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1. SEZNAM PŘÍLOH 
 
 
A Průvodní zpráva 
 
B Výkresy 

 1 Situace širších dopravních vztahů    1 : 25 000 
 2 Koordinační situace stavby     1 : 10 000 
 3  Podélný profil hlavní trasy     1 : 5 000/500 
 4  Vzorové příčné řezy      1 : 100, 200 
 5 Charakteristické příčné řezy    1 : 200 
 6 Přeložky křižujících komunikací 
  6.1 Podélné řezy      1 : 5 000/500 
  6.2 Vzorové příčné řezy    1 : 100 
  6.3 Charakteristické příčné řezy   1 : 200 
 7 Křižovatky 

  7.1 Situace - MÚK Česká     1 : 2 500 
  7.2 Situace - MÚK Kuřim     1 : 2 500 
  7.3 Situace - MÚK Čebín     1 : 2 500 

  7.5 Podélné profily – část 1    1 : 5 000 / 500 
  7.2 Podélné profily – část 2    1 : 5 000 / 500 
  7.3 Podélné profily – část 3    1 : 5 000 / 500 
  7.5 Vzorové příčné řezy    1 : 100 
  7.6 Charakteristické příčné řezy   1 : 200 
 

8 Schémata mostních objektů  
8.1 Technická zpráva 
8.2 Přehledná tabulka mostních objektů 
8.3 Přehledné výkresy mostních objektů 

 
 9  Tunel Kuřim 
   9.1 Technická zpráva       
   9.2 Situace tunelu Kuřim    1 : 2 000 

   9.3 Vzorové příčné řezy    1 : 100 
   9.4. Podélné profily řezy tunelovými troubami 1 : 5 000/500 
 
 
C Účinky stavby 
  1. Dopravně inženýrské údaje 
 
 
D Zeměměřičké podklady 
  1.  Technická účelová mapa vybraných úseků trasy   
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2. Zdůvodnění  studie  stavby 
ÚVOD 

 
Evropskou integrací dochází k posílení dálkových přepravních vztahů přede 

vším v relacích sever – jih, které budou realizovány prostřednictvím dopravní 
infrastruktury TEN, (Trans - European Transport Network), jejíž nosná síť, na území 
České republiky, tvořená větví B VI. multimodálního koridoru Gdaňsk – Varšava – 
Katovice – Ostrava – Brno – hranice s Rakouskem a IV. multimodálním koridorem 
Berlín – Praha – Brno – Budapešť – Istanbul, se kříží v blízkosti města Brna. 

   

ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
 
Dle koncepce rozvoje výstavby dálnic a rychlostních silnic ČR je nutno propojit 

paralelně vedené tahy dálnice D1 Praha – Brno a rychlostní silnice R 35 Hradec 
Králové – Olomouc důležitou dopravní příčkou, vedenou v severojižním směru od 
křižovatky s dálnicí D1 u Brna v trase rozestavěné tzv. německé dálnice přes Kuřim, 
Černou Horu, Sebranice, Jevíčko a Městečko Trnávku s připojením na výhledovou 
trasu rychlostní silnice R 35 východně od  Starého Města u Moravské Třebové. Tato 
komunikace je vedena jako rychlostní silnice s označením R 43.  

 
Dopravní napojení metropole Jihomoravského kraje na tuto páteřní 

komunikaci směrem od severu  prostřednictvím silnice I/43 je nutno řešit výstavbou 
nového úseku komunikace včetně jejího připojení k R43. Dosavadní práce vycházely 
z koncepce výstavby R 43 směrem od jihu, tj. od jejího napojení na dálnici D1 u 
Troubska. Takto koncipovaná výstavba R 43 byla v 1. etapě provizorně připojena na 
stávající silnici I/43 komunikací, vedenou severně od města Kuřimi s napojením na 
silnici I/43 směrem na Liůvku mimoúrovňovou křižovatkou umístěnou 
severovýchodně od zástavby města. Tato komunikace je převzata do stále platného 
územního plánu města Kuřimi.  

 
Dalšími projekčními pracemi byla upřesněna jak poloha R43 tak i poloha 

tohoto severního obchvatu Kuřimi, v zásadě nadále ve smyslu řešení, zakotveného 
v ÚP města, včetně mimoúrovňové křižovatky tohoto severního obchvatu silnice 
II/385 s R43 u obce Malhostovice a zkapacitnění silnice I/43 od konce její 
čtyřpruhové úpravy u obce Česká po mimoúrovňové připojení severního obchvatu 
Kuřimi východně od areálu Věznice Kuřim.  

 
Takto koncipovaní úprava silniční sítě umožní připojení rychlostní silnice R 43 

směrem na severní okraj zástavby města Brna, umožní převedení části dopravy na 
silnici II/385 z dnešního průtahu městem na obchvatovou komunikaci a dále umožní 
budování R 43 od severu s dočasným ukončením západně od Kuřimi do  doby, než 
bude rozhodnuto o jejím pokračování na území města Brna. 

 
Nevýhodou tohoto řešení je kromě omezení ploch rekreačního zázemí města 

především prodloužení trasy po obvodu obou odvěsen přibližně pravoúhlého 
trojúhelníku, tvořeného komunikací I/43 vedenou v severojižním směru, přeložkou 
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silnice II/385 vedenou severním obchvatem Kuřimi ve směru západ - východ a 
dnešním průtahem městem, vedeným nejkratší cestou ve směru severozápad – 
jihovýchod. Dle výsledků modelování dopravy takto uspořádaná silniční síť 
ponechává poměrně značné procento dopravy na stávajícím průtahu městem a tudíž 
zde připouští i nárůst dopravy přivedené z R43. Dále značně zatěžuje úsek silnice 
I/43 mezi Českou a MÚK Kuřim – východ, která je vedena mezi místní částí Podlesí, 
tj. prakticky v průtahu zástavbou města. Přesto k tomuto řešení vydalo město Kuřim 
kladné vyjádření. 

