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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá zpracováním komplexního 
dopravního řešení v zájmovém území města Kuřimi na stávající silnici I/43 
v úseku Česká – Podlesí – Kuřim. Tedy návrhem úpravy této silnice 
zohledňujícím všechny druhy dopravy – individuální automobilové 
tranzitující i cílové, veřejné hromadné dopravy a také dopravy z hlediska 
místních vazeb. Návrh je zpracován ve 4 variantách, jejichž rozdíl je 
především ve velikosti úprav na stávající silnici I/43. Následně byla vybrána 
jedna varianta k podrobnějšímu dopracování. Ta představuje návrh řešení 
v uspořádání 2+1 s mimoúrovňovými křižovatkami Podlesí a Kuřim – 
východ. Navržené řešení neznemožňuje plánovanou realizaci D43. 
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ABSTRACT  

This diploma thesis deals with the processing of complex transport 
solutions in the interest area of the city of Kuřim on the existing road I/43 in 
the Section Česká – Podlesí – Kuřim. Thus, the proposal for an adjustment 
of this road takes into account all modes of transport. Transit trafic or target 
car transport, public transport and also transport in terms of local ties. The 
design is processed in 4 variants, the difference being mainly in the size of 
the modifications to the existing road I/43. Subsequently one variant was 
selected for more detailed completion. This is a design solution in the 2 + 1 
arrangement with interchanges of Podlesí and Kuřim – east. The proposed 
solution does not prevent the planned implementation of the D43 
motorway. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba  

 Návrh řešení úpravy sil. I/43 v úseku  

 Podlesí - Kuřim 

 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Brno - venkov 

Dotčená katastrální území: Česká, Kuřim, Lipůvka 

Stupeň dokumentace: Technická studie  

1.2 OBJEDNATEL  

 VUT v Brně, Fakulta stavební 

 Veveří 331/95 

 602 00 Brno 

  

1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE  

          

 Bc. David Fyrčar 

 Pískov 12,  

 783 83 Troubelice 

 

 

1.4 ZPRACOVATELÉ PROJEKTOVÝCH PODKLADŮ 

Intenzity dopravy:  HBH projekt, s.r.o. 

  Kabátníkova 216/5 

  602 00 Brno – Střed 

 

Geodetické zaměření:  IGM Brno, s.r.o 

  Palackého třída 910/121 

  612 00 Brno – Královo pole 

 

Geologický průzkum:  GEOSTAR, spol. s.r.o. 

  Tuřanka 111 
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  627 00, Brno – Slatina 

 

Posouzení vlivů na ŽP:  HBH projekt, s.r.o. 

  Kabátníkova 216/5 

  602 00 Brno – Střed 

 

Mapové podklady:  Český úřad zeměměřičský a 

katastrální 

  Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy 

  182 11 Praha 8 

1.5 PODKLADY 

a) Územně plánovací dokumentace v zájmovém území 

i. Kuřim 

ii. Česká 

iii. Lipůvka 

iv. Sebranice 

 

b) Studie: 

i. Silnice I/43 Česká – Kuřim, HBH projekt, s.r.o., datum 

11/2005 

ii. I/43 – Odstranění bodových závad vč. HDM-4 na území JmK, 

PK OSSENDORF, s.r.o., datum 11/2015 

iii. D43 D1 – Kuřim – Svitávka – Technicko-ekonomická studie 

vč. D43 technicko-ekonomického posouzení optimalizované 

varianty pro ZÚR JmK, PK OSSENDORF, s.r.o., datum 11/2016  

 

c) Mapové podklady: 

Mapové podklady poskytl Český úřad zeměměřičský 

a katastrální v digitální podobě, jedná se mapy polohopisu 

a výškopisu včetně 3D vrstevnic ze systému ZABAGED®, 

vektorové technické účelové mapy a ortofotomapy v měřítku 

1:10 000. 

Souřadnicový systém:    S-JTSK 

Výškový systém:     B.p.v. 
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1.6 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE 

 A Průvodní zpráva 

 

 B Souhrnná část 

  B.1 Situace širších vztahů 

  B.2 Problémový výkres 

  B.3 Rozbor limitů územně plánovací dokumentace 

   B.3.1  Územní plány dotčených území 

   B.3.2 Zásady územního rozvoje JmK 

 

 C Dopravní řešení - variantní koncepční návrh 

  C.1 Situační výkresy 

   C.1.1  Situace - varianta 1 

   C.1.2  Situace - varianta 2 

   C.1.3  Situace - varianta 3 

   C.1.4  Situace - varianta 4 

  C.2 Podélné profily 

   C2.1  Podélný profil - varianta 1 

   C.2.2  Podélný profil - varianta 2 

   C.2.3  Podélný profil - varianta 3 

   C.2.4  Podélný profil - varianta 4 

 

 D Dopravní řešení - vybraná varianta 4 

  D.1 Celková situace 

  D.2a Situace silnice I/43 - 1. část 

  D.2b Situace silnice I/43 - 2. část  

  D.3a Podélný profil silnice I/43 - 1. část 

  D.3a Podélný profil silnice I/43 - 2. část 

  D.4a Charakteristické příčné řezy- 1. Část 

  D.4b Charakteristické příčné řezy- 2. Část 

  D.5 Přeložky komunikací 

   D.5.1 Podélné profily 

   D.5.2 Vzorové příčné řezy  

  D.6 Křižovatky 

   D.6.1a Situace - MÚK Podlesí 

   D.6.1b Situace - MÚK Kuřim - Východ 

   D.6.2a Podélný profil - MÚK Podlesí 

   D.6.2a Podélný profil - MÚK Kuřim - Východ 

   D.6.3 Vzorové příčné řezy 

  D.7 Zákres do ortofotomapy 

 E Odhad stavebních nákladů 
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2. DŮVODY POŘÍZENÍ DOKUMENTACE 

2.1 ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je zpracování komplexního 

dopravního řešení v zájmovém území města Kuřimi na stávající silnici I/43 

v úseku Česká - Podlesí – Kuřim, a to pro všechny druhy dopravy, tedy jak 

tranzitní dopravu na silnici I/43, tak obsluhu a aktivity přilehlého území. 

Problematika bude řešena jak z hlediska individuální automobilové 

dopravy, tak i z hlediska obslužnosti dotčeného území veřejnou 

hromadnou dopravou. V rámci této studie jsou také uvažovány místní 

vazby mezi Kuřimí a Podlesím s ohledem na rozvoj území dle platného 

územního plánu města Kuřimi. 

Návrh je zpracován ve čtyřech variantách, a následně nejvhodnější 

z variant zpracována do větší podrobnosti. 

2.2 ÚČEL A CÍLE ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE 

Současný stav silnice I/43 je již dnes nevyhovující a navíc lze 

předpokládat, že ke komplexní změně v řešeném území v podobě 

realizace D43, nebo jakékoliv kapacitní komunikace I/43, nemůže 

z mnoha příčin dojít dříve, jak v horizontu 20 – 25 let, proto je potřeba 

navrhnout zkapacitnění a bezpečnostní úpravy komunikace v úseku 

Česká - Podlesí – Kuřim a dále až po obec Lipůvka. 

Tento úseku silnice I/43 je zatížen největšími intenzitami dopravy 

z celé I/43 z důvodu silné aglomerační dopravy do Brna (tyto intenzity se 

pak dále dělí na křižovatce silnic I/43 – směr Svitavy a II/379 – směr 

Blansko u obce Lipůvka) a dochází zde k častým kongescím dopravy a 

nehodám na přetížených úrovňových křižovatkách, a proto je úprava 

tohoto úseku jedním z nejzásadnějších pro návrh zkapacitnění stávající 

komunikace. 
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obr. 1 Přehledná situace stávajících intenzit 

Důvodem pořízení této dokumentace je tedy zlepšení stávajícího 

stavu, a to jak z hlediska kapacity komunikace, tak bezpečnosti provozu 

na komunikacích pro všechny účastníky silničního provozu v dané oblasti. 

Dále dochází k vyloučení obsluhy přilehlého území přímo ze silnice I/43, 

ta je převedena na komunikaci nižší třídy s ohledem na rozvoj podle 

platného územního plánu města Kuřimi a také z hlediska životního 

prostředí. 

Jako hlavní aspekty ovlivňující návrh řešení je tedy možné 

vyjmenovat tyto: 

o Zkapacitnění silnice I/43 v úseku Česká - Podlesí – Kuřim. 

o Návrh mimoúrovňových křižovatek nebo křížení v oblastech: 

 Kuřim – východ 

 Podlesí 
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o Napojení a obsluha území s ohledem na  jeho rozvoj dle 

platného územního plánu města Kuřimi. 

o Komplexní dopravní řešení v daném území pro všechny 

druhy dopravy: 

 IAD (tranzitující, cílová) 

 VHD 

 Pěší 

 Cyklistická 

o Návrh úpravy, která by neznemožňovala ani nepredikovala 

žádné z uvažovaných variant komplexního řešení D43 

popřípadě kapacitní komunikace I. třídy. 

o Smysluplnost navrženého řešení i po realizaci D43 či 

kapacitní komunikace I. třídy. 

 

2.3 ŠIRŠÍ VAZBY 

Úsek I/43 mezi obcemi česká a Lipůvka bude mít požadavky na 

kapacitní komunikaci i přes realizaci D43 v jakékoliv formě, protože 

aglomerační doprava do Brna, resp. do Kuřimi, z Blanenska a obcí 

severně od Lipůvky bude vždy velmi silná. Proto tato stavba bude 

přínosem pro celý region na sever od Brna i v dlouhodobém horizontu. 

 
obr. 2 Přehledná situace šiřších vztahů 
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2.3.1 SILNIČNÍ SÍŤ 

Silnice I/43 má nadnárodní význam, jelikož je součástí TEN-T, neboli 

transevropské dopravní sítě jako silnice E461 propojující Vídeň se 

severem České republiky. Také ale hraje důležitou roli i 

v celorepublikovém významu tj. spojení města Brna s významnými městy 

na severu Čech a převedení vnitrostátní tranzitující dopravy z jihu na 

sever. 

