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1. Úvod 
Tato část studie obsahuje srovnání dvou variant obchvatu Kuřimi – severního a jižního 
obchvatu na životní prostředí. Posouzení vlivů obchvatů Kuřimi na životní prostředí a jejich 
srovnání vychází ze zadání objednatele - Města Kuřim. Posouzení je zpracováno a členěno 
na jednotlivé kapitoly dle požadavků smlouvy o dílo. 
 

Severní obchvat  
Trasa severního obchvatu Kuřimi navazuje na stávající komunikaci I/43 za městem Kuřim 
a pokračuje nad průmyslovou částí města k silnici R43, na kterou se napojuje na východní 
straně obce Čebín a pod obcí Malhostovice. 
Toto variantní řešení komunikační sítě v okolí Kuřimi při severním spojení R43 a silnice 
I/43 by bylo realizováno třemi mimoúrovňovými křižovatkami severně od Kuřimi a dvěma 
mimoúrovňovými křižovatkami jižně od Kuřimi. Vybudování severního obchvatu má 
odlehčit dopravu z části silnice II/386, kterou využívá zdrojová a cílová doprava do oblasti 
severní Kuřimi. Jedná se především o nákladní dopravu na trase Tišňovská (II/385) – 
severní Kuřim, která má v celkovém zatížení ulice Tišňovské minimální podíl.  
 
Jižní obchvat  
Trasa jižního obchvatu Kuřimi by navazovala na stávající dokončený úsek čtyřpruhové 
komunikace za obcí Česká, ze severu bude obcházet vrch Šiberná, pokračovat za koncem 
plánované zástavby sídliště u Sv. Jána v Kuřimi, dále bude pokračovat tunelem pod 
územím přírodního parku Baba s vyústěním severně od areálu golfového hřiště Kaskáda. 
Napojení jižního obchvatu na komunikaci R43 bude u obce Moravské Knínice. 
Toto variantní řešení by bylo realizováno dvěma mimoúrovňovými křižovatkami, západně 
a východně od Kuřimi.  
 

2. Metodika zpracování podkladů a srovnání vlivů 
obchvatů Kuřimi na životní prostředí  

 
Varianty obou obchvatů jsou ve fázi zpracovaných studií. Existuje tak nepoměr mezi 
objemem a zejména detailem informací, které jsou pro oba obchvaty k dispozici.  
 
Markantní disproporce je zejména u informací, které se týkají na jedné straně 
podrobnějšího stavu fauny a flóry v dotčených územích a na straně druhé pak technických 
opatření k eliminaci  nebo snížení vlivu realizace a provozu obchvatů na životní prostředí a 
lidské zdraví.  
 
Rovněž tak je velmi těžké a v některých případech nemožné separativně odlišit vliv 
obchvatů samotných od vlivů plánované rychlostní komunikace R43, na kterou se 
obchvaty napojují. Jedná se zejména o vlivy obchvatů na hluk a emise, na přilehlé prvky 
soustavy Natura 2000, přírodní rezervaci Obůrky – Třeštěnec apod.  
Pro účely této komparativní studie byly použity dostupné zpracované podklady, které jsou 
citovány v kapitole Seznam použitých podkladů. 
 
Akustické posouzení variant obchvatů bylo provedeno porovnáním vypočtených hodnot 
LAeq,T s hygienickými limity stanovenými na základě nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a dále 
na základě akustického srovnání obou variant mezi sebou (srovnání bylo provedeno i 
s variantou 0, tj. bez realizace obchvatů).  
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Při srovnání očekávaného znečištění ovzduší vlivem dopravy na hodnocených obchvatech 
bylo indikátorem porovnání příspěvků znečišťujících látek (benzenu, PM10 a NO2), 
způsobených jednotlivými obchvaty. Překročení současně platných imisních limitů pro 
posuzované znečišťující látky nebylo možno vyhodnotit, protože imisní situace v obci 
Kuřim není trvale sledována, nejbližší měřící stanice se nachází v Brně. 
 
Při srovnání záboru zemědělského půdního fondu a záboru pozemků určených pro funkci 
lesa byl indikátorem odhad záboru půdy v hektarech. 
 
Při srovnání ostatních vlivů na životní prostředí (vliv na faunu a floru, na oblasti chráněné 
systémem Natura 2000, povrchové a podzemní vody, krajinný ráz, nerostná ložiska, 
geologická a hydrogeologická rizika a na životní prostředí při realizaci tras) bylo 
indikátorem bodové hodnocení.  
 
Při bodovém hodnocení bylo postupováno následovně: význam jednotlivých prvků byl 
hodnocen stupnicí v rozmezí 1-3, přičemž význam vzrůstá s hodnotou čísla. Počet střetů 
byl dán počtem dotčených prvků.  
 
Za střet s dotčeným prvkem byly považovány i případy, kdy trasa silnice prochází po 
hranici dotčeného prvku nebo v jeho bezprostřední blízkosti a může přitom dojít k 
ovlivnění prvku. Stupeň zásahu je hodnocen numerickou škálou 0 – 3 se stupňujícím se 
negativním vlivem.  
 
Desetinná čísla uváděná v tabulkách v kolonkách význam a stupeň zásahu vznikla 
výpočtem průměrné hodnoty z většího počtu dotčených prvků, protože ne všechny prvky 
mají stejně veliký význam a průchody tras přes tyto prvky nemají vždy stejně veliký stupeň 
zásahu. Pokud trasa prochází více prvky, které mají rozdílný stupeň zásahu, byly sečteny 
tyto stupně zásahu a vyděleny počtem střetů (např. pokud trasa prochází 5 prvky se stupni 
zásahu 3, 3, 2, 1, 2, byla průměrná hodnota získána výpočtem (3+3+2+1+2)/5 = 2,2. 
Obdobně pokud trasa prochází více prvky s rozdílným významem, byly sečteny tyto 
významy a vyděleny počtem střetů. 
 
Pro výpočet bodového hodnocení byl použit následující vzorec:  
Bodové hodnocení = význam*počet střetů*stupeň zásahu 
Indikátor je tvořen součtem bodových hodnocení jednotlivých posuzovaných položek 
daného vlivu. Čím nižší je celková dosažená hodnota indikátoru, tím méně závažný je 
předpokládaný vliv.  
 
Aby bylo možno provést srovnání jednotlivých vlivů na životní prostředí v závěrečné 
sumarizační tabulce, byly z indikátorů vypočteny tzv. srovnávací hodnoty. Srovnávací 
hodnoty byly vypočteny následovně: Nejnižšímu indikátoru (bodovému hodnocení, záboru 
v hektarech, počtu ovlivněných osob apod.) byla přiřazena hodnota 1. Zbylé dvě 
srovnávací hodnoty byly k přiřazené hodnotě 1 dopočítány trojčlenkou. Např. pokud byly 
výsledné indikátory obchvatů v hodnotách 151,4 a 107,5, byla nejnižší hodnotě 107,5 
přiřazena hodnota 1. Zbylá srovnávací hodnota byla označeny jako neznámá a vypočtena 
trojčlenkou, tj. 151,4 : 107,5 = 1,40. 
 
Výsledné srovnávací hodnoty jsou uvedeny v závěrečné sumarizační tabulce v kapitole 4. 
Součtem srovnávacích hodnot byla umožněna výsledná syntéza, která dokladuje ve 
zhuštěné formě rozsah dotčení životního prostředí oběma variantami. 
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3. Posouzení vlivů rychlostních silnic na životní 
prostředí 

 
Posouzení vlivů obchvatu města Kuřim na životní prostředí je členěno do jednotlivých 
kapitol v souladu se zadáním komparativní studie městem Kuřim. 
 

3.1. Analýza a výpočet očekávaného hluku z dopravy na 
hodnocených trasách na základě modelových intenzit 
dopravy 

 
Posouzení vlivu hluku z dopravy na hodnocených trasách vychází z hlukové studie, 
zpracované v květnu 2011 společností EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové.  
 

Hluková studie byla zpracována pro tyto varianty: 

- nulová varianta – stávající doprava v roce 2009 a doprava v roce 2030 bez realizace  
obchvatů 

- jižní varianta obchvatu v roce 2030 

- severní varianta obchvatu v roce 2030 

 
Hodnoty intenzit celkové dopravy v Kuřimi v roce 2009 se pohybovaly na silnici II/385 
přibližně 20 tisíc vozidel za den, na silnici II/386 cca 12 tisíc, v blízkosti středu města. Z 
dopravních průzkumů provedených na podzim 2009 firmou DHV CR bylo zjištěno, že 
většinu dopravy (79 %) generuje město Kuřim. Je to doprava vnitroměstská (15 %) a 
doprava do Kuřimi, nebo z Kuřimi (64 %). Intenzity této dopravy nelze snížit 
vybudováním nových dopravních staveb. Zbylých 21 % tvoří tranzitní doprava. 
Pochopitelně na okrajích města, kde chybí vnitroměstská doprava, se tyto poměry mění a 
tranzit tvoří v průměru pro oba jízdní směry na jednotlivých stanovištích od 25 do 45 % 
dopravy. Nejvíce zatížená je komunikace II/385, čemuž také přispívá nejsilnější tranzitní 
vztah mezi Brnem a Tišnovem. Navýšení dopravy na sledovaných komunikacích pro 
výhledový rok 2030 byly stanoveny přepočtem zjištěných intenzit z roku 2009 pomocí 
koeficientu růstu intenzit dopravy stanoveného ŘSD ČR. 
 
Výpočty rozložení pásem ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výšce 3 m nad 
okolním terénem v blízkém okolí řešených komunikací byly provedeny pomocí 
výpočetního programu LimA 5, verze 5.2. Vyhodnocení bylo provedeno v souladu 
s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací“.  
 

Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze silniční dopravy byly stanoveny zvlášť 
pro denní dobu (6:00 h – 22:00 h) a pro noční dobu (22:00 h – 6:00 h).  

 

Dále byla stanovena korekce pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních 
komunikacích a drahách. Starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti, působený 
dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních 
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.1. 2000. Velká část 
výpočtových bodů byla umístěna v blízkosti stávajících komunikací, kde doprava po těchto 
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stávajících komunikacích je dominantním zdrojem hluku a stav hlučnosti zde vznikl do 
31.1. 2000, proto je předpoklad, že u těchto výpočtových bodů lze uplatnit korekci pro 
starou hlukovou zátěž. Vzhledem k tomu, že konečné stanovisko pro přisouzení korekce 
pro starou hlukovou zátěž má místně příslušné územní pracoviště krajské hygienické 
stanice, bylo provedeno porovnání s hygienickými limity variantně a to pro variantu, kdy 
bude přiznána korekce pro starou hlukovou zátěž a pro variantu, kdy nebude přiznána 
korekce pro starou hlukovou zátěž.  
 
Limitní hygienické ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní dobu jsou (LAeq,16h = 
60 dB) a pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB). Limitní hygienické ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku pro starou hlukovou zátěž pro denní dobu jsou (LAeq,16h = 70 dB) a pro 
noční dobu (LAeq,8h = 60 dB). 
 
Z akustického porovnání řešených variant pro výpočtový rok 2030 vyplývá, že při nulové 
variantě (bez vybudování obchvatů) bude nižší hluková zátěž oproti severní a jižní variantě 
v oblasti Moravské Knínice a Čebín. Výrazně vyšší hluková zátěž oproti severní a jižní 
variantě nastane u velké části oblastí situovaných do blízkosti stávajících komunikací. 
 
U severního obchvatu bude nižší hluková zátěž oproti oběma variantám v oblasti nové 
zástavby situované na jihovýchodní okraj Kuřimi, mírně vyšší hluková zátěž v centru 
města oproti jižní variantě a výrazně vyšší hluková zátěž v ulici U Stadionu (v 
průmyslových areálech a ve věznici). 
 
U jižního obchvatu bude nižší hluková zátěž oproti oběma variantám u velké části oblastí 
situovaných do blízkosti stávajících komunikací, k výrazně vyšší hlukové zátěži oproti 
oběma variantám dojde v oblasti nové zástavby situované na jihovýchodní okraj Kuřimi, 
zejména v ulicích Rychlonožkova, Dlouhá, Dušínova a Foglarova. 
 
Na základě porovnání vypočtených hodnot akustického tlaku s hygienickými limity,  
akustického porovnání všech variant mezi sebou, zobrazení izofon a hlukových pásem lze 
z hlediska hlukového zatížení posuzované lokality jako nejméně příznivou variantu 
vyhodnotit variantu 0 (stávající stav bez realizace obchvatů). Ze srovnání severní a jižní 
varianty nevyplývá  příznivější varianta na hlukovou situaci. 
 
Skutečnou hlukovou situaci v posuzované lokalitě bude možné ověřit až přímým měřením 
hladin akustického tlaku A po zprovoznění jedné z řešených variant. 
 
Tabulka 1: Srovnání vlivu hodnocených tras na hluk vyvolaný dopravou. 

HLUK Severní obchvat Jižní obchvat 

Indikátor celkem 1 1 
Srovávací hodnota 1 1 

 

Celkové zhodnocení: Severní obchvat +2, jižní obchvat +2 
 
 



                                                                                                                              
Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim, část D - Posouzení vlivů na životní prostředí                                                                                                                                   

DHV CR, spol. s r.o.         
                                                                                                                          6 
 
 

3.2. Analýza a imisní výpočet očekávaného znečištění ovzduší 
vlivem dopravy na hodnocených trasách na základě 
modelových intenzit dopravy 

 
Posouzení znečištění ovzduší vlivem dopravy na hodnocených obchvatech vychází 
z rozptylové  studie, zpracované v květnu 2011 společností EMPLA AG spol. s r.o. Hradec 
Králové. 
 

Jako znečišťující látky byly vybrány polutanty charakteristické pro automobilovou 
dopravu – NO2, tuhé znečišťující látky (PM10) a benzen. 

 

Rozptylová studie byla zpracována pro tyto varianty: 

- varianta 2009 – stávající doprava 

- varianta 2030 – doprava v roce 2030 bez realizovaných obchvatů 

- varianta JIH – jižní varianta obchvatu v roce 2030 

- varianta SEVER – severní varianta obchvatu v roce 2030 

 

Výpočet byl proveden pro rok 2009 a 2030 na základě ročních průměrných denních 
intenzit vozidel. Emisní faktory osobních vozidel a nákladních vozidel byly spočítány 
pomocí výpočetního programu MEFA-06, který je pro tyto účely určen. Vzhledem k tomu, 
že program MEFA-06 stanovuje emisní faktory pouze do roku 2020, byly pro výpočet 
emisí z dopravy pro rok 2030 použity emisní faktory platné pro rok 2020.  Lze 
předpokládat, že v důsledku zvyšování kvality motorů vozidel a zlepšování skladby 
vozového parku při snižování podílu vozidel splňujících méně přísná kritéria, budou 
emisní faktory v roce 2030 nižší než faktory pro rok 2020. Výpočet byl proveden na 
základě metodiky SYMOS 97. Dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. se jedná o závaznou 
metodu pro výpočet rozptylu znečišťujících látek. K vlastnímu výpočtu byla použita verze 
výpočetního programu 2006. Uvedenou metodikou byly provedeny výpočty příspěvků 
imisních koncentrací (maximálních hodinových, maximálních 24–hodinových 
a průměrných ročních) vybraných znečišťujících látek ve zvolených 25 výpočtových 
bodech mimo síť a v geometrické síti referenčních bodů.  

 

Liniovým zdrojem znečištění bude doprava po stávajících komunikacích a po nově 
vybudovaných komunikacích obchvatu. Jako plošný zdroj byl uvažován vjezd a výjezd do 
tunelu ve variantě JIH (odvětrání tunelu počítá s podélným větráním). 

 

Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limitů 
uvedených v následující tabulce jsou vyjádřeny v µg.m-3  
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Tabulka 2: Imisní limity. 

Znečišťující látka 
Doba 

průměrování 
Imisní limit 

Přípustná četnost 
překročení za rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3/18 18 

Oxid dusičitý 1 rok 40 µg.m-3 - 

PM10 24 hodin 50 µg.m-3/35 35 

PM10 1 rok 40 µg.m-3 - 

PM2,5 1 rok 25 µg.m-3 - 

Benzen 1 rok 5 µg.m-3 - 

 

Posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Základním 
obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení uvažovanými 
škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní situace přímo 
v posuzované lokalitě není trvale sledována, stávající hodnoty imisních koncentrací 
benzenu, NO2 a PM10 přímo v posuzované lokalitě nejsou známy. Nejbližší měřící stanice 
benzenu, PM10 a NO2 v Jihomoravském kraji se nachází v Brně. Pro Jihomoravský kraj 
byla vypracována rozptylová studie s názvem „Generální rozptylová studie 
Jihomoravského kraje“ (Mgr. Jakub Bucek, duben 2011). Z grafických výstupů lze 
odhadnout hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek. 

 

Výpočet rozptylové studie pro emise benzenu, oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek   
byl proveden příspěvkovým způsobem. V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené 
příspěvky k imisní koncentraci znečišťujících látek ve stávající obytné zástavbě. 

 

Tabulka 3: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek v síti referenčních 
bodů. 

Znečišťující látka 

Benzen NO2 PM10   

cr [µg/m3] cmax - h [µg/m3] cr [µg/m3] cmax -24- hod [µg/m3] cr [µg/m3] 

Vypočtený příspěvek 0 – 0,04 0 - 8 0 – 0,4 0 – 4,0 0 – 0,3 Varianta 
2009 % z limitu 0 – 0,8 0 - 4 0 - 1 0 - 8 0 – 0, 75 

Vypočtený příspěvek 0 – 0,06 0 - 10 0 – 0,6 0 – 5 0 – 0,4 Varianta 
2030 % z limitu 0 – 1,2 0 - 5 0 –1,5 0 - 10 0 – 1 

Vypočtený příspěvek 0 – 0,04 0 - 8 0 – 0,4 0 – 2,0 0 – 0,15 Varianta 
SEVER % z limitu 0 – 0,8 0 - 4 0 - 1 0 - 4 0 – 0,375 

Vypočtený příspěvek 0 – 0,04 0 - 6 0 – 0,3 0 – 2,5 0 – 0,2 Varianta 
JIH % z limitu 0 – 0,8 0 - 3 0 – 0,75 0 - 5 0 – 0,5 

Limit 5 200 40 50 40 
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Vysvětlivky: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu, NO2 a PM10 v síti referenčních 

bodů 

cmax-h maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 v síti 
referenčních bodů 

cmax-24 hod  maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 v síti 
referenčních bodů 

 

Rozsah vypočtených hodnot krátkodobých i průměrných ročních imisních koncentrací  
jednotlivými znečišťujícími látkami je pro variantu jih a sever víceméně srovnatelný. Při 
porovnání obou variant tudíž nelze učinit  jednoznačný závěr. Vybudování obchvatu, ať 
severního nebo jižního, povede ke snížení intenzity dopravy ve městě Kuřim. V důsledku 
realizace jedné z variant obchvatu (sever, jih) lze předpokládat, že dojde ke snížení 
imisních koncentrací znečišťujících látek v převážné části obytné zástavby. Na druhé 
straně lze očekávat určité navýšení imisních koncentrací v obytných objektech 
nacházejících se v blízkosti plánovaného obchvatu a nových křižovatek.  

