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Možné otázky: 

• stav kolem R43 v Hitlerově koridoru (proč to bylo v předešlé ZUR 

zamítnuto, v jaké podobě je to v současné ZUR, jak velký odpor je 

lidí a pravděpodobnost realizovatelnosti této varianty) 

• které obce v okolí jihomoravského kraje nesouhlasí s R43 vedením 

v Hitlerově koridoru 

• jaké jsou výhody a nevýhody vedení R43 v Hitlerově koridoru a v 

optimalizované variantě (dopady do životního prostředí, osobní, 

tranzitní doprava, riziko ucpání Hradecké silnice v případě 

Optimalizované varianty, jak argumentuje Kuřim) 

• jaký se předpokládá další postup pro R43 a potažmo obchvat 

Kuřimi z pohledu úředníků na Jihomoravském kraji, případně co 

bychom měli dělat my v Kuřimi 



Jižní obchvat Kuřimi 



Porovnání funkce dvou obchvatů – 

citace za zprávy DHV pro Kuřim 

Rozdíl ve funkčnosti obou obchvatů je pouze do 2.5 tisíce 

vozidel denně 

Severní obchvat je ve studii v neoptimální variantě 



Intenzity dopravy pro Podlesí – citace za 

zprávy DHV pro Kuřim 

Pro severní obchvat  Pro jižní obchvat 

HODNOTY JSOU PRAKTICKY STEJNÉ !! 



Dopady na zdraví - prašnost 



Dopad na veřejné zdraví - prašnost 



Dopady na zdraví – hlučnost 

Povolené limity hluku: 

 
Základní hodnota je      50dB 

Korekce pro noční dobu    -10dB 

LIMIT      v noci 40dB,    ve dne 50dB 

   

      

hluk z dopravy na pozemních komunikacích  +10dB  

           

LIMIT      v noci 50dB,    ve dne 60dB 

 

pro starou hlukovou zátěž    +20dB  

LIMIT     v noci 60dB,     ve dne 70dB 

 

 

 

 



Dopady na zdraví – hlučnost 

D1 - Stav v Bosonohách – průměry: 

 

v noci   59 – 63 dB 

ve dne  68 – 71 dB 
 

LIMIT  v noci 40dB,  ve dne 50dB 

 

 

Současný stav v oblasti Kníničky – Rozdrojovice – 
Jinačovice: 

 

NOC: cca 35 dB 

 

 

 

 



Dopady na zdraví – hlučnost 



Dopady na zdraví – hlučnost 



Jižní obchvat Kuřimi v kontextu R43 

• Jižní obchvat Kuřimi je 

těsně svázán s R43 

• Bez R43 v Bystrcké trase je 

nepředstavitelné realizovat 

jižní obchvat Kuřimi 

• Bystrcká trasa R43 je 

nerealizovatelná, takže je 

nerealizovatelný i jižní 

obchvat Kuřimi 

• Prosazování jižního 

obchvatu Kuřimi je špatný 

plán pro obyvatele Kuřimi 

 



Dlouhodobě překročené limity prašnosti  

Rok Počet dnů   
s  koncentra

cí PM10 
vyšší než 
50μg/m3 

  

Vztah vzhledem k dnešnímu 
hygienickému limitu –tj. max. 
35 dnů za rok s překročením 

denního limitu 50μg/m3  

Maxim. koncentrace PM10 
v μg/m3 

Maxim. koncentrace PM10 
v procentech vztažená 

k limitu 50μg/m3 

1997 Tuřany 46 PŘEKROČEN 174,8 350 % 

1998 48 PŘEKROČEN 161,8 323 % 

1999 31 Nepřekročen 87,9 176 % 

2000 19 Nepřekročen 88,0 176 % 

2001 33 ?? 122,3 244 % 

2002 52 PŘEKROČEN 184,1 368 % 

2003 68 PŘEKROČEN 215,2 430 % 

2004 43 PŘEKROČEN 112,7 225 % 

2005 60 PŘEKROČEN 123,7 247 % 

2006 67 PŘEKROČEN 201,8 404 % 

2007 40 PŘEKROČEN 219,8 440 % 

2008 25 ?? 97,9 196 % 

2009 30 Nepřekročen 158,4 316 % 

2010 Lány 64 PŘEKROČEN 117,8 235 % 

2011 Lány 65 PŘEKROČEN 115,7 231 % 

2012 Lány 45 PŘEKROČEN 147,3 295 % 

2013 Lány 41 PŘEKROČEN 117,5 235 % 

2014 Lány 51 PŘEKROČEN 90,2 235 % 

2015 Lány 33 
Nepřekročen 

 