Řešený úsek je zcela specifický nejen pro silnici I/43, ale pro celou 

aglomeraci. Město Brno má silnou okolní urbanizaci a severní oblast je 

z hlediska suburbanizace nejzatíženější. V lokalitě Kuřimi dochází ke styku 

tří oblastí – Kuřimska, Tišnovska a Blanenska. Jedná se o značnou část 

zdrojové či cílové dopravy, která značně převyšuje vliv samotné silnice 

I/43 ve směru od Svitav. Z dopravního hlediska se jedná o síť silnic II. 

třídy: 

o Sil. II/379 Blansko – Lipůvka 

o Sil. II/385 Tišnov – Kuřim – Česká 

o Sil. II/386 Kuřim – I/43 

 

obr. 3 Stávající komunikační skelet 
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2.3.2 VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

Charakter stávající silnice I/43  silně ovlivňuje síť veřejné hromadné 

dopravy integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále 

jen ISD JmK) a zastávky umístěné přímo na trase této silnice.  

 

obr. 4 Uspořádáni vedení linek IDS Jmk (zdroj: www.idsjmk.cz) 

Autobusové linky IDS JmK ve velké míře využívají silnici I/43. 

Některé linky jedou přímo po trase I/43 jiné ji křižují a využívají pouze 

zastávek. Většina zastávek je využívána několika desítkami spojů během 

každého dne. 

Autobusové linky využívající silnici I/43 v řešené oblasti: 

o N91 Starý Lískovec (Brno) - Kuřim 

o 162 Boskovice – Kuřim 

o 301 Brno – Bystré 

o 310 Vranov – Kuřim 

o 313 Lysice – Kuřim 

Autobusové zastávky umístěné na silnici I/43: 

o Kuřim, Podlesí, rozc. 

o Kuřim, rozcestí 2.0 
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Nově navržené autobusové zastávky v rámci řešení se posunují ze 

silnice I/43 na komunikaci nižší třídy, což zajistí vyšší bezpečnost a lepší 

dostupnost lidem. 

2.3.3 VZTAH NAVRŽENÉ ÚPRAVY SIL. I/43 A DÁLNICE D43 

Navržené řešení úpravy stávající silnice I/43 zohledňuje veškeré 

varianty komplexního řešení dálnice D43 (kapacitní komunikace I/43) 

v úseku D1 – Brno – Kuřim – Svitávka. Jelikož ta je dlouhodobou prioritou 

při tvoření jak krajské, tak i celostátní koncepce dopravní infrastruktury. 

Není možné ji při návrhu zanedbat, protože má neodmyslitelné postavení 

v celkové architektuře dopravní sítě a pro zachování funkčnosti 

dopravního systému a rozvoje území. 

Na druhou stranu plánovací proces na výstavbu ať už dálnice D43, 

nebo jakékoliv jiné formy kapacitní komunikace I/43 je na úplném 

začátku. Z tohoto důvodu je nutné zabývat se odstraněním, nebo 

upravením nejvíce zanedbaných úseků stávající silnice I/43 jako je 

například právě úsek Česká – Podlesí – Kuřim. 

 

obr. 5 D43 na území JmK 
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2.4 POPIS ŘEŠENÉ LOKALITY 

V rámci diplomové práce je řešen pouze úsek Česká – Podlesí – 

Kuřim, úsek v oblasti Lipůvky je převzat z projektové dokumentace 

s názvem: "I/43 – Odstranění bodových závad vč. HDM-4 na území 

JmK“, PK OSSENDORF, s.r.o., datum 11/2015. 

Z problémového výkresu zájmové oblasti vychází několik rizik 

ovlivňující návrh úpravy řešeného úseku: 

  

obr. 6 Problémový výkres 
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2.4.1 KAPACITNÍ RIZIKA: 

Jako největší kapacitní problém v řešeném úseku jsou úrovňové 

křižovatky u Podlesí (s místní komunikací) a u Kuřimi se (silnicí II/385) a 

šířkové uspořádání stávající komunikace v kategorii S11,5, která je 

z hlediska kapacity nevyhovující. Dále také zastávky přímo umístěné na 

silnici I/43 a nevhodná úrovňová napojení účelových komunikací. 

 

obr. 7 Úrovňová křižovatka u Podlesí ( I/43 s místní komunikací) 

 

obr. 8 Úrovňová křižovatka u Kuřimi ( I/43 s II/385) 
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obr. 9 Napojení objektu obalovny těsně za horizontem 

 

obr. 10 Autobusová zastávka Kuřim rozc. 2.0 

Poslední dva uvedené problémy jsou i problémy z hlediska 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 
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2.4.2 RIZIKA BEZPEČNOSTI POVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Mezi rizika z pohledu bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích patří výše uvedená rizika (kap. 2.4.1), tedy úrovňové 

napojení velkého množství účelových komunikací mnohdy v nevhodných 

místech z hlediska rozhledů a umístění autobusových zastávek. Hlavně 

umístění zastávky Kuřim rozcestí 2.0, kde není vyřešen přístup pro 

cestující ve formě chodníků a zajištění bezpečného přechodu pro pěší 

z jedné strany komunikace na druhou. Navíc, jak lze vidět z fotografie na 

obr. 10, jsou zálivy využívány i pro odstavování nákladních vozidel. 

Naopak zastávka Kuřim, Podlesí, rozc. je pěším zpřístupněna díky 

podchodu pod stávající silnicí I/43 viz obr.11. Tento podchod bude v rámci 

úpravy silnice I/43 zrušen, jelikož už ho nebude v dané oblasti zapotřebí z 

důvodu změny organizace dopravy. 

 

obr. 11 Podchod u zastávky Kuřim, Podlesí, rozc. 

Dalším bezpečnostním rizikem je odstavná plocha cca v polovině 

stoupání u městské části Podlesí. Dochází zde k odstavování a dokonce i 

k otáčení vozidel. V letních měsících zde také probíhá i stánkový prodej, 

což vede k zastavování vozidel na nepřehledném úseku silnice. 
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obr. 12 Odstavná plocha za horizontem kopce u Podlesí 

2.4.3 RIZIKA SPOJENA S NÁVRHEM ÚPRAVY SILNICE I/43 

Do rizik ovlivňujících návrh úpravy silnice I/43 se musí započítat 

výše uvedená rizika (kap. 2.4.1 a 2.4.2). Dalším důležitým rizikem 

z hlediska návrhu je hluboký zářez v místě obalovny, nacházející se u 

Podlesí, který je místy až 16 metrů hluboký. Je tedy snaha o to, aby se 

takto hluboký zářez už dále neprohluboval a zůstal co nejvíce v původním 

stavu. 

 

obr. 13 Hluboký zářez u Podlesí 
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Dalším zásadním vstupem pro návrh je rovoj území dle platného 

územního plánu města kuřimi, a to především rozvojové plochy pro 

bydlení ve východní části Kuřimi v oblasti Záhoří viz. obr.13.  

  

obr. 14 Rozvoj ploch pro bydlení v oblasi Záhoří 

Z územního plánu města Kuřimi vycházejí tyto hodnoty: 

o Plocha osídlení: 42 ha 

o Hustota osídlení: 73 obyv./ha 

o Počet obyvatel: 3066 obyv. 

 

Z těchto hodnot je tedy zřejmé že obsluha a napojení nové obytné 

zóny v oblasti Záhoří, je nutně dalším z ovlivňujících aspektů návrhu 

úpravy silnice I/43. 

Rozvoj ploch pro bydlení je také plánován v městské části Podlesí 

a z územního plánu města Kuřimi vycházejí tyto hodnoty nárůstu: 

o Plocha osídlení: 6 ha 

o Hustota osídlení: 73 obyv./ha 

o Počet obyvatel: 438 obyv. 

 



Návrh řešení úpravy sil. I/43 v úseku Podlesí – Kuřim 

 

01/2018   - 18 - A – Průvodní zpráva 

Z hlediska velké průmyslové zóny v severní části města Kuřimi je 

nutno se zmínit o těchto významnějších objektech a areálech: 

o Tyco Electronic s.r.o. 

o Tos Kuřim s.r.o. 

o Betonárna PRESTA – mix Kuřim, spol. s.r.o. 

o Prefa Trade a.s. 

o Slévárna Kuřim a.s. 

 

 

obr. 15 Průmyslová zóna Kuřim - Server 

 

Jako hlavní aspekty ovlivňující návrh řešení je tedy možno 

vyjmenovat tyto: 

o Změna šířkového uspořádání  

o Návrh mimoúrovňových křižovatek/křížení se stávajícími 

komunikacemi. 

o Zamezení napojení účelových komunikací přímo na silnici 

I/43 (obsluha území bude zajištěna pomocí doprovodné 

komunikace a přeložek účelových komunikací) 

o Vyřešení obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou. 

o Zohlednění rozvoje dle platného územního plánu města 

Kuřimi. 

o Zajistit bezpečný pohyb pěších a to hlavně v oblasti Podlesí a 

v oblasti silnice II/386 
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3. STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Zájmová oblast se nachází v severní části Jihomoravského kraje 

v terénní sníženině tzv. Kuřimské kotlině, která je ohraničena na jihu a 

jihovýchodě Kuřimskou horou a na severu vyvýšeninou Zlobice, z 

východu pak masívem Babího lomu. Toto zájmové území tvoří prostor 

ohraničený na jihu obcí Česká, na severu obcí Lipůvka, na západě 

městem Kuřim a na východě městskou částí Kuřimi Podlesím. 

Z geomorfologického hlediska se jedná o velmi členité území v jižní 

části z jihu svažujícího se do údolí Drážního potoka a ze severu do údolí 

Podlesního potoka, v severní část zájmového území se pak svažuje do 

údolí potoka Kuřimky. 

