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JÁ A MOJE DUŠE
lektor Mgr. et Mgr. Jakub Švec
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PRÁCE S EMOCEMI (ANEB JAK SE 
DOSTAT OPĚT DO TEMPA) I.—V.
cyklus pro doktorandy
lektor Mgr. et Mgr. Jakub Švec
1. skupina: úterky 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12  9—11 h
2. skupina: úterky 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12  14—16 h

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
lektorka PhDr. Svatava Švihlíková
úterý 2/11 13—16 h

PREVENCE RAKOVINY #PRSAKOULE
školitelé Loono týmu
středa 24/11 18—20 h

PROJEZTE SE KE ZDRAVÍ 
lektorka Žaneta Zelinková
čtvrtek 18/11 14—18 h

PODNIKÁNÍ PŘI STUDIU
lektor Vojtěch Obr
středa 24/11 17—20 h

PROSINEC

CO DOKÁŽE POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ MYŠLENÍ
lektorka Ing. Mgr. Radka Loja
čtvrtek 2/12 17—20 h

JAK NA PROKRASTINACI I.—II.
lektor Ing. Lukáš Kučera
středy 1/12, 8/12 17—20 h

JAK SE PŘI STUDIU NEZBLÁZNIT
lektorka Mgr. Barbora Vavřichová
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FINANČNÍ GRAMOTNOST
lektor Ing. Miroslav Škvára, MBA
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KRITICKÉ MYŠLENÍ
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Spolek absolventů
a přátel ČVUT
pořádá

veřejnou sbírku 
na pořízení varhan 
do Betlémské kaple

Dar v jakékoliv výši můžete zasílat na účet 
veřejné sbírky č. 2100626587/2010. 

Pojďme společně rozeznít 
Betlémskou kapli!

Zahájení sbírky:
1. října 2014

Přispívat je možné 
do 31. prosince 2021, 

kdy bude sbírka ukončena.

www.absolventicvut.cz
www.varhany.cvut.cz

Osvědčení o konání sbírky vystavil 
Magistrát hl. m. Prahy dne 19. 8. 2014.

http://ctn.cvut.cz/pt

Dostala se auta – a s nimi i naše mobilita – na rozcestí? Čím dál větší tlak na útlum 
a následně snad i zákaz provozu spalovacích motorů a záměr přejít na dosud velmi 
drahou elektromobilitu provázenou mnoha otazníky budí obavy lidí, jak budou 
v budoucnosti řešit svoji osobní dopravu. Jak se k současné situaci a nedávno 
prezentované evropské vizi staví ti, kteří se vývojem automobilů zabývají? Na čem 
pracují univerzitní vědci, jejichž oborem jsou právě auta a mobilita? 

V tématu čísla představujeme projekty, kterým se věnují specialisté nejen 
na Fakultě strojní, která letos vzpomíná stoleté výročí od vzniku jejich Katedry 
spalovacích motorů, ale i na dalších součástech ČVUT. Přinášíme informace a pře-
devším v rozhovoru s renomovanou osobností oboru profesorem Janem Mackem 
i fundované názory a podněty k zamyšlení. Vřele doporučuji začíst se do slov pana 
profesora, jenž před politikou zbarvenými proklamacemi dává přednost číslům 
a faktům…   

I další velký rozhovor v tomto vydání Pražské techniky přináší zajímavé infor-
mace a inspiraci. Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček se v něm před koncem svého 
čtyřletého funkčního období zamýšlí nad tím, jak se pod jeho vedením proměnila 
univerzita i on osobně, a nastiňuje kroky, které by rád učinil, pokud by po podzimní 
volbě působil další čtyři roky v čele ČVUT. 

Větších i menších článků dokládajících úspěšnost ČVUT je v tomto čísle 
mnohem víc. Přejme si, aby i v právě začínajícím akademickém roce zdařilé počiny 
pokračovaly a především – ať jsme všichni zdrávi!

vladimira.kucerova@cvut.cz
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Významná návštěva: pocta  
i potvrzení významu pracovišť ČVut
Německý spolkový prezident 
Frank-Walter Steinmeier spolu se 
svojí manželkou zavítal 27. srpna 
na ČVUT. Navštívil především 
mezinárodní výzkumné centrum 
RICAIP, které je výsledkem 
dlouhodobé česko-německé 
vědecké spolupráce v oblasti 
Průmyslu 4.0. V Českém institutu 
informatiky, robotiky a kybernetiky 
(CIIRC) ČVUT v Praze se setkal 
s představiteli akademické 
a průmyslové sféry, kteří se podílejí 
na výzkumu a vývoji moderních 
technologií pro průmysl.

Výzkumné a inovační centrum pro pokro-
čilou průmyslovou výrobu – RICAIP – pro-
pojuje průmyslové testbedy v ČR, konkrétně 
v CIIRC ČVUT a CEITEC VUT v Brně, 
s testbedem německých výzkumných insti-
tucí DFKI a ZeMA v Saarbrückenu. Experi-
mentální pracoviště Testbed pro Průmysl 4.0 

na CIIRC ČVUT je díky tomu v posled-
ním roce a půl vybavováno z evropských 
a národních fondů nejnovějšími technolo-
giemi pro chytré továrny. „Možnost přiví-
tat pana prezidenta na půdě ČVUT je pro 
nás velkou poctou i potvrzením významu 
našich pracovišť pro rozvoj mezinárodní 
spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0,“ řekl 
doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.

„Návštěva německého prezidenta v této 
době je pro nás symbolická. Před pěti lety, 
téměř na den přesně, jsme za přítomnosti 
německé kancléřky Angely Merkelové 
podepisovali s prof. Wolfgangem Wahlste-
rem, tehdejším ředitelem DFKI, dohodu 
o vědecké spolupráci,“ připomněl prof. Vla-
dimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT. 

