
 

� projektovanie stavieb moravcik-schroner s.r.o. 
� príprava stavieb Pražská 2, 949 11 Nitra 
� realizácie stavieb Slovenská republika 
� poradenstvo www.moravcik-schroner.com 

 

POŠTOVÁ ADRESA:  BANKOVÉ SPOJENIE: 
moravcik-schroner s.r.o.  Československá obchodná banka a.s. 
Pražská 2, 949 11 Nitra  IBAN:SK91 7500 0000 0040 1808 3922 
Slovenská republika  IČO: 47 185 422 
+421 907 769 046, +421 948 978 132 office@moravcik-schroner.com DIČ: 20 23 79 06 59, IČ DPH: SK 20 23 79 06 59 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

STAVBA: Základná škola Borodáčova ul., Bratislava - Ružinov 

MIESTO STAVBY:  Borodáčova ulica  

KATASTRÁLNE ÚZEMIE:  Ružinov 

INVESTOR: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

AUTOR PROJEKTU:  moravcik-schroner s.r.o. 

PROJEKTANT:   moravick-schroner s.r.o. 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Alica Režna 

VYPRACOVAL:   Ing. Miroslav Schroner, Ing. Zuzana Šubová 

STUPEŇ PD: RP 

DÁTUM: 12/2016 

 

Ing. Miroslav Schroner 



 

OBSAH 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1 

A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE 1 

A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 1 

A.3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 2 

A.4. ČLENENIE STAVBY 2 

A.5. ČASOVÉ ETAPY STAVBY 2 

A.6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 2 

A.7. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 2 

A.8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, TERMÍN KOLAUDÁCIE STAVBY 2 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 3 

B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 3 

B.1.1. ÚDAJE O EXISTUJÚCICH OBJEKTOCH A ROZVODOCH 3 

B.1.2. VYKONANÉ PRIESKUMY 3 

B.1.3. PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 3 
B.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 3 

B.2.1. POPIS PÔVODNÉHO STAVU OBJEKTU 3 

B.2.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 3 

B.2.3. RIEŠENIE DOPRAVY, GARÁŽE, PARKOVISKÁ 3 

B.2.4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 4 

B.2.5. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY 5 

B.2.6. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 5 

B.2.7. ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY 5 

B.2.8. STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM 6 
B.3. TECHNICKÝ POPIS PRÁC HSV 6 

B.3.1. BÚRACIE PRÁCE 6 

B.3.2. ZEMNÉ PRÁCE 6 

B.3.3. ZÁKLADY 7 

B.3.4. ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 7 

B.3.5. VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 7 

B.3.6. ZVISLÉ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE 7 

B.3.7. SCHODISKO 7 

B.3.8. KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA 8 
B.4. TECHNICKÝ POPIS PRÁC PSV 8 

B.4.1. PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE 8 

B.4.2. HYDROIZOLÁCIE 8 

B.4.3. TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLÁCIE 8 

B.4.4. POVRCHOVÉ ÚPRAVY – VONKAJŠIE 8 

B.4.5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY – VNÚTORNÉ 9 



 

B.4.6. VÝPLNE OTVOROV 9 

B.4.7. KLAMPIARSKE VÝROBKY 9 

B.4.8. STOLÁRSKE VÝROBKY 9 

B.4.9. ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 9 

B.4.10. ŠPECIÁLNE KONŠTRUKCIE 9 

B.4.11. BLESKOZVOD 10 



 
S t r á n k a  | 1 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Názov stavby: Základná škola Borodáčova ul., Bratislava - Ružinov 

Druh stavby: obnova 

Investor: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Miesto stavby:   Borodáčova ul. 

Okres:    Bratislava II 

Kraj:    Bratislavský 

Parcelné číslo:   1297/4, 1297/15 

Katastrálne územie:  Ružinov 

Zodpovedný projektant: Ing. Alica Režná 

Projektant:   moravcik-schroner s.r.o. 

Projekt vypracovaný:  December 2016 

A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

Zastavaná plocha:  1402,70 m² 

Počet podlaží celkom:  2 

    2   

    0   
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A.3.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

 Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli ako podklady použité architektonické 

zameranie skutočného stavu a polohopisné zameranie objektu. 

A.4. ČLENENIE STAVBY 

 Z prevádzkového hľadiska stavba tvorí samostatný prevádzkový celok. 