Stávající využití území je převážně zemědělské, ale jsou tu i 

například oblasti určené k rekreaci a to především v severní části Podlesí 

pod úbočím Babího lomu. 

3.1 STRUČNÝ POPIS STAVBY 

Návrh byl vytvořen celkem ve čtyřech variantách. Zde stručný popis 

vybrané varianty úpravy silnice I/43. 

Stavba začíná směrem na sever za mimoúrovňovou křižovatkou na 

stávající silnici I/43 u obce Česká ve směrové i výškové přímé. Stavba 

navazuje na návrh jižního obchvatu Kuřimi (JOK) dle projektové 

dokumentace s názvem: “D43 D1 – Kuřim – Svitávka – Technicko-

ekonomická studie vč. D43 technicko-ekonomického posouzení 

optimalizované varianty pro ZÚR JmK“, PK OSSENDORF, s.r.o., datum 

11/2016. Zde v tomto místě dochází k rozšíření původní kategorijní šířky tj. 

11,5m na šířkové uspořádání 2+1 ve směru na sever. Trasa dále vede ve 

stopě stávající silnice I/43 až téměř k městské části Kuřimi Podlesí.  

V této části po cca 400m hlavní trasa překonává mostem přeložku 

polní cesty z Kuřimi do Lelekovic.  

Na vrcholu kopce poblíž vyvýšeniny Opálenka u Podlesí pak 

dochází ke změně uspořádání z 2+1 na 1+2. Následně dochází k vybočení 

trasy pomocí dvou protisměrných směrových oblouků směrem na západ, 

kde mostem překračuje nově navržené prodloužení místní komunikace 

(ulice Kuřimská) z Podlesí směrem na Kuřim přes plánovanou nově vzniklou 

obytnou zónu v oblasti Záhoří. Tento most je součástí MÚK Podlesí, ta je 

navržena jako neúplná křižovatka kosodélná s direktivními větvemi pouze 

v jihozápadním a jihovýchodním sektoru.  
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V rámci této MÚK je navržena přeložka Podlesního potoka délky 

cca 300m a návrh propojení území a obsluhy obalovny díky přeložce ulice 

Opálenka. Tato křižovatka pak slouží pro napojení Podlesí a plánované 

rozvojové obytné plochy v Záhoří. Také je zde hlavní trasa doplněna o 

doprovodnou komunikaci, která slouží pro napojení všech aktivit v území a 

také pro napojení Podlesí a rozvojové plochy v Záhoří na silnici I/43 směrem 

na sever. Tato doprovodná komunikace je vedena paralelně s trasou silnice 

I/43 až po MÚK Kuřim - Východ, kde tuto komunikaci překračuje silnice I/43 

mostem. Tato komunikace pak končí právě v místě MÚK Kuřim - Východ.  

Hlavní trasa silnice I/43 za MÚK Podlesí dále pokračuje ve 

směrovém oblouku směrem na severovýchod a dále je pomocí 

protisměrného směrového oblouku navedena zpět do stávající trasy silnice 

I/43. Pokračuje poté ve směrové přímé až po stávající křížení silnic I/43 a 

II/386 ve směru na Kuřim, kde překračuje mostem nově navrženou 

doprovodnou komunikaci. Zde je trasa odkloněna pomocí dvou 

protisměrných směrových oblouků směrem na západ. V tomto místě je 

navržena MÚK Kuřim - Východ jako trubkovitá křižovatka pro napojení 

města Kuřimi a jeho průmyslových zón na silnici I/43 silnicí II/386. V rámci 

této MÚK je provedena změna uspořádání z 1+2 zpět na 2+1. Trasa pak dále 

pokračuje směrovým obloukem jihovýchodně a je navedena pomocí 

protisměrného oblouku zpět do trasy původní silnice I/43. Zde navržená 

úprava silnice končí, ale je koncepčně navrženo pokračování uspořádání 

2+1 až po MÚK Lipůvka, jež je převzata z projektové dokumentace 

s názvem: “I/43 – Odstranění bodových závad vč. HDM-4 na území JmK“, 

PK OSSENDORF, s.r.o., datum 11/2015. 

 

 

obr. 16 Přehledná celková situace úpravy silnice I/43 – vybraná varianta 
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3.2 VZTAH NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ S ÚZEMNÍM PLÁNEM 

Město Kuřim má vypracovaný územní plán, který výhledově počítá 

s úpravou řešeného úseku silnice I/43, která je zde zanesena ve formě 

rezerv pro dopravní infrastrukturu. 

Všechny uvažované varianty návrhu úpravy úseku této silnice jsou 

v shodě s územním plánem. 

 

 

 

 

obr. 17 Soutisk vybrané varianty s územními plány 

V místě MÚK Kuřim - Východ dochází k těsnému tečování 

katastrálního území obce Svinošice, ta však ve svém územním plánu také 

počítá s úpravami na silnici I/43.  
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4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRHOVANÝCH KOMUNIKACÍ 

4.1.1 KATEGORIE  

4.1.2 HLAVNÍ TRASA SILNICE I/43 

Pro hlavní trasu byly zvoleny dvě šířkové kategorie komunikací. Pro 

varianty 1 a 2 kategorie S11,5/80 a pro varianty 3 a 4 kategorie S11,5/80 

v uspořádání 2+1 s fyzickým oddělením pruhů betonovým svodidlem. Pro 

tyto kategorie je dáno: 

Min. dovolený poloměr směrového oblouku     

Při dostředném sklonu vozovky (5,0%)   600m 

Se základním příčným sklonem    2200m 

Min. dovolený poloměr výškového oblouku 

Vypuklého pro zastavení      5000m 

Vydutého         3500m 

  Min. použitý poloměr směrového oblouku   600m 

  Min. použitý poloměr výškového oblouku 

   Vypuklého        5000m 

   Vydutého         4000m 

Tady bych dal ještě minimální použité 

 

obr. 18 Uspořádání 2+1 s fyzickým obdělením průhů betonovým svodidlem 
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4.1.3 MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY 

Větve mimoúrovňových křižovatek jsou navrženy v souladu 

s normou ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních 

komunikacích jako jednopruhové jednosměrné o volné šířce 7,5m a 

dvoupruhové obousměrné o volné šířce 9,5m. Návrhová rychlost všech 

větví mimoúrovňových křižovatek je 40km/h. 

 

4.1.4 PŘELOŽKY KOMUNIKACÍ 

Přeložka silnice II/386 je navržena v kategorii S7,5/50. 

Doprovodná komunikace je navržena v kategorii S7,5/70. 

Ulice Opálenka je navržena v kategorii MO2k 6,5/40. 

Ulice Kuřimská je navržena v kategorii MO2k 7,5/40. 

Přeložka polní cesty Kuřim – Lelekovice v kategorii P6,5/30. 

 

4.2 CHATAKTERISTIKA SOUVISEJÍCÍCH A DOTČENÝCH PK 

Návrh úpravy silnice I/43 pozmění některé stávající dopravní vazby 

v území. Řešení neuvažuje s jakýmkoliv připojením přilehlých pozemků 

přímo na silnici I. třídy. Tyto vazby budou obnoveny dílčími přeložkami 

komunikací a nově navrženou doprovodnou komunikací II. třídy.  

Přeložky jsou vždy převedeny přes silnici I/43 mimoúrovňově. 

4.3 MOSTNÍ OBJEKTY 

Mostní objekty budou navrženy v souladu s požadavky normy 

ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů.  

Minimální podjezdná výška pod mosty je navržena 4,80m pro 

silnice I. a II. třídy, 4,50m pro silnice III. třídy a místní komunikace a 4,20m 

pro účelové komunikace. 
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4.4 POŽADAVKY NA KŘIŽOVATKY A OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ  

Všechna křížení na trase I/43 jsou navržena jako mimoúrovňová. 

Zřízení ostatních obslužných zařízení silnic jako jsou čerpací stanice 

pohonných hmot, parkoviště a odpočívky, nejsou v řešeném úseku 

uvažována. 

4.5 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ÚDAJE 

Údaje o stávajícím i výhledovém zatížení jednotlivých úseků 

ovlivněné sítě vycházely z následujících podkladů:  

o Modely silniční dopravy Jihomoravského kraje – aktualizace 

2015 (HBH Projekt 2015) 

o Výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2016 (ŘSD ČR)  

o TP 225 – Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)  

Intenzity dopravy jsou jedním z klíčových atributů jak pro vlastní 

návrh (návrhové parametry sinice I/43), tak i pro ekonomické vyhodnocení a 

opodstatnění investic. 

Intenzity na silnici I/43 jsou vždy uvažovány pro stav s i bez 

komplexního dopravního řešení v území v podobě D43 nebo jakékoliv 

kapacitní komunikace. 

 

obr. 19 Dopravní model JmK 2035  bez D43 
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obr. 20 Dopravní model JmK 2035  s D43 

Z hlediska intenzit z dopravních modelů viz. obr.19 a 20 je jasně 

patrné, že zatížení úseku Česká – Kuřim – Lipůvka je značné, a to bez ohledu 

na stav s nebo bez komplexního dopravního řešení v území v podobě D43 

nebo jakékoliv kapacitní komunikace. Je však nutné navrhnout takovou 

úpravu silnice I/43 aby byla smysluplná i po realizaci komplexního 

dopravního řešení v území. 
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obr. 21 Přehledná situace stávajících i výhledových intenzit 

5. CARAKTERISTIKY ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEJICH VLIVU NA NÁVRH 

TRASY 

5.1 ČLENITOST TERÉNU 

Zájmové území je situováno do provincie Česká vysočina, na 

rozhraní tří celků – Hornosvratecké vrchoviny, Boskovické brázdy a 

Drahamské vrchoviny.  

Trasa řešeného úseku je vedena po okrajích Kuřimské Kotliny, 

která je severním zakončením Řečvovicko-kuřimského prolomu. 
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Řešený úsek silnice I/43 v první části překonává vyvýšeninu 

Opálenky, jež patří k masívu Babího lomu a následně klesá do údolí Kuřimky 

s mělce zařezaným údolí potoka a jeho přítoků. 

