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1. Předmět a účel Návrhové kategorizace krajských silnic
Kontext Návrhové kategorizace krajských silnic
V roce 2004 byly zpracovány analytická a prognostická část Generelu dopravy
Jihomoravského kraje (GD) (zpracovatel IKP CE). GD, sloužící zejména jako odborný
podklad pro souběžně zpracovávanou Územní prognózu Jihomoravského kraje (zpracovatel
UAD studio, schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje), je vyhotoven v podrobnosti
odpovídající právě potřebám této prognózy. V roce 2005 byla zpracována návrhová část GD
de facto jako oborový dokument. V oblasti silniční infrastruktury to znamená řešení "vyšší"
silniční sítě do úrovně zásadních tras silnic II. třídy.
Na GD navázal v roce 2006 Generel krajských silnic Jihomoravského kraje (GKS), který
podrobně řešil problematiku silnic II. a III. tříd jako nedílné součásti silniční sítě kraje. Tento
byl v roce 2006 schválen Radou JMK a slouží jako územně plánovací podklad. Finální
materiál (Souhrn návrhů Generelu krajských silnic) zpracoval 11.2006 Odbor dopravy
Krajského úřadu Jihomoravského kraje (OD KrÚ JMK), vycházeje z odborného podkladu
UDIMO (Generel krajských silnic JMK, 6.2006).

Účel Kategorizace krajských silnic
V návaznosti na GKS je zpracována Návrhová kategorizaci krajských silnic pro výhledový
stav silniční sítě a provozu k roku 2030.
Návrhová kategorizace krajských silnic slouží vlastníkovi silnic II. a III. třídy
Jihomoravskému kraji, jako konkrétní podklad pro:
 řešení územně plánovací dokumentace na úrovni kraje a obcí
 zadávání studijních prací v rámci koncepční činnosti rozvoje krajských silnic
 zadávání projektových dokumentací sloužící pro investiční činnost ve správě krajských
silnic
Návrhová kategorizace krajských silnic umožní efektivní navrhování parametrů silnic při
opravách, rekonstrukcích, modernizacích a novostavbách ve vazbě na očekávaný dopravní a
urbanistický význam.
Podle ustanovení čl. 5.2.1. ČSN 73 6101 jsou návrhové kategorie silnic stanoveny na základě
jejich významu a očekávané intenzity s tím, že podle poznámky č.5) k tomuto článku se tak
děje podle kategorizace dálnic a silnic I. a II. tř. schválené ústředním orgánem státní správy
po projednání s orgány krajů. Tento zásah ústředního orgánu státní správy do řešení silnic II.
třídy nemá žádnou oporu v zákoně č.13/97 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění,
naopak je v rozporu s ustanoveními §40 zmíněného zákona.
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR byla v červnu 2000 zpracována Kategorizace silniční a
dálniční sítě do roku 2030 a nebyla s Jihomoravským krajem projednána, neboť orgány kraje
byly ustanoveny až po krajských volbách v listopadu 2000. Po přechodu silnic II. a III. tř. do
majetku JMK k 1.10.2001 nebyla tato kategorizace projednána ani dodatečně.
Podle poznámky 6) ke stejnému článku ČSN se kategorie pro silnice III. tř. určí v souladu s
výhledovým záměrem výstavby silnic po projednání s ústředním orgánem státní správy nebo
jím pověřenou organizací. Tato poznámka již není v přímém rozporu se zněním zmíněného
zákona. Jihomoravský kraj v jejím duchu postupoval při projednání Návrhové kategorizace
pro krajské silnice II. a III. tř. (viz kap. 4).
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Závaznost kategorizace
Pro stanovení návrhové kategorie při řešení silnice II. a III. tř. je dostatečný odkaz na
soulad s touto Návrhovou kategorizací krajských silnic Jihomoravského kraje.
Navrhování řešení silnice II. a III. tř. odlišné od Návrhové kategorizace je třeba řádně
odůvodnit a projednat s Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje
nejpozději v rámci závazného stanoviska krajského úřadu v územním řízení, které bude v
takovém případě vydáváno.
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2. Shrnutí obecných zásad tvorby krajské silniční sítě
Členění silniční sítě dle GKS
Obecné zásady tvorby sítě krajských silnic byly stanoveny Generelem krajských silnic.
Základním hlediskem pro strukturování a členění sítě bylo roztřídění silnic do skupin podle
jejich významu a funkce v území a podle jejich celkového dopravního zatížení.
Základní zatřídění silnic jako pozemních komunikací definuje zákon č.13/97 Sb. o pozemních
komunikacích a v oboru místních komunikací jej doplňuje jeho prováděcí vyhláška
č. 104/97 Sb. vše v platném znění. Pro účely řešení výhledové sítě pozemních komunikací v
rámci GKS jako územně plánovacího podkladu (ve smyslu stavebního zákona) a pro účely
návrhu krajské silniční sítě bylo použito názvosloví tahů, vyjadřujících jejich význam a funkci
v území.
Zatřídění
komunikací dle
zákona č.13/97