„Jsem rád, že po pěti letech usilovné práce 
můžeme na stejném místě prezentovat kon-
krétní výsledky našeho společného centra 
RICAIP, které překračují hranice našich 
obou států a dokládají silnou spolupráci 
v Průmyslu 4.0 na skutečně mezinárodní 
úrovni.“

Prezident zhlédl v testbedu celkem šest 
robotických experimentů, z toho některé 
byly připravované ve spolupráci s průmy-
slovými firmami. „Do společných projektů 
se zapojují jak velké nadnárodní společnosti, 
tak i české start-upy“, upřesnil dr. Ondřej 
Velek, ředitel CIIRC ČVUT. „Spolu s fir-
mami vyvíjíme inovativní řešení, která 
mohou pomoci transformaci českého prů-
myslu směrem k výrobě s vyšší přidanou 
hodnotou, zejména v malých a středních 
podnicích.“

„Ukázky, které jsme pro návštěvu pana 
prezidenta připravili, pokrývají širokou 
škálu výzkumu našich týmů na  CIIRC 
ČVUT a  RICAIP,“ přiblížil dr.  Tilman 
Becker, ředitel RICAIP. „S týmem DFKI 
jsme například na dálku propojili operátora 
v Praze s roboty v testbedu v  Saarbrückenu, 
abychom ověřili proveditelnost principů dis-
tribuované výroby a také vzdálenou spolu-
práci člověka a robota.“
 (red)
 [ Foto: Jiří Ryszawy ]
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ČVut je nyní více vyhledáváno  
jak studenty, tak průmyslovými 
partnery i laickou veřejností
[ O úspěších, překvapeních i přáních hovoříme s doc. Vojtěchem Petráčkem ]

Právě začínající semestr je 
posledním ve čtyřletém funkčním 
období, které doc. RNDr.  Vojtěchu 
Petráčkovi, CSc., rektorovi ČVUT, 
končí v lednu 2022. Jak hodnotí 
proměnu univerzity za období, 
kdy stojí v jejím čele? A bude 
při nadcházejících volbách opět 
usilovat o tuto pozici?

Dělal jste si v létě inventuru, jak jste 
dokázal naplnit vaše záměry? Co vám 
udělalo největší radost při tomto 
ohlédnutí a co vás naopak nepotěšilo? 
Přestože to často bylo náročné a prová-
zely nás překážky, naprostou většinu cílů, 
které jsem si na začátku volebního období 
vytyčil, se podařilo naplnit. Některé 
z nich pomaleji, než jsme si přáli, některé 
výsledky se ještě rodí, ale vcelku jsme tam, 
kde jsme si přáli být. Celkově jsem spoko-
jen, ale vždy je co zlepšovat. Nejzásadnější 
je, že se nám postupně podařilo vytvořit 
atmosféru klidné spolupráce a řešení pro-
blémů napříč ČVUT. To umožňuje řešení 
i těch nejsložitějších problémů a nalézání 
konsensu. Také se nám podařilo aktivo-
vat více spolupráci mezi součástmi, a tak 
zvýšit tvůrčí potenciál na univerzitě, což 
se ukázalo především na začátku covidu. 
Mám radost, a doufám, že to není jenom 
můj pocit, že se nám ve všech orgánech 
univerzity – v grémiu a kolegiu rektora, 
v Akademickém senátu, ve Vědecké radě 
i v Radě pro vnitřní hodnocení, podařilo 
vytvořit ovzduší důvěry a klidné spolu-
práce a otevřené komunikace. A já jsem 
za to všem kolegům a kolegyním vděčný. 

Bezprostředně po zvolení jste mluvil 
o nutnosti zlepšit komunikaci uvnitř 
univerzity, především mezi děkany 
a řediteli ústavů a Akademickým 
senátem. Uvedl jste, že podle vás ČVUT 
nedostatečně využívá svůj potenciál, 

že fakulty a ústavy by spolu měly spo-
lupracovat na více projektech, aby se 
škola více zviditelnila v zahraničí… Jak 
to vidíte dnes? Zlepšila se komunikace 
i spolupráce na projektech, takže se 
dá konstatovat, že i díky tomu se škola 
více zviditelnila?
Komunikace a spolupráce mezi součástmi 
ČVUT se bezpochyby zlepšila a zintenziv-
nila. Podařilo se nám prosadit a realizovat 
několik velkých projektů, které propojují 
školu, například CAAS nebo RCI. Velkým 
úspěchem shledávám vytvoření akredi-
tačního řádu, který stimuluje podílení se 
ústavů na programech fakult. Excelentní 
úspěch v mezinárodním hodnocení 
českých univerzit a postoupení vzhůru 
i v mezinárodních žebříčcích je potvrzením 
mnou nastavené strategie. ČVUT je nyní 
více vyhledáváno jak studenty, tak průmy-
slovými partnery, ale i laickou veřejností 
díky zvýšení prestiže ve společnosti právě 
v době covidu. Ve světě jsme vidět, ale vím, 
že jsme na cestě, která povede ještě dále.

To zviditelnění, nejen u nás, ale 
i ve světě, se vám nakonec podařilo 
mimo plán – mám na mysli velmi 
rychlé zareagování univerzitních 
vědců a dalších pracovníků na vypuk-
nutí koronavirové krize, kdy televize 
i tisk pravidelně zmiňovaly počiny 
výzkumníků ČVUT – vývoj masek, plic-
ního ventilátoru, robota Pipeťáka, uži-
tečných webových aplikací a spousty 
dalších pomocníků pro boj s pande-
mií… Můžete zmínit, které nejsilnější 
momenty se vám osobně vybavují 
z této velmi těžké doby?
Máte pravdu, otevřenost a komunikace 
sehrály klíčovou roli i ve druhé polovině 
mého funkčního období, kdy se odehrálo 
něco zcela neočekávaného – pandemie 
covid-19. A pro mě to byla zcela nová zku-
šenost – náročná, ale ve výsledku pozitivní. 
Obvyklé formální postupy se proměnily 

v „polní velení“, dlouhé řešení problémů se 
proměnilo v okamžitou reakci. A to vše se 
na ČVUT fantasticky dařilo. Navždy budu 
hrdý na nadšenou a rychlou reakci našich 
pracovníků i studentů, kteří se tohoto boje 
účastnili! Po covidu je ČVUT jiné! 
Od chvil, kdy jsem se snažil vymýšlet 
improvizované pomůcky pro lidi – začalo 
to PET lahví a testováním roušek, přes dob-
rovolnickou výrobu šnorchlových masek 
COVMASK, bleskový vývoj polomasky 
3D tiskem, vývoj pipetovacích robotů pro 
testování PCR, až po vývoj a výrobu plic-
ních ventilátorů COROVENT.  Stále jsem 
byl s našimi týmy a pracovali jsme pospolu. 
Byla to úžasná zkušenost a opět všem, kdo 
pomáhali moc děkuji. 