5.2 GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Oblast Kuřimi leží v tzv. morfologické depresi, která je vyplněna 

terciérními (třetihorní) jíly, štěrky a písky, které jsou překryty kvartérní 

(čtvrtohorní) spraše. Kopce v okolí Kuřimi jsou z vyvřelých hornin 

proterzoického (starohorního) brněnského masívu, uprostřed kterého 

vystupuje hřbet masívu Babího lomu tvořeného paleozoickými 

(prvohorními) sedimenty s převažujícími vápenci. V nižších polohách jsou 

pak zastoupeny terciérní písky a vápenité jíly. 

Eroze  

Větrnou erozí mohou být ohroženy plochy orné půdy, jež tvoří 

převážnou část zájmového území. 

Vodní erozí mohou být ohroženy obnažené svahy v oblasti 

Opálenky, kde může docházet ke vzniku erozních rýh i povrchových sesuvů. 

Stabilita území, seismicita 

V zájmovém území jsou evidovány možné sesuvy a to u hlubokého 

zářezu, který probíhá vyvýšeninou Opálenka na straně obalovny. Jedná se o 

část dotčeného území, kterým trasa úpravy silnice I/43 přímo prochází. Je 

tedy nutné v této oblasti příliš nezasahovat do původního zářezu a dále jej 

neprohlubovat. Stabilita svahu je v tomto místě ve stávajícím svahu 

zajišťována kotvenými bloky viz obr. 20. 

 

obr. 22 Kotevní bloky zajíšťující stabilitu svahu v hlubokém zářezu v oblasti 

Opálenka na straně obalovny 
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5.3 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Podzemní vody 

V zájmovém území můžeme z hlediska hydrogeologického 

prostředí nalézt puklinový kolektor připovrchové zóny rozvolnění 

granodioritů. 

Dle hydrogeologické rajonizace náleží větší část posuzovaného 

území do rajónu číslo 6570 s názvem: „Krystalinikum brněnské jednotky“ 

přerušovaného hydrogeologickým rajónem číslo 2242 s názvem: „Kuřimská 

kotlina“ 

Z hlediska využitelnosti podpovrchové vody pro zásobování pitnou 

vodou náleží území do kategorie II (dle ukazatelů normy ČSN 83 0611b), 

jedná se tedy o vodu, která vyžaduje složitější úpravu. Kritickou složkou 

zhoršující kvalitu podzemní vody, je v této lokalitě převážně dusík, vápník a 

železo. 

Vodní zdroje 

Posuzované území se nachází ve vnějším pásmu hygienické 

ochrany (PHO) II. stupně přehrady Brno a z části ve vnitřním ochranném 

pásmu vodního zdroje Podlesí. 

5.4 OCHRANNÁ PÁSMA 

Komunikace 

Silniční ochranná pásma jsou vymezena prostorem ohraničeným 

svislými plochami vedenými do výšky 50m ve vzdálenosti: 

o Pro silnice I. třídy a větve MÚK - 50m od osy nebo od osy 

přilehlého jízdního pásu 

o Pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy – 15m od 

osy 

Ochranné pásmo železnice vymezuje vzdálenost 60m od osy koleje 

po obou stranách železniční tratě. 

Vodní zdroje 

Silnice I/43 je vedena přes PHO II. stupně vnějšího vodního zdroje 

přehrady Brno. 

Lesní porosty 

Trasa silnice I/43 a doprovodné komunikace je částečně prochází 

v ochranném pásmu lesních porostů. 
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Vodní plochy rybníků 

Trasa neprochází vodní plochou a ani ochranným pásmem vodních 

ploch rybníků. 

Ochranná pásma inženýrských sítí 

Ochranné pásmo vzdušného vedení elektrické energie je 

vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních 

vodičů a mění se podle napětí: 

o od 1kV do 35 kV - 7 m 

o od 35 kV do 110 kV - 12 m 

o od 110 kV do 220kV - 15 m 

o od 220 kV do 440 kV - 20 m 

o nad 440 kV - 30 m 

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné 

pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:  

o do 110 kV - 1 m 

o nad 110 kV - 3 m 

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem 

rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského 

zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. Ochranná pásma tedy jsou: 

o Vysokotlaké plynovody (VTL) 

  do DN 100 - 15   m 

  do DN 250 - 20   m 

  nad DN 250 - 40   m 

o Středotlaké (STL) – 4m 

o Pro technologické objekty – 4 m od objektu 

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou 

vymezena dle průměru potrubí: 

o do DN 500 - 1,5 m na obě strany 

o nad DN 500 - 2,5 m na obě strany 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m 

po stranách krajního vedení. 

5.5 VLIV STAVBY NA ÚROVEŇ KVALITY ŽIVOTNÍHO PRSTŘEDÍ 

5.5.1 ÚZEMNÍ SYSTÉM STABILITY KRAJINY 

V jižní části zájmového území je vedena osa nadregionálního 

biokoridoru NRBK 129 Podkomorské lesy – Josefínské údolí, který spojuje 

nadregionální biocentrum NRBC 30 Podkomorské lesy a na východě 
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NRBC 31 josefovské údolí. Propojení tohoto biokoridoru není nyní zajištěna, 

jelikož je přerušena stávající silnicí I/43 a železniční tratí č. 250 (Brno – 

Tišnov). 

V zájmovém území je dvěma biocentry zastoupen i regionální 

ÚSES. Tedy RBC 232 Březina patřícím do nadregionálního biokoridoru a jeho 

vymezení je prakticky stejné s přírodní památkou Březina a biocentrem 

RBC 236 Zlobice, jež je vázané na lesní komplex Zlobice. Obě tyto biocentra 

jsou v dostatečné vzdálenosti od trasy plánované úpravy silnice I/43. 

Lokální ÚSES je v zájmové oblasti situován vesměs podél vodních 

toků, které vedou ve všech případech napříč k navrhované trase a budou 

přemostěny, takže nedojde je jejich přerušení. 

5.5.2 KRAJINÝ RÁZ 

Pro zájmové území jsou charakteristické kotliny s oblými hřbety 

a mělce zahloubenými vodními toky, příčně oddělené jednotlivými hrástěmi 

vzniklými tektonickou činností. Ty pak tvoří do kotlin ostré zlomové svahy s 

velkou výškovou rozlišností pokrytých lesním porostem. 

Posuzované území se nachází v tzv. Kuřimské kotlině, která je 

ohraničena na jihu a jihovýchodě Kuřimskou horou a na severu vyvýšeninou 

Zlobice, z východu pak masívem Babího lomu. Ovšem velkou plochu 

zájmového Území zabírá město Kuřim, na jehož okrajích dochází k velkému 

záboru zemědělských půd vlivem rozvoje průmyslových a obytných zón, 

které nejsou vzhledem k velikosti kotliny příliš rozsáhlé. 

 

obr. 23 Pohled na severní část posuzovaného území z vyvýšeniny Opálenka 

(Podlesí) 
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obr. 24 Pohled na jižní část posuzovaného území z vyvýšeniny opálenky 

(obalovna) 

 

obr. 25 Celkový ohled na posuzované  území z vrcholu masívu Babího lomu 

 

5.6 URBANISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Stávající osídlení území je soustředěné do města Kuřimi 

s cca 11 000 obyvateli, jejíž součástí je i městská část Podlesí, dále pak 

přilehlé obce vesnického charakteru (Lipůvka, Svinošice, Šebrov, Vranov, 

Lelekovice, Moravské Knínice, Malhostovice) s 200 – 2000 obyvateli. 
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V plánované trase úpravy silnice I/43 se nenacházejí žádné 

památkově či architektonicky chráněné objekty. 

Území je v současné době využíváno především zemědělsky, ale 

také rekreačně především v oblasti Podlesí a průmyslově, a to hlavně 

v severovýchodním okraji města Kuřimi. Navíc dle platného územního plánu 

viz výše je plánovaný výrazný rozvoj především obytných ploch směrem 

k navržené trase úpravy silnice I/43. 

Nově navržená trasa je vedena především v extravilánu a z velké 

části i v dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby a to zejména v jižní a 

severní oblasti. Z toho tedy vyplývá, že okolní zástavba nebude zasažena 

přímými negativními dopady, jako jsou hluk, vibrace a emise. Pouze 

v případě Podlesí a výhledové obytné plochy v oblasti Záhoří, může dojít 

k tomu, že navržená trasa bude přímo negativně ovlivňovat kvalitu životních 

podmínek. Zatížení hlukem a vibracemi by tedy mělo být předmětem 

dalších stupňů projektových dokumentací, kde se rozhodne, zda bude či 

nebude nutné aplikovat protihluková opatření právě v těchto oblastech. 

6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT 

6.1 VARIANTY ŘEŠENÍ 

 Byly vytvořeny celkem čtyři varianty, z nichž jedna byla vybrána 

pro podrobnější zpracování. Variantnost řešení zohledňuje možné přístupy 

k řešení a to především z hlediska velikosti úprav silnice I/43. Prioritním 

cílem návrhu byl návrh mimoúrovňových křižovatek nebo křížení v oblasti 

Podlesí a východu Kuřimi. Všechny varianty uvažují s napojením na 

návaznou stavbu MÚK Lipůvka. 

