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TEXTOVÁ ČÁST 

 
1. Základní údaje 

1.1. Sloučením Střední zemědělské školy Dalovice (SZeŠ Dalovice) a Integrované střední školy Cheb 

(ISŠ Cheb), příspěvková organizace, a následně postupným přesunutím výuky do Chebu nastává 

potřeba vyřešit využití budov a pozemků, které jsou ve vlastnictví kraje a byly dány do správy ISŠ 

Cheb, která již pro ně v budoucnu nebude mít komplexní využití.  

1.2. Součástí řešeného areálu je botanická zahrada Dalovice včetně navazujících pozemků, budova 

bývalého internátu, školní budova (Starý zámek) s navazujícími pozemky, areál praktické výuky 

(hospodářský dvůr) a k němu příslušející pozemky a další rozsáhlé zemědělské pozemky. 

1.3. Budovu bývalého internátu, vilu Chigirinsky, předal kraj v roce 2020 do správy Dětského domova 

Karlovy Vary a Ostrov a bude sloužit pro ubytování dvou skupin dětí, startovací bydlení a byt pro 

matku s dítětem. 

 

2. Vymezení řešeného území  

2.1. Řešené území Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice (dále jen 

„studie“) se nachází v obci Dalovice, v katastrálním území Dalovice a je zobrazeno v grafické části 

zadání. Výpis řešených pozemků je v příloze tohoto zadání. 

 

3. Cíle a účel pořízení studie 

3.1. Studie prověří způsob koexistence botanické zahrady a provozu dětského domova. 

3.2. Studie navrhne vizi možného rozvoje botanické zahrady, vycházející z jejího nadregionálního 

potenciálu, s důrazem na vzdělávací a výzkumnou funkci. S ohledem na již provedená odborná 

hodnocení kvality botanické zahrady je nezbytné pokračovat v aktivitách směřujících k zapojení 

botanické zahrady do Unie botanických zahrad. 

3.3. Studie variantně prověří možnost využití školní budovy (Starý zámek) jako spolkového domu a/nebo 

křesťanské mateřské a základní školy. Bude prověřeno také společné využití budovy. 

3.4. Studie prověří možnost využití a rozvoje celého areálu bývalé střední zemědělské školy Dalovice, 

tj. botanické zahrady, školní budovy (Starý zámek), hospodářského dvora a školních zemědělských 

pozemků pro vznik Karlovarského ekologického centra (KEC) (pozn.: jedná se o pracovní název 

záměru). 

3.5. Studie bude z důvodu věcně i časově odlišných cílů řešena ve třech samostatných etapách.  

 

4. Požadavky na řešení studie  

 

I. etapa: Analytická a provozní studie botanické zahrady a dětského domova 

4.1. Bude prověřena úplnost a kvalita existujících stavebně technických dokumentací k dotčeným  

objektům celého areálu. Podklady budou upraveny do jednotné elektronické podoby a doplněny do 

podrobnosti a v kvalitě pro potřeby této studie.  V této etapě je nutné zpracovat také geodetické 

zaměření botanické zahrady a jejího bezprostředního okolí v rozsahu potřebném pro zpracování 

studie. Předmětem geodetického zaměření budou i drobné objekty na dotčených parcelách, 

inženýrské sítě a významná solitérní zeleň.  

4.2. Budou prověřeny a upřesněny požadavky na provoz dětského domova a požadavky na provoz a 

rozvoj botanické zahrady (EC Meluzína), a to včetně požadavků ISŠ Cheb. 

4.3. Budou analyzovány a případně doplněny: návrh EC Meluzína na využití botanické zahrady a 

návazných pozemků a informace o obdobných projektech.  

4.4. V první etapě bude navržen optimální způsob oddělení provozu nově vznikajícího areálu dětského 

domova od stávající botanické zahrady s cílem zajištění/zachování kvalitního provozu obou 

subjektů. Je třeba navrhnout oddělení části pozemku botanické zahrady pro získání nezbytného 



KÚKK, ORR  4/11 

Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice  Zadání   

zázemí dětského domova tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na sbírkový fond.  

4.5. Protože dětský domov bude provozován jako subjekt nezávislý na botanické zahradě, je třeba 

stanovit dopady oddělení tohoto areálu na její provoz. Zejména je nutné vyřešit její dopravní 

napojení, zásobování vodou, odkanalizování a zásobování elektrickou energií. Je třeba nalézt 

náhradu za prostory, které zahrada využívala ve vile Chigirinsky (sociální zázemí, sklady materiálu, 

ukládání nářadí a drobné techniky). Pro potřebu úprav vily Chigirinsky je v současné době 

zpracovávána projektová dokumentace. Řešení/úpravy navržené v této dokumentaci je třeba vzít 

v úvahu. V případě vážné kolize s budoucím provozem botanické zahrady lze navrhnout jiné řešení.  

