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Vážení uživatelé, 

v tomto dokumentu pro přehlednost uvádíme výpis novinek jednotlivých verzí aplikace WinRevize. 

V každé verzi je vždy zaktualizován seznam norem k datu vydání programu, závadník je doplněn o závady z 

norem vydaných v období mezi verzemi. Seznam norem a závadník je v poslední verzi vždy v plném rozsahu bez 

ohledu na to, ze které předchozí verze se provádí upgrade. 

Při vydání nové verze jsou vždy nabízeny články vybraných důležitých norem vydaných v období mezi verzemi. 

Tato aktualizace článků je nabízena jako volitelná část za poplatek. V poslední verzi jsou vždy nabízeny pouze 

články dle aktuální nabídky poslední verze, články z nabídek předchozích verzí můžeme poskytnout po předchozí 

dohodě. 

Novinky WinRevize 8.0 

- databáze závad (závadník) byla doplněna o závady z důležitých nových elektrotechnických norem vydaných v 

uplynulém období. Závadník tím byl rozšířen z původních 6120 na cca 6640 záznamů. Jedná se zejména o doplnění 

závad z norem ČSN 33 2130 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody, ČSN 33 2000-

7-712 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 

Fotovoltaické (PV) systém, ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost 

- Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo 

spínacím přepětím, ÈSN 33 2000-4-46 ed.3/2017 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - 

Odpojování a spínání, ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje, ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - 

Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - 

Oddíl 537: Odpojování a spínání, ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: 

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel, ČSN 33 2000-7-730 - Elektrické 

instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické 

přípojky pro vnitrozemská plavidla, NV 378/2001 Sb. 

- seznam norem doplněn o nové normy z uplynulého období, nyní obsahuje cca 11870 záznamů. 

- aktualizován číselník úkonů při revizi elektrické instalace dle nové ČSN 33 2000-6 ed.2/2017 

- doplněna tabulka úkonů při prohlídce elektrické instalace dle nové ČSN 33 2000-6 ed. 2/2017. Tabulka má 

podporu číselníku úkonů, kde si lze předpřipravit skupiny úkonů, které se pak přenášejí do zpráv. 

- do tabulky pracovních strojů doplněna možnost vložit úkony prováděné dle NV 378/2001 Sb., Tabulka má 

rovněž podporu číselníku. 

- upraven seznam zpráv, doplněno okno zamezující omylem provedeného přejmenování zprávy, seznam zpráv 

se řadí dle pořadí vkládání zpráv (není-li zapnuto jiné řazení) i po přechozí údržbě dat.  

- upraven adresář, vč. způsobu vkládání a zobrazení adres z adresáře do zpráv, adresy se přenášejí se zprávami 

bez potřeby přenosu adresáře, vhodné např. při přenosu zpráv kolegovi. Doplněna možnost exportu/importu  adres, 

adresy lze přenášet z a do WinNářadí. 

- aktualizovány pomocné číselníky textů 

- byla provedena celá řada drobnějších úprav zlepšujících vlastnosti programu 

Novinky WinRevize 7.0 

- databáze závad (závadník) byla doplněna o závady z důležitých nových elektrotechnických norem vydaných v 

uplynulém období. Závadník tím byl rozšířen z původních 5640 na cca 6120 záznamů. Jedná se o doplnění závad 

z norem ČSN 33 0360 ed. 2 - Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech, ČSN 33 0165 ed. 2 - 

Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení, ČSN 33 2000-7-710 - Elektrické instalace 

nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory, ČSN 33 

2000-7-715 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 

objektech - Světelná instalace napájená malým napětím, ČSN 33 2000-7-718 - Elektrické instalace nízkého napětí - 

Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště, ČSN 33 



2000-7-722 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 

Napájení elektrických vozidel, ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace, ČSN 33 2312 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí 

- Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich, ČSN EN 61439-4 - Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní 

požadavky pro staveništní rozváděče (ACS), ČSN EN 61439-6 - Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové 

rozvody 

- přednastavení fontů do volných textů. V parametrech lze přednastavit velikost, typ a barvu písma, vč. 

zarovnání textů při vkládání nových záznamů. V oknech, kde jsou tzv. volné texty – textové poznámky či bloky, 

např. poznámka k rozvaděči, text závady, apod.  

- doplněna možnost pokročilého hledání v tabulkách vč. volných textů. Aplikace byla vybavena nástrojem pro 

hledání ve všech částech zpráv i v textových poznámkách, tj. ve volných RTF textech. Např. lze vyhledat zprávu 

dle poznámky k rozvaděči. 