Vyučující a studenti museli přejít 
na online výuku, kterou zvládli pro 
mnohé překvapivě dobře. Přispěla 
tato situace k dalším změnám v aka-
demickém prostředí?
Rozhodl jsem, ještě před rozhodnutím 
vlády, o uzavření učeben, abych ochrá-
nil akademické pracovníky, studenty 
i jejich rodiny. ČVUT přešlo na online 
výuku ze dne na den. A přechod se tak 
úspěšně podařil díky nadšení vyučujících 
i podpoře IT služeb. Jistě – nebylo to 
jednoduché, ale, jak vidím na promocích, 
studentům se podařilo i ve ztížených pod-
mínkách úspěšně ve studiu pokračovat 
a dokončit i skvělé diplomové a bakalářské 
práce. 
Sociální distance a absence výuky nám 
ztížily život a mě to velmi trápilo. Aby-
chom proti tomu bojovali, snažil jsem se 
komunikovat se studenty prostřednictvím 
naší televize TV9P, která jim od podzimu 
minulého roku přináší zábavu, hudbu, ale 
i reportáže z univerzity pro více radosti 
a rozptýlení. Naši televizi realizují studenti, 
je to skvělý tým Studentské unie ČVUT.
Akademické prostředí si sice navyklo 
online formě jednání, ale užili jsme si jí 
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tolik, že už se těšíme na opravdové setká-
vání. Faktem je, že některé věci lze řešit 

„online“ v kratší době, a tak si tu možnost 
stále ponecháme, ale není nad osobní kon-
takt, který nelze nahradit.

V čem je tedy podle vás univerzita 
pod vaším vedením jiná? Můžete 
vypíchnout pár konkrétních změn, 
předpokládám, že k lepšímu… 
Principem řízení, otevřenou diskusí, hle-
dáním konsensu, klidnou atmosférou při 
řešení problému a zvýšení důvěry mezi 
námi. S tím jsem šel do voleb a podařilo 
se mi to přenést na úroveň univerzity. 
Transparence, snaha chápat jeden druhého, 
jasná pravidla a dohody, distribuce roz-
hodovacích činností a pravomocí v rámci 
vedení nově přispívají k tomu, že se daří 
naši „planetární soustavu“ řídit ve větším 
klidu. Tak se nám mnohé podařilo uvnitř 
univerzity i navenek. Podstatnou aktivitou 

rektora, které se hodně se věnuji, jsou čin-
nosti mimo univerzitu, například komu-
nikace s ministerstvy při hodnocení vědy 
a výzkumu, v oblasti obrany a bezpečnosti, 
kosmických aktivit a dalších, a toto bylo 
ještě posíleno v době covidu. Také jsme 
vytvořili Asociaci výzkumných univerzit, 
kde diskutuji klíčová témata s pěti nejlep-
šími výzkumnými univerzitami v České 
republice. Viditelnost a relevance ČVUT 
ve společnosti se v poslední době raketově 
zvýšily. Samozřejmě k tomuto přispívá 
velké množství kolegů a kolegyň repre-
zentujících nás v nejrůznějších orgánech 
a projektech a my ve vedení je nominu-
jeme a především podporujeme.

Zmínil jste Asociaci výzkumných 
univerzit, kterou v roce 2019 založilo 
ČVUT spolu s Univerzitou Karlovou, 
a dále ji tvoří Masarykova univerzita 
v Brně, Univerzita Palackého v Olo-

mouci a Vysoká škola chemicko-tech-
nologická v Praze, jejíž jste byl v létě 
zvolen předsedou. Jaké změny chcete 
prostřednictvím této asociace v nej-
bližší době prosadit? Je to i o finan-
cích pro nejlepší, nebo i o legislativě 
a dalších souvislostech?
V Asociaci výzkumných univerzit jde 
o společné hodnoty, které se snažíme roz-
víjet. Excelence výzkumu, mezinárodní 
spolupráce a vysoké standardy výuky 
nás přirozeně spojují. Snažíme se tyto 
hodnoty společně rozvíjet, a také chceme 
využívat našich kapacit k pomoci společ-
nosti – ale o tom jsem již hovořil. Je to 
jistě i o tom, jaké jsou priority financování 
vědy, výzkumu a vzdělávání, neboť je stále 
potřeba vysvětlovat, jak je kvalita a úplné 
spektrum všech druhů výzkumu důležitá 
pro společnost. Ten problém ale leží ještě 
více v hodnotách a akademické kvalitě 
prostředí našich univerzit, to chceme 
rozvíjet, nabízet příklad a také legislativu 
ovlivňovat tak, aby tomu napomáhala. 
Naše univerzity se umístily na špičce 
mezinárodního hodnocení, které proběhlo 
v minulém roce. Jsme tomu rádi a oce-
níme, když bude více univerzit, kterým 
se bude dařit a v budoucnosti se k nám 
připojí.

Vrátím se k těm proměnám. V čem 
jste jiný vy osobně? Změnilo vás 
působení v čele více než dvacetitisí-
cové organizace, kde působí spousta 
osobností a zní různé představy a kde 
vámi zmiňovaná komunikace a shoda 
názorů nebývá jednoduchá?
Doufám, že mě práce v roli rektora nezmě-
nila ve vztahu k lidem, ale dala mi velké 
množství zkušeností – jak v mezilidských 
vztazích, řešení problémů, spolupráci 
s akademickou sférou, hledání konsensu 
a kompromisu, tak i v oblasti komunikace 
se státem a v hájení akademických pozic. 
Je těžké popsat, co všechno rektor zažívá, 
je to velmi barvitá práce a velká odpověd-
nost. Určitě jsem se hodně poučil o řízení 
několikavrstvé organizace s demokratic-
kou samosprávou, je to asi nejsložitější 
řídicí struktura, kterou tu můžeme nalézt. 
Myslím si, že systém řízení univerzity 
dle zákona je těžkopádný, ale několikrát 
jsem si ověřil, že je stabilizující a opravdu 
demokratický. A to nám dává na univer-
zitách dlouhodobý řád a nezávislost, která 
je jednou z největších hodnot, o které se 
musíme starat. 
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Myslím, že se slušností a klidem nejdál 
dojdeš. To mi ze všeho nejvíc pomáhá, 
když hledám řešení problémů.

