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Lesk a bieda  
laboratórnych digestorov1

Karol Jesenák
Bradáčova 1, 851 02 Bratislava; karol.jesenak@uniba.sk

Laboratórne digestory patria k bežným zariadeniam mnohých školských a vedecko-výskumných 
laboratórií. U laickej verejnosti sa obyčajne spájajú  iba s chemickými pracoviskami, avšak 

v skutočnosti sa ich použitie zďaleka neobmedzuje iba na ne. Sú bežnou výbavou mnohých 
iných, napríklad fyzikálnych, biologických, farmaceutických alebo medicínskych.

Bežná predstava o  digestoroch sa často obmedzu-
je iba na povrchnú informáciu o „nejakej skrini“ 

s  odsávacím zariadením, ktorej nie je nutné venovať 
mnoho pozornosti. V skutočnosti je pravý opak prav-
dou. Jedná sa totiž o najdôležitejšie zariadenie labora-
tórií. Z  digestorov robia zaujímavú tému najmä jeho 
technické riešenia smerujúce od tých najjednoduchších 
až po tie najsofistikovanejšie. Tie rozhodujú o tom, ako 
bude chránené zdravie nielen tých, ktorí ich priamo vy-
užívajú. Pri diskusii o laboratórnych digestoroch však 
nie je na škodu spomenúť aj tie v našich bytoch, diges-
tory kuchynské. 1

Na čo slúžia laboratórne digestory
Laboratórne digestory v  školských, vedecko-vý-
skumných, ale aj v iných laboratóriách patria k ich naj-
dôležitejšiemu bezpečnostnému vybaveniu. Netýka sa 
to teda iba chemických laboratórií, kde sa často pracuje 
s prchavými toxickými alebo karcinogénnymi látkami, 
ale aj tých, kde hrozí kontaminácia prachovými časti-
cami alebo takzvanými biohazardami ako sú naprí-
klad vírusy, baktérie alebo spóry plesní. Tu treba po-
znamenať, že nebezpečnosť látok a mikroorganizmov 

1 Tento článok obsahuje časti textu publikované v časopise 
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sa z hľadiska ohrozovania zdravia pohybuje v obrov-
skom rozmedzí. Na jednej strane sú látky, ktoré nemu-
sia predstavovať nejaké vážne zdravotné riziko ani vo 
vyšších koncentráciách. Na druhej strane tohto spektra 
sú také, ktoré zabíjajú už pri veľmi nízkych koncentrá-
ciách takmer okamžite. Kyanovodík patrí medzi známe 
príklady, avšak jeho popularitu niekoľkokrát zatienila 
skupina organofosfátových nervovoparalytických látok 
Novičok, z ktorých jedna v roku 2018 postavila na nohy 
celé anglické mesto Salisbury. Približný odhad veľmi 
nebezpečných chemikálií však zahŕňa niekoľko desať-
tisíc. Pre najnebezpečnejšie látky však nemusíme cho-
diť ďaleko. Sú nimi niektoré baktérie a vírusy, ktorých 
obrovský potenciál škodlivosti spočíva v ich mimoriad-
nej replikačnej schopnosti. Tomu nemôže konkurovať 
žiadna chemikália. Bohužiaľ, tento fakt si uvedomuje-
me v posledných dvoch rokoch veľmi jasne. 

Je zrejmé, že konštrukcia laboratórnych digesto-
rov musí zohľadňovať charakter konkrétnych hrozieb. 
K nim patria aj malé explózie, ktoré či už chceme alebo 
nechceme patria k laboratórnym prácam. Vo všeobec-
nosti najväčším rizikom, ktorým majú digestory zabrá-
niť, je vdýchnutie nebezpečných látok. V prípade pár, 
plynov a veľmi jemných častíc sa totiž takmer okamžite 
dostávajú cez pľúca do krvného obehu.

Dizajn laboratórnych digestorov
Hlavnou časťou laboratórneho digestoru je uzavretá, 
zvyčajne kovová skriňa s predným posuvným umelým 
sklom (clonou), uzatvárajúca jeho pracovný priestor 
(obr. 1). Pri práci v ňom by mala byť clona v čo najnižšej 
možnej polohe avšak tak, aby výrazne neobmedzovala 
prácu v ňom. Digestor je zvyčajne napojený na odsávacie 
potrubie, na konci ktorého je odťahový ventilátor. Opti-
málne by mal byť umiestnený na streche budovy. To je 
totiž zvyčajne miesto, kde látky z neho ohrozujú ľudí naj-
menej. Niekedy pred jeho ústím môže byť zaradená ne-
jaká čistiaca jednotka. Často je však odťahový ventilátor 
umiestnený hneď nad digestorom, resp. je jeho súčasťou.

