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Systém větrání musí být řízen s ohledem na měnící se požadavky vět-
raného prostoru. Při běžném provozu RD a BD nastávají během dne 
a týdne provozní intervaly s různým využitím obytného prostoru. Je 
možné definovat tři základní provozní stavy, prvním je plný provozní 
stav, kdy všichni členové domácnosti při různých aktivitách pobývají 
v bytě. Druhým stavem je, pokud naopak všichni členové domácnosti 
byt či dům opustí a třetí je režim noční s plným obsazením, ale minimál-
ní aktivitou uživatelů. Mimo tyto základní je možné definovat i extrémní 
stav, kdy se nárazově v bytě vyskytne vyšší počet lidí, než je předpo-
kládaná kapacita bytu (např. oslava). Je zřejmé, že každý z těchto stavů 
bude klást na provoz větrací soustavy jiné výkonové a kvalitativní poža-
davky. Jejich plnění v požadované míře má zajistit systém řízení.

V důsledku bude při návrhu celého větracího systému a jeho řízení důle-
žité rozhodnout, jak jsou pro nás různé stavy důležité a jak nezbytně 
si žádáme dodržení všech požadavků na kvalitu prostředí. Obvykle při 
návrhu výkonu větracího systému vycházíme z maximálního provoz-
ního stavu, který je ovšem v daném prostoru běžně dosažitelný. Tudíž 
provozní stav extrémního zatížení větším počtem lidí v bytě, například 
při oslavě není základním regulačním stavem. 

Pro představu rozdílu výkonových požadavků mezi jednotlivými stavy 
lze uvést, že pro běžný stav bytového větrání se nejčastěji uvažuje 
0,5 násobná výměna objemu vzduchu v obytných místnostech nebo 
25 m3/h na osobu v bytě. Přibližně lze uvažovat kolem 150 m3/h čers-
tvého vzduchu na byt a 200 m3/h na běžný RD. Pokud byt či dům není 
aktuálně obýván, sníží se výměna vzduchu na 0,1 1/h, tj. na pětinu běž-
ného průtoku vzduchu. V nočních hodinách můžeme předpokládat 
mírně sníženou výměnu na 0,3 1/h. Pokud bychom uvažovali i extrémní 
stav s oslavou, tak bychom při 10 lidech teoreticky měli zajistit výměnu 
vzduchu 250 m3/h, která by navíc byla zřejmě soustředěná do jedné či 
dvou obytných místností. Je tedy zřejmé, že splnění všech požadavků 
by vyžadovalo od větracího systému řídit svůj výkon v rozmezí 20 až 
160 % a navíc velmi rozdílně po různých místnostech bytu či domu. 
Řešení není nemožné, ale uvážíme-li současný požadavek na úspor-
ný provoz, bude výsledkem technicky velmi složitý větrací systém. Při 
opačném extrému, kdy větrací systém pracuje se stále stejným vzdu-
chovým výkonem bez ohledu na měnící se podmínky a průtok vzduchu 
není tudíž regulován, dojde k nadbytečnému větrání a velkým ztrátám 
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energie při stavech s nižšími požadavky. Stejně potom při více zátěžo-
vých stavech dojde k nedostatečnému větrání a tudíž snížení kvality 
vnitřního prostředí.

Důležité regulované veličiny 

Při běžném užívání bytu probíhá produkce několika základních škodli-
vin spojených s jeho obyvateli a vybavením. Obyvatelé při svých běž-
ných aktivitách produkují zejména CO2 a vodní páru. Různé chemické 
sloučeniny se mohou uvolňovat z nábytku umístěného v prostoru, pří-
padně od čisticích prostředků. 

Ať je v bytě či domě instalován jakýkoliv větrací systém, je řízen či ovlá-
dán na základě koncentrace CO2 nebo vodní páry. Rozpoznání úrovně, 
kdy je nezbytné zajistit výměnu vzduchu, může zajišťovat uživatel sám 
na základě svých subjektivních pocitů. Příkladem může být otevření 
okna u přirozeného větrání. Provozujeme-li pokročilejší technický sys-
tém hybridního nebo nuceného větrání, zajišťuje obvykle řídicí systém 
rozhodování na základě měřených koncentrací škodlivin.

Pro všechny případy větrání uvažujeme v závislosti na změně kvality 
vnitřního prostředí řízení minimálně množství přiváděného vzduchu, 
případně i jeho teploty.

