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1. Definice kritérií pro srovnání hodnocených tras 

Definice srovnávacích kritérií vychází ze současných požadavků udržitelného rozvoje, 
které obsahují tři základní pilíře posouzení: 

• Rozvoj území 
• Vliv na životní prostředí 
• Ekonomická náročnost 

 

1.1. Rozvoj území 

Rozvoj území obsahuje hodnocení přínosů pro danou lokalitu z pohledu rozvoje dopravní 
infrastruktury, protože se jedná o dopravní stavby. Je hodnocena dopravní dostupnost a 
zvýšení komfortu pro silniční dopravu, ale je také zohledněno bezpečnostní hledisko. 
Hodnocením dopravních vlivů se zabývá dopravně-inženýrské posouzení. 
 
Rozvoj území území je záležitostí dlouhodobou, proto musí respektovat dlouhodobější 
plány a vize v podobě územně-plánovacích dokumentů. Součástí hodnocení je proto 
srovnání s aktuálními platnými územními plány obci a se zásadami územního rozvoje. 
Hodnocením souladu záměru s územními plány se zabývá územně plánovací posouzení. 
 

1.2. Vliv na životní prostředí 

Každá stavba je zásahem do životního prostředí a mění okolní krajinu, mění kvalitu 
života v dané lokalitě. Předmětem posouzení vlivů na životní prostředí je kvantifikovat 
rozsah zásahu do okolní přírody a upozornit na možná rizika spojená se záměrem, aby 
nedošlo k nadměrnému a zbytečnému devastování přírodních zdrojů. 
 

1.3. Ekonomická náročnost 

Posledním pilířem udržitelného rozvoje je ekonomické posouzení, které nám říká jestli 
je daný projekt rentabilní a jestli se prostředky vložené do jeho zřízení vrátí zpět. Jde o 
všeobecné hodnocení přínosu pro společnost, nejen o čistě finanční toky, ale též o 
časovou úsporu (převáděnou do finanční roviny) nebo např. o úsporu surovinových 
zdrojů v podobě úspory pohonných hmot atd. 
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2. Shrnutí kladů a záporů hodnocených tras 

Společnými znaky obou variant je rozvoj dopravní infrastruktury a odlehčení dopravy 
v centru Kuřimi, což je ve vztahu k současnému stavu podstatné zlepšení. Z pohledu 
hodnocení životního prostředí se jedná o značně negativní zásah do krajiny a z 
ekonomického hlediska přes poměrně vysoké náklady jsou obě navrhované varianty 
přínosem. 
 

2.1. Severní obchvat 

2.1.1. pozitiva varianty 

Dopravní vlivy – pozitivním přínosem severní varianty je částečné odvedení tranzitní 
dopravy mimo centrum Kuřimi a tím odlehčení dopravě v centru. Dále částečné využití 
obchvatu pro cílovou / zdrojovou dopravu v severní části města. 
 
Územní plánování – pozitivem severní varianty je, že ji obsahuje v současné době platný 
územní plán Kuřimi. 
 
Vlivy na ŽP – pozitivním vlivem na životní prostředí je snížení hlukové zátěže u velké 
části oblastí, situovaných v blízkosti stávajících komunikací. Obdobně dojde 
k pozitivnímu vlivu i snížením emisního zatížení v centru města. 
 
Ekonomický přínos – časová úspora pro tranzitující dopravu, snížením intenzit dopravy 
na vnitřní komunikační síti města i předpokládané snížení nákladů na údržbu a opravu 
komunikací. 
 

2.1.2. negativa varianty 

Dopravní vlivy – negativním vlivem z dopravního hlediska jsou dvě složité 
mimoúrovňové křižovatky na severovýchodě a na severozápadě v křížení s R43. 
Očekávané riziko je i v podobě kapacitních problémů severního propojení, pokud zůstane 
v provedení dvoupruhové komunikace. 
 
Územní plánování – z pohledu územního plánování hovoří v neprospěch severní 
varianty velký odpor jak vedení města Kuřimi tak i občanů a z toho plynoucí 
problematické projednávání případných změn. 
 
 
Vlivy na ŽP – výstavbou severní varianty dojde k většímu záboru zemědělské půdy, dále 
trasa severního obchvatu prochází přes více významných stanovišť rostlin a živočichů. 
Severní obchvat má více střetů s významnými krajinnými prvky a rovněž tak vyšší počet 
křížení vodních toků. 
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Ekonomické náklady – za negativum lze označit vysoké náklady na údržbu komunikací 
a mostních objektů mimoúrovňových křižovatek. Investiční náklady za negativum nelze 
počítat, protože sebou přináší zisky v sociální sféře v podobě např. časové úspory a 
odklonu tranzitu z centra města. Investiční náklady lze hodnotit pouze ve srovnání 
jednotlivých variant. 
 

2.2. Jižní obchvat 

2.2.1. pozitiva varianty 

Dopravní vlivy – pozitivním přínosem jižního obchvatu  Kuřimi je odvedení tranzitní 
dopravy mimo centrum Kuřimi a tím výraznému odlehčení dopravě v centru. 
 
Územní plánování – pozitivem pro jižní variantu obchvatu je politická podpora vedení 
města a podpora občanů. 
 
Vlivy na ŽP – stejně jako u severní varianty dojde realizací jižní varianty ke snížení 
hlukové zátěže u velké části oblastí, situovaných v blízkosti stávajících komunikací a  
zároveň dojde ke snížení emisního zatížení v centru města. Minimalizace vlivu na 
krajinný ráz bude vedením části trasy v zářezu a následně tunelem pod přírodním parkem 
Baba. 
 
