
N=

cakuäía=mÉíaäurgáÉ=a=maíÉrááäovÝho=ánžÉnČrsíví=
sŠBJqr=lsírava=

=
=
=
=
=
=
=

plreok afpboTAČkÍ moÁCb 
=
=
=
=
=

ŘÍZbkÍ siApTklpTÍ TbhrTÉ lCbif mŘba gbgÍM 
mivkriÝM laiÉsÁkÍM=

=
=
=
=
=

fngK Tomáš drMribC 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

= píudájní=érogramW= MÉíalurgáÉ 
= píudájní=oborW= MÉíalurgácká íÉchnologáÉ=
= ŠkoäáíÉäW= mrofK fngK ZdÉněk AdolfI CpcK 
= Škoäící=éracovášíěW= haíÉdra mÉíalurgáÉ 

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

lsíravaI=OMNN=



O=

léonÉníáW= fngK craníášek ChowanáecI mhKaK 
= =
= mrofK dr habK ánžKK wdzásíaw hudláńská 
= = =
= mrofK fngK gosef hájacI CpcK 
= =
= =
= =
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= =
=
=
lbhajoba dásÉríační érácÉ sÉ koná dnÉ 4KNNKOMNN éřÉd komásí éro obhajoby dokíorských 
érací vÉ síudájním érogramu jÉíalurgáÉI obor jÉíalurgácká íÉchnologáÉ na sŠBJqÉchnáckÝ 
unávÉrzáíě lsíravaI NTK lásíoéadu NRLONTOI TMU PPI lsíravaJmorubaI v zasÉdací mísínosíá 
AONS v NMKMM hodánK 
 
 
 
p dásÉríační érací jÉ možno sÉ sÉznámáí na síudájním oddělÉní cakulíy mÉíalurgáÉ a 
maíÉráálovÝho ánžÉnýrsívíI mísínosí ANPSI sŠBJqÉchnáckÝ unávÉrzáíě lsíravaI NTKlásíoéadu 
NRLONTOI TMUPPI lsíravaJmorubaK 
 
 
 
 
 
 

mrofK fngK iudoví aobrovskýI CpcKI arKhKcK 
 PřÉdsÉda oborovÝ rady 



P=

pbZkAM mlrŽfTÝCe sbifČfk A ZhoATbh Q 

NK Úsla R 
OK ifTboÁokÍ olZBlo molBibMATfhv R 
= OKN=warůsíání=vČäÉvÉk=mÉzáéánvÉ=wml= R=
= OKO=jodáfákacÉ=nÉkovovČch=vměsíků= S=

= OKP=qvorba=nÉkovovČch=vměsíků=xCalKyAäOlP= S=
= OKQ=píaíásíáckČ=rozbor=éaramÉírů=vybranČch=značÉk=ocÉäá= V=

= OKQKN=moužáíÝ=síaíásíáckÝ=mÉíody= V=
= OKQKO=maramÉír=íÉkuíosíá= V=

= OKQKP=sybranÝ=éaramÉíry=ocÉäá= V=

PK CÍib afpboTAČkÍ moÁCb NM 

QK kÁmiŇ moAhTfChÉ ČÁpTf NN 
RK alpAŽbkÉ sÝpibahv A gbgfCe elaklCbkÍ NN 
= RKN=jodáfákacÉ=khs=ocÉäá=ířídy=CPRohi=éomocí=váéníku=vÉ=formě=Capá= NN=
= RKO=jodáfákacÉ=khs=ocÉäá=ířídy=PMjnspS=éomocí=váéníku=vÉ=formě=CaCkO= = NO=

= RKP=morovnání=vČsäÉdků=ÉxéÉrámÉníáäních=íavÉb=obou=sÉkvÉncí=pBn=ocÉäí= NP=
= RKQ=morovnání=vČsäÉdků=síaíásíáckČch=anaäČz= NQ=

SK ZÁsĚo NS 
TK prMMAov NS 

UK ifTboATroA NU 
VK mrBifhACb ArTloA= OM 



Q=

pbZkAM mlrŽfTÝCe sbifČfk A ZhoATbh 

oe= vakuovací=saíanácÉ=íyéu=oe=

wml= zařízÉní=éro=éäynuäÝ=odäÝvání=ocÉäá=

pBn= péÉcáaä=Bar=nuaäáíy=

khs= nÉkovovČ=vměsíÉk=

aqm= dÉíaáäní=íÉchnoäogáckČ=éřÉdéás=

AäOlP= oxád=häánáíČ=

Cal= oxád=váéÉnaíČ=

Cap= suäfád=váéÉnaíČ=

cÉl= oxád=žÉäÉznaíČ=

jnl= oxád=manganaíČ=

pálO= oxád=křÉmáčáíČ=

B= bazácáía=sírusky=

Capá= sáäákocaäcáum=

CaCkO= kyanamád=váéÉnaíČ=EdusíkaíÝ=váénoF=

mq= příznak=íÉkuíosíá=

éém= éarís=éÉr=máäáon



R=

NK Úsla=

wvyšující= sÉ= nároky= na= jakosí= vČrobku= jsou= cÉäosvěíovČm= írÉndÉm= a= jsou= äogáckČm=
doéadÉm=konkurÉnčního=souéÉřÉní=vČrobců=v=bojá=o=zákazníkaK=sČjámkou=nÉní=éochoéáíÉäně=
aná= ocÉäářskČ= érůmysäI= kdÉ= sÉ= käadÉ= häavní= důraz= zÉjmÝna= na= zvyšující= mákročásíoíu= ocÉäáK=
gakÝkoäáv=dÉfÉkíy=v=ocÉäá=vÉdou=kÉ=snížÉní=kvaäáíy=vČrobku=a=íím=íakÝ=kÉ=snížÉní=záskuK==

säasínosíá=ocÉäá=nÉjsou=určovány=jÉn=väasínosímá= jÉdnoíäávČch=kovovČch=säožÉkI=aäÉ= á=
přííomnosíá= nÉkovovČch= vměsíkůK= gÉjách= vznák= jÉ= dán= jÉdnak= snážováním= sÉ= rozéusínosíí=
érvků=v=kovu=a=současně= á=obvykäÉ=käÉsající=hodnoíě=dábbsovy=ÉnÉrgáÉ=v=érůběhu=chäadnuííI=
íuhnuíí= a= krysíaäázacÉ= ocÉäáK= kěkíÉrÝ= nÉkovovÝ= vměsíky= éůsobí= v=ocÉäá= škodäávěI= jánÝ= mají=
značnČ=vČznam=éřá=vČrobě=jakosíních=ocÉäí=s=vÉämá=dobrČmá=mÉchanáckČmá=á=íÉchnoäogáckČmá=
väasínosímáK= kÉkovovÝ= vměsíky= jsou= časío= éříčánou= úkazuI= žÉ= sÉ= u= ocÉäí= sÉ= síÉjnČm=
chÉmáckČm=säožÉnímI=sÉ= síÉjnČm=zéůsobÉm=vČroby=a=daäšího= zéracováníI= jakož= á=sÉ= síÉjnou=
sírukíurou= sÉíkávámÉ= s=rozdíänČmá= mÉchanáckČmá= a= íÉchnoäogáckČmá= väasínosímáK= säáv=
nÉkovovČch= vměsíků= na= jakosí= ocÉäá= jÉ= dán= nÉjÉn= jÉjách= cÉäkovČm= množsívímI= aäÉ= á= jÉjách=
säožÉnímI= ívarÉmI=vÉäákosíí=a=zéůsobÉm=uséořádáníK=aůäÉžáíosí=a=vČznam=síudáa=nÉkovovČch=
vměsíků= v=ocÉäá= zdůrazňujÉ= okoänosíI= žÉ= á= u= nÉjčásíší= ocÉäá= můžÉ= v=N= cmP= bČí= NMQ= –= NMR=
submákroskoéáckČch=nÉkovovČch=vměsíkůK=xNz=

s=ocÉäích=sÉ=vyskyíují=nÉkovovÝ=vměsíky=éřÉvážně=vÉ=formě=oxádůI=suäfádůI=mÝně= jáž=
vÉ= formě= náírádů= a= karbádůI= časío= však= vÉ= formě= koméäÉxních= vměsíků= EnaéřK= oxysuäfádůI=
karbonáírádůI= sáäákáíů=nÉbo=häánáíanů=aídKFKsÉäkou=věíšánu=ívoří=vměsíky=ÉndogÉnníIvznákající=
jako= důsäÉdÉk= chÉmáckČch= rÉakcíI= maäČ= éodíä= ívoří= vměsíky= ÉxogÉnníI= kíÉrÝ= jsou= do= ocÉäá=
zanášÉny=éřÉvážně=éřá=Érozá=žáromaíÉrááäuK=

mroíožÉ= éůsobÉní= vměsíků= na= íÉchnoäogáckÝ= á= mÉchanáckÝ= väasínosíá= jÉ= věíšánou=
nÉgaíávníI=jÉ=nuínÝ=jÉjách=obsah=v=ocÉäá=mánámaäázovaíK=qoho=äzÉ=dosáhnouí=jÉdnak=omÉzÉním=
možnosíá= jÉjách= vznáku= a= jÉdnak= jÉjách= modáfákací= na= éřájaíÉänější= koméäÉxní= formy= nÉbo=
vyívořÉním=éodmínÉk=éro=jÉjách=äÉéší=vyéäouvání=z=äázně=a=jÉjách=násäÉdnÝ=éohäcÉní=síruskouK==

PřÉdäožÉná=dásÉríační=érácÉ=jÉ=zaměřÉna=na=zkoumání=éodmínÉk=nukäÉacÉI=modáfákacÉ=
a=morfoäogáÉ=ívaru=a=vÉäákosíá=vměsíků=AäOlPI=kíÉrÝ=zéůsobují=zaäÉéování=éonornČch=vČäÉvÉk=
mÉzáéánvÉ=wmlK=

=

OK ifTboÁokÍ olZBlo molBibMATfhv 
OKN Zarůsíání vČlÉvÉk mÉzáéánvÉ Zml 

mäynuäÝ= odäÝvání= zůsíává= á= za= současnÝ= vysokÝ= íÉchnáckÝ= úrovně= kráíáckČm= mísíÉm=
séoäÉhäávosíá= vÉ= vČrobním= íokuK= w=érovozního= häÉdáska= jsou= ío= éřÉdÉvším= oíázky= séojÉnÝ=
s=nízkČm=síuéněm=éřÉhřáíí=nad=äákvádÉmI=rÉoxádacÉ=ocÉäá=v=érosíoru=éánÉv=–=mÉzáéánÉv=a=íakÝ=
zaíahování=éonornČch=vČäÉvÉkK=xOz=

s=érůběhu= odäÝvání= ocÉäá= ukäádněnČch= häáníkÉm= sÉ= časío= snážujÉ= jÉjách= érůíok=
vČäÉvkou= éánvÉI= což= vyíváří= závažnÝ= érovozní= érobäÝmyK= warůsíání= vČäÉvÉk= zéäodánamá=
dÉzoxádacÉ= EzÉjmÝna= nÉkovovČmá= vměsíky=AäOlP= a=CapF= séočívá= v=naäÉéování= vměsíků= na=
síěny=vČäÉvÉkK=ka=naäÉéování=vměsíků=má=väávW=

§ rychlosí proudění íavenány a charakíer proudění= –= bÉzérosířÉdně= u= síěny= vČäÉvky= sÉ=
íÉkuíá= ocÉä= éohybujÉ= vÉämá= maäou= rychäosíí= Eäamánární= érouděníF= a= sÉ= zvěíšující= sÉ=
vzdáäÉnosíá= od= síěny= sÉ= éosíuéně= mění= charakíÉr= éroudění= v=íurbuäÉníníK= kÉkovovÝ=
vměsíky=–=čásíácÉI=kíÉrÝ=sÉ=naäÝzají=nÉjbäížÉ=éovrchu=síěny=vČäÉvkyI=mají=maäou=snahu=sÉ=



S=

„éohybovaí“= a=„éřáéojují“= sÉ= k=éovrchu= kÉramáckÝho= maíÉrááäu= vČäÉvkyK= aaäší= čásíácÉ= sÉ=
séojují=jáž=s=uäéěnČmá=čásíácÉmáK=

§ přííomnosí vířávých proudů=–=íyío=éroudy=sÉ=nacházÉjí=v=éřÉchodovÝm=éásmu=íurbuäÉníní=
okrajovÝ=vrsívyK=ČásíácÉI=kíÉrÝ=jsou=íěmáío=vířávČmá=éroudy=„vržÉny“=éroíá=žárovzdornÝmu=
maíÉrááäu=vČäÉvkyI=sÉ=srážÉjí=s=čásíácÉmá=jáž=zachycÉnČmá=a=uäéívají=na=náchK=