Dálnice

Silnice

Silnice

Silnice

Místní
komunikace

I. třídy

Funkce komunikace Návrhová
podle zákona č.13/97
třída
příp. vyhlášky
dle
č.104/97
generelů
pro rychlou dálkovou
a mezistátní dopravu

pro dálkovou
a mezistátní dopravu

pro dopravu mezi
okresy
ke vzájemnému
spojení obcí nebo
III. třídy jejich napojení
na ostatní pozemní
komunikace
spojení částí měst
navzájem nebo
napojení města,
II.tř.
případně jejich části
na pozemní
komunikace vyšší
třídy
II. třídy

obslužné místní
komunikace ve
městech a obcích
III. třídy
umožňující přímou
dopravní obsluhu
jednotlivých objektů

Název kategorie dle
generelů

Označení
dle
GKS

D

dálniční a silniční tahy
mezinárodního a celostátního
významu dle GD JMK

R, I.

silniční tahy krajského
významu doporučené GD
JMK k přeřazení mezi
významově vyšší silniční tahy

X01

II.

tahy krajského významu dle
GKS

K01

III.

tahy oblastního významu dle
GKS

O01

III.

tahy lokálního významu dle
GKS

L

MK, UK

úseky jejichž zařazení do
krajské silniční sítě není dle
GKS nezbytné

N

ke spojení
jednotlivých
nemovitostí nebo ke
Účelová komunikace
spojení nemovitostí s
ostatními
komunikacemi
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Krajská silniční síť dle GKS
Výhledová silniční síť Jihomoravského kraje je založena na existenci silničních tahů
mezinárodního a celostátního významu. Tyto silniční tahy společně se silničními tahy
krajského významu tvoří kostru komunikační sítě spojující rozhodující sídla kraje, která by
měla převzít rozhodující dopravní výkon. Soustředěním dopravy do vymezených koridorů lze
následně docílit udržení příp. snížení výhledových dopravních objemů na silničních tazích
lokálního významu.
Základní krajskou komunikační síť Jihomoravského kraje budou představovat ucelené
silniční tahy krajského významu a silniční tahy oblastního významu, spojující všechny
zájmové oblasti a větší města kraje, a tvořící kostru krajské silniční infrastruktury.
Tato silniční kostra by měla propojit regiony a města obdobného významu, pokrýt
rovnoměrně celé území kraje a zajistit jeho přiměřenou dostupnost. Na území kraje plní
dopravně obslužnou až obslužnou funkci.
Základní krajskou silniční síť doplňují silnice lokálního významu. Tyto silnice jsou součástí
krajské silniční sítě a umožňují přilehlým městům a obcím napojení na silniční tahy vyššího
významu, případně vzájemné spojení menších obcí. Jedná se o tahy a úseky silnic zařazených
výhledově do III. tříd tvořené stávajícími silnicemi funkčně nižšího významu doplněné o
místní a účelové komunikace nově zařazené do silniční sítě kraje.
Funkcí silnic II. a III. tříd v extravilánu je vytvářet, v rámci silniční sítě kraje, požadovaná
spojení pro dopravu s přiměřenou kvalitou. Rozhodujícími kritérii kvality jsou především:
 kvalita spojení
 schopnost přenést očekávané dopravní zatížení
 bezpečnost
Při řešení potřeb individuální automobilové dopravy je nutno sledovat především intenzivní
využívání kapacit stávající dopravní infrastruktury, postupné kanalizování dopravy, tj. její
soustředění do vybraných pozemních komunikací při současném zajištění jejich dopravně
urbanistické funkce, a cílené omezování propustnosti vybraných komunikací na průjezdních
úsecích obcí mimo základní krajskou silniční síť.