4.6. Provizorní řešení navržená v první etapě, která zajistí provoz po přechodnou dobu, do realizace 

komplexního projektu rozvoje botanické zahrady, budou brát v úvahu předběžně koncepčně 

navržené provozní uspořádání areálu, budoucí nástupní místa, a předpokládané požadavky na péči 

o botanickou zahradu i návštěvnický provoz. Po přechodnou dobu je pro zajištění provozu botanické 

zahrady možno uvažovat s částečným využitím stávajících prostor v budově školy (Starý zámek). 

4.7. S ohledem na fakt, že z časových důvodů jsou reálné úkony této první etapy realizovány paralelně 

se zadáváním této studie, bude cílem první etapy také jejich dodatečné zdokumentování a případné 

navržení nezbytných korekcí. 

4.8. Bude zpracován strukturovaný odhad finančních nákladů na realizaci této etapy, včetně 

zdokumentování již vynaložených nákladů. 

 

II. etapa: Návrh využití budovy školy - Starého zámku 

4.9. V této etapě bude aktualizace a doplnění podkladů zaměřena na budovu školy (Starý zámek) a okolní 

související pozemky. Stavební podklady budou doplněny doměřením, upraveny do jednotné 

elektronické podoby a doplněny do podrobnosti a v kvalitě pro potřeby této studie. Jako podklad pro 

zpracování situačního výkresu bude provedeno geodetické zaměření okolních pozemků v rozsahu 

potřebném pro návrh. Geodetické zaměření bude provedeno včetně inženýrských sítí a významné 

solitérní zeleně. 

4.10. Budou ověřeny požadavky na zázemí pro botanickou zahradu; zjišťovány požadavky na provoz, 

kapacitu a rozvoj zařízení typu spolkového domu a zařízení typu křesťanské mateřské a základní 

školy. 

4.11. Ve druhé etapě budou variantně prověřeny možnosti využití budovy školy (Starý zámek) a k ní 

náležejících pozemků, včetně parkoviště a zanedbaných sportovišť. Ve všech variantách se 

předpokládá využití části prostor budovy pro zázemí botanické zahrady (provozně zcela oddělené). 

4.12. První variantou bude záměr na vznik tzv. spolkového domu, který by se stal zázemím pro neziskové 

organizace/spolky zabývajícími se ekologií, biozemědělstvím, kreativními a kulturními odvětvími, 

sociálními aktivitami nebo ochranou kulturního dědictví, případně podobnými aktivitami. Ve 

spolkovém domě by mohla sídlit i poradenská organizace, která by zde zasídleným, ale i příchozím 

organizacím poskytovala podporu při zpracovávání jejich projektů, žádostí o granty, apod. Provoz 

by měl umožňovat i organizaci různých vzdělávacích akcí, seminářů apod. Místo stravovacího 

zařízení, které se nachází v přízemí budovy školy je možno uvažovat s kavárnou, nebo podobným 

zařízením. Pokud by budova školy kapacitně nevyhovovala, lze větší vzdělávací, nebo společenské 

akce realizovat v kulturním zařízení obce Dalovice, se kterým škola bezprostředně sousedí. 

4.13. Bude navržen způsob a forma vzniku spolkového domu (s předpokladem dočasného řešení v této 

etapě). Bude navržen provozní model spolkového domu. 

4.14. Budou stanoveny parametry pro subjekty typově vhodné k zasídlení ve spolkovém domě tak, aby 

byla vytvořena jedinečná marketingová značka tohoto spolkového domu, v souladu s budoucí vizí 

Karlovarského ekologického centra. 

4.15. V této etapě a variantě bude navrženo využití spolkového domu bez zásadnějších investic do 

objektu.  

4.16. Druhou variantou bude využití budovy školy pro křesťanskou mateřskou a základní školu (1. 

stupeň). 

4.17. Třetí variantou bude využití budovy školy pro obě funkce, tj. spolkový dům i křesťankou školu. Oba 
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provozy budou provozně i prostorově zcela oddělené. 

4.18. Pro všechny tři varianty bude navrženo dispoziční řešení všech podlaží budovy a navrženo řešení 

bezprostředního okolí budovy školy pro zajištění bezproblémového provozu – parkování, úpravy 

umožňující venkovní aktivity, zeleň apod. 