§ váskozáía kovu= –= váskozáía= narůsíá= v=obäasíÉch= sÉ= zvČšÉnČm= obsahÉm= vměsíkůK= lbjÉmy=
íavÉnány=o= vyšší= váskozáíě= mají= íÉndÉncá= sousířeďovaí= sÉ=u=síěn=vČäÉvÉkI= zaíímco= obäasíá=
s=vyšší=mákročásíoíou=a=nážší=váskozáíou=vÉ=sířÉdních=čásíÉch=vČäÉvÉkK==

kÉjjÉdnodušším= zéůsobÉm= jak= „naäÉéování“= čásíác= zabránáíI= jÉ= modáfákacÉ= vměsíků=
AäOlP=váéníkÉm=na=häánáíany=váéÉnaíÝI=éro=snížÉní=jÉjách=íÉéäoíy=íavÉníK=xPzI=xQz=
=
OKO ModáfákacÉ nÉkovovČch vměsíků 

sČroba= ocÉäí= s=vyšším= obsahÉm= síry= sÉbou= éřánáší= cÉäou= řadu= íÉchnoäogáckČch=
érobäÝmůI=kíÉrÝ=jÉjách=vČrobu=koméäákují=a=érodražujíK=oosíoucí=éožadavky=na=kvaäáíu=ocÉäá=a=
snážování= vČrobních= nákäadů= vÉdou= kÉ= snazÉ= íěmío= koméäákacím= éřÉdcházÉíK= jÉzá= nÉjvěíší=
koméäákacÉ= éaíří= vČskyí= škodäávČch= nÉkovovČch= vměsíků= v= íěchío=ocÉäích= a= námá= séojÉnČ=
érobäÝm= sÉ= zarůsíáním= vČäÉvÉk= mÉzáéánvÉ= éřá= jÉjách= éäynuäÝm= odäÝváníK= qo= jÉ= zéůsobÉno=
naäÉéováním=íěchío=nÉkovovČch=vměsíků=na=síěnu=vČäÉvkyK=jÉzá=nÉjškodäávější=vměsíky=éaíří=
v=íomío=směru=zÉjmÝna=vměsíky=íyéu=AäOlP=a=CapK=w=íohoío=důvodu=jÉ=ířÉba=AäOlP=vměsíky=
modáfákovaíK= jodáfákací= nÉkovovČch= vměsíků= sÉ= nazČvá= řízÉná= změna= fyzákáäních= a=
chÉmáckČch= väasínosíí= nÉkovovČch= vměsíků= s=cíäÉm= dosažÉní= rozdíänÝhoI= snadnějá=
odsíranáíÉänÝho= íyéu= vměsíkuK=směsíky=AäOlP= modáfákujÉmÉ= na= íÉkuíÝ=häánáíany=váéÉnaíÝ= a=
současně=sÉ=snažímÉ=zabránáí=vznáku=vměsíků=Cap=v=íÉkuíÝ=ocÉäáK=gako=modáfákáíor=sÉ=éoužívá=
zÉjmÝna=váéníkK=

sČsäÉdkÉm=úéravy=váéníkÉm=jÉI=žÉ=vměsíky=na=bázá=AäOlP=a=pálO=jsou=éřÉměněny=na=
íÉkuíÝ=häánáíany=váéÉnaíÝ=nÉbo=křÉmáčáíany=váéÉnaíÝK=hvůäá=účánku=éovrchovÝho=naéěíí=jsou=
íyío= íÉkuíÝ= vměsíky= gäobuäárního= ívaruK= qaío= změna= vÉ= säožÉní= a= ívaru= vměsíku= jÉ= obÉcně=
známá=jako=řízÉná=morfoäogáÉ=nÉbo=modáfákacÉ=vměsíkuK=xRz=
=
OKP Tvorba íÉkuíČch vměsíků íyéu xCalKyAlOlP 

fníÉrvaä= koncÉnírací= váéníkuI= kíÉrČ= zajášťujÉ= zíÉkucÉní= vměsíků= AäOlP= jÉ= rÉäaíávně=
úzkČK=jusímÉ=sÉ=vyhnouí=nadbyíku=váéníkuI=éroíožÉ=jának=séoäu=sÉ=zbČvající=sírou=v=íavÉnáně=
můžÉ=ívořáí=CapI=kíÉrČ=rovněž=zéůsobujÉ=zaäÉéování=vČäÉvÉkK=AkcÉéíovaíÉänÝ=jsou==häánáíany=
váéÉnaíÝ=s=obsahÉm=Cal=od=PR=do=SQ=hmK=B=E„íÉkuíá=okna“=mÉzá=křávkamá=nasycÉní=na=obrK N=
a OFI=kdy=jÉ=jÉjách=íÉéäoía=íavÉní=éodäÉ=dáagramu=CalJAäOlP=nážší=nÉž=NSMM°CK=

sÉ=síudovanÝ= érácá=eoäaééy=a= koäK= xSz= byäy= íaío= „íÉkuíá=okna“=síanovÉny=éro= jakosí=
ocÉäá= s=anaäČzouW= MIPRB= CI= MIORB= páI= MIRMB= jnK= s=érvních= sÝráích= vČéočtů= byä= vybrán=
konsíaníní= obsah= kysäíku= EOM= éémFK= Byäy= zkoumány= P= íÉéäoíyW= NSMMI= NRRM= a= NROM°CK= wdÉ=
uvádímÉ=vČsäÉdky=jÉn=dvou=z=nách=a=ío=éroNRRM=a=NROM°CI=kíÉrÝ=sÉ=shodují=s=íÉéäoíamá=v=éánvá=
a= mÉzáéámvá= námá= zkoumanČch= ocÉäíK= iámáíy= íÉkuíÝ= obäasíá= byäy= síanovÉny= éřá= íěchío=
íÉéäoíách=éomocí=vČéočtů=křávÉk=nasycÉní=häánáíanů=váéÉnaíČch=ECalKAäOlPI=CalKOAäOlPF=a=
Cap=a=naoéakK=h=naäÉzÉní=každÝho=nasycÉní= jako= funkcÉ=obsahu=häáníku= byä=nuínČ=éřídavÉk=
váéníku= éočííán= áíÉrační= mÉíodouK= mřá= nízkÝm= obsahu= häáníku= vznákaäy= sáäákáíy= CaJAäI=
uzavírající= írojúhÉäníkovÝ=oknoK= qoío= nasycÉní=nÉbyäo= éočííánoI= nácmÝněI= byäo= naäÉzÉno= vÉ=
věíšáně=éříéadůI=éřá=docÉäa=nízkČch=obsazích=häáníkuK=lbsah=síry=byä=vybrán=jako=konsíaníaK=



T=

lbrK NK a=OK=zřÉíÉäně=ukazujíI= jak=růsí=obsahu=síry=zvyšujÉ=síabáäáíu=Cap=a=íÉdy=zúžÉní=
íÉkuíÝ= obäasíáK= ka= druhou= síranuI= obsah= síry= má= éouzÉ= okrajovČ= väáv= na= vznák= häánáíanů=
váéÉnaíČch= a= éroío= byäy= obrázky= nakrÉsäÉny= éouzÉ= s=jÉdnou= křávkou= nasycÉní= häánáíanu=
váéÉnaíÝho=ECaAäFK=

sČsäÉdky=éřá=různČch=íÉéäoíách=vyéadají=cÉäkÉm=éodobněI=ovšÉm=íÉkuíá=obäasí=jÉ=věíší=
přá= vyšších= íÉéäoíáchK= mřá= NSMM°C= jÉ= däÉ= eoäaééy= xSz= vznák= Cap= éravděéodobnČ= éouzÉ= éřá=
rÉäaíávně=vysokÝ=koncÉníracá=váéníku=a=dosažÉní=íÉkuíÝho=okna=jÉ=snadnÝK=mřá=NRRM°C=sÉ=okno=
síává=užší=a=éřá=nÉjvyšších=obsazích=häáníku=a=síry=íÝměř=zmázíK=kÉjnážší=íÉéäoíaI=NROM°CI=byäa=
vybrána=jako=íyéácká=mÉzáéánvová=íÉéäoía=éro=íuío=jakosí=ocÉäáK=wdÉ=jÉ=okno=zavřÉno=éřá=QMM=
éém= Aä= J= ORM= éém= pK= mokud= dáäÉ= íÉéäoía= käÉsáI= íÉkuíá= obäasí= budÉ= rychäÉ= mázÉíI= éroíožÉ=
nasíává=íuhnuíí=vměsíkůK=

=

=
lbrK NW==paíurační=EhranáčníF=čáry=éro=häánáían=váéÉnaíČI=suäfád=váéÉnaíČ=a=„íÉkuíÝ=okno“=éřá=

různČch=obsazích=pI=éřá=íÉéäoíě=N=RRM=°C=
=

=
lbrK OW==paíurační=EhranáčníF=čáry=éro=häánáían=váéÉnaíČI=suäfád=váéÉnaíČ=a=„íÉkuíÝ=okno“=éřá=

různČch=obsazích=pI=éřá=íÉéäoíě=N=ROM=°C=
=

lbsah= kysäíku= oväávňujÉ= množsíví= váéníku= éoířÉbnÝho= k=éřÉvÉdÉní= häánáíanů= na=
häánáíany=váéÉnaíÝK=



U=

s=obrK P a QI= jsou=znázorněny=vČsäÉdky=éro=cÉäkovČ=obsah=kysäíku=NMI=OM= a=QM=éém=
kombánovanÝ= s=úrovní= síry= NMM= nÉbo= ORM= éémK= mřá=nízkÝm= obsahu= kysäíku= jÉ= íÉkuíÝ= okno=
dosažÉno=s=maäČm=množsívím=váéníku=a=okno= jÉ=vÉäácÉ=úzkÝK=mokud=sÉ=obsah=kysäíku=zvČšíI=
zvČší= sÉ= éřídavÉk= váéníku= a= okno= sÉ= rozšíříK= säáv= síry= můžÉ= bČí= váděí= v=mísíÉch= křávÉk=
nasycÉní=CapI=vysokČ=obsah=síry=íäačí=křávku=doäůI=íÉdy=děäá=okno=užšímK=xSz=

s=érakíáckÝ= vČrobě= ocÉäáI= rozéíyä= obsahu= kysäíku= = éřÉd= ánjÉkíáží= váéníku= a= íěžcÉ=
přÉdéovídaíÉänČ=„vČíěžÉk“=váéníku=k=rÉakcá=s=AäOlPI=můžÉ=zéůsobovaí=érobäÝmy=éřá=éřÉsnÝm=
dosažÉní=éoměru=éřádávanÝho=váéníkuK=

=

=
lbrK P: =säáv=cÉäkovÝho=obsahu=kysäíku=ENMI=OM=a=QM=éémF=na=íÉkuíÝ=okno=éřá=NMM=éém=síry=

=

=
lbrK Q:==säáv=cÉäkovÝho=obsahu=kysäíku=ENMI=OM=a=QM=éémF=na=íÉkuíÝ=okno=éřá=ORM=éém=síry=

=
=mrÉfÉrovanČ= íyé= vznákäČch= nÉkovovČch= vměsíků= jÉ= NOCalKTAäOlPI= kdÉ= éodíä= Cal=

přÉdsíavujÉ=QUIR=hmK=BK=mokud=jÉ=v=ocÉäá=nízkČ=obsah=síryI=jÉ=jÉjách=vznák=dán=rovnácíW=
NO=xCaz=H=NN=AäOlP=EsF=Z=ENOCalKTAäOlPF=H=U=xAäz= ENF=

=
mro= vČéočÉí= množsíví= váéníkuI= kíÉrÝ= by= měäo= bČí= éřádáno= do= íavby= by= měäy= bČí=

uvážÉny=násäÉdující=ánformacÉW=



V=

· lbsah=häáníku=v=ocÉäá=éřÉd=modáfákací=

· lbsah=síry=a=voänÝho=kysäíku=v=ocÉäá=

· lbsah=voänÝho=váéníku=éožadovanÝho=éo=éřádání=

· wíráíy=váéníku=zéůsobÉnÝ=vyéařovánímK=

=
modäÉ= názoru= píoäíÉho= xTzI= éřá=dobrÝ= dÉzoxádacá= íavÉnány= a= vÉämá= nízkÝ= rÉoxádacá= sÉ=

rozéusíí=v=íavÉnáně=okoäo=NR=B=éřádanÝho=váéníku==
moužáíím=váéníku=v=éánvá=a=mÉzáéánvá=sÉ=zabČvaä=vÉ=svÝ=érácá=rovněž=qurkdogan=xUz=

nÉbo=hay=a=koäK=xVz=nÉbo=aobrovskČ=a=koäK=xNMz=
jodáfákacá= oxádáckČch= vměsíků= váéníkÉm= vÉ= vzorcích= z=äaboraíorních= íavÉb= síÉjně=

jako=z=ocÉäářskČch=érovozů=síudovaäá=rovněž=iarsÉn=a=cruÉhanK=xNNz=
jodáfákací=suäfádáckČch=vměsíků=éak=vÉ=svÝ=érácá=síudovaä=horK=xNOz=

K=
OKQ píaíásíáckČ rozbor éaramÉírů vybranČch značÉk ocÉlá 

Přá= häÉdání= vzájÉmnČch= vzíahů= a= závásäosíí= mÉzá= vybranČmá= éaramÉíry= säÉdovanČch=
jakosíí=ocÉäí= byäy= éoužáíy=mÉíody=maíÉmaíáckÝ= síaíásíákyK= mro= éosouzÉní=érůběhu= íavby= byä=
rovněž=zavÉdÉn=novČ=éaramÉírI=označÉnČ=jako=„parameír íekuíosíá“I=dáäÉ=jÉn=mTK=
=
OKQKN moužáíÝ síaíásíáckÝ mÉíody 

hÉ= síaíásíáckÝmu= hodnocÉní= souboru= íavÉb= byäy= vybrány= mÉíody= maíÉmaíáckÝ=
síaíásíákyI=kíÉrÝ=byäy=v=mánuäosíá=k=danÝ=érobäÉmaíácÉ=jáž=někoäákráíÉ=éoužáíyK=xNPzI=xNQzI=xNRzI=
xNSzI=xNTz=

s=érvním= kroku= byäy= zvoäÉny= grafáckÝ= mÉíody= hásíogram= a= boxJéäoíI= dáäÉ= éak=
násäÉdovaäy= numÉráckÝ= mÉíody=éárová= a= éarcááäní= korÉäační= anaäČzaI= éárová= a= vícÉnásobná=
äánÉární=rÉgrÉsÉK=
=