Obecné zásady funkčního členění tahů krajských silnic dle GKS
Silniční tahy krajského významu
Funkce silničních tahů krajského významu (výhledově silnice II. třídy), je především
ve vzájemném propojení okresů. Z hlediska širšího řešení dopravní obsluhy území budou
přednostně zabezpečovat:
 spojení okresů, resp. okresních měst, která nejsou zabezpečována v rámci nadřazené
silniční sítě (tahy mezinárodního a celostátního významu,
 napojení obcí s úřadem s rozšířenou působností na okresní města, pokud toto není
zjišťováno prostřednictvím silničních tahů nadřazené silniční sítě, příp. vzájemné spojení
obcí s úřadem s rozšířenou působností (lze realizovat také silničními tahy místního
významu),
 dosažitelnost průmyslových center a průmyslových zón v rámci okresu, případně
ve vazbě na území sousedících okresů,
 dosažitelnost rekreačních oblastí nadregionálního významu
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 doprovodnou funkci k tahům mezinárodního a celostátního významu (dálnice a rychlostní
silnice)
Silniční tahy oblastního významu
Silniční tahy oblastního významu (výhledově silnice III. třídy) budou mít v území převážně
obdobnou funkci a význam jako silnice vyšší kategorie. Zásadní rozdíl bude především
v rozsahu a úrovni obsluhovaného území. Umožňují zabezpečit okresní vazby a dosažitelnost
významných regionálních center v rámci řešeného území okresu:
 napojení obcí na obce s úřadem s rozšířenou působností
 vzájemné spojení obcí s úřadem s rozšířenou působností v rámci okresu, pokud nejsou
spojeny silničními tahy vyšší kategorie
 dosažitelnost místních průmyslových, kulturních a rekreačních center
 vzájemné spojení obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000
Silnice lokálního významu
Silnice lokálního významu (výhledově silnice III. třídy) řeší vztahy na místní úrovni:
 napojení ostatních obcí na silniční tahy místního významu vyšší kategorie
 místní spojení obcí
 napojení souboru obcí (např. v rámci mikroregionů) na místní významná centra
Silnice a úseky neplnící funkce krajské silnice
Silnice, které neplní na území Jihomoravského kraje funkci krajské silnice tak, jak ji definuje
zákon č.13/97 příp. plní funkci odpovídající místním komunikacím, tak jak je definuje zákon
č.13/97 a vyhláška č. 104/97, případně jsou v krajské síti nadbytečné (plní funkci silnice
odpovídají definici zákona, ale některé vazby duplikují).
Na základě výše uvedených obecných zásad Generel krajských silnic navrhl konkrétní
vedení tahů a určení úseků krajských silnic, ze kterého vychází i návrhová kategorizace.

Princip návrhů nových úseků v krajské silniční síti dle GKS
Jedná se o návrhy staveb (akcí, záměrů) na krajských silnicích, které byly vytipovány z
analytické části a posouzeny z hlediska významu, funkce, dopadů do území a pod.
Závazné návrhy
Jedná se o návrhy, které se doporučují k realizaci ve sledovaném návrhovém období, tj.
k horizontu roku 2030. Návrhy mají významný až podmiňující vliv na dopravní řešení i na
celkový rozvoj území.
Směrné návrhy
Jedná se o návrhy, které nemají zásadní vliv na dopravní řešení území, nejsou pro dané
silniční tahy nezbytné, je však možné je dlouhodobě sledovat a průběžně hodnotit
opodstatněnost a účelnost jejich zařazení do krajské silniční sítě s ohledem na postupnou
dostavbu a realizaci jejího cílového uspořádání. Lze předpokládat, že realizace těchto návrhů
přesáhne časový horizont návrhového období.
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3. Principy návrhu kategorií krajských silnic
Podklad návrhové kategorizace
Jako podklad pro návrhovou kategorizaci krajských silnic byl použit Návrh kategorizace
krajských silnic zpracovaný ve studii "Kategorizace krajských silnic JMK" (DHV a Pavex,
11.2007). Studie též vyhodnotila stávající šířkové uspořádání komunikací na základě dat GIS
databanky majetkových správců silnic (© ŘSD ČR) ve stavu k 1.1.2007.
Návrh ve studii byl proveden na základě přiřazení intenzit dopravy jednotlivým kategoriím
dle ČSN 73 6101 (tabulka 5 Orientační rozpětí úrovňových intenzit k předběžnému stanovení
návrhové kategorie silnic, rychlostních silnic a dálnic) takto:
Intenzita min.
(voz/24hod)