 

Znečištění ovzduší vlivem realizace jednotlivých obchvatů nebude rozhodujícím faktorem 
z hlediska volby varianty pro výstavbu, nicméně vzhledem k vypočteným hodnotám 
příspěvků k maximálním hodinovým (denním) a k průměrným ročním imisním 
koncentracím všech posuzovaných znečišťujících látek a s ohledem na velikosti plochy 
zasažené obytné zástavby lze za mírně lepší z hodnocených variant považovat jižní 
obchvat. 
 
Pro matematické porovnání severní a jižní varianty byly sečteny vypočtené příspěvky 
znečišťujících látek k imisním koncentracím, uvedené v předchozí tabulce. Při součtu byly 
uvažovány vždy nejvyšší příspěvky. Matematické porovnání rovněž tak potvrdilo mírně 
příznivější vliv jižní varianty na znečištění ovzduší. 
 

Tabulka 4: Srovnání vlivu hodnocených tras na znečištění ovzduší   

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Jižní obchvat Severní obchvat 

Indikátor celkem 9,04 10,59 
Srovávací hodnota 1 1,2 

 

Celkové zhodnocení: Severní obchvat +2, jižní obchvat +2 
 

3.3. Vliv hodnocených tras na faunu a flóru 

 
V této kapitole je zhodnocen vliv obchvatů na flóru, faunu, územní systémy ekologické 
stability (ÚSES) a na zvláště chráněná území (ZCHÚ).  
 
Vlivy obchvatů na flóru a faunu vycházejí ze Studie vlivů variantního řešení obchvatu 
Kuřimi (Jelínek, 2009), v rámci které byl proveden botanický i zoologický průzkum v trase 
obchvatů a přilehlém území. Srovnání severní a jižní varianty obchvatu vychází zejména 
ze srovnání výskytu zvláště chráněných a významných druhů na jednotlivých obchvatech.  
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3.3.1. Flóra a fauna 

Severní obchvat 
Výstavbou MÚK Podlesí by došlo k likvidaci lokality (bývalého ochranného pásma 
vodního zdroje Podlesí), ve které roste silně ohrožený druh kruštík bahenní. Rovněž tak by 
došlo k likvidaci části mokřadu.  
 
Výstavbou MÚK křižovatky Kuřim - východ by byla významně dotčena údolní niva řeky 
Kuřimky – došlo by k přeložení toků Kuřimky i Lipůvky, byly by budovány rozsáhlé 
náspy a mostní objekty. Vytvořila by se tak významná migrační bariéra a docházelo by ke 
střetům živočichů s motorovými vozidly. 
 
Ve VKP Kotouloska, do kterého zčásti zasahuje trasa severního obchvatu, se vyskytuje 
silně ohrožený druh – třešeň křovitá.  
 
Severní obchvat prochází v blízkosti PP a EVL Zlobice. V této lokalitě je evidována řada 
zvláště chráněných rostlin a živočichů – lýkovec vonný, hvozdík pyšný, střevíčník 
pantoflíček, dřín obecný, lilie zlatohlávek, medovník meduňkolistý, okrotice bílá, vemeník 
dvoulistý, vemeník zelenavý, hlístník hnízdák, lýkovec jedovatý. Při okrajích lesního 
komplexu severně od obchvatu se rovněž tak vyskytují zvláště chráněné druhy – lýkovec 
vonný, oman mečolistý, plamének přímý, černohlávek velkokvětý, pryšec mnohobarvý. 
Dle zpracované rozptylové studie by nemělo docházet k většímu vnosu polutantů do těchto 
lokalit, přičemž vliv severního a jižního obchvatu na lokalitu Zlobice je téměř shodný 
(příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM10 budou v západním okraji 
lokality Zlobice 0,05 – 0,10 µg/m3, v celé lokalitě a na okraji lesního komplexu pak okolo 
0,02 – 0,05 µg/m3. Rovněž tak příspěvky NO2 budou u obou variant srovnatelné a velmi 
nízké). 
 
V těsné blízkosti MÚK křižovatky, napojující severní variantu na rychlostní komunikaci 
R43 je situovaná PR Obůrky – Třeštěnec. Jedná se o velmi významnou lokalitu s výskytem 
zvláště chráněných druhů (pětiprstka hustokvětá, kruštík bahenní, prstnatec pleťový, hořec 
křížatý, vemeník dvoulistý, hrachor chlupatý, zeměžluč spanilá, hořec brvitý, bradáček 
vejčitý). Dominujícími zvláště chráněnými druhy jsou zde vstavačovité rostliny. Jedná se o 
citlivá společenstva, u nichž by mohl případný vnos živin způsobit jejich ústup. Lokalita 
by navíc mohla být ovlivněna změnou hydrického režimu v důsledku stavebních prací. 
Tato lokalita bude významně negativně ovlivněna trasou severního obchvatu s navazující 
mimoúrovňovou křižovatkou. Srovnatelně tak ovšem bude lokalita ovlivněna variantou 
jižní (zde se však nejedná o přímé ovlivnění lokality jižním obchvatem, ale trasou samotné 
rychlostní komunikace R43, která bude situována východně od lokality a bude procházet 
při severní hranici lokality). 
 
V území severní varianty obchvatu byly zjištěny následující ohrožené  nebo silně ohrožené 
druh obratlovců (Jelínek, 2009): 

Ropucha obecná – Bufo bufo - ohrožený druh 

Ještěrka obecná – Lacerta agilis – silně ohrožený druh 

Slepýš křehký – Anguis fragilis - silně ohrožený druh 

Ťuhýk obecný – Lanius collurio - ohrožený druh 
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Jižní obchvat     
Trasa jižního obchvatu prochází v těsné blízkosti PP Šiberná, s výskytem chráněných 
habrových doubrav a zvláště chráněných druhů rostlin. K přímému střetu ochvatu 
s chráněnými druhy nedojde. 
 
V souvislosti s budováním západního portálu tunelu dojde k likvidaci okraje lesního 
porostu s výskytem ohroženého druhu modřence chocholatého. Rovněž tak se zde 
vyskytuje silně ohrožený druh – ještěrka obecná. 
 
MÚK Kuřim - jih bude situovaná v prostoru nad řekou Kuřimkou a jejím bezejmenným 
přítokem. Řeka Kuřimka i bezejmenný přítok jsou lokálními biokoridory. Vytvoření 
případné migrační bariéry bude záležet na technickém řešení křížení křižovatky a jejích 
ramen s těmito vodními toky. 
 
V území jižní varianty obchvatu byly zjištěny následující silně ohrožené druh obratlovců 
(Jelínek, 2009): 

Ještěrka obecná – Lacerta agilis – silně ohrožený druh 

Slepýš křehký – Anguis fragilis - silně ohrožený druh 
 

3.3.2. Územní systémy ekologické stability (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů definován jako vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu.  
Základními pojmy jsou biocentrum a biokoridor. Biocentrum (BC) je biotop nebo soubor 
biotopů v krajině, které svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či 
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Biokoridor (BK) je území, které 
neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje 
jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Podle významu 
jednotlivých segmentů skládajících tento systém dělíme na ÚSES nadregionální (NRBK, 
NRBC), regionální (RBK, RBC) a lokální (LBK, LBC). 
V zájmovém území je zpracováván nový územní plán města Kuřimi, který je v současné 
době ve stadiu konceptu. Vliv obchvatů na prvky ÚSES je konfrontován s tímto 
konceptem, protože zohledňuje současný stav v území a je zpracován variantně pro oba 
obchvaty.   
 
Severní obchvat 
Stávající komunikace I/43 křižuje NRBK K129. Úprava silnice I/43 bude znamenat 
zvětšení už tak existující migrační bariéry. Pod komunikací I/43 je proto navržen ekodukt. 
 
Trasa severního obchvatu protíná regionální biokoridor RBK1466. Tento biokoridor by 
bylo nutno přeložit k jihu, pod severním obchvatem i pod rychlostní komunikací R43 by 
procházel ekoduktem.  
Dále severní obchvat kříží mostem lokální biokoridor, situovaný v blízkosti Lučního 
potoka a lokální biokoridory na tocích Lipůvka a Kuřimka. Toky Lipůvky i Kuřimky 
budou přeloženy a v místě situování MÚK Kuřim – východ tak dojde k výraznému 
omezení migrace živočichů. MÚK Kuřim - jih křižuje LBK na bezejmenném přítoku 
Kuřimky. Tento LBK propojuje LBC Pod Kuřimskou horou a řeku Kuřimku. 
Do žádného biocentra nebude trasa severního obchvatu zasahovat. 
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Jižní obchvat 
Trasa jižního obchvatu protíná nadregionální biokoridor K129 v těsné blízkosti severní 
hranice lokálního biocentra Šiberná. Ke křížení NRBK s trasou obchvatu by bylo možno 
využít most přes Mozovský potok. Střet s NRBK lze také eliminovat změnou trasy NRBK, 
zanesenou do konceptu územního plánu. NRBK by pak procházel nad východním portálem 
tunelu a nebyla by vytvořena migrační bariéra. Vzhledem k dodržení vzdálenostních 
parametrů metodického pokynu k vymezování ÚSES by muselo být na trase NRBK 
zřízeno nové lokální biocentrum.  
 