 
V roce 2008 zpracoval student VUT Brno Petr Maurer diplomovou práci, ve 

které systémově řešil dopady změny koncepce výstaby R 43 na navazující silniční 
síť. Dospěl k závěru, že optimální trasou pro připojení města Brna na R 43 je  
komunikační příčka, vedena úhlopříčně od jihozápadu směrem na severovýchod 
jižním obchvatem Kuřimi, s nezbytným překonáním terénní překážky hřbetu 
Kuřimské hory na území Přírodního parku Baba tunelovým úsekem o délce cca 
1 200 m. 

 
Tato komunikace o délce cca 4 km je připojena na stávající ukončení 

čtyřpruhové úpravy silnice I/43 u obce Česká a pokračuje směrem na západ tunelem 
pod Kuřimskou horou jižně od zástavby města Kuřimi směrem k bodu napojení na 
R43. 

 

CÍL STUDIE 
 

Účelem technické studie je rozpracování myšlenky jižního obchvatu Kuřimi, 
naznačené ve výše uvedené diplomové práci, spočívající v prověření průchodnosti 
území na úrovni techniké studie, vypracované do mapových podkladů v měřítku 1 : 
10 000, doplněných v rozhodujících úsecích tachymetrickým měřením, provedeným 
v letošním roce v souřadném systému S – JTSK a výškovém systému Balt po 
vyrovnání. Součástí předkládaného řešení je i naznačení možného pokračování R 43 
jak bystrckou stopou tak i jejího možného pokračování boskovickou brázdou tak, aby 
se uvedené řešení nestalo překážkou v dalším pokračování přípravy R43. 

 
Variantní vedení přeložky trasy silnice II/385 jako čtyřpruhové směrově dělené 

silnice jižním obchvatem města Kuřimi s tunelovou částí pod masivem Kuřimské hory 
bude podkladem pro zpracování nového územního plánu města Kuřimi. Součástí 
řešení jsou tři mimoúrovňové křižovatky, z nichž první MÚK řeší připojení obce 
Česká, města Kuřimi od jihu a připojení silnice I/43 směrem na Blansko. Druhá MÚK 
mezi obcí Moravské Knínice a městem Kuřimí řeší připojení jižního obchvatu  
k rychlostní komunikaci R43, dále pak dopravní připojení jihozápadní části města 
Kuřimi a připojení silnice III/3846 směrem na Jinačovice. Třetí MÚK, která je 
navržena již ve směrovém řešení samotné R43, řeší připojení silnice II/385 směrem 
na Tišnov, Čebín a Kuřim, dále pak připojuje přeložku silnice III/3861 směrem na 
Moravské Knínice. Součástí studie jsou rovněž přeložky polních cest a účelových 
komunikací. Výsledkem studie by proto mělo být komplexní dopravní řešení v 
prostoru města Kuřimi, které umožní optimální dopravní obsluhu území a přitom 
v maximální míře odvede tranzitní dopravu mimo zastavěné území města.   
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3. Zájmová  oblast  studie 
 Zájmové území studie se nachází v severní oblasti Jihomoravského kraje 

v terénní sníženině tzv. Kuřimské kotliny, ohraničené na severu vyvýšeninou Zlobice 
(394 m), na východě masívem Babího lomu (562 m) a vyvýšeninou Březina, ležícími 
severně do obce Lelekovice, na západě masívem Čebínského kopce (369 m) a 
Převychu, ležícími severně od obce Moravské Knínice. Na jihu je území omezeno 
obcemi Česká a Jinačovice. Dominantu území tvoří masív Kuřimské hory (435 m) 
s terénním hřbetem, propojujícím vrchy Sychrov (463 m) a Velká Baba (446 m) mezi 
Českou a Jinačovicemi, dále vrch Šiberná (359 m)  

  

3.1 Průchozí koridory 
Směrové i výškové je vedení navrhované komunikace, dané požadovanými 

návrhovými parametry, je podmíněno především morfologií terénu a stávající 
zástavbou, zejména obytnou. Dalším limitujícím faktorem je značná členitost terénu a 
stísněné poměry v místech rozhodujících dopravních uzlů.  

 
Umístění dopravního uzlu MÚK Česká je navženo v místě, které nezasahuje 

do chráněného území kopce Šiberná. Za tímto MÚK po pravé straně navrhované 
komunikace se nachází plochy územním plánem určené pro rodinné bydlení, které 
navrhovaná komunikace i díky mostní konstrukci s absencí násypových těles jen 
těsně míjí. 

 
 Tunelová část prochází pod zalesněným masivem Kuřimské hory a končí 

částečným zásahem do plochy, územním plánem určené jako plochy pro sportovní a 
rekreační zažízení, které jsou součástí golfového hřiště Kaskáda. Do tohoto území 
částečně zasahuje i přeložka silnice III/3846.  

 
MÚK Kuřim nezasahuje do stávajícího územního plánu a svou polohou je 

situována převážně do ploch, které jsou určeny pro zemědělské účely. 
  
MÚK Čebín se nachází v těsné blízkosti chráněné lokality Obůrky – Třeštěnec, 

situované na hotovém zemním tělese původně plánované R 43. Křižovatka je 
navržena s ohledem na minimální zásah do této lokality. 

 
Z hlediska ochrany jednotlivých hospodářských zájmů je průchod navrhované 

trasy řešen z hlediska střetů se stávající infrastrukturou, především železničními 
tratěmi, sítí pozemních komunikací, elektrickými vedeními, plynárenskými zařízeními 
a vedením hlavních vodovodních přivaděčú. Zemědělské zájmy jsou dotčeny 
záborem orné půdy, narušením systému polních cest a narušením závlahových 
zařízení.  
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4. Výchozí  údaje  pro  návrh  variant 

4.1 Podklady 

Mapové podklady: 
Studie byla zakreslena do digitálních rastrových map ZM10 v měřítku 1 : 10 000.  
V exponovaných úsecích bylo provedena tachymetrické zaměření terénu. 
Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.  

