
Věrka Koudelková: Transformátor

Transformujeme? Transformujeme. Transformujeme!
Věra Koudelková
ZŠ Předškolní, Praha – Kunratice a KDF MFF UK

Abstrakt

V příspěvku  je  popsáno  devět  pokusů  s transformátorem,  které  si  měli  účastníci  dílny 
v Náchodě možnost vyzkoušet. Experimenty by měly sloužit k lepšímu pochopení toho, „co 
se  v tom transformátoru  vlastně  děje“.  Pokusy  lze  ukázat  studentům na střední  škole,  
některé jsou vhodné spíše do fyzikálních seminářů.  

Úvod

Příspěvek obsahuje spíše netradiční  pokusy s transformátorem,  o kterých si  myslím,  že 
vedou k lepšímu pochopení,  jak vlastně  transformátor  funguje.  Jednotlivé  pokusy jsou 
komentované a částečně vysvětlené.

U každého pokusu jsou uvedeny pomůcky,  které k jeho provádění používám já. Pokusy 
mám  vyzkoušené  s běžnými  cívkami  ze  školního rozkladného  transformátoru.  Většina 
pokusů  bude  fungovat  s libovolnými  cívkami  daného  počtu  závitů,  ale  pro  ukázání 
některých jemnějších efektů budete muset vybrat „správnou“ kombinaci cívek a zdroje.

Většina pokusů je podle mě určena pro středoškolské studenty,  některé  lze použít  i  na 
základní škole (a několik z nich tam také používám). Náročnější pokusy je lépe nechat spíš 
na fyzikální seminář. Před prvním použitím ve škole doporučuji, abyste si sami pokusy 
vyzkoušeli a rozmysleli (a případně se podívali na vysvětlení).

Na CD je i pracovní list, kteří učitelé v Náchodě dostali.

K pochopení experimentů stačí znalosti na úrovni „lehčí střední školy“ a tak jsem to také 
říkala účastníkům dílny. Až na výjimky není ani potřeba znalost gymnaziálního vzorečku 
pro transformační poměr.

1. Jak silná je baterka 1,5 V?

První experiment se netýká přímo transformátoru, ale úzce s ním souvisí, navíc je velmi 
vhodný z motivačních důvodů.

Pomůcky

1-2 cívky, uzavřené lístkové jádro, vodiče, zdroj (akumulátor 1,5 V nebo tužková baterie), 
stojan (nebo pevnou tyč)
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Obr. 1: Aparatura pro pokus s elektromagnetem

Popis

Aparatura  je  vidět  z obrázku 1  (slon  není  nutnou podmínkou  ).  Obvykle  experiment 
provádím s cívkou  600  závitů.  Díky  Zdeňkovi  Polákovi  (od  kterého  tento  experiment 
znám),  který má připravenou aparaturu,  jsme v Náchodě použili  dvě cívky 1200 závitů 
zapojené sériově za sebou (tj. 2400 závitů celkem). Z důvodu jednoduššího zapojení lze 
místo  tužkové  baterie  použít  jeden  článek  akumulátoru  (i  když  tužková  baterie  je 
efektnější… ).

Jádro U lze zavěsit na tyč položenou např. mezi lavicemi, na něj pověsit cívku. Jádro I se 
samo udrží, pokud je cívka připojena ke zdroji napětí. Pokud chcete experiment opakovat 
častěji nebo se vám z jiných důvodů vyplatí mít experiment připravený nastálo, doporučuji 
metodu upevnění, kterou používá Zdeněk Polák (viz obrázek 2). Mezi cívkami a jádrem 
jsou kousky špejlí, díky kterým cívky drží.

Poznámky

Z motivačních  důvodů  nechávám  studenty  hádat,  kolik  si  myslí,  že  se  na  cívce  udrží 
(a případně je nechávám postupně své odhady zvyšovat). Lze vyhlásit soutěž o co nejlepší 
odhad apod.

Dejte pozor na stabilitu a bezpečnost, na jádro lze zavěsit závaží o hmotnosti až několik 
desítek kilogramů. Osvědčilo se mi nedávat cívky moc vysoko nad zem a případně pod ně 
umístit molitan apod.

Lze ukázat i jakou váhu udrží stejná cívka s otevřeným jádrem případně zcela bez jádra. 
Výsledky mohou být pro studenty dost překvapivé.  Například na cívku s jádrem I  lze 
zavěsit maximálně několik kancelářských sponek.

