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PLATBA, STORNO POPLATKY

Splatnost daňových dokladů 14 dnů od data vystavení, při překročení doby splatnosti je vydavatelstvím účtováno penále ve výši 
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Případné vady uveřejněného inzerátu lze reklamovat výhradně písemně do 10 dnů po expedici inzerátu.
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Časopis Stavitel provází celým stavebním dílem – od přípravy stavby 

až po její užívání, komplexně poskytuje informace o stavebních 

materiálech a hmotách, o inovacích a zajímavých technologiích, 

o strojích a stavební mechanizaci, o využití softwaru ve stavebnictví. 

Stranou nestojí ani vady a poruchy stavebního díla a návody 

na jejich předcházení a opravy. Zaměřuje se na architekturu 

z pohledu použitých materiálů a technologií. Publikuje výklady 

k právním předpisům, které se vztahují k investorské, projektové 

a dodavatelské činnosti. Nedílnou součástí je i právní poradna 

a pravidelné zveřejňování veřejných zakázek.

CENÍK INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)

FORMÁT CENA

chlopeň 2/1 150 000 Kč

1/1 strany 89 000 Kč

2/3 strany 60 000 Kč

1/2 strany 45 000 Kč

1/3 strany 30 000 Kč

1/4 strany 19 900 Kč

1/6 strany 14 900 Kč

2. a 3. strana obálky 95 000 Kč

4. strana obálky 115 000 Kč

obálka s rozkládací klopou (vlevo nebo vpravo 

– 3  inzertní strany šíře 204, 204, 207 x 297)

230 000 Kč

TERMÍNY VYDÁNÍ

ČÍSLO DATUM VYDÁNÍ

Stavitel 1/17 17. 1. 17

Stavitel 2/17 14. 2. 17

Stavitel 3/17 14. 3. 17

Stavitel 4/17 + příloha Rating 19. 4. 17

Stavitel 5/17 12. 5. 17

Stavitel 6–7/17 22. 6. 17

Stavitel 8/17 15. 8. 17

Stavitel 9/17 + příloha 25 let na trhu 19. 9. 17

Stavitel 10/17 + speciál TOP stavebnictví 13. 10. 17

Stavitel 11/17 3. 11. 17

Stavitel 12/17 1. 12. 17
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Technické požadavky na inzertní podklady najdete na www.bmczech.cz v oddílu 

SERVIS – INZERCE

FORMÁTY (v mm)

2/1 1/11/1 2/3 2/3

2/3 2/3

1/2 1/2

1/2 1/2

1/3 1/3

1/3
1/3

1/4
1/4

1/4

1/6

2/1 1/1 2/3 1/2

čistý formát čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo

420 x 297 210 x 297 185 x 254 210 x 193 185 x 165 210 x 147 185 x 125

135 x 297 122 x 254 103 x 297 90 x 254

1/3 1/4 1/6

čistý formát zrcadlo čistý formát zrcadlo zrcadlo

210 x 104 185 x 82 210 x 83 185 x 61 59 x 125

72 x 297 59 x 254 90 x 125

PLÁN NA ROK 2017 UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

ČÍSLO DATUM VYDÁNÍ UZÁVĚRKA INZERCE

Stavitel 1/17 17. 1. 17 23. 12. 16

Stavitel 2/17 14. 2. 17 20. 1. 17

Stavitel 3/17 14. 3. 17 17. 2. 17

Stavitel 4/17 + příloha Rating 19. 4. 17 27. 3. 17

Stavitel 5/17 12. 5. 17 18. 4. 17

Stavitel 6–7/17 22. 6. 17 29. 5. 17

Stavitel 8/17 15. 8. 17 21. 7. 17

Stavitel 9/17 + příloha 25 let na trhu 19. 9. 17 25. 8. 17

Stavitel 10/17 + speciál TOP stavebnictví 13. 10. 17 18. 9. 17

Stavitel 11/17 3. 11. 17 6. 10. 17

Stavitel 12/17 1. 12. 17 13. 11. 17
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MONOTÉMATICKÉ PŘÍLOHY ČASOPISU STAVITEL

Stavitel 1/2017

Veletrhy a  výstavy v roce 2017

Celá strana  45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 2/2017

Dřevostavby, nízkoenergetické 

a pasivní domy

Celá strana 45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 3/2017

Zabezpečovací techniky (systémy 

ochrany budov, bezpečnostními 

službami, IT a kybernetickou ochranou)

Celá strana 45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 4/2017

Rating stavebních dodavatelů

Celá strana  45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 5/2017

Budoucnost staveb a stavebního 

průmyslu 

Ozvěny stavebního veletrhu IBF 2017

Celá strana 45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 6–7/2017

Katalog stavební techniky

Celá strana 45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 8/2017

Speciál příloha: 