- provedena aktualizace číselníků zejména s ohledem na ČSN 33 2000-7-710, ČSN EN 62305 ed.2, ČSN 33 

2000-6. Upraven číselník připravených textů co do obsluhy i do obsahu. Při upgrade se z číselníku převzatého 

z původní verze vyjmou texty obsahující některé neplatné předpisy, např. ČSN 333 2000-6-61 

- podpora číselníkem pro formuláře dle bývalé ČSN 34 3810, doplněna schránka pro přenos bloků, pomocí 

schránky lze přenášet celé bloky i mezi zprávami. Formulář je stále využíván a to zejména při psaní jednodušších 

zpráv. 

- nové bloky pro kontroly a měření na zdravotnických spotřebičích, vč. podpory schránkou a číselníkem 

- upraveno hlídání termínů propadlých zpráv - plán revizí. U jednotlivých zpráv je možno zapnout hlídání 

termínů příští revize. Při kopii zprávy lze u kopírované zprávy uložit pod jaké označení byla zpráva kopírována, u 

nové zprávy se uloží, ze které zprávy kopie vznikla.  

- číselník revizních techniků. Doplněna možnost vybírat techniky do zprávy prostřednictvím nabídky (tzv. 

roletka, combo). 

- v titulní straně možnost vložení provozovatele a objednatele, obojí propojeno na adresář, vypínatelný tisk 

- provedeny další úpravy procedur servisu databáze. Zde jsme využili zkušeností z provozu našich aplikací u 

zákazníků a zvýšili jsme bezpečnost databáze, tj. Vašich dat. 

- byla provedena celá řada drobnějších úprav zlepšujících vlastnosti programu. 

Novinky WinRevize 6.0 

- databáze závad (závadník) byla doplněna o závady z důležitých nových elektrotechnických norem vydaných v 

uplynulém období. Závadník tím byl rozšířen z původních 3700 na cca 4300 záznamů. Jedná se o doplnění závad z 

norem ČSN 33 20004-43 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 

nadproudy, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Všeobecné předpisy, ČSN 33 2000-5551 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení, ČSN 33 2000-5-56 

ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro 

bezpečnostní účely, ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality, ČSN 33 

2000-7-709 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 

Přístavy a obdobné lokality, ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 7-717: Zařízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Mobilní nebo transportovatelné buňky, ČSN 33 2000-7-721 - Elektrické 

instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v 

karavanech a obytných přívěsech, ČSN 33 2000-7-729 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu, ČSN EN 61439-1 - Rozváděče nízkého 

napětí - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče 

- s aktualizací WinRevizí 6.0 vydanou v prosinci 2012 byly do závadníku doplněny další závady z norem 

vydaných do 1.12.2012  Závadník tím byl rozšířen z původních 4321 na cca 5640 záznamů. Jedná se o doplnění 

závad z norem ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení 

života, ČSN EN 61439-1 ed. 2 - Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení, ČSN EN 61439-3 - 



Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO), ČSN EN 60445 ed. 4 - 

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, 

konců vodičů a vodičů, ČSN 34 1090 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní 

elektrická zařízení, ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Elektrická vedení, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: 

Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 - Elektrické instalace 

nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla, ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 - Elektrické 

instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v 

důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí, ČSN 33 2000-4-444 - Elektrické instalace nízkého napětí - 

Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením, ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 - 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény 

a fontány, ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace. 

- doplněn adresář firem, ve kterém lze ukládat informace o firmách z revidovaných objektů. Ukládá se název 

firmy, celá adresa, kontakty - telefony, emaily. Do zpráv lze vložit odkaz na vybranou adresu z adresáře. Tato 

adresa je pak na titulní straně zprávy zobrazena jako objednatel vedle údaje o revidovaném objektu 

- doplněn číselník měřících přístrojů používaných při revizích. Výhoda tohoto nového nástroje spočívá v tom, že 

lze mít připraveny skupiny měřících přístrojů používané pro různé typy revizí a do revize pak vložit vhodnou 

skupinu přístrojů pouhým stiskem jednoho tlačítka. 

- oknům přehledových seznamů s pružnými rozměry oken, tj. velikost okna lze tažením myši přizpůsobit 

potřebám práce, byla přiřazena paměť posledního rozměru a polohy. Při opětovném otevření se okno nastaví do 

poslední polohy a rozměru. 

- nadpisy úseků v titulní straně zprávy jsou volitelné, lze různě do každé zprávy. Tyto nadpisy se do zprávy 

vkládají v hlavním okně zprávy spolu s ostatními údaji pro titulní stranu. Vkládání se provádí prostřednictvím 

nabídek, resp. roletek, jejichž obsah je uživatelsky editovatelný. Nadpisy, které budou vkládány automaticky při 

založení nové zprávy, se nastaví v nastavení přístupném z hlavního vodorovného menu volba Nastavení / nadpisy 

do titulních stran. 