2



Věrka Koudelková: Transformátor

Obr. 2: Způsob upevnění cívek pro pokus s elektromagnetem

2. Závity cívky

Středoškolský vzoreček pro transformační  poměr je velmi známý,  zkuste tedy spočítat, 
kolik  závitů  musí  mít  sekundární  cívka,  pokud primární  cívka  má  60  závitů,  primární 
napětí je 12 V a sekundární napětí chceme 0,9 V.

Poznámka: Mám na mysli vzoreček U2 : U1 = N2 : N1, kde U2 resp. U1 je sekundární (resp. 
primární) napětí a N2 (resp. N1) je počet závitů sekundární (resp. primární) cívky.

Pomůcky

Zdroj střídavého napětí 12 V, cívka 60 závitů, vodiče, lístkové jádro U a I, voltmetr

Popis

Po vypočítání potřebného počtu závitů si účastníci v Náchodě z vodičů navinuli potřebný 
počet závitů sekundární cívky a zkusili si svůj výpočet ověřit.
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Vysvětlení a komentář

Po  výpočtu  vyjde  sekundární  cívka  4,5  závitu.  Pokud  účastníci  v Náchodě  zapojili 
transformátor s (podle nich) 4,5 závity na sekundární straně a připojili k sekundární cívce 
voltmetr, naměřili hodnotu různou od 0,9 V. S účastníky jsme diskutovali,  proč nevyšla 
požadovaná hodnota napětí a kolik závitů vlastně navinuli. Obvyklá chyba je, že studenti 
(a v tomto případě učitelé v Náchodě) navinou pět závitů. Pátý, a obvykle nezapočítaný, 
závit se uzavře přes voltmetr. Jinak řečeno, je jedno, jestli polovinu závitu držíte přímo u 
jádra, stejně máte závit celý (viz obrázek 3).

Obr. 3: Čtyři a půl nebo pět závitů?

Poznámky

Experiment se v Náchodě ukázal jako poměrně překvapivý pro většinu účastníků. Lze ho 
provádět například i ve variantě transformovat 24 V na 1,8 V.

Je třeba zdůraznit, že cílová hodnota má být opravdu přesně 0,9 V (resp. 1,8 V), ne pouze 
„přibližně“ (tedy, nespokojit se s výsledkem 0,95 V apod.).

Lze  se  studenty  diskutovat,  jak  lze  s danou  primární  cívkou  a  daným zdrojem napětí 
„vyrobit 0,9 V“. Řešení existuje několik:  

• Částečně jádro otevřít a zvětšit tak ztráty v magnetickém obvodu.
• Část napětí „odečíst“ vodičem navinutým v blízkosti primární cívky, případně okolo 

celého jádra. V těchto závitech se naindukuje napětí díky rozptylovému magnetickému 
toku (který je sice relativně malý, ale…); celý transformátor pak může dopadnout 
například jako na obrázku 4 (ale je pravda, že se téhle skupině napětí 0,9 V povedlo 
dosáhnout…). 

• Zapojit do série s primární cívkou vhodný rezistor

Je potřeba si  uvědomit,  že těmito způsoby naindukujeme v sekundární cívce 0,9 V jen, 
pokud je prakticky nezatížena. Pokud bychom chtěli ze sekundární cívky odebírat proud, 
napětí bude většinou velmi rychle klesat.
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Obr. 4: Tak takhle lze naindukovat přesně 0,9 V 

3. Indukované napětí

Výše zmíněný středoškolský vzoreček pro transformační  poměr  se obvykle  „dokazuje“ 
pomocí  několika  kombinací  běžných cívek z rozkladného transformátoru.  Cílem tohoto 
experimentu je odvodit ho jinak.

Pomůcky

Cívka 600 nebo 300 závitů, zdroj střídavého napětí 6 V nebo 12 V, delší vodič, voltmetr, 
uzavřené jádro

Popis

Cívku  z rozkladného  transformátoru  použijte  jako  primární,  místo  sekundární  cívky 
naviňte na jádro jeden závit vodiče a připojte ho k voltmetru.  Postupně přidávejte další 
závity a odečtené hodnoty vynášejte do grafu U2(N2). Zkuste z tohoto grafu odvodit vzorec 
pro transformační poměr.

