
   

   

                              POZVÁNKA 
 

Česká elektrotechnická společnost, z.s. 

ústřední odborná skupina Mikrovlnná technika 
 

pořádá 48. seminář 
 

„Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku“ 
 

ve středu dne 9. května 2018 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1. 
 

 

Úvodní přednáška je věnována systému 5G, který bude představovat ve vývoji mobilní komunikace revoluční krok 

vpřed, neboť bude poskytovat uživatelům špičkovou datovou rychlost až 10 Gbit/s, latenci pod 1 milisekundu a spolehlivost 

spojení 99,999%, což je zhruba deseti až stonásobné zlepšení oproti systému LTE 4G. Řada aplikací bude charakterizována 

velmi nízkou energetickou spotřebu a nízkou cenou terminálů 5G. 

Další přednáška je zaměřena na popis současného stavu a také perspektiv vývoje mikrovlnných technologií pro 

lékařskou diagnostiku. Pozornost bude věnována zejména mikrovlnné radiometrii, mikrovlnné diferenční tomografii a také 

technologii UWB radarů. Kromě diagnostiky nádorových onemocnění je perspektiva těchto technologií i pro rozlišení dvou 

základních typů mozkových příhod.  

Pro zhruba třetinu pacientů trpících epilepsií je jedinou šancí chirurgické odstranění epileptogenních oblastí mozku. 

Jedná se o nevratný zásah do mozku, který je nutno velmi pečlivě naplánovat a minimalizovat subjektivitu hodnocení 

biologických signálů. Zapojení současných výpočetních nástrojů snižuje subjektivitu a zároveň přináší dodatečné informace, 

které ručnímu hodnocení zůstaly skryty pro časovou náročnost jejich extrakce. 

V přednášce věnované českým radarům budou ukázány základní možnosti, jak detekovat "neviditelná" letadla a přínos 

československého (popř. českého) výzkumu, vývoje a produkce těchto zařízení s využitím multilateračního principu a 

pasivní koherentní lokace (PCL).  

Následná přednáška se bude zabývat vědeckými a technologickými experimenty v oblasti měření radiace a radiačního 

stínění na nanosatelitu VZLUSAT-1. Budou prezentovány i některé zajímavé dosažené výsledky, např. radiační mapy. Cesta 

od nápadu vytvořit univerzitní satelit, přes úskalí a překážky jeho vývoje a výroby, problémy legislativní a schvalovací až po 

samotnou realizaci a vypuštění malého satelitu, je velmi složitá. Přednáška se zmíní se o nanosatelitech CZ-CUBE, 

PilsenCUBE, VZLUSAT-1 i o současném projektu PilsenCUBE II. Bude popsána také pozemní stanice na FEL pro 

komunikaci s malými satelity a budoucnost kosmického výzkumu na FEL ZČU v Plzni. 

Přednáška o třípásmové reflektorové anténě popisuje modernizaci radarového systému RSP-10 vyráběného v Rusku. 

Jedná se o nové řešení výkonového vysílače v pásmech L a ICAO. Významným prvkem je nová koncepce reflektorové 

antény, která sdružuje pásma: L (1250-1350 MHz), sekundární radar ICAO (1030, 1090) MHz a normu UVD 740MHz.  

Seminář bude tradičně zakončen diskusním večerem, uvedeným přednáškou Ing. Vadima Závodného, Ph.D. přibližující 

historii, a možnosti, které nabízí česká sekce IEEE MTT/AP/ED/EMC svým členům. Budou prezentovány akce, 

organizované touto sekcí a výsledky její činnosti. 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.            Computer Simulation Technology, Dolní Břežany 

CS SOFT, spol. s r. o., 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 

Řízení letového provozu ČR, s. p., Praha             SVS FEM, s.r.o., Brno 

T-CERAM, spol. s r. o., Libřice             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 Systém mobilní komunikace 5G před nástupem do praxe I. - Doc. Ing. Václav Žalud, 

CSc. (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze). 