Ekonomický přínos – značná časová úspora pro tranzitující dopravu. Snížením intenzit 
dopravy na vnitřní komunikační síti města i předpokládané snížení nákladů na údržbu a 
opravu místních komunikací. 
 

2.2.2. negativa varianty 

Dopravní vlivy – negativním vlivem z dopravního hlediska je komplikovaná 
mimoúrovňová křižovatka a nejvíce problematický je průjezd ve směru stávající I/43 (od 
Lipůvky) – R43 na Bystrc realizovaný přes dvě okružní křižovatky, jedná se však o 
minoritní směr.  
 
Územní plánování – jižní varianta obchvatu není zanesena v aktuálně platném územním 
plánu města Kuřimi a také nemá podporu mezi zástupci kraje. 
 
Vlivy na ŽP – negativa varianty budou obdobné jako u varianty severní, nicméně 
realizací jižní varianty dojde k menšímu záboru zemědělské půdy, průchodu přes méně 
významných stanovišť rostlin a živočichů, dojde k méně střetům s významnými 
krajinnými prvky a k menšímu počtu křížení vodních toků. Výstavbou projektovaného 
tunelu se předpokládají vyšší rizika ovlivnění podzemních vod a rovněž tak budou vyšší 
kubatury zemních prací. 
 
Ekonomické náklady – za negativum lze označit nutné náklady na údržbu komunikací a 
vysoké náklady na údržbu tunelu. 
Investiční náklady lze hodnotit pouze ve srovnání jednotlivých variant. 
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2.3. Vzájemné srovnání obou variant 

 
Dopravní vlivy – předností severní varianty obchvatu je, že bude částečně využívána i 
pro zdrojovou cílovou dopravu v severní části města. Naproti tomu jižní varianta odvede 
daleko větší procento tranzitní dopravy mimo město a bude více využívána. 
 
Z dopravního hlediska je proto lépe hodnocena varianta jižní. 
 
Územní plánování – severní varianta je součástí aktuálně platné územně plánovací 
dokumentace města Kuřimi a má podporu zástupců kraje a ŘSD ČR. Jižní varianta není 
součástí ÚPD města Kuřim, avšak má plnou podporu vedení města a podporují ji i 
občané Kuřimi. 
 
Z hlediska územního plánování je o něco lépe hodnocena jižní varianta. 
 
Vlivy na ŽP – zásahy do životního prostředí a na ráz krajiny jsou u obou variant značné, 
u jižní varianty dojde z důvodu vedení trasy tunelem a v zářezu alespoň k částečné 
minimalizaci těchto vlivů. 
 
Z hlediska působení na životní prostředí je lépe hodnocena opět jižní varianta.   
 
Ekonomická zhodnocení – finanční investice do výstavby obou variant jsou přibližně 
srovnatelné. Severní trasa je delší a má více mimoúrovňových křižovatek tudíž i více 
mostních objektů a celkově ploch komunikací (včetně ramp a nájezdů). Jižní varianta je 
kratší, ale objem investičních prostředků zvyšuje navržený tunel. 
Náklady na údržbu pouze komunikací jsou vyšší u severní varianty, tento nepoměr však 
převyšují u jižní varianty náklady na údržbu tunelu. 
Ekonomické skóre srovnává hodnocení socioekonomického přínosu, kdy u jižní varianty 
dochází k větším časovým úsporám, kratší projeté vzdálenosti a k vyššímu využití 
vybudované komunikace. Přínosem nebude jen pro obyvatele Kuřimi ve snížení dopravní 
zátěže, ale i v širším kontextu pro ostatní uživatele. 
 
Z ekonomického hlediska jsou obě dvě varianty téměř srovnatelné. 
 

3. Identifikace kritických faktorů hodnocených tras 

3.1. Severní obchvat 

Rizikovým faktorem u severní varianty je uspořádání komunikace jako dvoupruhové 
směrově nerozdělené. Lze předpokládat, že brzy po posuzovaném období dojde ke 
snížení úrovně kvality na této komunikaci v důsledku plynulého nárůstu dopravy a bude 
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muset být uvažováno s jejím rozšířením na komunikaci čtyřpruhovou se všemi jejími 
důsledky, jako jsou dodatečné investiční náklady, nevyhovující vzdálenost křižovatek atd. 
 
 
 
Pro velký nesouhlas obyvatel s touto variantou bude velmi problematický výkup 
potřebných pozemků i přes status veřejně prospěšné stavby. Lze předpokládat blokování 
výkupu pozemků a případné soudní spory mohou trvat řádově několik let. 
 
Se stavbou severní varianty a její MÚK TOS, tj. společně s napojením oblasti na 
komunikační síť zde hrozí potenciální riziko vynuceného nežádoucího rozvoje území 
developerskými projekty, případně dalším rozvojem průmyslové zóny. 
 

3.2. Jižní obchvat 

V trase navrženého tunelu není k dispozici stavebně geologický průzkum a nejsou známé 
geotechnické poměry, stávající návrh je zpracován pouze na základě geologických map. 
Bez znalosti geotechnických poměrů lze učinit pouze hrubý odhad technologické 
náročnosti stavby a z ní vyplývající finanční náročnost. 
 

4. Souhrnné hodnocení 

Příloha: Souhrnná tabulka hodnocených vlivů. 
 
 

5. Závěrečné hodnocení 

Předložené varianty byly hodnoceny ve 4 oblastech. 
 
V dopravně-inženýrském posouzení je výhodnější  jižní varianta. 
 
V územně plánovacím posouzení je mírně výhodnější  jižní varianta. 
 
V posouzení vlivů na životní prostředí je výhodnější  jižní varianta. 
 
V ekonomickém posouzení jsou srovnatelné  obě varianty. 
 
 
Na základě všech výše citovaných skutečností se jeví jako vhodnější jižní varianta. 
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