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F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 
 
Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo 
provozní soubory samostatně v členění: 
 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

- SO1 – Hráz s retenční nádrží 
- SO2 – Svodné průlehy SP1-SP4 a vsakovací příkop VP1 
- SO3 – Rekonstrukce kanalizace DN300 

 
Technická zpráva 
 
a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení, 

Návrh vychází z požadavku investora, tj. Město Vrbno pod Pradědem, řešit bezpečné odvedení 
extravilánových vod ze svahů zájmového území nad plánovanou výstavbou rodinných domů v 
intravilánu Města Vrbno pod Pradědem.  

Plánovaný záměr tak uvažuje s nutností neškodně odvést množství přitékajících povrchových a všech 
dešťových vod z dílčího povodí zájmového území o rozloze cca 82,5 ha, a to výstavbou suché nádrže, 
která by dokázala příval vod zachytit a transformovat do stávající odtokové kanalizační sítě o 
průměru DN 300. Doposud byly tyto vody částečně odváděny do této kanalizace města Vrbno pod 
Pradědem místní strouhou a dále uvedenou kanalizací DN300 nebo nebyly řešeny vůbec. V rámci 
prováděných opatření jsou navrženy terénní úpravy pomocí svodných průlehů a vsakovacího příkopu, 
které budou přitékající vodu směrovat do retenčního prostoru hráze, odkud bude dále bezpečně 
převedena. 

Návrh obsahuje i částečnou rekonstrukci, obnovu kanalizační sítě o původním profilu - průměru DN 
300 a to v úseku ul. Husova, přes pozemky parc. č. 1121/4, 1000, 1001, 1121/1, 1465/3, 1465/15 a 
1465/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem – viz také výkres „F.2.11 SO3 – Půdorys rekonstrukce - kanalizace 
DN300“, která naváže na současnou kanalizaci a otevřené koryto směřující do nové kanalizace DN 
400. 

Technický návrh vychází ze staveb obdobného charakteru. Nádrž bude plněna srážkovou vodou 
přitékající z okolních pozemků a dále svodnými příkopy. 

Suchá nádrž je řešena jako zemní homogenní sypané těleso s návodním lícem ve sklonu 1:3 a 
vzdušným lícem ve sklonu 1:2. Koruna hráze je navržena š. 3,0 m ve sklonu 3%. Těleso hráze bude 
provedeno na pozemku parc. č. 1465/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem. 

Odvodnění paty hráze bude patním drénem z flexibilního potrubí DN 100 s obsypem z kameniva 
drceného fr. 32-63 mm, opevnění paty hráze na návodní straně bude opěrnou patkou z lomového 
kamene. Návodní svah hráze bude opevněn pohozem kamenivem drceným 63 - 125 mm v tl. 200 
mm. Pod opevňovací vrstvou bude filtrační vrstva z kameniva drceného frakce 16 - 32 mm v tl. 100 
mm. Hráz bude na návodní straně utěsněna geotextilií 500g/m2. Mezi opevňovací vrstvou svahu 
hráze a těsněním geotextilií bude krycí vrstva minimálně 300 mm zeminy. Ze strany vzdušné části 
hráze bude nad patním drénem provedeno ohumusování a zatravnění o mocnosti 200 mm. Nasypání 
zeminy je znázorněno v jednotlivých příčných profilech hráze. 
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Zemina k nasypání tělesa hráze bude získána z výkopu jednotlivých stavebních objektů a retenčního 
prostoru hráze.  
Jednotlivé geotechnické typy zemin je nutné používat v souladu s příslušnou normou. Vhodnost 
použitých zemin je potřeba prokázat rozborem. Před samotnou těžbou uvedených zemin je dle 
geologického posudku zpracovaného firmou UNIGEO a.s. doporučeno, provedení doplňujícího 
geologického průzkumu na ověření mocnosti vhodných zemin s prokazatelným stanovením jejích 
fyzikálně-mechanických vlastností. Po odkrytí základové spáry je nutné přizvání geologa z důvodu 
určení základových podmínek. 