R43 a zákonné hygienické limity 

• V  oblastech, kde jsou překročeny zákonné 

hygienické limity se nesmí umisťovat další 

zdroje znečištění, ale JM kraj a obce musí 

přijímat účinná opatření k nápravě 

• V oblasti Brno-Bosonohy, Troubsko a 

Ostopovice jsou dlouhodobě překračovány 

zákonné limity prašnosti a hlučnosti 

• R43 a MÚK s D1 tedy nemohou být umístěny 

v Brně-Bosonohách 

• Nelze-li napojit R43 na D1 v Brně-

Bosonohách, pak R43 nemůže ani vést přes 

Bystrc, Rozdrojovice a Jinačovice 

• Nejbližší trasa pro R43 jako OBCHVAT města 

Brna je v Boskovické brázdě 



R43 přes Brno zrušena rozsudkem NSS 

Tato nesrovnalost je i pro všechny ostatní obce 

v JMK, které mají R43 ve svém ÚP 

 

Krajský územní plán skončil platnost ze zákona 

k 31.12.2009 



Zrušené 2. ZÚR (2011) 



„Koncept“ Návrhu ZÚR (2015) 



„Koncept“ Návrhu ZÚR (2015) 



„Koncept“ Návrhu ZÚR (2015) 



„Koncept“ Návrhu ZÚR (2015) 



Sčítání vozidel 2010 - ŘSD 



Cílová versus tranzitní doprava  

z hlediska  Brna 

• Existující tranzitní a cílovou / zdrojovou dopravu vzhledem k 

Brnu doložila studie „Město Brno – kordon průzkumů IAD na 

vjezdech do města“ objednaná z ŘSD u firmy DOPING (2005) 

• Na vjezdu do Brna od severu bylo zjištěno: 

 

 

 

 

• Hustota tranzitní dopravy pro osobní dopravu je logicky 

relativně nízká (cca 12 %), ale výrazně stoupá pro těžkou 

nákladní dopravu, kde činí již přes 40 %.  

• Pro nejvíce zatěžující kategorii dopravy, kamiony, již dnes při 

všech obtížích pro kamióny projet trasu od Svitav, činí 

tranzitní doprava prakticky 70 %.     



Cíle dopravy v Brně 

• Dle studie ŘSD od firmy 

DOPING (2005): 

 

 

 

 

 

• Trasa od severu tedy 

přivádí cílovou dopravu 

naprosto dominantně do 

střední a východní části 

Brna   



Proč OBCHVAT města Brna? 

Brno nemá 

OBCHVAT:  

 

 

Brno má OBCHVAT: 

NULA vozidel odvedených 

mimo Brno 

 

 

Cca 18 – 20 tis. vozidel 

denně na obchvatu, t.j. 

mimo Brno,  

z toho cca 4.5 tis těžké 

nákladní dopravy 

 



Odlehčení Brna při vybudování 

obchvatu 

Generel JMK (2004), 

objednán JMK 

Model intenzit dopravy pro 

ZÚR JMK (2010), objednán 

krajem 



Optimalizované vedení R43 - 

možný základ pro konsensus  

• Optimalizované vedení R43 

se vyhýbá mnoha obcím, 

tvoří kvalitní obchvaty pro 

obce na trase a tvoří i 

kvalitní obchvat města 

Brna 

 

• Splňuje požadavky národní 

legislativy i legislativy EU, 

a tedy je tu šance žádat o 

miliardy z EU  



Schematické řešení pro tranzitní a cílovou 

dopravu severně od Brna 



Optimalizované vedení R43 - 

možný základ pro konsensus  

• Zcela se vyhýbá 

Brnu, Rozdrojovicím, 

Jinačovicím, Čebínu, 

Drásovu, 

Malhostovicím, 

Všechovicím, 

Skaličce, Malé Lhotě 

a Lubě 

 

• Tvoří kvalitní 

obchvaty pro 

všechny další obce  



Závlek cca 10 km  

přes Bystrc 

Hitlerova dálnice – 

černá přerušovaná 

čára - závlek 

 

Optimalizovaná přímá 

trasa R43 – značena 

červeně 

 



R43 přes Bystrc je dopravně problém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 33 km přes Bystrc 

• 23 km přes Řečkovice 

• Jak se z hlavních zdrojů a cílů v Brně 

dostat na R43? 

• Projetím přes půl Brna?  

• Nájezdem přes Kuřim, jeho S nebo J 

obchvatem? 

• Najet u Černé Hory? 

• Trasa Brno-střed – Bystrc – Boskovice 

je o 10 km delší, tj. cca 15 - 20 min 

delší … pro dojíždějící denně 2x tolik !! 

