazené komunikační sítě v Kuřimi 
s uvedenými intenzitami dopravy v roce 2009 je zobrazen v Příloze 3. 
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4.2. Varianta A – severní obchvat Kuřimi 

 
Ve variantním řešení hrají důležitou roli (oproti stávajícímu stavu) i nové místní komunikace 
na východě města Kuřim a jejich napojení na silnici I/43 křižovatkou Podlesí a na ostatní 
komunikace. Spolu s nárůstem obyvatel a služeb v této oblasti jsou dle dopravního modelu 
tyto komunikace využívány jako snadnější napojení dopravních zdrojů a cílů v Kuřimi, což 
ovlivňuje zejména intenzity na silnici I/43. 
 
Tabulka 7: Intenzity dopravy na vybraných úsecích podřazené komunikační sítě v roce 2030, 
varianta A, podle Dopravního modelu města Kuřim (DHV). 

intenzita dopravy celkem (voz./24 hod.) 
číslo silnice úsek 

Varianta A 
II/385 Tišnov 11 038 
II/385 ul.Tišnovská 20 450 
II/385 ul. Tyršova 21 539 
II/385 Brno 18 745 
II/386 Moravské Knínice 4 465 
II/386 ul. Zámecká 11 440 
II/386 ul. Legionářská 12 698 
II/386 Lipůvka 6 658 

III/3846 Jinačovice 2 570 
 

4.3. Varianta B – jižní obchvat Kuřimi 

 
Tabulka 8: Intenzity dopravy na vybraných úsecích podřazené komunikační sítě v roce 2030, 
varianta B, podle Dopravního modelu města Kuřim (DHV). 

intenzita dopravy celkem (voz./24 hod.) 
číslo silnice úsek 

Varianta B 
II/385 Tišnov 6 023 
II/385 ul.Tišnovská 18 018 
II/385 ul. Tyršova 18 337 
II/385 Brno 13 521 
II/386 Moravské Knínice                          *  10 400    
II/386 ul. Zámecká                         **  2 570 
II/386 ul. Legionářská 12 378 
II/386 Lipůvka 6 904 

III/3846 Jinačovice 2 570 
* nový úsek komunikace, ** úsek ulice Zámecká již mimo komunikaci II/386. 
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4.4. Srovnání vlivu jednotlivých variant na intenzity dopravy 
podřazené sítě 

 
Tabulka 9: Srovnání vlivu jednotlivých variant na intenzity dopravy podřazené sítě v roce 
2030, podle Dopravního modelu města Kuřim (DHV). 

Varianta 0 Varianta A - severní Varianta B - jižní 
Číslo 
silnice 

Úsek  Intenzita 
dopravy 
v r. 2030   

Intenzita 
dopravy 

  v r. 2030   

Změna 
intenzity 
dopravy  

Intenzita 
dopravy  
v r. 2030    

Změna 
intenzity 
dopravy 

II/385 Tišnov 19 707 11 038 - 8 669 6 023 - 13 684 
II/385 ul.Tišnovská 29 107 20 450 - 8 657 18 018 - 11 089 
II/385 ul. Tyršova 25 775 21 539 - 4 236 18 337 - 7 438 
II/385 Brno 21 851 18 745 - 3 106 13 521 - 8 330 
II/386 Moravské Knínice 4 616 4 465 - 151  *10 400 + 5 784 
II/386 ul. Zámecká 12 438 11 440 - 998  **2 570 - 9 868 
II/386 ul. Legionářská 16 320 12 698 - 3 622 12 378 - 3 942 
II/386 Lipůvka 9 576 6 658 - 2 918 6 904 - 2 672 

II/3846 Jinačovice 8 383 2 570 - 5 813 2 570 - 5 813 
* nový úsek komunikace, ** úsek ulice Zámecká již mimo komunikaci II/386. 

 
Schematizovaný přehled společných úseků podřazené komunikační sítě v Kuřimi 
s uvedenými intenzitami dopravy Varianty A v porovnání s Variantou B v roce 2030 je 
zobrazen v Příloze 4.  
 
