
12 AUTOMA  1/2013

téma
au

to
m

at
iz

ač
ní

 t
ec

hn
ik

a 
v 

d
op

ra
vě

Automobilový průmysl nabízí četné inova-
ce, mezi něž patří asistenční systémy řidiče 
a vozidla, řízení odpružení, autodiagnosti-
ka, zlepšení komfortu (řízení klimatizace, 
osvětlení, sedadel, zábavních prvků – info-
tainment) a řízení hnacího ústrojí vozidla, 
asistence při parkování, varování před ko-
lizí, detekce chodců, kontrola hluku a vib-
rací a mnoho telematických funkcí (navi-
gace, e-services apod.). Mezi perspektiv-
ní rozvíjející se oblasti patří elektronické 
řízení pohonu a brzdění (drive-by-wire, 
brake-by-wire). Aktivní mechanismus ří-
zení je první krok k funkci steer-by-wire, 
což je elektronické řízení vozidla („řízení 
po drátech“). Sice ještě neumožňuje zce-
la autonomní jízdu, avšak zajišťuje korekč-
ní funkce a více pohodlí.

Významný nárůst využití telematiky v do-
pravě klade stále větší požadavky na elektro-
nické systémy ve vozidle i na dopravní infra-
strukturu. Vše je děláno za účelem podpořit 
bezpečné a rychlé rozhodování řidiče. S tímto 
cílem byl také plněn úkol NextMAP (společ-
ná úloha ERTICA a společností Navigation 
Technologies, TeleAtlas, BMW Group, Dai-
mler Chrysler, Jaguar, Fiat a Renault; 2000 až 
2002). Předmětem úlohy bylo posoudit tech-
nickou a ekonomickou proveditelnost rozší-
řených formátů mapových databází a posou-
dit výhody pro vozidlové systémy ITS (In-
telligent Transport Systems), zejména dopad 
na ADAS (Advanced Driver Assistance Sys-
tems). Dokument NextMAP rozšiřuje stan-
dard GDF (Geographic Data Files) o další 
aspekty využitelné v dopravně-telematických 
aplikačních programech. V tab. 1 jsou uvede-
ny aplikační programy, které tuto rozšířenou 
databázi využívají. 

Dlouho trvající jízda v koloně na dálnici je 
pro člověka relativně jednoduchá, nudná re-
gulační úloha, neboť nejsou využívány jeho 
schopnosti. Bylo by proto možné vyvinout re-
gulátor, který vykonává tyto řidičovy úlohy:
– dodržování stopy a regulace rychlosti,
– dodržování vzdálenosti od pevných a po-

hyblivých překážek,
– změna jízdního pruhu doprava při volném 

jízdním pruhu na dostatečné délce vpředu 
a vzadu,

– změna jízdního pruhu doleva (předjíždění) 
při volném jízdním pruhu vpředu a vza-
du a dostatečně větší rychlosti vzhledem 
k předjížděnému vozidlu.
Pro automatický provoz je tedy vedle udr-

žování zadané rychlosti jízdy při uvažování 
dopravních značek (omezení rychlosti, zákaz 
předjíždění) nutné průběžné měření vzdále-
nosti k objektům ve třech jízdních pruzích 

Automaticky a autonomně řízená silniční vozidla

(vlastním, levém a pravém), a to dopředu 
i dozadu. Řízené vozidlo musí poznat jiná vo-
zidla řízená lidmi a brát na ně ohled. Technic-
ké řešení těchto problémů není jednoduché, 
ale je v zásadě možné. 

šení se účastnilo několik amerických univer-
zit a předních výrobců automobilů a letadel. 
Předpokládalo se, že vozidla budou vedena 
po virtuální (magnetické) koleji, budou se 
pohybovat v kolonách maximálně po dvaceti 

vozidlech a veškeré podélné řízení (rychlost 
a zrychlení) a příčné řízení (poloha a směr) 
budou automatické. Systém byl již několikrát 
předveden na různých dálnicích v USA, Ev-
ropě a v Japonsku. V červnu 2005 byla ote-

vřena první automatická dálnice 
v USA (Turnpike, New Jersey). 