4.19. Pro všechny tři varianty bude zpracována základní strukturovaná ekonomická rozvaha záměru 

členěná na nároky na finanční rozpočet kraje a rozpočty ostatních subjektů.  

4.20. Všechny tři varianty budou vyhodnoceny z hlediska provozního, ekonomického, z hlediska souladu 

s prioritami Karlovarského kraje (PRKK) a vizemi budoucího záměru KEC. 

 

III. etapa: Návrh projektu Karlovarského ekologického centra (KEC) 

4.21. V této etapě bude aktualizace a doplnění podkladů zaměřena na zbývající části areálu bývalé SZeŠ 

Dalovice. Podklady budou doplněny zaměřením, upraveny do jednotné elektronické podoby a 

doplněny do podrobnosti a v kvalitě pro potřeby této studie (situační výkres, výkres inženýrských 

sítí, schématické výkresy budov: půdorysy, základní řezy, pohledy apod.). 

4.22. Budou ověřeny požadavky na provoz, kapacitu a rozvoj navrhovaného využití. 

4.23. Ve třetí etapě bude formou návrhu projektu řešeno komplexní budoucí využití areálu bývalé Střední 

zemědělské školy Dalovice směřující k projektu Karlovarského ekologického centra (KEC).  

4.24. Projekt bude obsahovat část funkční, z hlediska obsahové náplně projektu, část urbanistickou, 

z hlediska provozně prostorového řešení areálu, i část ekonomickou, z hlediska propočtu 

investičních nákladů a nákladů na provoz. 

4.25. Projekt bude koncipován tak, aby byl v souladu se strategickými dokumenty kraje, zejména 

s Programem rozvoje Karlovarského kraje 2021 – 2027, prioritní oblastí Životní prostředí a 

zemědělství (specifické cíle Ochrana přírody a péče o krajinu, Udržitelné zemědělství a lesnictví či 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), Vzdělávání a sport (specifický cíl Kvalitní 

počáteční vzdělávání) a Image regionu (specifický cíl Patriotismus a aktivní občanská společnost). 

4.26. Řešení navržené touto etapou bude akceptovat rozhodnutí vedení kraje o výběru jedné z variant 

řešení II. etapy. 

4.27. Bude navržena vhodná právní forma KEC a budoucí majetkové řešení. 

4.28. Bude navržena koncepce dalšího rozvoje botanické zahrady včetně k ní příslušejících pozemků. 

4.29. Bude navržen zcela samostatný provoz botanické zahrady včetně návštěvnického provozu.  

4.30. Bude navrženo architektonické řešení botanické zahrady včetně umístění a prostorových parametrů 

architektonicky kvalitně ztvárněného vstupního objektu s nezbytným zázemím pro návštěvníky. 

Bude navrženo optimálně kapacitní parkování návštěvníků pro různé druhy dopravy. Dále bude 

navrženo zázemí pro personál zajišťující provoz a údržbu zahrady. 

4.31. Budovy a pozemky bývalého areálu praxe (třístranný hospodářský dvůr) budou prověřeny pro 

využití pro potřeby pobytového krajského střediska environmentální výchovy a vzdělávání, pro 

individuální praxe žáků, terénní cvičení, exkurze, mimoškolní aktivity a praktickou výuku v oblasti 

ekologie a životního prostředí. 

4.32. Zemědělské pozemky areálu, pole a louky v krajském vlastnictví, budou prověřeny pro možnosti 

terénní výuky, jako demonstrativní plochy a pro praktický výcvik v rámci uceleného konceptu KEC. 

Pozemky lze využít k předváděcím akcím moderních způsobů obdělávání půdy vhodných pro 

období klimatické změny, pro poloprovozní pokusy různého druhu. Pro potřeby výuky a vzdělávání 

bude využit i potenciál botanické zahrady.  

4.33. Areál hospodářského dvora spolu s příslušnými pozemky bude prověřen pro provoz příměstské 

farmy. Budovy nacházející se v areálu praxe mají dostatečnou kapacitu pro umístění ubytovacích 

prostor, prostor pro výuku včetně jednoduchých laboratoří pro zpracování výsledků terénní výuky. 