Pokud na větrací systém klademe další požadavky, např. teplovzduš-
ného vytápění nebo dokonce klimatizace, rozšiřuje se počet regulova-
ných veličin a porostou i požadavky na jejich měření (přesnost, měřená 
místa, spolehlivost měření). V případě systémů teplovzdušného vytá-
pění nebo klimatizace bude regulovanou veličinou teplota vzduchu 
v cílovém prostoru. Podle její změny se upravuje teplota vzduchu při-
váděného vzduchotechnickým systémem. U klimatizace přibude navíc 
řízení vlhkosti ve větraném prostoru. Veličinou měřenou v prostoru 
bude relativní vlhkost, na jejímž základě bude upravován obsah vodní 
páry v přiváděném vzduchu.

V podstatě lze shrnout, že v prostoru obsluhovaném vzduchotechnic-
kým zařízením budeme sledovat až tři fyzikální veličiny. Pro řízení vzdu-
chotechnické jednotky tím vytváříme složitý program řízení zpracová-
vající mnoho vstupních údajů. Bez ohledu na počet měřených veličin 
v prostoru je nezbytné měřit a vyhodnocovat veličiny spojené se samot-
nou funkcí jednotky či celého systému. Jedná se o různé dílčí parametry 
pro jednotlivé úpravy vzduchu a jejich regulaci. S komplexností vzdu-
chotechnické jednotky se i systém regulace značně rozvíjí.

Ovládání přirozeného větrání

Nejčastější řešení předpokládá, že výměna vzduchu při běžných pro-
vozních stavech bude zajištěná infiltrací přes obvodové konstrukce 
(spárovou průvzdušností okny apod.). Provozní stavy s vyšší potřebou 
větrání doplníme ručně ovládaným provětráváním - otevíráním oken. 
Přirozené větrání je velmi závislé na venkovních podmínkách, podle roz-
dílu teplot mezi vnitřním a venkovním vzduchem, případně tlaku větru 
bez ohledu na požadavky se mění množství vzduchu procházejícího 
větracím prvkem do interiéru. Dnes víme, že moderní okna jsou téměř 
vzduchotěsná a běžná spárová infiltrace probíhá velmi omezeně. Takže 
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jimi nelze splnit požadavky na trvalé větrání. Proto budeme muset klást 
vyšší požadavky na ukázněnost uživatele, aby pravidelně otevíral okna. 
Takové „řízení“ větrání je ovšem špatné, neboť jím předně nelze splnit 
požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a není téměř vůbec schopné 
reagovat na změny požadavků vnitřního prostoru. 

Potom musíme zajistit cílený přívod vzduchu pomocí ovladatelných 
prvků. Příkladem mohou být různé okenní mřížky, větrací průduchy 
ve stěnách apod. Tyto jsou obvykle vybavené štěrbinou, klapkou nebo 
talířovým ventilem, které lze podle potřeby ručně ovládat a měnit tím 
množství přiváděného vzduchu. Přesto nebudeme mít plnou kontrolu 
nad rovnováhou mezi požadavkem na větrání a aktuálním množstvím 
přiváděného vzduchu. Bude velmi záležet na uživateli, jak pečlivě a cit-
livě bude vyhodnocovat změny ve vnitřním prostředí.

U systému přirozeného větrání budeme obtížně měnit teplotu přivá-
děného vzduchu. Nejobvyklejší je umístit přívod čerstvého venkovního 
vzduchu za otopnou plochu, o kterou se studený proud ohřeje. Touto 
variantou bude možné zajistit dostatečné větrání, které ovšem nebude 
energeticky úsporné.

Řízení přirozeného a hybridního větrání

I systém přirozeného větrání lze řídit s ohledem na požadavky vnitřní-
ho prostředí se zohledněním aktuálního stavu venkovního prostředí. 
Základní úpravou proti předchozí variantě je opatření prvků pro pří-
vod čerstvého a odvod odpadního vzduchu automatickou regulací. 
Otevírání a zavírání přívodních a odvodních prvků se provádí na zákla-
dě vývoje hladiny škodlivin ve větraném prostoru. V obytných místnos-
tech může regulátor vyhodnocovat měřené aktuální hodnoty a rychlos-
ti jejich změn a na základě porovnání s nastavenou mezní koncentrací 
dávat pokyny akčním členům. Regulátor rozhodne o velikosti otevření 
prvku. Používají se zařízení ovládající vyklápění okenních křídel, případ-
ně samostatné vyústě. 