Na rozdíl od svých předchůdců v rek-
torské židli – alespoň to tak nave-
nek vypadá – jste neměl zásadní 
problémy s Akademickým senátem, 
jenž nemusel řešit návrhy na vaše 
odvolání. Zájem „doma“ na univerzitě 
i ve veřejnosti budily spíše některé 
vaše aktivity, zkusím jich pár vyjme-
novat: asi nejvíc pozornosti získal váš 
návrh ochranné masky z PET láhve, 
hodně se diskutovalo o vaší snaze 
vystěhovat rektorát z Dejvic a nově 
jej usídlit v Betlémském paláci, neče-
kané bylo pro mnohé i odvolání profe-
sora Maříka, osobnosti spjaté se vzni-
kem Českého institutu informatiky, 
robotiky a kybernetiky, pro univerzitu 
neobvyklé bylo i zřízení zmíněného 
televizního vysílání TV9P či vznik 
Betlémského biografu s projekcemi 
v prostorách kaple, a musím vzpome-
nout i váš návrh z loňského léta, kdy 
jste chtěl, aby se vysoké školy složily 
a koupily od skupiny Mafra Lidové 
noviny, jimž klesá prodej, čímž by 
vzniklo akademické médium mimo 
politické proudy… Jaké jste zažíval 
reakce na tyto aktivity? 
Ono to souvisí s tím, co jsem už říkal. Mám 
nějaké hodnoty a způsoby jednání, které 
pomáhají klidnějšímu řešení problémů. 
A v senátu se vždy snažím o transparentní 
řešení a diskusi do detailů. To napomáhá 
k tomu, že se podaří mnohé rychle vyřešit, 
a to racionálně. Jsem rád, že s naším akade-
mickým senátem má vedení dobré vztahy. 
Bezprecedentně jsme otevřeli senátorům 
data, se kterými společně pracujeme, a tím 
je diskuse konstruktivnější. 
Popsat v několika slovech reakci 
na události, které zmiňujete, je slo-
žité. Mnoho hezkého jsem slyšel o mé 
PETce, třeba jedna sestřička, která si ji 
sestrojila i s filtrem, pak úspěšně jezdila 
metrem. V dopise mě oslovila jako pana 
PETráčka:-). PETka skutečně fungovala, 
naštěstí jí ale nebylo příliš zapotřebí. 
Naopak velmi zapotřebí je zdroj kvalitních 
informací a řešení problémů společnosti 
vznikajících tam, kde je expertiza – tedy 
na VŠ. Proto jsem navrhoval vytvoření 
apolitického univerzitami garantovaného 
média a pracuji na rozběhnutí univerzit-
ního think tanku. Je třeba využít obrovské 

expertní kapacity univerzit k analýze 
problémů společnosti, návrhům řešení, 
jejich diskusi a zabránit dezinformacím. 
Tak může vznikat kvalitní řešení, které pak 
politická sféra může přijmout. Zásadní je 
naše apolitičnost a nezávislost.
V Betlémském areálu, po nákupu Frag-
nerovy galerie, vzniká unikátní celek 

– starodávné jádro naší univerzity, které 
je zároveň kulturním ohniskem. Proto 
kulturní část integrujeme pod kulturně 
vědecké centrum Betlémská beseda, která 
nyní startuje například Biografem bet-
lémským, a v nejbližší době se můžeme 
těšit na oživení podzemních prostor pod 
areálem, kde bude klub, vinotéka, prostory 
pro výstavy a zimní promítání. Fragnerově 
galerii chceme vytvořit ještě vyšší renomé, 
než má v současné době. Ohlasy na vše 
jsou krásné, přijďte se podívat, jak ožívá!

Děkuji za pozvání, ale vraťme se 
k tomu bilancování. Mezi složité pro-
blémy, jejichž řešení je dlouhodobější, 
patří například zajištění prostor pro 
Kloknerův ústav, Univerzitní knihovnu 
či Archiv ČVUT. Pokročila příprava 
jejich přestěhování? Nebo se i díky 

nečekané situaci, do které se škola 
i celá společnost před rokem a půl 
dostaly, tyto záměry posunuly?
Před několika měsíci jsme dokon-
čili Generel ČVUT a nyní pracujeme 
na Generelu+. Tyto dokumenty vyznačují 
naše potřeby prostorového rozvoje a také 
naše priority při budování nových pro-
stor. Připravujeme rekonstrukci Fakulty 
stavební, probíhá rekonstrukce Bubeneč-
ské koleje a prostor pro Archiv, budeme 
budovat serverovnu, budovu Kloknerova 
ústavu a ÚTEF. Velkou prioritou pro mě 
je budova Fakulty informačních techno-
logií, rekonstrukce halových laboratoří 
a dalších prostor. Je to velmi složitá sklá-
dačka možností, na které intenzivně pra-
cujeme, aby bylo vše připraveno. 
Doba covidová samozřejmě negativně 
dopadá na ceny materiálu, dostupnost 
dodávek i množství pracovníků a je velkou 
neznámou, jak se promítne do rozpočtu 
veřejných vysokých škol.  

V době vašeho rektorování vznikla 
i další univerzitní novinka – Rada pro 
vnitřní hodnocení. Jaké jsou nyní silné 
a slabé stránky ČVUT? 
Rada pro vnitřní hodnocení je velice 
užitečný orgán, který pomáhá reflexi pro-
cesů na univerzitě, diskutuje kvalitu a její 
rozvoj a má své zásadní místo v procesech 
akreditace. Nám se podařilo obsadit tuto 
radu skvělými zkušenými odborníky, a pře-
devším dobrými lidmi, takže je radost se 
účastnit jejího jednání, kde vzniká řada 
námětů – s obrovským nadhledem a zkuše-
ností. Sebehodnocení je myslím velmi účin-
ným řídicím nástrojem, pracovat však stále 
musíme na rozumných kritériích hodno-
cení tak, abychom dokázali popsat kvalitu 
na všech „planetách naší soustavy“, protože 
ČVUT je velmi různorodé prostředí.

Co z vašich záměrů – a proč – se nepo-
dařilo realizovat? 
Jak jsem zmínil, v naprosté většině se 
naše záměry podařilo splnit. Někdy bych 
si přál rychlejší výsledky, ale to je život, 
a někdy byrokracie výběrových řízení či 
zákonů. Budu rád, když bude vznikat více 
a více dohod o spolupráci mezi součástmi, 
protože co je psáno, to je dáno, a nebudou 
moci nastat nedorozumění. Teď máme 
první vlaštovky. Budu rád, když všechny 
dodávky budou chodit včas. Školní rok 
jsem zahájil otevřením nových repre-
zentativních prostor naší základní školy. 

