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AV ČR získala patent na zařízení, které prý zlevní úpravu surovin
Téma: Akademie věd ČR
13.5.2014 16:14    Zpravodajství ČTK    Strana     
    mar        

  Praha 13. května (ČTK) - Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR získali patent na zařízení, které podle nich může zlevnit úpravu surovin. Nové zařízení, které dokáže vytvořit silné magnetické pole bez dodávky elektrické energie, může být v budoucnu využito i při diagnostické magnetické rezonanci. Vědci o tom dnes informovali ČTK.

  Princip zařízení spočívá ve speciálním upořádání dvou protilehlých sestav magnetů v dutých tubusech, mezi nimiž se ve vzduchové mezeře vytváří silné magnetické pole. Intenzita pole se mění zvětšováním nebo zmenšováním mezery.

  "Naším cílem je najít cestu, jak pomocí permanentních magnetů vytvořit silné pole v dostatečně velkém objemu," uvedl hlavní autor vynálezu Václav Žežulka. Hlavním problémem je zvládnutí velkých sil, které by mohly magnety zničit.

  Metoda skládání magnetů do větších celků se podle vědců v praxi používá třeba při stavbě magnetických filtrů, které se využívají v průmyslových provozech k účinnějšímu odstraňování feromagnetických příměsí. Tyto příměsi snižují kvalitu výrobků a mohou způsobit poškození technologických zařízení.

  Nový vynález prý umožňuje vytvořit ještě o zhruba polovinu silnější magnetické pole. "Díky tomu by mohlo být například čistění surovin nebo i obohacování železných rud levnější než dosud," uvedl vědecký tajemník ústavu Pavel Straka.

  Podle vědců by vynález mohl zlevnit i magnetickou rezonanci, která se používá zejména ve zdravotnictví ke zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. "Zatím je to sice jen vize, ale podle nás reálná," uvedl Žežulka. Podle něj bude záležet zejména na dostatku o peněz a mladých vědců, kteří by ve vynálezu pokračovali.

  Češi loni podali nejvíc patentových přihlášek za posledních 20 let. Celkem jich bylo 984. Výrazně aktivní jsou hlavně české univerzity, které se na počtu patentů podílí čtvrtinou.

  mar jw





AV ČR získala patent na zařízení, které prý zlevní úpravu surovin
Téma: Akademie věd ČR
13.5.2014    ceskenoviny.cz    Strana 0    Styl
    ČTK        
Praha - Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR získali patent na zařízení, které podle nich může zlevnit úpravu surovin. Nové zařízení, které dokáže vytvořit silné magnetické pole bez dodávky elektrické energie, může být v budoucnu využito i při diagnostické magnetické rezonanci...




http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/av-cr-ziskala-patent-na-zarizeni-ktere-pry-zlevni-upravu-surovin/1078622?nt

Vědci patentovali zařízení, které zlevní magnetickou rezonanci
Téma: Akademie věd ČR
13.5.2014    prvnizpravy.cz    Strana 0    byznys
            
Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR patentovali zařízení, které může zlevnit úpravu surovin i magnetickou rezonanci.

Nové zařízení, které dokáže vytvořit silné magnetické pole bez dodávky elektrické energie, patentovali vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR, v.v.i. Vynález spořící elektrickou energii může být v budoucnu využit nejen pro zlevnění úpravy nerostných surovin, ale také v různé přístrojové technice, například v diagnostické magnetické rezonanci. O udělení patentu informoval ředitel ústavu RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Princip nového zařízení spočívá ve speciálním upořádání dvou protilehlých sestav permanentních magnetů v dutých tubusech, mezi nimiž se ve vzduchové mezeře vytváří silné magnetické pole. Intenzita pole se mění regulací šířky vzduchové mezery. Sestavy se skládají buď z jednotlivých magnetů, nebo v případě většího zařízení z velkých bloků (o hmotnosti až 15 kg) sestavených z menších magnetů.