Dále je zde možno uložit a ošetřovat techniku potřebnou pro provoz farmy. Lze zde umístit i příklady 

technické ochrany životního prostředí (odpadové hospodářství, čistička odpadních vod), využití 

obnovitelných zdrojů (spalovna biomasy, tepelné čerpadlo, fotovoltaické a solární zařízení), 

případně výrobny regionálních potravin (moštárna, sušárna ovoce). Ve výhledu je možno uvažovat 
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s umístěním akvakulturního zařízení spojeného s hydroponickým pěstováním rostlin. 

4.34. Ve třetí etapě bude v dlouhodobějším výhledu propracován rozvoj spolkového domu v rámci vize 

Karlovarského ekologického centra, v mezích koncepčně uvážených investic. V případě, že bude 

v předchozí etapě rozhodnuto o využití budovy školy pro jinou funkci, nebo bude prokázáno, že 

prostory vymezené funkci spolkového domu mají nedostatečnou kapacitu, bude pro jeho rozvoj 

navržen nový objekt spolkového domu. 

4.35. Studie navrhne prostorovou rezervu pro možný budoucí rozvoj dalších aktivit navazujících na 

definovanou náplň areálu.  

4.36. Součástí třetí etapy bude zpracování zjednodušené studie proveditelnosti (vycházející 

z předcházejících bodů) projektu Karlovarského ekologického centra (KEC), jejímž obsahem bude 

zejména: 

a) Stručné vyhodnocení projektu  

b) Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  

c) Analýza trhu, odhad poptávky  

d) Management projektu a řízení lidských zdrojů  

e) Technické a technologické řešení projektu  

f) Finanční plán a analýza projektu  

g) Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  

h) Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)  

i) Harmonogram projektu  

j) Závěrečné shrnující hodnocení projektu 

4.37. Studie doporučí návazné aktivity v rámci přípravy projektu a případné změny územního plánu. 

 

5. Požadavky na rozsah, projednání, uspořádání, zpracování a odevzdání dokumentace 

5.1. Studie bude ve všech etapách zpracována v souladu s právními předpisy v platném znění, například 

se stavebním zákonem, právními předpisy i prováděcími vyhláškami na úseku výstavby, právními 

předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Studie bude zohledňovat omezení vyplývající ze 

smluvních závazků (např. věcná břemena). Nejedná se o územní studii dle § 30 stavebního zákona. 

 

Podklady pro zpracování studie 

5.2. Základní podklady, které zajistí objednatel a poskytne při podpisu smlouvy, budou: 

a) Mapové podklady pro řešení – Katastrální mapa, k dispozici v různých formátech na Mapovém 

serveru ČÚZK (k.ú. Dalovice – 624586)  

b) Územně analytické podklady (ÚAP) 

c) Místní šetření v areálu – zajistí objednatel do týdne po podpisu smlouvy 

d) Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 – 2027 (návrh) 

e) Územní plán Dalovice 

f) Projektová dokumentace k rekonstrukci/přestavbě vily Chigirinsky na dětský domov 

g) Koncept krajské botanické zahrady od EC Meluzína 

h) Dostupná projektová dokumentace školy: 

 Starý zámek: dokumentace k projektům „Rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudu“ 

z roku 1996 a „Plynová kotelna“ z roku 1995 (k zapůjčení v analogové podobě) 

 Hospodářský dvůr (levá strana) parcelní číslo 496/2: dokumentace k projektům „Polní 

mlat sušička“ z roku 1967 (skeny půdorysů a pohledů) a „Sklad zemědělských strojů 

rekonstrukce střechy“ z roku 2000 (skeny pohledů, půdorysů a příčných řezů) 

 Hospodářský dvůr (pravá strana) parcelní číslo 496/3: dokumentace k projektu 
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„Středisko odborné výuky – rekonstrukce soc. zařízení, garáže, dílny“ z roku 1987 

(skeny pohledů, řezů a půdorysů)  

Pozn.: Kompletní dokumentace jsou dostupné ve stavebním archivu. 

5.3. Podklady budou poskytnuty přednostně odkazem na internetové stránky, formou mapových služeb, 

zaslány elektronicky, případně předány na datovém nosiči, event. v dostupné analogové podobě. 

Podklady nebudou objednatelem převáděny do jiných datových formátů. 

 

Požadavky na zpracování a odevzdání dokumentace 

5.4. Studie bude zpracována ve třech etapách a těchto předpokládaných lhůtách: 

I. etapa do 60 dnů od podpisu smlouvy 

II. etapa do 90 dnů od předání pokynů ke zpracování II. etapy  

III. etapa do 150 dnů od předání pokynů ke zpracování III. etapy 

5.5. V průběhu zpracování studie budou probíhat pracovní schůzky s objednatelem a pracovní skupinou, 

jejich termíny budou domlouvány operativně po vzájemné dohodě a uskuteční se minimálně 

(obvykle) jedenkrát za měsíc. 

