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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá průběhem mé praxe vykonávané ve firmě B PLUS TV 

sídlící v Klimkovicích. Nejprve pojednává o zaměření firmy a jejich produktech. Dále je 
uvedena moje pracovní pozice a stručný přehled úkolů, které mi byly zadány. Na následujících 
stránkách se již zabývám návrhem a sestavením spínaného zdroje pro napájení mikrovlnného 
impulsního zesilovače v pásmu X. Zde uvádím postup řešení daného úkolu a zhodnocením 
výsledků práce. Na závěr práce poukazuji na přínos praxe.  

 
 

Abstract 
             This diploma thesis is about my work in B PLUS TV company in Klimkovice. First it 
gives reader some informations about the company and its products. Further it mentions my 
position in the company and work I did. It gives reader information about design of power 
source for microwave impulse amplifier in X band. In last part it informs reader about work 
results and useability. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

BOR  - Bozdrátový obecní rozhlas 

DC  - direct current 

DVB-T  - Digital Video Broadcasting 

ESR  - Equivalent series resistance  

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers  

IO  - Integrovaný obvod 

LT  - Linear Technology 

PAKS  - Počítačové a komunikační systémy  

TTL  - transistor-transistor-logic 

UHF  - Ultra high frequency 

UVLO   - Undervoltage Lockout 

VHF  - Very high frequency 
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1 Úvod  
Cílem bakalářské práce je seznámení s firmou B PLUS TV a s průběhem návrhu a 

vývoje spínaného zdroje. 

V první kapitole se zabývám historií firmy a jejím následným vývojem. Dále pak 
zmiňuji některé výrobky a jejich stručný popis. Závěrem této kapitoly se zmiňuji o své pracovní 
pozici. 

V následující kapitole vypisuji úkoly, které mi byly zadány. Poté se zabývám mým 
primárním úkolem, jímž byl návrh spínaného zdroje pro napájení mikrovlnného zesilovače 
pracujícího v pásmu X. Též stručně popisuju problém z teoretického hlediska. 

Postupně rozepisuji vývoj výrobku od jeho návrhu, až po zhotovení a jeho odzkoušení. 
Zde se zabývám výpočty, podle jejichž výsledků budu vybírat jednotlivé součástky. Pokračuji 
návrhem schématu a samotné desky plošného spoje. Nakonec se zabývám samotnou realizací 
výrobku a jeho odzkoušením. 

V poslední kapitole se snažím popsat přínos praxe a její zhodnocení. Rovněž udávám 
znalosti, které se mi v průběhu praxe hodily, nebo naopak, které mi scházely. 
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2 Historie a profil firmy 
2.1 Historie firmy 

 Prvotní základy společnosti začaly v panelákovém, bytu, posléze v pronajatých 
sklepních prostorech.  Počátky firmy se však datují na rok 1990, kdy v Klimkovicích začalo 
místní televizní vysílání. Po vydražení podnikatelských prostor, kde se firma vyskytuje, vzniklo 
sdružení Počítačové a komunikační systémy (PAKS). V roce 1991 vzniká z firmy PAKS firma 
B PLUS s.r.o., která začíná obcím zajišťovat provozování místních televizních vysílačů. O 3 
roky později B PLUS s.r.o. zakládá dceřiné firmy  LOCAL TV PLUS s.r.o. (z 1/3 dceřiná) a B 
PLUS TV a.s. (100% dceřiná) Tyto firmy vznikly, aby došlo k oddělení technických a 
mediálních podnikatelských aktivit. B PLUS TV a.s. se tudíž stála soukromým podnikem a 
jejím hlavním cílem je poskytování telekomunikačních služeb. 

 

2.2 Produkty a služby 

Mezi produkty firmy patří například digitální TV vysilače, jenž pracují v pásmech 
UHF/VHF, ale také v mikrovlnných kmitočtech. Firma se zabývá především poskytováním 
telekomunikačních služeb šířením televizního a rozhlasového signálu a také výstavbou a revizí 
především jejich telekomunikačních zařízení. 

Vyrábí televizní vysílače, opakovače a převaděče DVB-T, pro dokrývání míst 
s nekvalitním signálem. Dále mikrovlnné televizní vysílače, které reprezentuje systém MADS. 
Tento systém pracuje v pásmu 12GHz. 