Energeticky úsporné stavby

Celá strana  45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 9/2017

25 let na trhu 

(pro firmy, které vznikly v roce 1992)

Celá strana  45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 11/2017

Člověk a budova

Celá strana  45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 12/2017

Požární bezpečnost staveb

Celá strana  45 000 Kč

Polovina strany 25 000 Kč

1/4 strany  15 000 Kč

LOGO v článku 10 000 Kč

Stavitel 10/2017 

Časopis českého stavebnictví 

– TOP ročenka 2017

1,5 strany A4 referenční stavby podle 

vlastního výběru

produktová nebo imageová inzerce 60 000 Kč

1 strana A4  50 000 Kč

1/2 strana A4  30 000 Kč

LOGO v článku  10 000 Kč

TISK

Vychází:   od roku 1992

Způsob tisku: plochý ofset

Periodicita: 11x ročně

Rozsah:  64–72 stran

Šéfredaktor: Jiří Kučera

Vydavatel: Business Media CZ s. r. o.
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Chytré energie  
PRO SÍDLO FIRMY 
Nová administrativní budova se sídlem stavební a developerské 
společnosti Homola vytvořila architektonickou dominantu celého 
areálu. Kancelářské objekty i jednopodlažní křídlo s restaurací 
a auditoriem nyní vytápí soustava tepelných čerpadel typu vzduch-
voda, doplněných kondenzačními kotli na zemní plyn.

Autoři z ateliéru Projektstudio navrhli 
u této novostavby výraznou barevnou fa-
sádu a pásová okna, v nejvyšších dvou 
patrech je velkorysá prosklená nástavba 
se střešní terasou. S původní kancelář-
skou budovou ji propojuje nové kříd-
lo s restaurací, bufetem a auditoriem, 
dalším propojením je lehký ocelový 
prosklený krček ve 4. NP.  Architektura 
komplexu tedy vychází z kontrastu vy-
sokých a podélných hmot. 

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ A DISPOZICE
Novostavba výškově navazuje na 1. NP 
kancelářské budovy po celé její západní 
fasádě, oba objekty jsou tak propojeny. 
Přízemí nové budovy je částečně volné 
na sloupech, čímž umožňuje průjezd na 
parkoviště. Její prosklená hmota tvoří 
vstupní halu celého komplexu a kontrol-
ní bod pro vjezd do areálu. Dispoziční 
řešení vyšlo z potřeby sjednotit budovy 
v jeden funkční celek se společným vstu-
pem a rozšířit kapacitu služeb. V prv-
ním nadzemním podlaží je vstupní hala 
s recepcí, dále tu jsou schodiště a výtah, 
propojující šest pater administrativy 

a také schodiště do 1. NP stávají kance-
lářské budovy. Další schodiště propojuje 
vstupní halu s restaurací. Z haly se dále 

dostáváme do průmyslového areálu za 
vstupní bránou. Ve východní části 1. NP 
je kromě kanceláří také technické záze-
mí, které zčásti tvoří kotelna a rozvodna 
NN. Typická patra obsahují pronajíma-
telné kancelářské plochy různého typu, 
ve 4. NP novostavbu spojuje s kancelář-
skou budovou prosklený krček. 

Další nově navržený objekt rozšiřuje 
1. NP starší kancelářské budovy. Je opět 
proveden na sloupech tak, aby respekto-
val její okna suterénu. Slouží pro prostory 
restaurace – zázemí je umístěno ve stáva-
jícím objektu a proti původnímu rozsahu 
bylo zvětšeno tak, aby mohlo obsloužit 
také bufet. Na restauraci navazuje audito-
rium s dispozičně variabilními školicími 
prostory a rozsáhlým auditoriem.

KONSTRUKCE A MATERIÁLY
Konstrukčně byl objekt nové administra-
tivy (II. fáze projektu) řešen jako skele-

Místo: Vratimovská ulice,  
Ostrava-Kunčičky 
Investor: HOMOLA a.s.
Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.; 
spolupráce Ing. arch. David Kotek, 
Ing. arch. Kateřina Holenková, Ing. 
arch. Petr Kundrát, Ing. Pavel Nitra
Statika: RECOC spol s r.o., INPROS 
F-M s.r.o.
Realizace: I. etapa 2012–2013, II. eta-
pa 2014–2015
Užitná plocha: 4735 m2 
Zastavěná plocha: 784 m2