- v souvislosti s ukončením platnosti normy ČSN 33 2000-3 jsme doplnili číselník vnějších vlivů využívaný pro 

vkládání vlivů do prostorů. Protože lze v souvislosti s ukončením platnosti této normy předpokládat potřebu změny 

normy u do zprávy vložených vnějších vlivů (např. při kopii zprávy při opakované revizi, při změně protokolu o 

určení vnějších vlivů atd.), zařadili jsme do okna seznamu prostorů tlačítko, které za Vás provede u vnějších vlivů 

všech prostorů aktuální zprávy změnu normy. Změna lze provést mezi normami ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-

51 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3. a to všemi směry. 

- byly upraveny procedury starající se o zálohy a obnovy dat. Zde jsme využili zkušeností z provozu našich 

aplikací u zákazníků a do procedur jsme zahrnuli několik samoopravných nástrojů, které při obnově dat provedou 

jejich test, v případě potřeby provedou opravu a teprve poté nahradí aktuální data daty z předchozí zálohy. 

- doplněn podmíněný tisk popisu rozvaděče do tabulky chráničů. Popis rozvaděče se standardně tiskne u tabulky 

ZSM, pokud není v tabulce ZSM žádný záznam, tiskne se nyní popis rozvaděče u tabulky chráničů. Platí při tisku 

tabulek jako samostatných příloh. 

- byla provedena celá řada drobnějších úprav zlepšujících vlastnosti programu. 

Novinky WinRevize 5.0 

- databáze závad (závadník) byla doplněna o závady z důležitých nových elektrotechnických norem vydaných v 

uplynulém období. Závadník tím byl rozšířen z původních 3100 na cca 3700 záznamů. Jedná se o doplnění závad z 

norem ČSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 

charakteristik, definice, ČSN 33 2130 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody, ČSN 

33 2410 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech, ČSN 33 2420 ed. 2 - Elektrické 

instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely, ČSN 34 0350 ed. 2 

- Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení 

- oknům s přehledovými seznamy byly dány pružné rozměry oken, tj. velikost okna lze tažením myši přizpůsobit 

potřebám práce 

- v tabulkách prostorů lze záznamy zařadit do různých skupin - pro následné součty, viz dále. 



- upraveny a rozšířeny sestavy pro tisk součtů příkonů instalovaných zařízení, doplněna možnost sumarizovat 

instalovaná zařízení vč. příkonů dle skupin zvolených v tabulce prostorů. V revidovaném objektu tak lze 

sumarizovat např. svítidla, topidla, elektromotory, atd. Tiskopisy součtů lze tisknout samostatně, jako součást jádra 

zprávy, nebo lze jejich tisk vypnout. 

- u formuláře dle ČSN 34 3810 jsou doplněny volitelné nápisy u položky Instalováno. 

- možnost strojového hromadného přečíslování v tabulkách prostorů, rozvaděčů, hromosvodů a uzemnění. V 

případě potřeby upravit čísla prostorů (rozvaděčů, objektů hromosvodů, uzemnění) lze využít nové funkce, která 

provede hromadné přečíslování Vámi zvolených záznamů. Tuto novou funkci oceníte zejména při potřebě v 

rozsáhlé zprávě vložit další objekt , či rozvaděč dovnitř souvislé číselné řady. 

- v jádru zprávy lze vypínatelně tisknout výpis vyskytujících se vnějších vlivů přiřazených v tabulkách prostorů 

- nové záložky v jádru zprávy - soustavy a ochrany, nové záložky jsou podporovány číselníkem připravených 

textů. 

- provedena vzhledová úprava tiskopisu jádra zprávy. 

- rozšířen sloupec Ochrana v tabulce prostorů s ochranami vč. podpory číselníku pro tento sloupec, pro uložení 

více informací, např. chránič v zásuvce. 

Novinky WinRevize 4.0 

- databáze závad (závadník) byla doplněna o závady z důležitých nových elektrotechnických norem vydaných v 

uplynulém období. Závadník tím byl rozšířen na z původních 2140 na cca 3100 záznamů. Jedná se o normy ČSN 33 

2000-4-41 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-

54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování, ČSN 33 

2000-7-701 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 

objektech - Prostory s vanou nebo sprchou, ČSN 33 20007-704 ed. 2, část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích, ČSN 33 2000-7-705 ed. 2, část 7-705: 

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení, ČSN 33 2000-7-706 ed. 2, 

část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory, ČSN 33 2000-7-740 - 

Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická 

instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech, ČSN EN 60204-1 ed. 