OKQKO maramÉír íÉkuíosíá 
mro=säÉdováníI=síaíásíáckÝ=zéracování=a=síanovÉní=vČznamnosíá=jÉdnoíäávČch=éaramÉírů=

na=odäÝvaíÉänosí=ocÉäáI= byä= síanovÉn= ízvK= „mříznak= íÉkuíosíá“I= dáäÉ= značÉnČ= jako= „mq“I=kíÉrČ=
charakíÉrázujÉ=míru=zaäÉéÉní=vČäÉvky=éodäÉ=vČšky=éoäohy=záíkovÝ=íyčÉK=kabČvá=hodnoíy=N=až=
QI=éřičÉmž=hodnoía=N=symboäázujÉ=odäáíí=íavby=bÉz=érobäÝmůI=záíková=íyč=sÉ=nachází=v=nízkÝ=
éoäozÉI=naoéak=hodnoía=Q=znázorňujÉ=v=éodsíaíě=havarájní=síavI=kdy=záíková=íyč= jÉ=v=nÉjvyšší=
éoäozÉI=nÉboť=érůíok=ocÉäá=vČäÉvkou= jÉ=už=značně= äámáíován=nasazÉnánamá=vÉ=vČäÉvcÉK=Bäážší=
éoéás=mq=jÉ=uvÉdÉn=v=íabK NK==

qÉnío= éaramÉír= jÉ= vzíažÉnČ= na= cÉäou= íavbuI= nákoäá= na= jÉdnoíäávÝ= vČäÉvkyI= nÉboť= sÉ=
érojÉvovaä=u=všÉch=vČäÉvÉk=mÉzáéánvÉ=síÉjněK=

=
OKQKP sybranÝ éaramÉíry ocÉlá 

mro= hodnocÉní= byäy= vybrány= éaramÉíryI= kíÉrÝ= sÉ= éodäÉ= íÉorÉíáckČch= éřÉdéokäadů=
vycházÉjících= z=éoužáíÝ= äáíÉraíury= a= éo= konzuäíacá= sÉ= odbornČmá= mÉíaäurgy= wml= na= vznák=
uvÉdÉnČch= škodäávČch= nÉkovovČch= vměsíků= éodíäÉjí= nÉjvícÉK= gÉdná= sÉ= zÉjmÝna= o= obsahy=



NM=

vybranČch=érvků=ívořících=säÉdovanÝ=nÉkovovÝ=vměsíky=EpI=AäI=CaFI=éoměry=mÉzá=námá=a=dáäÉ=
íÉéäoíní=éaramÉíry=vybranČch=jakosíí=ocÉäíK=gÉjách=vČčÉí=jÉ=v=íabK NK=
=
TabK N: =pÉznam=vybranČch=éaramÉírů=ocÉäá=

maramÉír moéás éaramÉíru gÉdnoíka 
C ===obsah=uhäíku=v=ocÉäá= hmKB=
p ===obsah=síry=v=ocÉäá= hmKB=
Al ===obsah=häáníku=v=ocÉäá= hmKB=
Ca ===obsah=váéníku=v=ocÉäá= hmKB=

Ca/Al ===éoměr=mÉzá=obsahy=váéníku=a=häáníku= N=
Ca/p ===éoměr=mÉzá=obsahy=váéníku=a=síry= N=

T lákvádu ===íÉéäoía=äákvádu=ocÉäá= °C=
T nejmK ===nÉjmÉnší=íÉéäoía=ocÉäá=dosažÉná=běhÉm=jÉjího=éäynuäÝho=odäÝvání= °C=
Přehřáíí ===íÉéäoía=éřÉhřáíí=ocÉäá= °C=

=

kÉjérvÉ=byä=vyívořÉn=souborI=čííající=VM=íavÉb=různČch=pBn=jakosííI=ovšÉm=éodobnÝho=
chÉmáckÝho=säožÉníK=gÉdnoíäávÝ=éaramÉíry=byäy=íransformovány=na=bÉzrozměrnÝ=vÉäákosíá=EOFK=
gÉdnoíäávÝ= éaramÉíry= byäy= éřÉéočííány= na= bÉzrozměrnČ= ívarI= aby= byäo= možno= éorovnaí=
směrnácÉ=äánÉárních=éárovČch=rÉgrÉsí=a=íudíž=áníÉnzáíou=závásäosííK=

=

mánmax

mán

xx
xxx á

qá -
-

= = EOF=

=
kdÉ==

áqx = = jÉ= íransformovaná=hodnoía=éaramÉíru=I=N=
= xá= = = = =J= skuíÉčná=vÉäákosí=měřÉnÝho=éaramÉíruI=
= xmax= =J= maxámáäní=hodnoía=éaramÉíru=v=souboruI=
= xmán= =J= mánámáäní=hodnoía=éaramÉíru=v=souboruK=

 

PK CÍib afpboTAČkÍ moÁCb 
h=éřádávání= váéníku= do= íÉkuíÝ= ocÉäá= dochází= na= éánvovÝ= éÉcá= nÉbo= na= vakuovací=

síanácá= íyéu= oe= éodäÉ= íohoI= o= jakou= značku= ocÉäá= sÉ= jÉdná= a= jakČ= jÉ= jÉjí= vČrobní= cykäusK=
sáéník=sÉ=do=ocÉäá=éřádává=jÉdnak=vÉ=formě=éäněnÝho=érofáäu=Capá=a=jÉdnak=rovněž=vÉ=formě=
CaCkO= nÉboäá= „dusíkaíÝho= váéna“I= čímž= dojdÉ= zárovÉň= k=čásíÉčnÝmu= naäÉgování= ocÉäá=
dusíkÉmK=

CíäÉ=íÝío=dásÉríační=érácÉ=séočívají=v=ověřÉní=síuéně=modáfákacÉ=korundovČch=vměsíků=
íyéu=AäOlP=éřá=éoužáíí=rozdíänČch=forÉm=váéníkuK==

qoío=ověřÉní=budÉ=érovÉdÉnoW=

§ mÉíodou=mákroanaäČzy=a=fázovÝ=anaäČzy=vměsíku=
§ využáíím= vČšÉ= uvÉdÉnČch= síaíásíáckČch= mÉíod= hodnocÉní= síuéně= zarůsíání=

vČäÉvÉk=éřá=éäynuäÝm=odäÝvání=pBn=ocÉäí=
sČsäÉdkÉm=dásÉríační=érácÉ=by=měäo=bČí=rovněž=síanovÉní=éaramÉírů=a=závásäosíí=mÉzá=

éaramÉíry= oväávňujících= ívorbu= a= modáfákacá= korundovČch= vměsíků= íyéu= AäOlP= a= násäÉdně=
zarůsíání=éonornČch=vČäÉvÉk=mÉzáéánvÉ=wmlK=



NN=

QK kÁmiŇ moAhTfChÉ ČÁpTf 
eäavní=cíäÉ= íÝío= dásÉríační=érácÉ= séočívají= v=ověřÉní= síuéně= modáfákacÉ=korundovČch=

vměsíků= íyéu= AäOlP= éřá= éoužáíí= rozdíänČch= forÉm= váéníkuK= w=íoho= důvodu= byäy= Ev=rámcá=
graníovÝho=érojÉkíu=čK=NMSLMQLMMOVF=érovÉdÉny=zkušÉbní=íavby=a=odÉbrány=vzorky=vybranČch=
jakosíí=ocÉäá=s=cíäÉm=éosouzÉní=íÝío=modáfákacÉK==

mro=ÉxéÉrámÉníáäní=íavby=byäy=vybrány=O=jakosíá=pBn=ocÉäíK=gako=zásíuécÉ=pBn=ocÉäíI=
kdy =sÉ =vměsíky =AäOlP= modáfákují= éomocí= CaCkOI= byäa= vybrána= jakosí= PMjnspSI= jako=
zásíuécÉ= pBn= ocÉäí= kdy= sÉ= vměsíky= AäOlP= modáfákují= éomocí= CapáI= byäa= vybrána= jakosí=
CPRohiK=

sÉ=druhÝ=čásíá=ÉxéÉrámÉníáäní=érácÉ=byä=hodnocÉn=väáv=vybranČch=éaramÉírů=ocÉäá=na=
síuéÉň= zarůsíání= vČäÉvÉk= éřá= éäynuäÝm= odäÝvání= pBn= ocÉäí= využáíím= mÉíod= maíÉmaíáckÝ=
síaíásíákyK= hÉ= síaíásíáckÝmu=hodnocÉní= souboru= íavÉb= byäy= v=érvním=kroku= zvoäÉny=grafáckÝ=
mÉíody= hásíogram= a= boxJéäoíI= dáäÉ= éak= násäÉdovaäy= numÉráckÝ= mÉíody= éárová= a= éarcááäní=
korÉäační=anaäČzaI=éárová=a=vícÉnásobná=äánÉární=rÉgrÉsÉK=

=

RK alpAŽbkÉ sÝpibahv A gbgfCe elaklCbkÍ 
RKN ModáfákacÉ khs ocÉlí ířídy CPRohi éomocí váéníku vÉ formě Capá 
w výslÉdků analýz slÉdovaných íavÉb jakosíá CPRohi vyélýváW 
§ Aná=u=jÉdnÝ=zÉ=íří=säÉdovanČch=íavÉb=nÉdošäo=k=zaíažÉní=vČäÉvÉkK=

§ sšÉchny= íavby= byäy= zéracovány= síandardním= éosíuéÉmI= éouzÉ= érvní= síaríovní= íavba=
byäa=v=důsäÉdku=věíšího=éokäÉsu=íÉéäoíy=běhÉm=vakuování=vrácÉna=k=oéěíovnÝmu=ohřÉvu=
na=éánvovou=éÉcK=

§ píra= byäa= do= ocÉäá= äÉgována= vÉ= formě= éäněnÝho= érofáäu= běhÉm= zéracování= na= éánvovÝ=
éÉcáI= váéník= éak= vÉ= formě= éäněnÝho= érofáäu= Capá= na= závěr= zéracování= na= vakuovací=
síanácáK=

§ píruskovČ= rÉžám= všÉch= íří= íavÉb= byä= rovněž= síandardníI= ovšÉm= dÉzakíávacÉ= sírusky=
běhÉm= mámoéÉcní= rafánacÉ= ocÉäá= byäa= zřÉjmě= záměrně= nÉdosíaíÉčnáI= o= čÉmž= svědčí= á=
zvČšÉnÝ=obsahy=cÉl=a=jnl=vÉ=síruscÉI=což=jÉ=vČhodnÝ=éro=zéomaäÉní=érocÉsu=odsířÉníI=
aäÉ=byäo=zřÉjmě=á=éříčánou=éodkročÉní=obsahu=häáníku=oéroíá=aqm=u=íavby=uNK=

§ w=häÉdáska=bazácáíy=sírusky=v=kysäíkovÝm=konvÉríoruI=zabraňující=odsířÉníI=měäa=nÉjnážší=
bazácáíu=síruska=íavby=uO=EB=Z=PIPPFI=naoéak=z=häÉdáska=bazácáíy=sírusky=na=éánvovÝ=éÉcá=
měäa= nÉjnážší= bazácáíu= síruska= íavby= uP= EB= Z= NITOFK= oozmÉzí= bazácáí= sÉ= éohybovaäo=
v=rozmÉzí= PIPP= –= QIRQ= v= kysäíkovÝho= konvÉríoru= a= NITO= –= OIPS= na= éánvovÝ= éÉcáK= ka=
vakuovací=síanácá=nÉbyäo=chÉmáckÝ=säožÉní=sírusky=síanovÉnoK=

§ qÉéäoíy=ocÉäí=nÉdosahovaäy=éo=zéracování=na=éánvovÝ=éÉcá=žádnČch=vČraznČch=rozdíäůK=
mouzÉ=érvní= íavba=uN= musÉäa= v=důsäÉdku=vyššího= éokäÉsu= íÉéäoíy=na=vakuovací=síanácá=
vrácÉna= k=oéěíovnÝmu= éříhřÉvuK= qÉéäoíy=ocÉäá= sÉ= éohybovaäy=v=éožadovanÝm=rozmÉzí=
nad=N=ROM=°CI=nÉjčasíějá=však=mÉzá=íÉéäoíamá=N=RQM=a=N=RRM=°C=K=

§ w=häÉdáska=vČvojÉ=obsahu=síry=v=ocÉäá=byäa=nÉjsíabáänější=íavba=uO=I=éroíožÉ=jÉjí=cÉäkovČ=
érůběh=nÉzaznamÉnaä=žádnÝ=věíší=vČkyvyK=

§ moměry=Ca= L= Aä=vykazují=vÉ=vměsících=mnohonásobně= vyšší=hodnoíy=Ecca=OM=x=vyššíF=
nÉž= v=íÉkuíÝ= ocÉäáK= qyío= éoměry= jsou= u= všÉch= säÉdovanČch= íavÉb= íÝměř= konsíaníníK=
kÉjvyšší= síuéÉň= modáfákacÉ= dosáhäa= íavba= uNI= kdÉ= éoměr= Ca= L= Aä= vykazujÉ= nÉjvyšší=



NO=

hodnoíu=MINRPP=v=íÉkuíÝ=ocÉäá=a=OIVN=vÉ=vměsícíchI=naoéak=nÉjnážší= síuéÉň= modáfákacÉ=
vměsíků= dosáhäa= íavba= uPI =kdÉ =jÉ =éoměr =Ca =L =Aä =nÉjnážší =a =ío =MIMTSO =v =íÉkuíÝ =ocÉäá =a =
NIQQ=vÉ=vměsícíchK=

