
ZÚR JMK 
Čtyři zásadní výzvy 

a naše konstruktivní řešení 

Brno, 27. 5. 2016  



ZÚR je klíčový dokument 

• Bez ZÚR není možné budovat páteřní silniční 

infrastrukturu 

• Bez ZÚR nelze na páteřní infrastrukturu čerpat 

evropské dotace 

• ZÚR je zásadní koordinační dokument pro celý kraj 

a jeho návaznost na sousední regiony 

• Nejvíce záměrů, které je nutné v ZÚR koordinovat, 

je v jádru kraje – v Brněnské aglomeraci, zde je 

potřeba existence ZÚR přímo kritická   

 



Čtyři základní výzvy 

1. Dopravně přetížená Brněnská aglomerace 

2. Protiprávní stav – překračování zákonných limitů 

znečištění ovzduší a hlučnosti se zásadním 

dopadem na zdraví mnoha desetitisíců obyvatel 

3. Nesprávná koncepce pro dokončení systému 

dálnic v JMK  

4. Scházející obchvaty měst a obcí – chybné 

zavlékání tranzitní dopravy do sídel  

 



• JMK je nejzatíženější kraj tranzitní dopravou v ČR 

• Tranzitní nákladní doprava je zavlékána do Brna 

Mezinárodní tranzitní doprava přes ČR 



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 113,8 227 % 



Bosonohy a okolí 

Dlouhodobě překročené limity prašnosti  

Rok Počet dnů   
s  koncentrací 
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 

2011 Lány 65 PŘEKROČEN 115,7 231 % 

2012 Lány 45 PŘEKROČEN 147,3 295 % 

Měřící stanice provozovaná městskou částí Brno-

Bosonohy.  
 

Umístění uvnitř zástavby Brno-Bosonohy mezi silnicí 

II/602 (stará pražská) a dálnicí D1.  
Rok Počet dnů   

s  koncentrací 
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 

2011 Bosonohy 86 PŘEKROČEN 165,1 330 % 

2012 Bosonohy 56 PŘEKROČEN 138,7 277 % 



Dlouhodobě překročené limity prašnosti  

Polétavý prach je největším 

zdrojem znečistění ovzduší 

v JMK 

Na jihu Brna a v sousedních 

obcích znečištění prachem z 

dopravy dosahuje i přes 90 %   



Reakce ZÚR na čtyři základní výzvy 

1. Dopravně přetížená Brněnská aglomerace 

2. Protiprávní stav – překračování zákonných limitů 

znečištění ovzduší a hlučnosti se zásadním 

dopadem na zdraví mnoha desetitisíců obyvatel 

3. Nesprávná koncepce pro dokončení systému 

dálnic v JMK  

4. Scházející obchvaty měst a obcí – chybné 

zavlékání tranzitní dopravy do sídel  

 

NENAPRAVENO 

NEDOŘEŠENO 

VEDE KE ZHORŠENÍ 

VEDE KE ZHORŠENÍ 



„Červený flek“ – Nedořešení ZÚR 

Dle návrhu 3. ZÚR JMK (05/2015)  

Kraj za téměř 16 let nepořídil 

územní plán kraje. 

  

 

Nyní navrhuje odložit klíčovou 

oblast jádra kraje           

do Aktualizace ZÚR,          

tedy odklad o řadu let. 
 

 

Naše reakce: 

ZÚR je nutné dokončit, 

opravit a neprodleně znovu 

veřejně projednat.  

 

Nelze schvalovat  

„prázdný papír“. 



Dvě dopravní koncepce pro JMK 

Nesprávně   

Koncentrace tranzitní dopravy 

do Brněnské aglomerace  

 Správně 
Odvedení maxima tranzitní dopravy 

z Brna a Brněnské aglomerace a 

plnohodnotné obchvaty všech obcí 

na trasách (Břeclav, Znojmo)  



 

Transevropský 

Baltsko-adriatický koridor 

 a dálnice D52 
 



Překročení zákonných limitů – PM10 pro Brno 

ZÁKON: Nadlimitní překročení prašnosti:   

Za rok je denní limit překročen více než 35 dní 

Červená oblast 

je nadlimitně 

zatížena  

 

Je zde 

protiprávní stav, 

který je JMK 

povinen řešit 

 

ZÚR stav nejen 

neřeší, ale 

plánuje zhoršit 



Kumulativní vlivy – prašnost pro jih Brna 

• Na rozdíl od hlučnosti neexistují pro prašnost kompenzační 

opatření.  

• Nadlimitní znečištění z dopravy lze řešit pouze odvedením části 

dopravy tak daleko, aby nevznikaly kumulativní vlivy 



Zatajený transevropský Baltsko-adriatický koridor 

Návrh 3. ZÚR JMK (05/2015)  

Naprosto 

nehorázné 

zavlékání další 

tranzitní dopravy 

do Brna,  

 

… a to do nejvíce 

nadlimitně 

znečištěné 

oblasti, 

do MČ Brno-jih 



Transevropský koridor D52 zavlečen do Chrlic a 

Brna-jih – problematické intenzity dopravy 

Návrh ZÚR i studie PK Ossendorf zamlčují, že D52 má být 

transevropským Baltsko-adriatickým koridorem; používají se 

vysoce podhodnocené intenzity na přechodu Mikulov 

 
Jaká tedy 

má být 

intenzita     

v úseku 

Chrlice – 

Brno-jih ?  

 

90 tis. ? 