Obestavěný prostor: 24 855 m3

Počet parkování: 95 míst

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

01 >  Novostavba administrativní budovy stojí kolmo ke starší budově, oba objekty 
propojuje nové jednopodlažní křídlo

01

02 >  Vstupní hala s recepcí

02

19TOPENÍ A VENTILACE TÉMA

www.stavitel.cz ŘÍJEN 2016 | STAVITEL 10

tový trojtakt s moduly 6,3 x 6,3 a 4,9 x 
6,3 m, střední chodbový modul má šíř-
ku 3,5 m. Nosný systém tvoří železobe-
tonový monolitický skelet, založený na 
pilotách. Schodiště jsou železobetonová 
monolitická desková s nabetonovanými 
stupni. Monolitické ztužující železobe-
tonové jsou i výtahové šachty společně 
také s hřibovými deskovými stropy, tvo-
řenými oboustranně vyztuženými ŽB 
deskami. Vybrané prvky nosné konstruk-
ce jsou ponechány jako pohledové.

Střecha je jednoplášťová plochá 
s vnitřními vtoky, standardně izolovaná 
EPS s HI formou asfaltových modifiko-
vaných pásů, částečně je provedená jako 
zelená extenzivní. Na střeše byly umís-
těny klimatizační jednotky a FVE pane-
ly. Terasa nad 7. NP navazuje na jednací 
prostor v 8. NP.

Stavba školicího střediska (I. fáze 
stavby) s restaurací a auditoriem  je 

v podstatě jednopodlažním rozšíře-
ním stávající budovy. Konstrukčně jde 
o železobetonový monolitický skelet 
s monolitickými stropy doplněnými 
průvlaky, založení je opět na pilotách. 
Střecha je jednoplášťová plochá s vnitř-
ními vtoky, vzhledem k pohledovosti ze 
stávající budovy provedená jako zelená, 
extenzivní. 

Obvodový plášť tvoří vyzdívky z ke-
ramických tvárnic Porotherm tl. 250 mm 
se zateplením EPS/MW v tl. 240 mm, 
další jeho část byla provedena jako žele-
zobetonová konstrukce s ETICS. Fasády 
jsou opatřeny silikonovými stěrkovými 
omítkami Weber ve dvou základních 
odstínech. Podhled krčku ve 4. NP je 
obložen fasádními kazetami z materiálu 
Alucobond. 

Pásová okna jsou z hliníkových pro-
filů s izolačními trojskly. Hliníkové 
sloupko-paždíkové fasádní konstrukce 

1. NP, krčku 4. NP a 7/8. NP jsou zaskle-
ny obdobně, vyvýšený prostor propoju-
jící dvě poslední patra pod střechou byl 
opatřen zasklením se zvýšenou odolnos-
tí proti tepelným ziskům a přehřívaní 
interiéru. Na jižní, východní a západní 
fasádě jsou kromě toho také motoric-
ké venkovní hliníkové žaluzie s balem 
ukrytým v ETICS. 

TZB
Zdrojem pro vytápění všech tří budov 
je soustava tepelných čerpadel typu 
vzduch-voda, doplněných kondenzač-
ními kotli na zemní plyn. Pro větrání 
novostavby slouží rekuperační systémy 
se zpětným ziskem tepla. Objekt využívá 
elektrickou energii vyrobenou střešními 
FVE panely a je vybaven pro výpadek 
proudu záložním diesel agregátem. 

-vis-
Foto: Jakub Zdechovan

06 >  Kanceláře v horních patrech

06

05 >  Prostor propojující dvě poslední 
patra pod střechou byl opatřen 
zasklením se zvýšenou 
odolností proti tepelným ziskům 
a přehřívaní interiéru

05

03 >  Střešní terasa

03

04 > Pohledové betony v nejvyšším patře

04

20 INDUSTRIÁLNÍ STOPY

ŘÍJEN 2016 | STAVITEL 10 

Do kanceláře jen
S NOVÝMI PUNČOCHAMI
Citlivá revitalizace bývalých výrobních hal Brillovy továrny v Rožnově 
pod Radhoštěm zhodnotila nejcennější kvality této industriální 
architektury z 30. let 20. století. Vysoké stropy a obrovská okna 
vytvářejí velkorysý prostor, který je pro současnou rožnovskou 
architekturu zcela netypický. Z vnějšku nic nenasvědčuje, že se uvnitř 
skrývají netradičně pojaté kancelářské a tvůrčí prostory.