Návrh všech variant vychází především z těchto předpokladů: 

o Zkapacitnění silnice I/43 v úseku Česká - Podlesí – Kuřim. 

o Návrh mimoúrovňových křižovatek nebo křížení v oblastech: 

 Kuřim – východ 

 Podlesí 

o Napojení a obsluha území s ohledem na  jeho rozvoj dle 

platného územního plánu města Kuřimi. 

o Komplexní dopravní řešení v daném území pro všechny 

druhy dopravy: 

 IAD (tranzitující, cílová) 

 VHD 

 Pěší 

 Cyklistická 



Návrh řešení úpravy sil. I/43 v úseku Podlesí – Kuřim 

 

01/2018   - 33 - A – Průvodní zpráva 

o Zamezení napojení účelových komunikací přímo na silnici 

I/43 (obsluha území bude zajištěna pomocí doprovodné 

komunikace a přeložek účelových komunikací) 

o Zajistit bezpečný pohyb pěších a to hlavně v oblasti Podlesí a 

v oblasti silnice II/386 

o Návrh úpravy, která by neznemožňovala ani nepredikovala 

žádné z uvažovaných variant komplexního řešení D43 

popřípadě kapacitní komunikace I. třídy. 

o Smysluplnost navrženého řešení i po realizaci D43 či 

kapacitní komunikace I. třídy. 

Podrobnosti o směrovém a výškovém řešení všech níže popsaných 

variant jsou patrné z přílohy této projektové dokumentace: C - Dopravní 

řešení - variantní koncepční návrh. 

6.1.1 VARIANTA 1 

Koncept této varianty spočívá v návrhu hlavní trasy v kategorii 

S11,5/80 která bude sloužit především pro vedení tranzitující dopravy po 

silnici I/43. Tato hlavní trasa pak bude doplněna doprovodnou komunikací 

zajišťující vedení převážně cílové či zdrojové dopravy a obsluhu území. 

Ve variantě 1 se uvažuje s odkloněním hlavní trasy silnice už na 

začátku řešeného úseku, kdy se stávající silnice I/43 stává doprovodnou 

komunikací hlavní trasy a je pomocí ní přímo obsluhováno přilehlé území. 

Obsluha území je pak dále zajištěna přeložkami účelových komunikací. 

Hlavní trasa se pak opět vrací do stávající trasy silnice I/43, po které dále 

pokračuje až po MÚK Kuřim - Východ, kde opět vybočuje z důvodu vytvoření 

prostoru pro větve MÚK Kuřim - Východ. Za touto křižovatkou se zpět 

napojuje na trasu stávající silnice I/43. 

V rámci této varianty je navržena jak MÚK Podlesí jako neúplná 

kosodélná křižovatka s direktivními větveni v jižním a severním sektoru, pro 

zajištění přímé obsluhy Podlesí a výhledové obytné zóny v oblasti Záhoří, 

tak i MÚK Kuřim jako trubkovitá křižovatka pro zajištění napojení Kuřimi na 

silnici I/43 silnicí II/385.  

Tato varianta ovšem podněcuje k narušení vyvýšeniny Opálenka 

v novým silničním koridorem. Také je problematická z hlediska obsluhy 

území veřejnou hromadnou dopravou a to především v umístění 

autobusových zastávek v oblasti Podlesí, tedy zastávky Kuřim, Podlesí, 

rozcestí. 
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obr. 26 Varianta 1 

6.1.2 VARIANTA 2 

 Varianta 2 uvažuje stejně jako varianta 1, že dojde k odpojení 

hlavní trasy už na začátku řešeného úseku a stávající silnice I/43 se stane 

doprovodnou komunikací hlavní trasy. Rozdíl je však v tom že tato obslužná 

komunikace není z jižní strany přímo napojena na hlavní trasu, ale je to 

umožněno přes předcházející MÚK Česká.  

Stejně jako varianta 1 i tato je tato je tvořena hlavní trasou 

kategorie S11,5/80 doplněné doprovodnou komunikací. 

V této variantě není navržena MÚK Podlesí pouze MÚK Kuřim - 

Východ a v oblasti Podlesí je pouze mimoúrovňové křížení. Tato varianta 

tedy neumožňuje přímé napojení Podlesí a rozvojové obytné plochy 

v Záhoří na silnici I/43 a toto napojení je zprostředkováno pomocí MÚK 

Česká na jihu a MÚK Kuřim - Východ na severu.  

Stejně jako první varianta podněcuje k vybudování nového 

silničního koridoru ve vyvýšenině Opálenka. Také by se muselo upravit 

vedení linek IDS JmK, které by směrem od Brna na sever nepokračovaly dál 

po hlavní trase silnice I/43 ale musely by sjet na MÚK Česká na silnici II/385 
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a dále po doprovodné komunikaci by obsluhovali Podlesí/záhoří a poté by 

se zpět za pomoci MÚK Kuřim - Východ opět napojily na silnici I/43. To samé 

jen v opačném pořadí platí pro autobusové linky směřující ze severu do 

Brna. 

 

 

 

obr. 27 Varianta 2 

6.1.3 VARIANTA 3 

 Varianta 3 je diametrálně odlišná od předchozích dvou variant, 

a to jak v navrženém šířkovém uspořádání, tedy v kategorii S11,5/80 – 2+1, 

tak i ve vedení hlavní trasy. Ta je vedena ve stopě stávající silnice I/43 téměř 

až po Podlesí. Hlavní trasa je poté odkloněna směrem na severozápad 

z důvodu vytvoření prostoru pro MÚK Podlesí, zde u této křižovatky je poté 

doplněna o doprovodnou komunikaci, která je paralelně vedena s osou 

hlavní trasy až po MÚK Kuřim - Východ, kde se napojuje zpět na silnici I/43 

popřípadě na silnici II/385 ve směru na Kuřim. Oblast MÚK Kuřim - Východ 

je pak vyřešena stejně jako v případě předchozích dvou variant. 

V rámci této varianty je tedy stejně jako ve variantě 1 navržena jak 

MÚK Podlesí, ovšem jako plnohodnotná/všesměrná kosodélná křižovatka, 
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zajišťující obsluhu podlesí a rozvojové plochy v Záhoří. Přímou obsluhu 

území směrem na sever tedy zajišťuje doprovodná komunikace a směrem 

na jih potom přeložka ulice Opálenka a také jižněji dále přeložka polní cesty 

Kuřim - Lelekovice napojené na silnici II/385 ve směru Brno – Kuřim _ 

Tišnov. 

Rozdílem tedy je, že oproti předchozím dvěma variantám není 

nutné zatěžovat vyvýšeninu Opálenka dalším silničním koridorem pouze 

stávající hluboký zářez v tomto místě rozšířit. Na druhou stranu je potřeba 

dodržet podélný sklon stávající komunikace, který je cca 5,5%. Což ale 

kapacitně vyřešeno uspořádáním 2+1 které obsahuje kromě stálých 

průběžných pruhů i pruhy pro pomalá vozidla/stoupací pruhy. 

 

obr. 28 Rozšíření zářezu - Opálenka 

Z hlediska obsluhy veřejnou hromadnou dopravou tato varianta 

také nepředstavuje větší problém. Zastávky v oblasti Podlesí se pouze 

přesunou k doprovodné komunikaci. Linky jedoucí z Brna směrem na sever 

sjedou na MÚK Podlesí na doprovodnou komunikaci, na jejímž začátku je 

umístěna autobusová zastávka Kuřim, Podlesí, rozcestí. Dále budou 

pokračovat po obslužné komunikaci až po MÚK Kuřim - Východ kde se opět 

napojí na silnici I/43 nebo na silnici II/385 ve směru do Kuřimi.  

Dalším rozdílem oproti předchozím dvěma variantám je přímé 

napojení Podlesí a Záhoří umožněné všesměrnou MÚK Podlesí. 

Doprovodná komunikace zde tedy slouží pouze k přímé obsluze přilehlého 

území a pro pohyb VHD. 
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obr. 29 Varianta 3 

6.1.4 VARIANTA 4 

Varianta 4 je prakticky totožná s variantou 3 pouze s tím rozdílem, 

že ve variantě 4 je MÚK Podlesí navržena jako neúplná kosodélná křižovatka 

s direktivními větvemi pouze v jihovýchodním a jihozápadním sektoru. Tato 

varianta se vyznačuje menším záborem pozemků při zachování dopravní 

obslužnosti území jak individuální automobilovou dopravou, tak i veřejnou 

hromadnou dopravou. 

Veřejná hromadná doprava je vedena stejně jako u předchozí 

varianty, tedy přes MÚK Podlesí na doprovodnou komunikaci a poté přes 

MÚK Kuřim - Východ napojena zpět na silnici I/43 nebo na silnici II/385 

směrem na Kuřim. 

Je zde také aplikováno větší využití doprovodné komunikace, jelikož 

v této variantě neslouží pouze jako obslužná komunikace přilehlých 

pozemků, ale také jako propojení Podlesí a Záhoří se silnicí I/43 směrem na 

sever.   
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obr. 30 Varianta 4 

 

6.1.5 VYHODNOCENÍ VARIANT 

Varianty byly posuzovány z mnoha hledisek jako například: splnění 

požadovaných kritérií na úpravu silnice I/43, tedy hlavně z hlediska dopravní 

efektivnosti návrhu, který zajistí dopravní obslužnost území všemi druhy 

dopravy a také plynulé a bezpečné vedení tranzitující dopravy po silnici I/43, 

a zároveň zohlední rozvoj území dle platného územního plánu města 

Kuřimi, a to především rozvojových ploch pro bydlení v oblasti Záhoří, dále 

z hlediska technického řešení, záborů pozemků a přínosu dané lokalitě.  

Varianta 1 nesplňuje požadavek obslužnosti území veřejnou 

hromadnou dopravou, a proto se jeví jako nejméně vhodná. Varianta 2 pak 

tuto podmínku zajišťuje, ale naopak neumožňuje přímé napojení přilehlého 

území na silnici I/43, což by z pohledu zdrojové a cílové dopravy v daném 

území způsobilo další dopravní problémy jako například tvorby kongescí na 

silnici II/385 ve směru Brno – Tišnov, kde se napojuje doprovodná 

komunikace zajišťující spojení Podlesí a potažmo i Záhoří s Brnem a také by 

se mohly vyskytnout problémy na okružní křižovatce, která je součástí 

navrhované MÚK Kuřim – Východ, napojující Kuřim na silnici I/43. Navíc tyto 

dvě varianty podmiňují vybudování nového silničního koridoru ve 
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vyvýšenině Opálenka, který by společně s koridorem původní silnice I/43 

vytvořil jen těžko překročitelnou bariéru mezi Podlesím a Kuřimí a výrazně 

negativně by se projevil na krajinném rázu celé lokality. 