Dalším produktem jsou mikrovlnné spoje pracující v pásmech 5,8 GHz, 10,3 GHz a 24 
GHz.  Mikrovlnné spoje vyrábí jak analogové (microwapp), tak i digitální. 

 Bezdrátový obecní rozhlas, označením BOR-1, je napojen na jednotný informační a 
varovný systém české republice a na Slovensku. BOR je určen především k přenosu zvukových 
informací v obcích a městech. 

 Jako doplňující zvukový systém ke kamerovému systému vyrábí zařízení SONOWAPP 
využívaný městskou policií.  

 Vodostop je dalším výrobním artiklem a slouží jako ochrana před haváriemi 
vodovodních rozvodů v bytech a rodinných domech. 

 V neposlední řadě se firma zabývá výrobou zakázkových zařízení pro rádiová a 
koncová telekomunikační zařízení a také vyrábí různá radioamatérská zařízení. 

 

2.3 Pracovní zařazení 

 V průběhu praxe jsem byl zařazen do vývojové části firmy, kde se ze začátku mé úkoly 
týkaly především seznámení s chodem firmy a výroby produktů. 
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3 Zadané úkoly  
3.1  Náplň práce 

Mé první úkoly byly spíše seznamovacího charakteru. Mezi mé úkoly patřila například 
kompletace BOR-1, což spočívalo v připájení napájení, reproduktoru, poté nahrání požadované 
frekvence, smontování a přidělání antény. Dále jsem vyráběl šablonu pro vodostop, nebo 
navrhoval rozložení součástek. Především mě však zaměstnávaly různé montáže a demontáže.  

Účastnil jsem se také jednoho výjezdu, kde jsme řešili závadu televizního vysílače. Po 
změření signálu, jsme zjistili, že závada byla ve vadném zdroji, tak jsme jej vyměnili. 

Mým úkolem bylo též seznámení se s posuzováním shody a s programy pro měření 
vyzařovacích charakteristik směrových antén. 

 

3.2 Spínaný zdroj 

Ale mým primárním úkolem, který jsem dostal zadán v průběhu praxe, byl návrh 
spínaného zdroje pro napájení mikrovlnného impulsního zesilovače v pásmu X. 

 

Technické a konstrukční parametry při návrhu zdroje byly: 

• Zdroj navrhnout s využitím IO LT3845EFE (16TSSOP) 

• Vstupní napájecí napětí 15 - 45V DC 

• výstupní napětí 10 - 12V 

• Výstupní proud max. 5A 

• Rozsah pracovních teplot -40 - +80°C 

• Max. mech. rozměry 60 x 40 x 20mm 

• Externí synchronizace TTL, 200kHz 

• Max. zvlnění na výstupu 10mV 
• Ochrana proti překročení max. výstupního proudu 

 
Úkol jsem měl rozdělen na 4 etapy. První etapa se týkala provedení teoretického návrhu 

zapojení zdroje a jeho následné simulace. Další byla provedení návrhu plošného spoje 
s využitím návrhového programu Eagle. Třetí etapou bylo pro mne realizace funkčního vzorku 
zdroje. A poslední etapou mého úkolu odměření parametrů funkčního vzorku zdroje. Časová 
náročnost jednotlivých etap byla různá, ale nejdelší dobu jsem strávil samotným návrhem 
měniče. Sestavení a měření mi už tolik času nezabralo. 
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4 Návrh spínaného zdroje 
4.1 Teoretický rozbor 

4.1.1 Spínaný zdroj[2] 

Jedná se DC-DC měnič. Jeho funkcí je tudíž převádět vstupní stejnosměrné napětí jedné 
velikosti na výstupní stejnosměrné napětí jiné velikosti. 

Nejčastější rozdělení spínaných měničů: 

• BUCK - snižující a propustný měnič, U2 =< U1 vstupní napětí 

• BOOST - zvyšující měnič, U2 > U1 
• BUCK-BOOST - invertující a blokující měnič, U2 =< -U1 

Pozn. U1 = vstupní napětí, U2 = výstupní napětí 

 

Hlavní výhodou spínaných zdrojů je jejich velikost. Poskytují také vyšší účinnost a tím 
dochází k menšímu zahřívání. Hlavní nevýhodou je rušení, ke kterému dochází při spínání 
tranzistorů. 