Intenzity dopravy použité ve studii PK Ossendorf (11 tis. za den) pro 

přechod Mikulov se významně liší od intenzit v EIA pro R52 z roku 

2006 i od novějších údajů z Rakouska (cca 25 tis. za den i více) 



Správné řešení  

Odvedení maxima tranzitní dopravy 

z Brna a Brněnské aglomerace a 

plnohodnotné obchvaty všech obcí 

na trasách (Břeclav, Znojmo)  

 

Pouze takto lze docílit nápravy 

nadlimitně znečištěné oblasti jihu 

Brna a jihu Brněnské aglomerace. 

 

Protiprávní stav je kraj povinen 

řešit neprodleně.  

Tedy nelze odkládat dokončení ZÚR 

o léta a ještě zhoršovat dopad na 

desetitisíce obyvatel ! 



Připravenost územního plánování v JMK a 

použitelnost evropských fondů 

Aktuální stav: 

• Návrh 3. ZÚR projednaný neobsahuje obchvat 

Břeclavi a podstatnou část obchvatu Znojma 

 



S8 – plnohodnotný obchvat Znojma 



Možná náprava ve Znojmě 

• Rozestavěnou komunikaci je možné dostavět jako 

vnitro-městskou komunikaci bez mimoúrovňových 

křižovatek od znojemské nemocnice po kruhový 

objezd u Baumaxu:  



R55 – obchvat Břeclavi  
Vliv na ŽP (Natura 2000) a LVA (UNESCO) 

4-pruh (červená a modrá linie) 

pod Břeclaví je prakticky v 

koridoru 2-pruhového 

obchvatu (růžová linie). 

Střed Lednicko-valtického 

areálu UNESCO a Valtice 

budou po realizaci R55 okolo 

Břeclavi odlehčeny od 

tranzitní dopravy, neb doprava 

bude moci opustit ČR již na 

hraničním přechodu 

Břeclav/Poštorná-Reintal. 

Závěr autorizovaného posouzení NATURA2000:  

Trasa R55 okolo Břeclavi je vhodnější než R52 (Volf, 2007) 



Intenzita dopravy v Mikulově po realizaci obchvatu 

Břeclavi poklesne 

Při výpočtu intenzit dopravy musí být vzata do úvahy i D55. 

Reintal/Břeclav hraniční 

přechod otevřen, D52 

nepostavena 

Obchvat Břeclavi je součástí 

D55 D52 nepostavena 

Dle Dufek, 2007. Analogické výsledky i dle Strnad, 2007.  



Obchvat Mikulova již existuje, nevěstince další 

obchvat nepotřebují 



 

R43 
 



Jih Brna a přilehlá část aglomerace 

• MČ Brno-Bosonohy, obce Troubsko a Ostopovice – má se tato 

oblast s již dnes dlouhodobě a významně překročenými limity 

prašnosti stát středoevropskou křižovatkou dálnic? 

 

 

 



ZÚR JMK:  D43 v úseku od dálnice D1 po Lysice  

    pouze jako REZERVA 

 

 

D43 v úseku Kuřim – Lysice 

pouze ve 2 variantách: 

 

„Německá“:  

– likvidační pro Drásov, 

Malhostovice, Všechovice, 

Skaličku, Malou Lhotu – 

vedená i pouhé desítky metrů 

od obytné zástavby 

 

„Optimalizovaná“:  

– kvalitní obchvat Lipůvky –  

cca 1 km od obytné zástavby   

 

  



Závlek cca 10 km  

přes Bystrc 

D43 – „bystrcká trasa“ 

alias “Hitlerova dálnice“ – 

černá přerušovaná čára 

 

 

 

Optimalizovaná přímá 

trasa D43 („varianta MŽP“ 

z roku 2009) – značena 

červeně 

Studie Strnad, 2011 

jednoznačně 

doporučila 

optimalizovanou 

variantu MŽP 

(přímou trasu) jako 

nejlepší variantu  

 

 

 

 

 

 

 

 

… a variantu 

„bystrckou“ přes 

Bosonohy 

identifikovala jako  

variantou nejhorší 

a vyloučenou z 

důvodu 

hygienických limitů 



Optimalizované vedení D43 - 

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  



R43 – optimalizovaná trasa 



R43 – optimalizovaná trasa 



Politicky prosazovaná nesprávná D43  

NENÍ ani silnicí na Svitavy 

 

… ale silnicí na Jevíčko a 

Moravskou Třebovou (Staré 

město) 

 

Brno – Staré Město – 

Svitavy je 30 km zajížďka 

oproti Brno – Svitavy  

 

Využitelnost Hitlerovy trasy 

pro občany Brna je 

překvapivě malá  

 



Optimalizovaná varianta D43: 

Napojení u Boskovic  

 

 

Silnice na Svitavy I/43 a 

silnice II. třídy na Jevíčko 

pouze modernizovat  

a doplnit o plnohodnotné 

obchvaty všech obcí 



Naše reakce na čtyři základní výzvy 

1. Dopravně přetížená Brněnská aglomerace 

2. Protiprávní stav – překračování zákonných limitů 

znečištění ovzduší a hlučnosti se zásadním 

dopadem na zdraví mnoha desetitisíců obyvatel 

3. Nesprávná koncepce pro dokončení systému 

dálnic v JMK  

4. Scházející obchvaty měst a obcí – chybné 

zavlékání tranzitní dopravy do sídel  

 

VEDE KE ZLEPŠENÍ 

NAPRAVENO – NOVÁ KONCEPCE 

ŘEŠENO – KVALITNÍ OBCHVATY 

VEDE KE ZLEPŠENÍ 



 

BRNO 
 



Je Brno „Černá díra / Bílý flek“ ? 

 

 

Většina nadmístních 

záměrů na území 

města Brna není 

zakreslena. 

 

Zásadně nedořešené 

ZÚR. 

 

Možné problémy s 

územními řízeními, 

a tedy nebezpečí 

zablokování rozvoje 

Brna na několik let. 



 

WEB 
 



 

 