§ kÉjvěíší= zasíouéÉní= v=ocÉäá= měäy= vměsíky= o= vÉäákosíá= do= O=μmK= s=íomío= ohäÉdu= byäa=
nÉjéříznávější=íavba=uOI=u=kíÉrÝI=á=éřÉs=éočáíÉční=vysokÝ=zasíouéÉní=íěchío=vměsíkůI=byä=
nakonÉc= jÉjách= éočÉí= vÉ= fánáäním= odÉbranÝm= vzorku= vČrazně= nážšíI= nÉž= u= zbČvajících=
dvou=íavÉbK=

§ w=häÉdáska=chÉmáckÝho=säožÉní=nÉkovovČch=vměsíků=éřÉväádaäy=vÉ=vzorcích=odÉbranČch=
na= éánvovÝ= éÉcá= häánáíany= váéÉnaíÝ= séoäu= s=někoäáka= vměsíky=s=vyšším= éodíäÉm=pálOK=
mosíuéně= běhÉm= zéracování= ocÉäá= došäo= k=éosunuíí= chÉmáckÝho= säožÉní= nÉkovovČch=
vměsíků=vícÉ=na=síranu=CalJAäOlP=a=rosíä=rovněž=cÉäkovČ=éodíä=Cal=v=íěchío=vměsícíchK==

§ w=éohäÉdu= chÉmáckÝho= säožÉní= fánáäních= vměsíků= naäÉzÉnČch= vÉ= vzorcích= odÉbranČch=
z=mÉzáéánvÉ= wml= sÉ= vyskyíovaäy= häánáíany= váéÉnaíÝ= íyéu= NOCalKTAäOlP= až=
PCalKAäOlP= a= dokoncÉ= á= íuhČ= rozíok= Cal= v=PCalKAäOlPK= ChÉmáckÝ= säožÉní=vměsíků=
všÉch=íří=íavÉb=vÉ=vzorcích=odÉbranČch=z=mÉzáéánvÉ=wml=jÉ=éodobnÝK=

§ pamosíaínÝ= vměsíky=Cap= sÉ= v=ocÉäá= nÉvyskyíäyI= fázÉ= Cap= sÉ= vyäučovaäa= éouzÉ= na= jáž=
Éxásíujícím=vměsíkuK=

=

RKO ModáfákacÉ khs ocÉlí ířídy PMMnspS éomocí váéníku vÉ formě CaCkO=
w výslÉdků analýz slÉdovaných íavÉb jakosíá PMjnspS vyélýváW 
§ Aná=u=jÉdnÝ=zÉ=íří=säÉdovanČch=íavÉb=nÉdošäo=k=zaíažÉní=vČäÉvÉkK=

§ sšÉchny=íavby=byäy=zéracovány=síandardním=éosíuéÉmK=
§ píra= byäa= do= ocÉäá= äÉgována= vÉ= formě= éäněnÝho= érofáäu= běhÉm= zéracování= na= éánvovÝ=

éÉcáK=
§ sáéník=byä=do=ocÉäá= äÉgován=vÉ= formě= dusíkaíÝho=váéna=CaCkO= běhÉm=zéracování= na=

éánvovÝ=éÉcá=a=vÉ=formě=Capá=na=vakuovací=síanácáI=vČjámku=ívořáäa=éouzÉ=íavba=vOI=kdÉ=
sÉ=dusíkaíÝho=váéna=éřádaäo=rÉäaíávně=máäo=EMIO=kg=L= í=ocÉäáFI= jÉäákož=došäo=k=odäášnÝmu=
zéůsobu=nadusáčÉní=oéroíá=zbČvajícím=dvěma=íavbám=vN=a=vPK=EMITP=kg=L=í=ocÉäá=u=íavby=
vN= rÉséÉkíávÉ= MIST= kg= L= í= ocÉäá=u= íavby=vPFK= ausík= byä=véravován=do= ocÉäá=éřÉdÉvším=
éomocí=dusíkaíÝho=cÉjnK=

§ r=všÉch=íří=íavÉb=sÉ=oéěí= jÉdnaäo=o=íradáční=zéůsob=dÉzakíávacÉ=sírusky=häáníkÉm=a=jÉjí=
řÉdění=éomocí=kazávcÉK=w=häÉdáska=bazácáíy=sírusky=sÉ=éracovaäo=s=kysÉäÉjší=síruskouI=nÉž=
u= íavÉb= jakosíá= CPRohiI= nÉjÉn= v=kysäíkovÝm= konvÉríoruI= aäÉ= zÉjmÝna= v=érůběhu=
mámoéÉcní=rafánacÉ=ocÉäáK=

§ w=häÉdáska=bazácáíy=v=kysäíkovÝm=konvÉríoru=měäa=nÉjéříhodnější=bazácáíu=íavba=vO=EB=Z=
OIRFI= naoéak=v=érůběhu= mámoéÉcní= rafánacÉ=měäa= nÉjnážší= bazácáíu= síruskyI= zabraňující=
odsířÉní=ocÉäáI=síruska=íavby=vNK=oozmÉzí=bazácáí=sÉ=éohybovaäo=v=rozmÉzí=OIR=–=PISR=v=
kysäíkovÝho=konvÉríoruI=NIPP=–=NIQS=na=éánvovÝ=éÉcá=a=NIPU=–=NIRO=na=vakuovací=síanácáK=

§ w=häÉdáska= érůběhu= íÉéäoí= jÉ= jÉjách= vČvoj= u= jÉdnoíäávČch= íavÉb= jÉ= íÝměř= ádÉníáckČK=
sšÉchny=ířá=íavby=byäy=bÉz=érobäÝmu=odäáíy=s=éřÉhřáíím=QP=–=RP=°C=nad=íÉéäoíou=äákváduK=

§ w=häÉdáska= obsahu= síry= jsou= rozdíäy= v=jÉjím= obsahu= v= ocÉäá= v=érůběhu= zéracování= mÉzá=
jÉdnoíäávČmá=säÉdovanČmá=íavbamá=nÉéaírnÝK=waznamÉnanČ=náhäČ=nárůsí=síry=na=éánvovÝ=
éÉcá=u=íavby=vO=byä=zaéříčáněn=éříäáš=brzkČm=odÉbráním=koníroäního=vzorku=éo=vsířÉäÉní=
éäněnÝho=érofáäu=síryK=



NP=

§ moměry=Ca=L=Aä=vykazují=v=íuhÝ=fázá=vČrazně=vyšší=hodnoíy=Ecca=T=x=vyššíF=nÉž=v=íÉkuíÝ=
fázáK=kÉjvyšší=síuéÉň=modáfákacÉ=dosáhäa=íavba=vPI=kdÉ=éoměr=Ca=L=Aä=vykazujÉ=nÉjvyšší=
hodnoíu= MIMV= v=íÉkuíÝ= a= MIVO= v=íuhÝ= fázáI= naoéak= nÉjnážší= síuéÉň= modáfákacÉ= vměsíků=
dosáhäa=íavba=vN= I=kdÉ=éoměr=Ca=L=Aä=vykazujÉ=nÉjvyšší=hodnoíu=MIMTT=v=íÉkuíÝ=a=MITQ=
v=íuhÝ=fázáK=

§ kÉjvěíší= zasíouéÉní= v=ocÉäá= měäy= vměsíky= o= vÉäákosíá= do= O=μmK= s=íomío= ohäÉdu= byäa=
nÉjéříznávější=íavba=vPI=u=kíÉrÝI=á=éřÉs=éočáíÉční=vysokÝ=zasíouéÉní=íěchío=vměsíkůI=byä=
nakonÉc= jÉjách= éočÉí= vÉ= fánáäním= odÉbranÝm= vzorku= vČrazně= nážšíI= nÉž= u= zbČvajících=
dvou=íavÉbK=

§ w=häÉdáska=chÉmáckÝho=säožÉní=nÉkovovČch=vměsíků=éřÉväádaäy=vÉ=vzorcích=odÉbranČch=
na=éánvovÝ=éÉcá=éřÉd=éřádáním=CaCkO=häánáíany=séoäu=s=vměsíky=s=různČm=säožÉnímK=sÉ=
vzorcích=hOI=iO=a=jO=éo=éřádání=CaCkO=už=čásíÝ=häánáíany=nÉjsou=J=vÉ=vměsících=jÉ=od=NM=
do=PM=B=hmK=pálO= Emnožsíví=AäOlP= jÉ=různÝFK=sÉ=vzorcích=hPI =iP=a =jP= síÉjně= jako=vÉ=
vzorcích=hQI =iQ= a =jQ= jÉ= obsah= pálO= vÉämá =nízkČI =koäÉm =R =B =hmK =a =koäÉm =SM =B =hmK =
AäOlPK=päožÉní=vměsíků=jÉ=u=vzorků=hPI=iPI=jP==a=hQI=iQ=a=jQ=éodobnÝK=

§ w=éohäÉdu= chÉmáckÝho= säožÉní= fánáäních= vměsíků= naäÉzÉnČch= vÉ= vzorcích= odÉbranČch=
z=mÉzáéánvÉ=wml=sÉ=vyskyíovaäy=häánáíany=váéÉnaíÝ=íyéu=CalKAäOlP=až=NOCalKTAäOlPK==

§ pamosíaínÝ= vměsíky=Cap= sÉ= v=ocÉäá= nÉvyskyíäyI= fázÉ= Cap= sÉ= vyäučovaäa= éouzÉ= na= jáž=
Éxásíujícím=vměsíkuK=

=
RKP morovnání vČslÉdků ÉxéÉrámÉníálních íavÉb obou sÉkvÉncí pBn ocÉlí 

· gÉdním=z=häavních=érobäÝmů=pBn=ocÉäí=zkoumanČch=v=íÝío=érácá=jÉ=zarůsíání=vČäÉvÉk=
mÉzáéánvÉ= v=důsäÉdku= naäÉéování= nÉkovovČch= vměsíků= AäOlP= na= síěny= vČäÉvÉkK=
w=häÉdáska=íohoío=jÉvu=byäy=obě=sÉkvÉncÉ=pBn=ocÉäí=úséěšně=odäáíyI=aná=u=jÉdnÝ=z=šÉsíá=
íavÉb=nÉdošäo=k=zaíažÉní=vČäÉvÉkK=

· Přá=modáfákacá=vměsíků=éomocí=Capá= jÉ=obsah=váéníku=vÉ=vměsících=v=érůměru=OISx=
věíší=nÉž=éřá=modáfákacá=éomocí=CaCkO=ENSIPR=B=u=CapáX=SIPS=B=u=CaCkOFX=zaíímco=
érůměrnČ= obsah= häáníku= vÉ= vměsících= jÉ= srovnaíÉänČ= EUIOO= B= u= CapáX= TIPT= B= u=
CaCkOFK=

· mrůměrnČ= obsah= váéníku= a= häáníku= v=ocÉäá= jÉ= v=obou= éříéadÉch= srovnaíÉänČ= ECapáW=
MIMMNVP=B=CaX=MIMNVP=B=AäX=CaCkOW=MIMMNU=B=CaX=MIMONP=B=AäFK=

· sáéníku=byäo=do=ocÉäá=vsazÉno=vícÉ=vÉ=formě=CaCkO=u=íavÉb=v=Ev=érůměru=cca=MINVS=
kg= na= íavbuF= zaíímco= u= íavÉb= u= byä= váéník= éřádán= do= ocÉäá= vÉ= formě= Capá= a= ío=
v=érůměru=cca=MIMUV=kg=na=íavbuK=

· směsíky=u=íavÉb=u=modáfákovanÝ=Capá=obsahují=éodsíaíně=vícÉ=síry=Ev=érůměru=NNINP=
B= síryF= zřÉjmě= vázanÝ= na= váéník= a= mangan= nÉž= vměsíky= u= íavÉb= v= modáfákovanÝ=
éomocí=CaCkO=Ev=érůměru=OIQ=B=síryF=á=když=obsahy=váéníku=á=síry=v=nách=jsou=v=obou=
příéadÉch=srovnaíÉänÝ=Eérůměrně=MIMMNVP=B=váéníku=u=íavÉb=u=a=MIMMNU=B=váéníku=u=
íavÉb=vFK=

· w=vČšÉ= uvÉdÉnÝho= vyéäČváI= žÉ= využáíí= váéníku= na= modáfákacá= vměsíků= sÉ= v=éříéadě=
modáfákáíoru=Capá=jÉví=jako=vyšší=nÉž=v=éříéadě=modáfákáíoru=CaCkOK=

· sáéník= byä= do= ocÉäá= éřádáván= v=rozäáčnČch= formáchK= r= jakosíá= CPRohi= ío= byäo= vÉ=
formě=Capá=EMIQMR=kgLí=éro=íavbu=uNI=MIOQQ=kgLí=éro=íavbu=uO=a=MIOQO=kgLí=éro=íavbu=
uPFI=u= jakosíá=PMjnspS=éak=vÉ= formě=CaCkO=a= rovněžI= á=když=mánámáäněI= vÉ= formě=
Capá=EMITP=H=MIN=kgLí=éro=íavbu=vNI=MIO=H=MION=kgLí=éro=íavbu=vO=a=MIST=H=MIN=kgLí=éro=



NQ=

íavbu =vPFK= syšší= éřídavÉk= Capá= u= íavby= uN= jÉ= dán= jÉjím= oéakovanČm= ohřÉvÉm= na=
éánvovÝ=éÉcá=a=dodaíÉčnČm=éřásířÉäÉním=éäněnÝho=érofáäu=CapáI=naoéak=nážší=éřídavÉk=
CaCkO=a=íÉdy=á=váéníku=u=íavby=vO=jÉ=dán=íímI=žÉ= äÉgující=dusík=byä=do=ocÉäá=éřádáván=
jako=dusíkaíČ=cÉjn=a=nákoäáv=jako=CaCkOK==