Trasa jižního obchvatu přechází přes lokální biokoridor, spojující LBC Šiberná s 
Mozovským potokem. Křížení bude provedeno mostním obloukem. V místě napojení 
jižního obchvatu na komunikaci R43 křižuje obchvat LBK na bezejmenném přítoku 
Kuřimky a následně LBK na řece Kuřimce, protékající pod plánovanou MÚK Kuřim – jih. 
Bude se jednat o významné střety obchvatu s těmito lokálními biokoridory. 
 
Dále trasa obchvatu tečuje severní hranici lokálního biocentra Koblas (východní portál 
tunelu), západní portál tunelu bude situován v těsné blízkosti LBC Pod Kuřimskou horou.  
 

3.3.3. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

Zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., (o ochraně 
přírody a krajiny) jako velmi významné nebo jedinečné části živé i neživé přírody. Z 
praktických důvodů bývají tato ZCHÚ dělena na velkoplošná (národní parky - NP a 
chráněné krajinné oblasti - CHKO) a maloplošná (národní přírodní rezervace - NPR, 
přírodní rezervace - PR, národní přírodní památky – NPP a přírodní památky - PP). 

 

Severní obchvat 

Jedna z větví mimoúrovňové křižovatky, kterou se napojuje severní obchvat na 
navrhovanou trasu R43 je v těsném kontaktu s přírodní rezervací Obůrky – Třeštěnec, ev. 
č. 697. Přírodní rezervace je situovaná severně od obce Moravské Knínice. Důvodem 
ochrany je zachování přirozené biocenózy vlhkého až bažinatého charakteru s výskytem 
chráněných druhů rostlin, zejména vstavačů (pětiprstka žežulník a kruštík bahenní). Je 
jednou z posledních lokalit, kde se tyto vzácné rostliny vyskytují. Rezervace se nachází cca 
20 m západně od větve křižovatky a větev křižovatky tak zasahuje do jejího ochranného 
pásma.  
 
Dále trasa severního obchvatu prochází v těsné blízkosti (cca 60 m) od jihozápadního 
okraje PP Zlobice. Přírodní památka Zlobice je rozsáhlá zalesněná vyvýšenina s mnoha 
loukami. Komplex se nachází především na území obce Malhostovice, nejvyšší bod 
dosahuje nadmořské výšky 420 metrů. Jihozápadní část je chráněna jako přírodní památka 
a severovýchodní část tvoří bývalý vojenský prostor. Předmětem ochrany jsou teplomilné 
doubravy s výskytem velmi vzácné flóry. Ze zvláště chráněných druhů rostlin zde vykvétá 
lýkovec vonný (kriticky ohrožený vždyzelený keřík s poléhavými větvemi a růžovými 
květy), střevičník pantoflíček, medovník velkokvětý, několik druhů orchidejových atd. 
 
Cca 0,5 km severně od mimoúrovňové křižovatky se nachází přírodní památka Drásovský 
kopeček (ev. č. 690 - důvodem ochrany je lokalita teplomilné květeny) a přírodní památka 
Malhostovická pecka (cca 0,7 km). Do těchto ZCHÚ trasa severního obchvatu nezasahuje, 
jejich případné ovlivnění by bylo způsobeno samotným tělesem komunikace R43. 
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Jižní obchvat 
Trasa jižního obchvatu prochází cca 60 m severně od přírodní památky Šiberná, do 
chranného pásma památky nezasahuje. Přírodní památka Šiberná byla vyhlášena v roce 
1990. Nadmořská výška lokality je 320 - 359 m n.m, její rozloha 16 ha. Jedná se o lesní 
komplex bukové doubravy s bohatým podrostem. V blízkosti vyrůstá masivní městská 
zástavba zvaná Díly u Sv. Jána. Výskyt mufloní zvěře a několika významných druhů 
rostlin.  
 
Od přírodní památky Březina, ev. č. 1438,  je trasa jižního obchvatu vzdálena cca 0,25 km 
západně. Důvodem ochrany je původní geobiocenóza lesních porostů a vzácná květena 
 

Do žádného zvláště chráněného území tak trasa jižního obchvatu nebude zasahovat. Nutno 
ovšem upozornit, že trasa komunikace R43 je v těsném kontaktu s přírodní rezervací 
Obůrky – Třeštěnec, ev. č. 697 a tato lokalita může být trasováním rychlostní komunikace 
významně ovlivněna. 
 
Tabulka 5: Srovnání vlivu hodnocených tras na faunu a flóru. 

Severní obchvat Jižní obchvat 
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V
ýz

na
m

 

P
oč

ee
t s

tř
et
ů
 

S
tu

pe
ň
 z

ás
ah

u 

B
od

ov
é 

ho
dn

oc
en

í 

V
ýz

na
m

 

P
oč

ee
t s

tř
et
ů
 

S
tu

pe
ň
 h

zá
sa

hu
 

B
od

ov
é 

ho
dn

oc
en

í 

Významná stanoviště 
rostlin a živočichů 

2 3 1,3 7,8 2 1 2 4 

Nadregionální biokoridor 3 1 1 3 3 1 3 9 

Regionální biokoridor 2 1 3 6 2 0 0 0 

Lokální biokoridor 1 4 2 8 1 3 2 6 

Přírodní rezervace 3 1 1 3 3 0 0 0 

Indikátor celkem    27,8    19 

Srovnávací hodnota    1,5    1,0 

 
Vliv obchvatů na faunu a flóru bude větší u severní varianty, kde dojde ke střetu s více 
prvky (3 významná stanoviště rostlin a živočichů, tečování přírodní rezervace Obůrky – 
Třeštěnec, průchod přes nadreginonální, regionální a 4 lokální biokoridory).   
 
U jižní varianty dojde ke střetu s méně prvky (1 významné stanoviště rostlin a živočichů, 
průchod přes totožný nadregionální biokoridor jako u severního obchvatu a přes 3 lokální 
biokoridory). K tečování přírodní rezervace Obůrky – Třeštěnec trasou jižního obchvatu 
nedojde, nicméně tato přírodní rezervace bude ovlivněna trasováním rychlostní 
komunikace R43. 
 
Celkové zhodnocení: Severní obchvat -2, jižní obchvat -1 
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3.4. Vliv hodnocených tras na oblasti chráněné systémem 
Natura 2000 

 
Natura 2000 je dle zákona č. 114/1992 Sb. (Zákon o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů) celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, 
která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu 
rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. 
Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky 
významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu, nebo jsou chráněny jako zvláště 
chráněná území. 
 
Severní obchvat 
V blízkosti trasy severního obchvatu se nacházejí prvky soustavy Natura 2000 – evropsky 
významná lokalita (EVL) Zlobice ve vzdálenosti cca 60 m, EVL Zkamenělá svatba ve 
vzdálenosti cca 0,5 km a EVL Malhostovická pecka ve vzdálenosti cca 0,7 km od MÚK, 
kterou se napojuje severní obchvat na R43. U žádného prvku soustavy Natura nedojde k 
přímému střetu s uvažovaným obchvatem. Podle rozptylové studie, zpracované společností 
EMPLA AG spol. s r.o. dojde zejména v západní části EVL Zlobice a v obou zbývajících 
EVL (Malhostovická pecka a Zkamenělá svatba) k mírnému nárůstu emisí. Emise budou 
ovšem způsobeny zejména provozem na rychlostní komunikaci R43, vliv obchvatů se na 
prvky soustavy Natura 2000 výrazněji neprojeví.  
 
Jižní obchvat 
Trasa jižního obchvatu se žádnému prvku soustavy Natura 2000 nepřibližuje. 
 
Tabulka 6: Srovnání vlivu hodnocených tras na oblasti chráněné systémem Natura 2000. 

Jižní obchvat Severní obchvat 
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Ptačí oblast - - - - - - - - 
Evropsky významná lokalita - - - - - - - - 

Indikátor celkem - - 
Srovnávací hodnota 1,0 1,0 

 
Trasy obchvatů neprocházejí oblastmi chráněné systémem Natura 2000, vliv obchvatů se 
na prvky Natury 2000 výrazněji neprojeví.  
 
Celkové zhodnocení: Severní obchvat 0, jižní obchvat 0 
 
 



                                                                                                                              
Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim, část D - Posouzení vlivů na životní prostředí                                                                                                                                   

DHV CR, spol. s r.o.         
                                                                                                                          14 
 
 

3.5. Odhad záborů zemědělského půdního fondu pro hodnocené 
varianty    

 

Zemědělská půda je rozdělena dle kvality do pěti tříd ochrany (metodický pokyn odboru 
ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR  ze dne 1.10.1996). Třídy ochrany 
určují různou míru možnosti vynětí půd ze zemědělského půdního fondu (ZPF).  
 
I. třída - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně na 
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského 
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 
 

II. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu se 
jedná o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní 
plánování také jen podmíněně zastavitelné. 
 
III. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
průměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu se 
jedná o půdy se středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít 
pro eventuální výstavbu. 
 
IV. třída - sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, jen  omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. 
 
V. třída - zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy 
s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, 
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených.  U těchto půd lze předpokládat 
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, 
s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany 
životního prostředí. 
Orientační odhad záboru zemědělského půdního fondu (a rovněž tak pozemků určených 
k plnění funkcí lesa) vychází ze Studie vlivů variantního řešení obchvatu města Kuřimi 
(Jelínek, 2009).  
 

Severní obchvat 
Severní obchvat prochází přes zemědělské půdy, které náleží do tříd ochrany I až IV. 
Realizací obchvatu dojde k trvalému záboru cca 63 ha zemědělské půdy, přičemž největší 
zábor bude u půdy I. třídy ochrany (cca 23,5 ha) a u půd III. třídy ochrany (cca 21 ha).  
 