5.6. Po každé odevzdané etapě bude studie prezentována zhotovitelem pracovní skupině, zástupcům 

kraje, obci, případně dalším aktérům, na celkem maximálně šesti jednáních.  

 

Požadavky na rozsah a uspořádání textové a grafické části dokumentace v jednotlivých etapách 

5.7. Dokumentace předávané v každé etapě budou komplexně, přehledně a srozumitelně dokumentovat 

splnění požadavků na řešení uvedené v kapitole 4. tohoto zadání a upřesňované objednatelem 

v rámci konzultací. 

5.8. Dokumentace předávaná v I. etapě bude obsahovat tyto části: 

a) digitalizovaná dokumentace stávajícího stavu ve vektorové podobě, dle rozsahu etapy  

b) textová část 

c) grafická část  

o situační výkres (M 1 : 500) 

o výkres inženýrských sítí 

o provozně prostorové schéma 

5.9. Dokumentace předávaná v II. etapě bude obsahovat tyto části: 

a) digitalizovaná dokumentace stávajícího stavu ve vektorové podobě, dle rozsahu etapy 

b) textová část, obsahující přehledný návrh všech třech variant, včetně odůvodnění a vyhodnocení 

c) grafická část, obsahující přehledný návrh všech třech variant 

o situační výkres (M 1 : 500) 

o výkres inženýrských sítí 

o dispoziční řešení všech podlaží (M 1:200) 

o základní řezy 

o pohledy 

o skici 

5.10. Dokumentace předávaná v III. etapě bude obsahovat tyto části: 

a) digitalizovaná dokumentace stávajícího stavu ve vektorové podobě, dle rozsahu etapy 

b) textová část 

c) grafická část 

o situace širších vztahů (M 1 : 5 000) 

o výkres urbanistické koncepce celého areálu (M 1 : 2 000)  
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o tři detailní urbanistické výkresy dílčích částí areálu  (M 1 : 1 000) 

o výkres s regulačními funkčními a prostorovými prvky, zejména pro nově navrhované 

stavební objekty 

o výkres dopravní a technické infrastruktury 

o odborné výkresy koncepce řešení botanické zahrady 

o provozní výkres areálu s případnými detaily 

o dispoziční řešení všech podlaží budovy školy (M 1:200), základní řezy a pohledy, dle 

vybrané varianty II. etapy 

o dispoziční řešení všech podlaží budovy hospodářského dvora (M 1:200), základní řezy a 

pohledy 

o detaily řešení, schémata, skici, perspektivy apod. 

5.11. Rozsah a uspořádání dokumentací, kapitoly textové části, měřítka jednotlivých výkresů budou, po 

dohodě mezi objednatelem a projektantem, průběžně upřesňovány.  

Požadavky na zpracování a odevzdání dokumentace 

5.12. Studie bude ve všech etapách zpracována v českém jazyce, digitálně. 

5.13. Dokumentace studie bude předána v listinné podobě, v etapě: 

I. etapa – ve třech vyhotoveních 

II. etapa - ve třech vyhotoveních 

III. etapa - v pěti vyhotoveních 

5.14. Listinná podoba dokumentace bude předána ve formátu A4 (u výkresů po složení).  

5.15. Předávaná digitální data ve všech etapách (vždy v jednom vyhotovení, na datovém nosiči) budou 

obsahovat:  

a) kompletní textovou a grafickou část dokumentací ve formátu PDF (tzv. 1:1 k listinné podobě),  

b) kompletní dokumentace jednotlivých etap, včetně digitalizované dokumentace stávajícího stavu, 

ve strojově čitelném formátu: 

 textovou část dokumentace ve formátu MS Office Word (*.docx), 

 případná tabulková data ve formátu MS Office Excel (*.xlsx), 

 prezentace II. a III. etapy ve formátu MS Office PowerPoint (*.pptx.), 

 datové vrstvy grafické části dokumentace ve strojově čitelném formátu a souřadném systému 

S-JTSK,  

 projektové soubory grafické části (*. mxd, *. dwg apod.) 

c) metadata - budou předána dle zjednodušené metodiky pořizovatele pro metadata (na 

odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/UAP-KK/Metodika-

MINIS.aspx), 

 rastrový formát v rozlišení 300 DPI, minimální barevná hloubka 256 barev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Documents/20_06_01_Doporuceni_pro_predavani_SCF_na_KUKK.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/UAP-KK/Metodika-MINIS.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/UAP-KK/Metodika-MINIS.aspx
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GRAFICKÁ ČÁST    