Nakonec byla vybrána k podrobnějšímu zpracování varianta č. 4, 

která splňuje požadavky na obsluhu území, jak individuální automobilovou 

dopravou, tak i veřejnou hromadnou dopravou a vedení tranzitující dopravy 

sever – jih. Respektuje také rozvoj území dle platného územního plánu 

města Kuřimi a místní vazby Kuřim - Podlesí. Návrhu této varianty se nejvíce 

rovnalo řešení varianty 3, které zajišťovalo přímé napojení Podlesí a Záhoří 

na silnici I/43 pomocí všesměrné MÚK Podlesí, ovšem za cenu téměř 

dvojnásobného záboru pozemků potřebného pro vybudování této 

křižovatky. 

   

7. ZÁKLADNÍ ÚDAJE TECHNIKÉHO ŘEŠENÍ VYBRANÉ VARIANTY 4 

7.1 NÁVRH OBJEKTOVÉ SOUSTAVY 

000 Demolice a příprava území 

001  Demolice stávajícího podchodu u Podlesí 

020 Příprava území 

Objekt zahrnuje odstranění plotů, provizorních oplocení, 

mýcení travin a keřů, kácení samostatně stojících stromů, 

skrývku ornice a hospodaření s ornicí. 

100 Komunikace 

101  Hlavní trasa I/43, km 8,200 – 12,020 00 

111 MÚK Podlesí 

Neúplná kosodélná křižovatka s direktivními větvemi pouze 

v jihovýchodním a jihozápadním sektoru. 

Součástí jsou větve MÚK: 

V1: směr Podlesí 

V2: směr Brno 

112 MÚK Kuřim - Východ 

Modifikovaná trubkovitá křižovatka 
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Součástí jsou větve MÚK: 

K1: směr Brno 

K2: směr Kuřim 

K3: směr Brno 

K4: směr Kuřim 

121  Doprovodná komunikace, km 0,000 00 – 1,413 20 

122 Přeložka silnice II/386, km 0,000 00 

123 Ulice Kuřimská, km 0,000 00 

124 Ulice Opálenka, km 0,000 00 

134 Chodník v oblasti Podlesí 

135 Chodník u silnice II/386 

150 Přeložka polní cesty Kuřim – Lelekovice 

200 Mostní objekty a zdi 

201 Most na sil. I/43 přes přeložku polní cesty Kuřim – Lelekovice  

km 8,686 83 

202 Most na sil. I/43 přes místní komunikaci 

km 9,677 74 

203 Most na sil. I/43 přes doprovodnou komunikaci 

  km10,968 06 

204 Most na sil. I/43 přes větve MÚK Kuřim - Východ 

  km 11,077 09 

240 Most na polní cestě Kuřim – Lelekovice přes železniční trať 

č. 250 

  km 0,055 80 

245 Lávka pro pěší přes potok Kuřimka 

  Km 0,025 21 

300 Vodohospodářské objekty 

320 Přeložka Kuřimského potoka, dl cca 300m 
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 km 9,721 97 

321 Přeložka Bělečského potoka, dl. cca 30m 

 km 10,716 24 

322 Přeložka Kuřimky, dl. cca 50m 

km 11,889 52 

800 Objekty úpravy území 

801 Rekultivace ploch zrušených komunikací 

821 Rekultivace ploch dočasného záboru 

851 Vegetační úpravy 

Objektová stavba a výměry jednotlivých stavebních prací budou 

doplněny a upřesněny po detailnějším propracování v dalších stupních PD.  

 

7.2 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

7.2.1 SMĚROVÉ POMĚRY 

Pro směrové řešení je navrženo celkem 7 směrových oblouků 

s přechodnicemi s poloměry v trase postupně: -1200, 1200, 1200, -1200, 

1200, -600, 600m. Minimální délka krajní přechodnice je 80m. 

V dané kategorii je možné použít při oblouku o poloměru R = 600m 

příčný dostředný sklon 5%. Směrodatná rychlost byla uvažována 90km/h. 

7.2.2 VÝŠKOVÉ POMĚRY 

Minimální použitý podélný sklon je 0,55%, maximální pak 5,43%. 

Navržení minimální poloměr zakružovacího oblouku vydutého je  4000m a 

vydutého 5000m. Směrodatná rychlost byla uvažována 90km/h. 

Minimální podjezdná výška pod mosty je navržena 4,80m pro 

silnice I. a II. třídy, 4,50m pro silnice III. třídy a pro místní komunikace a 

4,20m pro účelové komunikace. 

Průběh terénu v rozpracované vybrané variantě se od původní 

koncepční varianty mírně liší, což je způsobeno dodáním zaměření 

stávajícího stavu firmou IGM Brno, s.r.o. 
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7.2.3 POPIS TRASY 

Hlavní trasa 

Začátek úpravy km 8,200 00 je navržen na stávající silnici I/43 

v přímé jak směrové tak i výškové, za MÚK Česká směrem na sever. Stavba 

navazuje na návrh jižního obchvatu Kuřimi (JOK) dle projektové 

dokumentace s názvem: “D43 D1 – Kuřim – Svitávka – Technicko-

ekonomická studie vč. D43 technicko-ekonomického posouzení 

optimalizované varianty pro ZÚR JmK“, PK OSSENDORF, s.r.o., datum 

11/2016. V tomto místě dochází k rozšíření stávající komunikace na 

uspořádání 2+1 na délce 100m, kdy dva pruhy jsou vedeny severním a 

jeden pruh jižním směrem. Trasa pak prudce stoupá ve sklonu 5,43% na 

vrch Opálenka z důvodu zachování původní nivelety silnice I/43 a potažmo i 

hloubky zářezu.  

V tomto úseku také dochází k mírnému vyklonění osy navržené 

trasy směrem doleva, pomocí dvou protisměrných směrových oblouků s 

přechodnicemi o poloměrech 1200m, z důvodu zachování jedné strany 

stávajícího zářezu ve vyvýšenině Opálenka, a to na straně obalovny, tedy 

vpravo.  

Ve staničení km 9,100 00, tedy téměř na vrcholu kopce Opálenka 

dochází na délce 220m ke změně z 2+1 na 1+2 v tomto šířkovém uspořádání 

je trasa vedena až po MÚK Kuřim - Východ. 

 Tato vyvýšenina je překonávána vypuklým výškovým obloukem o 

poloměru 5000m. Poté ve staničení km 9,153 99 dochází k vybočení trasy na 

levou stranu pomocí protisměrných oblouků s přechodnicemi o poloměru 

1200m, pro vytvoření dostatečného prostoru pro MÚK Podlesí. Přes tuto 

MÚK prochází hlavní trasa směrovým obloukem o poloměru 1200m a při 

klesání -4,50% přecházejícím do klesání -0,55% vydutým výškovým 

obloukem o poloměru 6000m. Trasa je následně pomocí protisměrného 

směrového oblouku nasměrována zpět do stávající trasy silnice I/43 kde 

pokračuje dále ve směrové přímé až po MÚK Kuřim - Východ.  

V místě napojení na tuto stávající trasu klesá v sklonu -4,50%, který 

následně přechází ve stoupání o sklonu 1,20% výškovým vydutým obloukem 

o poloměru 4000m, aby mohla hlavní trasa překonat MÚK Kuřim - Východ, 

kterou následně překonává výškovým vypuklým obloukem o poloměru 

5000m. V tomto místě ve staničení km 10,955 95 je hlavní trasa odkloněna 

dvěma protisměrnými směrovými oblouky s přechodnicemi o poloměru 

600m, pro vytvoření dostatečného prostoru pro větve MÚK Kuřim - Východ.  
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Také zde překonává dvěma mostními objekty napřed navrženou 

doprovodnou komunikaci a následně obousměrnou dvoupruhovou větev 

MÚK Kuřim - Východ. 

V rámci této MÚK dochází ke změně uspořádání z 1+2 na 2+1. 

Následně je trasa nasměrována zpět do původní trasy silnice I/43 

protisměrným směrovým obloukem s přechodnicemi o poloměru 600m a 

následně pokračuje přímou až do konce úpravy. V této části trasa klesá ve 

sklonu -2,85% a následně přechází v mírné stoupání 1,37% výškovým 

vydutým obloukem o poloměru 4000m. toto stoupání je pak ještě zmírněno 

vypuklým výškovým obloukem o poloměru 40000m na 0,75% pro napojení 

na stávající niveletu silnice I/43 na konci úpravy. 

MÚK Podlesí 

Jedná se o neúplnou kosodélnou křižovatku s direktivními větvemi 

pouze v jihovýchodním a jihozápadním sektoru s jedním mostním 

objektem, a to na hlavní trase silnice I/43 překračujícím prodloužení místní 

komunikace z Podlesí přes oblast záhoří do Kuřimi.  

Tato MÚK bude sloužit pro napojení Podlesí a Záhoří na silnici I/43.  

Trasa hlavní trasy zde prochází v dlouhém směrovém oblouku o 

poloměru 1200m a v klesání -4,50% přecházejícím do klesání -0,55% 

vydutým výškovým obloukem o poloměru 6000m. 

Návrhová rychlost větví je 40km/h a hlavní trasy 80km/h. Plynulé 

odpojení direktivní větve v jihovýchodním sektoru z hlavní trasy zajišťuje 

přídatný odbočovací pruh o délce vyřazovacího úseku Lv = 70m a 

zpomalovacího úseku Ld = 90m. Naopak plynulé připojení direktivní větve 

v jihozápadním sektoru zajišťuje přídatný připojovací pruh délky 

odbočovacího úseku Lod = 30m, manévrovacího úseku Lm = 130m a 

zařazovacího úseku Lz = 70m. Délky přídatných pruhů byly určeny na 

základě normy ČSN 73 6102. 