Hutnění hráze bude probíhat po vodorovných vrstvách (max. 200 mm), povrch bude průběžně 
vyspádován k lícům hráze pro usnadnění odtoku případné srážkové vody. Nasypávané vrstvy musí být 
do sebe dobře zavibrovány. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat hutnění zeminy u výpustného 
potrubí z požeráku, aby zemina dobře přilnula k obetonování povrchu potrubí. 

Šířka v koruně hráze bude 3,5 m. Koruna bude zpevněna po celé délce v šířce 0,5 m kamenivem 
drceným fr. 63-125 mm v tl. 200 mm, se zadrcením. Zbylá část koruny bude ohumusována a 
zatravněna o mocnosti 200 mm. Koruna hráze a podkladní vrstvy budou zhutněny.  

Celkový prostor retenční nádrže bude nově vysvahována ve spádu 2%.  

 
Základní požadavky na přípravu a výstavbu 
 
Z manipulačního pruhu bude provedeno odhumusování o tl. 300 mm a deponována na okrajích 
plochy.  Ta bude uložena na mezideponie v blízkosti stavby. Ornice bude shrnuta do figury o výšce 
max. 1,5 m a upravena do sklonu 1 : 1,5. Figura bude udržována v příslušném tvaru po celou dobu 
deponie. Tím bude zabráněno jejímu případnému rozplavení při náhodných přívalových srážkách. 
Orniční vrstva bude použita na zpětné ohumusování svahů a koruny hráze, svodných průlehů SP1-SP4 
a VP1.  
Poté bude provedeno vytyčení stavby směrové a výškové. Z prostoru budoucí hráze budou 
odstraněny nevhodné zeminy. Při vlastních pracích bude v maximální možné míře zachována a 
nepoškozována ostatní stávající vzrostlá zeleň a stromy. V případě poškození např. kořenových 
náběhů budou tato odřená místa zatřena latexovou barvou. 
 
Před zahájením stavebních prací musí být stavba geodeticky vytyčena. Před zahájením zemních prací 
je nutno vytyčit polohu všech podzemních sítí, vedení a jejich ochranná pásma – viz dokladová část 
D. Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně! 

Na stavbě dojde k dotčení sítí technické infrastruktury: 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
- Vodovody a kanalizace Města Vrbno pod Pradědem 
- Technické služby Vrbno s.r.o. – veřejné osvětlení 
- RWE Distribuční služby, s.r.o. 
- ČEZ Distribuce, a.s. 
- Přípojky soukromých vlastníků na stávající kanalizaci, pozemek parc. č. 1000 a č. 1001 v k.ú. 

Vrbno p. P. 
  



F1.Dokumentace stavby           Odvedení extravilánových vod z lokality určené pro výstavbu RD Pod Bělidlem 
 

 
Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov     Stránka | 3/8 
Tel.: 554 611 430  
IČ/DIČ: 47976250 / CZ47976250 

Stavebně - technické řešení stavby 
 
SO1 – Hráz s retenční nádrží 

Většina prací na výstavbě hráze bude mít charakter zemních prací - tj. navážení zemin, rozprostírání 
zemin a jejich hutnění. 
 
HRÁZ S RETENČNÍ NÁDRŽÍ 

Hráz bude zemní, sypaná, homogenní. 
 
Navrhované parametry:  
Výška hráze (koruny)    2,9 m (530,74m n. m.) 
Délka hráze:     cca 78,5 m 
Šířka hráze v koruně:    3,5 m 
Sklon návodní strany:    1 : 3 
Sklon vzdušného líce:    1 : 2,5 
Převýšení nad max. hladinu:      0,60 m 
Objem celkový max.:    2 240 m3 
Plocha celková:     cca 2 000 m2 
Objem po korunu hráze:   cca 3 360 m3 
Výška bezpečnostního přelivu:   530,14 m n. m. 
 