Projektové podklady: 
Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka, aktualizace technické studie, HBH 
Projekt spol. s r.o.,  2006 
Vyhledávací studie R43 v úseku Moravské Knínice – Malhostovice, HBH Projekt 
spol. s r.o., 2005 
Severní přivaděč k R43 Česká – Kuřim, Diplomová práce, Ing Petr Maurer, 2008 
 

4.2 Základní údaje navrhovaných komunikací 
Jižní obchvat Kuřimi S 24,5 
Kategorie silnice        S 24,50 / 80 
 
Min.  dovolený poloměr směrového oblouku 
 při dostředném sklonu vozovky 2,50 %    775  m 
  
Min.  dovolený poloměr výškového oblouku 
 vrcholového pro zastavení      5 000 m 
 údolnicového          3 000 m 
 
Mimoúrovňové křižovatky 
Větve mimoúrovňových křižovatek jsou navrženy v souladu s ČSN 73 61 02 
Ostatní překládané komunikace budou navrženy v těchto kategoriích: 

 
Komunikace I. třídy        S 115/80 (70). 
 
Komunikace II. třídy         S 9,5/70 (S 7,5/60). 
 
Komunikace III. třídy,       S 7,5/60 (50). 
 
Místní komunikace 
Místní komunikace jsou navrženy dle ČSN 73 6110.  
 
Polní a lesní cesty 
Polní a lesní cesty budou navrženy v kategorii P 4,0/30.  
 
Mostní objekty: 
Mostní objekty budou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 6201. 
Zatěžovací třída A dle ČSN 73 62 03. 
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4.3 Dopravně inženýrské údaje 
Dopravně inženýrské posouzení zahrnuje nejen stanovení intenzit dopravy na 

výhledové síti v případě realizace obchvatu Kuřimi v jižní stopě, ale také srovnání 
této varianty s oficiálně sledovanou trasou severního obchvatu města. K oběma 
trasám jsou dokumentovány kartogramy intenzit dopravy ve dvou alternativách 
silnice R43. První uvažuje s přednostní realizací úseku Kuřim-Svitávka, druhá počítá 
s dobudováním kompletního tahu od dálnice D1 až po silnici R35. Pro názornost jsou 
intenzity dopravy stanoveny pro dva časové horizonty. Podrobnosti viz. příloha D. 

5. Charakteristiky území z hlediska jejich vlivu na návrh trasy 

5.1 Členitost terénu 
 Zájmové území se nachází v provincii Česká vysočina, na rozhraní tří celků – 
Hornosvratecké vrchoviny,  Boskovické brázdy a Drahanské vrchoviny. 
 
 Trasa rychlostní silnice R43 je vázána na Boskovickou brázdu, což je protáhlá, 
3 – 10 km široká tektonická sníženina, která probíhá od Moravského Krumlova na 
jihozápadě až k Moravské Třebové na severovýchodě.  
 
 Trasa jižního obchvatu Kuřimi ve směru od Brna probíhá ve stoupání a 
v levotočivém směrovém oblouku podél kopce Šiberná,  překonává mozovské údolí 
za Svatým Janem, kde následuje tunelová část přivaděče, která je situována pod 
masivem Kuřimské hory a klesáním pokračuje až do napojení rychlostní komunikace 
R43 v boskovické brázdě.  
 

5.2 Geologické poměry 
 Kuřim je situována v morfologické depresi, která je vyplněna jíly, štěrky a písky 
terciérního (třetihorního) stáří, na kterých leží kvartérní (čtvrtohorní) spraše. Kopce 
v okolí jsou budovány vyvřelými horninami proterozoického (starohorního) 
brněnského masívu s masívem Kuřimské hory, tvořeném granodiority a hřbet Babího 
lomu, tvořený paleozoickými (prvohorními) sedimenty. Západně od Kuřimi se na 
hranici brněnského masívu a permokarbonské boskovické brázdy objevují v úzkém 
pruhu svrchnopaleozoické sedimenty s převažujícími vápenci (Čebínka, Pecka ...). 
 V nižších polohách jsou mozaikovitě zastoupeny terciérní marinní písky a 
vápnité jíly. Terciér vystupuje i v štěrkopískovém vývoji. 
 
 Z pokryvů se uplatňují spraše přerušované fluviálními, písčitohlinitými 
sedimenty vodních toků. Velmi rozšířeny jsou písčitohlinité svahoviny. Zastoupení 
hornin v území je následující: 
 
Kvartér: 

− fluviální a deluviofluviální písčitohlinité sedimenty (holocén) 
− spraše (pleistocén) 

 
Terciér 

− fluviální písčité štěrky (neogén, pliocén) 
− mořské vápnité jíly (neogén, spodní báden) 
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Paleozoikum (perm boskovické brázdy) 

− červenohnědé jílovce, prachovce, a jemně až středně zrnité pískovce (autun) 
− žlutohnědé až šedohnědé jílovce, prachovce a jemně až středně zrnité 

pískovce (autun) 
− červenohnědé až rezavě hnědé slepence rokytenské facie (autun) 

5.3 Hydrogeologické poměry  

Podzemní vody 
 Z hlediska typu hydrogeologického prostředí můžeme v posuzovaném 
koridoru nalézt jak průlinové, tak i puklinové kolektory a jejich přechodové formy. 
V okolí Kuřimi je to puklinový kolektor připovrchové zóny rozvolnění granodioritů. 
V oblasti Drásova a Malhostovic je to nepravidelné střídání většího počtu izolátorů a 
průlinových kolektorů vodorovně uložených neogenních sedimentů severní části 
Boskovické brázdy.  
 
Dle hydrogeologické rajonizace prochází trasa posuzovaného záměru těmito rajóny: 

– 522  Boskovická brázda 
– 657  Krystalinikum brněnské jednotky 

Z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou náleží území do kategorie II 
(dle ukazatelů ČSN 83 0611b), jedná se tedy o vodu vyžadující složitější úpravu. 
Kritickou složkou lokálně zhoršující vymezenou kvalitu podzemní vody je dusík, 
vápník, železo a celková mineralizace. 
 