1. Vymezení řešeného území studie  
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2. Detail řešeného území studie 
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PŘÍLOHA 

Výpis řešených pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje 

     

Vlastnické právo Podíl 

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary  

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Podíl 

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, Obrněné brigády 2258/6, 35002 Cheb  

 

Parcelní číslo 

471/1 

478 

494/1; součástí pozemku je stavba  

496/1 

496/2; součástí pozemku je stavba  

496/3; součástí pozemku je stavba  

499; součástí pozemku je stavba  

500 

503; součástí pozemku je stavba  

504/1 

517 

518 

519/1 

519/2 

519/3 

519/4 

520 

521/2 

521/3; součástí pozemku je stavba  

Parcelní číslo 

522 

523 

525/1 

526 

528 

529 

532 

533/2 

534/2 

610 

652 

653 

654 

655 

657 

658 

659 

679 

(zdroj ČÚZK) 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=p-y0DO9rGN7wLWGHlTGqCODFtm2jmllIsr55YWC3oil35xotz6feZwGOH7KjBes0xu58Bd5iEO_K6Wk3JYE_jJRJfpm6OuwlHEh2HMQYu59JmN889NNbWpEPx0cH6jcWt8mjzliTDox0AsCChFcGLg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=9EpyAUuhGsmw0fXw2138BYQN9vCAA_ipZdwRoZ3urld_YAGBscjNuMN-nx_Yvk1PztTbaqCCYl1zunOhrtCtV4TxZwNuN4zQ8-U5UupG_DNgG-mu_96PMWJ7SGDe7QsgUjPrGUo1gesgzHsukXWT2w==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=JZaA7sxa9n427PSVw0jdcluiddm_SoUAKeNq9qskFyyMahUCQlWIfrlMb6QDrJZO2TU30zAk0SAwwdBPyS8BewwMHr0Jr9oRvtDsacgSV6VaD1gWtS1eC_EaaFeyuQIs5RQo57XVhWhCRd7F9f58yw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=a3TtzqlsA54PxPayJkDdhcAi2-IUfLKJbpdcx4Jz8Kk9X4scNft036zQMmuBqFKer-HOTxDlFFs_9hSmTt43kFRjMg591u0HFzeeSR0FHx0EYmgBy07r_Jye_6KLozy_8xDT8FY4Vwf6OjayOgEQ0w==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=F1ttj_PCp5jdlPlTJmShyJ7bGiHT-RZhT6R04uNS5MeP0IOhRSiAiowK9AH_6M988Ek-bSNpAbp8qGPjMIAjxIHM2R1daGMoadf69ETn73MLpLEPxBo8SHLtg7KgPA_2zQy_8sTIAANpm8HDHqzRuA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=myPsGhjO80zqTJv6MMHWi6Th-Up60uftabnou6HfHrkBVXD3QnH19D7pwCkBjcdgwLVOXpdYxxdJQ3xHLIyYb_B10yeB9HDqyH9jYZSvMvHy4NTSGImH9kIly8AuwZhq9bIj_ReVWN_qwt_sG1H4Ug==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=LEC6HKPjZihKKCjlJMiORxukWLpYUVl6hOhCfwR-nYsaqfJEocG5q02BVDx4B2TBPsDbI6pfLn5RLMoOfn1yjX4Qh2APSiInXWXS-ACiG917oC2-g4kMs4NEsffki-5Lujsibtd_2ej1T_lHj1Mkfw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=AkxHpSIEZE0bKjdTBvJIkm1Sbnfn_1y-h1Zh07YBB3evfs_-2MZvjA2pU6ossnldX3hcwTzNAwcsARoBEc5-lZHqKFPtuRyeTIMf0BLWuFHCqYcbkah-sBQMCxt_02IpvCY-uuT_kGzTr3lFbC6jnw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