U podřazené komunikační sítě se předpokládá úbytek celkové dopravy na sledovaných 
úsecích, díky odvedení většiny tranzitní dopravy mimo město Kuřim. Vzhledem k větším 
možnostem nově vzniklých tras po výhledové komunikační síti širšího okolí se mohou 
některé konané cesty oblasti zcela vyhnout (rozdíl nulové varianty z/do Moravských Knínic – 
asi 0,5%). Naopak výhodná pozice MÚK Kuřim-jih na trase R43 z oblasti Brno-Bystrc 
výrazně snižuje intenzitu celkové dopravy v případě silnice III/3846 z Jinačovic.  
Nárůst dopravy na podřazené komunikační síti je zaznamenán pouze na silnici II/386 na 
novém úseku mezi Kuřimí a Moravskými Knínicemi ve variantě B, právě proto, že je to 
nejbližší napojení na MÚK Kuřim-jih. Ze stejného důvodu je velmi výrazně odlehčena ulice 
Zámecká na komunikaci III/3846.  
Rozdíly odlehčení v jednotlivých variantách jsou patrnější na komunikaci II/385. Při variantě 
A činí pokles celkové dopravy cca 3 000 až 8 500 voz./24 hod., což představuje 14 až 44%. 
Varianta B odlehčuje jednotlivé úseky o cca 7 500 až 13 500 voz./24 hod., tedy o 29 až 69%.  
 
Závěrečné zhodnocení: severní varianta +1; jižní varianta +2  
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5. Kvalita dopravy na hodnocené trase  

5.1. Kvalita dopravy na podřazené komunikační síti  

Úroveň kvality dopravy na hodnocených trasách je zpracována na základě ČSN 73 6101 
Projektování silnic a dálnic.  Pro hodnocení kvality dopravy uvažované komunikační sítě 
varianty A – severní obchvat je použita technická zpráva „Silnice I/43 Česká – Kuřim, 

aktualizace technické studie“, pro variantu B – jižní obchvat jsou technické údaje stavby 
převzaty z technické studie „Kuřim, jižní obchvat“, jejímiž zhotoviteli je firma HBH Projekt, 
spol. s r.o.  
 
Pro určení úrovně kvality dopravy na úsecích nadžezené komunikační sítě byly vzaty 
následující předpoklady: 

- návrhovým obdobím pro posouzení kvality je uvažovaný rok 2030 
- podíl pomalých vozidel do 15% 
- podélný sklon pro komunikace R43 a I/43 (ve variantě A) 3% s délkou stoupání 500m, 

pro přeložku II/385 (ve variantě B) do 2%  
- návrhové rychlosti komunikací podle variant v následující tabulce 

číslo silnice 
návrhová 
kategorie 

návrhová 
rychlost 

R43 R 25,5 120 km/h 
I/43 (A) S 24,5 100 km/h 
přeložka II/385 (A) S 11,5 90 km/h 
přeložka II/385 (B) S 24,5 80 km/h 

- mezní hodnota kapacity jízdního pásu pro dvoupruhové uspořádání na komunikaci: 
R43    3 900 voz./hod. 
I/43 (A)  3 700 voz./hod. 
přeložka II/385 (B) 2 750 voz./hod.  

 
V úseku silnice I/43 (původní rychlostní silnice R43 u Brna) končícím MÚK Česká je 
počítáno mezní kapacitou jízdního pásu 3 700 voz./hod.  
Hodnocení úrovně kvality dopravy (ÚKD) přeložky II/385 (varianta A) je vzhledem k její 
návrhové kategorii S 11,5 provedeno na základě mezní hodnoty hustoty dopravy (voz./km). 
 
Tabulka 10:  Výpočet úrovně kvality dopravy (ÚKD) na nadřazené komunikační síti. 

varianta A - severní varianta B - jižní 
číslo 

silnice 
úsek 

návrhová 
kategorie stupeň 

vytížení 
ÚKD 

stupeň 
vytížení 

ÚKD 

R43 R43 jih - MÚK Kuřim-jih R 25,5 0,24 A 0,24 A 
R43 MÚK Kuřim-jih - MÚK Kuřim R 25,5 0,18 A - - 
R43 MÚK Kuřim (Kuřim-jih) - R43 sever R 25,5 0,27 B 0,27 B 

p. II/385 MÚK Kuřim-jih - MÚK Česká S 24,5 - - 0,33 B 
I/43 I/43 - MÚK Kuřim-východ S 24,5 0,21 A - - 
I/43 MÚK Kuřim-východ - MÚK Podlesí S 24,5 0,25 A - - 
I/43 MÚK Podlesí - MÚK Česká S 24,5 0,27 B - - 
I/43 MÚK Česká - I/43 jih S 24,5 0,45 B 0,45 B 
číslo 

silnice 
úsek 

návrhová 
kategorie 

hustota 
dopravy 

ÚKD - - 

p. II/385 MÚK Kuřim - MÚK TOS S 11,5 19,4 C - - 
p. II/385 MÚK TOS - MÚK Kuřim-východ S 11,5 19,7 C - - 
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Na všech sledovaných úsecích nadřazené komunikační sítě je úroveň kvality dopravy velmi 
dobrá až dobrá. Na úsecích přeložky silnice II/385 ve variantě A (severní obchvat) je úroveň 
kvality dopravy uspokojivá. Úroveň kvality dopravy splňuje požadavky ČSN  73 6101 
Projektování silnic a dálnic v obou dvou variantách.  
 