· Přá= síÉcháomÉíráckÝm= vČéočíu= éřídavku= čásíÝho= váéníku= z=jÉdnoíäávČch= éřádávanČch=
säožÉk=vycházíI=žÉ=u=íavÉb=jakosíá=CPRohi=byäo=do=ocÉäá=éřádáno=MIP=kgLí=váéníku=éro=
íavbu=uNI=MINU=kgLí=váéníku=éro=íavbu=uO=a=MINTV=kgLí=váéníku=éro=íavbu=uPK=lbdobně=
éro= jakosí=PMjnspS=äzÉ=doéočííaíI=žÉ=do=íavby=vN=byäo=éřádáno=MI=QPR=kgLí=váéníkuI=
éro= íavbu= vO= MIOS= kgLí= váéníku= a= éro= íavbu= vP= éak= MIQMR= kgLí= váéníkuK= mokud=
nÉbÉrÉmÉ= v=úvahu= íavby= uN= a =vOI= kíÉrÝ= byäy= vyrobÉny= nÉsíandardním= éosíuéÉmI= jÉ=
váděíI= žÉ= u= íavÉb= jakosíá= PMjnspS= jÉ= éřídavÉk= váéníku= na= íunu= ocÉäá= jÉ= íÝměř=
dvojnásobnČI= nÉž= u= íavÉb= jakosíá= CPRohiK= szhäÉdÉm= k=íÝměř= ádÉníáckÝmu=
konÉčnÝmu=obsahu=váéníku=v=ocÉäá=ENT=–=NV=éémI=éouzÉ=íavba=uN=OP=éémF=jÉ=ío=éaírně=
dáno= nážším= využáíím= váéníku= vÉ= formě= CaCkOI= nÉboť= éřídavÉk= Capá= byä= u= íÝío=
jakosíáI=v=éorovnání=s=éřídavkÉm=CaCkOI=jÉn=mánámáäníK=

· gak=můžÉmÉ=váděí=z=obrK N=EsírKTFI=éro=säÉdovanÝ=íavbyI=kdy=sÉ=konÉčnČ=obsah=häáníku=
éohybovaä=v=rozmÉzí=ONM=–=OOM=éém=EéouzÉ=u=íavby=uN=ío=byäo=NRM=éémF=a=obsah=síry=
v=ocÉäá= sÉ= éohybovaä= v= rozmÉzí= OQM= –= PMM= éémI= jÉ= obsah= váéníku= vÉ= säÉdovanČch=
íavbách=dosíaíÉčnČ=éro=vznák=íÉkuíČch=häánáíanů=váéÉnaíČchK==

· směsíky=obsahující=éouzÉ=Cap=nÉbyäy=v=námá=säÉdovanČch=íavbách=naäÉzÉnyI=nácmÝně=
byäy= naäÉzÉny= jako= fázÉ= koméäÉxních= vměsíkůK= jnožsíví= váéníku= éro= danČ= obsah=
häáníku=a=síry=by=měä=bČí=däÉ=dáagramu=zrÉdukováno=do=rozmÉzí=NN=–=NS=éém=ErozmÉzí=
danÝ=obsahy=häáníku=a= síry=éro= vznák= íÉkuíČch=häánáíanů= váéÉnaíČch=däÉ=dáagramu= na=
obrKNFK=

· eodnoíy=éoměru=Ca=L=Aä=vÉ=vměsících=säÉdovanČch=íavÉb=jsou=v=rÉäacá=s=éoměrÉm=Ca=
L=Aä=v=íÉkuíÝ=ocÉäá=Ecca=OM=x=vyšší=u=íavÉb=uNI=uO=a=uP=a=cca=T=x=vyšší=u=íavÉb=vNI=vO=a=
vPFK=

· w=häÉdáska=vÉäákosíá=nÉkovovČch=oxádáckČch=vměsíků=jsou=u=obou=jakosíí=ocÉäá=nÉjvícÉ=
zasíouéÉny=vměsíky= do= vÉäákosíá= O=μmI= avšak= z=häÉdáska= čÉínosíá= jÉ= jÉjách= husíoía= u=
jakosíá=PMjnspS=íÝměř=dvojnásobnáI=někdy=dokoncÉ=á=írojnásobnáK=

· w=häÉdáska=chÉmáckÝho=säožÉní=fánáäních=vměsíků=naäÉzÉnČch=vÉ=vzorcích=odÉbranČch=
z=mÉzáéánvÉ= wml= sÉ= u= íavÉb= jakosíá=CPRohi= vyskyíovaäy= nÉjÉn= häánáíany= váéÉnaíÝ=
íyéu= NOCalKTAäOlP= až= PCalKAäOlPI= aäÉ= dokoncÉ= díky= vysokÝmu= éoměru= Ca= L= Aä=
rovněž= á= íuhČ= rozíok=Cal= v=PCalKAäOlPK= r= íavÉb= jakosíá=PMjnspS= sÉ= vyskyíovaäy=
häánáíany= váéÉnaíÝ= íyéu= CalKAäOlP= až= NOCalKTAäOlPK= pamosíaínÝ= vměsíky= Cap= sÉ=
v=ocÉäá= nÉvyskyíäyI= fázÉ= Cap= sÉ= u= obou= jakosíí= vyäučovaäa= éouzÉ= na= jáž= Éxásíujících=
vměsícíchK=

=

RKQ morovnání vČslÉdků síaíásíáckČch analČz 
sČsäÉdky=dosažÉnÝ=éomocí=jÉdnoíäávČch=síaíásíáckČch=mÉíod=sÉ=v=mnohČch=éříéadÉch=

mÉzá=sÉbou=äášíK=qo=jÉ=dáno=zéůsobÉm=vČéočíu=jÉdnoíäávČch=mÉíodK=waíímco= äánÉární=rÉgrÉsní=
anaäČza= a= éárová= korÉäační= anaäČza= éočííají= éouzÉ= s= hodnoíamá= danÝho= éaramÉíruI= bÉz=
přáhäÝdnuíí=k= možnÝmu= väávu=zbyäČch=éaramÉírůI= zbyäÝ=dvě= síaíásíáckÝ=mÉíody=EvícÉnásobná=
rÉgrÉsní= anaäČza= a= éarcááäní= korÉäační= anaäČzaF= už= íyío= závásäosíá= bÉrou= v= úvahuK= píanovují=
míru= oväávnění= a= závásäosíá= mÉzá= éaramÉíryK= sÉ= vČsäÉdku= éak= dochází= k= odsíranění= íěchío=
väávů= a= vČsäÉdky= íěchío= síaíásíáckČch= mÉíod= jsou= vzíažÉny= na= väáv= "čásíÝho"= éaramÉíruI=



NR=

nÉzkrÉsäÉnÝho= väávÉm= osíaíních= éaramÉírůK= qo= má= za= násäÉdÉk= možnÝ= rozdíänÝ= vČsíuéy=
různČch=síaíásíáckČch=mÉíodK=

izÉ=konsíaíovaíI=žÉ=mÉzá=cÉäou= řadou=éaramÉírů=Éxásíují=vazby=a=vzájÉmnÝ=éůsobÉní=
různÝ= áníÉnzáíyK= qyéáckČm= éříkäadÉm= jÉ= naéřK= íÉéäoía= ocÉäá= v= mÉzáéánvá= a= íÉéäoía= éřÉhřáíí=
ocÉäáK= w= íoho= vyéäČváI= žÉ= daäÉko= éřÉsnějšíI= a= íÉdy= á= mnohÉm= vhodnějšíI= jsou= síaíásíáckÝ=
mÉíodyI=kíÉrÝ=s=íěmáío=väávy=éočííajíI=íÉdy=vícÉnásobná=rÉgrÉsní=anaäČza=a=éarcááäní=korÉäační=
anaäČzaK=iánÉární=rÉgrÉsní=anaäČza=a=korÉäační=anaäČza=vykazují=vždy=shodnÝ=vČsäÉdkyI=časío=
naérosío=odäášnÝ=od=mÉíod=vČšÉ=uvÉdÉnČchK=wdÉ=sÉ=jÉdná=o=shodu= äogáckouI=nÉboť=korÉäační=
koÉfácáÉní= J= vČsíué= korÉäační= anaäČzyI= jÉ= součásíí= vČéočíu= äánÉární= éárovÝ= rÉgrÉsÉK= w= íoho=
vyéäČváI=žÉ=sÉ=jÉdná=v=éodsíaíě=o=jÉdÉn=vČsíuéI=kíÉrČ=jÉ=v=druhÝ=mÉíodě=írochu=vícÉ=rozvÉdÉnK=
f=z=íohoío=häÉdáska=jÉ=jasnÝI=žÉ=éokud=íÉdy=dojdÉ=kÉ=konfroníacá=vČsäÉdků=jÉdnoíäávČch=anaäČzI=
äzÉ= za= směrodaínější= a= éřÉsnější= éovažovaí= = vícÉnásobnou= rÉgrÉsní= anaäČzu= a= éarcááäní=
korÉäační=anaäČzuK=

aruhou= věcí= zůsíáváI= do= jakÝ= míry= jsou= uéäaíněnÝ= síaíásíáckÝ= mÉíody= samy= o= sobě=
schoény= éosíáhnouí= vČsäÉdky= érocÉsů= íuhnuíí= a= vznáku= nÉkovovČch= vměsíkůK= sěíšána=
säÉdovanČch=éaramÉírů=vykazujÉ=značnou=íÉchnoäogáckou=érovázanosíK=qoío=äzÉ=do=jásíÝ=míry=
éoíäačáí= vhodně= zvoäÉnČmá= síaíásíáckČmá= mÉíodamáI= ovšÉm= á= éřÉsío= můžÉ= docházÉí= k=
čásíÉčnÝmu=zkrÉsäování=vČsäÉdkůK=s=nÉéosäÉdní=řadě=nÉäzÉ=vyäoučáí=íakÝ=väáv=daäších=fakíorůI=
oväávňujících=säÉdovanČ=jÉvK=

PřÉsío= äzÉ= konsíaíovaíI= žÉ= éomocí= vybranČch= síaíásíáckČch= mÉíod= byä= síanovÉn= väáv=
vybranČch=éaramÉírů=na=zaíahování=éonornČch=vČäÉvÉk=mÉzáéánvÉK=

gako=nÉjvČznamnější=éaramÉíryI=érokazující=väáv=na=éříznak=íÉkuíosíá=aäÉséoň=vÉ=ířÉch=
zÉ=číyř=éoužáíČch=mÉíodáchI=jsouW=

· lbsah=häáníku=v=ocÉäá=EvÉ=všÉch=Q=mÉíodáchF=

· lbsah=síry=v=ocÉäá=EvÉ=P=mÉíodáchF=

· qÉéäoía=äákvádu=ocÉäá=EvÉ=P=mÉíodáchF=

· kÉjmÉnší=íÉéäoía=ocÉäá=v=mÉzáéánvá=běhÉm=odäÝvání=EvÉ=P=mÉíodáchF=
kÉjvČznamnějším=éaramÉírÉm=sÉ=ukázaä=obsah=häáníku=v=ocÉäáK=p=rosíoucím=obsahÉm=

häáníku= v=ocÉäá= rosíÉ= éravděéodobnosí= zanÉsÉní= éonornČch= vČäÉvÉkK= qo= jÉ= v=souäadu=
s=íÉorÉíáckČm= éřÉdéokäadÉm= vycházÉjícím= z=obrKNK= mřá= vyšších= obsazích= häáníku= v=ocÉäá= sÉ=
zužujÉ= ízvK= „íÉkuíÝ= okno“I= íÉdy= obäasí= s=éodmínkamáI= za= kíÉrČch= mohou= vznákaí= íÉkuíÝ=
häánáíany= váéÉnaíÝI= kíÉrÝ= íuhnou= až= běhÉm= íuhnuíí= mim= a= nÉzéůsobují= íÉdy= érobäÝmy= sÉ=
zanášÉním=éonornČch=vČäÉvÉk=mÉzáéánvÉK=

aaäším= vČznamnČm= éaramÉírÉm= sÉ= ukázaä= obsah= síry= v=ocÉäáK= p=rosíoucím= obsahÉm=
síry=v=ocÉäá=rosíÉ=oéěí=éravděéodobnosí=zanÉsÉní=éonornČch=vČäÉvÉkK=qoío= jÉ=oéěí=v=souäadu=
s=íÉorÉíáckČm= éřÉdéokäadÉmI= danČm= oéěí= obrK  NK =p =rosíoucím =obsahÉm =síry =v =ocÉäá =sÉ =oéěí =
zmÉnšujÉ= obäasí= jáž= zmíněnÝho= „íÉkuíÝho= okna“I= íÉdy= éravděéodobnosí= vznáku= íÉkuíČch=
häánáíanů=váéÉnaíČch=a=rovněž=rosíÉ=éravděéodobnosí=vznáku=vměsíků=íyéu=CapI=kíÉrÝ=naoéak=
zéůsobují=zarůsíání=éonornČch=vČäÉvÉk=mÉzáéánvÉK=

wbyäÝ=dva=vČznamnÝ=éaramÉíry= jsou= séoäu=úzcÉ=séojÉnyK=p=käÉsající= íÉéäoíou= äákvádu=
ocÉäá= käÉsá= á= íÉéäoía= ocÉäá= v=mÉzáéánváK= p=rosíoucí= hodnoíou= obou= éaramÉírů= sÉ= snážujÉ=
éravděéodobnosí= zanÉsÉní= éonornČch= vČäÉvÉkK= qoío= jÉ= oéěí= v=souäadu= s=íÉorÉíáckČm=
přÉdéokäadÉmK= oosíoucí= íÉéäoíy= ocÉäá= rozšářují= „íÉkuíou= obäasí“= a= íím= á= éravděéodobnosí=
vznáku=íÉkuíÝho=häánáíanu=váéÉnaíÝhoK=qoío=jÉ=možno=vysäÉdovaí=na=obrK N a OK=