Jižní obchvat 
Severní obchvat prochází přes zemědělské půdy, které náleží do tříd ochrany I až IV. 
Realizací obchvatu dojde k trvalému záboru cca 26 ha zemědělské půdy, přičemž největší 
zábor bude u půdy III. třídy ochrany (cca 10,7 ha) a u půd II. třídy ochrany (cca 9,9 ha).  
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Tabulka 7: Srovnání vlivu hodnocených tras na zábor ZPF. 
Severní obchvat Jižní obchvat ZPF 

Zábor (ha) Zábor (ha) 
I. třída 23,5  5,5 
II. třída 16,3  9,9 
III. třída 21,0  10,7 
IV. třída 1,9  0,03 

Ind. celkem 62,7  26,1 
Srovnávací hodnota 2,4 1,0 

 
Hrubý odhad celkového záboru zemědělského půdního fondu je zhruba 2,4x vyšší u 
severního obchvatu než u obchvatu jižního, což je dáno zejména průchodem trasy jižního 
obchvatu cca 1200 m dlouhým tunelem a dále realizací menšího počtu mimoúrovňových 
křižovatek u jižní varianty. 
 
Do orientačního vyhodnocení záboru zemědělské půdy byly zahrnuty pouze plochy, 
dotčené tělesem komunikací a nebyly uvažovány plochy mezi rameny křižovatek. 
Skutečný zábor ZPF tak bude ve skutečnosti u obou variant vyšší. 
 
Celkové zhodnocení: Severní obchvat -2, jižní obchvat -1 
 

3.6. Odhad záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa pro 
hodnocené varianty 

 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou dle zákona č. 289/1995 Sb. (Lesní zákon) 
pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem 
obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na 
nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy 
lesů.  
 
Lesy se dle Lesního zákona člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy 
ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. 

Severní obchvat 
Severní obchvat s navrženou mimoúrovňovou křivotkou TOS prochází polním remízem a 
dojde tak k záboru PUPFL o rozloze cca 1,23 ha. V dřevinném patru tohoto lesního 
porostu dominuje trnovník akát (Robinia pseudacacia). V části porostu tvoří příměs javor 
klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), modřín evropský (Larix decidua), 
třešeň ptačí (Cerasus avium) a vrba bílá (Salix alba). Keřové patro je tvořeno bezem 
černým (Sambucus nigra). 
 
Jižní obchvat 
Jižní obchvat prochází pod kopcem s přírodním parkem Baba tunelem o délce cca 1200 m. 
V prostoru západního portálu tunelu dojde k záboru PUPFL o rozloze cca 1,49 ha, mimo 
jiné zde bude nutno přeložit lesní cestu. V této části lesního porostu dominuje v dřevinném 
patru trnovník akát (Robinia pseudacacia) s podrostem bezu černého (Sambucus nigra). 
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Tabulka 8: Srovnání vlivu hodnocených tras na zábor PUPFL. 

Severní obchvat Jižní obchvat PUPFL 
Zábor (ha) Zábor (ha) 

Ind. celkem 1,23 1,49 
Srov. hodn. 1,0 1,2 

 
Při srovnání celkového záboru pozemků určených k plnění funkce lesa je mírně příznivější 
stav u severního obchvatu. 
 
Celkové zhodnocení: Severní obchvat -1, jižní obchvat -1 
 

3.7. Vliv hodnocených tras na povrchové a podzemní vody 

 
Toky v zájmovém území jsou součástí povodí Svratky 4-15-01 (Svratka po Svitavu), 
detailněji pak součástí povodí 4-15-01-142 Kuřimka nad Batelovským potokem, částečně 
do území zasahují povodí 4-15-01-125 Hradčanský potok a 4-15-01-154 Ponávka nad 
Rakovcem. Řeka Kuřimka je v zájmovém území vedena jako významný vodní tok v délce 
12,5 km ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 267/2005 Sb., kterou se mění 
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. 
 
Podle hydrogeologické rajonizace leží řešené území v hydrogeologických rajonech 522 
Boskovická brázda a 657 Krystalinikum brněnské jednotky. V zájmovém území jsou 
zastoupeny zejména puklinové kolektory (v granodioritech), v severozápadní části 
zájmového území i průlinové kolektory v sedimentech okraje Boskovické brázdy. 
 
Téměř celé zájmové území se nachází v pásmu hygienické ochrany stupně 2B vodního 
zdroje – přehrady Brno. Značná část plánované rychlostní komunikace R43 a tím i 
křižovatky související s napojením severního a zejména jižního obchvatu se nacházejí 
v PHO stupně 2B vodního zdroje Moravské Knínice (VLHZ/1031/86/H ze dne 
26.11.1986). 
 
Severní obchvat 
Povrchové vody 
Výstavbou severního obchvatu by došlo ke křížení Lipůvky (přeložkou koryta), Kuřimky 
(přeložkou koryta v délce 970 m), Podlesního potoka (přeložkou v trubních propustích), 
Bělečského potoka (prodoužením stávající trubní propusti) a Čebínského potoka (křížení 
bude upřesněno v dalším stupni PD).  
 
Záplavová území  
V dotčeném území severního obchvatu je stanoveno záplavové území Q100 řeky Kuřimky. 
MÚK Kuřim – východ, projektovaná v souvislosti se severním obchvatem je bude 
situovaná v tomto záplavovém území.  
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Podzemní vody 
Trasa severního obchvatu tečuje západní hranici pásma hygienické ochrany I. stupně 
vodního zdroje Kuřim – Podlesí (VLHZ/1031/86/H ze dne 26.11.1986) a zasahuje do PHO 
stupně 2A tohoto vodního zdroje. 
 
Sjezd z plánované komunikace R43 západně od golfového hřiště prochází přes pásmo 
hygienické ochrany stupně 2A vodního zdroje Jinačovice (VLHZ/1031/86/H ze dne 
26.11.1986).  
 

Jižní obchvat 
Povrchové vody 
Trasa jižního obchvatu kříží Mozovský potok (mostem), bezejmenný přítok Kuřimky 
(trubní propustí) a Kuřimku (zatrubněním toku v délce cca 250 m).  

Záplavová území  
V dotčeném území jižního obchvatu se nenachází žádné záplavové území 
 
Podzemní vody 
Mimoúrovňová křižovatka Kuřim – jih, projektovaná k napojení jižního obchvatu na 
plánovanou komunikaci R43 tečuje pásmo hygienické ochrany stupně 2A vodního zdroje 
Jinačovice (VLHZ/1031/86/H ze dne 26.11.1986).  
 
Tabulka 9: Srovnání vlivu hodnocených tras na povrchové a podzemní vody. 

Severní obchvat Jižní obchvat 
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Křížení – vodní toky 1 4 2 8 1 2 1,5 3 
Křížení – významné vodní toky 2 1 3 6 2 1 2 4 

Záplavová území 1 1 2 2 1 - - - 
Ochranná pásma vodních zdrojů 

I. stupně 
2 1 1 2 2 - - - 

Ochranná pásma II. stupně 
vodních zdrojů 

1 4 1,7 6,8 1 3 1 3 

Indikátor celkem  24,8  10 
Srovnávací hodnota  2,5  1,0 

 
Srovnáním vlivu tras na povrchové a podzemní vody se jako méně příznivý jeví severní 
obchvat, což je dáno vyšším počtem křížení vodních toků a charakterem tohoto křížení, 
zejména přeložkou toku Kuřimky v délce cca 950 m v důsledku vybudování MÚK Kuřim 
– východ. Tato MÚK má být navíc situovaná v záplavovém území Kuřimky. Rovněž tak 
trasa severního obchvatu prochází přes větší počet ochranných pásem vodních zdrojů, 
včetně tečování PHO 1. stupně vodního zdroje Podlesí. 
 
Celkové zhodnocení: Severní obchvat -2, jižní obchvat -1 
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3.8. Vliv hodnocených tras na krajinný ráz 

 
Krajinný ráz je dle zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) přírodní, kulturní 
a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického 
měřítka a vztahů v krajině. 
 
Kapitola je rozčleněna na tři části: 
 

- vliv tras na významné krajinné prvky 
- vliv tras na přírodní parky 
- vlivy na krajinu a území historického a kulturního významu 

 

3.8.1. Vliv tras na významné krajinné prvky 

Významnými krajinnými prvky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a 
krajiny) lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, a údolní nivy, to jest tzv. VKP „ze 
zákona“. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody dle § 6 
zákona č.114/1992 Sb. jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní 
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně 
historických zahrad a parků. Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo 
přispívá k udržení její stability. 
 

Severní obchvat 
V bezprostřední blízkosti obchvatu nebo v trase obchvatu se vyskytují následující 
registrované významné krajinné prvky: 

- Podlesí (dotčena bude západní část VKP výstavbou MÚK Podlesí) 

- Kotouloska (dotčena velká část VKP tělesem severního obchvatu) 

- Malá horka (rameno křižovatky prochází v těsné blízkosti VKP)  

- Na křibech (dotčen celý VKP) 

Střety s významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (lesní porosty, vodní toky, údolní 
nivy) jsou následující: 

Křížení Lipůvky (přeložkou koryta), Kuřimky (přeložkou koryta v délce 970 m), 
Podlesního potoka (přeložkou v trubních propustích), Bělečského potoka (prodoužením 
stávající trubní propusti), Čebínského potoka (křížení bude upřesněno v dalším stupni PD). 
MÚK křižovatka Kuřim – východ je celá situovaná do údolní nivy Kuřimky.  