Ze základové spáry je nutné odstranit všechny vrstvy kašovité a pokud možno i měkké konzistence, 
zejména pak organický sediment. Zároveň je požadována přítomnost geologa pro ověření 
základových poměrů. Navážení a rozprostírání zemin a jejich hutnění bude po vrstvách tl. 200 mm 
vytříděným materiálem z budoucího retenčního prostoru nádrže, ve kterém byly dle geologického 
průzkumu UNIGEO, a.s. z července 2012 zastiženy následující zeminy skupiny MG, MS a GC, jež jsou 
pro výstavbu homogenní hráze velmi vhodné nebo výborné. 

Hutnění veškerého materiálu v hrázi bude na úroveň min. 96 % maximální objemové hmotnosti 
sušiny dle Proctor standard (dále jen „PS“). Vlhkost zemin se nesmí lišit při hutnění o více než -2 % až 
+ 3 % od optimální vlhkosti podle PS. Sypání a zhutňování zemin bude po vrstvách skloněných k líci 
tak, aby byl umožněn odtok povrchové vody. Další vrstva se smí navážet až na zhutněnou předchozí 
vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy, bez 
nevhodných předmětů. Zemina znehodnocená mrazem nebo deštěm se odstraní, stejně jako led, 
sníh apod. 

Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý, musí se před navážením další vrstvy navlhčit nebo 
podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev. Dosypávaná zemina nesmí 
obsahovat kořeny dřevin, dřevo a materiál, který může časem zetlít, kameny a předměty, které 
překážejí hutnění. Velikost ojedinělých zrn v sypanině bude nejvýše 1/2 tloušťky vrstvy po zhutnění.  
Maximální vrstva pro hutnění bude 200 mm. Bude-li hmotnost zhutňovacího stroje menší než 10t, 
tloušťka vrstev se úměrně zmenší. Zhutňování zemin pouhým proléváním vodou je nepřípustné. 
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Za deštivého počasí nebude dosypávání a hutnění prováděno, práce v zimních podmínkách se 
nedoporučují. Jsou možné pouze tehdy, je-li zaručeno takové zpracování sypaniny, které se požaduje 
pro normální podmínky a je-li zaručeno, že vlivem mrazu nedojde ke změně požadovaných vlastností 
zeminy. 

Při stavbě hráze v zimních podmínkách je zejména nutno zaručit, aby těžená a do hráze užitá zemina 
nebyla zmrzlá nebo neobsahovala zmrzlé kusy. Zemina musí mít při zpracování vlhkost a složení, jaké 
je předepsáno při normálních podmínkách, nesmí obsahovat vložky sněhu a ledu. Dopravenou 
sypaninu je třeba ihned zhutnit na požadovanou hodnotu a její zhutňování musí probíhat nepřetržitě 
po vrstvách, aby nezmrzla. 
 
Vhodnost použitých zemin je potřeba prokázat rozborem. Před samotnou těžbou uvedených zemin 
je dle geologického posudku zpracovaného firmou UNIGEO a.s. doporučeno, provedení 
doplňujícího geologického průzkumu na ověření mocnosti vhodných zemin s prokazatelným 
stanovením jejích fyzikálně-mechanických vlastností. 
 
Během výstavby bude zvláště kontrolováno: 
 stav základové spáry včetně výronů vody 
 druh a vlastnosti zemin ukládaných do hráze 
 tloušťka nasypávaných vrstev a počet pojezdů zhutňovacího stroje 
 dosažené hodnoty zhutnění, které budou doloženy – 1x na 300 m3 zhutněné hráze 

 
Po ukončení těchto prací bude provedeno svahování a zhutnění všech násypů. Koruna hráze bude 
upravena na předepsanou niveletu a vyspádována 3% směrem k zátopě. Směrové řešení koruny 
hráze vychází z konfigurace terénu.  
 
Podél hráze bude zřízen opevněný bezpečnostní přeliv. Šířka přelivu je navržena 3,5 m s bočním 
sklonem 1:3 a 1:2, opevnění je z dlažby z lomového kamene do betonu s vyplněním spár cementovou 
maltou – viz výkres „F.2.17 SO1 - Vzorový výkres – bezpečnostní přepad“. 
 