5.2. Kvalita dopravy na podřazené komunikační síti 

5.2.1. Hodnocení silničních úseků 

Úroveň kvality dopravy na komunikační síti je podle metodiky ČSN 73 6101 vztažena na 
komunikace v extravilánu. Pro hodnocenou podřazenou komunikační síť je tedy použitelná 
zejména úseky „Brno“ a „Tišnov“ na silnici II/385. Pro kompletní přehled jsou ale zařazeny i 
ostatní zmiňované úseky. V intravilánu je vhodnějším ukazatelem kvality dopravy 
propustnost, resp. kapacita křižovatek. Hodnocena je světelná křižovatka ulic Legionářská-
Tyršova-Tišnovská v centru Kuřimi. Rozpad dopravního proudu na jejích ramenech je 
odvozen ze směrových průzkumů DHV (2009) na základě zjištěných cest mezi dopravními 
zónami.  
 
 
Tabulka 11:  ÚKD na podřazené komunikační síti při Variantě A. 

Severní varianta 
průměrná cestovní 
rychlost 40 km/h 

průměrná cestovní 
rychlost 70 km/h 

silnice úsek 

intenzita 
rok 2030 

(voz./hod) hustota dopravy 
(voz./km) 

ÚKD 
hustota dopravy 

(voz./km) 
ÚKD 

II/385 Tišnov 1 103 27,6 D 15,8 C 
II/385 ul.Tišnovská 2 045 51,1 F - - 
II/385 ul. Tyršova 2 153 53,8 F - - 
II/385 Brno 1 874 46,9 F 26,8 D 
II/386 Moravské Knínice 446 11,2 B 6,4 B 
II/386 ul. Zámecká 1 144 28,6 D - - 
II/386 ul. Legionářská 1 269 31,7 E - - 
II/386 Lipůvka 665 16,6 C - - 

 
 
Tabulka 12: ÚKD na podřazené komunikační síti při Variantě B. 

Jižní varianta 
průměrná cestovní 
rychlost 40 km/h 

průměrná cestovní 
rychlost 70 km/h 

silnice úsek 

intenzita 
rok 2030 

(voz./hod) hustota dopravy 
(voz./km) 

ÚKD 
hustota dopravy 

(voz./km) 
ÚKD 

II/385 Tišnov 602 15,1 C 8,6 B 
II/385 ul.Tišnovská 1 801 45,0 F - - 
II/385 ul. Tyršova 1 833 45,8 F - - 
II/385 Brno 1 352 33,8 E 19,3 C 
II/386 Moravské Knínice 1 040 26,0 D 14,9 C 
II/386 ul. Zámecká 257 6,4 B - - 
II/386 ul. Legionářská 1 237 30,9 E - - 
II/386 Lipůvka 690 17,3 C - - 
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Pro určení úrovně kvality dopravy na úsecích podřazené komunikační sítě ve městě Kuřim je 
hodnocena hustota dopravy. Intenzita dopravy ve špičkové hodině odpovídá desetině celkové 
intenzity za 24 hodin, průměrná cestovní rychlost 40 km/h na úsecích ve městě a 70 km/h na 
úsecích mimo město.  
 
Úroveň kvality dopravy na úsecích komunikací v extravilánu, kde již může být průměrná 
cestovní rychlost osobních vozidel 70 km/h, je dobrá (stupeň „B“) až uspokojivá (stupeň 
„C“). V případě Varianty A na úseku silnice II/385 z Brna do Kuřimi dostatečná (stupeň „D“). 
Při snížení průměrné rychlosti na 40 km/h na těchto úsecích dochází ke zhoršení ÚKD až o 
dva stupně.  
 