5.4 Ložiska nerostů  
 
 V posuzovaném koridoru se nacházejí na k.ú. Čebín a Malhostovice ložiska 
vápence, která jsou chráněna následujícími instituty dle zákona 44/1988 Sb. (horní 
zákon): 
Chráněné ložiskové území 
název CHLÚ: Malhostovice 
číslo:   7154300000 
surovina:  vápenec vysokoprocentní 
k.ú.:   Malhostovice 
− CHLÚ je vymezeno kolem Malhostovické pecky 
 
Bilancované ložisko – výhradní 
název ložiska:  Čebín 
číslo Geofondu:  306460000 
surovina:  vápenec vysokoprocentní 
organizace:  LB Cemix, s.r.o. Čebín 
k.ú.:   Čebín 
− ložisko se nachází v jihovýchodním úbočí kopce Čebínka 
 
název ložiska:  Malhostovice 
číslo Geofondu:  31543000 
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surovina:  vápenec vysokoprocentní 
organizace:  Českomoravský cement, a.s. 
k.ú.:   Malhostovice 
− ložisko zabírá Malhostovickou pecku 
Dobývací prostor těžený 
název prostoru:  Čebín 
číslo Geofondu:  86000600 
nerost:  vápenec k výrobě vápna 
surovina:  vápenec vysokoprocentní 
organizace:  LB Cemix, s.r.o. Čebín 
k.ú.:   Čebín 
− dobývací prostor se nachází v jihovýchodním úbočí kopce Čebínka 
 
 

5.5 Současné a budoucí využití území 
Sídelní útvary: 
 

V zájmovém území trasy se nacházejí tyto sídelní útvary: 
 
 obce Česká, Lelekovice, Jinačovice, Moravské Knínice, Čebín a Malhostovice. 

Centrem oblasti je město Kuřim s cca 10 000 obyvateli. 
 

Síť pozemních komunikací zájmového území tvoří: 
 
 Silnice I. třídy: 
I/43: Brno – Kuřim – Letovice – Svitavy – Lanškroun 
 
 Silnice II. třídy: 
II/385 Česká  - Kuřim – Čebín – Tišnov 
II/386 Lipůvka - Kuřim – Veverská Bitýška - Ostrovačice  
 
 Silnice III. třídy: 
III/3846 Kuřim – Jinačovice - Kníničky 
III/6401 Česká 
III/3861 Moravské Knínice 
 

V zájmovém území je vedena dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať  ČD 
č. 250 Brno – Tišnov – Havlíčkův Brod. 

 
Území stavby je v současné době využíváno převážně k zemědělské výrobě. 

Pro sportovní a rekreační aktivity slouží především golfové hřiště Kaskáda.  
 

5.6 Ochranná pásma 
Komunikace 
Rychlostní silnice, větve MÚK - 100 m od osy přilehlého jízdního pásu 
silnice I.třídy    - 50 m od osy nebo od osy přilehlého  jízdního pásu 
silnice II. a III.třídy   - 15 m od osy 
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Vodní zdroje 
Severní přivaděč je veden přes PHO II. stupně vnější vodního zdroje - přehrady Brno a 
vodního zdroje ZD Kuřim  
 
Lesní porosty 
Hlavní trasa a doprovodné komunikace procházejí ochranným pásmem a lesními 
plochami, jež jsou ve vlastnictví města Brna ve správě Lesů města Brna  
  
Vodní plochy rybníků 
Trasa neprochází vodní plochou ani ochranným pásmem. 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
vzdušné elektrické vedení: 
    400 kV - 25 m od osy krajního vodiče 
    110 kV - 15 m od osy krajního vodiče 
    22 kV  - 7 m od osy krajního vodiče 
Plynovody: 

vysokotlaký  DN nad 500  - 12 m od okraje potrubí 
 vysokotlaký  DN 200 – 500 - 8 m od okraje potrubí 
 středotlaký    - 4 m od okraje potrubí 
 technologické objekty  - 4 m od objektu 
Vodovody     - 2 m od okraje potrubí 
Kanalizace     - 3 m od okraje potrubí 
Dálkové kabely    - 2 m od kabelu 
Ostatní kabely    - 1 m od kabelu 
 
Ochranné pásmo dráhy   - 60 m od osy krajní koleje 
 

5.7 Krajinný ráz 
 Krajinný ráz oblasti je založen na geomorfologické struktuře, vzniklé 
tektonickou činností. Pro posuzovaný koridor jsou charakteristické severojižně 
orientované kotliny s oblými hřbety a mělce zahloubenými vodními toky, napříč 
oddělené jednotlivými hrástěmi. Ty tvoří  od kotlin ostře oddělené zlomové svahy s 
velkou výškovou členitostí a s pokryvem lesních porostů. 
 
 V posuzovaném území lze vyčlenit několik krajinných prostorů, které jsou 
poměrně jasně opticky ohraničeny. Jsou to především Tišnovská kotlina a Kuřimská 
kotlina. 
 
 Kuřimská kotlina je ohraničena masivem Babího lomu na východě a masivem 
Zlobic na severu a západě a masívem Kuřimské hory na jihvýchodě. Velkou plochu 
zde zabírá město Kuřim, na jehož okraji se negativně projevují průmyslové areály a 
výstavby nových příměstských obytných zón, či sídliště panelových domů. Plochy 
orné půdy nejsou, vzhledem k velikosti kotliny rozsáhlé. 
 
 Ploché území Tišnovské kotliny je intenzivně využíváno, především 
zemědělsky. Výraznou dominantu tvoří vrch Čebínka, avšak na vzhledu krajiny  se 
negativně projevuje zejména otevřený vápencový lom a průmyslový areál 
severovýchodně od Čebína. 
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5.8 Urbanistické charakteristiky 
Stávající osídlení je soustředěné a tvoří je především středisko oblasti – město 

Kuřim  s 10 000 obyvateli a jednotlivé obce vesnického charakteru s 500 – 1 800 
obyvateli. 

 
V trase se nevyskytují architektonicky a památkově chráněné objekty ani 

objekty, které by byly přihlášeny k registraci do Státního seznamu nemovitých 
kulturních památek. 

 
Území je využíváno především zemědělsky a rekreačně, průmyslové areály a 

areály zemědělských družstev se nacházejí na okrajích větších obcí (Drásov, 
Malhostovice, Moravské Knínice, Kuřim). Trasa navrhované komunikace je vedena 
převážně mimo dosud zastavěná území. Pouze v lokalitě Za sv. Jánem, kde je 
v současnosti realizována výstavba satelitního městečka a kde je dle územního 
plánu očekáván další rozvoj především obytné zástavby směrem k trase navrhované 
komunikace, prochází stavba územím velmi problematickým z hlediska vlivu na 
obyvatelstvo.  