 ↘ Pokud budu moci 
pokračovat ve vedení ČVUT, 
budu pracovat na tom, aby 
se univerzita posouvala 
nadále k vyšším metám 
v mezinárodním srovnání, aby 
byla místem stále lepšího 
vzdělávání a špičkového 
základního i aplikovaného 
výzkumu, který přinese ještě 
lepší aplikace a kontakt 
s průmyslem.
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Bohužel zatím s dočasným nábytkem, ale 
přesto je pro naše Lvíčata krásný. 

Už na začátku roku jste v rozhovoru 
pro univerzitní časopis potvrdil, že 
se při podzimní volbě rektora pro 
roky 2022 až 2026 budete o tuto 
pozici ucházet. Zatímco před čtyřmi 
roky volil akademický senát příštího 
rektora z pěti osobností, letos se 
v podstatě hovoří jen o vás.  Do konce 
září, kdy je termín pro odevzdání 
kandidatury, je ještě pár dnů, ale není 
vám divné, že v létě nikdo nespustil 
předvolební kampaň, takže to vypadá, 
že nebudete mít protikandidáta? Jak 
si to vysvětlujete?
Snažím se naplňovat to, co jsme slíbili, 
nacházet řešení co nejlepší pro všechny 
a otevřeně diskutovat všechny věci. 
Nastartovaný proces běží a plány dalších 
kroků mám připraveny. Myslím, že máme 
zkušený tým vedení, který dokáže věci 
řešit a pomáhat. Tým odvádí dobrou práci, 
pozice ČVUT je stabilizovaná a dále se 
rozvíjí. Neřeším počty protikandidátů, 
snažím se v praxi věci dělat co nejlépe.

Při vedení školy jste asi moc pro-
storu pro vaši vědeckou práci neměl. 
Nechybí vám výzkum v CERNu či další 
odborné aktivity ve vašem oboru 
jaderné fyziky? Jinými slovy – pře-
važuje u vás i po těch čtyřech letech 
ve funkci radost z této práce, takže 
jste rozhodnut nemít vědu ještě chvíli 
jako prioritu? 
Práce rektora je těžká, je hodně 
o práci s lidmi, o psychologii a také 
o pochopení problémů druhých, empatii 
a hledání řešení. Také musím stále stu-
dovat právo, řízení a specifické znalosti 
pro řešení problémů. Je to pro mě vlastně 
studium podobné komplexností tomu, co 
jsem dělal v experimentech v CERN, a to 
mě moc baví. 
Když se něco podaří a ČVUT něco dokáže 
nebo získá projekt, mám obrovskou radost. 
Těším se také z toho, že se nám daří spolu 
jednat a spolupracovat klidně a v míru, 
protože dřívější napětí univerzitu strašně 
poškozovalo. I rektorování je devatero 
řemesel, podobně jako byla moje expe-
rimentální fyzikální práce. Je to práce 
na plný úvazek. 

Podařilo se vám vytvořit relativně 
mladý tým prorektorů a dalších členů 

vedení školy. Počítáte s tím, že by 
v případě vašeho zvolení pracoval 
ve stejném složení?
Během času se nám podařilo vyladit naše 
vedení a vyvážit zkušenost, dynamiku, 
externí znalost prostředí a rovněž jsem 
rád, že jsme v našem vedení genderově 
vyvážení. Pracujeme v režimu „jeden 
za všechny, všichni za jednoho“, a tak bych 
si přál, abychom s tímto týmem pokračo-
vali v nezměněné sestavě – pokud to tedy 
kolegy a kolegyně bude bavit.

Na univerzitě, kde ze zákona může být 
rektor ve funkci jen po dvě čtyřletá 
období, bývá zvykem, že v tom prvním 
se ze začátku hodně rozkoukává 
a nedělá zásadní rozhodnutí, která 
by proti němu vyvolala nevoli, takže 
by nemusel být pro druhé období 
zvolen. Máte připraveny nějaké větší 
změny, které byste v případě zvolení 
rád realizoval bez větších obav z jejich 
dopadu? Narážím na to, že když byl 
rektorem profesor Václav Havlíček, 
tak za své prosazování vzniku Fakulty 
informačních technologií byl vystaven 
dost velkému negativnímu tlaku části 
akademické obce, a jeho nástupce 
profesor Petr Konvalinka zase budil 
emoce kvůli Českému institutu 
informatiky, robotiky a kybernetiky… 
Zvažujete vznik nějaké nové součásti 
či jinou zásadnější novinku, která by 
mohla vyvolat obdobné pnutí? 
Jak se dá tušit z předešlého, to, o co se sna-
žíme, by mělo vznikat s minimem pnutí 
a s maximem konsensu. Racionalita roz-
hodování a naslouchání druhým rovněž 
tlumí zbytečné emoce. V nadcházejících 
letech nás čeká řada komplexních úkolů, 
které nebude lehké naplňovat. Výzvou 
bude jistě reorganizace mimonormativně 
financovaných součástí, vybudování 
efektivnějšího systému informační pod-
pory, spuštění procesů institucionální 
akreditace nebo zajištění rozvoje našich 
klíčových výzkumných témat v programu 
JAK, TAK, velkých výzkumných infra-
strukturách a dalších projektech. Novin-
kou bude též rozběh naší právě založené 
firmy na transfer technologií a rozvoj spin-

-off firem a licencování duševního vlast-
nictví. Významný je také transformační 
proces MÚVS a jeho plánované sbližování 
s CERGE-EI. Ač toto budou náročné 
procesy, myslím, že větší pnutí vyvolávat 
nebudou.

V akademickém prostředí působíte 
v podstatě celý dospělý život. Setkal 
jste se coby rektor ČVUT s něčím, co 
vás zaskočilo, co byste na akademické 
půdě nečekal? 
Akademická půda vědecká a rektorská 
jsou dost významně odlišné. Mám trochu 
výhodu, protože v experimentech v CERN 
jsme spolupracovali v mnohonárodním 
týmu na problémech na pokraji řešitel-
nosti. Ve srovnání s tím nejsou naše pro-
blémy nijak zvlášť odlišné a ani hrozivé. To, 
co je nová zkušenost, je kontakt se státní 
správou a politickou sférou, který dokáže 
velmi překvapit a zaskočit. Zažil jsem 
řadu situací, které bych nečekal, ale to je 
na úplně jiné povídání. Naštěstí na aka-
demické půdě se skoro nedějí, a to mi 
připomíná znovu, jak důležité je chránit 
nezávislé a slušné prostředí vysoké školy.

