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Jak to všechno začalo

• Součást Mnichovské dohody, začala se budovat
v dubnu 1939, stavba zastavena v dubnu 1942.

• Z dobové dokumentace je zřejmé, že trasa tvořila
obchvat Brna.

Autor: Beroesz – own draw by uploader, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6388401

Německá průchozí dálnice, Lídl Janda
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Dříve a dnes

Německá průchozí dálnice, Lídl, Janda



Myšlenka na dostavbu Hitlerovy dálnice

• V roce 1994 Zastupitelstvo města Brna schválilo do
Územního plánu města Brna silnici R43 přes Bystrc.

• Jako reakce na toto rozhodnutí vzniká občanské
sdružení Občané Brna proti stavbě rychlostní
komunikace R 43 v trase Kuřim – Troubsko.

• V roce 1995 vzniká Petice občanů proti stavbě
rychlostní komunikace R43 po trase tzv. německé
dálnice v úseku Kuřim-Bystrc-Troubsko“, kterou
podepsalo více než 37 tisíc občanů.

• V roce 2010 Nejvyšší správní soud rozhodl, že
v Územním plánu města Brna je trasa R 43 přes Bystrc
vedena neoprávněně.



Co se děje dnes?

• Politika transevropské dopravní
sítě (TEN-T) má za cíl zajišťovat
dopravní infrastrukturu nezbytnou
pro řádné fungování vnitřního
trhu.

• Jihomoravský kraj se tvrdohlavě
snaží o realizaci průtahu Brnem. V
rámci kampaně používá několik
nepravdivých tvrzení, především:
• Tranzit zůstane údajně pod 4%.
• Vše bude údajně v tunelech,

takže zcela bez vlivu na okolí.



Návrh Aktualizace ZÚR (zveřejněn 09/2019)

• Na prezentacích kraje v Bystrci a v Kníničkách byly
opakovaně prezentovány obrázky s různými tunely.

• Zástupkyně krajského úřadu ujišťovala občany, že tunely
budou a že je to garantováno. Tvrdila, že co do ZÚRKY dají,
bude závazné.

• Náměstek hejtmana přiznal, že dálnice přes Bystrc bez
tunelů by nebyla realizovatelná, proto prý navrhli pro Bystrc
a Kníničky nové řešení.



Návrh Aktualizace ZÚR (zveřejněn 09/2019)

• Tunely ale v grafické příloze Návrhu Aktualizace ZÚR
nejsou !



Návrh Aktualizace ZÚR (zveřejněn 09/2019)

Úkoly pro koho ?

…. pro město Brno, obce Jinačovice, Troubsko …

Zajistit územní podmínky, není garance realizování!

Nadstandard ve státní správě ?? 

„Například“ ??    ... také třeba nic !



Proč je obchvat výhodnější?

• Protože průtah by negativně ovlivnil (hluk, emise,
otřesy,…) Bosonohy, Bystrc, Kníničky, ale také další SZ
části Brna a okolí

• Protože zachováme unikátní rekreační a volnočasovou
oblast dostupnou pro všechny Brňany s využitím MHD

• Protože dojezdová doba Kuřim-Bosonohy bude dokonce
kratší než přes Bystrc

• Protože bude možné zachovat akce jako triatlon,
veslařské závody, vokolo prýglu, ohňostroje a další ve
stávající podobě

• Protože tranzitní doprava do města prostě nepatří



Proč je obchvat výhodnější?



Jedině plnohodnotný dálniční 
obchvat celého Brna
• nepoškodí rekreační oblast přehrady

• umožní rychlé dopravní spojení

• nebude vnášet novou hygienickou zátěž do oblastí, kde
jsou již překračovány limity

• bude plnohodnotnou dálnicí

• jako ve vyspělých zemích odkloní dopravu z města
místo zavlékání tranzitu do Brna

• při optimalizovaném trasování bude šetrnější k našim
sousedním obcím v kraji

• nebude finančně zatěžovat Brno

• nebude brzdit výstavbu komunikace soudními spory o
umístění komunikace, ZUR atp.



Územní studie jako podklad pro AZÚR

• ÚS obsahuje zásadní nepřesnosti a chyby!

• Vstupní data modelu

– podhodnocená doprava

• Dopravní model

- sporná přesnost modelování



Územní studie jako podklad pro AZÚR

• Nejúčinnější varianta

– porovnání pod úrovní chyby

• Rozptylová studie

- nejhorší varianty

prohlášeny studií

za nejlepší



Územní studie jako podklad pro AZÚR

• Hluková studie

– zcela špatně spočítáno

– používá nezveřejněná data

– problém 400 m

• Hluková studie vyhodnocení

– nehodnotí překročení

hygienických limitů



Návrh Aktualizace ZÚR (zveřejněn 09/2019)

www.zurka.cz

Kompletní dokumentace  - vše lze najednou stáhnout 
– viz www.d43.cz – viz článek o tunelech

Možno poslat email z www.d43.cz (záložka „Kontakt“)

http://www.zurka.cz/


Návrh Aktualizace ZÚR (zveřejněn 09/2019)

I. Výrok – Závazná část
II. Odůvodnění
III. VVURÚ  --- část A je posouzení SEA



• Do 8. 11. 2019 se k Aktualizaci ZÚR mohou

vyjádřit právnické i fyzické osoby.

• Veřejné projednání dokumentu se plánuje

v dubnu, či květnu 2020.

• Posledním milníkem je schválení dokumentu

v Zastupitelstvu JMK, které by mělo

proběhnout v září 2020.

Co se bude dít dále?



• Diskutovat o problematice s lidmi

• Podepsat petici

• Podepsat a šířit e-petici

• Podepsat věcně shodné připomínky

• PODAT VLASTNÍ PŘIPOMÍNKY 

• Sledovat aktuální dění (www.d43.cz)

Co lze nyní dělat?



Připomínky k návrhu Aktualizace ZÚR 
(lze podávat do 8.11.2019)

• Adresovat na Krajský úřad JMK, Brno

• Připomínka – očíslovaný kus textu

• Dlouhé texty dělit na kratší části (jednotlivé připomínky)

• Každou připomínku musí úřad vypořádat

• Žádný dopis do schránky neobdržíte



Zdroje dat, kontakty

D43 Brnem dálnici nechceme

Zelená pro Bystrc

Kníničky a okolí

Pro Kníničky

http://d43.cz/

http://bystrc.zeleni.cz/

http://bystrcaci.cz/

WWW

http://d43.cz/
http://bystrc.zeleni.cz/
http://d43.cz/


Děkujeme za pozornost D43.cz

pixabay.com

PRŮTAH MĚSTEM OBCHVAT MĚSTA

+ PROSTŘEDÍ
+ PLYNULOST
+ RYCHLOST
+ FINANCE

TRANZIT


