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1.4 A Souhrnná zpráva 

 
1.4.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:        Oprava telefonního kabelu FN Bory 

Stupeň:         DUR/PDPS 

Místo stavby:                   Plzeň, ulice E.Beneše, 17.listopadu, Samaritská 

Kraj: Plzeňský 

Účel stavby: Oprava telekomunikační sítě fakultní nemocnice FN Bory 

Zhotovitel stavby: Bude určen výběrovým řízením 

Stavební úřad: MMP – odbor stavební  

 

 

1.4.2 Identifikační údaje investora 

 

Firma: Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň 

IČO: 00669806 

 

  

1.4.3 Identifikační údaje projektanta 

 

Projektant: Watecom s.r.o. 

Sídlo: Pod Žvahovem 279/11, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00 

IČ: 27200175 

Zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 103 941 

Autorizace: číslo 0201333, Ing. Luděk Bláha 

 

 

1.4.4 Věcné a časové vazby 

              - koordinace není nutná 

 

         

1.4.5 Skladba projektové dokumentace 

- jeden svazek, bez příloh 

 

 

1.4.6 Výchozí a použité podklady pro zpracování PD 

- zadávací dokumentace  

 

 

 

1.4.7 Termíny výstavby 

 

Plánované zahájení realizace:  05/2019 

Plánované ukončení realizace: 12/2019 
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      1.5 B Technická zpráva 
 

1.5.1 Charakteristika území stavby 

 Plzeň - Bory, ulice E.Beneše, 17. listopadu, Samaritská, seznam dotčených pozemků stavbou  

v samostatné příloze 

 

 

1.5.2 Způsob nakládání s odpady 

  

odpad 
kód 

odpadu 

předpoklad 

množství 
likvidace 

přebytečná zemina a 

kamení 
170504 42 m³ 

odveze prováděcí firma k likvidaci na nejbližší 

skládku  

zbytky kabelů a vodičů 170411 15 kg odveze prováděcí firma k ekologické likvidaci  

 

 

1.5.3 Vliv stavby na životní prostředí  

      Stavba nebude mít vliv na životní prostředí v rámci výstavby, ani za provozu stavby. 

 

1.5.4 Stavebně technické řešení – technologie a montáž  

 

 Předmětná akce řeší opravu telekomunikační sítě  Fakultní nemocnice Plzeň v Plzni na Borech v ulici 

E.Beneše, která propojuje objekt ústředny FNB s objektem Genetiky u křižovatky ulic E.Beneše x 

Samaritská, Transfúzní stanicí v ulici 17.listopadu, Pavilon 22 v areálu FN Bory  a objekty Dopravy, Garáží 

a Kryt v areálu Genetiky v ulici E.Beneše. V rámci stavby se vyvede trasa metropolitní sítě SITmP do 

budovy Genetiky.  

 

Stávající stav: Stávající metalické propojení je v havarijním stavu, proto je nutné provést opravu 

telefonního propojení jednotlivých objektů FN Bory. Stávající trasa SITmP je zakončená na pozemku města 

Plzně u oplocení Genetiky. 

 

Provedení stavby:  

Trasa Ústředna (přístavek Pavilon 16) – Genetika a Ústředna – Pavilon 22: úsek Ústředna – 

Genetika je zásadní pro realizaci celé akce. Pro propojení objektů se použije trubka HDPE pr. 40mm 

s optickým kabelem SM 24vl. a metalický kabel TCEPKPFLE 100x4x0,4. V areálu FN Bory se využije pro 

propojení stávající kolektor vedoucí od ústředny až k oplocení pod Pavilon 22, dále trasa povede úložně 

výkopem převážně v travnaté ploše podél oplocení v areálu FN Bory a přes pozemky města Plzně až k silnici 

ul. Samaritská, kterou křižuje řízeným podvrtem a výkop končí u objektu Genetiky. V úseku mezi Ústřednou 

a Pavilonem 22 se využije pouze stávající kolektor a objekty se propojí pomocí trubky HDPE pr. 40mm 

s optickým kabelem SM 24vl.. Prostupy v jednotlivých budovách a v kolektoru budou plynotěsně a 

protipožárně utěsněny. 