Které klíčové kroky byste rád realizo-
val, pokud dostanete důvěru vést uni-
verzitu i v dalších čtyřech letech? 
Pokud budu moci pokračovat ve vedení 
ČVUT, budu pracovat na tom, aby se 
univerzita posouvala nadále k vyšším 
metám v mezinárodním srovnání, aby byla 
místem stále lepšího vzdělávání a špičko-
vého základního i aplikovaného výzkumu, 
který přinese ještě lepší aplikace a kontakt 
s průmyslem. Budu rozvíjet naše stávající 
silné stránky a hledat nové příležitosti 
v mezioborovém výzkumu. A rozhodně se 
budu snažit o to, aby ČVUT nedopustila, 
aby Česká republika byla jenom nějakou 
montovnou. Jsme jádrem technologického 
vývoje v této zemi, a to musíme rozvíjet, 
aby zde v Čechách vznikalo prostředí 
pro špičkové technologie v hospodářství. 
Nezapomínejme ale na to, že technologie 
jsou tu pro lidi a že jim musí pomáhat, 
a ne škodit. Chci pokračovat v práci 
i na sociálních problémech generovaných 
digitální transformací a pomáhat lidem 
v rekvalifikaci, jakož i realizovat projekty 
vedoucí k udržitelné společnosti. Neza-
pomínejme na to, že je třeba rozvoj stavět 
na slušnosti a dobrých mezilidských vzta-
zích, a ne pouze na finančním zisku. 
Kdy jindy než dnes mnohem naléhavěji 
pro ČVUT platí význam Čapkových slov 
z románu Krakatit „aby to pohánělo 
nějakou věc, aby to svítilo a hřálo a aby se 
lidem líp žilo a pracovalo“. 

 Vladimíra Kučerová 
 [ Foto: Jiří Ryszawy ]
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Univerzitní základní škola v novém
1. září 2021 otevřela se začátkem školního roku nové prostory univerzitní základní 
škola lvíčata. Slavnostního otevření se zúčastnil rektor ČVut doc. Vojtěch Petráček 
a kancléřka a předsedkyně rady zřizovatele Ing. lucie Orgoníková. Všech šestnáct 
prvňáčků i rodiče poté rektor uvítal v jejich třídě.
nově otevřené prostory pro malé školáky připravilo ČVut v Praze. navazují 
na dosud užívané zázemí ve Studentském domě, které tak bylo rozšířeno o dvě 
nové kmenové třídy, počítačovou učebnu a prostornou halu. lvíčata nyní disponují 
pěti kmenovými třídami a vše je tedy připraveno na provoz pěti samostatných tříd 
prvního stupně základní školy. 
Díky malým třídním kolektivům, podnětné práci učitelek a velmi úzké spolupráci 
s rodiči dosahují žáci ZŠ lvíčata velmi dobrých výsledků. kvalitu dokládá 
i úspěšnost u přijímacích zkoušek: na osmiletá gymnázia se letos hlásilo třináct 
žáků, devět jich bylo přijato ke studiu.

 (red)   [ Foto: Petr neugebauer, FEl ]

Národní kvantová infrastruktura
Českou národní kvantovou infrastrukturu s napojeními na německo, Rakousko, 
Slovensko a Polsko buduje pro Česko konsorcium Cybersecurity hubu z. ú., Fakulty 
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVut, Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, 
Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci a It4Innovations Vysoké 
školy báňské – technické univerzity Ostrava. Propojí především organizace zajiš-
ťující kritickou infrastrukturu státu – hned v počátku se počítá s napojením národ-
ního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, MV ČR, MO ČR, Správy 
železnic, obou českých jaderných elektráren, klíčových nemocnic a dalších institucí. 

„Jedná se o zdaleka nejkomplexnější projekt v kvantové komunikaci v ČR a je výraz-
ným vyvrcholením předchozích desítek let výzkumných, vývojových a testovacích 
aktivit, které byly nebo jsou doposud u nás realizovány,“ říká doc. Vojtěch Petráček, 
rektor ČVut. (red)

 ↖ Piškot, nový informační kiosek, jenž 
navrhli a postavili studenti Fakulty 
architektury ČVut, stojí od začátku 
letních prázdnin na krkonošském Zlatém 
návrší. Objekt, jehož organický tvar 
připomíná oblíbený cukrářský pamlsek, je 
mobilní, v zimě jej Správa krkonošského 
národního parku zazimuje v údolí 
a na léto instaluje podle aktuálních 
potřeb. nový stánek nahradil původní 
kiosek, který zničila dřevomorka. Bude 
zde do doby, než se postaví stálé 
infocentrum. Piškot je zatím poslední 
výsledek spolupráce Ústavu navrhování II 
Fakulty architektury ČVut a Správy kRnaP. 
V minulosti z ní vzešly lávky a útulny 
realizované v letech 2018 a 2019.

 
 (red) [ Foto: Martin Čeněk, Fa ]

 ↙ Společnost t-Mobile rozšiřuje 
spolupráci s Českým institutem 
informatiky, robotiky a kybernetiky 
(CIIRC) ČVut. Mateřská skupina 
Deutsche telekom vybrala CIIRC 
ČVut jako svoje partnerské centrum 
pro aplikovaný výzkum Průmyslu 
4.0. Podpis memoranda se usku-
tečnil 27. 8. u příležitosti návštěvy 
německého prezidenta Franka-

-Waltera Steinmeiera na CIIRC 
ČVut. Záštitu nad touto spoluprací 
převzal technologický inkubátor 
Hubraum, dceřiná společnost Deut-
sche telekom. Cílem inkubátoru 
je propojovat start-upy s přední 
evropskou telekomunikační spo-
lečností a podporovat tak přenos 
inovací, know-how, ale i finanční 
podpory firem v oblasti technologií 
5G, umělé inteligence a Iot. 