Pro ostatní úseky je hodnocena průměrná rychlost na úseku 40 km/h a podle metodiky pro 
extravilánové komunikace je hustota dopravy místy tak vysoká, že úroveň kvality dopravy by 
nesplňovala požadavky ČSN 73 6101. Přetížení úseku naznačují úseky silnice II/385 v centru 
města, dosažení kapacity jízdního pásu ukazuje úsek ulice Legionářské. Ostatní úseky jsou 
stabilní. Variantně se ÚKD pro úseky ve městě liší pouze v případě ulice Zámecká, díky 
odlišnému vedení úseků komunikační sítě.   
 

5.2.2. Hodnocení křižovatky 

Vhodnější vyjádření úrovně kvality dopravy na komunikační síti ve městě posouzení kapacity 
křižovatky. V případě města Kuřimi se nabízí světelně řížená křižovatka tří nejvytíženějších 
úseků silnic II/385 a II/386. 
 
Z přepravních vztahů mezi dopravními zónami v modelu byly převzaty křižovatkové pohyby 
na jednotlivých ramenech. Jelikož je v dopravním modelu síť ulic v centru města 
zjednodušená, je třeba počítat s možností nižších počtů průjezdů vozidel v ramenech ulic 
Legionářská a Tyršova, a to hlavně kvůli možnosti využití ulic Zahradní a Nádražní dopravou 
generovanou v centru města. 
 
Celková kapacita křižovatky je určena pro stávající stav komunikační sítě v roce 2009, a 
v roce 2030 pro Varianty 0, A, B a tyto hodnoty jsou srovnány s orientační maximální 
kapacitou světelně řízené křižovatky, která je uvedena v ČSN 73 6102.  
 
Orientační maximální celodenní kapacita světelně řízené křižovatky je 36 000 až 77 000 
voz./den. Kapacita světelně řížené křižovatky závisí, kromě způsobu řízení, především na 
počtu řadících pruhů. Hodnocená křižovatka má v každém rameni levý, popř. pravý 
odbočovací pruh vyčleněn. Jejich délky jsou mezi 20 a 60 metry, proto je kapacita křižovatky 
srovnávána s dolním limitem maximální celodenní kapacity 36 000 vozidel za den.  
 
Tabulka 13: Celodenní kapacita světelně řízené křižovatky v Kuřimi v různých variantách. 

celodenní kapacita (voz./den) stav 
komunikační 

sítě 2009 2030 

Varianta 0 28 848 39 521 
Varianta A - 30 453 
Varianta B - 27 032 
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Intenzita dopravního proudu posuzované křižovatky byla podle směrových průzkumů v roce 
2009 zhruba 29 000 vozidel za den. Při předpokládaném navýšení celkové dopravy o 37% by 
se tato intenzita zvýšila na téměř 40 000 voz./den. Využití městské komunikační sítě Kuřimi 
při variantě A zatěžuje křižovatku zhruba 30 000 vozidly denně, na významu nabývá směr 
centrum-sever. U varianty B dochází k většímu odlehčení silnice II/385 a křižovatkou projede 
jen 27 000 vozidel denně.  
 
Průzkumy v roce 2009 ukazují, že se maximální hodinové intenzity (dopravní špička)  
v centru na ulici Legionářská udržují v několika po sobě jdoucích hodinách. To může 
naznačovat, že křižovatka dosahuje v současnosti ke hranici své kapacity. 
 
Závěrečné zhodnocení: severní varianta 0; jižní varianta +1  
 
 

6. Bezpečnost dopravy  

Z hlediska bezpečnosti dopravy jsou u varianty A předností mimoúrovňové křižovatky po 
celé délce trasy posuzovaných komunikací. Navíc jako součást realizace stavby je 5 okružních 
křižovatek na přilehlých komunikacích. Problémem u MÚK Kuřim a MÚK Kuřim-východ 
může být složitý vzor křižovatek a tím jejich srozumitelnost. Konkrétní rizika dopravních 
nehod jsou tak závislá hlavně na parametrech připojovacích a odbočovacích pruhů, nebo také 
při vjezdu nepřiměřenou rychlostí na vjezdových a nájezdových rampách s malým poloměrem 
křivosti.  
 
Úseky plánovaných komunikací R43 a upravené komunikace I/43 jsou navrženy směrově 
rozdělené. Přeložka komunikace II/385 je dvoupruhová s návrhovou rychlostí 90 km/h. 
 