Jako spínací prvky se používají tranzistory a diody a jako zásobníky energie zase 
kondenzátory a cívky. 

 Využívají se například jako převodníky, stabilizátory, nebo generátory přesného 
výstupního napětí. 

 

4.1.2 Pásmo X[4] 

 Pásmo X je část elektromagnetických vln v mikrovlnném záření. Jeho 
frekvenční rozsah je dán dle IEEE 8 – 12,5GHz. Toto pásmo bývá využíváno například 
pro vojenské radary, některé komunikační družice, nebo letecké řídící systémy. 

 

4.2 Postup 

4.2.1 Seznámení s IO LT3845 

Nejprve jsem musel začít se seznámením s integrovaným obvodem LT3845 firmy 
Linear Technology, jenž je základní součástka, která spínaný zdroj realizuje. Především jsem 
musel zjistit funkce jednotlivých pinů. Ze stránek firmy Linear Technology jsem si stáhl 
datasheet onoho obvodu, který jsem důkladně prostudoval. Zde jsem se potýkal se svou 
neznalostí angličtiny a nějakou dobu jsem věnoval překladu datasheetu, abych správně 
porozuměl funkci integrovaného obvodu.  
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Obvod LT3845 je vysokonapěťový synchronní DC/DC měnič, používající pevně 
programovatelné pracovní frekvence, které je možné synchronizovat s externími hodinami. 
Architektura využívá jako externí spínače tranzistory mosfet s indukovaným N-kanálem. 
Rozsah vstupního napětí je od 4V do 60V. Ovšem minimální spouštěcí napětí je 7,5V. Obvod 
jsem měl k dispozici v 16-ti pinovém TSSOP balíčku. 

Následovalo počítání hodnot jednotlivých součástek, které byli pro sestavení spínaného 
zdroje třeba. Hodnoty jednotlivých součástek ovlivňovali výsledné chování měniče. 

 

4.2.2 Výpočty  
 Všechny zde použité vzorce jsem převzal z datasheetu IO LT3845

[1]
. 

Zadané hodnoty: 

��������	 
 5� 

�� 
 15 � 45� 

��� 
 10 � 12� 

∆���� 
 10�� 

 

RSENSE 

Jeho hodnotu jsem volil s ohledem na maximální požadovaný zatěžovací proud, který je 
v mém případě 5A. Typicky se jeho hodnota pohybuje v rozmezí od 0.005Ω na 0.05Ω. 

 

������ 
 ����
��� �!"#	 


��$%�&'
( 
 0,014Ω 
 14mΩ  

 

Vstupní kond. 

Kapacitní část se vypočítává na základě maximálního zvlnění vstupního ∆VIN, jenž 
jsem zvolil 100mV: 

 

,�� 
 ��� �!"#	$��� 
∆�-.$/01$�-.�!23	 


($%4
%���$4��5$%( 
 20067   

 

Na vstup spínaného zdroje se mělo přivádět napětí v rozmezí 15V až 45V.  Toto napětí 

jsem přiváděl přes vstupní kapacitní část, která mi vyšla 200µF.  
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Výstupní kond  

Kapacita výstupního kondenzátoru určuje velikosti výstupního zvlnění. 

Maximální ESR nezbytné pro splnění ∆VOUT: 

 

89���� 
 ∆��� $:$/01
��� �%; ��� 

�-.�!"#		

 %��$<<=$4��5

%4�%;>?@A	

 0,0075Ω 
 7,5mΩ  

∆��� 
 ∆�: C89� D %
E$/01$F�� G  

10H 
 1,5 C0,0075 D %
E$4��5$F�� GI,��� 
 0,00025 
 25067  

 

Výpočet odporu pro nastavení frekvence R set 

Hodnotu odporu R set jsem vybíral z tabulky uvedená v datasheetu IO LT3845. A pro 
požadovanou frekvenci f SW = 200kHz byla uvedená hodnota odporu R set =80,6kΩ. 