Konstrukce výpustního zařízení – požerák: 

Požerák je navržen otevřené konstrukce, umístěný v patě hráze. Založení požeráku bude v hloubce 80 
cm. Zdivo požeráku bude z vodostavebního betonu podle ČSN EN 206-1 třídy XF3 C30/37, za použití 
struskoportlandského nebo vysokopecního cementu, odolného kameniva a přísad. Konstrukce bude 
vyztužena ocelovou sítí Kari KH 20 150x150 mm, prům. 6 mm. Kamenem může být proložen pouze 
základ pod požerák. Zpracování betonové směsi bude pomocí vibrací. Případná voda ze stavební jámy 
bude odčerpávána kalovým čerpadlem. 

Dno před vtokem do požeráku bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu, s 
vyspárováním MC. Dlažba bude mít tloušťku 30 cm, na podklad z betonu tl. 10 cm. Opevnění dlažbou 
bude sledovat na vtoku do požeráku lichoběžníkový profil příkopu ve dně – viz výkres „F.2.18 - SO1 
Vzorový řez - výpustní objekt“. Vtok do požeráku bude opatřen ocelovými česlemi z ploché oceli 50/5 
mm. Jednotlivé česle v osové vzdálenosti 9,5 cm budou přivařeny mezi 3 ks dtto oceli dl. 0,88 m a 1 
ks oceli 100/5 mm.  Česle, výšky až po úroveň zákrytové mříže, budou přikotveny ke zdem a základu 
požeráku pomocí mechanických kotev M8 do betonu. 
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V požeráku budou osazeny vodící drážky z ocelového profilu U č. 65 pro případ budoucího osazení a 
využití dluží. Ocelové U profily budou do bočních stěn požeráku uchyceny vodotěsně.  

Česle provedené až do výšky zákrytové mříže budou sloužit k filtraci naplavenin v době transformace 
povodňové vlny. Zároveň bude konstrukcí umožněn bezproblémový odtok k ústí potrubí DN 600 v 
požeráku, které bude na výstupu vodotěsně „zaškrceno“ na DN300 tak, aby navržené opatření bylo 
schopno bez problémů provést transformaci přitékajících povrchových vod takovým způsobem, aby 
maximální přítok do stávající kanalizace DN 300 nebyl nadlimitní.  

Požerák bude uzavřen ocelovým poklopem - pororoštem tl. 30 mm s olemováním, osazeným do 
ocelového rámu z profilu L 60/40/5 mm a opatřen zámkem. 

Přístup na požerák bude po lávce, zřízené z dřevěných hranolů 140 x 180 mm a fošen tl. 50 mm. 
Lávka bude mít šířku 0,90 m a bude opatřená jednostranným dřevěným zábradlím výšky 1,10 m. 
Konec lávky bude na hrázi položen na betonový práh – viz výkres „F.2.19 SO1 - Vzorový výkres lávky“. 

Výtokové potrubí je navrženo z trub DN 600 (BOCR), celkové délky 13 m. Výpustní zařízení bude na 
výtoku opatřeno betonovým čelem a opěrnými zídkami tvořícími šachtu. Nové čelo je navrženo z 
betonu tř. XF3 C30/37, o celkovém rozměru - šířce 3000mm, výšce 2100mm a hl. 500mm, zídky o tl. 
250 mm a výšce 1750 – 2100 mm. Konstrukce bude rovněž vyztužena ocelovou sítí Kari KH 20 
150x150 mm, prům. 6 mm.  
 
Svodný příkop do retenčního prostoru hráze: 

V místě stávající trasy toku „Nad Bělidlem“ bude proveden svodný příkop v délce 39 m o šířce dna 0,5 
m, hloubce 0,3 m a svahováním 1:1, který bude zaústěn do retenční nádrže.   
 