 
Toto území bude přímo zasaženo negativními vlivy dopravy, tj. především 

hlukem a emisemi, které budou částečně eliminovány výstavbou protihlukových stěn,  
zemních valů a vegetačními úpravami tělesa komunikace.  

 

6. Základní  údaje  technického  řešení 

6.1 Směrové řešení 
Trasa jižního obchvatu Kuřimi navazuje na stávající dokončený úsek 

čtyřpruhové komunikace za obcí Česká levotočivým směrovým obloukem o R = 800 
m, ve kterém je situována MÚK Česká. Obchází vrch Šiberná a pokračuje v přímé, 
ve které překračuje mostním objektem údolí Mozovského potoka cca 125 m za 
koncem plánované zástavby sídlíště u Sv. Jána až k východnímu portálu tunelu, kde 
začíná pravotočivý oblouk. Ten pokračuje po celé délce tunelové části tak, že pravá i 
levá tunelová trouba budou mít samostatné osy, vzájemně se oddalující a to nejvíce 
uprostřed délky tunelu a opět  se spojující na jeho konci. U západního portálu tunelu 
trasa přechází opět do přímé v částečně zalesněném území Přírodního parku Baba, 
severně od areálu golfového hřiště Kaskáda. Trasa dále pokračuje levotočivým 
obloukem až k MÚK Kuřim, kde přemosťuje přeložku silnice III/3846. V této MÚK 
Kuřim se trasa za koncem úseku rozděluje na dvě samostatné jednosměrné větve 
rozštěpově uspořádané křižovatky, které se připojují na R43. V místě napojení vede 
trasa R43 dle vyhledávací studie HBH Projektu v původně navrženém směru 
bystrcké varianty. Rychlostní silnici R43 je od místa napojení výše uvedených větví 
nutno rozšířit průpletovým přídatným pruhem na tři jízdní pruhy v každém směru, 
které pokračují cca 1500 metrů až k třetí MÚK Čebín, kde toto rozšíření končí. Toto 
rozšíření je navrženo z důvodů nedodržení minimálních vzdáleností mimoúrovňových 
křižovatek na rychlostní silnici dle ČSN 73 6101. 
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Přehled prvků směrového vedení 
 
č. obl.         hl. bod   staničení [km]  směr. prvky [m]  délka [m] 
        

ZÚ       0.000000          
                                      přímá   11.853      

TP       0.011853           
                                    přechodnice  120.000 

PK       0.131853       
R=-2250.000    12.521      

KP       0.144374     
přechodnice    120.000 

PT       0.264374             
přímá    109.001      

TP       0.373375         
přechodnice   130.000 

PK       0.503375     
R= -800.000      1052.595      

KP      1.555970      
přechodnice   130.000 

PT      1.685970  
přímá     530.029      

TP      2.215999    
přechodnice   130.000 

PK      2.345999       
R=800.000    640.081      

KP      2.986080       
přechodnice   130.000 

PT      3.116080         
přímá     233.996      

TP      3.350076          
přechodnice   130.000 

PK      3.480076     
R=-800.000     78.974      

KP      3.559050      
přechodnice   130.000 

PK      3.689050     
přímá     84.867      

KÚ      3.773917        
 

6.2 Výškové řešení 
Podelný profil jižního obchvatu Kuřimi navazuje na stávající výškové řešení 

čtyřpruhového úseku silnice I/43 u obce Česká a pokračuje výškovým řešením, 
navrženým s ohledem na stávající uspořádání silniční a železniční sítě, terénní 
konfiguraci a požadavky ČSN 73 6101, kde byly dodrženy požadované parametry 
návrhových prvků, zejména podélných sklonů. Zvýšení nivelety nad stávající terén je 
navrhováno v místech nutného zachování podjezdných výšek, další úpravy se 
týkají oblasti estetiky trasy. Vzhledem k terénní konfiguraci dosahuje výška násypů 
až 10 m, maximální hloubka zářezů je uvažována okolo 15 m, kde bude 
v exponovaných místech využito zárubních stěn.  
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Přehled prvků výškového vedení 
 
čís. staničení sklon délka poloměr zakruž. délka 
vrch. vrcholů [km] [%] [m] oblouků [m]  tečny [m]  
 
ZÚ 0.000 000        
   + 1.85 231.35       
1 0.231 350   100 000  85. 29 
   + 1.68 1274.55 
2 1.505 910   20 000  342.55 
   -  1.75 2268.01       
KÚ 3.750 000  
 
  

6.3 Šířkové uspořádání 
Návrh trasy jižního obchvatu Kuřimi a přeložek souvisejících komunikací je 

proveden v souladu s ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110, návrh křižovatek odpovídá ČSN 
73 6102. 

 
Hlavní trasa – kategorie S 24,5/80: 
 
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m =   1,00 m 
zpevněná krajnice 2 x 2,00 m =   4,00 m 
vodicí proužek  2 x 0,25 m =   0,50 m 
jízdní pruhy  4 x 3,75 m = 15,00 m 
zpevněná krajnice 2 x 0,50 m =   1,00 m 
střední dělicí pás  1 x 3,00 m =   3,00 m 
průjezdná (volná) šířka       24,50 m 
 
 
Přeložky silnic I.  třídy S 11,5/80: 
 
nezpevněná krajnice 2 x 1,50 m =   3,00 m 
zpevněná krajnice 2 x 0,50 m =   1,00 m 
vodicí proužek  2 x 0,25 m =   0,50 m 
jízdní pruhy  2 x 3,50 m =   7,00 m 
průjezdná (volná) šířka       11,50 m 
 
 
Přeložky silnic  II. třídy S 9,5/70: 
 
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m =   1,00 m 
zpevněná krajnice 2 x 0,50 m =   1,00 m 
vodicí proužek  2 x 0,25 m =   0,50 m 
jízdní pruhy  2 x 3,50 m =   7,00 m 
průjezdná (volná) šířka        9,50 m 
 
 
Přeložky silnic II. a III. třídy – kategorie S7,5/60: 
 
nezpevněná krajnice 2 x 0,25 m =   0,50 m 
zpevněná krajnice 2 x 0,25 m =   0,50 m 
vodicí proužek  2 x 0,25 m =   0,50 m 
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jízdní pruhy  2 x 3,00 m =   6,00 m 
průjezdná (volná) šířka         7,50 m 
 
