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Přehled:

•R43 – co to je?

•Dopady R43 na území

•Dopravní využití R43 v Bystrcké trase

•Pozitivní možnost vy řešení kauzy R43

•Postup pro Zásady územního rozvoje 



R43 a transevropská sí ť – TEN-T

• R43 je sou část 
TEN-T

• Trasy TEN -T musí 
míjet hlavní 
sídelní útvary

• R43 musí být 
OBCHVATEM
celého Brna a 
měla by být 
obchvatem všech 
obcí na trase



R43 a Hitlerova dálnice na Breslau

• Původní plán pro 
„Hitlerovu dálnici“ byl 
navržen do naprosto 
jiné geopolitické 
situace. 

• Nyní i podle EU je 
hlavním koridorem 
nikoliv trasa Brno –
Wroclaw, ale Víde ň –
Katowice. 

• Na hrani čním p řechodu 
v trase p ůvodní 
Hitlerovy dálnice je cca 
1 tis. vozidel denn ě. 



R43 a Politika územního rozvoje



R43 přes Brno zrušena rozsudkem NSS

Tato nesrovnalost je i pro všechny 
ostatní obce v JMK, které mají R43 ve 
svém ÚP



R43 přes Drásov a Malhostovice zrušena 
rozsudkem NSS

Krajský územní plán skon čil platnost 
ze zákona k 31.12.2009 a kraj se octl 
bez krajského územního plánu

R43 přes Drásov a Malhostovice 
zrušena rozsudky Nejvyššího 
správního soudu v roce  2011



ÚP Drásov a R43 
– Drásov nerespektuje soud



ÚP Malhostovice a R43 
– Malhostovice nerespektují soud



Projednávaný ÚP Všechovice a R43 
– postup v rozporu se zákonem 



Projednávaný ÚP Skali čka a R43 
– postup v rozporu se zákonem 



Zrušené Zásady územního rozvoje (2011)



Dopady na zdraví - prašnost



Dopady na zdraví – hlu čnost

Povolené limity hluku:

Základní hodnota je 50dB
Korekce pro no ční 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 zát ěž +20dB 
LIMIT v noci 60dB, ve dne 70dB



Dopady na zdraví – hlu čnost

D1 - Stav v Bosonohách – pr ůměry:

v noci  59 – 63 dB
ve dne 68 – 71 dB

LIMIT v noci 40dB, ve dne 50dB

Současný stav v oblasti Kníni čky – Rozdrojovice –
Jina čovice:

NOC: cca 35 dB



Dopady na zdraví – hlu čnost



Dopady na zdraví – hlu čnost



Dopady na snížení hodnoty majetku

Hrubý odhad:

500 000 m2

Cena  2000 – 3000 
Kč/m2

Celkem 1 – 1.5 
MILIARDY



Další dopady …

Fragmentace krajiny a 
ztráta její prostupnosti

Negativní dopad na 
krajinný ráz

Snížení rekrea čního 
potenciálu území

Umis ťování 
skladovacích prostor, 
apod. 



Schematické řešení pro tranzitní a cílovou 
dopravu severn ě od Brna



Optimalizované vedení R43 -
možný základ pro konsensus 

• Optimalizované vedení R43 
se vyhýbá mnoha obcím, 
tvo ří kvalitní obchvaty pro 
obce na trase a tvo ří i 
kvalitní obchvat m ěsta 
Brna

• Splňuje požadavky národní 
legislativy i legislativy EU, 
a tedy je tu šance žádat o 
miliardy z EU 



Optimalizované vedení R43 -
možný základ pro konsensus 

• Zcela se vyhýbá 
Brnu, Rozdrojovicím, 
Jinačovicím, Čebínu, 
Drásovu, 
Malhostovicím, 
Všechovicím, 
Skali čce, Malé Lhot ě 
a Lubě

• Tvoří kvalitní 
obchvaty pro 
všechny další obce 



Závlek cca 10 km 
přes Bystrc

Hitlerova dálnice –
černá p řerušovaná 
čára - závlek

Optimalizovaná přímá
trasa R43 – zna čena 
červeně



Dopis mikroregionu Čebínka



Dopis mikroregionu Čebínka



R43 a zákonné hygienické limity
• V  oblastech, kde jsou p řekročeny zákonné 

hygienické limity se nesmí umis ťovat další 
zdroje zne čišt ění, ale JM kraj a obce musí 
přijímat ú činná opat ření k náprav ě

• V oblasti Brno-Bosonohy, Troubsko a 
Ostopovice jsou dlouhodob ě překračovány 
zákonné limity prašnosti a hlu čnosti

• R43 a MÚK s D1 tedy nemohou být umíst ěny 
v Brn ě-Bosonohách

• Nelze-li napojit R43 na D1 v Brn ě-
Bosonohách, pak R43 nem ůže ani vést p řes 
Bystrc