SO2 – Svodné průlehy SP1-SP4 a vsakovací příkop VP1 
 
Svodné průlehy SP1-SP4 

V místě budoucích průlehů a vsakovacího příkopu, bude opět provedeno odhumusování v tl. 300 
mm. Jednotlivé svodné průlehy budou geodeticky vytýčeny. Následně budou provedeny odkopávky a 
modelace průlehů dle jednotlivých příčných řezů – viz výkresy „F.2.7 – F.2.10“. Hloubka průlehů je 
proměnlivá v závislosti na terénu, šířka dna je 1,0 m, násyp výšky 0,5 m nad původní terén se spádem 
3% směrem ke dnu průlehu. Podélný sklon průlehů je navržen 0,5%.  

Hutnění bude na úroveň min. 96 % maximální objemové hmotnosti sušiny dle Proctor standard (dále 
jen „PS“), sklon figury při realizaci 5-10% pro odtok vody.  

Ze základové spáry je nutné odstranit všechny vrstvy kašovité a pokud možno i měkké konzistence, 
zejména pak organický sediment. Navážení a rozprostírání zemin a jejich hutnění bude po vrstvách tl. 
200 mm vytříděným materiálem.  
 
Vsakovací příkop VP1 

Vsakovací příkop, vyústěný do retenčního prostoru nádrže, bude proveden o šířce 0,5 m, hloubce 0,6 
m a délce cca 256 m. Podélný sklon bude kopírovat stávající terén, tj. 3-10%. Příkop bude doplněn o 3 
vsakovací moduly (jímky), o šířce 0,8 m a hl. 1,0 m vyplněné filtrační vrstvou případně kamenivem. Na 
dno příkopu bude provedeno lože z filtrační vrstvy ze štěrkodrti o tl. 50 mm, na které bude položen 
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trativod DN100 z drenážních trubek plastových a následně proveden dosyp opět filtrační vrstvou ze 
štěrkodrti do fr. 125 mm. Zpětně pak bude provedeno ohumusování v tl. 200 mm. 
 

SO3 – Rekonstrukce kanalizace DN300 
 
Rekonstrukce kanalizace v úseku km 0,106-0,216: 

V místě původní trasy bude provedena obnova, rekonstrukce stávající kanalizace DN300, která dle 
zpracovaného monitoringu firmy „Kanalizace Schuska“ ze dne 16. 9. 2011, je nevyhovující a je nutná 
její okamžití sanace. Kanalizace v úseku km 0,106-0,152 bude provedena formou statického 
berstliningu, ve zbývajícím úseku v km 0,152-0,216 formou otevřeného výkopu. Navrhovaná 
technologie vychází z místních podmínek.  

Kanalizace bude provedena z trub PVC DN 300 mm o délce cca 110 m. Trubky budou v úseku 
otevřeného výkopku (km 0,152-0,216) uloženy do lože ze štěrkopísku fr. 0-22 mm o tl. 100 mm a 
obsypány do výšky 300 mm nad povrch potrubí opět štěrkopískem fr. 0-22 mm. Zbývající část rýhy se 
zasype vykopaným materiálem hutněným po vrstvách do 0,3 m – viz výkres „F.2.21 SO3 - Vzorový řez 
uložení potrubí DN300“. 

V trase kanalizace jsou navrženy 3ks revizních šachet Š1-Š3 PVC DN 425 mm. Napojení na stávající 
šachtu v km 0,106 a studnu v km 0,152 bude provedeno formou besrstliningu a 3 výkopy v délce cca 
2m, napojení kanalizace vedoucí z hráze do studny pak otevřeným výkopem. Do šachty Š1 je svedena 
současně stávající kanalizace, která je dle výše zmíněného monitoringu zasypána. Tato kanalizace 
bude pouze zaústěna do nové šachty, její další úprava není předmětem daného záměru. 

V km 0,165-0,174 se nachází silniční těleso a chodník ze zámkové dlažby pro pěší, tyto konstrukce 
budou po provedení daných úprav uvedeny do původního stavu.  

Před zahájením prací musí být vytyčeny správci veškeré dotčené sítě a jejich ochranná pásma. Na 
pozemku parc.č.  1000 v k.ú. Vrbno p. P. je současně napojeno na stávající kanalizaci 2x zaústění 
vlevo, které bude rovněž zachováno. 

