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systémy a stál u jejich zrodu. Ve věci zkontaktoval mnohé specialisty na toto téma, shromáždii
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ceny, adekvátnosti technologie právě pro toto zadání, pro toto místo. Osamocené hrnoty jsou volně
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D;n s narni prubeŽne resli nat,ril, mene uz vsek sarnoine iscnst,,ukeni resent a deiarl_v. ii4.,,,isme hieiaii
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diskutabilnost je téma průmyslových systémůkrásné a vyzÝvavé pro architekturu jako takovou.
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