Intenzita max.
(voz/24hod)

Návrhová
kategorie

0

1 000

S 6,5

1 001

5 000

S 7,5

5 001

7 000

S 7,5

7 001

10 000

S 9,5

10 001

27 750

S 9,5

OD KrÚ JMK upravil Návrh uvedené studie zejm. takto:
 odstranil nesoulady s GKS
 zavedl odkaz na místní řešení v intravilánech měst
 sjednotil návrhové kategorie v ucelených úsecích tahů
 upravil návrhové kategorie v úsecích silnic, kde v návrhovém období bude ponížena nebo
povýšena funkce silnice nebo jejího úseku

Tahy krajského významu
V případě tahů krajského významu je zpravidla navržena kategorie S 7,5, pouze v případech,
kdy ani v návrhovém období 2030 nebudou předpokládané intenzity dopravy v příslušné výši
je případně ponechána kategorie S 6,5. Naopak v úsecích vysokých intenzit (t.j. zejména v
oblasti brněnské aglomerace) je v odůvodněných případech navrhována i kategorie S 9,5.
Kategorie S11,5 není navrhována. V souvislých úsecích tahu je snaha navrhovat jednotnou
kategorii.

Tahy oblastního významu
V případě tahů oblastního významu je zpravidla navržena kategorie S 6,5, pouze v případech,
kdy již v současné době intenzity dopravy odpovídají kategorii S 7,5 je tato navržena.
Kategorie S9,5 je navržena pouze vyjímečně. V souvislých úsecích tahu je snaha navrhovat
jednotnou kategorii.

Úseky lokálního významu
Úseky lokálního významu jsou navrhovány převážně v kategorii S6,5 pouze v případech, kdy
již v současné době intenzity dopravy odpovídají kategorii S 7,5 je tato navržena. Kategorie
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S9,5 je navržena pouze v jediném případě. Kategorie S 4,0 je navržena pouze ve výjimečných
případech.

Úseky neplnící funkci krajské silnice
Úseky neplnící funkci krajské silnice jsou navrhovány převážně v kategoriích odpovídajícím
stávajícím šířkám t.j. v S4,0, S6,5 a S7,5 nebo jsou redukovány. Kategorie S9,5 je ponechána
pouze na vjezdech do Brna.
Pokud dojde před vyřazením silnice k významným úpravám stávající komunikace, je třeba
návrhovou kategorii upravované stávající komunikace individuálně posoudit s ohledem na
očekávaný horizont vyřazení silnice.

Tahy přeřazované do státní sítě
GD v rámci optimalizace sítě silnic v JMK navrhuje zařazení významných tahů silnic II. tř.
mezi silnice I. tř.
V případě tahů silnic II/380 (budoucí I/51) a silnic II/379 - II/374 - II/150 (I/41?) je
navrhována kategorie S9,5.
V ostatních případech je ponechávána současná kategorie nebo je odkaz na místní řešení,
neboť se převážně jedná o úseky ve městě Brně nebo úseky přestavované v rámci výstavby
R43.
Pokud dojde před přeřazením silnice k významným úpravám stávající komunikace, je třeba
návrhovou kategorii upravované stávající komunikace individuálně posoudit s ohledem na
očekávaný horizont přeřazení silnice.

Závazné návrhy nových úseků
Návrhové kategorie byly přiřazeny tahům silnic definovaným v GKS, tzn. tahům ve stávající
stopě s rozšířením o závazné nové úseky. Tam, kde výstavbou nového úseku krajské silnice
dojde k funkčnímu ponížení stávající komunikace (a tato zůstává krajskou silnicí), je
navrhována kategorie již odpovídající budoucí funkci.
Jako závazné jsou GKS brány i návrhy GD ve věcech nových tahů a přeložek dálnic a silnic I.
tř. Tam, kde mají tyto návrhy vliv na krajskou silnici (většinou se jedná o přeřazení úseku
stávající silnice I. tř. do krajských silnic) je navrhována kategorie již odpovídající budoucí
funkci.
Pokud dojde před realizací závazného návrhu k významným úpravám stávající komunikace,
je třeba návrhovou kategorii upravované stávající komunikace individuálně posoudit s
ohledem na očekávaný horizont výstavby nového úseku.