Automobily jsou stále častěji 
vybavovány tempomatem a anti-
kolizním zařízením, které ovládá 
žádanou hodnotu rychlosti zadá-
vanou tempomatu, jestliže se au-
tomobil příliš přiblíží k vozidlu 
jedoucímu před ním. Kdyby byla 
tato sestava doplněna zařízením 
pro vedení automobilu po virtu-
ální koleji, vznikl by vlastně au-
topilot, který by vedl automobil 
v přímém směru a zabraňoval ko-
lizi s vozidlem před ním. Je zná-
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Obr. 1. Automatizovaný dálniční systém AVSS11 (USA)
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Obr. 2. Struktura vozidla pro provoz na automatické 
dálnici
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Tab. 1. Aplikační programy využívající rozšířenou databázi NextMAP 
(dostupné na <www.cdv.cz/itsrevue/index.php?its=archiv-clanku/projekt-nextmap>)

Podélné 
řízení 
vozidla

adaptivní řízení (ACC) automaticky kontroluje rychlost vpředu jedoucích 
vozidel a odstupu od nich

adaptivní řízení nastavení 
světlometů

dynamicky ovládá světlomety

varovné rychlostní systémy varují před průjezdem zatáčkou nepřiměřenou rychlostí
zlepšení dohlednosti systémy zlepšují dohlednost v nepříznivých světel-

ných a klimatických podmínkách
vizuální a akustická signali-
zace řidiči

systémy poskytují vizuální a akustické informace varu-
jící před výskytem potenciálně nebezpečných míst

varovné protikolizní systémy varují řidiče před možností kolize
Příčné 
řízení
vozidla

varování před změnou směru varují řidiče před nezáměrnou změnou směru
asistent „držení jízdní stopy“ napomáhá řidiči zachovat jízdní dráhu vozidla
asistent změny směru informuje řidiče o vozidlech v sousedních jízdních pruzích

Automatické dálnice 
Automatizovaný dálniční systém (AHS 

– Automated Highway System) je projekt pl-
noautomatického řízení vozidel na dálnici 
v rámci ITS v USA. Šlo o úlohu, jejíhož ře-
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mo, že propustnost jednoho silničního pruhu 
neroste monotónně s rychlostí v něm jedou-
cích vozidel, ale vykazuje určitý extrém okolo 
rychlosti 75 km/h. Důvodem je konečná doba 
reakce řidiče (resp. jeho pásmo propustnosti), 
což nutí řidiče při větších rychlostech udržovat 
mnohem větší rozestup mezi vozidly. Jestliže 
bude řidič nahrazen automatickým zařízením, 
které bude udržovat směr a konstantní vzdále-
nost od předchozího vozidla, jde již o oblast 
automatických dálnic. Ze skupiny vozidel 
v daném okamžiku jedoucích stejným smě-
rem se vytvoří kolona s minimálními vzdá-
lenostmi mezi vozidly a vedoucímu vozidlu 
budou poskytnuty veškeré informace potřeb-
né pro rozhodování o rychlosti a směru jízdy 
celé kolony. Jsou-li vytvářeny kolony z vozi-
del směřujících za stejným cílem, na silnice 
je vlastně přenášen princip známý z elektro-

nické pošty. U elektro-
nické pošty není účastní-
kovi pronajata celá linka 
jako u klasického tele-
fonu, ale zpráva je roz-
dělena na pakety s adre-
sou na základě protokolu 
TCP/IP, které samostat-
ně putují právě volnými 
komunikačními linkami. 
Paketům v popisovaném 
případě odpovídají kolo-
ny vozidel pohybující se 
velkou rychlostí při mi-
nimálních vzdálenostech 
mezi vozidly. Kolona je 

virtuální a podle potřeb účastní-
ků narůstá či se rozpadá (účast-
ník může podle svého rozhodnutí 
kdykoliv vybočit do pruhu s kla-
sickým řízením a opustit dálni-
ci). Vedoucí vozidlo je ve stálém 
spojení s nadřazenou regulač-
ní vrstvou, která mu doporučuje 
nejvýhodnější cestu podle stavu 
dopravní situace v celém regio-
nu. Jízda v koloně (platooning) 
má i další výhody. Jestliže vzdá-

lenosti mezi vozidly v koloně nepřesáhnou 
polovinu délky vozidla, klesne čelní aerody-
namický odpor o až 25 %, což znamená vý-
znamnou úsporu paliv a méně exhalací.