Z kolektoru do Ústředny v přístavku Pavilon 16 se dvě trubky HDPE pr. 40mm s OK SM 24vl. a MK 

TCEPKPFLE 100x4x0,4 vyvedou vedle stávajících prostupů do suterénu Pavilonu 16 bývalý ,,Archiv“ č.dv. 

4604 a 4615. Za prostupem se konce trubek HDPE pr. 40mm osadí průchodkami Jackmoon, spojkami 

SPCOM a plochou vrapovanou trubkou. Uvnitř suterénu se využije stávající rošt, přes který se vyvedou OK 

SM 24vl. v ohebné trubce KOPEX pr. 23mm a MK TCEPKPFLE 100x4x0,4 do přístavku pod podlahu 

ústředny a novým prostupem v levém rohu ústředny dovnitř. 

V ústředně (přístavek Pavilon 16) se nový metalický kabel TCEPKPFLE 100x4x0,4 zakončí nad 

stávajícím metalickým rozvodem tvořeným FK pásky osazenými na levé straně místnosti ústředny. Nad 

stávající konstrukcí se umístí nová kovová konstrukce pro uchycení dvou pásků FK 133 00.  

Pro zakončení OK SM 24vl. se v pravém rohu osadí nový nástěnný Rack 18U s OR1 1U, ve kterém se 

zakončí 2x 24vláken  navařením pigtailů opatřených konektory SC, které se v OR zapojí do duplexních SC 

adaptérů. . Druhý OR 1U pro Pavilon 16 dodá a osadí SIS FN. Využije se prostor 4U. Zakončení všech 
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optických kabelů ve všech trasách v celé stavbě na všech OK bude provedené stejným způsobem, tedy 

navařením pigtailů.   

 

 

Uvnitř kolektoru se využijí stávající rošty pro umístění 2 trubek HDPE pr. 40 a MK TCEPKPFLE 

100x4x0,4. Pro připevnění k roštům se použijí pro trubky HDPE příchytky SONAP 32-43mm. MK 

TCEPKPFLE 100x4x0,4 se ochrání pomocí vrapované chráničky PE 90/75mm s lankem, která se připáskuje 

k roštu. V místech tzv. galeriích, kde se nachází vstupy do kolektorů nebo se kolektory výškově kříží, bývá 

málo místa na pro ohyb trubek HDPE. Ohyb se vyřeší nahrazením části trubky HDPE trubkou ohebnou pr. 

40mm. Při stavbě se bude jednat o dvě místa s výškovým rozdílem mezi patry kolektoru, kde se ohyby 

trubek takto vyřeší.  

V případě napojení Pavilonu 22 trubkou HDPE pr.40mm se využije pouze kolektor. Z páteřní trasy 

kolektoru vede odbočka přímo do Pavilonu 22, kde se nachází výstup šachta č.10. Na výstupu se využijí 

stávající rošty. Výstupem se dostaneme do prostoru ,,Předávací stanice tepla“, kde se trubka HDPE pr. 

40mm osadí průchodkou Jackmoon, spojkou SPCOM a plochou vrapovanou trubkou. OK SM24vl. dále 

povede v ohebné trubce KOPEX pr. 23mm po stávajícím roštu prostupem do chodby v přízemí Pavilonu 22 

a dále až ke stoupačkám, kterou se vyvede do 3.NP do místnosti serverovny ,,Správa budov“ č.dv. 3-003. 

Zde se OK SM 24vl. zakončí pomocí konektorů SC duplexních v OR2 osazeném ve stávajícím Racku. 

V Racku se využije prostor 2U. 

V areálu FN Bory končí kolektor před oplocením vedle chátrající budovy bývalého plicního oddělení. 

Novým prostupem z kolektoru se vyvede trubka HDPE pr. 40mm s OK SM 24vl. a MK TCEPKPFLE 

100x4x0,4 do výkopu, který povede v travnaté ploše mezi oplocením FN Bory a budovou plicního oddělení 

směrem k ulici E.Beneše. V rohu areálu vede výkop pod oplocením na veřejné pozemky města Plzně 

směrem k ulic Samaritská, kde se provedou dva řízené podvrty pod komunikací a výkop pokračuje k budově 

Genetiky. Celková délka výkopu je v tomto úseku cca 220m. U budovy Genetiky se umístí samostatně 

stojící sloupkový rozvaděč SIS 3QT na levé straně budovy od vstupu, v místech kuchyňky, která se nachází 

v přízemí. Rozvaděč se uzemní pomocí zemnícího pásku FeZn 30x4 uloženého do výkopu. Kabel 

