
   

   

                              POZVÁNKA 
 

Česká elektrotechnická společnost, z.s. 

ústřední odborná skupina Mikrovlnná technika 
 

pořádá 52. seminář 
 

„Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku“ 
 

ve úterý dne 29. června 2021 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1. 
 

Úvodní přednáška definuje principy, výhody a nevýhody lékařské mikrovlnné diagnostiky a terapie využívající 

mikrovlnné a RF techniky. Dále představuje lékařské aplikace, které jsou v popředí zájmu odborné komunity, jako jsou 

mikrovlnná hypertermie a ablace, měření teploty při termoterapii, detekce a klasifikace cévních mozkových příhod a 

neinvazivní monitorování glukózy v krvi. Bude uveden aktuální stav výzkumu prováděného v této oblasti ve světě a v ČR. 

V následující přednášce bude popsána historie širokopásmových trychtýřových antén, hřebenové vlnovody a jejich 

analýza. Bude přiblížen návrh širokopásmového trychtýře: DRH - double ridged horn, parametry, výroba, měření, duálně 

polarizované širokopásmové trychtýřové antény: QRH – quad ridged horn, kombinace QRH s 90° hybridním děličem. 

 V rámci přiblížení limitů v anténní technice bude představena obecná metodologie pro určování fundamentálních limitů 

v elektromagnetismu, které jsou výsledkem optimalizačních úloh pro zdrojové veličiny, jako jsou proudová hustota nebo 

intenzita elektrického pole. Metodu lze využít na stanovení principiálních mezí pro zařízení z oblasti anténní techniky, 

bezdrátového napájení, mikrovlnné techniky, optiky, plasmoniky, atp. Budou představeny vybrané klasické problémy a 

jejich fundamentální limity, jako je maximální vyzařovací účinnost nebo optimální excitace anténní řady pro maximální zisk. 

 V příspěvku o Rotmannově čočce budou  zmíněny pasivní komponenty používané v anténních soustavách, jako jsou 

hybridní obvody a další typy děličů. Druhá polovina příspěvku bude věnována zařízení označovanému jako Rotmannova 

čočka. Ta umožňuje nahradit celý komplex děličů a fázovačů čočkou založenou na mikropáskovém vedení. 

Vývoj malých meteorologických radarů je prováděn ve firmě Meteopress, která provozuje síť 29 X-bandových radarů v 

5 zemích. Cílem je zpřístupnit meteorologické radary uživatelům, pro které byly dosud kvůli vysoké ceně a složité instalaci 

nedostupné. K tomu jsou využívány běžně dostupné lodní radary, u kterých je vyměněna anténa, mechanika a software. 

Základní charakteristiky bezpilotních letounů a vybrané oblasti jejich využití jsou tématem další přednášky. Jedná se 

zejména o uplatnění v oblasti smart agriculture, bezpečnosti, inspekčních činností. Rovněž budou prezentována legislativní 

omezení pro využití  těchto letounů. Dále budou uvedeny možnosti zneškodnění dronu. 

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. se zaměří na rozkrytí významu světových výstav pro technický a hospodářský 

rozvoj českých zemí. K novinkám zde představeným patřily i ty z oblasti radiové a bezdrátové techniky. Na výstavy je 

vozily významné osobnosti tohoto oboru, podporovaly tak nejen rychlou informovanost společnosti, ale zejména výrobu. 

Patřili k nim např. Čech Karel Václav Emanuel Zenger (1830-1908), Ital Guillermo Marconi (1874-1937), Rus Alexander 

Sergejevič Popov (1859-1905) nebo Srb Nikola Tesla (1856-1943). 

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo 

pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem 

podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.  
 