Vysvětlení a komentář

Příklad  výsledného  grafu  pro  primární  cívku  600  závitů  a  primární  napětí  6 V  je  na 
obrázku 5. Z grafu je vidět přímá úměrnost mezi sekundárním napětím a počtem závitů 
sekundární cívky. Směrnice regresní přímky je přibližně 11. Protože sekundární napětí je 
v grafu  v vyneseno  v milivoltech,  měli  bychom  přesněji  hodnotu  směrnice  psát 
11 mV/závit.  Poměr  U2:N2 tedy  vychází  přibližně  0,011 V/závit.  Poměr  U1:N1 je  6 V:
600 závitů = 0,01 V/závit.

Obdobný  graf  lze  samozřejmě  provést  i  pro  jinou  primární  cívku,  případně  je  možné 
směrnice obou grafů porovnat.
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Obr. 5: Graf závislosti sekundárního napětí na počtu závitů sekundární cívky

Poznámka pro „šťoury“: V ideálním případě by směrnice měla vyjít 10 mV na závit. Použitý zdroj však při 
nastavení 6 V dává napětí 6,9 V. Potom je pro něj poměr U1 : N1 = 0,0115 V/závit, což se sekundárním 
poměrem 0,0113 V/závit velmi dobře souhlasí.

4. Kudy teče magnetický tok?

Cílem následujících několika experimentů je ukázat, kudy teče magnetický tok a proč je 
výhodnější uzavřené jádro než otevřené.

Jeho uspořádání je velmi podobné jako v předchozím pokusu.

Pomůcky

Zdroj střídavého napětí 6 V nebo 12 V, primární cívka 300 nebo 600 závitů, jádro U a I z 
rozkladného transformátoru, voltmetr

Popis

Jako  primární  použijte  cívku  300 nebo  600 závitů.  Připojte  ji  ke  zdroji  napětí.  Místo 
sekundární cívky použijte jeden závit připojený k voltmetru. Jádro nechte otevřené.

Pohybujte závitem a zkoumejte

• kam ho je třeba dát, aby bylo indukované napětí co největší
• jak záleží velikost napětí na vzdálenosti od primární cívky
• co se stane, pokud závit dáte na stejné či jiné rameno než je primární cívka
• jak velké napětí naindukujete, pokud je závit vedle jádra (není na něm nasazen)
• apod. 
Můžete  také  vyzkoušet,  jak  závisí  velikost  indukovaného  napětí  na  sklonu  a  velikosti 
závitu.
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Vysvětlení a komentář

Jeden závit je dobrý indikátor velikosti magnetického toku (velikost indukovaného napětí 
závisí  na  velikosti  magnetického  toku,  rychlosti  jeho  změny  a  případně  počtu  závitů 
sekundárního vinutí).

V běžných transformátorech jde většina magnetického toku jádrem, část se ale rozptýlí ve 
vzduchu.  Sekundární  cívkou  proto  vždy  prochází  menší  magnetický  tok  než  cívkou 
primární. V otevřeném jádře se rozptýlí víc magnetického toku než v uzavřeném.

Pokud je závit blízko primární cívky, protéká jím většina magnetického toku, naindukuje 
se proto největší napětí. Čím dál závit je, tím menší magnetický tok jím protéká (protože 
tím větší magnetický tok se stihl rozptýlit).

Pokud umístíte závit vedle jádra, bude jím protékat jen rozptýlený magnetický tok. 

Jestliže je jádro otevřené, je rozptyl  mnohem větší než pokud je jádro uzavřené.  Proto, 
pokud jádro otevřete, bude velikost indukovaného napětí záviset na velikosti plochy závitu. 
U  uzavřeného  jádra  na  velikosti  plochy  závitu  v podstatě  nezáleží,  jak  jste  si  mohli 
vyzkoušet v pokusu se 4,5 závity. Jestliže jádro otevřete, bude indukované napětí záviset i 
na sklonu závitu.

Konkrétně: V uspořádání – primární cívka 600 závitů, primární napětí 6,6 V, na sekundární 
straně jeden závit připojený k voltmetru – lze naindukovat pro uzavřené jádro přibližně 
11 mV. Pokud jádro otevřeme, a závit položíme přímo na cívku, lze dosáhnout hodnoty 
okolo 10 mV. Při oddalování závitu od cívky hodnota klesá, měřitelné napětí lze dosáhnout 
maximálně do vzdálenosti cca 10 cm. 