A.5. ČASOVÉ ETAPY STAVBY 

Stavba bude vzhľadom na svoj charakter realizovaná v jednej etape. 

A.6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

Užívateľom objektu bude materská škola Borodáčova ulica. Objekt slúži pre vzdelávanie. 

A.7. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 

Presný harmonogram prác, ako aj začiatok a ukončenie výstavby určí investor v závislosti od 

získania stavebného povolenia. Predpokladaný začiatok výstavby je 07/2016 – 08/2017. 

A.8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, TERMÍN KOLAUDÁCIE STAVBY 

 Stavba si vzhľadom na svoju povahu nevyžaduje skúšobnú prevádzku. 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

B.1.1. ÚDAJE O EXISTUJÚCICH OBJEKTOCH A ROZVODOCH 

 Objekt sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Ružinov, na Borodáčovej ulici, na parcelách č. 

1297/4 a 1297/15 v katastrálnom území Ružinov. Pozemok sa nachádza v intraviláne obce. Objekt je 

napojený na všetky dostupné inžinierske siete. 

B.1.2. VYKONANÉ PRIESKUMY 

Pre potreby projektovej dokumentácie bola vykonaná osobná obhliadka objektu. Žiadne ďalšie 

prieskumy neboli vykonané, a za účelom zhotovenia tejto dokumentácie nie sú potrebné. 

B.1.3. PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 

Pred výstavbou je potrebné stavenisko oplotiť a vytýčiť všetky vedenia inžinierskych sietí, 

ktoré by mohli byť výstavbou dotknuté. 

B.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

B.2.1. POPIS PÔVODNÉHO STAVU OBJEKTU 

 V súčasnosti je objekt využívaný ako základná škola. V objekte sa nachádzajú triedy školského 

klubu a školská jedáleň. Z objektu je taktiež prístup do telocvične. V rámci navrhovaného riešenia 

vznikne samostatný prevádzkový celok Materskej školy, ktorý bude umiestnený v jestvujúcej budove 

základnej školy. 

B.2.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 Objekt je prístupný z Borodáčovej ulice. Vstup do objektu je v prednej časti, prístup je zo 

spevnenej plochy pred objektom. Dopravne je objekt napojený prostredníctvom jestvujúceho vjazdu 

na pozemok. Objekt je pravdepodobne založený na základových pásoch. Objekt je zastrešený 

plochou strechou. Výplňové konštrukcie otvorov sú nové, plastové s izolačným dvojsklom. 

B.2.3. RIEŠENIE DOPRAVY, GARÁŽE, PARKOVISKÁ 

Z dopravného hľadiska je objekt priamo napojený na existujúcu miestnu komunikáciu (ulica 

Borodáčova), prostredníctvom existujúceho vjazdu na pozemok. Na pozemku investora sa 

nachádzajú jestvujúce parkovacie státia. 
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B.2.4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Počas doby výstavby a tiež počas doby užívania stavby je potrebné dbať na ochranu 

pred hlukom, ochranu ovzdušia, ochranu vôd a likvidáciu odpadov. 

Počas výstavby je potrebné dodržiavať v plnom rozsahu Nariadenie vlády SR č. 

115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Pracovníci vystavení 

nadmernému hluku musia byť vybavení ochrannými pomôckami, najmä chráničmi sluchu. 

Požiadavky na ochranu ovzdušia presne špecifikuje zákon č 478/2002 Z. z. o ochrane 

ovzdušia. Stavba po dokončení nebude mať žiaden negatívny vplyv na znečistenie ovzdušia. 

Počas výstavby môže dôjsť k zvýšeniu znečistenia ovzdušia v dôsledku zvýšeného pohybu 

nákladných automobilov a stavebných strojov. Znečistenie ovzdušia prachom môže byť 

vyššie taktiež počas realizácie zemných prác. Na zabezpečenie čo najnižšieho znečistenia 

vzduchu prachom sa odporúča cesty v okolí stavby kropiť vodou a priebežne čistiť od 

nánosov blata a prachu. 

Požiadavky na ochranu vôd presne špecifikuje zákon č. 364/2002 Z. z. o ochrane vôd. 