„Našim cílem je najít cestu, jak pomocí permanentních magnetů vytvořit silné pole v dostatečně velkém objemu pro požadované konkrétní užití. Princip nového zařízení není složitý. Hlavním problémem je však nutnost zvládnout velké síly, kterými velké NdFeB magnety (vyrobené ze směsi neodymu, železa a bóru) působí jak na sebe vzájemně, tak na okolní feromagnetické předměty. Aby nedošlo k destrukci magnetů při jejich volném prudkém přitažení, musí jejich přitahování při vytváření sestav probíhat řízenou rychlostí,“ vysvětluje hlavní autor vynálezu Ing. Václav Žežulka.

„Větším zařízením, které se skládá z menších magnetů, dokážeme vytvořit pole s magnetickou indukcí přes 1,8 Tesla. Považujeme to za uspokojivý výsledek, ale zdaleka ne konečný,“ uvádí vědecký tajemník ústavu doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc., který na vynálezu spolupracoval.

Metody skládání permanentních magnetů do větších celků nebo do velkých bloků patentoval výzkumný tým již dříve, jednu z nich kromě v ČR také v USA. Tato metoda byla v praxi již užita při stavbě magnetických filtrů a odlučovačů se silným magnetickým polem, využívaných nyní v průmyslových provozech k účinnějšímu odstraňování nežádoucích feromagnetických příměsí z různých surovin. Tyto příměsi totiž významně snižují kvalitu finálních výrobků a mohou případně způsobit i vážné poškození technologického zařízení.
 
„Nečistoty se do suroviny mohou dostat při těžbě, transportu i úpravě. Při užití vhodného typu magnetického filtru nebo separátoru umožňuje silnější magnetické pole účinněji zachytit například jemné železné otěry, které vzniknou při mletí suroviny v mlýnech, ale třeba také různé napadané šrouby, matky nebo dráty, které se v surovině mohou náhodně vyskytnout,“ objasňuje Ing. Žežulka.

Nově patentované zařízení umožňuje vytvořit ve srovnání se zmíněnými magnetickými filtry ještě přibližně o 50 procent silnější magnetické pole. „Díky tomu by mohlo být například čistění surovin nebo i obohacování železných rud levnější než dosud,“ říká doc. Straka.

V budoucnu by mohl vynález najít uplatnění například i jako zdroj magnetického pole v zařízeních diagnostické magnetické rezonance, které by tak mohly být mnohem levnější.  „Zatím je to sice jen vize, ale podle nás reálná. Nezbytnými předpoklady pro další pokračování prací jsou nejen dostačující finanční prostředky, ale také získání mladých pracovníků, kteří by s potřebným entuziasmem pokračovali v nastoupené cestě,“ uzavírá Ing. Žežulka.

Výsledky výzkumných prací jsou průběžně publikovány v renomovaných vědeckých časopisech, jako jsou například  Journal of Magnetism and Magnetic Materials, International Journal of Mineral Processing nebo IEEE Transaction on Magnetics.

Pozn.:
Magnetická rezonance je zobrazovací metoda založená na využití magnetických vlastností atomových jader vodíku obsažených ve vodě a tuku. Po vystavení působení elektromagnetického pole vysílají tkáně s obsahem vody a tuku určitou odezvu. Tato odpověď (rezonance) je počítačově zpracována a je z ní vytvořen obraz tkání. Tyto přístroje používají běžně magnetické pole, jehož magnetická indukce dosahuje 1,5 nebo 3,0 Tesla, ty nejmodernější přístroje pak ještě silnější elektromagnetická pole.