R set = 80,6kΩ => f SW = 200kHz 

 

Indukčnost:  

Důležité parametry pro výběr indukčnosti jsou minimální hodnoty napětí, saturace 
proudu nebo efektivní hodnoty proudu. Pro dané ∆IL se minimální hodnota indukčnosti vypočte 
takto:  

 

J 
 ���� $
������	 $ ���

K�L $ �������	 $ ∆�: 

45 � 12

200M $ 45 $ 1,5 
 29,367 
 3367 

 

Obvykle se rozsah ∆IL od (0.2 • IOUT (MAX)) do (0.5 • IOUT (MAX)), kde IOUT 
(MAX) je maximální zatěžovací proud. Použitím ∆IL = 0,3 • IOUT (MAX) se získá dobrý 
kompromis mezi výkonem induktoru, jeho velikostí a cenou. Hodnota ∆IL = 0,3 • IOUT 
(MAX) produkuje ± 15% IOUT (MAX). 

 

∆�: 
 0,3 $ 5 
 1,5� 
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Programování Výstupní napětí: 

Pomocí odporového děliče jsem nastavil výstupní stejnosměrné napětí podle 
následujícího vzorce: 

 

�4 
 �%����1,231 � 1	 
 

, kde napětí 1,231V je referenční napětí, hodnotu ���  znám a R1 jsem zvolil 10kΩ. 

 

�4 
 10M $ P 12
1,231 � 1Q 
 87,48MΩI 86,6MΩ 

 

Obstarání UVLO a vypínání: 

 Na pinu SHDN je přesné hysterezní (prahové) napětí, které lze využít jako prahová 
hodnota napětí pro UVLO. Rezistory jsou vybrány první volbou RB a VSUPPLY(on).  

 

RB = 100kΩ, VSUPPLY(on) = 14,5 V (na minimální vstupní napětí 15V) 

 

�T 
 �U CVSUPPLY�\]	%,<( � 1G 
 100M C%^,(%,<( � 1G 
 974MΩI1_Ω      
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4.2.3 Návrh schématu 

Po dokončení všech potřebných výpočtů a zjištění hodnot jednotlivých součástek 
následoval návrh schématu. To jsem prováděl nejprve v programu Eagle, který jsem měl 
dostupný ve verzi 4.16. Je to velice rozšířený nástroj, který jsem následně využil i pro návrh 
desky, ale k tomu se dostanu později. Navržené schéma je na obr. 4.1. 

 

 

Obr. 4.1: Schéma spínaného zdroje 

 

4.2.4 Volba součástek 

Použité součástky jsem hledal v katalogovém listu na stránkách cz.farnell.com. 
Součástky jsem volil na základě zjištěných, či vypočtených hodnot, velikosti pouzdra, 
s ohledem na cenu, zda byli skladem a přímo dostupné. 

Jelikož odpor RSENSE je velice malý a samotní spoj má rezistenci asi 10mΩ, tak jsem 
musel zvolit jiné řešení. Zjistil jsem, že ve všech velikostech se vyrábí pouzdra rezistorů s 
nulovým odporem. Tak jsem místo zjištěné hodnoty zvolil paralelní zapojení dvou nulových 
rezistorů. Z datasheetu rezistoru jsem si zjistil, že jeho maximální odpor činí 25mΩ. 
V paralelním zapojení nulových rezistorů jsem si vypočetl výslednou hodnotu: 

 

������ 
 ∑ %
a2 


4(�$4(�
4(�b4(� 
 12,5�Ωcde�    
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Místo cívky jsem zvolil obvod „COILTRONICS - VP5-0053TR-R.. - INDUCTOR “ , 
což je dle datasheetu 6 cívek a pospojoval jsem je tak, aby jejich výsledná indukčnost byla co 

nejblíže mé vypočtené indukčnosti, tedy 33µH. V datasheetu obvodu[3] byla nominální hodnota 

jedné cívky v obvodu LBASE =3.4µH +/-20%. Výslednou indukčnost jsem spočítal dle vzorce  
LTOTAL = LBASE x S^2  , kde S je počet cívek v sériovém zapojení. Při 3 cívkách v sérii byl 

výsledek 30,6µH. Paralelně zapojené cívky ovlivňovaly výstupní proud. Tedy počet paralelně 
zapojených cívek vynásobený proudem IBASE (pro VP5-0053= 2,08A) dává výstupní proud. 
V mém případě se tedy výsledný proud I=2*2,08=4,16A. Výsledné zapojení pinů obvodu tedy 
bylo takové, aby vždy 3 cívky byly v série a 2 cívky paralelně. 
 