 
Zemní práce 

Jsou vyčísleny ve výkazu výměr SO1, SO2, SO3. Týkají se výkopů zeminy při zakládání tělesa hráze, 
provedení retenčního prostoru, výstavby svodných průlehů, příkopu a provedení kanalizace. 
Odkopávky byly na základě provedeného geologického průzkumu zařazeny do zemin tř. 2. Vhodný 
vytěžený materiál bude použit k výstavbě uvedených objektů, přebytečný materiál bude odvezen. V 
rozpočtu je uvažováno s vodorovným přemístěním do 10 km. Předpokládaná mezideponie zemního 
materiálu je na pozemku parc. č. 1465/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem. Předpokládá se, že vytěžený 
materiál bude rovněž přemístěn v rámci stavby napříč stavebními objekty SO1, SO2, SO3. 

 
b) požadavky na vybavení, 

Netýká se této stavby. 
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c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 

Navržené úpravy respektují stávající komunikační přístupnosti k nemovitostem obyvatel. 
Zpřístupnění stavby je po místní silnici (ul. Husova) a dále místní silnici (ul. Na Bělidle) na pozemku 
parc. č. 1121/1 a č. 998 v k.ú. Vrbno pod Pradědem. 
 
d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování, 

Stavba nebude mít negativní vliv na povrchové a podzemní vody. 
 
e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení, 
 
Hydrotechnické výpočty 
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1. 82,5 8 82,5 0,2     124,1 2048 
2.          0 

∑ [l/s]:          2048 

∑ 
[m3/s]: 

         2,0 

 
Z výše uvedeného plyne maximální přítok 2,0 m3/s. 

 
f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 

Práce budou prováděny podle odsouhlaseného harmonogramu v souladu s podmínkami uvedenými 
ve stavebním povolení, v době příznivých klimatických poměrů. 

Stavební práce budou prováděny v předem určených a odsouhlasených etapách výstavby 
investorem. 
 
g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod., 

Konstrukce ze záhozu (patek) bude provedena z lomového kamene záhozového netříděného, z 
jednotlivých neopracovaných a nepravidelných kamenů odpovídajících rozměrů. Jednotlivé kameny 
budou kladeny do profilů vyznačených lavičkami a to s vazbou ve směru podélném i příčném, s 
dutinami vyplněnými menšími kameny nebo štěrkem. Spáry budou vyklínovány. V konstrukci záhozu 
nesmí být použito valounů nebo plochých slabých kamenů. 
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Použitý lomový kámen musí být I. jakostni třídy, tj. musí splňovat min. pevnost v tlaku 11.00 kN/m2, 
max. nasákavost 1.5% hmotnosti, součinitel odolnosti proti mrazu 0.75 při 25 zmrazovacích cyklech, 
měrnou hmotnost kamene min. 2150 kg/m3. Kámen musí být odolný proti obrusu a agresivitě vody 
říční i podzemní, musí být celistvý, bez štěrbin, trhlin a zvětralých míst. 

Dodávka materiálů požadovaných k provedení navržených konstrukcí bude dle příslušných certifikátů 
jakosti ISO z regionálních ložisek a dále zejména: 
ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby. 
ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely.  
ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. 
 
h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, 

Netýká se této stavby. 
 
i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce. 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nedotýká se bezpečnosti práce. 
 
2.2. Statické výpočty a výkresy  

 
Zpracovávají se pouze u staveb a objektů, které to z konstrukčních důvodů a z důvodů posouzení 
stability vyžadují (mosty, tunely, propustky, podchody, jímky a nádrže apod.). 

Netýká se této stavby. 
 
2.3. Ostatní výpočty  
 
Provádějí se hydrotechnické výpočty, návrhy sítí včetně energetických objektů, stanovení 
kapacitních potřeb. 

Viz bod 2.1. e) 
 
 3.    Provozní soubory 

Netýká se této stavby. 
 
 
 
 
 
V Krnově, srpen 2012                    Vypracoval: Pavel Němčanský 
 
 