 
Přeložky polních a lesních cest - kategorie P (L) 4,0/30: 
 
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m =   1,00 m 
jízdní pruh  1 x 3,00 m =   3,00 m 
průjezdná (volná) šířka        4,00 m 

6.4 Dopravní vazby 
Mimoúrovňová křižovatka Česká v km 1,0 je navržena jako křižovatka tvaru 

„osmička“, umožňující sjezd a nájezd na jižní obchvat Kuřimi, napojení obce Česká 
přeložkou silnice III/6401 a napojení na město Kuřim přeložkou stávající silnice II/385 
vedenou nadjezdem nad trasou jižního obchvatu Kuřimi tak, že bude zachováno 
propojení silnic III. třídy mezi Kuřimí a obcí Česká. Dále je zde prostřednictvím malé 
okružní křižovatky připojena další MK, která pokračuje novým přemostěním přes trať 
ČD a po cca 500 metrech se připojuje stykovou křižovatkou na stávající silnici I/43 ve 
směru od Lipůvky. Původní úrovňové připojení silnice III/6401 za obcí Česká na 
čtyřpruhovou komunikaci ve směru na Brno bude zrušeno. Stávájící rozštěpová 
křižovatka zústane funkční s tím, že připojení silnice I/43 bude zachováno beze 
změn,  nově bude připojen pouze směr od tunelu Kuřim na Brno a to vpravo dvěma 
jízdními pruhy na průběžný jízdní pruh silnice I/43 ve směru od Lipůvky. Pravý pruh 
tohoto připojení vymizí v prostoru stávajícího nadjezdu silnice III/37917 ve směru na 
Lelekovice. Mezi přípojením zrychlovacího pruhu stávající MÚK Lelekovice a 
odpojením direktní větve ve směru  na jižní obchvat Kuřimi bude dobudován přídatný 
jízdní pruh tohoto  průpletového úseku.   

 
Mimoúrovňová křižovatka Kuřim v km 3,6 je navržena jako útvarová 

křižovatka složená z deltovité křižovatky s přeložkou silnice III/3864, na kterou 
navazuje vlastní připojení jižního obchvatu Kuřimi k rychlostní silnici R43 pomocí 
dvou jednosměrných větví rozštěpové křižovatky. Jedna větev se odpojuje od hlavní 
trasy obchvatu a pravostranným obloukem o poloměru 300 m se připojuje na R43 ve 
směru na Moravskou Třebovou. Druhá větev, která umožňuje odpojení z R43 ve 
směru na Brno překonává mostem rychlostní silnici R43 levotostranným obloukem o 
poloměru 145 m. Poté se tato větev pravosměrným obloukem o poloměru 400 m 
připojuje na hlavní trasu jižního obchvatu. Deltovitá křižovatka řeší připojení jižního 
obchvatu Kuřimi na přeložku silnice III/3846 směrem na západní okraj zástavby 
Kuřimi, Moravské Knínice a Jinačovice. Součástí budované křižovatky bude i 
přeložka stávající silnice II/386 mezi Moravskými Knínicemi a Kuřimí, vedená 
nadjezdem nad R43 zhruba ve stávající trase.  

 
Poslední mimoúrovňová křižovatka Čebín v km 17,0 rychlostní silnice R43 je 

řešena přímo v trase rychlostní silnice R43, avšak souvisí s jižním obchvatem Kuřimi. 
Tato křižovatka připojuje překládanou silnici II/385 Čebín – Kuřim křižovatkou typu 
„osmička“ s větvemi v jihozápadním a severovýchodním kvadrantu na R43. Do 
křižovatky je rovněž připojena přeložka silnice III/3861 směrem Moravské Knínice, 
vedená nadjezdem nad R43.  
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Vzhledem k tomu, že vzájemná vzdálenost MÚK Kuřim a MÚK Čebín v trase 
R43 nesplňuje ustanovení ČSN 73 6101 čl. 11.2. o minimální vzdálenosti křižovatek, 
bylo nutno v tomto úseku provést rozšíření rychlostní silnice R43 ze dvou na tři 
průběžné pruhy v každém směrů a řešit tento úsek jako průpletový na přídatném 
jízdním pruhu.  

 
Jednosměrné i obousměrné větve mimoúrovňových křižovatek jsou navrženy 

jako dvoupruhové v kategorii 9,0/50 (40).  

6.5 Tunel 
Dvoupruhový jednosměrný tunel pro každý směr je navržen na směrově 

rozdělené komunikaci jižního obchvatu Kuřimi v km 2,10 – 3,30. Svojí délkou přes 
1200 m odpovídá dlouhým tunelům. Je uvažováno alternativně s šířkovou kategorií 
T7,5 nebo T9,0  
 
šířková kategorie tunelu T 7,5 s návrhovou rychlostí 80 km/h. 
 Šířkové uspořádání  

Vodící proužky     2 x 0,25 m 
Jízdní pruhy    2 x 3, 50 m 
 (volná šířka mezi obrubami 7,50 m) 

 
šířková kategorie tunelu T 9,0 s návrhovou rychlostí 80 km/h. 

Vodící proužky     2 x 0,25 m 
Jízdní pruhy    2 x 3, 50 m 
Odstavný pruh     1 x 1,50 m 
(volná šířka mezi obrubami 9,00 m) 
 

Průjezdný profil je zachován normový se základní výškou průjezdného průřezu tunelu 
4,80 m nad povrchem vozovky  a výškou průchozího prostoru 2,40 m nad povrchem 
přilehlého chodníku.  
 
Bezpečnostní vybavení  
V polovině délky tunelu je umístěn nouzový záliv v obou tunelových rourách vpravo 
po směru jízdy. Nouzový záliv je široký 3,50 m a dlouhý 40,00 m. V každé tunelové 
rouře vpravo po směru jízdy jsou navržené výklenky pro SOS skříně (2 x  10 ks). 
Před portály jsou umístěné SOS hlásky (2 x 2 ks). V závislosti na délce tunelů je 
v tunelech umístěno pět únikových komunikací po 200 m. Nouzové oboustranné 
chodníky jsou v minimální šířce 1,10 m. V tunelu bude požární vodovod.  
 