4.2.5 Simulace 

Pro simulaci navrženého schématu se na stránkách firmy Linear Technology vyskytuje 
freewarový program LTSpice IV. Do tohoto programu jsem si překreslil schéma a dosadil 
hodnoty jednotlivých součástek. Jestliže byli součástky, které jsem zvolil přímo v nabídce, tak 
jsem vybral je. 

Následně jsem nastavil vhodnou dobu běhu simulace a spustil ji. Se spuštěním se mi 
objevil graf, kde jsem si mohl zobrazit jednotlivé proudy a napětí v různých částech obvodu. 
Výsledek výstupu simulace lze vidět na grafu (viz obr. 4.2), jenž je přímo výstup programu. 
Zelená křivka vyjadřuje průběh výstupního napětí a modrá křivka zase průběh výstupního 
proudu. 

 

 

Obr. 4.2: Výstup simulace programu LTSpice IV 
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4.2.6 Návrh desky plošných spojů 

Návrh desky plošných spojů (DPS)jsem prováděl v programu Eagle(viz obr. 4.3). 
Během návrhu bylo třeba dodržet několik zásad, aby nedocházelo k zbytečnému přehřívání, 
nebo vlivem špatného rozmístění součástek k ovlivňování funkčnosti výrobku. 

Desku jsem vyráběl ve dvou vrstvách. Jednu vrstvu jsem zvolil jako čistě zemnící a tu 
jsem následně s příslušnými piny propojil propojkami. Takže bylo nutno do desky začlenit díry, 
které poslouží jako průchodky zemnícím drátkům.  

Při návrhu jsem musel dbát především na výběr vhodných pouzder součástek a správně 
je rozmístit na desku velikosti 60 * 40mm. Také bylo nutno umístit kondenzátory, aby byli co 
nejblíže příslušným pinům IO LT3845. 

Abych zjistil správnou šířku cest, tak jsem programem „Proudová zátěž“ zjistil, že při 

oteplení 10°C, tloušťce mědi 35µm, a při nastavené šířce spoje 1,2mm, zátěž bude 3,8A, takže 
jsem v nejvíce zatížených místech změnil šířku spojovací cesty na 1,2mm. 

  

 

Obr. 4.3: Navržená deska v Eaglu 

 

4.2.7 Realizace funkčního vzorku zdroje 

Po dokončení návrhu desky plošných spojů následovala její výroba. Zobrazil jsem si 
vrstvy top, pads, vias, dimension a navrhnutou DPS jsem si zrcadlově vytisknul laserovou 
tiskárnou na průhlednou fólii. Následoval osvit (expozice), jenž se provádí UV lampou. Do UV 
lampy se přilepila nejprve předloha a na ní se dala deska, poté jsem čekal přibližně jednu 
minutu a deska byla osvícena. Nato se do misky nalil roztok NaOH a vložila se do ní deska. 
S miskou jsem pohupoval ze strany na stranu, dokud se lak nerozpustil. Jakmile šlo rozeznat 
cesty, deska se vytáhla a opláchla pod tekoucí vodou. Osušenou desku jsem ze strany, která 
sloužila jako zem přelepil izolační páskou, aby nedošlo k jejímu rozleptání, pak jsem ji vložil do 
leptacího roztoku, jenž byl předtím ohřátý v mikrovlnné troubě. Opět jsem s miskou houpal, 
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případně přilil ještě trochu leptacího roztoku, dokud nedošlo k úplnému odleptání. Pak se deska 
vytáhla a znovu umyla a osušila. Desku jsem pořádně očistil hadrem namočeným v lihu. 

Následovaly mechanické úpravy jako stříhání a broušení, dokud sem nedocílil 
potřebných rozměrů. Desku jsem opět očistil a pak postříkal z obou stran pájitelným lakem, 
potom jsem čekal dokavaď deska neoschla. Do vyznačených otvorů jsem na už nalakované 
desce vyvrtal díry o průměru 0,5mm, do nichž jsem následně zasunul odizolované drátky a 
připájel je, tímto jsem si vytvořil zemnění. 