Dále trasa severního obchvatu protíná lesík v polích severně od stadionu (s dominancí 
nepůvodního akátu).  

Celkem trasa severního obchvatu prochází 7 významnými krajinnými prvky “ze zákona”. 
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Jižní obchvat 
Trasa obchvatu neprochází žádnými registrovanými VKP. 
Střety s významnými krajinnými prvky „ze zákona“ jsou následující:  
Křížení Mozovského potoka (mostem), bezejmenného přítoku Kuřimky (trubní propustí), 
Kuřimky (zatrubněním toku v délce 250 m). Trasa dále protíná okraj lesního porostu na 
Kuřimské hoře (zastoupen především akát).  
Trasa obchvatu prochází celkem 4 významnými krajinnými prvky ze zákona. 
 

3.8.2. Vliv tras na přírodní parky 

Přírodní park je dle zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny), území vymezené 
k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami, které není 
jinak zvláště chráněno. 
 
Severní obchvat 
V řešeném území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádný přírodní park. 
 

Jižní obchvat 
Trasa obchvatu prochází tunelem pod přírodním parkem Baba v délce cca 1200 m.   
 
Přírodní park Baba je obecně chráněné území na ploše 854 ha, jedná se o rozsáhlou 
zalesněnou vyvýšeninu s mnoha loukami. Unikátní je stoletý dubový porost (hlavně dub 
cer), dále se zde vyskytuje smrk ztepilý, borovice lesní, buk obecný, habr obecný, bříza 
bělokorá. V podrostu je bez černý, ostružiník, bělozářka, kostival lékařský, sasanka 
lesní,pryšec kolovratec, ostřice, orsej jarní, plicník lékařský, kopytník evropský, starček 
celolistý, různé druhy travin aj. 
 
Je zde celá řada vzácných a chráněných rostlin. Jde například o prvosenku jarní, lilii 
zlatohlavou, lýkovec jedovatý, bělozářku větvitou, náprstník velkokvětý, plamének přímý, 
medovník meduňkolistý nebo brambořík evropský. Je zde také konvalinka obecná, Hlístník 
hnízdák, vemeník dvojlistý, vemeník zelenavý, okrotice bílá, orotice dlouholistá, kokořík 
obecný, hvozdík pyšný, hladíš pruský, hrachor jarní, orlíček. 
 
V lese se vyskytují nízké houštiny mladých dubů (semenáčky). Dochází k samovolné 
obnově dubového lesa, zejména na mýtinách. Mýcení je prováděno ekologicky, probírkou. 
Les je velmi světlý. Zbytky dřeva jsou z části ponechány na místě a podléhají přirozenému 
procesu rozkladu. 
 
Byl zde pozorován svižník polní, kozlík, hrobařík obecný, ještěrka zelená, cvrček obecný, 
atd. V poslední době zde bylo v době hnízdění evidováno více než 50 druhů ptáků. K 
nejvzácnějším možno zařadit několik párů žluvy hajní a datla černého, výskytuje se zde 
strakapoud prostřední, lejsek šedý, krutihlav obecný, linduka lesní a na lesních okrajích 
hnízdí ťuhýk obecný. Z dravců pravidelně hnízdí káně lesní, krahujec obecný, jestřáb lesní 
a ze sov puštík obecný. Byl zde zaznamenán i výskyt krkavce velkého 
 
Jižním obchvatem bude dotčen okraj lesního porostu u západního portálu. 
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3.8.3. Vlivy na krajinu a území historického a kulturního významu 

Střet s rázem krajiny budou představovat obě varianty v celém rozsahu, neboť půjde o 
významné novostavby v území. V následujícím textu jsou uvedeny zásadní střety obchvatů 
s rázem krajiny. 
 
Severní obchvat 
Realizace severního obchvatu vyvolá vybudování nového úseku komunikace I/43, vedenou 
zhruba v trase stávající komunikace I/43. Hřebenem u Opálenky trasa prochází cca 20 m 
hlubokým zářezem.  
 
V místní části Kuřim – Podlesí vznikne nová MÚK Kuřim – Podlesí. 
 
Napojení severního obchvatu na I/43 bude provedeno MÚK křižovatkou Kuřim – východ, 
kterou bude významně dotčena údolní niva Kuřimky zhruba v délce 1 km.   
 
Samotný severní obchvat bude v úseku od MÚK Kuřim – východ po MÚK TOS procházet 
v zářezu, v úseku od MÚK TOS bude pak procházet po náspu a po dvou mostních 
objektech, následný hřeben překoná trasa v zářezu.  
 
Rozsáhlá MÚK s mnoha rameny, napojující obchvat na R43 bude situována ve sníženině.  
 
V trase obchvatu a jeho blízkého okolí nejsou evidovány žádné významné archeologické 
lokality. Rovněž tak nedojde ke střetu s kulturními a historickými památkami.  
 
Jižní obchvat 
Trasa jižního obchvatu bude po odbočení ze silnice I/43 vedena skrz hřbet u Šiberné  
v zářezu, přes údolí Mozovského potoka pak po mostě.    
 
Po krátkém náspu a zářezu u východního portálu tunelu bude jižní obchvat následně 
procházet pod Kuřimskou horou tunelem o délce cca 1200 m.   
 
Napojení jižního obchvatu na R43 bude rozsáhlou mimoúrovňovou křižovatkou Kuřim – 
jih, situovanou v údolí řeky Kuřimky. 
 
Napojení silnice II/385 na R43 bude provedeno mimoúrovňovou křižovatkou Čebín 
(silnice II/385 povede přes R43 po mostě). 
 
V trase obchvatu se nenachází žádné chráněné kulturní a historické památky. Rovněž tak 
zde nejsou evidovány žádné významné archeologické lokality. 
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Tabulka 10: Srovnání vlivu hodnocených tras na krajinný ráz. 

Severní obchvat Jižní obchvat 
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Přírodní park 3 - - - 3 1 1 3 
Registrované významné krajinné prvky 2 4 2,2 17,6 2 1 3 6 

Významné krajinné prvky ze zákona 1 6 2 12 1 4 2 8 
Střet s rázem krajiny 1 7 1,7 12 1 5 1,6 8 
Indikátor celkem  41,6  25 

Srovnávací hodnota  1,7  1,0 
 
Srovnání vlivu obchvatů na krajinný ráz vychází příznivěji pro jižní obchvat, což je dáno 
jeho menším počtem střetů s významnými krajinnými prvky a kratší trasou obchvatu, 
související s méně střety s rázem krajiny. Pod přírodním parkem Baba prochází jižní 
obchvat v tunelu. 
  
Celkové zhodnocení: Severní obchvat -2, jižní obchvat -1 
                                                                       

3.9. Vliv hodnocených tras na nerostná ložiska 

Ložisko nerostů je dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon) ve znění pozdějších předpisů přírodní nahromadění nerostů, jakož i základka 
v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou 
činností a obsahují nerosty. Podle výskytu nerostů se ložisko dělí na výhradní a 
nevýhradní. 
 
Chráněné ložiskové území zajišťuje ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo 
ztížení jeho dobývání. Obdobně chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry chrání 
podzemní strukturu vhodnou k uskladňování kapalin nebo plynů. 
 
Dobývací prostor se stanoví na základě výsledku průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, 
tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby 
ložisko mohlo být hospodárně vydobyto.  
 

Severní obchvat 
Trasa obchvatu nezasahuje do žádného výhradního nebo nevýhradního ložiska nerostů, 
dobývacího prostoru ani chráněného ložiskového území.  
 
Výhradní ložisko vápence č. 3064600 Čebín a dobývací prostor č. 60006 Čebín jsou 
situovány cca 100 m západně od komunikací, souvisejících s napojením na 
mimoúrovňovou křižovatku Kuřim. Chráněné ložiskové území Malhostovice č. 15430000 
(vápenec) a výhradní ložisko vápence Malhostovice č. 3154300 jsou situovány cca 0,6 km 
severně od mimoúrovňové křižovatky Kuřim. 
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Jižní obchvat 
Trasa jižního obchvatu nezasahuje do žádného výhradního nebo nevýhradního ložiska 
nerostů, dobývacího prostoru ani chráněného ložiskového území.  
 
Tabulka 11: Srovnání vlivu hodnocených tras na nerostná ložiska. 

Jižní obchvat Severní obchvat 
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Chráněná ložisková území - - - - - - - - 
Těžené dobývací prostory - - - - - - - - 

Netěžené dobývací prostory - - - - - - - - 
Výhradní ložisko nerostů - - - - - - - - 

Nevýhradní ložisko nerostů - - - - - - - - 
Indikátor celkem    -    - 

Srovnávací hodnota    1,0    1,0 
 

Při srovnání vlivu tras obchvatů na nerostná ložiska jsou obě varianty stejně příznivé, 
žádná z nich neprochází přes ložiska nerostů, dobývací prostory ani chráněná ložisková 
území. 
 
Celkové zhodnocení: Severní obchvat 0, jižní obchvat 0 
 

3.10. Geologická a hydrogeologická rizika při realizaci 
hodnocených tras 

 

3.10.1. Sesuvy a poddolovaná území 

Severní obchvat  
Trasa severního obchvatu nezasahuje do žádného poddolovaného území. 
 
Neaktivní (potenciální) sesuv je evidován na poli cca 100 m severně od okraje obce 
Moravské Knínice, v blízkosti plánované komunikace, související s mimoúrovňovou 
křižovatkou severního obchvatu s R43. Přímo do komunikace sesuvné území zřejmě 
nezasahuje. 
  
Jižní obchvat 
Trasa jižního obchvatu nezasahuje do žádného poddolovaného území. 
 