Pro účinné řízení přirozeného větrání je nutné zohlednit již při návrhu 
tvar budovy a její expozici. Tím lze významně ovlivnit proudění větra-
cího vzduchu vnitřním prostorem i vliv větru při obtékání vnější geo-
metrie stavby, který tudíž lze účinně řídit. S velkou výhodou se používá 
šachtového větrání, kdy lze řídit otevírání prvku ve vrcholu šachty, a tím 
měnit průtok vzduchu objektem. 

Typické řízené výustě využívané pro bytové větrání jsou během běžné-
ho provozního stavu větrání otevřené pro udržení minimálního stálé-
ho průtoku. Obvykle jsou konstruovány tak, aby dynamický tlak větru 
na fasádě neměl významný vliv na velikost průtoku vzduchu. Teprve 
při zvýšení požadavku na větrání se otevírají více pro zvýšení průtoku 
vzduchu. Uživateli samotnému se ovšem nesmí brát možnost ručního 
zásahu do celého systému větrání, např. podle svého názoru si otevřít 
okno.

Provoz řízeného přirozeného větrání bude plynuleji reagovat na poža-
davky prostředí a bude tudíž úspornější, jelikož nebude docházet k nad-
měrnému větrání. Přesto bude stále v určité míře závislé na změnách 
okolních klimatických podmínek.
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O další krok dále bude řízení hybridního větrání. Řízení kombinuje pří-
stupy známé z přirozeného i nuceného větrání. V zásadě se využívá spíše 
pokročilejších postupů řízení pro dosažení přesně požadované úrovně 
větrání podle provozu, a tím odpovídající spotřeby energie.

Po dobu, kdy lze požadavky na větrání zajistit přirozeným způsobem 
větrání, bude jeho řízení shodné s předchozím popisem. Jakmile se 
ve větraném prostoru zvýší měřená koncentrace nad stanovený limit 
a systém přirozeného větrání ji nebude schopen snížit, spustí řídící jed-
notka pomocný ventilátor. Pro nízkou spotřebu elektrické energie se 
používají nízkotlaké axiální ventilátory. Ventilátor lze regulovat mini-
málně ve dvou stupních výkonů, obvykle více. Funkce ventilátoru může 
být na přívodu větracího vzduchu, ale pro bytové stavby se obvykle 
osazuje na odtah vzduchu z koupelny a WC.

Pro obytné místnosti se měří koncentrace CO2, její limit se stanoví podle 
Pettenkoferova kritéria, které udává maximální přípustnou koncent-
raci 1200 ppm. Pro řízení je vhodné stanovit mezní koncentraci 1000 
ppm. Umožňuje-li řídicí systém regulaci ventilátoru ve větším počtu 
výkonových stupňů, lze snížený výkon spouštět již při koncentraci CO2 
800 ppm a zvýšený výkon při 1000 ppm. Tím lze dosáhnout rovnoměr-
nějšího průběhu vývoje koncentrace v místnosti.

Prostory hygienického zázemí bytu (koupelna, WC) vyžadují odvod 
vodní páry a pachů. Obvykle je jejich produkce při použití natolik vyso-
ká, že přirozený odvod není možný. Nejjednodušší ovládání je spínáním 
odtahového ventilátoru při sepnutí přepínače osvětlení v místnosti. Je-li 
tento ventilátor součástí komplexního řízení hybridního větrání, může 
tímto signálem přejít do vynuceného stavu s vyšším výkonem odvádě-
ného vzduchu a po krátký čas (10 až 20 minut) mít vyšší prioritu nad 
požadavkem větrání obytných prostor. Pro obytné prostory to znamená 
mírné zvýšení intenzity větrání. Podle produkce vodní páry je možné 
odvod vzduchu řídit i automaticky podle hodnot měřených čidlem vlh-
kosti. Stanovená mez relativní vlhkosti bude do 60 %.

Odvod z digestoře nad varnou plochou je realizován nezávislým systé-
mem spouštěným nárazově podle vůle uživatele. Začlenění do řídicího 
systému přirozeného nebo hybridního větrání je možné spíše pouze 
signalizací pro větší otevření vyústě pro přívod vzduchu, aby se vyrov-
nal podtlak vytvářený sáním digestoře.

Řízení nuceného větrání a teplovzdušného vytápění

Systém nuceného větrání, případně teplovzdušného vytápění musí být 
nezbytně vybaven řízením, které zajistí splnění požadavků na množství 
vzduchu i jeho teplotu. V opačném případě bude provoz velmi nehos-
podárný. 