Dáme-li závit na druhé rameno jádra než je cívka, lze dosáhnout napětí okolo 6 mV.

Pokud je závit položený těsně vedle cívky (a protéká jím pouze rozptýlený magnetický 
tok), lze naindukovat napětí maximálně okolo 1 mV.

Je-li  cívka  zcela  bez  jádra,  lze  závitem na  ní  položeným naindukovat  napětí  přibližně 
4 mV.

5. Rozptyl magnetického toku

V minulém experimentu jsme se zmínili o rozptylu. Prozkoumejte, kudy všude magnetický 
tok z jádra uniká…

Popis 

Pokus přímo navazuje na předcházející. Uspořádání je velmi podobné, jen primární cívku 
(opět připojenou ke zdroji střídavého napětí 6 V nebo 12 V) nasaďte na jádro I. Pomocí 
jednoho závitu připojeného k voltmetru prozkoumejte (stejně jako v předchozím případě), 
kudy „uniká“ magnetický tok okolo jádra. 

Poznámky

Velikost naindukovaného napětí závisí na umístění a skonu závitu. Pro uspořádání stejné 
jako  v předchozím  pokusu  (primární  napětí  6,6  V,  primární  cívka  600  závitů)  lze 
naindukovat napětí maximálně okolo 10 mV. Tato hodnota klesá se vzdáleností závitu od 
cívky, sklonem závitu apod.
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6. Indukční pec
Jde o poměrně známý experiment ukazující, jak velký proud může téct sekundární cívkou 
transformátoru.

Pomůcky

Uzavřené lístkové jádro, upínací zařízení, cívka 600 závitů, deska z nehořlavého materiálu, 
papírový nástavec, vodiče, zdroj síťového napětí, kruhový závit - žlábek s cínem (místo 
cínu lze použít i např. olovo nebo žlábek naplnit vodou – viz obr.6)

Obr. 6: Žlábek s olovem, upínací zařízení s jádrem a cívkou, papírový nástavec

Popis

Jako primární  cívku použijte  cívku s 600 závity.  Součástí  školní  soupravy rozkladného 
transformátoru  je  nástavec  z tvrdého  papíru,  sloužící  k oddělení  kruhového  žlábku  od 
jádra. Tento nástavec spolu se žlábkem nasaďte na sekundární stranu jádra. Jádro uzavřete 
a upněte do upínacího zařízení. Primární cívku připojte k síťovému napětí a pozorujte, co 
se děje ve žlábku.

Vysvětlení a komentář

Transformátor  je  v tzv.  stavu  nakrátko,  tzn.  sekundární  cívka  (v  tomto  případě  jeden 
závit – žlábek) je zkratovaná. Žlábkem proto protéká obrovský proud, díky Jouleovu teplu 
se cín či olovo velmi rychle roztaví. 
Poznámka pro „šťoury“: 

Můžete zkusit odhadnout, jak velký proud žlábkem teče.  Z doby roztavení jsem proud odhadla na přibližně 
500 A.  Pro odhad jsem použila  kalorimetrickou rovnici  a  vztah pro výpočet  Jouleových  ztrát  v obvodu 
(Q = R·I2).  Potřebné  údaje o olovu (měrné skupenské teplo,  skupenské teplo tání,  teplota tání  apod.)  lze 
nalézt v MFCHT [3].

Druhý způsob odhadu: Primárním obvodem teče proud cca 1,5 A – 1,8 A (v závislosti na tom, zda proud na 
sekundární straně prochází jen hliníkovým žlábkem nebo i olovem). Vzhledem k poměru počtu závitů 600 : 1 
a ztrátám v celém transformátoru si myslím, že odhad stovek Ampér v sekundárním obvodu je reálný.
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Poznámky

POZOR NA BEZPEČNOST! Děti ve škole nesmí nic zapojovat do síťového napětí, a 
v žádném případě ne vodiče. Doporučuji vodiče zapojit do prodlužovačky s vypínačem a tu 
poté teprve zapojit do sítě, rozhodně nedoporučuji zapojovat vodiče rovnou do zásuvky. 
Když jsem tenhle experiment ukazovala na základní škole, zapojovala jsem ho tak, aby 
děti neviděly, jaké napětí používám. Nepřijde mi rozumné, aby věděly, že vodiče jdou 
strčit do zásuvky. Na střední škole tento problém samozřejmě nevznikne, ale i tam je velice 
nutné dbát na bezpečnost.