Vzduch prúdi cez digestor v dôsledku jeho nasáva-
nia cez predný manipulačný otvor. Požiadavka zmenšiť 
na čo najvyššiu mieru tento otvor súvisí so snahou o mi-Obr. 1  Bežný laboratórny digestor.
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nimalizáciu úniku látok z jeho vnútorného priestoru. Tu 
si treba uvedomiť, že mnohé chemické reakcie uvoľňujú 
plyny a pary pod vyšším ako atmosférickým tlakom. Ri-
ziko únikov môžeme zmenšiť aj zvyšovaním prietokovej 
rýchlosti vzduchu, tá je však obmedzená tým, že veľké 
rýchlosti môžu nejakým negatívnym spôsobom zasaho-
vať do experimentu. Napríklad zhášaním plameňa ply-
nového kahana, chladením alebo ohrevom reakčných 
nádob, prípadne zvýšeným odparovaním. Väčšinou sa 
preto tieto rýchlosti pohybujú na úrovni 0,5 až 1,0 m/s. 
Hlavnou požiadavkou na  digestory je minimalizovať 
únik škodlivých látok do priestoru laboratória. Pri ob-
medzenej hornej hranici prietoku vzduchu možno túto 
požiadavku dosiahnuť optimalizáciou jeho cirkulácie vo 
vnútri digestoru. Tú možno ovplyvniť rozmiestnením 
a veľkosťou vetracích otvorov v jeho spodnej a vrchnej 
časti. Výrobcami sú navrhnuté tak, aby efektívne odsá-
vali jednak výpary a častice ľahšie ako vzduch a záro-
veň ťažšie ako vzduch. Spoločnosti vyrábajúce labora-
tórne digestory venujú optimalizácii cirkulácie vzduchu 
vo vnútri digestorov veľkú pozornosť aj z toho dôvodu, 
aby zamedzili vzdušným vírom presmerovaniu vzdu-
chu späť do priestorov laboratórií. Odkaz na  interne-
tovú ukážku cirkulácie vzduchu v digestoroch, ako aj 
takzvaný dymový spôsob ich testovania je uvedený 
na konci tohto článku [1, 2]. (Na všeobecné normy pre 
laboratórne digestory upozorňujú odkazy [3, 4].

Digestory sú zvyčajne napojené na vodovodné, ply-
nové a kanalizačné potrubie. Často je však nutné zabez-
pečiť aj ich napojenie na plynové tlakové bomby dusíka, 
hélia, argónu, kyslíka alebo iných plynov.

ročím (obr. 2). Na Slovensku ich nie je málo dokonca 
ani na tých najlepších akademických pracoviskách. Sú 
to zvyčajne dosť nebezpečné relikty dôb minulých. Ich 
využívanie v dnešných dobách súvisí s tým, že najmä 
vysoké školy, ktoré dlhodobo trpeli nedostatkom pe-
ňazí, často uprednostňovali pred ich modernizáciou 
iné veci, ako napríklad výmenu kancelárskeho nábyt-
ku alebo rekonštrukciu budov. Dá sa tomu rozumieť, 
pretože práve tie robili fakultám a iným vedecko-vý-
skumným pracoviskám omnoho viditeľnejšiu rekla-
mu. Iróniou je, že tento princíp sa často uplatňoval aj 
na školách zameraných na vzdelávanie v oblasti ochra-
ny životného prostredia. K ignorovaniu tohto problému 
prispelo aj to, že sa nejedná o nejaké lacné riešenie. Ich 
výmena vyžaduje zároveň aj výmenu celého odsáva-
cieho potrubia, často s nutnosťou nejakých stavebných 
úprav a zároveň mnohokrát aj nemalé zásahy do inte-
riérového vybavenia miestností.