Pro řízení takovýchto kolon (car platoons) 
je v regulační technice používáno označení 
inteligentní systém řízení. Struktura systé-
mu řízení automatické dálnice je znázorněna 
na obr. 1. Na nejnižší úrovni funguje regu-
lační vrstva, která se skládá z regulátoru pro 
udržování směru a regulátoru pro udržování 
rychlosti vozidla, zachovávající konstantní 
vzdálenost mezi jednotlivými členy kolony. 
Zde je možné použít vybavení uvažované pro 
inteligentní automobil. Směr je udržován po-
mocí virtuální „koleje“, tvořené permanent-
ními magnety umístěnými v povrchové vrs-
tvě vozovky uprostřed jízdního pruhu, kte-
ré jsou od sebe v podélném směru vzdáleny 
1,2 m. Střídáním polarity jednotlivých mag-
netů může být vytvořen binární kód informu-
jící o měnících se vlastnostech silnice. Jako 
snímače se používají magnetometry v před-
ním a zadním nárazníku. Vytvoření takové-
to virtuální koleje je celkem nenáročné. Vý-
stupním členem je servomotor řízení, který 
dodává přídavný moment k volantu (přídav-
ný moment lze ručním řízením přemoci, což 
je chápáno jako signál k opuštění pruhu s au-
tomatickým řízením).

Regulátor rychlosti využívá radarové měře-
ní vzdálenosti od předchozího vozidla a jeho 
výstupy jsou žádaná hodnota rychlosti pro 
elektronický regulátor otáček motoru (před-
pokládá se, že vozidla mají automatickou pře-
vodovku) a žádaná hodnota brzdicího mo-
mentu pro elektronický regulátor brzdicího 
momentu, který se poněkud liší od klasic-
kého regulátoru, jenž využívá systém ABS. 

Podobný je systém automatického řízení 
vozidla Convoy. Tento systém může řidič kdy-
koliv použít, je-li vozidlo vybaveno náležitou 
technikou (kamera, snímače, ovládací prvky, 
řídicí jednotka) a silnice má vodicí jízdní pruh. 
Vodicí pruh je v tomto případě vytvářen s vyu-
žitím zeleného dělicího pruhu, jehož šířka však 
musí být minimálně 4 m; v ostatních případech 
je nutné dálnici rozšířit (obr. 3).

Jakmile řidič dosáhl přiměřené pozice 
ve vodicím pruhu, předá spínačem (4) na obr. 4 
řízení automatu. Jestliže vozidlo může převzít 
automatické řízení (např. dostatečně malá boč-
ní vzdálenost od vodicího zařízení pro snímače 
(3)), potvrdí vozidlo převzetí řízení (11). Vozi-
dlo potom zvýší rychlost na určenou pro vodicí 
pruh (např. 130 km/h). Boční vzdálenost k vo-

běžná dálnice dálnice s vodicím pruhem

svodidlo vodicí zařízení vodicí pruh 2,20 m

3,75 m

3,75 m3,75 m

3,75 m

2,7 m2,7 m

krajnice

levý pruh levý pruh

pravý pruh pravý pruh

odstavný pruh odstavný pruh

Obr. 3. Automatizovaný dálniční systém Convoy (ATZ 1988/9)

Obr. 5. Regulační obvod řidič-vozidlo při udržování přímého 
směru jízdy

požadovaný 
směr jízdy ε.pož

vnější poruchy 
(boční vítr, nerovnost 
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Obr. 4. Vybavení vozidla pro automatické řízení systémem Convoy

1 – kamera (optopilot),  
2 – snímače podélného 
rozestupu, 3 – snímače 
vzdálenosti pro boční vedení,  
4, 5 – vysílač a přijímač 
pro komunikaci s vozidlem 
jedoucím vpředu a vzadu, 
6 – centrální počítač pro 
vyhodnocení snímaných 
signálů a řízení servojednotek 
pro plyn, brzdu a řízení,  
7 – elektronický jízdní 
pedál, 8 – brzdový posilovač 
v kombinaci s ABS,  
9 – posilovač řízení,  
10 – spínač pro zapnutí 
a vypnutí automatického řízení, 
11 – optické a akustické 
informace pro řidiče; nejsou 
zakresleny snímače pro určení 
stavu povrchu vozovky (mokro/ 
/led) a antény pro informace 
z cizích zdrojů (dopravní 
rozhlas, doporučení trasy)