Odpadové vody zo staveniska budú odvádzané priamo do existujúcej kanalizácie. Odpadové 

vody s obsahom škodlivých látok sa pred vypustením do kanalizácie musia zbaviť škodlivín 

v usadzovacích nádržiach, odlučovačoch tukov, alebo odlučovačov ropných látok. 

Alternatívne je možne tieto odpadové vody zadržiavať v akumulačných nádržiach a po 

skončení výstavby ich odviezť na certifikovanú skládku na zneškodnenie alebo zhodnotenie.   

V priebehu realizácie stavby bude vznikať komunálny odpad, z tohto dôvodu budú na 

stavbe osadené odpadové kontajnery, ktoré budú pravidelne vyvážané. Pri manipulácii 

s odpadmi je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch. Odpad 

je potrebné triediť a skladovať v kontajneroch a odvážať na skládku odpadov. 

 

Druhy vzniknutých odpadov sú určené v tabuľke č. 1 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky 0,50 t 

15 01 02   obaly z plastov 0,72 t 

17 01 01 betón 2,50 t 

17 01 02   tehly 0,65 t 
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17 01 07  zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

1,85 t 

17 04 07 zmiešané kovy 0,45 t 

17 02 03 plasty 0,35 t 

Tabuľka č. 1 – odpady vzniknuté na stavbe 

B.2.5. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY 

 Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle  

zákona č. 430/2012 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 374/1990 Zb. 

o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach a Nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 Vstupovať na stavbu môžu len osoby, ktoré sú na to oprávnené, a boli poučené 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky osoby pohybujúce sa na stavbe sú povinné 

dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a používať ochranné prostriedky. Na dodržiavanie 

týchto ustanovení priamo vplýva stavebník alebo staviteľ po dohode so stavebníkom. 

B.2.6. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 

 Požiadavky na požiarnu ochranu stavby sú presne stanovené normou STN 92 0201 a 

vyhláškami: 

  Vyhláška č. 94/2004 Z. z. 

  Vyhláška č. 121/2002 Z. z. 

  Vyhláška č. 591/2005 Z. z. 

  Vyhláška č. 562/2005 Z. z. 

  Vyhláška č. 699/2004 Z. z. 

  Vyhláška č. 719/2002 Z. z. 

Vzhľadom na platnú legislatívu bol vypracovaný projekt protipožiarnej ochrany, ktorý podrobne rieši 

všetky aspekty pre bezpečnú prevádzku staveniska ale aj budúcej prevádzky objektu vzhľadom na 

protipožiarnu bezpečnosť stavieb. 

B.2.7. ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY 

 Vzhľadom na charakter objektu nie je potrebné riešiť zariadenia civilnej ochrany, pokiaľ 

orgány samosprávneho kraja a štátnej správy nestanovia inak. 
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B.2.8. STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM  

 Vymedzenie ochranných pásiem v okolí stavby nie je predmetom riešenia tohto projektu. 

Ochranné pásma budú stanovené prevádzkovateľmi a vlastníkmi inžinierskych sietí. 

B.3. TECHNICKÝ POPIS PRÁC HSV 

B.3.1. BÚRACIE PRÁCE  

 Pred zhotovením nových konštrukcií je potrebné vykonať búracie práce nevyhovujúcich 

konštrukcií. Jedná sa o vytvorenie nových otvorov v jestvujúcich zvislých konštrukciách, odstránenie 

časti podlahy v 1 NP, vytvorenie prierazov a prestupov obvodovými konštrukciami a odstránenie 

stavebných prvkov v átriu. Počas búracích prác je potrebné postupovať v zmysle technologického 

postupu búracích prác, ktorý má vypracovaný dodávateľ stavby. Pred začatím búracích prác je 

potrebné okolité konštrukcie, ktoré by mohli byť búraním poškodené, podoprieť a odpojiť inžinierske 

siete, ktoré by mohli byť zasiahnuté búracími prácami. 

B.3.2. ZEMNÉ PRÁCE 

V rámci projektu bude realizovaná rekonštrukcia átria, v ktorom bude zriadené 

detské ihrisko. Pre zhotovenie dopadovej plochy ihriska je potrebné vytvoriť výkop, v ktorom 

budú následne uložené vrstvy novej konštrukcie. V átriu bude zhotovená stavebná jama, 

ktorá bude zaberať celú plochu átria a dno stavebnej jamy bude v úrovni -0,340 od úrovne 

podlahy v 1 NP. V rámci zemných prác bude taktiež zhotovený drenážny systém v átriu, ktorý 

bude pozostávať z rýh širokých 300 mm a hlbokých 400 mm od úrovne dna stavebnej jamy. 