Tu možno spomenúť, že za pol storočia sa vzťah na-
šej spoločnosti k ochrane zdravia dramaticky zmenil. 
To čo bolo prijateľné ešte koncom minulého storočia, 
je dnes úplne neakceptovateľné. Týka sa to všetkých 
sfér životného prostredia a práve neriešenie tohto prob-
lému patrilo k  tomu najvážnejšiemu, s  čím si režim 
v  bývalom Československu nevedel poradiť. Napriek 
pomerne silnému takzvanému ochranárskemu hnu-
tiu na Slovensku v jeho závere, väčšina spoločnosti si 
tento problém veľmi neuvedomovala. Často sa zápach 
chemikálií nielen na  vedecko-výskumných pracovis-
kách a školách stal dokonca niečo ako vizitkou kvality 
a pracovitosti zamestnancov. To, že na to mnohí do-
platili životom, je dnes jasné napríklad aj z výrazného 
nárastu dĺžky života, na ktorej práve participovalo po-
stupné zlepšovanie životného prostredia. Peknú exkur-
ziu do týchto čias poskytuje napríklad román českého 
spisovateľa a  chemického inžiniera Vladimíra Párala 
z  roku 1969 Milenci a  vrazi. Jeho filmovú adaptáciu 
s rovnakým menom natočil v roku 2004 český režisér 
Viktor Polesný. Od reality tých dôb ju oddeľuje dôleži-
tá vec, ktorú film zaznamenať nemôže. Bol to hrozný 
zápach chemikálií v niekdajšom chemickom podniku 

Obr. 2  Interiér starého zanedbaného digestora môže vyze-
rať aj takto.

Alchymista pri primitívnom digestore. O nespoľahlivosti 
týchto starých „digestorov“ niet pochýb. Doplatilo na ňu 
životom mnoho alchymistov. (Detail grafiky podľa obrazu  

D. Teniera ml.).

Čo keď sa v digestore nepracuje
Bežná laboratórna prax je zvyčajne taká, že aj keď v ňom 
končíme prácu, zariadenia ktoré tam máme, zostáva-
jú v  ňom aj s  potrebnými chemikáliami. Aby nedoš-
lo k úniku ich pár do priestoru laboratória, odsávanie 
vzduchu by malo byť nepretržité. Pre vysvetlenie, di-
gestory nie sú pri rozdieloch vonkajšieho a vnútorného 
tlaku na oboch jeho stranách úplne vzduchotesné, takže 
akýkoľvek pretlak vzduchu vo vnútri, ktorý môže byť 
spôsobený aj zmenami tlaku vo vzduchotechnickom po-
trubí, transportuje tieto výpary do priestoru laboratória.

Naše staré a prastaré digestory
Digestory, ktoré môžeme nájsť na území oboch našich 
republík sa značne líšia rozdielnou technickou úrov-
ňou. Na spodnom okraji rebríčka bezpečnosti ochra-
ny sú tie, ktoré boli vyrobené napríklad pred pol sto-
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v Ústí nad Labem, ktorý bol takmer až do konca tohto 
storočia typický pre takmer všetky chemické podniky, 
mnohé výskumné pracoviská a väčšinu škôl zamera-
ných na chemické vzdelávanie. Pre ilustráciu, upozor-
nenie na problém neznesiteľného zápachu šíriaceho sa 
z jedného z laboratórií na pracovisku autora tohto tex-
tu, bolo ironické poučenie jej vedenia, že „nie sme koz-
metickou firmou“.

Vráťme sa však k dnešným digestorom ešte z tých 
dôb. Najčastejším ich nedostatkom je značne skoro-
dovaný interiér, netesnosti a erodované odsávacie po-
trubie, vďaka čomu existuje permanentná hrozba kon-
taminácie laboratórií všetkými látkami, s ktorými sa 
v ňom pracuje. Netesnosti vzduchotechnických a kana-
lizačných potrubí ich dostávajú aj do iných priestorov 
budovy. Práve preto by nemala byť funkčnosť diges-
torov nikdy iba „lokálnou“ záležitosťou konkrétneho 
laboratória alebo pracoviska. 