Obr. 6. Schematické znázornění automatického řízení nákladního automobilu (ATZ, 1978, č. 2)

1 – přední maska, 3 – zadní 
anténa, 4 – snímač dráhy 
nebo rychlosti, 5 – hydraulické 
ventily, 6 – akční válec řízení,  
7 – doplňková anténa,  
8 – vodicí kabel, 9 – vzduchové 
brzdy s protiblokovacím 
zařízením, 10 – elektronika  
pro podélné ovládání,  
11 – mikropočítač,  
12 – elektronika pro směrové 
ovládání, 13 – motor, 
převodovka
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Tab. 2. Roztřídění asistenčních systémů řidiče motorového vozidla 
(podle NEUNZIG, D.: Fahreassistenz auf dem Weg zur aktiven Unfallvermeidung. Fors-
chungsgesselschaft Kraftfahrwesen mbH. Aachen, 2004)

Úroveň navigace Úroveň vedení vozidla Úroveň stabilizace
Informace a výstrahy navigační systém asistence při změně 

jízdního pruhu
Závazné pokyny rozeznávání doprav-

ních značek
Zásahy do řízení řízení dynamiky vozidla
Převzetí řízení automatické zabráně-

ní kolizi

Vývoj automatické dálnice pokračuje 
a v USA lze očekávat zavedení dalších úse-
ků. Druhou cestou jsou pokročilé asistenční 
systémy. Asistenční systémy nenahrazují řidi-
če, pomáhají mu však v různých činnostech, 
které mohou dělat lépe či rychleji. 

Autonomní řízení silničních vozidel 

Řidič ovládá vozidlo řízením, brzděním 
a zrychlováním. Nejnižší úroveň tvoří zpětno-

vazební a přímé řízení, kam pat-
ří zejména řízení směru, polohy, 
rychlosti a zrychlení automobi-
lu. Vozidlo na zásahy řidiče re-
aguje, ale ne vždy tak, jak si ři-
dič představuje. O pohybech vo-
zidla je řidič informován; např. 
vizuálně o výchylkách ze smě-
ru. Kromě vizuálních informa-
cí dostává řidič ještě informace 
mechanické: vestibulární (zrych-
lení) a haptické (moment na vo-
lantu). Řidič tyto informace po-
rovnává se zadanými požadova-
nými veličinami a pro docílení 
požadovaného směru své vozi-
dlo neustále koriguje. Řidič, vo-
zidlo a okolí, ve kterém se vo-
zidlo pohybuje, tedy tvoří re-
gulační obvod (obr. 5). V tomto 
obvodu má řidič funkci regulá-
toru a automobil je regulovanou 
soustavou. Vnější poruchy, kte-
ré působí na vozidlo, často po-
cházejí z vozovky (trasa silnice, 
nerovnosti, příčný nebo podélný 
sklon, změna přilnavosti), kromě 
toho na vozidlo mnohdy působí 
i vliv bočního větru. Směr jízdy 
ovlivňují také vnitřní poruchy, 
jako např. rozdílné brzdné síly 
na levé a pravé straně vozidla. 
Nesouměrné brzdění ale vzni-
ká také vnějším vlivem (rozdíl-
nou přilnavostí vozovky v příč-
ném směru). Určitému natočení 
volantu βv odpovídá např. urči-
tá hodnota úhlové rychlosti otá-
čení vozidla okolo svislé osy ε. 

(tzv. stáčivá rychlost), která je odezvou sys-
tému vozidla (obr. 5). Princip automatického 
řízení vozidla označovaný Dual-Mode-Bus 
je znázorněn na obr. 6. Na obr. 7 je ukázán 
příklad elektronického řízení nákladního au-
tomobilu představeného v roce 1987 firmou 
Bosch. Vodicí kabel je zapuštěn do drážky 
v povrchu vozovky.