Aktivní sesuv je evidován podél západní strany stávajícího tělesa železniční trati, cca 1 km 
severovýchodně od Moravských Knínic. Tento sesuv je v těsné blízkosti projektované 
komunikace R43, do trasy jižního obchvatu Kuřimi nezasahuje. 
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3.10.2. Podzemní vody 

Podzemní voda je v zájmovém území vázána zejména na puklinový kolektor  přípovrchové 
zóny rozvolnění granodioritů, v hlubších částech na pukliny v nezvětralých horninách. V 
případě terciérních pokryvů pak na průlinový kolektor tvořený zejména sprašemi. 
 
Změny v režimu podzemní vody by mohly být vyvolány především vybudováním zářezů, 
které by mohly narušit režim proudění přípovrchových podzemních vod. Tento vliv bude 
možné zhodnotit až po zpracování podrobnějších stupňů projektových dokumentací a po 
provedení inženýrskogeologického průzkumu. 
 
V údolní nivě povrchových toků by mohlo dojít k ovlivnění podzemních vod v případech, 
kdy je hladina podzemní vody v hydraulické spojitosti s povrchovými toky. Při vyšších 
stavech (průtocích) dochází k infiltraci povrchové vody z jejich koryta do mělkých obzorů 
podzemních vod a při nízkých stavech působí koryto drenážním (odvodňujícím) účinkem.  
 

Severní obchvat  
K ovlivnění režimu podzemních vod by mohlo dojít zejména přeložkou koryta Kuřimky 
(přeložka koryta v délce 970 m).  
 

Jižní obchvat 
Změny v režimu podzemních vod by mohly být vyvolány především vybudováním tunelu 
o celkové délce 1,2 km. Tunel bude ražen zejména v granodioritech brněnského masívu.  
Vliv tunelu na podzemní vody bude možné zhodnotit až na základě podrobného 
hydrogeologického průzkumu a stanovení možných ovlivnění režimů podzemních vod a 
jejich předpokládaných množství.  
 
K ovlivnění podzemních vod v údolní nivě Kuřimky by mohlo dojít zejména při výstavbě 
MÚK křižovatky Kuřim – jih, kde dojde k přeložce koryta Kuřimky v délce cca 250 m. 
 

3.10.3. Zemní práce 

Severní obchvat 
V trase obchvatu je nutno vybudovat několik zářezů – až cca 20 m hlubový zářez zhruba v 
trase stávající komunikace I/43 v hřebenu u Opálenky, zářez v trase I/43 před údolní nivou 
řeky Kuřimky, zářezy v trase samotného severního obchvatu v úseku od MÚK Kuřim – 
východ po MÚK TOS a zářez v hřebenu před napojením severního obchvatu na R43. 
 
Náspy bude nutno vybudovat v trase I/43 za hřebenem u Opálenky (cca 7 m vysoký 
násep), dále pro rozsáhlou MÚK Kuřim – východ a její ramena, situovanou v údolní nivě 
Kuřimky, násep v trase samotného severního obchvatu západně od MÚK TOS, náspy pro 
rozsáhlou MÚK křižovatku, napojující severní obchvat na R43. 
 
Vzhledem k terénní konfiguraci dosahuje výška násypů až 10 m, maximální hloubka 
zářezů je uvažována okolo 20 m. 
 
Kubatury výkopů a násypů v trase ochvatu nejsou ve stávajícím stupni projektové 
dokumentace přesně definované.  
 
V trase varianty není projektován žádný tunel. 
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Jižní obchvat 
V trase obchvatu bude nutno vybudovat zářez skrz hřbet u Šiberné a zářezy pro portály 
tunelu. 
Náspy bude nutno vybudovat za mostem přes Mozovský potok, pro rozsáhlou 
mimoúrovňovou křižovatku Kuřim – jih a MÚK Čebín a MÚK Česká. 
 
Dvoupruhový jednosměrný tunel pro každý směr je navržen na směrově rozdělené 
komunikaci jižního obchvatu Kuřimi v km 2,10 – 3,30. Svojí délkou přes 1200 m odpovídá 
dlouhým tunelům. Šířkové uspořádání tunelu bude alternativně T7,5 nebo T9,0, alternativa 
se vybere podle technicko-ekonomického posouzení a rizikové analýzy. Maximální nadloží 
tunelu bude cca 76 m, minimální nadloží na provizorních portálech bude činit 8 – 10 m. V 
počátečních úsecích z brněnské i kníničské strany lze očekávat ražbu ve sprašových 
pokryvech. Horninový masív kuřimské hory bude pravděpodobně tvořen různě zvětralými 
granodiority. 
 
Kubatury výkopů a násypů v trase ochvatu nejsou ve stávajícím stupni projektové 
dokumentace (zejména s ohledem na provedení mimoúrovňových křižovatek) přesně 
definované. Rovněž tak není rozhodnuto o šířkové kategorii tunelu a tudíž objem zemin z 
ražby tunelu nelze zatím určit. 
 

Tabulka 12: Srovnání vlivu hodnocených tras na geologická a hydrogeologická rizika při 
jejich realizaci. 

Severní obchvat Jižní obchvat 

GEOLOGICKÁ A 
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Sesuvy a poddolovaná území - - - - - - - - 

Podzemní vody 2 4 1,7 13,6 2 4 2 16 
Zemní práce 2 8 1,2 19,2 2 8 1,4 22,4 

Indikátor celkem    32,8    38,4 
Srovnávací hodnota    1,0    1,2 

 
Geologická a hydrogeologická rizika vycházejí méně příznivě pro jižní obchvat. Kubatury 
výkopů a násypů při zemních pracích na jednotlivých obchvatech nejsou v současném 
stupni projektové dokumentace známy, nicméně předpokládané náročnější zemní práce 
budou u jižní varianty, kde budou souviset s ražbou tunelu o délce cca 1,2 km 
v granodioritech a dioritech. Obecně lze předpokládat větší objem výkopových zemin u 
jižní varianty.  
 
Hydrogeologická rizika vzniknou v obou variantách zejména delšími přeložkami a 
zatrubněním koryta Kuřimky. V severní variantě budou souviset i s větším počtem zářezů 
pro výstavbu komunikace než u jižního obchvatu, v jižní variantě s ražbou tunelu 
v hloubce až 80 m pod  Kuřimskou horou. 
 
Ani jedna z hodnocených tras neprochází přes poddolované území ani území se sesuvy.  
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Celkové zhodnocení: Severní obchvat -1, jižní obchvat -2 
 

3.11. Rizika při realizaci hodnocených tras z hlediska vlivů na 
životní prostředí  

 
Vliv realizace tras na jednotlivé složky životního prostředí (půda, podzemní a povrchové 
vody, fauna, flóra, ovzduší apod.) byl zhodnocen v předcházejících kapitolách. Tato 
kapitola se zabývá riziky při realizaci hodnocených tras na životní prostředí, ke kterým 
může dojít při haváriích v průběhu výstavby tras a při jejich provozu. 
 
K ohrožení životního prostředí může dojít zejména při haváriích běžných stavebních nebo 
dopravních prostředků (únik ropných látek) a při haváriích dopravních prostředků 
přepravujících nebezpečné látky (únik nebezpečných látek) do zemin, případně 
podzemních nebo povrchových vod.  
 
Téměř celé zájmové území se nachází v pásmu hygienické ochrany stupně 2B vodního 
zdroje – přehrady Brno a západní část území v PHO stupně 2B vodního zdroje Moravské 
Knínice. 
 
Z geologického hlediska jsou dotčená území pro stavbu obchvatů tvořena pokryvnými 
sprašovými horninami a podložními horninami brněnského masívu s puklinovou 
propustností. Úniky nebezpečných látek do horninového prostředí, pokud dojde 
k okamžitému odtěžení kontaminovaných zemin, nebudou vysoce rizikové. 
 
Při havárii spojené s únikem závadných látek může rovněž tak dojít k ohrožení cenných 
biotopů v území. V trasách obchvatů se nenacházejí cenné biotopy (zejména vodní, 
mokřadní, nivní a lužní společenstva), které by byly významně ohroženy havárií. 
 
Severní obchvat 
Z hlediska ohrožení povrchových vod bude nejvíce ohrožený tok Kuřimky, která je 
v zájmovém území vedena jako významný vodní tok a nad kterou bude vystavěna rozsáhlá 
MÚK Kuřim – východ. 
 
Dále severní obchvat (případně rekonstruovaná silnice I/43) kříží následující vodní toky: 
Lipůvka (přeložkou koryta), Podlesní potok (přeložkou v trubních propustích), Bělečský 
potok (prodoužením stávající trubní propusti) a Čebínský potok (křížení bude upřesněno 
v dalším stupni PD).  
 
Z hlediska ohrožení podzemních vod trasa severního obchvatu tečuje západní hranici  
pásma hygienické ochrany I. stupně vodního zdroje Kuřim – Podlesí (VLHZ/1031/86/H ze 
dne 26.11.1986). 
 
Sjezd z plánované komunikace R43 přechází přes pásmo hygienické ochrany stupně 2A 
vodního zdroje Jinačovice (VLHZ/1031/86/H ze dne 26.11.1986).  
 

Jižní obchvat 
Trasa jižního obchvatu kříží přemostěním Mozovský potok, trubní propustí bezejmenný 
přítok Kuřimky a Kuřimku (významný vodní tok, nad kterým ná být vybudována rozsáhlá 
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MÚK Kuřim – jih). Tato MÚK tečuje pásmo hygienické ochrany stupně 2A vodního 
zdroje Jinačovice (VLHZ/1031/86/H ze dne 26.11.1986).  
 