V rámci této MÚK dochází k doplnění hlavní trasy doprovodnou 

komunikací, která je vedena paralelně s hlavní trasou silnice I/43 až po MÚK 

Kuřim - Východ zajišťující dopravní obsluhu přilehlého území a napojení 

Podlesí a Záhoří na silnici I/43 přes MÚK Kuřim - Východ ve směru na sever. 

Také je sem zaústěna přeložka ulice Opálenka, která slouží pro napojení 

obalovny a přilehlého území.  
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MÚK Kuřim - Východ 

Jedná se o trubkovitou křižovatku se dvěma mostními objekty, a to 

na hlavní trase pro překonání navržené doprovodné komunikace a 

následně obousměrné dvoupruhové větve této křižovatky. 

Tato MÚK bude sloužit pro napojení města Kuřimi na silnici I/43 

silnicí II/386. 

Návrhová rychlost všech větví je 40km/h a hlavní trasy 80km/h. 

Plynulé odpojení větví z hlavní trasy zajišťují přídatné odbočovací pruhy o 

délce vyřazovacího úseku Lv =70m a zpomalovacího Ld = 80m pro větev 

v jihovýchodním sektoru a Lv = 70m a Ld = 70m pro větev v severozápadním 

sektoru. Naopak plynulé napojení větví na hlavní trasu zajišťuje změna 

příčného uspořádání z 2+1 na 1+2 v rámci této MÚK.  

V rámci této  MÚK je ukončena doprovodná komunikace paralelně 

vedená s hlavní trasou. 

7.3 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Šířkové uspořádání jednotlivých navržených komunikací je 

následovné: 

Silnice I/43 – S11,5/80 – 2+1 

Jízdní pruh      2 x 3,50 + 3,25 = 10,25m 

Vodící proužek     4 x 0,25 = 1,00m 

Zpevněná krajnice    1,50 + 0,25 = 1,75m 

Nezpevněná krajnice    2 x 0,50 = 1,00m 

Prostor pro umístění svodidla  1,75m 

Volná šířka celkem    15,25m 

 

Dvoupruhová obousměrná větev MÚK 

Jízdní pruh      2 x 3,50 = 7,00m 

Vodící proužek     2 x 0,25 = 0,50m 

Zpevněná krajnice    2 x 0,50 = 1,00m 

Nezpevněná krajnice    2 x 0,50 = 1,00m 

Volná šířka celkem    9,50m 
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Jednopruhová jednosměrná větev MÚK 

Jízdní pruh      3,50m 

Vodící proužek     2 x 0,25 = 0,50m 

Zpevněná krajnice    0,50 + 2,00 = 2,50m 

Nezpevněná krajnice    2 x 0,50 = 1,00m 

Volná šířka celkem    7,50m 

 

Silnice II/385 a doprovodná komunikace – S7,5/70(50) 

Jízdní pruh      2 x 3,00 = 6,00m 

Vodící proužek     2 x 0,25 = 0,50m 

Zpevněná krajnice    0,00m 

Nezpevněná krajnice    2 x 0,50 = 1,00m 

Volná šířka celkem    7,50m 

V místě zastávkových zálivů dochází k rozšíření o šířku 

zastávkových zálivů, což jsou 3,00m a navíc o šířku nástupišť, tedy 

2,50m. 

 

Ulice Kuřimská – MO2k 7,5/40 

Jízdní pruh      2 x 3,00 = 6,00m 

Vodící proužek     2 x 0,25 = 0,50m 

Zpevněná krajnice    0,00m 

Nezpevněná krajnice    0,50m 

Chodník      2,00m 

PMK celkem     8,25m 
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Ulice Opálenka – MO2k 6,5/40 

Jízdní pruh      2 x 2,75 = 5,50m 

Vodící proužek     0,00m 

Zpevněná krajnice    0,00m 

Nezpevněná krajnice    2 x 0,50 = 1,00m 

Volná šířka celkem    6,50m 

 

Polní cesta Kuřim – Lelekovice – P6,5/30 

Jízdní pruh      2 x 2,75 = 5,50m 

Vodící proužek     0,00m 

Zpevněná krajnice    0,00m 

Nezpevněná krajnice    2 x 0,50 = 1,00m 

Volná šířka celkem    6,50m 

 

7.4 KONSTUKCE VOZOVEK 

Konstrukce vozovek jsou navrženy dle TP 170 – Navrhování 

vozovek pozemních komunikací. A pro jednotlivé komunikace byly navrženy 

takto: 

Silnice I/43 - D0-N-1-I-PIII 

Asfaltový koberec mastixový   SMA11S 40mm 

Spojovací postřik     PS-EP 0,20kg/m2 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy   ACL22S 80mm 

Spojovací postřik     PS-EP 0,20kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP22S 110mm 

Infiltrační postřik     PI-E  0,60kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  200mm 

Štěrkodrť       ŠDA  250mm 

Celkem         680mm 
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Dvoupruhová a jednopruhová větev MÚK - D1-N-1-III-PIII 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO11+ 40mm 

Spojovací postřik     PS-EP 0,20kg/m2 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy   ACL16+ 60mm 

Spojovací postřik     PS-EP 0,20kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP16+ 50mm 

Infiltrační postřik     PI-E  0,60kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170mm 

Štěrkodrť       ŠDA  250mm 

Celkem         570mm 

 

Silnice II/385, doprovodná komunikace a ulice Kuřimská 

D1-N-1-III-PIII 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO11+ 40mm 

Spojovací postřik     PS-EP 0,20kg/m2 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy   ACL16+ 60mm 

Spojovací postřik     PS-EP 0,20kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP16+ 50mm 

Infiltrační postřik     PI-E  0,60kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170mm 

Štěrkodrť       ŠDA  250mm 

Celkem         570mm 
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Ulice Opálenka - D1-N-2-IV-PIII 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO11+ 40mm 

Spojovací postřik     PS-EP 0,20kg/m2 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy   ACL16+ 70mm 

Spojovací postřik     PS-EP 0,20kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP16+ 50mm 

Infiltrační postřik     PI-E  0,60kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  150mm 

Štěrkodrť       ŠDA  150mm 

Celkem         450mm 

 

Polní cesta Kuřim - Lelekovice - D1-N-2-V-PIII 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO11 40mm 

Spojovací postřik     PS-EP 0,20kg/m2 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy   ACL16 40mm 

Spojovací postřik     PS-EP 0,20kg/m2 

Infiltrační postřik     PI-E  0,60kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  150mm 

Štěrkodrť       ŠDA  150mm 

Celkem         410mm 

 

Vozovka na autobusové zastávce v zálivu 

Žulová kostka 10/10     DL100 100mm 

Lože z drceného kameniva fr. 4/8  L40  40mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  220mm 

Štěrkodrť       ŠDA  250mm 

Celkem         610mm 



Návrh řešení úpravy sil. I/43 v úseku Podlesí – Kuřim 

 

01/2018   - 49 - A – Průvodní zpráva 

 

Konstrukce chodníku 

Betonová dlažba 20/20/6    BD  600mm 

Lože z drceného kameniva fr. 4/8  L40  40mm 

Štěrkodrť       ŠDA  150mm 

Celkem         250mm 

 

7.5 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ 

Voda z povrchu vozovky je odváděna podélným a příčným 

sklonem. Základní příčný sklon hlavní trasy a jednopruhové jednosměrné 

větve je jednostranný hodnoty 2,50%. V místech směrových oblouků se 

provádí klopení na téměř minimální délce vzestupnice/sestupnice dle 

ČSN 73 6101 na potřebný dostředný sklon daný poloměrem oblouku. 

Základní příčný sklon ostatních komunikací je střechovitý hodnoty 2,50%. 

V místech směrových oblouků je stejně, jako je uvedeno výše prováděno 

klopení na potřebný dostředný sklon. Minimální podélný sklon navržený 

v trase je 0,55%. Hodnota výsledného sklonu neklesá pod hodnotu 0,50%. 

Odvodnění povrchu nezpevněné krajnice je pak provedeno pomocí 8,00% 

sklonu vždy směrem od osy komunikace. V oblasti Podlesí, a to především u 

místní komunikace Kuřimská, bude k odvedení vody z povrchu vozovky 

využito uličních vpustí, jenž budou zaústěny do přilehlého Podlesního 

potoka. 

Odvodnění zemní pláně je provedeno příčným a podélným 

sklonem pláně. Základní tvar zemní pláně je jednostranný pro hlavní osu a 

pro jednosměrnou jednopruhovou větev je s jednostranným sklonem a pro 

ostatní komunikace střechovitým o hodnotě 3,00%. Ve směrových obloucích 

s dostředným sklonem větším jak 3,00% se pláň provádí rovnoběžně 

s krytem vozovky. V místech zastávkových zálivů a komunikací s chodníky 

bude odvedení vody ze zemní pláně prováděno pomocí trativodů ústících 

do přilehlých příkopů. 