U varianty B jsou součástí jižního obchvatu Kuřimi celkem 3 okružní křižovatky a 1 styková 
křižovatka na komunikacích II/385 a II/386. Na komunikaci I/43 severně od MÚK Česká je 
ponechána styková křižovatka s komunikací II/386, která je vzhledem k intenzitě dopravy 
z hlediska bezpečnosti nejrizikovější. U Mimoúrovňové křižovatky Kuřim-jih je zřejmě 
největším rizikem dopravních nehod průpletový úsek. 
Silnice I/43 od MÚK Česká na sever je ponechána ve stávajícím stavu jako dvoupruhová 
komunikace. 
 

6.1. Hodnocení stavby z hlediska účelu, obecně technických 
požadavků a bezpečnosti 

 
Při dodržení navržených parametrů staveb budou nové úseky komunikací s návrhovou 
rychlostí 120 km/h (na rychlostní silnici), 100 km/h (na směrově rozdělené části čtyřpruhové 
silnice I/43), 90 km/h (dvoupruhové komunikace severní přeložky II/385) a 80 km/h (na 
směrově rozdělené části čtyřpruhové komunikace jižní přeložky II/385) vyhovovat plynulému 
a bezpečnému provozu. 
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6.1.1. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Stavba je navržena v souladu s vyhl. 137/1998 sb. o obecných požadavcích na bezpečnost a 
užitné vlastnosti stavby. Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování 
hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití, a aby současně splnila základní požadavky, 
kterými jsou: 
 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost, 
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
d) ochrana proti hluku, 
e) bezpečnost při užívání. 
 

6.1.2. Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Na hodnocených trasách není povolen pohyb pěší a cyklistické dopravy. Na kříženích 
s podřazenou komunikační sítí jsou splněny podmínky vyhl. č. 398/2009 Sb, která stanoví 
požadavky, zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

6.1.3. Požadavky příslušných právních předpisů 

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými předpisy pro navrhování staveb, zejména zák. 
č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, zák. č.361/2001 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích, zák. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
vyhláškami, zejména vyhl. 104/1997 Sb., kterou s provádí zákon o pozemních komunikacích, 
vyhl. 30/2001 Sb., kterou s provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích, 
technickými předpisy zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110, dále 
Technickými podmínkami, zejména TP 65, TP 66, TP 78, Technickými a kvalitativními 
podmínkami staveb pozemních komunikací – TKP a Vzorovými listy – VL. 
 
Riziko vzniku nehod souvisejících s provozem na pozemních komunikacích hodnocených tras 
se jeví pro obě varianty totožné. Z hlediska celé komunikační sítě v prostoru Kuřimska 
vycházejí mírně příznivější podmínky pro bezpečnost dopravy pro variantu A vzhledem 
k úpravě úseku silnice I/43.  
 
Tabulka 14: Srovnání bezpečnosti dopravy obou variant. 

Bezpečnost dopravy Varianta A - severní Varianta B – jižní 

Riziko vzniku nehod 1 1 
 
 
Závěrečné zhodnocení: severní varianta +1; jižní varianta +1  
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7. Širší vztahy v kontextu JMK 

Hlavní směry rozvoje Brněnské aglomerace v souladu se zajištěním trvale udržitelného 
rozvoje mohou být zajištěny pouze s rozvojem dopravní obslužnosti, především tedy dopravní 
silniční infrastruktury. Také návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010 se 
zaměřením na Jihomoravský kraj (podle Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje) 
stanovoval stavbu rychlostní silnice R43 na území Jihomoravského kraje jako jednu ze 
základních investičních priorit ČR.  
 
Problematika řešení výhledové komunikační sítě silniční dopravy v okolí Kuřimi je součástí 
širší koncepce rozvoje silniční sítě Brněnské aglomerace a také koncepce základní Trans-
evropské silniční sítě. Posílení dálkových přepravních vztahů na území České republiky 
v severojižním směru je uskutečněno napojením rychlostní silnice R43 na dálnici D1 u Brna a 
na plánovanou rychlostní silnici R35 u Moravské Třebové. R43 tak tvoří důležitou dopravní 
příčku základní kostry celorepublikové silniční sítě.   
 
V dopravním modelu okolí Kuřimi, stejně jako v dopravních modelech širšího zájmového 
území je pro výhledový rok 2030 počítáno s dopravním přitížením vlivem atraktivnosti tahu 
R43. Předpokládá se rovněž existence rychlostní silnice R35, R43, R52, dokončení dálničního 
tahu D1 a D47. Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí počítá i se 
zkapacitněním D1 v blízkosti Brna a realizaci Velkého městského okruhu v Brně, a také 
propojení D1-R52-D2-D1, tzv. Jihozápadní, Jižní, resp. Jihovýchodní tangentou.  
 