Technologické vybavení tunelů 
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Studie je koncepčně řešena v souladu s  Technickými podmínkami TP 98 a musí 
současně splňovat požadavky ŘSD na vybavení dálničních tunelů.  
Pro zajištění dohledu nad provozem tunelů bude nutno vybudovat v rámci stavební 
části tunelů nebo místní bezobslužný velín, který bude možno v případě potřeby 
obsluhou využívat pro místní řízení. Tento místní velín bude napojen prostřednictvím 
optického kabelu na dispečerské pracoviště s trvalou obsluhou, pravděpodobně 
v objektu B-KOM na Renneské třídě v Brně. 
Pro potřeby možnosti provedení zásahů záchranných jednotek v tunelech je nutno 
zřídit přístupové trasy umožňující zásah těžkou vyprošťovací a hasební techniku 
hasičského záchranného sboru 
Současně s přístupy k tunelům je nutno při řešení stavební části komunikací řešit i 
potřebné prostory před tunely pro: 
– přejezdy vozidel do protisměrné trouby tunelu 
– odstavení záchranných a nadměrných vozidel 
– přistání vrtulníku záchranné služby 
– odklizený sníh 
– Větrání tunelu 
 

6.6 Dopravně obslužná zařízení 
 
Odpočívky 
 

V souvislosti s výstavbou jižního obchvatu Kuřimi se neuvažuje s vybudováním 
obslužného dopravního zařízení charakteru velké odpočívky.  

 
Středisko správy a údržby 
 

Dle navržené koncepce rozvoje a umisťování jednotlivých středisek dle 
zpracované dokumentace ŘSD je navrhováno umístění SSÚRS do oblasti 
mimoúrovňové křižovatky na silnici R43 v k.ú. Skalice nad Svitavou. Součástí 
střediska bude taktéž pracoviště Policie ČR, řídící a dispečerské pracoviště. Celková 
plocha cca 3,70 ha. 
 

6.7 Demolice, příprava území 
V trase budoucí komunikace se s výjimkou stávajících komunikací nenacházejí 

žádné objekty, které by bylo v rámci výstavby třeba demolovat. 

 

7. Hydrologické poměry území 
Zájmové území náleží do povodí řeky Ponávky a Kuřimky. Terén je zde velmi členitý, je 
odvodňován soustavou následujících vodotečí:  
 
I/43 Vodoteče povodí Ponávky      
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ČHP 4-15-01-154 Drážní potok    
ČHP 4-15-01-154 Drážní příkop (zaústěn do Drážního potoka) 
 
I/43 Vodoteče povodí Kuřimky 
 
ČHP 4-15-01-142Mozovský potok ( zaústěn do Kuřimky) 
ČHP 4-15-01-142 Kuřimka 
ČHP 4-15-01-142Levostranný přítok Kuřimky 
 

7.1.Ochranná pásma vodních zdrojů 
    
Ochranné pásmo II. Stupně 
-trasa navrhované komunikace prochází ochranným pásmem Brněnské přehrady 
 
Slouží k ochraně vodního zdroje v území stanoveném vodoprávním úřadem tak, aby 
nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti 
  
 

7.2.Odvodnění komunikace 
 

Dešťová kanalizace podchytí v celé trase navrhovaného severního přivaděče k R43 pouze 
vody ze zpevněné plochy komunikace, vody z příkopů a extravilánové jsou řešeny 
samostatným systémem odvonění. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí monolitických 
rigolů, na kterých jsou navrženy uliční vpusti  zaústěné do kanalizace. Odvodnění mostů je 
řešeno samostatným odvodňovacím systémem se zaústěním do silniční kanalizace. Výškové 
řešení je navrženo tak, aby bylo možné zaústění do přilehlých recipientů. Před vyústěním do 
recipientu jsou navržena záchytná a čistící zařízení.  
 
Otevřené přírodní nádrže – slouží k zadržování povrchové vody , retenční prostor je vybaven 
regulačním zařízením pro limitování průtoku odváděné vody a bezpečnostním přepadem. 
Výhodně se zde dají uplatnit biologické dočišťovací procesy.  
 
Odlučovač ropných látek – nádrž zachytává nerozpuštěné látky a případné úniky ropných 
látek v dešťové kanalizaci odvodňující komunikaci. Je vybavena odlučovací technologií pro 
čištění zadaných průtoků. 
 
Uzavírací šoupata na kanalizaci – osazení bezpečnostních kanalizačních šoupátek do 
koncových šachet ( vždy první před výustí) umožňuje celkové uzavření stoky v případě 
havárie vozidla převážejícího nebezpečný odpad . 
 
Stabilní norné stěny – patří k základním bezpečnostním prvkům při možné havárii vozidla. 
Jedná se o jednoduché zařízení přehrazující tok vody ( v příkopu) dvojitou stěnou 
z dřevěných dluží. Prvotně slouží k zachycení plovoucích látek. Za osazenou stěnou musí 
být vytvořen zádržný prostor pro možné zachycení rozlitého ropného produktu. 
 
 

7.3.Popis jednotlivých odvodněných úseků 
 
ÚSEK č.1   km 0.000-1,5 
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-úsek bude odvodněn pomocí silniční kanalizace, která bude v km 0.000 vyústěna přes ORL 
a otevřenou přírodní retenční nádrž do Drážního potoka.   
Součástí systému je i odvodnění ramp, které se napojují na st. sil III/6401 
 
ÚSEK č.2   km 1,5-2,1 
-úsek zahrnuje mostní kci, bude odvodněn pomocí silniční kanalizace, a  v km 1,7 bude 
kanalizace vyústěna přes ORL do Mozovského potoka.  
 
 
 
ÚSEK č.3   km 2,1 – 3,3 
-úsek tunelu, bude navržen samostatný těsnící odvodňovací systém pro zachycení úkapů 
ropných látek a vody z údržby silnice, bude vyústěn do samostatné jímky tunelu 
 
ÚSEK č.4   km 3,3 – 3,75 
-úsek bude odvodněn pomocí silniční kanalizace, která bude vyústěna přes ORL a otevřenou 
přírodní nádrž do vodoteče Kuřimka. 
 
