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odborné publikace

Autorem knihy je doc. Dr. Ing. Pavel Ně-
meček, pracovník Strojní fakulty Technické 
univerzity v Liberci, který se mimo jiné dlou-
hodobě věnuje i problematice nejistot měření.

Kniha, která nejen svým formátem A4, ale 
také názorným pojetím výkladu spíše připo-
míná vysokoškolská skripta, vznikla původ-
ně pro potřeby České společnosti pro jakost 
(ČSJ), jejímž je autor členem, přičemž svou 
aktivní činnost orientuje především do oblas-
ti působnosti její metrologické skupiny. Pub-
likace je určena k použití především v praxi, 
a to pracovníky, kteří se setkávají s potřebou 
zpracovat údaje získané měřením do podoby 
výsledků měření, a tedy v dnešní době také 
určit výslednou nejistotu měření. Je psána 
velmi názorně a srozumitelně, takže umož-
ní čtenáři proniknout do teorie i praxe určo-
vání nejistot měření. Opírá se o potřebnou 
a platnou legislativu tohoto oboru metrologie, 
ale vše přibližuje především prostřednictvím 
mnoha názorných příkladů. Může posloužit 
jako velmi cenná pomůcka také studentům 
technických škol i dalším zájemcům se zá-
kladními znalostmi matematické statistiky 
a pravděpodobnosti.

Kniha samotná je vedle úvodu a závěru 
rozdělena do čtrnácti dalších, poměrně struč-
ných kapitol, které na sebe logicky navazují 
a vedou čtenáře k zamýšlenému cíli. Kapito-
la 1 uvádí čtenáře velmi stručně do problémů 
veličin a signálů v metrologii. Kapitola 2 je 
netradičně umístěným seznamem 35 literár-
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ních pramenů a odkazů. Následuje přehled-
ný terminologický slovník vybraných poj-
mů, který se opírá o Mezinárodní metrolo-
gický slovník. Kapitoly 4 a 5 uvádějí čtenáře 
do základů systémového pojetí měření s jeho 
variabilitami, zatímco kapitola 6 se zaměřuje 
na zdroje těchto variabilit v procesu měření 
a kapitola 7 je klasifikuje z pohledu tradiční 
teorie chyb měření.

Z pohledu samotných nejistot měření je 
možné za stěžejní považovat především ka-
pitolu 8, kde je přiblíženo rozdělení nejistot, 
a kapitolu 9, která se podrobně zabývá postu-
py určování nejistot měření a je také se svý-
mi 34 stranami nejrozsáhlejší kapitolou pub-
likace. Následující kapitola 10 vše zobecňuje 
do názorné grafické podoby vývojového dia-
gramu, zatímco kapitola 11 upozorňuje na ně-
která specifika nejistot při kalibracích měřidel 
a kapitola 12 na problémy spojené s nejistota-
mi při měření dynamických veličin. Kapitola 
13 předcházející závěru představuje podrob-
něji osm základních směrnic, o které se celá 
legislativa nejistot měření opírá.

Závěrem publikace nekončí, ale jakýmsi 
jejím přídavkem je nečíslovaná kapitola, kte-
rá na dalších sedmnácti stranách přibližuje 
a naznačuje odvození mnoha základních si-
tuací z předchozího textu, především se za-
měřuje na jednotlivé typy rozdělení pravdě-
podobnosti používané při analýze nejistot. 
Závěrečná příloha uvádí do logických sou-
vislostí základní statistické parametry. Právě 
díky tomuto „bonusovému“ přiblížení teore-
tických základů, četným názorným příkladům 
a shrnutím, která jsou obsažena v závěru vý-
znamnějších kapitol, stejně jako díky mnoha 
objasňujícím obrázkům, schématům a tabul-
kám, se může kniha stát cennou pomůckou 
pro širokou technickou veřejnost.

Publikaci lze získat u České společnosti 
pro jakost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 
(www.csq.cz).

Ing. František Vdoleček, CSc., 
FSI VUT v Brně (vdolecek@fme.vutbr.cz)
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y   Fotovoltaická elektrárna 
o instalovaném výkonu 4 MW 
na Břeclavsku

Siemens získal zakázku na výstavbu foto-
voltaické elektrárny Dobré Pole. Elektrárna 
o instalovaném výkonu 4 MW bude vybudo-
vána na Břeclavsku, nedaleko státní hranice 
s Rakouskem. 

Investor a budoucí provozovatel fotovol-
taické elektrárny, společnost D.P.E.S., si ji-
homoravskou lokalitu Dobré Pole nevybral 
náhodou. S 1 715 hodinami slunečního svi-
tu ročně a největším počtem bezoblačných 
dní je tento region nejvhodnějším místem 
pro stavbu fotovoltaických elektráren v Čes-
ké republice. 

Společnost Siemens Engineering vyhrá-
la soutěž o tuto významnou zakázku díky své 
schopnosti v krátké době zrealizovat celý pro-
jekt „na klíč“. Kromě fotoelektrických pane-

lů Siemens dodá veškerá technická zařízení 
elektrárny: sdružovací skříně, měniče, trans-
formovny, předávací stanice, vyvedení výko-
nu i monitorovací systém celé elektrárny. Zá-
roveň zajistí veškeré stavební práce i instalaci 
elektronické zabezpečovací signalizace. (ed)

  Energetický řetěz od firmy 
Hennlich v Tušimicích 
je nejdelší na světě

Pohyblivý přívod energií, tzv. energetic-
ký řetěz, který v severočeské elektrárně 
Tušimice II instalovala společnost Hennlich 
Industrietechnik, je nejdelší na světě. Zařízení 
přivádí energii do skládkových strojů, jež zá-
sobují elektrárnu uhlím. „Celková délka pří-
vodu energií přesahuje 600 metrů, čímž řetěz 
překonal dosavadní délkový rekord z námoř-
ního přístavu v Singapuru o více než 100 me-
trů,“ řekl Vítězslav Votruba, vedoucí výrobní-

ho závodu Hennlich Engineering. Tento zá-
vod společnosti Hennlich Industrietechnik 
zařízení navrhl a vyrobil. 

Energetický řetěz dodaný tušimické 
elektrárně získal hlavní cenu Vector Award 
na letošním mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Hannoveru. Zvítězil mezi 110 
přihlášenými projekty ze 23 zemí světa. 

Technickou zajímavostí projektu je to, 
že řetěz umožňuje připojit každý ze sklád-
kových strojů na libovolný typ energetic-
kého přívodu. „Ke strojům přivádíme pět 
jednotlivých energetických přívodů inte-
grovaných do jednoho přívodního vedení. 
Součástí flexibilních vedení jsou i optické 
kabely pro přenosy signálů a přívod tech-
nologické vody,“ uvedl Vítězslav Votruba. 

Podobné zařízení jako v Tušimicích již 
Hennlich Engineering instaloval např. pro 
hnědouhelnou elektrárnu Počerady, která 
stejně jako elektrárna Tušimice II patří do 
skupiny ČEZ. (ed)