• Nejbližší trasa pro R43 jako OBCHVAT m ěsta 
Brna je v Boskovické brázd ě



Cílová versus tranzitní doprava 
z hlediska  Brna

• Existující tranzitní a cílovou / zdrojovou dopravu vzh ledem k 
Brnu doložila studie „ Město Brno – kordon pr ůzkumů IAD na 
vjezdech do m ěsta “ objednaná z ŘSD u firmy DOPING (2005)

• Na vjezdu do Brna od severu bylo zjišt ěno:

• Hustota tranzitní dopravy pro osobní dopravu je logi cky 
relativn ě nízká (cca 12 %), ale výrazn ě stoupá pro t ěžkou 
nákladní dopravu, kde činí již p řes 40 %.

• Pro nejvíce zat ěžující kategorii dopravy, kamiony , již dnes p ři 
všech obtížích pro kamióny projet trasu od Svitav, činí 
tranzitní doprava prakticky 70 %.



Cíle dopravy v Brn ě

• Dle studie ŘSD od firmy 
DOPING (2005):

• Trasa od severu tedy 
přivádí cílovou dopravu 
naprosto dominantn ě do 
střední a východní části 
Brna  



Odlehčení Brna p ři vybudování 
obchvatu

Generel JMK (2004), 
objednán JMK

Model intenzit dopravy pro 
ZÚR JMK (2010), objednán 
krajem



R43 přes Bystrc je dopravn ě problém

• 33 km přes Bystrc

• 23 km p řes Řečkovice

• Jak se z hlavních zdroj ů a cílů v Brn ě 
dostat na R43?

• Projetím p řes půl Brna? 

• Nájezdem p řes Ku řim, jeho S nebo J 
obchvatem?

• Najet u Černé Hory?

• Trasa Brno-st řed – Bystrc – Boskovice 
je o 10 km delší, tj. cca 15 - 20 min 
delší … pro dojížd ějící denn ě 2x tolik !!

• Nájezd na R43 není ani v Bosonohách, 
kde má být ob ří křižovatka s D1 a 
utajovanou JZ tangentou



Proč OBCHVAT m ěsta 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 t ěžké 
nákladní dopravy



Zmatečná příprava územního plánu kraje

• 1999:  Vláda požadovala najít trasu pro R43 Brno -
Svitavy v novém ÚP pro brn ěnskou aglomeraci 

• 2002:  Pořizování tohoto regionálního ÚP bylo 
zastaveno krajem pro nedohody mezi ú řady

• 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“



„Koncept“ Návrhu ZÚR (2015)



„Koncept“ Návrhu ZÚR (2015)



„Koncept“ Návrhu ZÚR (2015)



„Koncept“ Návrhu ZÚR (2015)



„Koncept“ Návrhu ZÚR (2015)



„Koncept“ Návrhu ZÚR (2015)



Možnost reagovat na „koncept“ 
Návrhu ZÚR

• Návrh ZÚR uve řejněn na WEBu JMK
www.zurka.cz

• Připomínky je nutno podat písemn ě na krajský 
úřad do 7.5.2015 (čtvrtek)

• Zástupce ve řejnosti za obec a za kraj



Možnosti reagovat na finální Návrh ZÚR

• Námitky mohou podat jen OBCE a ZÁSTUPCE VE ŘEJNOSTI

• Občané sice mohou podávat jen p řipomínky, ale kraj je musí 

vypo řádat – možnost podat žalobu je i pro jednotlvé ob čany

• iZástupce ve řejnosti za obec – 10 procent ob čanů obce 

• Zástupce ve řejnosti za kraj – minimáln ě 500 podpis ů

• Každý m ůže dát p řipomínku

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



Závěr

• Koridor R43 by m ěl být rozhodnut v 
procesu schvalování Zásad územního 
rozvoje

• Je vhodné, aby obce postupovaly v 
součinnosti

• Občané s výhodou mohou využít 
institut „zástupce ve řejnosti“



Dvě koncepce pro JMK (Ing. Strnad, 2007)

Wien

Brno
Poland

Správn ě
(přes “B řeclav-Reintal”)

Nesprávn ě
(přes “Mikulov-Drasenhofen”)



Stávající systém:
Jak jej dokon čit? … PLUS TANGENTY?

Nesprávn ě Správn ě
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 - st řed

• 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.



Připravované Zásady územního rozvoje



Politick é „taška řice“ a dezinformace

Usnesení zastupitelstva JMK z 16.12,2010 



R43 a EIA



R43 a ÚP Malá Lhota



Sčítání vozidel 2010 - ŘSD



Sčítání vozidel 2010 - ŘSD