Doporučení do dalšího stupně projektové dokumentace: 
 
- na základě nově získaných  hydrologických údajů ČHMÚ dle ČSN 751400 je nutno 

ověřit kapacity vodotečí 
- je nutno ověřit u jednotlivých správců možnost zaústění dešťových vod do vodotečí, 

posoudit kapacity v závislosti na množství vypouštěných vod, ověření funkčnosti koryt a 
propustků v přilehlých  obcích a navrhnout příslušná opatření 

- je nutno prověřit u příslušných obcí a správců, zda nedojde k budování nových zařízení 
na vodotečích v rámci protipovodňových úprav, např. suchých poldrů a retenčních nádrží 
na zachycení přívalových vod 

- zájmové území může být  částečně meliorováno, nesmí dojít k porušení odvodňovacího 
systému, je nutno doplnit dle dostupných podkladů jejich průběh 

- možnost vyústění předčištěných dešťových vod z komunikace v místech ochranných 
pásmech vodních zdrojů nutno projednat s příslušným vodohospodářským orgánem ŽP 

- provést hydrogeologické posouzení průchodu trasy přes privilegované cesty pro 
proudění podzemních vod do jímacích oblastí   

 
 

7.4. Březovský přivaděč 
 
V km cca 1,7 jižního obchvatu Kuřimi dojde  ke křížení stávajícího II. Březovského vodovodu, 
potrubí DN 1000 – 1200. Silnice v místě křížení je vedena na mostním objektu. Potrubí 
vodovodu je nutno staticky zabezpečit a zajistit přístup k vedení v případě nutných oprav tak, 
aby nebyla porušena silnice. Směrově i výškově nebude potrubí překládáno, na stáajícím 
potrubí bude vybudován podchod v délce cca  60 m, ukončený min z jedné strany 
kontrolními vstupy. V dalším stupni PD je toto nutno projednat se správcem vodovodu 
„Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
Ochranné pásmo („Zákon o vodovodech a kanalizacích“ č. 274/2001 Sb.)  
-   prostor určený k zajištění provozuschopnosti vodovodních řadů a kanalizačních stok 
-  je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu: 

–  u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně – 1.5m 
–  u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm včetně – 2.5m 
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–  u vodovodních řadů a kan. stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5m pod upraveným terénem, se vzdálenost od vnějšího líce 
zvyšuje o 1.0m 

 

7.5. Vírský oblastní vodovod 
 
V km cca 3,7 jižního obchvatu Kuřimi, tj. v oblastu MÚK Kuřim, dojde ke křížení stávajícího 
Vírského oblastního vodovodu, potrubí DN 1800. Vodovod je zde veden v souběhu 
s plánovanou R43. Silnice v místech křížení jsou vedeny na vysokém násypu. Potrubí 
vodovodu je nutno staticky zabezpečit a zajistit přístup k vedení v případě nutných oprav tak, 
aby nebyla porušena silnice. Směrově i výškově nebude potrubí překládáno, na stávajícím. 
potrubí bude vybudovány podchody v délce cca  3 x 60 m, ukončené min. z jedné strany 
kontrolními vstupy. V dalším stupni PD je toto nutno projednat se správcem vodovodu 
„Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
Ochranné pásmo („Zákon o vodovodech a kanalizacích“ č. 274/2001 Sb.)  
-   prostor určený k zajištění provozuschopnosti vodovodních řadů a kanalizačních stok 
-  je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu: 

–  u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně – 1.5m 
–  u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm včetně – 2.5m 
–  u vodovodních řadů a kan. stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5m pod upraveným terénem, se vzdálenost od vnějšího líce 
zvyšuje o 1.0m 

 

8. Závěrečná  doporučení 
 

Varianta přeložky silnice II/385 vedená jižním obchvatem Kuřimi má oproti dosud 
sledované a v ÚP města Kuřimi zakotvené variantě severního obchvatu dle názoru 
zpracovatele studie výhodu především v menším rozsahu přeložek komunikací, ve vyšší 
dopravní výkonnosti a menší zátěži životního prostředí. Je však závislá od vybudování 
poměrně rozsáhlého tunelového objektu, který bude finančné náročný jak ve fázi výstavby 
tak i ve fázi provozu. Předkládané řešení je navíc vázáno na bystrckou variantu vedení R43. 
Proto je nutno pečlivé prověřit všechny aspekty tohoto nového řešení a to nejlépe formou 
dokumentace EIA a poté se rozhodnout pro optimální variantu. Součástí studie je proto 
orientační porovnání nákladů stavby jižního obchvatu se stavebními náklady souboru staveb, 
souvisejících s napojením severu Brna na R43 severním obchvatem Kuřimi i hrubý návrh 
možného napojení na R43, vedenou Boskovickou brázdou přes Veverskou Bitýšku. 
 
 

Pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace doporučuji: 
 

1. Zanést do územních plánů stabilizovanou trasu jižního obchvatu Kuřimi včetně 
mimoúrovňových křižovatek a souvisejících přeložek  

2. Shromáždit nutné podklady a průzkumy pro další stupeň PD, a to: 
- Podrobné geodetické (tachymetrické) zaměření zbývajícího zájmového území trasy 

včetně inženýrských sítí a vyhotovení účelové mapy v měřítku 1 : 1 000.  
- aktuální dopravně inženýrské údaje 
- podrobný inženýrsko geologický průzkum  
- stavebně technický průzkum objektů určených k rekonstrukci či asanaci, zejména 

mostních objektů 



 Kuřim, jižní obchvat                          HBH Projekt splo. s r.o. 
Technická  studie  Průvodní zpráva 

20 

- statické výpočty zatížitelnosti mostních objektů 
- protikorozní průzkum a průzkum vlivu bludných proudů 
- hydrologické údaje a výpočty 
- pedologický průzkum 
- dendrologický průzkum 
- biologický průzkum 
- přírodovědecký průzkum 
- archeologický průzkum 
- doplnit prvky ochrany životního prostředí proti účinkům hluku z dopravy na základě 

vypracování hlukové a emisně-imisní studie 
3. Dopracovat dokumentaci EIA 
4. Zabezpečit vypracování studie pozemkových úprav. 
5. Vypracovat a projednat podrobnou dokumentaci styku s dráhami 

 
 
 
 

 
V Brně, prosinec 2008 Ing. Otakar Hornoch 