Pro řízení nuceného větrání se podobně jako u hybridního používa-
jí měřené koncentrace CO2, případně vodní páry. Základní provoz je 
ovšem možné řídit běžným nastavením provozních dob během dne 
pomocí týdenního regulátoru. Podle nastavených požadavků jednotka 
mění v čase své výkonové stupně nebo je vypnutá. Je výhodnější, pokud 
je zajištěna alespoň minimální trvalá výměna vzduchu (min. 100 m3/h 
na byt, RD) s případným navýšením průtoku vzduchu při plném obsa-
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zení v odpoledních a večerních hodinách. Není vhodné vzduchotech-
nickou jednotku během pracovních dní, kdy byt či dům není obsazen 
vypínat a zapínat pouze na odpolední a večerní hodiny. I při nuceném 
větrání je nutné zajistit minimální trvalou výměnu vzduchu.

Při řízení jednotky pomocí týdenního regulátoru nemá vzduchotech-
nický systém vazbu na změny požadavků a prostředí ve větraném pro-
storu. Takové řízení je vhodné pro zajištění trvalého větrání pro běžné 
užívání bytu nebo RD. Pokud chceme podřídit chování větracího systé-
mu více aktuálním požadavkům, musíme řízení doplnit podobně jako 
v předchozích případech čidly kvality vzduchu (nejčastěji CO2) v obyt-
ných místnostech a vlhkostními čidly v koupelně. U těchto systémů 
se větrání koupelny a WC zajišťuje obdobným postupem jako u hyb-
ridního. Odváděný vzduch se odtahuje z koupelny, WC, příp. kuchyně 
a zvýšení vzduchového výkonu je vynuceným stavem inicializovaným 
sepnutím spínače osvětlení.

Regulace teploty přiváděného vzduchu u nuceného větrání probíhá 
výhradně na konstantní teplotu co nejbližší teplotě vzduchu ve větra-
ném prostoru. Ohřívač vzduchu je regulován na dosažení nastavené 
výstupní teploty vzduchu v potrubí, vazba na teplotu v interiéru není 
nutná. Některé větrací systémy nejsou vybaveny ohřívačem a přivádí se 
vzduch předehřátý zpětně získaným teplem ve výměníku. Byť je chlad-
nější než vnitřní, rychle se s ním směšuje. V takových případech se sys-
tém řídí pouze časovým programem.

Pro teplovzdušné vytápění jsou hlavními regulovanými veličinami tep-
lota přiváděného vzduchu a množství vzduchu v takové vzájemné kom-
binaci, aby pokryly okamžitou tepelnou ztrátu místnosti. Princip říze-
ní je podobný jiným systémům vytápění, řídicí systém měří a udržuje 
teplotu ve vytápěném prostoru. Obvykle se využívá prostorového čidla 
teploty nebo se měří teplota odváděného vzduchu z vytápěného pro-
storu. Pro nastavení vhodného tepelného výkonu se může zohlednit 
i teplota venkovního vzduchu. Často objemový průtok vzduchu zůstá-
vá konstantní a podle požadavků se mění pouze jeho teplota. Regulace 
teploty vzduchu je technicky jednodušší, zatímco regulace otáček ven-
tilátoru vyžaduje poměrně nákladná řešení (např. osazení frekvenčních 
měničů na elektromotorech ventilátorů). Proti tomu řízením průtoku 
vzduchu lze dosáhnout vyšších úspor energie na provozu větracího sys-
tému.

Nevhodné řešení regulace průtoku vzduchu je škrcením na koncové 
vyústce přívodu vzduchu. Změna otevření vyústky nemá plynulý regu-
lační vliv a obvykle dojde ke snížení průtoku vzduchu až v poloze blízké 
plnému zavření. Často je důsledkem výrazně zvýšená hlučnost, která 
je velmi obtěžující. Škrcení je vhodnější uplatnit na přívodním potrubí, 
například na celé větvi, tím se ovšem snižují možnosti rozdílné regulace 
mezi jednotlivými místnostmi. Určité výhody nabízí využít principu VAV 
boxů, které jsou vybaveny škrticí klapkou, ovšem toto řešení je vhod-
nější pro administrativní a komerční budovy.