TCEPKPFLE 100x4x0,4 se zakončí na svorkovnicích LSA r. 2/10. Trubka HDPE pr. 40mm se vyvede do 

podstavce pilířku, kde se osadí  průchodkou Jackmoon, spojkou SPCOM a plochou vrapovanou trubkou pro 

vyvedení OK SM 24vl.. Uvnitř budovy Genetiky povedou kabely prostupem do kuchyňky v přízemí, dále do 

umývárny skla v 1.NP a chodbou v lištách do laboratoře se stávajícím nástěnným Rackem 18U, který 

zajišťuje SIS FN. Metalický kabel se vyvede pomocí vnitřního kabelu SYKFY 50x2x0,5 a zakončí se na 

Patch panelu ISDN 50port. Optický kabel se zakončí pomocí konektorů SC duplexních v OR3 osazeném ve 

stávajícím Racku. Celkem zde bude využitý prostor 8U. 

Do výkopu mezi Genetikou a koncem kolektoru se položí HDPE pr.40mm rezervní, která se za 

vstupem do kolektoru a v podstavci rozvaděče SIS 3 osadí koncovkami Plasson.  

Trasa Genetika – Transfúzní stanice: od rozvaděč SIS 3 QT u Genetiky se využije společný výkop 

a protlak pod silnicí v Samaritské ulici a cca po 30 metrech ve společném výkopu se provede řízený podvrt 

pod silnící v ulici E.Beneše. Trasa výkopu pokračuje v travnaté ploše kolem parkoviště směrem k TS a po 

cca 50 metrech se provede řízený podvrt pod silnicí v ulici 17.listopadu. Výkopem se dojde k budově TS ke 

vstupním dveřím vlevo, kde jsou vlevo od vstupu stávající prostupy do suterénu, kde se nachází zakončení 

metalických rozvodů. Do výkopu se založí od Genetiky metalický kabel TCEPKPFLE 50x4x0,4 ve 

vrapované chráničce NT pr. 90mm a dvě trubky HDPE pr. 40mm, jedna s OK SM 24vl., druhá rezervní.  

U Genetiky se trubky HDPE pr. 40mm zakončí v podstavci rozvaděče SIS 3QT a MK se ukončí na 

svorkovnicích LSA r. 2/10. Zakončení HDPE v podstavci bude pro všechny případy stejné, konec trubky 

s OK SM 24vl. se osadí průchodkou Jackmoon, spojkou SPCOM a plochou vrapovanou trubkou, rezervní 

trubka se osadí koncovkou Plasson. Uvnitř objektu Genetiky se OK SM 24vl. ukončí v OR4. 

V suterénu TS se MK TCEPKPFLE 50x4x0,4 zakončí na stávajícím rozvodu na nových 

svorkovnicích LSA r.2/10. Vnitřní rozvod se provede pomocí vnitřního kabelu SYKFY 50x2x0,5 vedeného 

v lištách a v podhledech a zakončí se v 1.NP v kanceláři ,,Výpočetní středisko“ ve stávajícím Racku na 

Patch panelu ISDN 50port. Trubka HDPE pr. 40mm s OK SM 24vl. se osadí průchodkou Jackmoon, 

spojkou SPCOM a plochou vrapovanou trubkou a na OK SM 24vl. se nechá stočená rezerva cca 20m. OK 

uvnitř budovy vyvede ve společné trase s MK v liště do stávajícího Racku v 1.NP, kde se zakončí OR8 

pomocí konektorů SC duplexních. Ve stávající Racku se využije celkem prostor 6U. 