Dno a steny ryhy budú vystlané netkanou geotextíliou. Na dne odvodňovacích drenážnych 

rýh bude umiestnené odvodňovacie potrubie FLEXIBIL DN 100, resp. zberné potrubie 

z kanalizačnej PVC rúry DN 100. Potrubia budú zasypané kamenivom fr á/16 mm do výšky 

200 mm nad roveň dna ryhy. Následne sa ryha dosype kamenivom fr. 0/63 mm po úroveň 

dna stavebnej jamy. Po zhotovení odvodňovacieho systému sa začnú budovať vrstvy 

dopadovej plochy, pozostávajúce z kameniva fr. 0/63 mm, hr. 150 mm, na ktorej bude 

uložená vrstva kameniva fr. 8/16 mm, hrúbky 80 mm, vrstva kameniva fr. 0/8 mm, v hrúbke 

50 mm, SBR podložka hr. 50 mm  a polyuretánová EPDM vrstva v hr. 10 mm.  Zemné 

práce budú realizované pomocou malej mechanizácie, nakoľko prístup do átria je možný len 

cez budovu (maximálna šírka stv. Mechanizácie 900 mm). Počas výkopov je potrebné dbať na 

jestvujúce podzemné vedenia, ktoré musia byť pred realizáciou vytýčené ich správcom. 
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B.3.3. ZÁKLADY 

 Projekt nezasahuje do základových konštrukcií objektu, rieši len vytvorenie 

dodatočných prestupov pre inžinierske siete. 

B.3.4. ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 

Zvislé nosné konštrukcie pôvodného objektu sú tvorené murovanými nosnými 

stenami, na ktorých sú uložené panelové stropy. V rámci rekonštrukcie dôjde k vytvoreniu 

nových otvorov v týchto konštrukciách. Pri vytváraní nového otvoru je potrebné najskôr 

osadiť nové preklady nad budovaným otvorom a následne pristúpiť k búraniu samotného 

otvoru. Pred búraním je potrebné podoprieť okolité stropné konštrukcie a odpojiť inžinierske 

siete, nachádzajúce sa v búranej stene. V prípade odstránenia jestvujúceho otvoru, 

respektíve zhotovení nových konštrukcií bude ako výplňové murivo použité murivo 

z pórobetónových tvárnic, ktoré budú lepené na lepiacu maltu, dodávanú výrobcom tvárnic. 

Všetky novo murované konštrukcie musia byť zhotovené systémovým riešením. 

B.3.5. VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 

Pôvodné vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými panelmi. 

Projekt rekonštrukcie nezasahuje do stropnej konštrukcie. 

B.3.6. ZVISLÉ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE 

V rámci rekonštrukcie budú vytvorené nové nenosné konštrukcie, oddeľujúce 

jednotlivé nové miestnosti. Nové nenosné konštrukcie budú zhotovené z pórobetónových 

tvárnic na  lepiacu maltu. Všetky novo murované konštrukcie musia byť zhotovené 

systémovým riešením 

B.3.7. SCHODISKO 

Hlavné schodisko v objekte zostáva v pôvodnom stave, dôjde len k osadeniu nového 

madla, ktoré bude umiestnené v nižšej  výške pre potreby prevádzky materskej školy. 

Z požiarnobezpečnostného hľadiska je potrebné v objekte doplniť dve nové schodiská, ktoré 

budú zhotovené ako ľahké oceľové a budú umiestnené na fasáde objektu presný tvar 

a polohu týchto schodísk je možné nájsť vo výkresovej dokumentácii. Podrobnú dielenskú 

dokumentáciu schodiska zabezpečí dodávateľ stavby. 
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B.3.8. KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA 

Pôvodná strešná konštrukcia je tvorená plochou strechou. Projekt rekonštrukcie 

nezasahuje do strešnej konštrukcie. 

B.4. TECHNICKÝ POPIS PRÁC PSV 

B.4.1. PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE 

Pôvodné podlahové konštrukcie sú tvorené teazzom, respektíve kobercom. Projekt 

uvažuje s rozsiahlou výmenou nášľapných vrstiev v rámci 2 NP a drobnými úpravami v 1 NP. 