Směrné návrhy nových úseků
Pro směrné návrhy nových úseků nebyla kategorizace zpracována. Tam, kde výstavbou
nového úseku krajské silnice nebo zařazením úseku místní nebo účelové komunikace mezi
krajské silnice dojde k funkčnímu ponížení stávající komunikace (a tato zůstává krajskou
silnicí), je navrhována kategorie odpovídající stávající funkci.
Pokud dojde před realizací nebo zařazením nového úseku k významným úpravám stávající
komunikace, je třeba návrhovou kategorii upravované stávající komunikace individuálně
posoudit s ohledem na očekávaný horizont výstavby nebo zařazení nového úseku.
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Návrhové kategorie v intravilánech měst a obcí
Návrhová kategorizace je zaměřena na návrh extravilánových úprav silnic. Při průchodů obcí
je ponechána v grafickém výstupu většinou extravilánová kategorie. V centrech měst, kde
jsou intravilánové úseky delší, není návrhová kategorie specifikována s odkazem na místní
řešení.
Intravilánové úpravy komunikací je třeba posuzovat vždy individuálně a šířkové uspořádání
navrhovat s uvažováním těchto zásad:
 respektování ČSN 73 6110
 posouzení ekonomiky a efektivity
 u malých sídel šířková úprava odpovídá funkci silničního tahu
 u velkých sídel šířková úprava odpovídá funkci silnice ve městě i bez ohledu na funkci
silničního tahu
 úprava umožňuje zklidnění a bezpečnost dopravy, užívání veřejného prostranství všemi
druhy dopravy (hromadná, pěší, cyklistická, v klidu)
 úprava respektuje v maximální možné míře stávající zástavbu a využití okolní ploch
 návrh šířky jízdního pruhu komunikace nad 3,25 m, návrh více jízdních pruhů v jednom
směru, užití odstavného pruhu bez fyzického odlišení od jízdního pruhu a pod. je třeba
vždy řádně odůvodnit

Návrhová rychlost
Návrhová kategorizace silnic JMK stanovuje pro silnice II. a III. tř. kategorijní šířku silnice.
Návrhová rychlost není pro jednotlivé úseky silnic stanovována a bude individuálně určována
při zpracovávání projektů oprav, rekonstrukcí a modernizací silnic a to v souladu s
ustanoveními čl. 8.2. a tabulky č.9 ČSN 73 6101 podle konkrétních podmínek zejména v
závislosti na využití území, konfiguraci terénu, provozních podmínkách a pod. Při
rozhodování o návrhové rychlosti bude přihlíženo k maximální homogenitě uceleného tahu
silnice. Rámcově bude rychlost navrhována takto:
Návrhová
kategorie

Návrhová rychlost (km/h)
rovinaté území

pahorkatina

horské území

S4

40

40

30

S 6,5

60

60

50

S 7,5

70

60

50

S 9,5

80

70

60

Vyhodnocení rozdílů mezi stávajícím a návrhovým stavem
Studie "Kategorizace krajských silnic JMK" (DHV a Pavex, 11.2007) též vyhodnotila
stávající šířkové uspořádání komunikací a úsekům silnic přisoudila stávající kategorii,
odpovídající vážené průměrné šířce v daném úseku. Na základě rozdílů mezi těmito
stávajícími kategoriemi a navrhovanými kategoriemi byla odhadnuta "náročnost"
kategorizace krajských silnic, kterou zhruba sumuje níže uvedená tabulka.
Udává, na jakých délkách krajských silnic (při předpokládané silniční síti k roku 2030)
nedosahují v roce 2007 silnice v extravilánu potřebných kategorijních šířek, jaká plocha
vozovky je potřebná k dosažení příslušných šířek a průměrné potřebné rozšíření vozovky.
Celkem se jedná o více než 2 000 km silnic, tedy takřka o polovinu krajských komunikací. V
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tabulce nejsou započítány nově budované úseky a úseky s místní úpravou. Finanční náklady
jen na samotné uvedení silnic do potřebné kategorijní šířky by se pohybovaly mezi 10 až 20
miliardami Kč.