Trasa Genetika – Doprava: od objektu Genetiky od rozvaděče SIS 3QT povede společný výkop pro 

napojení objektů Dopravy, Archivu (garáže) a Krytu. Výkop vede převážně v travnaté ploše směrem 

k benzínové pumpě, v místě příjezdové komunikace se provede protlak. Výkop pokračuje podél oplocení a 
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pro napojení objektu Dopravy prochází mezi oplocením a objektem ČOV v travnaté ploše a končí u paty 

budovy Dopravy. Pro napojení Dopravy se do výkopu založí od Genetiky trubka HDPE pr. 40mm s OK SM 

24vl. a MK TCEPKPFLE 15x4x0,4 ve vrapované chráničce NT 40mm. Prostupem do budovy se dostaneme 

do místnosti č.dv.01.6507, kde je umístěný stávající nástěnný Rack a rozvaděč MIS 1 QT pro zakončení 

metalických kabelů. Ve výkopu se konec trubky HDPE pr. 40mm osadí průchodkou Jackmoon, spojkou 

SPCOM a plochou vrapovanou trubkou, která se vyvede prostupem do objektu. Uvnitř v místnosti povede 

OK SM 24vl. v liště do Racku a ukončí se konektory SC duplexními v OR7. MK TCEPKPFLE 15x4x0,4 se 

vyvede do stávajícího rozvaděče MIS 1QT, kde se zakončí na svorkovnicích LSA r. 2/10, v Racku na Patch 

panelu ISDN 50port. Ve stávající Racku se využije celkem prostor 4U. 

V Genetice se MK TCEPKPFLE 15x4x0,4 zakončí v rozvaděči SIS 3QT na svorkovnicích LSA r. 

2/10. HDPE se ukončí v podstavci rozvaděče SIS 3QT, konec trubky s OK SM 24vl. se osadí průchodkou 

Jackmoon, spojkou SPCOM a plochou vrapovanou trubkou. Uvnitř objektu Genetiky povede MK SYKFY i 

OK SM 24vl. v liště ke stávajícímu Racku, kde se MK ukončí na Patch panelu ISDN 50port a OK SM 24vl. 

v OR4. 

Trasa Genetika – Kryt: společný výkop od Genetiky až k odbočení k budově ČOV. Zde povede 

výkop přes minimálně využívanou příjezdovou komunikaci a v travnaté ploše do místa stávajícího prostupu 

metalického kabelu. Pro napojení Krytu se do výkopu založí od Genetiky trubka HDPE pr. 40mm s OK SM 

24vl. a MK TCEPKPFLE 15x4x0,4 ve vrapované chráničce NT 40mm. Ve výkopu se konec trubky HDPE 

pr. 40mm osadí průchodkou Jackmoon, spojkou SPCOM a plochou vrapovanou trubkou a novým prostupem 

se do Krytu vyvede OK SM 24vl. a MK TCEPKPFLE 15x4x0,4. Uvnitř povede OK SM 24vl. a MK v liště 

umístěné pod stropem schodiště a MK TCEPKPFLE 15x4x0,4 se zakončí ve stávajícím rozvaděči na 

svorkovnicích LSA r. 2/10. Odtud povede MK s OK do místnosti v 1.PP, kde se umístí nový Rack 18U. OK 

SM 24vl. se zakončí v OR5, MK TCEPKPFLE 15x4x0,4 se zakončí v Racku na Patch panelu ISDN 50port. 

V Krytu se využijí stávající prostupy stěnami. V novém Racku se osadí celkem prostor 4U. 

V Genetice se MK TCEPKPFLE 15x4x0,4 zakončí v rozvaděči SIS 3QT na svorkovnicích LSA r. 

2/10. HDPE se ukončí v podstavci rozvaděče SIS 3QT, konec trubky s OK SM 24vl. se osadí průchodkou 

Jackmoon, spojkou SPCOM a plochou vrapovanou trubkou. Uvnitř objektu Genetiky povede MK SYKFY i 

OK SM 24vl. v liště ke stávajícímu Racku, kde se MK ukončí na Patch panelu ISDN 50port a OK SM 24vl. 

v OR3. 

Trasa Genetika – Garáže (Archiv): společný výkop od Genetiky až k odbočení k budově ČOV. Zde 

pokračuje výkop v travnaté nebo nezpevněné ploše podél příjezdové komunikace. Po cca 40 metrech dojde 

ke křížení příjezdové komunikace, pod kterou se provede řízený podvrt. Výkop pokračuje směrem k budově 

Garáží v travnatém pásu a v části úseku bude nutné vykácet náletové dřeviny. V poslední části výkopu jsou 

umístěné panely vedle budovy, které bude nutné nazvednout pomocí jeřábu. Do výkopu založí od Genetiky 

trubka HDPE pr. 40mm s OK SM 24vl. a MK TCEPKPFLE 15x4x0,4 ve vrapované chráničce NT 40mm. 