Moderné riešenia 
Problémy so starými digestormi vidno v úplne inom 
svetle ak ich porovnáme s tými modernými. Tie prvé 
pracovali zväčša iba v dvoch režimoch: so zapnutým 
a vypnutým odsávaním. Zároveň neboli dimenzované 
na nepretržité odsávanie. Moderné digestory sú vyba-
vené senzormi, ktoré nepretržite monitorujú rýchlosť 
prietoku vzduchu a v prípade, že jeho hodnota sa dostá-
va mimo určitého úzkeho rozsahu, elektronická riadia-
ca jednotka automaticky upraví výkon odťahového ven-
tilátora. Vďaka tomu je rýchlosť prietoku vzduchu cez 
predný otvor digestoru takmer konštantná bez ohľadu 
na polohu čelnej clony. To zároveň znamená aj výrazné 
obmedzenie výkonu odťahového ventilátora pri úplnom 
uzatvorení digestoru. Toto riešenie sa nazýva systém 
variabilného prietoku vzduchu (VAV, z anglického Va-
riable Air Volume). V prípade nedostatočného prietoku, 

riadiaca jednotka spustí svetelný a zvukový alarm, kto-
rý  upozorní na nebezpečnú havarijnú situáciu, ktorú 
treba okamžite riešiť. Digestory sú však na moderných 
pracoviskách zvyčajne zabezpečené zálohovým elek-
trickým systémom, ktorý sa spúšťa v prípade výpadku 
elektrického prúdu v spoločnej rozvodnej sieti. Teda za-
bezpečujú efektívnu ochranu užívateľov laboratória 24 
hodín denne. Tento systém by sa mal využívať aj na vet-
ranie rôznych skladových priestorov chemikálií.

Digestory v klimatizovaných budovách vytvárajú je-
den zaujímavý problém. Z laboratória, v ktorom je nie-
koľko digestorov, sa odčerpávajú pomerne veľké objemy 
vzduchu. Spravidla je to na úrovni niekoľkých jedno-
tiek, prípadne až desiatok kubických metrov za minútu. 
Pretože z bezpečnostných dôvodov sú zatvorené dvere 
laboratórií takmer vzduchotesné, v krátkom čase by sa 
v nich vytvoril podtlak dostatočný aj na stratu vedo-
mia jeho pracovníkov. Preto je tento vzduch nahradzo-
vaný vzduchom cez vzduchotechnické potrubie. Keď-
že v prípade VAV systémov cez každý digestor prúdia 
rôzne objemy vzduchu (navyše meniace sa aj v čase), je 
nutné, aby prívod vzduchu regulovala počítačová ovlá-
dacia jednotka. Jej hlavným vstupným údajom je tlak 

Obr. 3  Jeden z moderných laboratórnych digestorov zapo-
jených v systéme VAV. (Snímka z Laboratória pokroči-
lých materiálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave.)

Obr. 4  Kuchynský digestor.

Digestor z katalógu firmy Lenoir & Forster, Wien 1897.  
Zdroj: Knižnica MFF UK, Praha

v miestnosti snímaný tlakovým senzorom. Tá upravuje 
nielen rýchlosť prísunu vzduchu, ale aj jeho chladenie 
alebo zahrievanie tak, aby v laboratóriu sa tlak a teplo-
ta pohybovala v úzkom, vopred nastavenom rozmedzí. 
Požadovaný tlak sa však nastavuje na úrovni malého 
podtlaku, tak aby nedochádzalo k úniku vzduchu z la-
boratória do okolitých chodieb a miestností. 

Jedna vec je mať k  dispozícii moderné digestory, 
druhá je dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri ich 
využívaní. K nim patrí napríklad nepoužívať ich ako 
skladovací priestor pre nebezpečné prchavé látky, v prí-
pade jeho využívania nastaviť polohu clony minimálne 
pod úrovňou tváre, nestrkať hlavu do vnútra digesto-
ru alebo nezvyšovať odpor vzduchu veľkými telesami.

Hybridné riešenia
Jeden z mnohých problémov zlepšovania bezpečnosti 
práce súvisí s nekoncepčným riešením digestorov v ce-
lých budovách. Každé laboratórium si aj v rámci jed-
ného pracoviska často rieši tento problém separátne, 
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nezávisle od ostatných. Výsledkom je napájanie nových 
digestorov na staré vzduchotechnické potrubia, prípad-
ne na nové vlastné, ktoré sú spravidla vedené cez naj-
bližšiu vonkajšiu stenu alebo okno budovy a ústia pár 
centimetrov za nimi. Iba v prípade výnimočných po-
veternostných podmienok tak exhaláty z nich nekončia 
v otvorených oknách susedných miestností. Zvláštnu 
príchuť „ekologického“ riešenia má zakončenie vetra-
cích potrubí do uzavretých átrií budov, takže exhalá-
ty z digestorov sú „spravodlivo“ rozdelené medzi všet-
kých. Obrovským problémom spomenutých riešení je, 
že často sa stávajú takmer trvalými a mnohé z nich bez 
zmeny pretrvajú aj zásadnejšie obnovy budov.