=



NS=

SK ZÁsĚo 
CíäÉm= íÝío= dásÉríační= érácÉ= byäo=ověřÉní= síuéně= modáfákacÉ= korundovČch= vměsíků=

íyéu= AäOlP= éřá= éoužáíí= rozdíänČch= forÉm= váéníkuK= qoío= ověřÉní= byäo= érovÉdÉno= na= dvou=
jakosíÉch= pBn= ocÉäí= a= ío= éomocí= mákroanaäČzy= a= fázovÝ= anaäČzy= nÉkovovČch= vměsíkuK=
aíäčím= cíäÉm= byäo= rovněž= hodnocÉní= väávu= vybranČch= éaramÉírů= ocÉäá= na= síuéÉň= zarůsíání=
vČäÉvÉk=éřá=éäynuäÝm=odäÝvání=pBn=ocÉäí=využáíím=mÉíod=maíÉmaíáckÝ=síaíásíákyK=

s=rámcá=dásÉríační=érácÉ=byäo=érovÉdÉno=šÉsí=ÉxéÉrámÉníáäních=íavÉbI=dvě=sÉkvÉncÉ=éo=
třÉch=íavbách=éro=každou=säÉdovanou=jakosí=ocÉäáK=sšÉchny=íavby=byäy=odäáíy=bÉz=vČraznějších=
érobäÝmůI= aná= u= jÉdnÝ= zÉ= säÉdovanČch= íavÉb= nÉdošäo= k=zaíažÉní= éonornČch= vČäÉvÉk=
mÉzáéánvÉK=qo=jÉ=dáno=dosíaíÉčnou=modáfákací=häánáíanovČch=vměsíků= íyéu=AäOlP=váéníkÉm=
na= íÉkuíÝ= häánáíany= váéÉnaíÝK= gak= byäo= éoívrzÉno= anaäČzouI= z=häÉdáska= chÉmáckÝho= säožÉní=
fánáäních= vměsíků= naäÉzÉnČch= vÉ= vzorcích=odÉbranČch=z=mÉzáéánvÉ=wml= sÉ=u= íavÉb= jakosíá=
CPRohi=vyskyíovaäy=zÉjmÝna=häánáíany=váéÉnaíÝ=íyéu=NOCalKTAäOlP=až=PCalKAäOlPI=á=když=
občas=došäo=díky=vysokÝmu=éoměru=Ca=L=Aä=á=k=vČskyíu=íuhÝho=rozíoku=Cal=v=PCalKAäOlPK=r=
íavÉb= jakosíá= PMjnspS= sÉ= vyskyíovaäy= éouzÉ= häánáíany= váéÉnaíÝ= íyéu= CalKAäOlP= až=
NOCalKTAäOlPK=pamosíaínÝ=vměsíky=Cap=sÉ= v=ocÉäá=nÉvyskyíäyI= fázÉ=Cap=sÉ=u=obou= jakosíí=
vyäučovaäa=éouzÉ=na=jáž=Éxásíujících=vměsícíchK==

Úséěšná=modáfákacÉ=häánáíanovČch=vměsíků=jÉ=daná=jÉdnak=dosíaíÉčnou=íÉéäoíou=ocÉäá=
v=mÉzáéánvá= ENRQM= –= NRRM= °CFI= což= éozáíávně= oväávňujÉ= vznák= modáfákovanČch= häánáíanů=
váéÉnaíČch= a= jÉdnak= dosíaíÉčnČm= množsívím= éřádávanÝho= váéníkuI= kíÉrČ= sÉ= éro= konÉčnČ=
obsah=häáníku=EONM=–=OOM=éémF=a=síry=EOQM=–=PMM=éémF=v=ocÉäá=sÉ=éohybovaä=v=rozmÉzí=OQ=–=PM=
éémI= íÉdy= mnohÉm= vČšÉ= nÉž= jÉ= mánámáäní= hranácÉI= nuíná= éro= vznák= íÉkuíČch= häánáíanů=
váéÉnaíČchI= znázorněná= v=dáagramu= na= obrKN= EsírKTFK= qÉnío= vysokČ= obsah= váéníku= vÉ=
säÉdovanČch= íavbách= jÉ= dosíaíÉčnČ= nÉjÉn= éro= vznák= íÉkuíČch= häánáíanů= váéÉnaíČchI= nČbrž= á=
můžÉ=vÝsí= kÉ=vznáku= vměsíků=CapK= s=námá=säÉdovanČch= íavbách=nÉbyäy=čásíÝ=vměsíky=Cap=
naäÉzÉnyI=nácmÝně=byäy=naäÉzÉny=jako=fázÉ=koméäÉxních=vměsíkůK=jnožsíví=váéníku=éro=danČ=
obsah=häáníku=a=síry=by=měä=bČí=däÉ=dáagramu=zrÉdukováno=do=rozmÉzí=NN=–=NS=éém=ErozmÉzí=
danÝ=obsahy=häáníku=a=síry=éro=vznák=íÉkuíČch=häánáíanů=váéÉnaíČch=däÉ=dáagramu=na=obrKNFK=

PřÉsíožÉ=uéäaíněnÝ=síaíásíáckÝ=mÉíody=samy=o=sobě=zřÉjmě=nÉjsou=schoény=éosíáhnouí=
érocÉs= íuhnuíí= a= vznáku= nÉkovovČch= vměsíkůI= byäy= síanovÉny= häavní= éaramÉíry= ocÉäá=
oväávňující=zaíahování=éonornČch=vČäÉvÉk=mÉzáéánvÉK=píaíásíácky=byäo=érokázánoI=žÉ=rosíoucí=
obsah= häáníku= a= síry= v=ocÉäá= zvyšujÉ= éravděéodobnosí= zaíažÉní= éonornČch= vČäÉvÉkI= naoéak=
rosíoucí= íÉéäoía= äákvádu=ocÉäá=a= s=ní= séojÉná= íÉéäoía=ocÉäá= v=mÉzáéánvá= íuío= éravděéodobnosí=
naoéak=snážujÉK=

ka=zákäadě=dosažÉnČch=vČsäÉdků=uvÉdÉnČch=v=íÝío=dásÉríační=zérávě=a=v=souvásÉjících=
éubäákacích=érÉzÉníovanČch=v=odbornÝm=íásku=äzÉ=konsíaíovaíI=žÉ=cíäÉ=dásÉríační=érácÉI=íak=jak=
byäy=séÉcáfákovány=v=závěru= jÉjí= íÉorÉíáckÝ=čásíáI= byäy=naéäněnyK=aosažÉnÝ=vČsäÉdky=ukázaäy=
na=éodsíaínÝ=éaramÉíry=ocÉäáI=éodíäÉjící=sÉ=na=řízÉní=chÉmáckÝ=a=mÉíaäografáckÝ=čásíoíy=íÉkuíÝ=
ocÉäá=v=éánvá=éřÉd=jÉjím=éäynuäČm=odäÝváním=a=zabraňující=íak=zaíahování=éonornČch=vČäÉvÉk=
mÉzáéánvÉK=

=

TK prMMAov 
qhÉ= aám= of= íhás= dássÉríaíáon= was= íhÉ= modáfácaíáon= äÉvÉä= Évaäuaíáon= of= íhÉ= AäOlP=

áncäusáons=by=usáng=dáffÉrÉní= form=of=caäcáumK=qhás=vÉráfácaíáon=was=donÉ=on=íwo=pBn=síÉÉä=
gradÉs=wáíh=hÉäé=of=áncäusáons=mácroanaäysás=and=éhasÉ=anaäysásK=fnfäuÉncÉ=of=íhÉ=chosÉn=síÉÉä=



NT=

éaramÉíÉrs= on= íhÉ= nozzäÉ= cäoggáng= duráng= coníánuous= casíáng= was= aäso= ÉvaäuaíÉd= by= usáng=
mÉíhods=of=maíhÉmaíácaä=síaíásíácsK=

qhÉrÉ= wÉrÉ= donÉ= S= ÉxéÉrámÉníaä= hÉaísI= íwo= sÉquÉncÉs= wáíh= íhrÉÉ= hÉaís= for= Éach=
ÉvaäuaíÉd=síÉÉä=gradÉK=Aää=hÉaís=wÉrÉ=casí=wáíhouí=any=íroubäÉsI=no=nozzäÉ=cäoggáng=was=foundK=
qhás= was= donÉ= by= suffácáÉní= AäOlP= áncäusáons= modáfácaíáon= ío= caäcáum=aäumánaíÉsK= Anaäysás=
showÉd= íhaí= mosíäy= áncäusáons= íyéÉs= from=NOCalKTAäOlP= ío= PCalKAäOlP= wÉrÉ= found= án= íhÉ=
saméäÉs= from= íundásh= for= síÉÉä= gradÉ= CPRohi= buí= somÉíámÉs= aäso= soäád= soäuíáon= Cal= án=
PCalKAäOlP= duÉ= ío= hágh= raíáo= CaLAäK= qhÉrÉ= wÉrÉ= found= onäy= caäcáum= aäumánaíÉs= from=
CalKAäOlP= ío= NOCalKTAäOlP= for= íhÉ=síÉÉä=gradÉ=PMjnspSK=pángäÉ=Cap= áncäusáons=wÉrÉ=noí=
found= án= íhÉ= síÉÉäI= for= boíh= síÉÉä= gradÉs= Cap= éhasÉ= wÉrÉ= suséÉndÉd= onäy= on= íhÉ= Éxásíáng=
áncäusáonsK=

puffácáÉní=modáfácaíáon=of=íhÉ=AäOlP=áncäusáons=ás=donÉ=by=íhÉ=suffácáÉní=íÉméÉraíurÉ=of=
íhÉ= síÉÉä= án= íhÉ= íundásh= ENRQM= –= NRRM= °CF= whách= has= éosáíávÉ= ánfäuÉncÉ= on= íhÉ= modáfáÉd=
caäcáum=aäumánaíÉs=orágán=and=aäso=by=suffácáÉní=amouní=of=addÉd=caäcáumI=whách=was= án=íhÉ=
síÉÉä=Ewáíh=fánaä=aäumánum=coníÉní=EONM=–=OOM=éémF=and=fánaä=suäfur=coníÉní=OQM=–=PMM=éémF=
án= íhÉ= rangÉ=OQ=–= PM=éémI= áí= mÉans= much=morÉ=hághÉr= íhan= ás= mánámum=äámáí= nÉcÉssary=for=
äáquád=caäcáum= aäumánaíÉs= orágánI= donÉ= by= íhÉ=dáagram=on= íhÉ= éácíurÉ koKN EéKT)K qhás= hágh=
caäcáum=coníÉní án=íhÉ=ÉvaäuaíÉd=hÉaís=ás=suffácáÉní=noí=onäy=for=íhÉ=äáquád=caäcáum=aäumánaíÉs=
orágánI=buí=aäso=couäd=causÉ=Cap=áncäusáons=orágánK=ko=éurÉ=Cap=áncäusáons=wÉrÉ=found=án=íhÉ=
ÉvaäuaíÉd= hÉaísI= nÉvÉríhÉäÉss= íhÉrÉ= wÉrÉ= found= Cap= áncäusáons= as= a= éhasÉs= of= íhÉ= coméäÉx=
áncäusáonsK=Amouní=of=íhÉ=caäcáum=for=fáxÉd=aäumánum=and=suäfur=coníÉnís=shouäd=bÉ=rÉducÉd=
ío=NN=–=NS=éém=ErangÉ=ás=donÉ=for=íhÉ=aäumánum=and=suäfur=coníÉnís=accordáng=ío=íhÉ=dáagram=
on=íhÉ=éácKN=for=äáquád=caäcáum=aäumánaíÉs=orágánFK=

fn= séáíÉ= of= usÉd= síaíásíácaä= mÉíhods= arÉ= érobabäy= noí= abäÉ= ío= fuääy= covÉr= whoäÉ=
soäádáfácaíáon =érocÉss =and =áncäusáons =orágánI =íhÉrÉ =wÉrÉ =sÉí =maán =síÉÉä =éaramÉíÉrs =whách =
ánfäuÉncÉ=nozzäÉ=cäoggáng=án=íundáshK=píaíásíác=confármÉd=íhaí=áncrÉasáng=coníÉnís=of=aäumánum=
and=suäfur=án=íhÉ=síÉÉä=áncrÉasÉ=íhÉ=éossábáäáíy=of=nozzäÉ=cäoggángK==ln=íhÉ=coníraryI=áncrÉasáng=
íÉméÉraíurÉ= of= íhÉ= síÉÉä= äáquádus= and= íÉméÉraíurÉ= of= íhÉ= síÉÉä= án= íundásh= dÉcrÉasÉK= íhÉ=
éossábáäáíy=of=nozzäÉ=cäoggáng=

BasÉd= on= rÉachÉd= rÉsuäís= érÉsÉníÉd= án= íhás= dássÉríaíáon= and= rÉäaíÉd= éubäácaíáons=
érÉsÉníÉd=án=séÉcáaä=magazánÉs=wÉ=can=say=íhaí=aáms=of=íhás=dássÉríaíáon=whách=wÉrÉ=séÉcáfáÉd=
án=íhÉ=Énd=of=íhÉorÉíácaä=éarí=wÉrÉ=fuäfáääÉdK=oÉachÉd=rÉsuäís=shows=áméoríaní=síÉÉä=éaramÉíÉrs=
ánfäuÉncáng= chÉmácaä= and= mÉíaääograéhác= cäÉannÉss= coníroä= of= íhÉ= äáquád= síÉÉä= án= íhÉ= äadäÉ=
bÉforÉ=áís=coníánuous=casíáng=and=éroíÉcíáng=nozzäÉ=cäoggáng=án=íundáshK=