(kou, ÚSMH, foto: ÚSMH)





http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/vedci-patentovali-zarizeni-ktere-zlevni-magnetickou-rezonanci/

Magnet zlevní diagnostiku
Téma: Akademie věd ČR
14.5.2014    Brněnský deník    Strana 14    Česká republika
    (mk)        
Praha – Umí vytvářet silné magnetické pole, aniž by potřeboval elektřinu. Nový magnet, který vynalezli a patentovali vědci z českého Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, by do budoucna mohl výrazně ušetřit nejen v továrnách, ale třeba i při diagnostice magnetickou rezonancí.
	Jak magnet funguje? Zařízení spočívá ve speciálním uspořádání dvou protilehlých sestav stálých magnetů v dutých tubusech, mezi nimiž se ve vzduchové mezeře vytváří silné magnetické pole. Jeho intenzita se mění regulací šířky vzduchové mezery. „Princip není složitý. Hlavní problém je však nutnost zvládnout velké síly, kterými velké magnety působí jak na sebe vzájemně, tak na okolní magnetické předměty. Aby nedošlo ke zničení magnetů při jejich prudkém přitažení, musí přitahování při vytváření sestav probíhat řízenou rychlostí,“ řekl autor vynálezu Václav Žežulka.

Region| Jižní Morava
Publikováno| Brněnský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Vyškovský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Břeclavský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Blanenský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Hodonínský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Znojemský deník; Česká republika; 14
ID| ee346308-718a-4888-ab3c-a3f18cfd88a1





Unikátní český magnet může zlevnit diagnostiku
Téma: Akademie věd ČR
14.5.2014    Českobudějovický deník    Strana 14    Česká republika
    (mk)        
Praha – Umí vytvářet silné magnetické pole, aniž by potřeboval elektřinu. Nový magnet, který vynalezli a patentovali vědci z českého Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, by do budoucna mohl výrazně ušetřit nejen v továrnách, ale třeba i při diagnostice magnetickou rezonancí.
	Jak magnet funguje? Zařízení spočívá ve speciálním uspořádání dvou protilehlých sestav stálých magnetů v dutých tubusech, mezi nimiž se ve vzduchové mezeře vytváří silné magnetické pole. Jeho intenzita se mění regulací šířky vzduchové mezery.
	„Princip není složitý. Hlavním problémem je však nutnost zvládnout velké síly, kterými velké magnety působí jak na sebe vzájemně, tak na okolní magnetické předměty. Aby nedošlo ke zničení magnetů při jejich prudkém přitažení, musí přitahování při vytváření sestav probíhat řízenou rychlostí,“ přibližuje autor vynálezu Václav Žežulka.
	Magnetická zařízení patentovali čeští odborníci už dříve, novinka má však o polovinu silnější pole než předchozí vynálezy. Ty už přitom byly patentovány nejen v ČR, ale i v Americe. V praxi se používají při stavbě magnetických filtrů využívaných v průmyslových provozech k odstraňování nežádoucích feromagnetických příměsí z různých surovin. Tyto příměsi totiž snižují kvalitu finálních výrobků a mohou způsobit i poškození technologického zařízení.
	„Díky novému silnějšímu zařízení by mohlo být například čistění surovin nebo obohacování železných rud levnější než dosud,“ doplňuje Pavel Straka, který na vynálezu spolupracoval.
	V budoucnu by mohl vynález najít uplatnění také jako zdroj magnetického pole v zařízeních magnetické rezonance, která by tak mohla být mnohem levnější. Rezonance je totiž založena na využití magnetických vlastností atomových jader vodíku obsažených ve vodě a tuku. Po vystavení elektromagnetickému poli vysílají tkáně odezvu, která je počítačově zpracována a je z ní vytvořen obraz.

Region| Jižní Čechy
Publikováno| Českobudějovický deník; Česká republika; 14
Publikováno| Českokrumlovský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Jindřichohradecký deník; Česká republika; 14
Publikováno| Písecký deník; Česká republika; 14
Publikováno| Prachatický deník; Česká republika; 14
Publikováno| Strakonický deník; Česká republika; 14
Publikováno| Táborský deník; Česká republika; 14
ID| 99c4f075-4968-4670-85b9-52ab3a50939f