 (red)  [ Foto: Roman Sejkot, CIIRC ]
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ČVUT zase poskočilo!
ČVUT opět výrazně zlepšilo své postavení 
v prestižním mezinárodním hodnocení 
QS World University Rankings. V nej-
novějším vydání žebříčku se umístilo 
na 403. místě, což je posun o 29 míst 
oproti loňskému hodnocení. Hodnocení 
zpracovává od roku 2004 poradenská 
společnost QS a patří mezi tři nejprestiž-
nější mezinárodní srovnání vysokých škol. 
Pro letošní vydání klasifikoval 1673 škol 
z 93 zemí. Výsledky zahrnují šest kritérií, 
a to reputaci mezi učiteli a vědci z jiných 
vysokých škol, renomé mezi zaměstnava-
teli, citovanost autorů, internacionalizaci 
akademické obce, počty zahraničních 
studentů a průměrný počet studentů 
na jednoho vyučujícího. První dvě kritéria 
se vyhodnocují na základě celosvětového 
dotazníkového šetření mezi akademic-
kými pracovníky a zaměstnavateli, citace 
se určují podle údajů v databázi Scopus 
společnosti Elsevier. Zbylá kritéria jsou 
interní data univerzity. ČVUT je pro rok 
2022 nejsilnější v průměrném počtu stu-
dentů na jednoho vyučujícího, v renomé 
u zaměstnavatelů a počtu zahraničních 
studentů. „Celková 403. pozice je dosud 
nejlepším umístěním ČVUT v historii 
hodnocení QS World University Rankings. 
Výrazný posun percentilu znamená, že 
ČVUT patří mezi 31 procent nejlépe hod-
nocených univerzit. Vzestup odráží kva-
litní práci všech zaměstnanců a studentů 
ČVUT a jejich stále aktivnější zapojení 
do výzkumných a inovačních aktivit. To 
přináší ovoce ve formě vyšší akademické 
reputace, což je významné hodnotící kri-
térium. Postup u tohoto kritéria ze  
456. na 427. místo je signifikantní, pro-
tože tvoří 40 procent celkového hod-
nocení,“ uvedl rektor ČVUT doc. Vojtěch 
Petráček.  
 (red)

S.A.W.E.R. už je instalován na EXPO 2020 v Dubaji
tým univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVut (uCEEB) uvedl do trva-
lého provozu systém S.a.W.E.R. instalovaný v českém národním pavilonu na výstavišti 
EXPO 2020. Proces jeho technické integrace a spuštění se podařilo dokončit měsíc před 
otevřením bran světové výstavy pro veřejnost.
technologie S.a.W.E.R. je nepostradatelnou součástí české expozice, jejímž ústředním 
tématem je získávání vody ze vzduchu a její využití pro kultivaci suché pouště. Vědci 
z uCEEB propojili celý systém s technickými zařízeními pavilonu. První výsledky z pro-
vozu ukazují, že v letním období může dodávat více než 800 litrů vody denně. 
 (red)  
  [ Foto: uCEEB ]

 ↖ Profesor Igor Jex, děkan Fakulty 
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVut, byl 
zvolen členem prestižní Evropské aka-
demie (academia Europaea). ta sdružuje 
vědecké špičky různých oborů přírodních 
přes humanitní vědy až po literaturu. Byla 
založena v roce 1988 s cílem usilovat o co 
nejvyšší úroveň evropské vědy, výzkumu 
a vzdělání. nyní má zhruba 4500 členů, 
mezi nimi více než 70 nositelů nobelovy 
ceny. Českou republiku zastupuje 24 věd- 
kyň a vědců, z toho tři v oblasti fyzikální 
a technické sekce, kam nyní přibude 
prof. Jex. Stávající členové mohou nomi-
novat nové aspiranty, nominaci následně 
posuzuje expertní komise pro danou 
vědní oblast. 
 (red)
  [ Foto: ČVut ]

 ↖ na palubě vesmírné lodi Dragon společnosti SpaceX, která 29. srpna zamířila 
z mysu Canaveral na Floridě k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), byl i diamantový 
kvantový magnetometr, na jehož vývoji se podílel Jaroslav Hrubý, absolvent Fakulty 
biomedicínského inženýrství ČVut, jenž nyní působí na belgické Hasseltské univerzitě. 

„Pro nás studenty je to neuvěřitelná pocta. Stále si nedokážeme uvědomit, že námi 
postavené zařízení bude deset měsíců provádět měření na palubě ISS,“ říká Jaroslav 
Hrubý, doktorand a vedoucí studentského týmu, který přístroj vytvořil. Zařízení je 
již třetím v sérii studentských experimentů OSCaR v rámci edukativních programů 
Evropské vesmírné agentury. „V roce 2018 již jeden z prototypů našeho magnetometru 
vzlétl balónem do stratosféry, nyní jsme se vydali do vesmíru, abychom provedli naše 
měření a plně otestovali tuto novou technologii. Je to splněný sen,“ říká Jaroslav Hrubý. 
Foto z vesmíru bylo pořízeno astronautem thomasem Pesquetem (ESa) při instalaci 
zařízení na ISS.

 (red)  
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Varhany  
pro Betlémskou kapli
Cesta ČVUT k vlastním klasickým píšťalovým varhanám se pomalu chýlí 
ke svému zdárnému konci. V současné době probíhá v Betlémské kapli 
instalace nového nástroje podle návrhu Vladimíra Šlajcha, dokončena 
by měla být do konce listopadu 2021. „Varhany jsou nyní plně funkční, 
do poloviny září se budou ještě dokončovat spíše kosmetické záležitosti. 
Demontáž následuje od poloviny září, stěhování do Prahy a montáž pak 
v říjnu a listopadu,“ říká k aktuální situaci nástroje jeho autor.

Jak čtenáři Pražské techniky (např. z PT 4/2020) vědí, nebyla ta cesta úplně jednoduchá. 
O novém nástroji se na ČVUT přemýšlelo již od devadesátých let minulého století, chyběly 
však potřebné finanční zdroje k jejich výrobě. V roce 2014 byla proto prostřednictvím Spolku 
absolventů a přátel ČVUT vyhlášena veřejná sbírka „Píšťaly pro ČVUT“, jejíž tváří se stala 
renomovaná architektka a absolventka ČVUT Eva Jiřičná. Od ní také pochází návrh umístit 
varhany nikoliv ke zdi, jak je běžné, ale do volného prostoru. 

V roce 2019 bylo rozhodnuto, že realizaci varhan škola svěří Vladimíru Šlajchovi a jejich 
cena byla smluvními stranami sjednána ve výši 8 834 000 korun bez DPH. Placeny budou 
z několika zdrojů, jedním z nich je zmíněná veřejná sbírka (ta poběží do konce prosince 
a v tuto chvíli dárci přispěli přes 2,7 mil. Kč), druhým jsou finanční prostředky Nadace ČEZ 
(500 000 Kč) a posledním jsou vlastní finanční prostředky ČVUT, jejichž výše bude záležet 
na tom, kolik se ještě podaří získat v rámci veřejné sbírky.           