NU=

UK pbZkAM mlrŽfTÉ ifTboATrov=
xNz jvpifsbCI= qK= cyzákálně chÉmáckÝ základy ocÉlářsívíI= pkqi= mraha= NVTNI= sírK= QMQJ

QMRK=
xOz BbkbŠI= cKI= mŘfBviI= bK= jodÉrnázacÉ= vČroby= nízkoäÉgovanČch= ušäÉchíáäČch= ocÉäíK=

euínáckÝ lásíyI=NVUVI=čK=TI=sK=PPJQRI=fppk=MPOOJURORK=
xPz mAsbibCI= jK= ŘízÉní vlasínosíí íÉkuíÝ ocÉlá éřÉd jÉjím élynulým odlÝvánímK=

aáéäomová=érácÉK=sŠBJqr=lsíravaI=kaíÉdra=mÉíaäurgáÉI=OMMQI=QR=sK=
xQz drjribCI =qKI =AalicI =wKI =prCeÁkbhI =mK =jodáfácaíáon =of =aäumána =áncäusáons =ío =

äáquád=caäcáum=aäumánaíÉs=wáíh= íhÉ=hÉäé=of=CaCkOK=NO= íh= fníÉrnaíáonaä=píudÉnís=aay=of=
jÉíaääurgy=OMMRK=OSK=–=OUK=jay=OMMRK=sŠBJqr=lsíravaI=sK=PMJPRK=EfpBkJUMJOQUJMTSMJ
OF=

xRz corbeAkI=oK=gK qhÉ jakángI phaéáng and qrÉaíáng of píÉÉlI=NNíh=bdáíáon=píÉÉämakáng=
and= oÉgánány= soäumÉI= qhÉ= Afpb= píÉÉä= coundaíáon= máíísburghImaINVVUI= fpBkWMJ
VPMTSTJMOJMK=

xSz eliAmmAI= iKI= eAjAiAfkbkI= jKI= ifrhhlkbkI= jKI= ifkaI= jK= qhÉrmodynamác=
bxamánaíáon= of= fncäusáon= jodáfácaíáon= and= mrÉcáéáíaíáon= from= Caäcáum= qrÉaímÉní= ío=
poäádáfáÉd=píÉÉäK=fronmakáng and píÉÉlmakángI=OMMPI=voäK=PMI=čK=OI=sK=NNNJNNQK=

xTz pqliqbI= dK= pÉcondary= jÉíaääurgyK= cundamÉníals mrocÉssÉs AéélácaíáonsI= OMMOI=
aussÉädorfI=sK=NORJNPQI=fpBk=PJRNQJMMSQUJOK=

xUz qrohaldAkI= bKqK= cundamÉníals of píÉÉlmakángI= EiondonW= qhÉ= fnsíáíuíÉ= of=
jaíÉrááäÉI=NVVSFI=ChaéíK=VK=

xVz hAvI=aKAKoKI= prBoAjAkfAkI=pKsKI=hrjAoI= oKsK= fnclusáons án calcáum írÉaíÉd 
síÉÉlsK 

xNMz alBolsphÝI= iKI= ifkwboI= bKI= rkwbfqfdlsÁI= eK= moužáíí sláíán váéníku 
v ocÉlářsívíK pborník=vědÉckČch=érací=sŠB=v=lsíravěINVUUI=ročK=PQI=čK=NI=sK=ONJQOK=

xNNz iAopbkI=hKI=corbeAkI=oK=gK=fpp=qransK=NO=ENVVNFW=éKNORK==

xNOz hloI=dK=gK=tKI=diAtpI=mK=CK=iadlÉ oÉfánáng and sacuum aÉgassángK=qhÉ=Afpb=píÉÉä=
coundaíáon=máíísburghI=mAI=NVVUK=fpBk=MJVPMJTSTJMOJMI=sK=SSNJTNPK=

xNPz drjribCI =qK =– =AalicI =wKW =jÉíhods =Éxéäoáíaíáon =of =íhÉ =síaíásíácaä =anaäysás =for =
dÉfÉcís=érÉdácíáon=of=íhÉ=coníánuousäy=casí=báääÉísK=fn=NNíh fníÉrnaíáonal píudÉnís aay of 
jÉíallurgy NKJPK AérálI OMM4 AachÉnI dÉrmanyK AachÉnW= cachschafí= jÉíaääurgáÉ= und=
tÉrksíoffíÉchnák=dÉr=otqeI=OMMQK=sK=TO=J=UMK=

xNQz drjribCI= oKJ= AalicI= wKW= píaíásíáckČ= rozbor= odäÝvaíÉänosíá= pBn= ocÉäíK= fnW= usK=
fníÉrnaíáonaä= pcáÉníáfác= ConfÉrÉncÉ= „fron= and= píÉÉämakáng“K= pÉkcÉ= ff= –= qÉchnoäogáÉ=
vČroby=ocÉäáK=OMMR=jaäÉnovácÉI=sK=PMTJPNMI=fpBk=UMJOQUJMVQTJU=

xNRz drjribCI=qK=J=AalicI=wK=J=erpAoI=fK=jožnosíá=snížÉní=vČskyíu=éodéovrchovČch=
írhäán=u=sochorůK=fn=OMK cÉlosíáíní konfÉrÉncÉ qÉoráÉ a éraxÉ výroby a zéracování ocÉlá 
SKJTK dubnaI OMM4 oožnov éod oadhošíěmK=lsíravaW=qAkdbo=sKrKoK=lsíravaI=OMMQK= sK=
NMQ=J=NNPK=EfpBk=UMJURVUUJVQJNF=

xNSz AalcI= wKJ= erpAoI= fKJ= jloAsbCI= wKJ= drjribCI= qKJ= mfbdwAI= wKW= = kásírojovÝ=
síaíásíáky=využáíÝ=k=ádÉníáfákacá=vad=sochorů=a=vČsäÉdky=jÉjách=aéäákacÉK=Esíaíásíácaä=íooäs=
usÉd= for= ádÉníáfácaíáon= of= Bfibq= dÉfÉcís= and= rÉsuäís= of= qebfk= aééäácaíáonFK= fnW= NPK=
mÉzánárodní= konfÉrÉncÉ= mÉíaäurgáÉ= a= maíÉrááäů= jbqAi= =OMMPK= pborník= éřÉdnášÉk=



NV=

EmrocÉÉdángsF= –= pyméosáum= A= –= éosíÉryI=ã=qangÉrI= séoäK= s=rKoKI= lsíravaI= = NUKJOMK= RK=
OMMQ=eradÉc=nad=joravácíI=čK=NRU=sK=PN=EfpBk UMJURVUUJVRJuF H Ca olj=

xNTz drjribCI =qKI =AalicI =wKI =prCeÁkbhI =mKI =mfbdwAI =wK =maramÉíry =oväávňující =
zarůsíání= vČäÉvÉk= mÉzáéánvÉ= éřá= odäÝvání= pBn= ocÉäíK= EmAoAjbqbop=
fkcirbkCfkd= klwwib= Cilddfkd= fk= qrkarpe= Aq= pBn= pqbbi=
Clkqfkrlrp= CApqfkdF= NQK= mÉzánárodní= konfÉrÉncÉ= mÉíaäurgáÉ= a= maíÉrááäů=
jbqAi= =OMMRK= pborník= éřÉdnášÉk= –= pyméosáum= AI= ã=qangÉrI= séoäK= s=rKoKI= lsíravaI= =
OQKJOSK=RK=OMMR=eradÉc=nad=joravácíI=čK=ONMI=sK=QN=EfpBk=UMJUSUQMJNPJNFE=H=Ca=oljF=



OM=

VK mrBifhACb ArTloA=

VKN Zahranáční éublákacÉ 
xNz AdoäfI=wKJ=dumuäÉcI=qKJ=eusarI=fKW=janagÉmÉní=of=iáquád=píÉÉä=mroéÉríáÉs=AhÉad=of=áís=

Coníánuous= CasíángK= Síh= fníÉrnaíáonaä =pyméosáum =„jAqbofAip =Aka =
jbqAiirodv“=–=pÉcíáon=„B“=CroaíáaI=ŠábÉnákI=gunÉ=OMJOQK=OMMQI=jbqAirodfgA==
QP=EOMMQF=PI=Ks=OPN=EQMFI==Efppk MR4PJRU4S F=

xOz AdoäfI=wKI=mavÉäÉcI=jKI=dumuäÉcI=qK=ŘÍwbkÍ=siApqklpqÍ=qbhrqÉ=lCbif=mŘba=
gbgÍj= mivkriÝj= laiÉsÁkÍjK= Emolmboqfbp= Clkqoliifkd= lc= qeb=
ifnrfa= pqbbi= Bbclob= fqp= Clkqfkrlrp= CApqfkdFK= fnW= ufsK= fníÉrnaíáonaä=
pcáÉníáfác=ConfÉrÉncÉ=„folk=Aka=pqbbijAhfkd“K=jaäá=iučávnáI=päovÉnskoI=NPKJ
NRKNMKOMMQI=ACqA jbqAiirodfCA pilsACAI=mámořádnÝ=čísäo=PLOMMQI=ročník=NM=sK=
OUSJOVN=EfppkJNPPRJNRPOF=

xPz AdoäfI =wKJ =puchánÉkI =mKJ =dumuäÉcI =qKW =qhÉorÉíácaä =and =bxéÉrámÉníaä =píudy =of =íhÉ =
fnfäuÉncÉ=of=íhÉ=jg=án=aÉoxádásaíáon=Aä=on=íhÉ=konJjÉíaääác=fncäusáons=cormaíáon=án=
píÉÉäK=jbqAirodfgA QR=EOMMSF=PI=s=OOUI=fppk=MRQPJRUQS=

xQz AdoäfI=wKJ=máÉgzaI=wKJ=dumuäÉcI=qKJ=eusarI= fKW=ŘízÉní=väasínosíí=íÉkuíÝ=ocÉäá=éřÉd= jÉjím=
éäynuäČm= odäÝvánímK= Ehonírol of íhÉ mroéÉríáÉs of iáquád píÉÉl mráor áís Coníánuous 
CasíángFK= fnW= „kltb= qbCeklildfb= f= jAqbofAŁv= t= jbqAirodff= f=
fkwvkfboff=jAqbofAŁltbg“K=uffK=pÉmánaráum=kaukowÉI=haíowácÉI=T=maja=OMMQI=
sK=NMRJNMU=EfpBp UPJVNPPPMJUJSF=

xRz dumuäÉcI= qK= –= AdoäfI= wKW= jÉíhods= Éxéäoáíaíáon= of= íhÉ= síaíásíácaä= anaäysás= for= dÉfÉcís=
érÉdácíáon= of= íhÉ= coníánuousäy= casí= báääÉísK= fn= NNíh fníÉrnaíáonal píudÉnís aay of 
jÉíallurgy NKJPK AérálI OMM4 AachÉnI dÉrmanyK AachÉnW= cachschafí= jÉíaääurgáÉ= und=
tÉrksíoffíÉchnák=dÉr=otqeI=OMMQK=sK=TO=J=UMK=

xSz AdoäfI= wKJ= dumuäÉcI= hKW= morovnání= dÉzoxádační= a= dÉsuäfurační= schoénosíá= váéníkuK=
Coméaráson= of= íhÉ= caäcáum= dÉoxádaíáon= and= dÉsuäéhurásaíáon= abáäáíyW= Esäáv= krycích=
sírusÉk=v=mÉzáéánvá=na=mÉíaäografáckou=čásíoíu=bramFK= fnW=„kltb qbCeklildfb f 
jAqbofAŁv t jbqAirodff f fkwvkfboff jAqbofAŁltbg“K= ufff=pÉmánaráum=
kaukowÉI=haíowácÉI=NP=maja=OMMRI=sK=OONJOOQ=EfpBp UPJUVTTSJNPJUF=

xTz dumuäÉcI=qKJ=AdoäfI=wKW=píaíásíácaä=Anaäysás=of=íhÉ=ChosÉn=maramÉíÉrs=fnfäuÉncÉ=on=íhÉ=
kozzäÉ= Cäoggáng= án= qundásh= aí= pBn= píÉÉä= Coníánuous= CasíángK= NP= íh= fníÉrnaíáonal 
píudÉnís´ aay of jÉíallurgyK=pÉssáonW=píÉÉä=and=Coníánuous=CasíángK=PMK=PK=–=NK=QK=OMMSK=
joníanunávÉrsáíŽí=iÉobÉnI=sK=NOUJNPR=EfpBkJPJVMNPUQJNUJVF=

xUz AdoäfI= wKJ= dumuäÉcI= qKJ= puchánÉákI= mKW= wkušÉnosíá= s=modáfákací= vměsíků= v=éánvovÝ=
mÉíaäurgááK= EbxéÉráÉncÉs wáíh modáfácaíáon of ánclusáons án ladlÉ mÉíallurgyFK= fnW=
„kltb qbCeklildfb f jAqbofAŁv t jbqAirodff f fkwvkfboff 
jAqbofAŁltbg“K= ufs=pÉmánaráum=kaukowÉI= haíowácÉI= NV= maja=OMMSI= sK= NPNJNPQ 
EfpBk UPJUVTTSJN4JSF=

xVz AdoäfI= wKJ= dumuäÉcI= qKJ= puchánÉkI= mKW= jodáfákacÉ= vměsíků= v=éánvovÝ= mÉíaäurgááK=
EjlafcfCAqflk lc fkCirpflkp fk iAaib jbqAiirodvFK= fnW= sffK=
jáęzdzynarodowa=konfÉrÉncja=naukowa=„kltb qbCeklildfb á lpfĄdkfĘCfA t 
jbqAirodff á fkŻvkfboff jAqbofAŁltbg“I=Częsíochowa=OMMSI=moäskoI= sK=NPJNS=
EfpBk UPJTNVPJPMMJOX fpBk VTUJUPJTNVPJPMMJ4X fppk NOP4JVUVRF=

xNMz AdoäfI= wKJ= jahrI= sKJ= dumuäÉcI= qKJ= puchánÉkI= mK= mlolskÁkÍ= oAcfkAČkÍCe=
ÚČfkhŮ= hAwfsClsÉ= A= hlorkalsÉ=mÁkslsÉ= pqorphvK= ECljmAofplk=