Ej8OUIw3M81kmdv884kjrlPcpp1uGej7YsIHFwxUXHpui9Tn3fw9bhugqnlQ23DSRfZ6pohRO4VFI6FhaZgmBtuuxtGQgdohoxLzU513QyksKBc4hvKMCl_nncPqJmgVi8KFyOGTgK876pwZ9dZk_w==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=G4wmDVGufomCAT5Y3jLjHEs-iHli854PdMMmAz6xuEiaCGpmD0MOJpMdE6xLsA3icqLD_72aX4iNUcA3TASwCwr5nPRKKmx71qU_fyb2-c21EK2hG7P_eH8ERaxO8HJu1-pZRbEHCWomj64ZZyXJcA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=-suwb7O4KafONt_urubBoPTRw4qobPSFf2m5i-a2KIEoHsAFd4zH2w4tJ2VcP0Bjr9IlPVLOxFE3F8oqLmVxKmK96c_FAj3oDyAVMmJpvEMglXT-Cw-_UX1flUi97d06tI77vI0SMa50xgP_d1Kh7g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=MqB39qyw869Cpn0TXKH_cH_Dk-e4vJli7izbo_jdOSU8vGs4hRdIUa6P4sR9iL6P5Xl-MaLf6CGihaoz4Fwn5PBoE5QllHBy9Jj8l6-OFROdnw2ox7jiwgAoNl654SEh4aKEqDHzuumDLuqaFKl3Fg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=wg2IXWiUMXtQCQLjxVtGHdmeW70hLZS4QkbLU-abXk1miZkOv79g7SSPMoGbvAdS_U96bw50XZHT-Mff5B4Jm1ITPCMtFaUYeDmdIGcV0cByfPWcWhRaO8I-rnmmX1Z2-yienjDBoyXSzXAdScGevA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=2F1BEJMELBtBSPnPIlSUw_CgfG53PuzaGLRSiJ7TfAIIXUzHv07JiL1MZO6RTHcmtLSiraEoA00egZgViBW2MUfOZIZ_T-XxsTaPQk6AIsQ4O2A6vRvlQETXfU-7tf9dZXRPHFSIev8kNtMpDH9mkg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=BrdRtATAF24A7du4vanK7AKPEN1Zay658tiywO4-nZlNkiWCCYNLhtePIpGyOOrolWlD7E7-1NBFRwq_mvWqvmel4Lo0nMgXEuzXei2hhr9XyAQV1kAxW-ckehAFrb4Dnd0N9_iXXm0lyWxBDycTKw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ih30G2ohiusOYLq_anYZKkREPmpaNZwfzr38NmqCSIFjDRiiNyS9HMMpVKcyFa_mHlbvqFGZ2AXMustI5uAYT-GS6BpW4LD5GipYYVb_utrZtHiwM_3SGTq54xVkHYHR7kZwwFRAfNNI03ZqeDF4K_zrtusMNhdb
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=brRrwdiBK5byZIRO288OH1Je2ywaRBM_cZxFc5WAHh9jCVtZXRXJq9OWwIXRkNMiPo4pQ29eH5v_TxD7jlxwMNzewc3EmwyVpsFiaNmBf6s24nHv58rrClUDcs21pB-wKpU47m0CQlKRGybjPnneVg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=RTGMhRXUW5YfEK1jbRUgJnokkZTxr1vsqck6pu1s_qTGMw-NGTitjbD8bSqduUg_4h1fw3SVn5EqK8mnj0m4-oDT52XFpZUHVivI27qPyHs06RZVhmUNwKrWVvaGJRnW6tYMK4I539jRBodRqrknrA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6wVpKbZKrIJMIG5NepGJ7paoT-MTDAGt-whSns4AOzOMptT_cFhqUQEVgXuEoY0HdPSLs8l3iFZluF0BJ3X5n28LlIve6C9FMCRfFb5aop5NBa5EkJXvu0k5y3PoFT8M-ERgcvGyMuQ6jDXXKFBawA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=KNUQvNj0xQJ1l6ZweroJdyBhKpypIcCUrGDldgruu95v74asB95ZF-Z4qIbeIgzLtGGrMs9Pik-5Uf4h-GNssxLFmSpkFLiGUkR19Myia9K8-35-DBoceViXdcAKIgMArjRMacTlwF3F821Mmi4oRw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=D8aADFgFEOArmF9I5Bbw4HLF527t8bzMzpyftps57R2XM1hlLJpVl8BzIpAOweW0ryw2Hlis_XIkQxW_eCaOEbcXEX2zW74HZIUp5LHssK2px9fJXvkZ1eX_bt3d9KiD8XboDkf-eWDADFhKs6fZ2w==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