Unikátní český magnet může zlevnit diagnostiku
Téma: Akademie věd ČR
14.5.2014    Havlíčkobrodský deník    Strana 14    Česká republika
    (mk)        
Praha – Umí vytvářet silné magnetické pole, aniž by potřeboval elektřinu. Nový magnet, který vynalezli a patentovali vědci z českého Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, by do budoucna mohl výrazně ušetřit nejen v továrnách, ale třeba i při diagnostice magnetickou rezonancí.
	Jak magnet funguje? Zařízení spočívá ve speciálním uspořádání dvou protilehlých sestav stálých magnetů v dutých tubusech, mezi nimiž se ve vzduchové mezeře vytváří silné magnetické pole. Jeho intenzita se mění regulací šířky vzduchové mezery.
	„Princip není složitý. Hlavním problémem je však nutnost zvládnout velké síly, kterými velké magnety působí jak na sebe vzájemně, tak na okolní magnetické předměty. Aby nedošlo ke zničení magnetů při jejich prudkém přitažení, musí přitahování při vytváření sestav probíhat řízenou rychlostí,“ přibližuje autor vynálezu Václav Žežulka.
	Magnetická zařízení patentovali čeští odborníci už dříve, novinka má však o polovinu silnější pole než předchozí vynálezy. Ty už přitom byly patentovány nejen v ČR, ale i v Americe. V praxi se používají při stavbě magnetických filtrů využívaných v průmyslových provozech k odstraňování nežádoucích feromagnetických příměsí z různých surovin. Tyto příměsi totiž snižují kvalitu finálních výrobků a mohou způsobit i poškození technologického zařízení.
	„Díky novému silnějšímu zařízení by mohlo být například čistění surovin nebo obohacování železných rud levnější než dosud,“ doplňuje Pavel Straka, který na vynálezu spolupracoval.
	V budoucnu by mohl vynález najít uplatnění také jako zdroj magnetického pole v zařízeních magnetické rezonance, která by tak mohla být mnohem levnější. Rezonance je totiž založena na využití magnetických vlastností atomových jader vodíku obsažených ve vodě a tuku. Po vystavení elektromagnetickému poli vysílají tkáně odezvu, která je počítačově zpracována a je z ní vytvořen obraz.

Region| Vysočina
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Jihlavský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Třebíčský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Žďárský deník; Česká republika; 14
Publikováno| Pelhřimovský deník; Česká republika; 14
ID| 288f9196-ad9e-48a8-ba27-4a909cd5e956





Unikátní český magnet může zlevnit diagnostiku
Téma: Akademie věd ČR
14.5.2014    Hradecký deník    Strana 12    Česká republika
    (mk)        
Praha – Umí vytvářet silné magnetické pole, aniž by potřeboval elektřinu. Nový magnet, který vynalezli a patentovali vědci z českého Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, by do budoucna mohl výrazně ušetřit nejen v továrnách, ale třeba i při diagnostice magnetickou rezonancí.
	Jak magnet funguje? Zařízení spočívá ve speciálním uspořádání dvou protilehlých sestav stálých magnetů v dutých tubusech, mezi nimiž se ve vzduchové mezeře vytváří silné magnetické pole. Jeho intenzita se mění regulací šířky vzduchové mezery.
	„Princip není složitý. Hlavním problémem je však nutnost zvládnout velké síly, kterými velké magnety působí jak na sebe vzájemně, tak na okolní magnetické předměty. Aby nedošlo ke zničení magnetů při jejich prudkém přitažení, musí přitahování při vytváření sestav probíhat řízenou rychlostí,“ přibližuje autor vynálezu Václav Žežulka.
	Magnetická zařízení patentovali čeští odborníci už dříve, novinka má však o polovinu silnější pole než předchozí vynálezy. Ty už přitom byly patentovány nejen v ČR, ale i v Americe. V praxi se používají při stavbě magnetických filtrů využívaných v průmyslových provozech k odstraňování nežádoucích feromagnetických příměsí z různých surovin. Tyto příměsi totiž snižují kvalitu finálních výrobků a mohou způsobit i poškození technologického zařízení.
	„Díky novému silnějšímu zařízení by mohlo být například čistění surovin nebo obohacování železných rud levnější než dosud,“ doplňuje Pavel Straka, který na vynálezu spolupracoval.
	V budoucnu by mohl vynález najít uplatnění také jako zdroj magnetického pole v zařízeních magnetické rezonance, která by tak mohla být mnohem levnější. Rezonance je totiž založena na využití magnetických vlastností atomových jader vodíku obsažených ve vodě a tuku. Po vystavení elektromagnetickému poli vysílají tkáně odezvu, která je počítačově zpracována a je z ní vytvořen obraz.