Tabulka 13: Srovnání rizik při realizaci tras (havárie). 

Severní obchvat Jižní obchvat 

RIZIKA PŘI 
REALIZACI TRAS  

(HAVÁRIE) 
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Ohrožení půd 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ohrožení povrchových vod 2 5 1,4 14 2 3 1,6 9,6 
Ohrožení podzemních vod 1 2 2,5 5 1 1 1 1 

Ohrožení biotopů - - - - - - - - 
Indikátor celkem    20    11,6 

Srovnávací hodnota    1,7    1,0 
 
Ze srovnání rizik jednotlivých tras na životní prostředí při jejich realizaci vlivem havárie 
vychází méně příznivě severní obchvat obchvat, což je dáno zejména přechodem trasy přes 
větší počet vodních toků a delšími zatrubňovanými úseky. Rovněž tak trasa severního 
obchvatu prochází přes větší počet ochranných pásem vodních zdrojů, které by mohla 
havárie bezprostředně ovlivnit (zejména tečování PHO 1. stupně vodního zdroje Podlesí a 
průchod přes PHO stupně 2A vodního zdroje Jinačovice). 
 
Celkové zhodnocení: Severní obchvat -2, jižní obchvat -1 
 

4. Celkové shrnutí a srovnání dopadů hodnocených 
tras na životní prostředí  

 
Indikátory jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou přehledně uvedeny v následující 
tabulce.  
 
Při srovnání hluku vyvolaném dopravou byly indikátorem velikosti oblastí, zasažených 
nadlimitním hlukem z dopravy.  
 
Při srovnání znečištění ovzduší byly indikátorem vypočtené příspěvky znečišťujících látek 
k imisním koncentracím.  
 
Při srovnání záboru zemědělského půdního fondu a záboru pozemků určených pro funkci 
lesa byl indikátorem odhad záboru půdy v hektarech.  
 
Při srovnání ostatních vlivů na životní prostředí (vliv na faunu a floru, oblasti chráněné 
systémem Natura 2000, povrchové a podzemní vody, krajinný ráz, nerostná ložiska, 
geologická a hydrogeologická rizika a na životní prostředí při realizaci tras) bylo 
indikátorem bodové hodnocení.  
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Tabulka 14: Indikátory jednotlivých vlivů na životní prostředí. 

INDIKÁTORY 
VLIVŮ NA ŽP 

Indikátor Severní obchvat Jižní obchvat 

Hluk vyvolaný  dopravou nadlimitní hluk 1 1 

Znečištění ovzduší 
příspěvky 
znečištění 

10,6 9 

Fauna a flóra hodnotící číslice 27,8 19 

Oblasti chráněné 
systémem Natura 2000 

hodnotící číslice - - 

Zábor ZPF zábor (ha) 62,7 26,1 

Zábor PUPFL zábor (ha) 1,23 1,49 

Povrchové a podzemní 
vody 

hodnotící číslice 24,8 10,0 

Krajinný ráz hodnotící číslice 41,6 25,0 

Nerostná ložiska hodnotící číslice - - 

Geologická a 
hydrogeologická rizika 

hodnotící číslice 32,8 38,4 

Rizika na ŽP při realizaci 
tras (havárie) 

hodnotící číslice 20 11,6 

 
V sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledné srovnávací hodnoty, vypočtené z 
jednotlivých indikátorů. Součet srovnávacích hodnot umožňuje výslednou syntézu, která 
dokladuje ve zhuštěné formě rozsah dotčení životního prostředí jednotlivými variantami. 
 
Tabulka 15: Sumarizační tabulka vlivu hodnocených tras na životní prostředí. 

CELKOVÉ SROVNÁNÍ VLIVŮ NA ŽP Severní obchvat Jižní obchvat 
Hluk vyvolaný dopravou 1,0 1,0 

Znečištění ovzduší 1,2 1,0 
Fauna a flóra 1,5 1,0 

Oblasti chráněné systémem Natura 2000 1,0 1,0 
Zábor ZPF 2,4 1,0 

Zábor PUPFL 1,0 1,2 
Povrchové a podzemní vody 2,5 1,0 

Krajinný ráz 1,7 1,0 
Nerostná ložiska 1,0 1,0 

Geologická a hydrogeologická rizika 1,0 1,2 
Rizika na ŽP při realizaci tras (havárie) 1,7 1,0 

CELKEM 16,0 11,4 
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Oba obchvaty nevykazují zásadně nepřijatelné zásahy do jednotlivých složek životního 
prostředí a nevykazují nepřijatelné vlivy na lidské zdraví. V principu lze konstatovat, že 
vlivy obou hodnocených obchvatů nevykazují diametrální rozdíly.  
Ze sumarizační tabulky vyplývá, že životní prostředí bude o něco méně dotčeno realizací 
jižního obchvatu.  
 
Uvedená skutečnost je daná zejména vyšším záborem zemědělské půdy v případě 
severního obchvatu,  kde zábor ZPF je cca 2,4x vyšší než u obchvatu jižního. Rozdílnost 
záboru je způsobena délkou průchodu trasy severního obchvatu před zemědělské pozemky, 
zatímco trasa jižního obchvatu prochází v úseku dlouhém cca 1,2 km tunelem pod horou 
Kuřimkou. 
 
Dalším limitujícím faktorem ve prospěch jižního obchvatu je vliv na faunu a flóru. Trasa 
severního obchvatu prochází přes více významných stanovišť rostlin a živočichů, přes více 
prvků ÚSES a pravděpodobně více ovlivní přírodní rezervaci Obůrky – Třeštěnec. 
 
Rovněž tak ze srovnání vlivu na podzemní a povrchové vody vychází lépe jižní obchvat,  
což je dáno vyšším počtem křížení vodních toků a charakterem tohoto křížení, zejména 
přeložkou toku Kuřimky v délce cca 950 m v důsledku vybudování MÚK Kuřim – východ. 
Tato MÚK má být navíc situovaná v záplavovém území Kuřimky. Rovněž tak trasa 
severního obchvatu prochází přes větší počet ochranných pásem vodních zdrojů, včetně 
tečování PHO 1. stupně vodního zdroje Podlesí. 
 
Trasa severního obchvatu bude mít větší negativní vliv na krajinný ráz, což je dáno jeho 
střetem s větším počtem registrovaných krajinných prvků, významných krajinných prvků 
ze zákona a rovněž tak střety s rázem krajiny. Trasa jižního obchvatu naopak mírně 
negativně zasáhne do přírodního parku Baba. 
 
Rizika na životní prostředí při realizaci tras, s ohledem na možné havárie vycházejí vyšší u 
severního obchvatu, což je dáno zejména jeho přechodem přes větší počet vodních toků a 
delšími zatrubňovanými úseky. Rovněž tak trasa severního obchvatu prochází přes větší 
počet ochranných pásem vodních zdrojů, včetně tečování PHO 1. stupně vodního zdroje 
Podlesí. 
 
Ze srovnání geologických a hydrogeologických rizik vychází lépe severní obchvat, což je 
zapříčiněno zejména ražbou projektovaného tunelu v trase jižního obchvatu v délce cca 1,2 
km. Předpokládá se tak vyšší riziko ovlivnění podzemních vod a vyšší kubatury zemních 
prací (srovnatelné kubatury zemních prací nejsou ve stávajících projektových 
dokumentacích k dispozici). 
 
Jižní varianta obchvatu si vyžádá nepatrně vyšší zábor PUPFL (o cca 0,2 ha), což je dáno 
nutností záboru lesa u západního portálu tunelu. 
 
Ke vlivu obchvatů na nerostná ložiska a prvky soustavy Natura 2000 nedojde. Trasy 
obchvatů neprocházejí přes žádná ložiska nerostů, chráněná ložisková území ani přes 
dobývací prostory. Rovněž tak neprocházejí přes prvky soustavy Natura 2000, k ovlivnění 
blízkých prvků soustavy Natura 2000 pravděpodobně rovněž nedojde.  
 
Porovnáním hluku vyvolaném dopravou s hygienickými limity a akustického porovnání tří 
variant mezi sebou (stav bez realizace obchvatu, realizace severního nebo jižního 
obchvatu) lze jako nejméně příznivou variantu vyhodnotit variantu 0 (stávající stav, bez 
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realizace obchvatu). Ze srovnání severní a jižní varianty nevyplývá příznivější varianta na 
hlukovou situaci. Pokud by došlo k realizaci jižního obchvatu, doporučujeme přijmout 
opatření ke zmírnění hlukové zátěže plánované zástavby sídliště Sv. Jána. 
 
Rovněž tak vliv obchvatů na znečištění ovzduší nebude rozhodujícím faktorem z hlediska 
volby varianty pro výstavbu, nicméně vzhledem k vypočteným hodnotám příspěvků k 
maximálním hodinovým (denním) a k průměrným ročním imisním koncentracím všech 
posuzovaných znečišťujících látek a s ohledem na velikosti plochy zasažené obytné 
zástavby lze za mírně lepší z hodnocených variant považovat jižní obchvat. 
 

Hodnocení vlivů jednotlivých tras na životní prostředí je zatíženo obtížně 
definovatelnými podmínkami vyhodnocení významnosti, velikosti, rozsahu a změn 
v životním prostředí v absolutních nebo relativních hodnotách v prostorových 
souřadnicích v určitém čase. Přesto se zpracovatel této zprávy domnívá, že použitá 
metodika byla zvolena adekvátně vzhledem k posuzované problematice. Na základě 
výsledků posouzení vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že životní prostředí 
bude mírněji dotčeno výstavbou jižního obchvatu.     
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