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují 
 

Afro-Bohemia s.r.o.                              ATRAK a.s., Praha 

Computer Simulation Technology, Dolní Břežany                   CS SOFT, a.s., Praha 

ELDIS Pardubice, spol. s r. o., Pardubice                      EMPOS, spol. s r. o., Praha 

ERA, a. s., Pardubice          Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha 

Ing. Jirous J & J, Praha            IEEE Československá sekce, MTT společnost 

PZK, a. s., Brno            Řízení letového provozu ČR, s. p., Praha 

SVS FEM, s.r.o., Brno                  T-CERAM, spol. s r. o., Hradec Králové 

T-CZ a.s., Pardubice           TransTech Electronic, spol. s r. o., Praha 



 
 

Program 
 

8.00 – 9.00 Prezence  

9.00 – 9.10 Zahájení semináře 

9.10 – 10.10 Aktuální trendy v lékařské mikrovlnné diagnostice a terapii -I – Doc. Dr.-Ing. Jan 

Vrba M.Sc.1, Doc. Ing. David Vrba, Ph.D.1, Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.1, Ing. Tomáš 

Dřížďal, Ph.D.1, Prof. Ing. Jan Vrba, CSc.2, (1Katedra biomedicinské technologie, FBMI 

ČVUT v Praze, 2Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze). 

10.10 – 10.30 Přestávka  

10.30 -11.30 Aktuální trendy v lékařské mikrovlnné diagnostice a terapii -II – Doc. Dr.-Ing. Jan 

Vrba M.Sc.1, Doc. Ing. David Vrba, Ph.D.1, Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.1, Ing. Tomáš 

Dřížďal, Ph.D.1, Prof. Ing. Jan Vrba, CSc.2, (1Katedra biomedicinské technologie, FBMI 

ČVUT v Praze, 2Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze). 

11.30 – 12.30 Náhled do širokopásmových trychtýřových antén od teorie k praxi - Ing. Zdeněk 

Hradecký, Ph.D. (RFspin s.r.o., Praha). 

12.30 – 12.50 Prezentace firem 

 

12.50 – 14.00 Přestávka  

 

14.00 – 14.30 Fundamentální limity v anténní technice – Doc. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D. a kol. 

(Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze) 

14.30 – 15.00 Rotmannova čočka - Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D. (T-CZ a.s., Pardubice). 

15.00 – 15.30 Meteo radar - Mgr. Jan Hrach, Ing. Michal Najman (Meteopress s.r.o., Praha) 

15.30 – 16.00 Vybrané oblasti využití bezpilotních letounů, Ing. Jiří Janoušek, doc. Ing. Petr 

Marcoň, Ph.D., prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (Ústav teoretické a experimentální 

elektrotechniky FEKT VUT Brno) 

16.00 – 16:30 Bezdrátová telegrafie a světové výstavy během 19. století - Prof. PhDr. Marcela 

Efmertová, CSc. (Historická laboratoř (elektro)techniky FEL ČVUT v Praze). 

16:45 – 20:00 Diskusní večer v Klubu techniků, podle aktuálních hygienických pravidel. 

 

Účast na semináři bude povolena v souladu s platnými pandemickými opatřeními. Dodržujte, prosím 

nařízené podmínky, buďte ohleduplní k ostatním účastníkům. Organizace večerní diskuzní části je 

závislá na aktuální hygienické situaci. Pokud nebude povoleno setkávání ve vnitřních prostorách ve 

větším počtu, bude seminář organizován on-line formou. Toto budeme presentovat na webových 

stránkách společnosti, proto je sledujte do poslední chvíle. 

 
 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.. 
 

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z.s. elektronicky, prosíme Vás, 

uveďte svoji E-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud 

poskytnutých E-mailových adres je nutná vzhledem k jejich častým změnám. 
 

Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce 

http://ces-csvts.cz/ 
 

http://ces-csvts.cz/


Informace a organizační pokyny: 
 

Datum a místo konání semináře: úterý 29. 6. 2021, Dům ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha,  

místnosti č. 213 a 217 2. patro. 
 

Spojení: Metro A, stanice Staroměstská a potom pěšky (5 minut), nebo tramvaj 2, 17, 18 vystoupit na 

následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních 

garážích pod nám. J. Palacha. 

 

Obědy v ceně cca 120.- Kč lze pořídit v restauraci Domu ČSVTS v závislosti na aktuální hygienické 

situaci. 
 

Vložné - účastnický poplatek  
 

stanoveno dohodou dle zák. č. 526/90 Sb. „o cenách“, DPH není započtena. 
 