2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky, ČSN EN 60446 - 

Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi, ČSN EN 

60446 ed. 2 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů 

barvami nebo písmeny a číslicemi. 

- program byl upraven v souladu s normami vydanými v uplynulém období - číselník úkonů při revizi elektrické 

instalace doplněn o úkony z nové ČSN 33 2000-6, z téže nové normy byl doplněn i číselník termínů opakování 

revizí. Tabulky pracovních strojů upraveny dle nové ČSN EN 60204-1 ed. 2/2007 (volitelně lze použít) i předchozí 

normu. 

- do programu doplněna schránka, pomocí které lze kopírovat jeden nebo několik objektů, rozvaděčů atd. se 

všemi podřízenými tabulkami najednou a to v rámci jedné zprávy i mezi zprávami. 

- doplněna možnost dohledání spotřebičů (v podrobné tabulce), zdravotnických spotřebičů a strojů bez ohledu na 

to, z které zprávy pocházejí. Dohledaný spotřebič, resp. stroj pak lze kopírovat do právě otevřené zprávy (i do jiné, 

než ze které pochází), prohlížet jeho detail, otevřít zprávu, ze které pochází. 

- doplněna paměť polohy důležitých oken, tj. okno si zapamatuje polohu, ve které bylo před posledním zavřením 

a při opětovném otevření se přesune do minulé polohy. 

- doplněna možnost souvislého číslování stran zprávy i jejích příloh. 

- program rozšířen o řadu dalších funkcí, nastavení a úprav zrychlujících a zpřehledňujících práci, byla zařazena 

většina námětů a nápadů Vás uživatelů shromážděných za uplynulé období. 
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- databáze závad (závadník) byla doplněna o závady z důležitých nových elektrotechnických norem vydaných v 

uplynulém období. Závadník tím byl rozšířen na cca 2140 záznamů. Jedná se o normy ČSN EN 62305-3 - Ochrana 

před bleskem - Část 3 : Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života, ČSN 33 2000-5-559 - Svítidla a světelná 

instalace, ČSN 33 2000-7-708 ed.2 - Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích, ČSN 33 

2000-7-715 - Světelná instalace napájená malým napětím, ČSN 33 2000-7-754 - Elektrická instalace v karavanech 

a obytných automobilech, ČSN 33 2000-5-51 ed.2 - Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

- přidány byly nové tabulky pro revize hromosvodů (LPS), ve kterých lze provést revize hromosvodů i dle 

nových norem, tj. zejména ČSN EN 62305-3 

- závady lze nově přiřazovat nejen k prostorům, ale nově i ke zdravotnickým spotřebičům, pracovním strojů, 

spotřebičům v detailní tabulce. Dále lze závady přiřazovat k rozvaděčům, hromosvodům a k samostatné tabulce 

uzemnění. 

- pro zjednodušení pořizování závad byl přidán další nástroj a tím je schránka, která „pojme“ celou závadu, 

kterou pak lze vložit v kterékoliv oblasti. 

- doplněn další způsob generování tiskových sestav. Nyní lze navíc tisknout sestavy, ve kterých je seskupeno 

více tabulek do společné souvislé tiskové sestavy. V těchto tiskopisech jsou sloučeny např. všechny informace v 

tabulkách souvisejících s jedním prostorem, rozvaděčem, nebo objektem hromosvodu. 

- export, import zpráv - nyní lze exportovat a následně importovat jednu nebo několik zpráv. 

- doplněna možnost hromadného výmazu prostorů, rozvaděčů, objektů hromosvodů včetně jejich podřízených 

tabulek. 

- seznam externích dokumentů. Vytvořena tabulka, do které lze vkládat názvy dokumentů (např. fotografií) 

uložených ve Vašem PC a souvisejících s konkrétní zprávou. Z tabulky lze dokumenty přímo spouštět 

prostřednictvím aplikace, které byla ve Vašem PC s příponou daného dokumentu asociována. 

- doplněna možnost dohledání zpráv konkrétního provozovatele. Hledání je podporováno automaticky 

generovaným číselníkem evidovaných objektů. Číselníku evidovaných objektů lze využít i při zpracování zpráv. 

- v tabulkách strojů, zdravotnických přístrojů a detailní tabulce spotřebičů byla doplněna dotazová pole, pomocí 

kterých lze snadněji dohledat spotřebič, resp. stroj v aktuální zprávě. 

V Sadské dne 11.06.2014 
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