Pozor na popálení. Žlábek i obsah jsou i po vypnutí proudu velmi horké, nesahejte na ně a 
neodkládejte ho jinam než na nehořlavou podložku.

Olovo i cín se roztaví velmi rychle, není třeba nechávat proud puštěný dlouho.

Přibližně v polovině případů se mi u tohoto pokusu stane, že při zapnutí vypadnou 
pojistky. Doporučuji si proto předem zjistit, kde máte jističe k fyzikální učebně…

Tohoto principu se v praxi využívá při tavení rud v hutnictví.

7. Levitující kroužek

Pomůcky

Dva hliníkové kroužky – plný a přeříznutý (viz obrázek 7), jádro U, dlouhé jádro I, vodiče, 
cívka 300 závitů, zdroj střídavého napětí okolo 40 V

Popis

Nasaďte primární cívku 300 závitů na jádro U. Rameno prodlužte jádrem I a nasaďte na 
něj hliníkový kroužek. Když primární cívku připojíte ke zdroji napětí, kroužek se vznese a 
zůstane levitovat nad cívkou. Pokud tam místo něj dáte přeříznutý kroužek, nevznese se.

Obrázek 7: Plný a přeříznutý kroužek – plný levituje, přeříznutý se nevznese

Vysvětlení a komentář

Nejspíš si vzpomenete na Lenzův zákon, který mluví o tom, že v sekundárním vinutí (které 
v tomto případě tvoří kroužek) se indukuje napětí a (je-li vinutí uzavřené) začnou protékat 
proudy takovým směrem,  aby magnetické pole,  které díky nim vznikne,  působilo proti 
změně magnetického pole, která tyto proudy vyvolala. Přímým důsledkem tohoto zákona 
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je, že v kroužku se indukuje napětí, a tedy tam teče proud, díky kterému okolo kroužku 
vzniká  magnetické  pole  opačného  směru  než  je  magnetické  pole  cívky.  Tyto  dva 
odpuzující se magnety (cívka a kroužek) se proto snaží od sebe dostat co nejdál a kroužek 
se vznese. 

Samozřejmě  platí,  že  čím  větší  napětí,  tím  výš  se  kroužek  vznese.  Bez  problémů 
experiment provádím se zdrojem napětí 42 V, stačí i méně.

V rozřízlém kroužku se sice také indukuje napětí, ale neteče tam proud, nevznikne proto 
magnetické pole a kroužek se nevznese.

Poznámky

Experiment je vhodný i na různé show a speciální hodiny, pokud rozříznutí dětem hned 
neukážete, dá se to komentovat jako cvičený kroužek, který se vznáší a necvičený, který se 
to ještě nenaučil…  
Poznámka pro „šťoury“: Výše uvedené vysvětlení síly, která kroužek nadnáší, jako odpuzování dvou 
magnetů, je sice názorné, ale ve skutečnosti je vše trochu komplikovanější. Podrobnější rozbor ale nechme 
do jiného příspěvku…

8. „Transformátor na stejnosměrné napětí“

Cílem experimentu je ukázat, že transformátor funguje na „proměnné napětí“, ne nutně na 
„střídavé napětí“. 

Pomůcky

Reostat přibližně 100 Ω, zdroj stejnosměrného napětí cca 1,5 V, cívky 300 závitů a 12 000 
závitů, dvě LED, uzavřené jádro

Postup

Zapojte obvod podle schématu na obrázku 7 s primární cívkou 300 závitů a sekundární 
cívkou 12 000 závitů. Zkuste pomocí posunu jezdce reostatu LEDky rozsvítit. Vzhledem 
k tomu, že LEDky jsou zapojeny paralelně s opačnou polaritou, měla by svítit  vždy jen 
jedna. Na čem závisí, jak moc LED svítí?

Obr. 7: Schéma zapojení

Vysvětlení

Pokud je transformátor napájen stejnosměrným napětím konstantní velikosti, neindukuje se 
v něm žádné  sekundární  napětí.  Jestliže  ale  změníme  primární  proud  (a  tedy  primární 
napětí)  pohybem jezdce reostatu,  sekundární  napětí  se indukuje a LEDky budou svítit. 
Transformátor tedy pracuje sice se stejnosměrným, ale ne konstantním napětím.