V prízemí dôjde len k lokálnemu opraveniu časti podlahy, kde sa bude realizovať výkop pre 

prestup splaškovej kanalizácie von z budovy. Nová podlaha bude zhotovená rovnako ako 

pôvodná z terazza, s rovnakou povrchovou úpravou, ako je pôvodná podlaha. Podlaha v 2 NP 

bude odstránená po úroveň terazza (odstrániť jestvujúce koberce a jestvujúce keramické 

dlažby) a následne budú zhotovené nové nášľapné vrstvy z kobercov (v triedach), respektíve 

keramická dlažba v miestnostiach hygienického vybavenia. Presná skladba a umiestnenie 

jednotlivých podláh je zrejmé z výkresovej dokumentácie. 

B.4.2. HYDROIZOLÁCIE 

 V rámci rekonštrukcie bude len lokálne vyspravená hydroizolácia v mieste búranej 

podlahy v 1NP a vyspravená hydroizolácia pri základoch v átriu. Spôsob vyspravenia je 

zrejmý z výkresovej dokumentácie. 

B.4.3. TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLÁCIE 

 Projekt rekonštrukcie nerieši zlepšenie stavebno-fyzikálnych vlastností obvodového 

plášťa. Z toho dôvodu v projekte nie sú navrhnuté nové tepelnoizolačné vrstvy. 

B.4.4. POVRCHOVÉ ÚPRAVY – VONKAJŠIE 

 Projekt rekonštrukcie nezasahuje do vonkajších povrchových úprav. V rámci 

vonkajších povrchových úprav dôjde len k vysprávkam častí fasády, ktoré budú v rámci 

prebiehajúcich prác poškodené. Vysprávky budú zhotovené z vápenno-cementovej malty 

a z farebného náteru rovnakej farby, ako je pôvodná povrchová úprava.  
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B.4.5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY – VNÚTORNÉ 

Vnútorné povrchové úpravy zostanú v maximálnej možnej miere pôvodné, doplnené 

o nové omietky v miestach búraných, respektíve nových konštrukcií. Nové vnútorné omietky 

budú tvorené vápenno-cementovou omietkou. Na vrstve vnútornej omietky bude následne 

zhotovený nový interiérový náter bielej farby v 2 vrstvách. V miestnostiach s mokrou 

prevádzkou (hygienické miestnosti) bude zhotovený keramický obklad bielej farby. Presnú 

skladbu povrchových úprav je možné nájsť vo výkresovej dokumentácii. 

B.4.6. VÝPLNE OTVOROV 

 Rámci rekonštrukcie dôjde k výmene dvoch okien za dverné konštrukcie, v mieste 

umiestnenia  nových únikových schodísk. Z dôvodu zhotovenia nových dverí bude potrebné 

vymeniť výplň celého otvoru, vrátane okenných častí, ktoré s v súčasnosti tvorené oknami 

v jednom ráme. Spôsob umiestnenia nových dverí je zrejmý z výkresovej dokumentácie. 

B.4.7. KLAMPIARSKE VÝROBKY 

 Projekt nerieši úpravu klampiarskych konštrukcií.  

B.4.8. STOLÁRSKE VÝROBKY 

 Nové stolárske konštrukcie budú tvorené novými interiérovými dverami na 2 NP. 

Interiérové dvere budú bielej farby, s rozmermi podľa výkresovej dokumentácie. 

B.4.9. ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 

 Projekt uvažuje s vytvorením dvoch nových únikových schodísk, ktoré budú riešené 

ako oceľové. Finálna povrchová úprava schodísk bude pozinkovanie. Ich presný tvar je 

zrejmý z výkresovej dokumentácie. Dielenskú dokumentáciu schodiska zabezpečí dodávateľ 

stavby. 

B.4.10. ŠPECIÁLNE KONŠTRUKCIE 

V objekte sa nenachádzajú špeciálne konštrukcie. 



 
S t r á n k a  | 10 

B.4.11. BLESKOZVOD 

Objekty základnej školy sú v súčasnosti vybavené jestvujúcim bleskozvodom, ktorý 

v rámci prác nebude menený.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Miroslav Schroner 