Úpravy komunikací
Silnice

Délka
celkem

Plochy vozovek
přírůstek

tah

km

m

Délky komunikací

úbytek
2

Průměrné
rozšíření zúžení rozšíření zúžení rozšíření
km

%

%

m

X

93.5

82 000

14 000

38.8

5.6

41.5%

6.0%

2.1

K

895.9

560 000

177 000

343.9

80.5

38.4%

9.0%

1.6

O

917.9

960 000

65 000

555.8

43.9

60.6%

4.8%

1.7

1748.4 2 627 000

73 000

1 104.5

62.9

63.2%

3.6%

2.4

0.3%

0.9%

0.8

L
N

465.1

1 000

9 000

1.3

4.4

138

26 000

127 000

14.8

54.1

10.7% 39.2%

1.8

II.

1487.2 1 325 000

106 000

785.0

50.2

52.8%

3.4%

1.7

III.

2440.2 2 878 000

106 000

1 243.4

93.1

51.0%

3.8%

2.3

2 000

0

1.1

0.0

100.0%

0.0%

1.8

4 120.8 4 230 000

338 000

2 044.3

197.3

49.6%

4.8%

2.1

třída
I.

MK

1.1

celkem
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4. Projednání Návrhové kategorizace
Způsob projednání
Návrh kategorizace byl dán k projednání městským úřadům obcí s rozšířenou působností,
které vykonávají funkci silničního správního úřadu pro silnice II. a III. tř., Správě a údržbě
silnic JMK a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Své připomínky zaslalo 8 subjektů. Některé ze shromážděných připomínek nesměřovaly k
vlastní kategorizaci, ale k návrhu tříd a funkcí komunikací. Silniční síť, na kterou je
kategorizace navrhována vychází z Generelu dopravy a Generelu krajských silnic (viz kap. 1).
Tyto připomínky tak samozřejmě nemohly být v kategorizaci zohledněny, nicméně zůstávají
zachovány pro případnou aktualizaci Generelu dopravy příp. Generelu krajských silnic.

Vypořádání připomínek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Souhlasí s kategorizací S9,5 silnic II/380, II/379, II/374 a II/150 v úsecích, které přejdou do
státní sítě.
Upozorňuje na současné zpracovávání návrhu kategorizace silniční a dálniční sítě do roku
2040 na základě objednávky ŘSD.
MěÚ Břeclav
Ke kategorizaci nemá připomínky.
MěÚ Hodonín
Ke kategorizaci nemá připomínky.
MěÚ Kyjov
Ke kategorizaci nemá připomínky.
MěÚ Veselí n.M.
Ke kategorizaci nemá připomínky.
MěÚ Tišnov
Ke kategorizaci nemá připomínky.
MěÚ Znojmo
Ke kategorizaci nemá připomínky.
SUS JMK
II/431 v úseku Bohdalice - Vyškov kategorizovat jako S9,5 - respektováno.
II/421 v úseku Mikulov - Terezín kategorizovat jako S9,5 - není respektováno; výhledové
intenzity v úseku přes CHKO Pálava mírně přesahují tisíc vozidel, v nejzatíženějším úseku
II/425 - Bořetice nedosahují 5 000 vozidel. Není zájmem JMK do tohoto tahu směřovat
tranzitní dopravu nabídkou široké komunikace.
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5. Výstupy Návrhové kategorizace
Přílohy
Kategorizace je prezentována těmito výstupy PDF:
1) Návrhová kategorizace krajských silnic JMK - text
2) Návrhová kategorizace krajských silnic JMK - mapa
Výstupy GIS
Výstupy GIS byly zpracovány OD KrÚ JMK s využitím výstupů studie DHV, Pavex.
Projekt:
Kateg_08_návrhOD.mxd
Vrstvy:
Jev (vrstva)

soubor SHP

Návrhová kategorizace krajské silniční sítě k
r.2030

Kateg_08_nOD_návrh2030

typ
polyline
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