Jakmile jsem měl desku hotovou, tak jsem začal s osazováním. K tomu jsem použil 
mikropájku  Pro’sKit 608-351. Nejprve se osadil IO LT3845, to se provedlo pomocí pájecí 
pasty a horkovzdušné pájky a doladilo se to mikropájkou. Bylo nutné zkontrolovat, zda nedošlo 
ke zkratu. Pak ostatní součástky jsem osadil tak, že jsem si kápl trošku cínu na pájecí plošku, 
poté vzal pinzetou součástku, přiložil ji na místo a mikropájkou ohřál cín, aby součástka sedla, 
pak jsem připájel zbývající plošky.  

Ovšem problém byl se součástkami. Jelikož ne všechny co jsem měl v rozpisu, byly 
zrovna dostupné, tak bylo třeba improvizovat ve výběru. To znamená, že jsem vybíral trochu 
jiné hodnoty, které se ovšem moc nelišili, nebo jsem pájel součástky na sebe, abych dosáhl 
paralelního zapojení a tím potřebné hodnoty. Tímto způsobem jsem osadil celou desku (viz obr. 
4.4). 

 

 
Obr. 4.4: Výrobek 
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4.2.8 Měření výstupních parametrů 

Po napájení součástek jsem ještě připájel na vstupy a výstupy drátky, abych mohl 
připojit svorkovnice. Měnič jsem si připojil na zdroj, na kterém jsem měnil hodnoty vstupního 
napětí dle rozsahu a zapisoval si hodnoty výstupní. Toto měření jsem provedl při zapojení 
se zátěží a bez zátěže. Výsledné hodnoty jsem zapisoval do tabulky (viz tabulka 1). 

 

Uin[V] 

se zátěží bez zátěže 

Uout[V] Iout[A] Uout[V] 

15 10,21 3,18 10,43 

17,5 10,25 3,15 10,43 

20 10,3 3,14 10,43 

22,5 10,34 3,15 10,42 

25 10,37 3,15 10,42 

27,5 10,39 3,15 10,42 

30 10,34 3,16 10,42 

32,5 10,43 3,17 10,42 

35 10,39 3,14 10,42 

37,5 10,37 3,13 10,42 

40 10,37 3,13 10,42 

Tabulka 1: Naměřené hodnoty 

 

Po provedených měřeních jsem zjistil, že výsledky odpovídají zadaným hodnotám. 
Hodnoty výstupního napětí byly téměř konstantní. Při měření na zátěži napětí trochu vzrůstalo a 
proud se pohyboval něco málo přes 3A. Výstupní napětí, které se při zapojené zátěži 
pohybovalo v rozmezí od 10,21V do 10,37V, bylo ovlivněno odporem R2, jenž je součástí 
děliče. Všechny hodnoty splnily zadání, měření tudíž proběhlo v pořádku. 
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5 Závěr 
5.1  Využité znalosti 

V průběhu vykonávání praxe jsem nejvíce využíval vědomosti získané ze základů elektroniky a 
elektrických měření.  Jelikož právě tyto znalosti mi přišly vhod, jak při návrhu spínaného 
zdroje, tak i při plnění ostatních úkolů ve firmě. Také se mi během praxe hodily znalosti 
z předmětů úvod do komunikačních technologií a telekomunikačních sítí. 

 

5.2 Scházející znalosti 

Během praxe byla pro mě velkou nevýhodou neznalost angličtiny. Jelikož většina 
materiálů, které jsem dostal k nastudování, byla v angličtině, tak jsem trávil dlouhou dobu 
pouze překladem. A to ať už se jednalo o datasheety výrobků, manuály programů i potřebné 
informace. Také jsem neměl zkušenosti s programem Eagle, jenž jsem používal při návrhu 
schématu a desky. 

 

5.3 Dosažené výsledky a celkové zhodnocení 

V průběhu praxe jsem získal mnoho užitečných znalostí a zkušeností. Celkově jsem se 
blíže seznámil s průběhem návrhu měniče, až po jeho sestavení a proměření. Také jsem zjistil, 
co je třeba při uvádění výrobku na trh, tedy postup posuzování shody, jenž platí společně pro 
všechny státy EU. Tato praxe mi především pomohla v prověření svých schopností a skloubit 
teoretické znalosti nabité ve škole se zkušenostmi z praxe. Též náplň práce byla velice 
různorodá a jsem rád, že jsem vyzkoušel tuto možnost. Praxe byla pro mne velice přínosná a 
zajímavá zkušenost. 
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