10.10 – 10.30 Přestávka  

10.30 – 11.30 Systém mobilní komunikace 5G před nástupem do praxe II. - Doc. Ing. Václav 

Žalud, CSc. (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze). 

11.30 – 12.00 Vývoj mikrovlnných technologií pro lékařskou diagnostiku – Doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, 

jr., MSc.
1
, Doc. Ing. David Vrba, PhD.

1
, Ing. Ondřej Fišer

1
, Prof. Ing. Jan Vrba, CSc.

2
, 

Ing. Ilja Merunka
2
, Ing. Ladislav Oppl, PhD

2
 (

1
Katedra biomedicínské techniky, FBMI 

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

12.00 – 12.30 Výpočetní techniky pro epileptochirurgii - Ing. Petr Ježdík, PhD. (Katedra teorie obvodů, 

FEL ČVUT v Praze). 

12.30 – 12.50 Prezentace firem 

12.50 – 14.00 Přestávka (oběd) 

14.00 – 14.30 České radary - Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.
1
, Prof. Ing. Pavel Bezoušek Csc.

1
, Ing. 

Vadim Závodný, Ph.D.
2
 (

1
Universita Pardubice, 

2
Eldis Pardubice s.r.o.). 

14.30 – 15.00 Měření radiace a radiačního stínění na nanosatelitu VZLUSAT-1 - Ing. Adolf 

Inneman Ph.D. a kol. (Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., VZLÚ a.s., TTS, 

5M, FEL ČVUT, FEL ZČU). 

15.00 – 15.30 Jak se rodí družice na univerzitě – projekt PilsenCUBE - Doc. Ing. Jiří Masopust, 

CSc. a kol. (FEL ZČU v Plzni).  

15.30 – 16.00 Třípásmová reflektorová anténa - Ing. Vadim Závodný, Ph.D.
1
, Prof. Ing. Pavel 

Bezoušek, Csc.
2
, Prof. Ing. Vladislav Schejbal, Csc.

2
 (

1
Eldis Pardubice s.r.o., 2Universita 

Pardubice). 

16.00 – 16.15 Přestávka 

16.15 – 16:45 Československá sekce IEEE v oboru radiotechniky - Ing. Vadim Závodný, Ph.D. 

(Eldis Pardubice s.r.o.). 

16:45 – 20:00  Diskusní večer v Klubu techniků. 

 

 
 

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://spolky.csvts.cz/ces/index.php 
 

 

Informace a organizační pokyny: 
 

Datum a místo konání semináře: středa 9. 5. 2018, Dům ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha,  

místnosti č. 217 a 213, 2. patro. 
 

http://spolky.csvts.cz/ces/index.php


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 nebo v podzemních garážích Národního divadla. 

 

Obědy v ceně cca 120.- Kč lze pořídit v restauraci Domu ČSVTS. 
 

 

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 

 

 Přihlášku odešlete, vložné uhraďte a způsob úhrady oznamte do 30. 4. 2018 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 30. 4. 2018 

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

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

http://web.cvut.cz/ces/mt/ do 30. 4. 2018. Zahraniční účastníky prosíme uhradit vložné v hotovosti až 

při prezenci. 
 

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 
 

Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na 

akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám 

úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2017 a 2018 lze 

rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem nebo osobně v sekretariátu ČES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://web.cvut.cz/ces/mt/


-------------------------------------odešlete do 30. 4. 2018 --------------------- lze zhotovit kopii ----------------------------------- 
 

 

Česká elektrotechnická společnost, z.s.                          Fax: 222222155 

Novotného lávka 5        

116 68 Praha 1 
 

 

Přihláška na 48. seminář 

„Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku“ 
středa 9. 5. 2018, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 

 

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

 

Člen ČES -  č. legitimace …………           člen 

NE / ANO                IEEE / IEE / SRI / SEI 
  

Vložné dle pokynů hradí:  -v hotovosti       - ve výši:  zdarma  

           -převodem            50 Kč 

     150 Kč 

                   400 Kč 

                   500 Kč 

 

Zúčastním se diskusního večera:   ANO  /  NE 
 

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 ………. 2018, 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 ….............. 
 