ON=

lc=qeb=cirlofqb=Aka=Clorkarj=iAaib=piAd=obcfkbov=bccbCqpKF=fn=
ufsK= jáędzynarodowa= honfÉrÉncja= kaukovoJqÉchnáczna= = „wAowAawĄkfb w 
mowbapfĘBflopqtfb“I=pzczyrkI=OUK=SK=–=NK=TK=OMMSI=część=OI=sK=OPPJOPS=EfpBk=UPJ
VNOMRQJQJQI=fpBk=VTUJUPJVNOMRQJQJMF=

xNNz AalicI= wKI= drjribCI= qKI= prCeÁkbhI= mK= jodáfácaíáon= of= fncäusáons= án= iadäÉ=
jÉíaääurgyK= fn= Níh= fkqbokAqflkAi ClkcbobkCb lk jAqbofAip Aka 
qbCeklildv pmlkploba Bv cbjp Aka frspqAK=moríorožI=päovÉnáaI=NPK=–=NRK=NMK=
OMMUK=hjJNI=sK=RV=fpBk=VTUJVSNJVORNUJMJR=

VKO TuzÉmskÝ éublákacÉ 
xNOz drjribCI=qK=J=AalicI=wK=J=erpAoI=fK=jožnosíá=snížÉní=vČskyíu=éodéovrchovČch=

írhäán=u=sochorůK=fn=OMK cÉlosíáíní konfÉrÉncÉ qÉoráÉ a éraxÉ výroby a zéracování ocÉlá 
SKJTK dubnaI OMM4 oožnov éod oadhošíěmK= lsíravaW=qAkdbo=sKrKoK=lsíravaI=OMMQK= sK=
NMQ=J=NNPK=EfpBk=UMJURVUUJVQJNF=

xNPz drjribCI=qK= J=AalicI=wK=Caäcáum=Éxéäoáíaíáon=án=frÉÉJcuííáng=síÉÉä=éroducíáonK=fn=
aÉn áníÉrních dokíorandů cakulíy mÉíalurgáÉ a maíÉráálovÝho ánžÉnýrsíví OMM4I= OQK=
äásíoéaduI=sŠBJqr=lsíravaI=lsíravaKI=OMMQI=sK=NOJNPK=EfpBk=UMJOQUJMQUVJNF=

xNQz drjribCI =qKI =AalicI =wKI =prCeÁkbhI =mK =jodáfácaíáon =of =aäumána =áncäusáons =ío =
äáquád= caäcáum=aäumánaíÉs= wáíh= íhÉ= hÉäé= of=CaCkOK=NO= íh= fníÉrnaíáonaä =píudÉnís =aay=of =
jÉíaääurgy=OMMRK=OSK=–=OUK=jay=OMMRK=sŠBJqr=lsíravaI=sK=PMJPRK=EfpBkJUMJOQUJMTSMJ
OF=

xNRz drjribCI =qKI =AalicI =wKI =prCeÁkbhI =mKI =mfbdwAI =wK =maramÉíry =oväávňující =
zarůsíání=vČäÉvÉk=mÉzáéánvÉ=éřá=odäÝvání=pBn=ocÉäíK=EmAoAjbqbop=fkcirbkCfkd=
klwwib= Cilddfkd= fk= qrkarpe= Aq= pBn= pqbbi= Clkqfkrlrp= CApqfkdF=
NQK=mÉzánárodní=konfÉrÉncÉ=mÉíaäurgáÉ=a=maíÉrááäů=jbqAi==OMMRK=pborník=éřÉdnášÉk=–=
pyméosáum=AI=ã=qangÉrI= séoäK= s=rKoKI= lsíravaI= = OQKJOSK=RK= OMMR=eradÉc=nad=joravácíI=
čK=ONMI=sK=QN=EfpBk=UMJUSUQMJNPJNFE=H=Ca=oljF=

xNSz Adoäf =wKJ =eusar =fKJ =joravÉc =oKJ =dumuäÉc =qKW =oÉsuäís =rÉachÉd =aí =báääÉí =quaäáíy =
monáíoráng= on= CCj= O= qřánÉc= píÉÉäworksI= aKsK= fnW= Ríh= áníÉrnaíáonaä= mÉíaääurgácaä=
confÉrÉncÉ= Coníánuous= casíáng= of= báääÉís= and= modÉääáng= of= síÉÉämakáng= érocÉssÉsI=
TřánÉcI=ONKJOPKNMKOMMPI=sK=OMVJOONK=EfpBk=UMJOPVJ=MUSNJUF=

xNTz AdofI= wKJ= eusarI= fKJ= joravÉcI= wKJ= dumuäÉcI= qKJ= máÉgzaI= wKW= = kÁpqolglsÉ=
pqAqfpqfhv= svr¨fqÉ= h=fabkqfcfhACf= sAa= plCeloŮ= A= sÝpibahv=
gbgfCe= AmifhACbK= EpqAqfpqfCAi= qllip= rpba= clo= fabkqfcfCAqflk= lc=
Bfibq=abcbCqp=Aka=obpriqp=lc=qebfk=AmmifCAqflkFK=fnW=NPK=mÉzánárodní=
konfÉrÉncÉ= mÉíaäurgáÉ= a= maíÉrááäů= jbqAi= =OMMPK= pborník= éřÉdnášÉk= EmrocÉÉdángsF= –=
pyméosáum=A=–= éosíÉryI=ã=qangÉrI= séoäK= s=rKoKI=lsíravaI= = NUKJOMK=RK= OMMQ= eradÉc=nad=
joravácíI=čK=NRU=sK=PN=EfpBk UMJURVUUJVRJuF H Ca olj=

xNUz AdoäfI= wKJ= máÉgzaI= wKJ= dumuäÉcI= qKW= wkušÉnosíá= s=řízÉním= obsahů= CaI= AäI= p=v=íÉkuíÝ=
ocÉäáK=fnW=ONK=cÉäosíáíní=konfÉrÉncÉ=„qÉoráÉ a éraxÉ výroby a zéracování ocÉlá“K=oožnov=
éod= oadhošíěmI= RKJSK= dubna= OMMRI= ã=qAkdbo= sKrKoK= lsíravaI= sK=NSJOMK= fpBk= UMJ
USUQMJMUJR=

xNVz AalicI=wKJ=BA¨AkI=gKJ=hrČÍobhI=mKJ=drjribCI=qKW=ŘízÉní=morfoäogáÉ=vměsíků=
v=íÉkuíÝ= ocÉäáK= EConíroä= of= fncäusáon= joréhoäogy= án= iáquád= píÉÉäFK= fn= NMK= konfÉrÉncÉ 
PŘÍklp jbqAildoAcfb mol ŘbŠbkÍ sÝolBkÍCe molBiÉjŮK=iázně=iábvÉríaI=
NQK=JNTK=SK=OMMRK=sK=VJNPK=fpBk=UMJMNJMPORNJR=



OO=

xOMz dumuäÉcI =oKJ =AdoäfI =wKW =píaíásíáckČ =rozbor =odäÝvaíÉänosíá =pBn =ocÉäíK =fnW =usK =
fníÉrnaíáonaä= pcáÉníáfác= ConfÉrÉncÉ= „folk= Aka= pqbbijAhfkd“K= pÉkcÉ= ff= –=
qÉchnoäogáÉ=vČroby=ocÉäáK=OMMR=jaäÉnovácÉI=sK=PMTJPNMI=fpBk=UMJOQUJMVQTJU=

xONz drjribCI =qKJ =AalicI =wK =säáv =éřádávání =CaCkO= na= mÉíaäografáckou= čásíoíu=ocÉäíK=
EqhÉ= ánfäuÉncÉ= of= addáng= CaCkO= on= íhÉ= pBn= síÉÉä=mÉíaääograéhácaä= cäÉanÉssF= fn= aÉn=
áníÉrních= dokíorandů= OMMR= cakuäíy= mÉíaäurgáÉ= a= maíÉrááäovÝho= ánžÉnČrsíví= OMMRK=
lsíravaI=NOK=érosáncÉ=OMMRK=sKSJTK=fpBk=UMJOQUJMVTUJU=

xOOz AdoäfI=wKJ=puchánÉkI=mKJ=dumuäÉcI=qKJ=pákoraI=oKW=säáv=oxádáckÝ=síruskoívornÝ=éřísady=
na=érocÉs=odfosfořÉní=ocÉäáK=fnK=OOK=cÉäosíáíní=konfÉrÉncÉ=sÉ=zahranáční=účasíá=„qblofb 
A moAub sÝolBv A wmoAClsÁkÍ lCbif“K= oožnov= éod= oadhošíěmI= QKJRK= dubna=
OMMSI=ã=qAkdbo=sKrKoK=lsíravaI=sK=SUJTQK=fpBk=UMJUSUQMJNRJU=

xOPz puchánÉkI= mKJ= dumuäÉcI= qKJ= AdoäfI= wKW= bxéÉrámÉníáäní= ověřÉní= väávu= hořčíku=
v=dÉzoxádačním= häáníku= na= morfoäogáá= vměsíkůK= fnK= OOK= cÉäosíáíní= konfÉrÉncÉ= sÉ=
zahranáční=účasíá=„qblofb A moAub sÝolBv A wmoAClsÁkÍ lCbif“K=oožnov=éod=
oadhošíěmI=QKJRK=dubna=OMMSI=ã=qAkdbo=sKrKoK=lsíravaI=sK=UMJURK=fpBk=UMJUSUQMJNRJ
U=

xOQz AdoäfI=wKJ=puchánÉkI=mKJ=dumuäÉcI=qKW=sifs=pqorphv=kA=oAcfkAČkÍ=molCbpv=
s=hvpiÍhlsÉj= hlksboqlorK= Eqeb= fkcirbkCb= lc= qeb= piAd= lk= qeb=
obcfkfkd= molCbppbp= fk= qeb= luvdbk= ClksboqboFK= fnW= NRK= mÉzánárodní=
konfÉrÉncÉ=mÉíaäurgáÉ=a=maíÉrááäů=jbqAi==OMMSK=pborník=éřÉdnášÉk=–=pyméosáum=AI=
ã=qAkdboI=séoäK=s=rKoKI=lsíravaI==OPKJORK=RK=OMMSI=eradÉc=nad=joravácíI=čK=ONNI=sK=PO=
EfpBk UMJUSU4MJNUJOF H Ca olj=

xORz sáäÉkI=iK–=myszkoI=oKJ=mříhodaI=jKJ=cojííkI=i=–=dumuäÉcI=qKW=sČvoj=a=ověřÉní=modÉäu=
íuhnuíí= éro= sochorovÝ= wml= v=éodmínkách= ArcÉäorjáííaä= lsíravaI= aKsK= fnW= sědÉcká=
konfÉrÉncÉ=„qbmbikÁ=qbCekfhA=s=qbloff=A=moAuf“K=lsíravácÉI=PNKUKJOKVKOMNNI=
sKNUUJNVRK=fpBk=VTUJUMJOQUJOQSPJR=

VKP ZávěrÉčnÝ zérávy 
xOSz AdoäfI= wKJ= häámÉkI= hKJ= BažanI= gKJ= máÉgzaI= wKJ= eorákováI= aKJ= pzäauÉrI= gKJ= huřÉI= cKJ=

iasoíaI=oKJ=eusarI=fKJ=saäÉkI=mKJ=dumuäÉcI=qKJ=oaszkaK=hJ=joravÉkI=oKJ=BurdaI=mKJpaävaI=
lKJ= pzymanákI= oKJ= CáÉsäarI= oKJChäadI= gKW= sČvoj= modÉäu= érÉdákcÉ= kvaäáíy= koníánuáäně=
äáíČch= sochorů= sÉ=zohäÉdněním= éožadavků= na=fánáäní= vČrobÉkK= Lléonovaná= závěrÉčná=
zéráva=graníovÝho=érojÉkíu=dAČo=NMSLMNLMPSSLK=spBJqr=lsíravaI=OMMPI=VO=sK=

xOTz AdoäfI= wKJ= BažanI= gKJ= aobrovskČI= iKJ= eorákováI= aKJ= dumuäÉcI= qKW= sČzkumI= návrh= a=
vÉráfákacÉ= íÉchnoäogáckÝho= éosíuéu= éro= éřímÝ= zjášíění= obsahu= m= v=ocÉäá= a= éřímÝho=
odéáchu= ocÉäá= éo= zkujnění= v=kysäíkovÝm= konvÉríoruK= EsČzkumnČ=úkoä= qqÚJQMVLAR= –=
modkäadovČ=maíÉrááä=éro=éříéravu=řÉšÉní=érojÉkíuLK=ep=SNUQMUK=lsírava=érosánÉc=OMMQI=
OR=sK=

=