Teplovzdušné vytápění má velikou výhodu v pružné odezvě na změny 
teploty ve vytápěném prostoru, celý systém má minimální tepelnou 
akumulaci, tudíž může velmi rychle reagovat. Proti tomu se celý systém 
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chová jednotně a obsluhovaný prostor je sjednocen na stejnou teplotu. 
Technicky je obtížné u systémů používaných pro bytové stavby navrh-
nout řešení umožňující nastavit rozdílné teploty vnitřního vzduchu 
pro různé místnosti. Obvykle to vyžaduje návrh další otopné plochy. 
Teplovzdušné vytápění se někdy doplňuje sálavými otopnými plocha-
mi, které kompenzují chybějící sálavou složku, jimi lze potom zajistit 
dosažení rozdílné teploty v různých místnostech. Pokud kombinuje-
me dva principiálně rozdílné systémy vytápění, musíme je pro účely 
řízení sjednotit. Jeden systém musí rozpoznat vlivy druhého na vnitřní 
prostředí a podle nich upravovat svůj výkon. Systém řízení může být 
zastřešující nadstavbou dílčích regulací samostatných systémů, což je 
případ dvou i více samostatných a rozsahem rovnocenných systémů. 
Doplnění teplovzdušného vytápění může být malá teplovodní sousta-
va nebo lokální přímotopy, v takovém případě je doplněk začleněn plně 
pod řídicí systém teplovzdušného vytápění. 

Odvod z kuchyně je v případě nuceného větrání a teplovzdušného vytá-
pění řešen opět nezávislým systémem, který se nesmí připojit na hlavní 
větrání a není jím ani řízen. Případně je možné osadit cirkulační diges-
toř. Pokud provozujeme cirkulační digestoř, nevytváří se ve větraném 
prostoru podtlak a vazba na vzduchotechnický systém není nutná. 
Klasická digestoř má v porovnání se vzduchotechnickou jednotkou 
vysoký nominální průtok vzduchu, tudíž jejím účinkem se změní tlako-
vé poměry v domě či bytě. Potom je možné její spuštění signalizovat 
řídící jednotce vzduchotechnického systému, která byť omezeně může 
podtlak v kuchyni kompenzovat. 

Shrnutí požadavků na řízení větrání pro stavby s nízkou 
spotřebou energie

Podíl tepelné ztráty větráním na vývoji celkové spotřeby energie v budo-
vě není zanedbatelný. U budov s nízkou spotřebou energie má velmi 
významný podíl, ale požadavky na dostatečnou výměnu vzduchu nelze 
snížit pod hygienickou mez. Proto se v rámci návrhu větracích systémů 
uvažují opatření vedoucí ke snižování spotřeby tepla na větrání. Řízení 
větracího systému musí být jedním z nich.

Řízení větrání musí být v první řadě takové, aby větrací soustava plnila 
požadavky výměny vzduchu. Na druhém místě je minimalizace spotře-
by energie. Přes toto pořadí jsou stále velké možnosti snižování spotře-
by energie optimalizací provozu větrací soustavy podle aktuální potře-
by. Systém, který řídí větrací soustavu, tudíž musí být pružný a reagovat 
na změny v požadavcích, aby nedocházelo k zbytečně vysoké výměně 
vzduchu. Pro bytové stavby je za předpokladu poučeného uživatele 
vhodnější řízení na úrovni bytů než celého domu. Lokální řízení může 
lépe reagovat na změny v požadavcích. Centrální řízení bude těžkopád-
nější, na druhou stranu omezí nevhodné zásahy do řízení v jednotlivých 
bytových jednotkách.

V bytových stavbách budou nejčastěji požadovanými parametry pro 
řízení systému větrání oxid uhličitý v obytných místnostech a vodní 
pára v koupelně. Kuchyně bude vyžadovat trvalé větrání jako obytné 
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místnosti, ovšem při vaření musí být systém schopen kompenzovat 
nárazově vytvořený podtlak digestoří.

Na závěr je velmi důležité podotknout, že samotný systém řízení nesmí 
být energeticky náročný. Přístup zahrnující pod aktivní kontrolu každý 
dílčí prvek větrací soustavy vede ke složitému systému řízení. Je vcelku 
zřejmé, pokud do systému zapojíme mnoho elektromotory ovládaných 
akčních prvků, čidel, regulátorů apod., že systém sám bude spotřebo-
vávat pro svůj provoz značné množství elektrické energie. Tudíž i rozsah 
řídicího systému by měl odpovídat velikosti větrací soustavy.



NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Díl 2, Větrání   Část 7, Technická zařízení budov

Část 7, Díl 2, Kapitola 3, str. 8

září 2010



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