Region| Východní Čechy
Publikováno| Hradecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Krkonošský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Chrudimský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Jičínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Náchodský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Svitavský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Orlický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Rychnovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Pardubický deník; Česká republika; 12
ID| 10efaab0-e12c-400e-9e4f-775512d0cc7a
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Praha – Umí vytvářet silné magnetické pole, aniž by potřeboval elektřinu. Nový magnet, který vynalezli a patentovali vědci z českého Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, by do budoucna mohl výrazně ušetřit nejen v továrnách, ale třeba i při diagnostice magnetickou rezonancí.
	Jak magnet funguje? Zařízení spočívá ve speciálním uspořádání dvou protilehlých sestav stálých magnetů v dutých tubusech, mezi nimiž se ve vzduchové mezeře vytváří silné magnetické pole. Jeho intenzita se mění regulací šířky vzduchové mezery.
	„Princip není složitý. Hlavním problémem je však nutnost zvládnout velké síly, kterými velké magnety působí jak na sebe vzájemně, tak na okolní magnetické předměty. Aby nedošlo ke zničení magnetů při jejich prudkém přitažení, musí přitahování při vytváření sestav probíhat řízenou rychlostí,“ přibližuje autor vynálezu Václav Žežulka.
	Magnetická zařízení patentovali čeští odborníci už dříve, novinka má však o polovinu silnější pole než předchozí vynálezy. Ty už přitom byly patentovány nejen v ČR, ale i v Americe. V praxi se používají při stavbě magnetických filtrů využívaných v průmyslových provozech k odstraňování nežádoucích feromagnetických příměsí z různých surovin. Tyto příměsi totiž snižují kvalitu finálních výrobků a mohou způsobit i poškození technologického zařízení.
	„Díky novému silnějšímu zařízení by mohlo být například čistění surovin nebo obohacování železných rud levnější než dosud,“ doplňuje Pavel Straka, který na vynálezu spolupracoval.
	V budoucnu by mohl vynález najít uplatnění také jako zdroj magnetického pole v zařízeních magnetické rezonance, která by tak mohla být mnohem levnější. Rezonance je totiž založena na využití magnetických vlastností atomových jader vodíku obsažených ve vodě a tuku. Po vystavení elektromagnetickému poli vysílají tkáně odezvu, která je počítačově zpracována a je z ní vytvořen obraz.