 

• Nájezd na R43 není ani v Bosonohách, 

kde má být obří křižovatka s D1 a 

utajovanou JZ tangentou 



R43 – optimalizovaná trasa 



R43 – optimalizovaná trasa 



Zmatečná příprava územního plánu kraje 

• 1999:  Vláda požadovala najít trasu pro R43 Brno - 

Svitavy v novém ÚP pro brněnskou aglomeraci  

 

• 2002:  Pořizování tohoto regionálního ÚP bylo 

zastaveno krajem pro nedohody mezi úřady 

 

• 2004:  JMK se pokusil o ÚP JMK s R43. MMR označilo 

projednávání územního plánu kraje za protiprávní. 

Proces byl zastaven.  

 

• 2011:  2. pokus o Zásady územního rozvoje (ZÚR), 

zrušeny NSS v 6/2012   

 

• 2015:  3. pokus o ZÚR JMK – fáze „konceptu“ a 

„finálního návrhu“  
 



Zmatečná příprava územního plánu kraje 

• Leden 2016 – MŽP nepřipouští R43 rozdělit na dva úseky  

  

• Kraj reaguje tím, že celá R43 od dálnice D1 po Lysice se 

dá do územní rezervy 

  

• To znamená nejen odklad o cca 4 roky, ale i ztrátu 

evropských dotací  

  

• Zástupce Kuřimi hlasuje pro odklad 

  

• Pro obchvat Kuřimi to znamená odklad o mnoho let, 

možná cca 10 let  
 



Zmatečná příprava územního plánu kraje 

• R43 má být v územní rezervě, ale přeložka II/386 

(Legionářská a Blanenská) se má stát schváleným 

koridorem 

 

• To je ale trasa severního obchvatu (a pokus zablokovat 

R43 v optimalizované trase) 

 

• Celé je to zmatek a černá tragikomedie 

 



Možnost reagovat na finální Návrh ZÚR 

• Návrh ZÚR bude uveřejněn na WEBu JMK 

 

• Zveřejnění na úřední desce kraje lze očekávat 

možná už v dubnu 

 

• Připomínky a námitky je nutno podat písemně  

na krajský úřad 



Možnosti reagovat na finální Návrh ZÚR 

• Každý může dát připomínku 

• Námitky mohou podat jen OBCE a ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI 

• Zástupce veřejnosti za obec – 10 procent občanů obce, max. 200  

• Zástupce veřejnosti za kraj – minimálně 500 podpisů 

• Připomínky i námitky musí být písemné (adresát KrÚ JMK) 

 

• Zástupce veřejnosti pro R43 v rámci JMK – paní Palková, Bystrc 



Závěr 

 

• Je žádoucí, aby ZÚR byly dokončeny pro 

celý kraj. Další odklady o léta jsou naprosto 

nevhodné. 

• Koridor R43 je třeba rozhodnut v procesu 

schvalování těchto Zásad územního rozvoje 

• Je vhodné, aby obce postupovaly v 

součinnosti 

• Občané s výhodou mohou využít institut 

„zástupce veřejnosti“ 
 



Sčítání vozidel 2010 - ŘSD 



Dvě koncepce pro JMK (Ing. Strnad, 2007)  

Wien 

Brno 
Poland 

     Správně  
                  (přes “Břeclav-Reintal”) 

Nesprávně 
(přes “Mikulov-Drasenhofen”) 



Stávající systém: 

Jak jej dokončit? … PLUS TANGENTY? 

Nesprávně    Správně  
Zatížení tranzitní dopravou  Ochrana „v hloubce“ 



Politicky prosazovaná R43  

NENÍ silnicí na Svitavy 

… ale silnicí na Jevíčko a 

Moravskou Třebovou (Staré 

město) 

 

Brno – Staré Město – Svitavy 

je zajížďka oproti Brno – 

Svitavy   

 

Prosazovatelem trasy na 

Moravskou Třebovou je i 

rodák z tohoto města, bývalý 

ministr MMR a hejtman 

Pardubického kraje Martínek 

(ČSSD)… 



Politicky prosazovaná R43  

NENÍ silnicí na Svitavy 

… ale silnicí na Jevíčko a 

Moravskou Třebovou (Staré 

město) 

 

Cesta po dálnici Brno – 

Svitavy je jen na severu o 

28km delší 

 

… u Brna přes Bystrc o 

dalších 10km 

 

… celkem skoro o 40 km !! 



Návrh ZÚR (8/2009) a EIA R43 - střed 

• Navržená řešení ve 

variantách 1 a 2 zbytečně 

zatěžují navíc mnoho obcí 

(např. Drásov, Malhostovice, 

Všechovice, …) a trasa z 

Boskovicka do cílových 

oblastí Brna je zbytečně 

dlouhá.  

• Chyba:  Uvedená varianta 3 

nebyla v EIA od ŘSD 

posuzována jako celek s 

napojením na trasu obchvatu 

Brna. Nejedná se o původně 

navrženou variantu 3. 