Objekt byl postaven v roce 1930 jako dal-
ší budova pletařské továrny vídeňského 
podnikatele a obchodníka Leona Brilla. 
Padesátiletou tradici pletařského závodu 
zpečetila druhá světová válka, kdy maji-
telé doplatili na židovský původ svých 
předků. Po druhé světové válce v roce 
1946 se stala továrna součástí národního 
podniku MOP a následně, po reorgani-
zaci v roce 1967, dostala jméno LOANA, 
jejíž ponožky či punčocháče nosil snad 
každý z nás. Pletařské stroje ve výrob-
ních halách této budovy začaly postupně 
utichávat od roku 2007 a k jejich fi nální-
mu zastavení došlo v roce 2011. 

STARTUJE NOVÁ ÉRA
V roce 2011 budovu odkoupil dnešní 
vlastník, společnost STROZA s.r.o., za-
bývající se návrhem, konstrukcí a výro-
bou složitých jednoúčelových strojů. Pro 
své potřeby začali s rekonstrukcí 2 pater. 
Ještě v témže roce budova znovu z čás-
ti ožila pracovním ruchem, s tím, že ve 
zbývajících dvou patrech bude možnost 
pronájmů komerčních prostor. 

Snad souhrou osudu majitele Pavla 
Sasáka oslovili mladí a kreativní lidé ze 
studia Henkai architekti a fotografové 
Boys Play Nice, kteří si chtěli v 3. pat-
ře pronajmout 90 m2. Svou myšlenkou 

vytvořit v Rožnově pod Radhoštěm kre-
ativní inkubátor, místo, kde se budou 
scházet a podporovat rozliční umělci 
v tvorbě, jej zaujali natolik, že jejich zá-

1. NP a 2. NP – PŘESTAVBA – 
STROZA s.r.o. 
Doba přestavby: 04–11/2011
Užitná plocha: 2000 m2 

3. NP – PŘESTAVBA – STROZA s.r.o. 
Doba přestavby: 2014
Užitná plocha: 620 m2

Architektonický návrh: Henkai ar-
chitekti – Michal Nejezchleb a Daniel 
Baroš

4. NP – PŘESTAVBA – 
TAROS NOVA s.r.o.
Doba přestavby: 02–07/2015
Užitná plocha: 618 m2 
Architektonický návrh: Ing. arch. 
Michal Šotkovský – FUGO Architects, 
Radek Ondruch, jednatel společnosti 
TAROS NOVA s.r.o., tým TAROS NOVA 
s.r.o. – Aleš Gebauer, Ing. Dušan 
Ondryáš, Ing. Ivana Janišová, Martina 
Žambochová

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

01 > Budova po rekonstrukci

01
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02 > Prostorné haly přímo volaly po využití

02

04a, b >  Cesta od výrobních hal ke kancelářím nebyla jednoduchá

04a 04b

03a, b >  Při rekonstrukci se uplatnila suchá výstavba, sklo a dřevo

03a 03b
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TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY

PŘEDLOHY

— kvalitní fotografie v elektronické podobě ve formátech tif, jpg, eps, režim barev CMYK, rozlišení 300 dpi

— předlohy pro skenování: fotografie, diapozitivy

PŘÍJEM DAT

— e-mail (text)

— CD, DVD, USB disk, FTP server

FORMÁT ELEKTRONICKÝCH DAT

1.  PDF DLE NORMY PDF/X-1A NEBO PDF VERZE 1.3. (KOMPATIBILITA ACROBAT 4.0)

Dokument musí být vytvořen přepočítáním postscriptového souboru Adobe Distillerem, tiskem do PDF, exportem (např. z Adobe InDesignu, Illustratoru), ale jen za podmí-

nek dodržení normy PDF/X-1a nebo verze 1.3. Dále musí (pokud je inzerce na čistý formát) obsahovat minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého 

formátu. PDF soubor nesmí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vložené ICC profily, OPI informace.

2.  BITMAPOVÉ FORMÁTY TIFF, JPEG, PSD, EPS

Data musí být ve CMYK barevném prostoru a v případě TIFF a PSD sloučena v jedné vrstvě, pokud je inzerce na čistý formát, musí obsahovat minimálně 5 mm spadávky, může 

obsahovat i ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Doporučené rozlišení 300 dpi (minimálně 200 dpi) při 100% velikosti.

3.  VEKTOROVÉ FORMÁTY EPS A DOKUMENTY INDESIGN

Data musí být ve CMYK barevném prostoru, text musí být převeden do křivek, nebo je nutné dodat použitá písma (pokud to umožňuje licenční ujednání).

Pokud je inzerce na čistý formát, nastavit minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Data nesmějí obsahovat objekty v RGB barevném 

prostoru a přímé barvy, vazby na externí soubory (pokud nebudou dodány s dokumentem).