Pro veřejnou městskou dopravu byl firmou 
MAN vyvinut autobusový dopravní systém, 
který se nevztahuje jen na dopravní prostře-
dek (autobus), ale zahrnuje také další složky 
(jízdní dráha, zastávky, provoz). K bočnímu 
vedení, tzv. držení stopy, je použit kabel ulo-
žený asi 30 mm pod povrchem vozovky. Au-
tobus má dvě antény a jeden řídicí počítač. 
V oblasti hydrauliky jsou vedle sériového 

Obr. 7. Schematické znázornění nejdůležitějších částí elektronické regulace příčného vedení 
autobusu MAN (ATZ, 1979, č. 5)

1 – naváděcí a informační kabel,  
2 – siločáry, 3 – anténa, 4 – regulátor 
řízení, 5 – ventilový blok, 6 – akční 
válec, 7 – snímač rychlosti,  
8 – regulátor jízdy, 9 – regulátor  
brzd + ABS, 10 – místní smyčka,  
11 – místní vysílač/přijímač,  
12 – anténa pro 10, 13 – vysílač/ 
/přijímač pro 12, 14 – informace pro 
cestující, 15 – radar pro ochranu 
proti najetí na překážku,  
16 – radarové antény

dicímu zařízení je určována snímači (3) a po-
čítačem (6) je přiveden signál k servořízení 
(9). Optopilot (1) redundantně kontroluje celé 
přední pole, přičemž část výřezu obrazu může 
být prostřednictvím zpětného zrcátka nasmě-
rována dozadu. Snímač odstupu (2) umístěný 
vepředu určuje volný prostor v jízdní stopě. 
Komunikační místa (4) a (5) (např. infračerve-
né vysílače a přijímače) vyzařují identifikač-
ní kód, rychlost vozidla, zpoždění a popř. dal-
ší údaje. Určí-li kamera (1) nebo snímače (2) 
překážku v nebezpečné vzdálenosti, začne pro-
střednictvím zařízení (6) krizové brzdění. In-
formace o tomto opatření je současně předána 
(4) a (5). Optopilot rozděluje zorné pole sní-
mané kamerou do oblastí, které jsou následně 
analyzovány (úroveň jasu), a získané výsled-
ky jsou předány řídicí jednotce.

Obr. 8. Schéma elektronického udržování 
stopy autobusu MAN (ATZ, 1989, č. 2)
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Obr. 9. Vozidlo s automatickou regulací podélného pohybu

Obr. 10. Vozidlo s automatickou regulací příčného pohybu

Obr. 11. Schéma zařízení optopilot pro měření odstupu 
impulzním laserem a kontrolu jízdního pruhu prostřednic-
tvím CCD kamery
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možné koordinované brzdění kolony (udržová-
ní konstantního odstupu mezi vozidly). Vhod-
nými snímači (několikapaprskový impulzní 
laser) nebo vyhodnocením obrazu kamery je 
možné bezpečně rozpoznat i různé překážky.

Koncepce k automatickému vedení vozi-
dla v příčném směru vychází z regulačního 
chování řidiče. Podle toho je úloha příčného 
vedení rozdělena na:
– řízení směru, které vozidlo vede v přibliž-

ném směru silnice,
– regulování jízdy ve stopě k dodržení dané 

šířky jízdního pruhu.
Povel k nastavení úhlu řízení se tedy sklá-

dá z řídicí části (vstupem je zakřivení silnice 
a rychlost jízdy) a z regulované části (vstupem 
je boční odchylka). Ke zjištění boční odchylky 
pro regulaci stopy jsou na přídi a zádi vozidla 
ultrazvukové senzory k měření boční vzdále-
nosti od vodicí laťky. Pro řízení směru je ze 
souboru dat řídicího počítače vybrán průběh 
křivosti silnice. Zařízení znázorněné na obr. 11 
je redundantní systém k vyhodnocení obrazu 
s digitální CCD kamerou. Jako akční člen fun-

guje frekvenčně řízený krokový motor, kte-
rý prostřednictvím ozubeného hřebenu pohá-
ní hřídel volantu. Rovnice řízení a algoritmus 
regulace jsou řešeny v ústřední řídicí jednotce 
CPU (Central Processing Unit). 

V roce 2005 vyhlásila agentura DARPA 
(Defense Advanced Research Project Agen-
cy) závod automatických automobilů. Závod 
probíhal v kalifornské poušti na trati dlouhé 
175 mil a závodu se zúčastnilo několik desí-
tek soutěžních týmů převážně z univerzit, ale 
také několik výrobců automobilní techniky. 
Závod vyhrálo družstvo studentů s konvenč-
ním terénním automobilem Volkswagen Tu-
areg, který byl doplněn příslušnými snímači 
a navigační a regulační technikou. Při hledá-
ní technického řešení návrhu takového auto-
matického zařízení lze jistit, že ve většině pří-
padů je nejvýhodnější cestou napodobování 
činnost lidského řidiče. 