=RVyT2AkZ-9h0JgWMCuFEML_y3GFmnQGSRU1xvpGt-HTHnEp9yBXdQ96zv5toNzMqouNDIz3UZQ08ipmAca0B4RVvcKMZn0wzRQ9GgSF9K--vqQ6vMmfZqXgKqxc99syCOIHGtykK6ysD0VlVF5kbPg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=jYN0bF8HFeu7EKw23R8Lb2oEavAwM8MPPdPH_RONHXUfHVoP_dZz971lmmJxsHFDZ2_Q0t9BPfQa7BkdZzuZSeWug25p8brCn_orxgIAdqBYdoUu36zeDQ7UWScMTT_dwiQBhFXI84vo87iaphEGqw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=nq0eCCSGKx1VbBVBCAORUBKJqTKe_6LWPkZidwQD_FjtMfcVuQjBvbktje6xoFtvXS3dIESbtNsTLuCN4N6yQUR8YcSQ_NLQTOIhfZBiSFOLF02wBnV4OmnO1gAv3pIaBbk0Nz4ezA0TN-kO5pkeyg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6r1pliaEnYMluMIvTR3H2SUan9617HnhF0F9Mjf7_esSGs_6oCzIxkwP4lRu2wf0PFQ5TqrItvgWxd7Qfas06xMaB_SxVYhOWh5uCQv0BMA-WFmALOC-BvhsgmaeoK1X1lZg-i0SrT7mSWABpFJyTw==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=P5gqacPj0iGb7FJ-VuObSYyfCGBu-0bcDQLsGQvUr1-slDIbszLKQIbKTkiPikyIum2uBkolnCIdc4hhKJwGu7RQAZhIEsZ-p8lcZGp46J_JAiIX8cfT_dOmYwfD5VDhEHJkeMUDSCkuqelG9YkXjQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=AGqrrOGkXjtDNnuWJYxqcCHe7uDsINo1QBiQLG9btCSlmmkCrWrRwriZ-1_ukcjMJJY1Uz8n4Klo7-KoL-3XlwY537l0F70Kfwcl7XWVSdHwEq0S0tYwTU4kT4kPdU8ucCUTXgrMLm1VeeIU8RJaAg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=j2P-PjJhJjBIay4aKBDeb0x_Ihbe0swyTmoDpa1_xY4ieGE-K4u9fhG_CmD05FuytNEYEf2kcwYbgW8R0Oa9T_tPeuuevAkPuCmDWEvMGWiVpTh2wXLyZ6KQOnjavJ5VZL6wmcZG9LYroyCGFv8grQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=4Jhr_UpgNd7XkIQHDC2rHrT-zjhGsg9VeNbO-2lOKBOfhiW6g98SHPYh-yYSOtcwt2lYJv7tHJGv5xH7VOHjqEU4TzNP_yUBKSVXvaHK0LodR8fCd5lGyWUx5cm_ECF7MDBQRGA-S6yfxaWAIjRU_A==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=DImxssPk4NfNe0woYbHgFUM56uYs9RDUQZCWrvRcpVqSsB_CC5gpRMm0M23kSbeVdGxizMduEC2qg1W26nl3AZWiuuUCgdUGrmyMd6qRP3j3b78vUOY6FXGF7Buu2tOL15wW1NiiPJpDj8txQhj1xA==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mhnWnq22rsYnUvPFFI0x9Ab9PI61kUURz5TuhmVXuFeC0YBQJy1Agw_26KRhGSisa0oQe5ezRcFP0nswsabqS8GlClM6JIqcKcrAQ9lOh10YBn8MHWMzebXZcCBELD3PyIa2M3FmEQUIEq-Fdo5Sgg==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=3Pnnc8Am-w3wpkIQlG3CtPO3e4963BvMDe4dg5MP0cYRqogUGsdobR8GbS8Jy4esUQhBXvrDg7o3XREFYzqkEa5uDyWeHjHUyR7vSfGne5dh2HGQNIjqC65RTtFqdv2KZuSBs101sZpOZpqCNR1odQ==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=vcvFxfXD0N3Cctqw49pnUsK-XAwK2Ep5Jz2DaFaoejpjAxJ9iKiFm6YwoJXF6SPKiMHOEHKb4OIfDCd5V8JnCxvrLqM7wPbdGHqbI62wMJzVBLeEZaZxN3pxxsqJzwnnfh_EQ3kJVQ25eMup49yH1g==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=QkZhjr1Hw1ujCJR3e0kvVFrm4o6Q4ljbAIdHCpfs8mc3U9H8G_3CIolqZGXFqKnnKrLT0kt2SXptjRM3oKV0TiARmqnSEDuq4YEeR-y30IpNyAyRR28_CxR0I_C1cFMKGUCcfHnk_gzoMnEA0M6GlA==
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