Region| Střední Morava
Publikováno| Olomoucký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Prostějovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Zlínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Valašský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Slovácký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Kroměřížský deník; Česká republika; 12
ID| f2a9c12e-e392-4ad6-b859-513ed3031d53
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Praha – Umí vytvářet silné magnetické pole, aniž by potřeboval elektřinu. Nový magnet, který vynalezli a patentovali vědci z českého Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, by do budoucna mohl výrazně ušetřit nejen v továrnách, ale třeba i při diagnostice magnetickou rezonancí.
	Jak magnet funguje? Zařízení spočívá ve speciálním uspořádání dvou protilehlých sestav stálých magnetů v dutých tubusech, mezi nimiž se ve vzduchové mezeře vytváří silné magnetické pole. Jeho intenzita se mění regulací šířky vzduchové mezery.
	„Princip není složitý. Hlavním problémem je však nutnost zvládnout velké síly, kterými velké magnety působí jak na sebe vzájemně, tak na okolní magnetické předměty. Aby nedošlo ke zničení magnetů při jejich prudkém přitažení, musí přitahování při vytváření sestav probíhat řízenou rychlostí,“ přibližuje autor vynálezu Václav Žežulka.
	Magnetická zařízení patentovali čeští odborníci už dříve, novinka má však o polovinu silnější pole než předchozí vynálezy. Ty už přitom byly patentovány nejen v ČR, ale i v Americe. V praxi se používají při stavbě magnetických filtrů využívaných v průmyslových provozech k odstraňování nežádoucích feromagnetických příměsí z různých surovin. Tyto příměsi totiž snižují kvalitu finálních výrobků a mohou způsobit i poškození technologického zařízení.
	„Díky novému silnějšímu zařízení by mohlo být například čistění surovin nebo obohacování železných rud levnější než dosud,“ doplňuje Pavel Straka, který na vynálezu spolupracoval.
	V budoucnu by mohl vynález najít uplatnění také jako zdroj magnetického pole v zařízeních magnetické rezonance, která by tak mohla být mnohem levnější. Rezonance je totiž založena na využití magnetických vlastností atomových jader vodíku obsažených ve vodě a tuku. Po vystavení elektromagnetickému poli vysílají tkáně odezvu, která je počítačově zpracována a je z ní vytvořen obraz.

Region| Střední Čechy
Publikováno| Pražský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Boleslavský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Benešovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Kladenský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Berounský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Kolínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Kutnohorský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Mělnický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Nymburský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Příbramský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Rakovnický deník; Česká republika; 12
ID| d12324e5-eefa-4273-8522-6772ff3a0941
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Praha – Umí vytvářet silné magnetické pole, aniž by potřeboval elektřinu. Nový magnet, který vynalezli a patentovali vědci z českého Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, by do budoucna mohl výrazně ušetřit nejen v továrnách, ale třeba i při diagnostice magnetickou rezonancí.
	Jak magnet funguje? Zařízení spočívá ve speciálním uspořádání dvou protilehlých sestav stálých magnetů v dutých tubusech, mezi nimiž se ve vzduchové mezeře vytváří silné magnetické pole. Jeho intenzita se mění regulací šířky vzduchové mezery.
	„Princip není složitý. Hlavním problémem je však nutnost zvládnout velké síly, kterými velké magnety působí jak na sebe vzájemně, tak na okolní magnetické předměty. Aby nedošlo ke zničení magnetů při jejich prudkém přitažení, musí přitahování při vytváření sestav probíhat řízenou rychlostí,“ přibližuje autor vynálezu Václav Žežulka.
	Magnetická zařízení patentovali čeští odborníci už dříve, novinka má však o polovinu silnější pole než předchozí vynálezy. Ty už přitom byly patentovány nejen v ČR, ale i v Americe. V praxi se používají při stavbě magnetických filtrů využívaných v průmyslových provozech k odstraňování nežádoucích feromagnetických příměsí z různých surovin. Tyto příměsi totiž snižují kvalitu finálních výrobků a mohou způsobit i poškození technologického zařízení.
	„Díky novému silnějšímu zařízení by mohlo být například čistění surovin nebo obohacování železných rud levnější než dosud,“ doplňuje Pavel Straka, který na vynálezu spolupracoval.
	V budoucnu by mohl vynález najít uplatnění také jako zdroj magnetického pole v zařízeních magnetické rezonance, která by tak mohla být mnohem levnější. Rezonance je totiž založena na využití magnetických vlastností atomových jader vodíku obsažených ve vodě a tuku. Po vystavení elektromagnetickému poli vysílají tkáně odezvu, která je počítačově zpracována a je z ní vytvořen obraz.

Region| Severní Čechy
Publikováno| Ústecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Děčínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Chomutovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Litoměřický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Mostecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Teplický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Liberecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Jablonecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Českolipský deník; Česká republika; 12
ID| fbf12a1f-d849-4bb7-a7c0-76d2cd6f477e