Ve výkopu se konec trubky HDPE pr. 40mm osadí průchodkou Jackmoon, spojkou SPCOM a plochou 

vrapovanou trubkou. Uvnitř budovy  povede OK SM 24vl. a MK v liště po stěně do 1.NP, kde se MK 

TCEPKPFLE 15x4x0,4 zakončí ve stávajícím rozvaděči na svorkovnicích LSA r. 2/10. V novém Racku 18U 

se zakončí OK SM 24vl. v OR6, MK TCEPKPFLE 15x4x0,4 se zakončí v Racku na Patch panelu ISDN 

50port. V novém Racku se využije celkem prostor 3U. 

 

Trasa Genetika – SITmP – není součástí PD: stávající trasa SITmP vede kolem oplocení Genetiky 

Samaritskou ulicí a ulicí E.Beneše. Propojení trasy SITmP se provede v rámci této stavby, využije se 

společný výkop a trubky HDPE se vyvedou do budovy Genetiky. Tím se zajistí připojení FN Bory k síti 

MISNet.  

Ve stávající trase SITmP se osadí kabelová komora s víkem, stávající trubka HDPE s optickým 

kabelem se přeruší a v KK se umístí optická spojka pro min. 48vl.. Z KK se položí do společného výkopu 

dvě trubky HDPE pr. 40mm B, do jedné se zafoukne OK SM 12vl., druhá bude rezervní a osadí se 

koncovkami. Trubky HDPE pr. 40mm B se vyvede do podstavce SIS 3 a OK 12vl. se vyvede ve společné 

trase s ostatními kabely do budovy Genetiky, kde vedou kabely prostupem do kuchyňky v přízemí, dále do 

umývárny skla v 1.NP a chodbou v lištách do laboratoře se stávajícím nástěnným Rackem 18U. OK 12vl. se 

zakončí na horní pozici v OR 1U. 

 

 Při realizaci akce dojde ke styku s některými inženýrskými sítěmi. Výkopy je nutné provádět ručně a 

s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození stávajících sítí. V případě křižovatky, či souběhu bude 

nutno respektovat příslušná doporučení jejich správců a ČSN 736005. Skutečnou polohu inženýrských sítí v 

době realizace stavby je nutno ověřit dle vyjádření jednotlivých správců sítí. V každém případě je 
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bezpodmínečně nutné nechat si tato podzemní zařízení před zahájením výkopových prací vytýčit. V případě 

kolize nově budovaných tras se stávajícími sítěmi určí projektant operativně náhradní trasu, nebo jiný 

způsob technického řešení vzniklého problému. 

 

  Otevřené výkopy musí být zabezpečeny proti úrazu chodců, vchody do domů opatřeny podlážkami 

se zábradlím. Dále musí být otevřené výkopy označeny tak, aby ve dne, za ztížené viditelnosti i v noci 

nemohlo dojít k úrazu chodců ani ostatních účastníků silničního provozu.   

  Po dokončení stavby budou všechny zpevněné plochy uvedeny do původního, popřípadě do 

náležitého stavu. Rovněž plochy trávníků nutno upravit zadrnováním, popřípadě dosypáním ornice a osetím 

travním semenem.  

 

       Při práci na stavbě budou respektována tato ustanovení a předepsané pracovní postupy: 

a)  Budou respektovány podmínky jednotlivých organizací a majitelů nemovitostí 

b)  Budou dodržována ustanovení ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 

c)  Stavba bude provedena podle platných předpisů a směrnic. 

 

1.5.5 Zemní práce 

 

   Zemní práce – provede se výkop pro uložení v travnatá ploše o rozměrech 35-50x100cm s 

minimálním krytím 0,7m, v chodníku se provede výkop 35x50-70 s minimálním krytím 0,4m a v silnici se 

provede výkop 50x100 s minimálním krytím 0,9m. V místech křížení silnic u křižovatky ulic E.Beneše x  

Samaritská x 17.listopadu se provedou řízené podvrty. Výkopy budou opatřeny pískovým ložem nebo 

prosátým výkopkem. Místa spojek a konce chrániček se označí lokátory. V celém průběhu kabelové trasy 

bude položena výstražná folie oranžové barvy s potiskem. Proti vniknutí vody, plynu a nečistot budou trubky 

plynotěsně a protipožárně utěsněny. Následně budou provedeny provizorní a definitivní úpravy povrchů. 