Účastnický poplatek: 

Člen ČES – student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).....         zdarma 

Student........................................................................................................................   50,- Kč 

Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) …………...…………….. 150,- Kč 

Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ………………………………………..  400,- Kč 

Ostatní účastníci ……………………………………………………………...……. 500,- Kč 

 

Pokud bude seminář pořádán formou ON-LINE, bude zdarma a sborník bude k dispozici na výše 

uvedeném WEBu ČES. Předem zaplacené vložné účastníkům v tomto případě vrátíme. 

 

Přihlášku odešlete, vložné uhraďte a způsob úhrady oznamte do 11. 6. 2021 na adresu Česká 

elektrotechnická společnost, z.s., Novotného lávka 5, 11668 Praha 1. Provedení těchto úkonů v termínu 

usnadní Vaše odbavení u prezence, kde obdržíte kopie referátů a doklad pro plátce (firmu) o příjmu 

vložného na účet ČES. Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 11. 6. 2021 

vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné. Kopie přednášek účastníkovi včas 

nepřihlášenému nezaručíme. Na seminář se můžete přihlásit rovněž elektronicky na internetové stránce 

http://mt.ces-csvts.cz/ do 11. 6. 2021.  

Ten, kdo požaduje vystavit daňový doklad nebo potvrzení na platbu, zašle e-mailem žádost na adresu 

ČES z. s., která je elektro@csvts.cz. V té uvede jména a fakturační náležitost a bude mu zpětně e-

mailem zasláno (po obdržení platby) potvrzení o zaplacení účastnického poplatku na seminář.  

V bankovní platbě uveďte do zprávy pro příjemce jména osob, za které je vložné placeno. Jinak nelze 

platbu identifikovat.  
 

 

Pořadatel – dodavatel: Česká elektrotechnická společnost, z.s. 

Telefon: 221082256, Fax: 222222155, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 

IČ: 00538043, Zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110. 

Účet ČES: č. 11135111/0100, KB Praha-východ, Václavské nám. 42, Praha 1 
 

Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2019, 2020 a 2021 lze zaplatit pouze bankovním 

převodem. 

Vzhledem k současné zdravotní situaci nebudou během semináře přijímány hotové peníze. 

Prosíme platit vložné včetně členských poplatků ČES pouze bankovním převodem na účet č 

11135111/0100, KB Praha-východ. Konst. s.=308, Var. s.=8. 

http://mt.ces-csvts.cz/
mailto:elektro@csvts.cz


 

 

-------------------------------------odešlete do 11. 6. 2021 --------------------- lze zhotovit kopii ----------------------------------- 
 

 

Česká elektrotechnická společnost, z.s.                          Fax: 222222155 

Novotného lávka 5        

116 68 Praha 1 
 

 

Přihláška na 52. seminář 

„Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku“ 
úterý 29. 6. 2021, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 

 

Příjmení, jméno, tit.: ………………………………….……………..……..………………………… 

 

Účastnický poplatek: 

Člen ČES – student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).....         zdarma 

Student........................................................................................................................   50,- Kč 

Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) …………...…………….. 150,- Kč 

Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ………………………………………..  400,- Kč 

Ostatní účastníci ……………………………………………………………...……. 500,- Kč 
 

Vložné se hradí pouze bankovním převodem  

Nehodící se přeškrtněte!            
 
 

E-mailová adresa: ……………………………..             Podpis …….................................. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Prohlášení o úhradě vložného 
 

Jméno plátce: ………….………………………….……telefon č.:  .……………...…fax: ………...….  

Adresa sídla plátce: ………………………………………… IČO………………… DIČ ………...….. 

Za účastníka(y) příjmení, jméno: ………………………………….……………………..jsme uhradili 

dne ………. 2020, z účtu č./kód banky: ……...………….......................... vložné ……….. Kč na účet  

 

ČES: č 11135111/0100, KB Praha-východ. Konst. S.=308, Var. S.=8,  IČ: 005380043; 

Zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110. 

 
 

Dne ……………. Vystavil – jméno …………………….. podpis: …………….… razítko ….............. 
 