4.  DALŠÍ FORMÁTY DLE DOHODY

Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2013 (FOGRA51). V případě nedodržení standardu ISO 12647-2:2013 nepře-

bíráme garanci za požadovanou barevnost. V případě nedodání barevného vzoru nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost a za chyby vzniklé při zpracování inzerátu.

Doporučujeme používat pro barevný převod použitých bitmapových souborů z různých barevných prostorů do barevného prostoru CMYK profily tiskového standardu 

ISO 12647-2:2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). Tento standard je používán při vytváření obsahu periodika, k vytváření certifikovaného nátisku a k tisku. Při použití jiných ICC 

profilů nebo jiné metody převodu do CMYK nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost.

Pro zpracování se používají sady Adobe Creative Suite 5 a 6.

Data je možno dodávat na nosičích CD, DVD, na přenosných USB a FireWire (IEEE 1394) discích, elektronickou poštou, přes FTP server (přístup na vyžádání), přes 

www.uschovna.cz, další možnosti předání dohodou.

DTP studio,  Business Media CZ, tel.: 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz
Přístup na FTP na požádání.

OBJEDNÁVKY A INFORMACE

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ  Business Media CZ s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov

KEY ACCOUNT MANAGER, Ing. Viktorie Žáková, tel.: 603 177 788, e-mail: viktorie.zakova@bmczech.cz

MŮJ DŮM
Tradiční časopis o bydlení v rodin-

ných domech seznamuje každý 

měsíc zájemce o bydlení v domě 

s individuálními i typovými novo-

stavbami a rekonstrukcemi. Časo-

pis se nevyhýbá progresivním sta-

vebním technologiím a moderním 

interiérovým realizacím. Můj dům 

je pořadatelem prestižní ankety 

Dům roku. Katalog rodinných 

domů vychází jednou ročně jako 

součást časopisu Můj dům.

Téma  
Pro beton

X X I I .  r o č n í k  –  z á ř í
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Certifikace  
LEED CI – požadavky

Správný výpočet mechanického 
kotvení ETICS

Pohledové betony  
Paláce Národní

STAVBA
 3/2016 ČASOPIS PRO VŠECHNY, KTERÉ BAVÍ STAVĚNÍ A ARCHITEKTURA

MATERIÁLY 

PRO STAVBU
časopis určený projektantům, 

technikům stavebních firem, 

architektům, stavebním inžený-

rům a všem zájemcům o novinky 

v oblasti stavebnictví. Přináší 

informace o stavebních materi-

álech a výrobcích a způsobech 

jejich použití. Upozorňuje na 

poruchy vzniklé chybnou volbou 

technologie či nesprávným 

postupem.

ŘÍJEN 2016

www.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €

S ARCHITEKTEM
PO ČESKU
ZA KRÁSNÝMI DOMY

PROSKLENÍ
PLOCHÝCH STŘECH

ROZHOVOR: PL ÁNUJEME KUCHYNI

ZAJÍMAVÝCH
DOMŮ

NÁVŠTĚV
8

S TAVBA Z AHR ADA INTERIÉR

29,90 Kč

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

9/2016

SOUTĚŽ 

O VÍŘIVKU

Přihlaste svůj 

projekt!

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA: 
 Sprchové kouty  Dveře v interiéru 
 Řemeslo: pokrývač   10× zpracování úrody 
 Dešťové zahrady  Test přímočarých pil 
 Stavba sklípku   Pěstujeme domácí víno

NÁVŠTĚVA
Souhra náhod 
vedla k domovu 
pro jednu 
šťastnou rodinu, 
tři kočky a psa

Co nového pod sluncem
TÉMA:  

Jak ušetřit za topení? Zvolte si za dodavatele tepla 
slunce. Jeho paprsky mohou pohánět bojlery i elektro-
kotle, ale berou na sebe i podobu palivového dřeva

RODINNÝ DŮM
Časopis, který si stačil vybudo-

vat nepřehlédnutelnou pozici 

na trhu. Svým čtenářům – nejen 

majitelům a  majitelkám rodin-

ných domů – přináší praktické 

rady, tipy a návody, jak co nejlé-

pe postavit, opravit, či vylepšit 

domov. Ve stejné míře se také 

věnuje úpravě okolí domu, užit-

kové a okrasné zahradě. 

STAVBA
Architektonický časopis Stavba 

přináší aktuální  novinky ze světa 

architektury a stavění. Stěžejní 

a pravidelně se vracející témata 

jsou věnována otázkám rozvoje 

měst, bydlení a rekonstrukcím. 

Časopis je určen nejen architek-

tům a studentům architektury, 

ale i projektantům a stavebním 

technikům.