  Veškeré zemní práce musí být provedeny podle t.č. platných předpisů ČUBP a norem ČSN a doloženy 

revizní zprávou. 

 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby zajistí dodavatel stavby.  

 

 Kalibrace a tlaková zkouška trubek HDPE – při montáži HDPE trubek v kolektoru nebo při 

pokládce do výkopů lze trubky v případě nutnosti přerušit a propojit pomocí spojek Plasson. Když budou 

trubky položené a propojené v celé délce, provede se kalibrace a tlaková zkouška. Ke kalibraci bude přizván 

dozor stavby. Výsledky budou zaprotokolovány.   

 

 Zafouknutí a měření OK – do připravené trasy trubek HDPE se zafouknou optické kabely. Po 

zafouknutí se provede měření oboustranné OTDR (1625nm) a měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 

nm). Výsledky budou zaprotokolovány.   

            

 Pokládka a měření metalických kabelů – při pokládce a montáži metalických kabelů je možné MK 

přerušit a propojit pomocí spojek XAGA příslušných rozměrů. Po dokončení stavby bude provedena na MK 

kontrola všech rozhodujících parametrů vedení dle příslušných TPP a dále v rámci závazných měření , měřit 

provozní útlum při kmitočtu 40kHz, 150 kHz a 1024 kHz pouze u 1 páru v každém kabelovém úseku t.j. 1 

pár mezi HR a SR a 1 páru mezi SR a ÚR. Bude provedena kontrola izolačních stavů pracovních vodičů i 

fólie. Bude změřen zemní odpor strojených zemničů. Veškerá měření budou zapsána do příslušných 

měřících protokolů ve smyslu platných předpisů.    
 

 Použitá technologie - pro stavbu se použijí trubky HDPE pr. 40mm, metalické kabely TCEPKPFLE 

100x4x0,4, 50x4x0,4 a 15x4x0,4. OK bude typu SM 24vláken v gelových trubkách s volnou sekundární 

ochranou. Chráničky budou typu NT pr. 90mm resp. 40mm, dále se použijí chráničky PE pr. 110 a 160mm. 

Spojky na MK budou typu XAGA příslušných rozměrů. Nástěnné rozvaděče bude velikosti 18U 

600x600mm, rozvaděče pro ukončení OK budou velikosti 19“ 1U. Místa spojek a konce chrániček se označí 

lokátory.  
 

 

1.5.6 Bezpečnost práce a protipožární ochrana 

   Při výstavbě je nutno respektovat BOZP. 
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   S ohledem na charakter stavby (liniová) není nutno řešit speciální protipožární opatření. Nutno však 

vhodnou organizací práce zhotovitele umožnit průjezdnost komunikací pro požární techniku. 
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FN Plzeň - Bory - přiřazení optických vláken
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Schématický plán telefonních a FO kabelů FN Bory - Transfůzní stanice

FN Bory

Rozešití kabelů kolektor

 

FO 24 x SM9/125

vlákno cíl uživ.

1-4 transfůzka SIS  pav.16 SIS  

5-8 doprava SIS stávající rack  

6-12 genetika SIS

13-16 transfůzka PBX  24SM 24 vláken SM

17-20 doprava PBX 24SM mimo projekt

21-24 genetika PBX  100XN Přístavek pav.16  

12 SIS nový rack OR1

24 SIS

Metalika 100XN0,4

čtyřka cíl počet

1-50 transfůzka 50XN

51-70 genetika 20XN PAVILON 22 24SM

71-85 doprava 15XN

86-90 15XN

90-100 15XN

protlak výkop

protlak 17.listopadu  protlak Samaritská

MISNet

12SM

100XN 20XN   

   50XN

24SM

50XN 24SM  24SM GENETIKA

 24SM  

Transfůzka 15XN

15XN

24SM   

TRANSFůZKA 24SM

15XN

 

15XN

24SM

 24SM  GARÁŽE

15XN KRYT

Návrh vypracoval:

SPOJING s.r.o. 15XN  

Otto FIALA, jednatel 24SM DOPRAVA ARCHIV

mob. 724 025 351

mail: fiala@spojing.cz  
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