Odvedení vody z prostoru komunikace je řešeno pomocí silničních 

příkopů přirozeným odtokem. Voda se odvádí buď do volného prostoru, 

nebo do vodotečí. Všechna vyústění do vodotečí budou posouzena a budou, 

bude-li to potřeba, zabezpečena odlučovači ropných látek. 
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7.6 KŘIŽOVATKY 

V řešeném úseku se nacházejí tyto křižovatky: 

Na hlavní trase sinice I/43 

o MÚK Podlesí 

o MÚK Kuřim - Východ 

Na ostatních komunikacích 

o Okružní křižovatka na silnici II/385 

7.7 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

V řešeném úseku se nacházejí tyto mostní objekty: 

Na hlavní trase sinice I/43 

o Most přes přeložku polní cesty Kuřim – Lelekovice, 

km 8,686 83 – délky nosné konstrukce 55,5m 

o Most na přes místní komunikaci, km 9,677 74 – délky nosné 

konstrukce 47,5m 

o Most přes doprovodnou komunikaci, km10,968 06 – délky 

nosné konstrukce 54,0m 

o Most přes větve MÚK Kuřim - Východ km 11,077 09 – délky 

nosné konstrukce 47,0m 

Na ostatních komunikacích 

o Most na polní cestě Kuřim – Lelekovice přes železniční trať 

č. 250, km 0,055 80 

o Lávka pro pěší přes Kuřimku, km 0,025 21 

 

Zdi ať už opěrné nebo zárubní nejsou podrobněji specifikovány a 

budou předmětem dalšího stupně PD 

 

7.8 PŘELOŽKY A ÚPRAVY VODOTEČÍ 

V řešeném úseku se nacházejí celkem 3 přeložky vodotečí, tedy 

Podlesního potoka, Bělečského potoka a Kuřimky. Zatím co u posledních 

dvou jmenovaných jde pouze o navedení vodotečí kolmo na komunikace, 

přeložka Podlesního potoka je daleko delší. Proto byl v rámci této PD 

vytvořen schématický podélný profil této přeložky pro ověření, zda půjde 

přeložka vést právě navrženou trasou. 
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7.9 DOPRAVNĚ OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ 

V řešeném úseku se nacházejí tři zastávky autobusové dopravy. 

Dvě z nich jsou umístěny přímo na stávající silnici I/43, jsou to zastávky 

Kuřim, Podlesí, rozcestí a Kuřim rozcestí 2.0. Zastávka Kuřim, Podlesí, 

rozcestí, v rámci úpravy řešeného úseku zůstane téměř na stejném místě, 

jelikož se z původní silnice I/43 v tomto úseku stane doprovodná 

komunikace. Druhá zastávka Kuřim rozcestí 2.0 bude v rámci úpravy 

zrušena a její postavení nahradí třetí zastávka v posuzovaném území, Kuřim, 

Prefa, rozcestí. 

Další obslužná zařízení jako například čerpací stanice pohonných 

hmot, odpočívky a parkoviště, nejsou v řešeném úseku uvažována. 

 

7.10 NÁROKY NA ÚPRAVY A PŘELOŽKY SOUVISEJÍCÍCH POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ 

Úpravou stávající silnice I/43 naruší některé vazby v řešeném 

území. Tyto vazby však budou do maximální míry obnoveny dílčími 

přeložkami a úpravami silnic II. tříd a účelových komunikací a doplněním 

komunikační sítě doprovodnou komunikací. 

7.11 PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY 

Tato stavba je v tomto území velice potřebná, nejen z pohledu 

stávajících intenzit, protože již nyní je situace na silnici v tomto úseku 

kritická, ale i z pohledu výhledových intenzit, a to ať už s nebo bez 

komplexního dopravního řešení v podobě D43 nebo jakékoliv kapacitní 

komunikací I/43, v jehož realizování navržená úprava nebrání. 

 

7.12 ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Stavba bude realizována převážně při zachování provozu na všech 

stávajících komunikacích. Za vyloučení veřejného provozu budou 

realizovány pouze takové úseky, které vyžadují rekonstrukci celého profilu. 

Základním postupem výstavby bude prvotně realizace úseků mimo 

stávající trasu silnice I/43 jako například část doprovodné komunikace, 

oblast MÚK Podlesí a západního sektoru MÚK Kuřim - Východ. Postupným 

napojováním již realizovaných úseků se poté vybudují i části ve stávající ose. 
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Postup výstavby jednotlivých objektů pak bude předmětem dalších 

stupňů PD včetně časového harmonogramu výstavby.  

 

7.13 ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 

Odhad stavebních nákladů vybrané varianty byl stanoven za 

použití cenových normativů, které byly vydány ministerstvem dopravy 

v cenové úrovni na rok 2017. Přesnost výměr odpovídá hloubce zpracované 

projektové dokumentace. Celková cena vybrané varianty je 

1 343 505 000 Kč. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v samostatné příloze této 

dokumentace s názvem: „E -Odhad stavebních nákladů“ 

8. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navržení komplexního dopravního 

řešení na stávající silnici I/43 v úseku Česká – Podlesí – Kuřim. Návrh řešení 

byl posuzován variantně, celkem ve čtyřech variantách, z nichž jako ta 

nejvhodnější z pohledu splnění zadaných kritérií, byla vybrána varianta 

číslo 4. Tento návrh zapříčiní zlepšení stávajícího stavu z hlediska kapacity 

a bezpečnosti při provozu na pozemních komunikacích při zajištění 

dopravní obsluhy území všemi druhy dopravy. Navržené řešení bere 

v úvahu i rozvoj území dle platného územního plánu města Kuřimi a to 

zejména v oblasti Záhoří, kde je plánovaný rozvoj ploch pro bydlení. MÚK 

Podlesí tuto rozvojovou plochu bude napojovat, její další a neméně 

podstatná funkce je zvýšení bezpečnosti pro pěší u nově umístěných 

autobusových zastávek mimo I/43 a napojení obslužné komunikace, která 

umožní veškerou obsluhu území vymístit z I/43. MÚK Kuřim – Východ 

zprostředkuje bezkonfliktní napojení rozsáhlých průmyslových zón na 

severu města Kuřim a zvýší tak celkově bezpečnost provozu na celém tahu. 

V rámci řešení je také návrh na pokračování v šířkovém uspořádání S11,5/80 

– 2+1 dále směrem na sever na navazující stavbě MÚK Lipůvka. Toto 

navržené řešení neznemožňuje realizaci žádné z uvažovaných variant 

komplexního dopravního řešení v širším území v podobě dálnice D43 nebo 

jiné formy kapacitní komunikace I/43. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že tato Diplomová práce splnila 

zadání v celém rozsahu. 

 

Leden 2018         Bc. David Fryčar 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Normy: 

ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, 08/2004 

ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ZMĚNA Z1, 01/2009 

ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ZMĚNA Z2, 04/2013 

ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních 

komunikacích, ed.2, 06/2012 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, 01/2006 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ZMĚNA Z1, 

01/2010 

ČSN 73 6425 – 1 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, 

přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek, 05/2007 

ČSN 73 6109 – Projektování polních cest, 20/2013 

Technické podmínky: 

TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK, 08/2013 

TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních 

komunikacích, 5/2017 

TP 170 - dodatek č.1 - Navrhování vozovek pozemních komunikací - 

všeobecná část, katalog, návrhová metoda, 09/2010 

TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy (2. vydání), 

10/2012 

Vzorové listy: 

VL 1 - Vozovky a krajnice,12/2015 

VL 2 - Silniční těleso, 04/1999 

VL 2.2 – Odvodnění, 08/2008 

Mapové podklady: 

Data od ČÚZK: 

o ZABAGED® - výškopis včetně 3D vrstevnic 

o ZABAGED® - polohopis 
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o Vektorové technické účelové mapy 

o Ortofotomapy 

Zaměření stávajícího stavu firmou IGM Brno, s.r.o (2017) 

Územní plány obcí Kuřim, Česká, Lipůvka, Svinošice 

 

Dokumentace: 

Silnice I/43 Česká – Kuřim, HBH projekt, s.r.o., datum 11/2005 

I/43 – Odstranění bodových závad vč. HDM-4 na území JmK, 

PK OSSENDORF, s.r.o., datum 11/2015 

D43 D1 – Kuřim – Svitávka – Technicko-ekonomická studie vč. D43 

technicko-ekonomického posouzení optimalizované varianty pro 

ZÚR JmK, PK OSSENDORF, s.r.o., datum 11/2016 

Přeložka silnice I/43 v úseku Česká – Kuřim oznámení dle § 6 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

HBH projekt, s.r.o., datum 07/2007 

 

Metodiky: 

Metodika pro navrhování pozemních komunikací v uspořádání 2+1, 

Vysoké učení technické v Brně, 2014 

Internetové zdroje: 

Ředitelství silnic a dálnic, www.rsd.cz 

Mapové portály, www.mapy.cz, www.openstreetmap.org 

Český úřad zeměměřičský a katastrální, www.cuzk.cz 

Česká geovědní služba, www.geology.cz 

Integrovaný dopravní systém JmK, www.idsjmk.cz 

Webové stránky měst Kuřim, www.kurim.cz 

Webové stránky obce Česká, www.ceska.cz 

Webové stránky obce Lipůvka, www.lipuvka.eu 

Webové stránky obce Svinošice, http://www.svinosice.cz/ 

http://www.rsd.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.openstreetmap.org/
http://www.cuzk.cz/
http://www.geology.cz/
http://www.idsjmk.cz/
http://www.kurim.cz/
http://www.ceska.cz/
http://www.lipuvka.eu/
http://www.svinosice.cz/


Návrh řešení úpravy sil. I/43 v úseku Podlesí – Kuřim 

 

01/2018   - 55 - A – Průvodní zpráva 

10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

IAD   individuální automobilová doprava 

VHD   veřejná hromadná doprava 

TEN-T   transevropská dopravní síť 

IDS JmK  integrovaný systém jihomoravského kraje 

HDM-4 nástroj k provádění ekonomických analýz 

silničních projektů 

ZÚR zásady územního rozvoje 

MÚK mimoúrovňová křižovatka 

JOK jižní obchvat Kuřimi 

ČSN  česká státní norma 

S11,5/80 silnice s volnou šířkou 11,5m a návrhovou 

rychlostí 80km/h 

MO2k 6,5/40 místní komunikace s krajnicí s volnou šířkou 6,5m 

a návrhovou rychlostí 40 km/h 

P6,5/30 polní cesta s volnou šířkou 6,5m a návrhovou 

rychlostí 30km/h 

PHO pásmo hygienické ochrany 

VTL vysokotlaký 

STL středotlaký 

DN jmenovitý průměr 

NRBK neregionální biokoridor 

NRBC neregionální biocentrum 

RBC regionální biocentrum 

ÚSES územní systém ekologické stability 

TP technické podmínky 

ČÚZK český úřad zeměměřičský a katastrální 
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