Digestory, bezpečnosť a ohľaduplnosť
Pri tejto téme sa dostávame, k všeobecnému problému 
vzájomnej ohľaduplnosti, ktorá sa zďaleka netýka iba 
vedeckého výskumu. Väčšinu zápachov v  interiéroch, 
ale aj vo vonkajšom prostredí by sme mali interpretovať 
ako prítomnosť zdraviu škodlivých látok vo vzduchu. 
Platí to aj o  mnohých príjemných vôňach. Typickým 
príkladom sú rôzne čistiace prostriedky s vôňou citru-
sov, alebo aj príjemné vône z pečenia a údenia, u ktorých 
príjemnú arómu často spôsobujú zdraviu škodlivé látky.

Veľká časť obyvateľov Slovenska je vystavená rôz-
nym zápachom dennodenne. Ak sa v minulosti neja-
ký chemický zápach v školách, výskumných ústavoch, 
podnikoch alebo dokonca aj mimo nich považoval 
za  „normálny“, dnes by sa mal chápať ako havarijný 
stav, ktorý je nutné okamžite riešiť. Tu stojí za zmien-
ku, že u väčšiny chemikálií, s ktorými môžeme prísť 
do styku, ich zdravotné riziká aspoň približne pozná-
me. Mnohé laboratóriá na Slovensku však pripravujú 
úplne nové látky, a preto o ich vplyve na zdravie nemô-
žeme vedieť takmer nič. Jedinou zárukou toho, že niko-
ho nebudú ohrozovať sú práve tí, ktorí ich syntetizujú. 
Napriek tomu aj tých je potrebné občas skontrolovať.

Kuchynský digestor
Bytovým variantom laboratórneho digestora je ku-
chynský digestor. Ten, na  rozdiel od  toho laboratór-
neho, nás zvyčajne nemusí chrániť pred veľmi nebez-
pečnými látkami. To je ten podstatný rozdiel. Tomu 
zodpovedá aj jeho rozdielne technické riešenie, kto-
ré je v porovnaní s laboratórnym digestorom výrazne 
jednoduchšie, pretože umožňuje únik pomerne veľ-
kej časti pár z kuchynských nádob do priestoru mimo 
neho. Väčšinou je konštruovaný ako obyčajný prevrá-
tený hranatý lievik opatrený ventilátorom. Je umiest-
nený vo výške hlavy nad sporákom (obr. 4). Odsáva 
výpary z hrncov a panvíc buď do spoločného zberného 
vzduchotechnického potrubia alebo iba cez vymeniteľ-
né filtračné vložky späť do priestoru kuchyne. Novšou 
alternatívou je zabudovanie ústia digestora do úrovne 
keramickej ohrevnej dosky, ktoré je však použiteľné iba 
pre tento typ ohrevu, pretože u plynových sporákov by 
zhášal plameň horáka.

Pretože hlavnou zložkou týchto výparov je vodná 
para, funkciou digestora je zabrániť zvyšovaniu vlh-
kosti vzduchu v  byte a  zároveň tým aj zabrániť jeho 
kontaminácii aromatickými zložkami uvoľňovanými 
pri varení a  pečení. Omnoho významnejšie však je, 
aby zabránil znečisťovaniu priestoru kuchyne tukmi 
a olejmi, ktoré by inak boli transportované na pomerne 
veľkú vzdialenosť mikroskopickými kvapkami horúcej 
vodnej pary. Bez nej by sa na vzdialenosť niekoľkých 

metrov nedostali. V kuchyni je to však dosť veľká neprí-
jemnosť, pretože vytvárajú ťažko odstrániteľné povla-
ky, ktoré ochotne zachytávajú prach, tvoriac tak veľmi 
nepríjemnú mazľavú hmotu (obr. 5). Aby sa zabránilo 
jej tvorbe aj v  zbernom vzduchotechnickom potrubí, 
sú tieto digestory vybavené rôznymi vymeniteľnými 
filtrami. Zároveň zabraňujú, aby sa pri vypnutom od-
sávaní dostávali z tohto potrubia do kuchyne rôzne ne-
čistoty. V  starých panelákových bytoch k  nim môžu 
patriť aj kúsky azbestocementu, z  ktorého boli často 
vyrobené. Spektrum týchto nečistôt je však oveľa širšie.