Vize o automatické jízdě vozidla (auto-
nomní řízení, automatizovaná jízda) se podle 
prognóz stane skutečností kolem roku 2020. 
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servořízení nutná dvě nezávislá řídicí ústrojí 
pro elektronické udržování stopy. Z bezpeč-
nostních důvodů je zařízení redundantní. Třetí 
elektronický kanál kontroluje oba trvale za-
pojené okruhy řízení (obr. 8). 

Vzhledem k velké provozní spolehlivosti 
automatické regulace v porovnání s lidskou 
regulací vzroste bezpečnost, ale poklesne sil-
niční kapacita. Řidič by mohl využitím své 
inteligence přemýšlet o předjetí okolních au-
tomaticky řízených vozidel. Proto by mohl 
vzniknout problém akceptovatelnosti tako-
véhoto kombinovaného provozu.

Schéma vozidla s automatickou regulací 
podélného pohybu (jízda v koloně, nouzové 
brzdění při náhlé překážce) je na obr. 9. Sa-
motným měřením odstupu lze zjistit zpomalení 
vedoucího vozidla ve vozidle následujícím jen 
s dlouhou časovou prodlevou. Tuto prodlevu 
lze podstatně omezit přenosem dat. Zpomalení 
změřené v prvním vozidle je přenášeno rádio-
vou nebo optickou cestou na následující vozi-
dla a tam ihned předáno regulátoru zpomalení, 
který řídí škrticí klapku a brzdný tlak. Tak je 

Obr. 12. Jedna z prognóz vývoje autonomního vozidla (zdroj: Bosch)
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y   Setkání uživatelů řídicí 
techniky Honeywell 2012

Devatenácté výroční setkání uživatelů ří-
dicích systémů značky Honeywell se kona-
lo v Litomyšli ve dnech 27. až 28. listopa-
du 2012. Pořádající firma Honeywell, spol. 
s r. o., připravila pro 62 účastníků setkání 
devět odborných přednášek a stolní výstav-
ku produktů.

Na úvodní přehledovou informaci o dění 
ve společnosti za poslední rok navázala 
přednáška Servisní služby Honeywell o na-
bídce servisních služeb a možnostech mig-
race ze starších řídicích systémů na součas-
ný systém Experion PKS. Jednou z novinek 
je školicí kurz základů ladění PID regulač-

ních obvodů. V přednášce Turbínový kont-
rolér – zkušenosti z aplikace byl představen 
projekt zavedení regulátoru turbíny na bázi 
řídicí jednotky C300 na turbíně TG21/22 ve 
společnosti United Energy, Komořany, reali-
zovaný v létě 2012. V přednášce Technology 
Update – Sustain.Ability Jean-Marie Alliet 
z afilace Honeywell Europe především před-
stavil generačně nový řídicí systém Expe-
rion® PKS Orion s univerzálními kanály I/O 
(s programovou volbou AI/AO/DI/DO), vir-
tualizací výpočetních systémů a rozšířenými 
možnostmi operátorských rozhraní. Poté bylo 
v přednášce Profit Suite AES – APC projekty 
pojednáno o současném nástroji pro pokroči-
lé řízení a podán přehled řešených projektů.

Druhý den setkání byl v přednášce 
Main tenance Mate na příkladu z praxe 

představen nástroj pro řízení údržby ob-
jektů budov a výrobních prostor. Přednáška 
Společnost A. Hock se představuje informo-
vala o obnovení výroby regulačních venti-
lů Honeywell ve firmě A. Hock MSR- und 
Electronic Service GmbH. Přednáška Pro-
cesní měření a řízení poskytla přehled vý-
robního programu společnosti Honeywell 
v oblasti provozních přístrojů a kompakt-
ních regulátorů včetně unikátních převod-
níků tlaku řady Smart Line a systému kom-
paktních řídicích jednotek RC500. Setkání 
uzavřela přednáška Integrované řešení bez-
pečnosti průmyslových areálů a dopravní 
infrastruktury s živou ukázkou fungování 
radarového dohledu.

Účastníci byli s odbornou náplní i organi-
zací setkání vesměs velmi spokojeni. (sk)