Nejsilnější dopravní vztahy v JMK 
Z celkového počtu 203 063 pravidelných cest vnitrokrajských do zaměstnání a do škol na 
území Jihomoravského kraje zjištěného při Sčítání lidu, domů a bytů 2001, představuje téměř 
57 000 celková dojížďka do města Brna (28%), pravidelná vyjížďka z Brna tvoří zhruba 7 900 
cest (cca 4%). Brno má ve vnitrokrajských vazbách dominantní význam. Mezi další větší 
dopravní zdroje nebo cíle vnitrokrajských cest patří města Znojmo, Hodonín, Břeclav, 
Blansko, Kyjov, Vyškov, Šlapanice,  Kuřim a Tišnov.  
Vnější pravidelné cesty mimo Jihomoravský kraj, tj. zdrojová a cílová doprava mezi JMK a 
ostatním územím a zahraničím tvoří asi 11% ze všech pravidelných cest na území kraje. 
Nejvýznamnější vztahy jsou zde mezi JMK (z toho opět Brno) a sousedními okresy.  
Podle analýzy vyjížďky a dojížďky v Jihomoravském kraji lze vysledovat významný pokles 
počtu pravidelných cest se zvětšující se vzdáleností zdroje , resp. cíle dopravní cesty. Přesto, 
že absolutní hodnoty počtu dopravních cest ze SLDB 2001 jsou dnes většinou odlišné, lze 
předpokládat, že podíly jednotlivých druhů cest a vzájemné relace mezi obcemi, okresy, se 
příliš nezměnily.  
 
Plánované komunikace v okolí Brněnské aglomerace, především rychlostní silnice R43, i 
základní krajská komunikační síť Jihomoravského kraje budou využívány především 
vnitrokrajskou dopravou. Díky kompletní síti nadřazené komunikační sítě se zvýší podíl 
cílové dopravy vlivem atraktivnosti dopravních tahů a také mezikrajská tranzitní doprava 
přesunutá na výhodnější severojižní trasu. 
 
Zahustění komunikační sítě v oblasti Kuřimska značně zlepšuje dostupnost v rámci kraje 
v obou variantách. Závěrečné zhodnocení: severní varianta +1; jižní varianta +1.  
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8. Závěr 

Doprava na nadřazené komunikační síti v roce 2030 z větší části tranzituje přes oblast 
Kuřimska, proto se v jednotlivých variantách zásadně neliší. Větší změny mezi variantami 
jsou pozorovatelné v roce 2030 na podřazené komunikační síti. Pro město Kuřim je mírně 
výhodnější varianta B, tedy jižní obchvat Kuřimi. A to vzhledem k množství zdrojové a cílové 
dopravy a pozici mimoúrovňových křižovatek pro napojení na nadřazenou komunikační síť. 
Nejintenzivnější tranzitní doprava přes Kuřim je Brno-Tišnov. Ta je ve výhledu převedena 
mimo město po obchvatu směrově téměř identickém s původní trasou. I ostatní směry 
tranzitní dopravy jsou tak poměrně jednoduchým způsobem vedeny mimo město.  
 
Kvalita dopravy je vzhledem k navýšení dopravy do roku 2030 snížená na většině úsecích. 
Vzhledem k vyšším intenzitám dopravy na úsecích podřazené komunikační síti je kvalita 
dopravy lepší při variantě B. 
 
Pro bezpečnost dopravy jsou kromě nových směrově rozdělených komunikací i nové 
mimoúrovňové křižovatky a změna některých stykových křižovatek na okružní. U kritéria 
bezpečnosti dopravy jsou obě varianty téměř shodné, nepatrně výhodnější pro variantu A, 
tedy severní obchvat Kuřimi. 
 
 

9. Přílohy 

1) Intenzity celkové dopravy v r. 2030 na úsecích posuzované komunikační sítě, Varianta A 
– severní obchvat. 

2) Intenzity celkové dopravy v r. 2030 na úsecích posuzované komunikační sítě, Varianta B 
– jižní obchvat. 

3) Intenzity celkové dopravy v r. 2009 na úsecích podřazené komunikační sítě stávajícího 
stavu. 

4) Intenzity celkové dopravy v r. 2030 na společných úsecích podřazené komunikační sítě 
pro Varianta A i Variantu B. 
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