Kuchynské digestory zachytávajú aj časť splodín ho-
renia zemného plynu z  plynových sporákov (obr. 6). 
Vzhľadom na ich obmedzenú účinnosť, je dobré si ten-
to fakt uvedomiť a priestory kuchýň je potrebné vetrať. 
Zvlášť vtedy, ak vzduch z nich nejde do spoločného vet-
racieho potrubia, ale vracia sa späť do priestoru kuchy-
ne. Tieto splodiny totiž filtre nezachytia. Je tu však aj 
iný dôvod, a tým je spotreba kyslíka pri horení, ktorá 
v malých priestoroch pri dlhodobom varení nemusí byť 
bezvýznamná. Tento problém sa však týka skôr veľkých 
neklimatizovaných stravovacích zariadení s  vlastnou 
výrobou v  zimných mesiacoch, počas ktorých sa ich 
vnútorné priestory vetrajú menej.
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Odkazy
[1]  https://www.youtube.com/watch?v=9BlEgA8QAkM 
[2]  https://www.youtube.com/watch?v=q2Pp3wge2j8
[3]  CSN EN-14175 certifikát: https://www.en-standard.eu/csn-

-en-14175-1-fume-cupboards-part-1-vocabulary/
[4]  Norma ON 910971

Obr. 5  Vrstva tuku transportovaného vodnou parou 
na osvetľovacom telese vo výške približne 150 cm 
nad úrovňou sporáka.

Obr. 6  Splodiny horenia zemného plynu v kuchynských 
sporákoch síce nezapáchajú. To však neznamená, že 
by sme ich mali ignorovať.


	_Ref113601469
	_Ref113626905
	_Ref113887964
	_Ref113608989
	_Ref113608994
	_Ref113608422
	_Ref113714492
	_Ref113726502
	_Ref113819568
	_Ref113822152
	_Ref115603372
	_Ref113819727
	_Ref113967131
	_Ref110698473
	_Ref110540908
	_Ref112597333
	Jiří Hlinka a Jan Fábry
	Mechanika pro vysoké školy (ale vlastně skoro pro každého)
	Jana Musilová: Mechanika 


	Jan Valenta1, Jana Žďárská2
	Zemřel laskavý profesor, 
který rozpoznal tajemství 
symetrie doménových stěn1

	Jana Žďárská
	Gymnázium Christiana Dopplera  špičkové vzdělávání v oborech matematiky, fyziky a živých jazyků

	Jana Žďárská
	Vize TRL Space  dostat českou vlajku na Měsíc 

	Čeští vědci objasnili, jak zvýšit životnost a účinnost solárních článků 
	Jana Žďárská
	Perovskity

	Ondřejovští astronomové se podílejí na misi NASA Double Asteroid Redirection Test 
	Jana Žďárská
	Mise DART

	Od historie po současnost 
hvězdárny v Hradci Králové 
	Marie Fojtíková, Jana Musilová
	Kde končí vesmír?

	Cena Martina Černohorského 
za přínos fyzikálnímu vzdělávání
	Filip Grygar
	Milion na podporu 
fyzikálního vzdělávání

	Jan Valenta
	Werner Heisenberg a nacistický uranový projekt 19391945

	Renata Holubová
	Vznik a profilování prvního českého matematicko-fyzikálního vědecko-
-popularizačního časopisu
	150 let Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky  
přímého předchůdce Čs. čas. fyz.


	Anežka Čechová1, Aleš Opl2
	Veletrh 
nápadů učitelů fyziky 27

	Pavla Wegenkittlová, Vladimír Vochozka 
	Jubilejní 10. letní tábor korespondenčního 
semináře Výfuk

	Karol Jesenák
	Praktická úloha okresního kola FO kategorie G 2022

	Michal Žák
	Lesk a bieda 
laboratórnych digestorov1

	Miroslav Dočkal
	Městské klima ve střední Evropě

	Nový radionuklid pro léčbu nádorů připravují v Řeži
	Jana Žďárská
	Jak minimalizovat nejistotu měření
	Rozhovor nejen o metodologii s Janem Valentou, profesorem 
MFF UK a šéfredaktorem Československého časopisu pro fyziku1 