10



Věrka Koudelková: Transformátor

9. Kolik sekundárních žárovek je třeba, aby svítila jedna primární?

Víte, na čem záleží, jestli žárovka zapojená v primárním obvodu bude svítit?

Pomůcky

Dvě  cívky  300  závitů,  uzavřené  jádro,  zdroj  střídavého  napětí  6 V,  několik  malých 
žároviček (např. 3,5 V/0,3 A)

Postup

Zapojte transformátor s primární i sekundární cívkou 300 závitů. Primární stranu připojte 
na zdroj napětí,  na sekundární stranu zapojte jednu žárovičku. Pokud do transformátoru 
pustíte proud, sekundární žárovka bude svítit.

Vypojte žárovku ze sekundární strany a zapojte ji na primární stranu sériově (viz obr. 8). 
Transformátor  na  sekundární  straně  nechte  tzv.  „naprázdno“,  tedy  vodiče  nechte 
nezapojené. V tomto případě primární žárovka nesvítí. Jak je to možné? Vždyť na ní přece 
také je napětí 6 V…Nebo není? Vymyslete, proč žárovka nesvítí a navrhněte, jak to udělat, 
aby se rozsvítila.

Obr. 8: Schéma zapojení transformátoru pro pokus č. 9

Vysvětlení

Pokud je žárovka připojená na sekundární straně, je na ní napětí přibližně 6 V (resp. o něco 
nižší  kvůli  ztrátám  v transformátoru)  a  protéká  jí  přibližně  jmenovitý  proud  (který  ta 
žárovka  odebírá  z transformátoru).  Pokud  žárovku  připojíme  na  primární  stranu  a 
sekundární necháme naprázdno, teče do transformátoru jen tzv. proud naprázdno. Ten se 
spotřebovává  na  krytí  ztrát  v jádře  a  na  magnetizaci  primární  cívky.  Tento  proud  je 
poměrně malý, pro popsané uspořádání se pohybuje okolo 50 mA. Primární žárovkou tedy 
neprotéká dostatečný proud a nerozsvítí se.
Poznámka pro „šťoury“: Podrobněji je to, co se děje v transformátoru naprázdno popsáno např. v [2] nebo 
[4].
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Způsobů, jak zvětšit proud odebíraný transformátorem, je několik:

• Zvětšit ztráty v transformátoru – jádro částečně otevřít
• Zvětšit odebíraný proud na sekundární straně – zapojit na sekundární stranu malou 

žárovičku
• Sekundární stranu transformátoru zkratovat – transformátor odebírá zkratový proud, 

který je dostatečný na rozsvícení primární žárovičky

Závěr

Transformátor je zařízení, jehož princip je obvykle prezentován jako složitý na pochopení. 
Proto  se  na  gymnáziích  často  jeho  vysvětlení  omezí  na  krátkou  poznámku  a  výpočty 
pomocí  vzorce  pro  transformační  poměr.  Na  průmyslových  středních  školách  se 
zaměřením na elektro se učí  náhradní  schémata,  která  jsou sice dobrou pomůckou pro 
výpočty a řešení konkrétních problémů, ale začátečníkům podle mě princip spíše zatemní.

Výše  uvedené  (a  samozřejmě  mnohé  další)  experimenty  by  doufám  mohly  posloužit 
k lepšímu pochopení toho, co se v transformátoru děje.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo komentáře k tomuto textu či vlastní zkušenosti 
s uvedenými pokusy, budu ráda, když mi dáte vědět.

Poděkování

Ráda  bych  poděkovala  Zdeňkovi  Polákovi  za  půjčení  aparatury  na  elektromagnet  a 
věnování  fotografií.  Panu  Vladimíru  Chalupovi  za  obrázky  do  brožury  Hrátky 
s transformátorem [1] a svolení  použít  je i  v tomto článku (je autorem obrázků 1 a 3). 
Leošovi Dvořákovi děkuji za náměty na některé experimenty a pomoc s přípravou dílny. 
Všem  účastníkům  dílny  v Náchodě  patří  můj  dík  za  spoustu  zajímavých  připomínek, 
podmětů a nápadů.
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