A na co se tedy milovníci hudby mohou v kapli těšit? Jedná se o multifunkčně využi-
telný nástroj se skříní ze smrkového dřeva, vybavený manuálem (klaviaturou) a pedálem,  
jednomanuálové píšťalové varhany s 26 rejstříky. Některé manuálové rejstříky bude možné 
dělit na bas a diskant, což umožní realizovat dostatečné množství barevných kombinací 
a zajistí podobnou plasticitu zvuku, jakou obvykle poskytují větší varhany dvoumanuá-
lové, jejichž přiměřená varianta by ale pro Betlémskou kapli byla příliš velká, a to zejména 
vzhledem k daným prostorovým proporcím a možnostem umístění. Nástroje tohoto typu 
byly a jsou běžné v italských a španělských katedrálách, v Čechách půjde o naprosto raritní 
technické řešení. 

Podle vyjádření Vladimíra Šlajcha jsou varhany pro Betlémskou kapli posledním velkým 
nástrojem jeho kariéry. Po jejich dokončení se bude věnovat již jen menším zakázkám 
a svým dalším zájmům. „Přeji celému ČVUT radost z uskutečněného projektu, a nástroji 
pak empatické a schopné varhaníky, kteří jej budou rozeznívat v běhu dalšího času,“ říká 
Vladimír Šlajch.

Na architektonickém řešení varhan a jejich umístění v interiéru se podílí také odborná 
skupina pod autorským vedením prof. akad. arch. Mikuláše Hulce z Fakulty stavební ČVUT, 
Katedry architektury. „Spolupráce na tak unikátním projektu, jakým stavba velkých varhan 
nepochybně je, byla pro všechny tvůrčí zážitek a zároveň i pocta. Varhany jsou pochopitelně 
autorským dílem Vladimíra Šlajcha, ten však vstřícně přijímal od dalších zúčastněných 
odborníků podněty, připomínky a názory, které nakonec spoluutvářely výslednou podobu 
i umístění nástroje v kapli,“ říká prof. Mikuláš Hulec. 

ČVUT plánuje v Betlémské kapli do budoucna uspořádat cyklus varhanních koncertů, 
čímž chce veřejnost upozornit na nové varhany. Ty však už mají první koncert za sebou. 
Dne 20. 8. uspořádal Vladimír Šlajch ve své borovanské dílně poslední z řady koncertů, 
při kterých se během třiceti let předváděly nové nástroje před expedicí. Hrál prof. Jaroslav 
Tůma, renomovaný varhaník a pedagog AMU v Praze, který předvedl možnosti nástroje 
ve skladbách Bachových a dalších mistrů. Na závěr rozehrál varhany improvizací na Gau-
deamus.  Mezi četnými hosty byli též zástupci ČVUT, včetně rektora doc. Vojtěcha Petráčka 
s manželkou. 
 Mgr. Andrea Vondráková a Ilona Sochorová
 [ Foto: Ilona Sochorová ]

 ↘ „Každý nástroj 
samozřejmě potřebuje 
určitý čas na dozrání. 
Varhaník ovlivňuje celkové 
vyznění nástroje naprosto 
rozhodujícím způsobem. 
Záleží na širokém spektru 
jeho schopností nejen 
hráčských, ale hlavně 
osobnostních vlastnostech, 
citu, vkusu, intelektu apod. 
Prostor hraje též důležitou 
roli, dobrá akustika 
dobrému nástroji pomůže 
s rozvinutím všech nuancí 
intonace, špatnému nástroji 
pak milostivě dokáže 
překrýt některé nedostatky,“ 
říká stavitel varhan Vladimír 
Šlajch.

 
[ Foto: Michal Duda ]
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 ↖ konečně zlato! 16. srpna vyhlásila 
společnost amazon vítěze čtvrtého 
ročníku soutěže alexa Prize Social 
Bot Grand Challenge. Po třech letech 
na stříbrné a bronzové pozici získal tým 
z Českého institutu informatiky, robotiky 
a kybernetiky ČVut (CIIRC) vyvíjející bota 
alquista kov nejcennější. konverzační 
robot (chatbot) alquist se zrodil na CIIRC 
ČVut v roce 2016, kdy skupinka studentů 
pod vedením experta na umělou 
inteligenci Jana Šedivého poprvé 
poslala přihlášku do soutěže alexa 
Prize vyhlášené americkým amazonem. 
Složení týmu působícího na CIIRC ČVut 
pod vedením Jana Šedivého pro rok 
2021: Jakub konrád (vedoucí, FEl), Petr 
Marek (FEl), Petr lorenc (FEl), Van Duy ta 
(CIIRC), Ondřej kobza (CIIRC) a Jan Pichl 
(účastnil se v první části soutěže, FEl). 
 (red)   
 [ Foto: CIIRC ]

 ↖ Malíři, grafici, sochaři i fotograf. 
Všichni jsou pedagogy na Fakultě 
stavební ČVut, kde se na katedře 
architektury podílejí na výuce budoucích 
architektů. kromě toho se věnují 
i umění a jsou renomovanými autory. 
S ukázkami jejich volné tvorby seznamují 
veřejnost až do 27. září v Galerii Skleňák 
na náměstí Svobody v Praze 6. Výstava 

„Výtvarníci katedry architektury Fakulty 
stavební ČVut“ je prvním výsledkem 
spolupráce mezi galerií Fakulty stavební 
ČVut a městské části Praha 6.  „těší 
nás, že právě práce pedagogů z oblasti 
architektury se podařilo prezentovat 
v objektu patřícím k nejkvalitnějším 
předválečným bytovým stavbám 
v Praze,“ říká doc. akad. malíř Vratislav 
Ševčík, kurátor výstavy, pedagog fakulty 
a jeden z vystavovatelů.  
 (red)   
 [ Foto:  archiv ]

 ↙ Možnosti využití nano-
vláken při detekci drobných 
cizorodých částic v plynu, jako 
jsou například viry nebo bakte-
rie v lidském dechu, vyzkoušelo 
ve svých laboratořích univerzitní 
centrum energeticky efektiv-
ních budov ČVut (uCEEB). testy 
proběhly na zakázku společ-
nosti Pronanotech, která získané 
poznatky využije pro vývoj nového 
produktu. analýza přítomnosti 
charakteristických molekul v nad-
limitní koncentraci by měla umož-
nit jednoduchou, rychlou a levnou 
detekci částic, která má velký 
potenciál pro uplatnění v praxi.  
 (red)  
 [ Foto: uCEEB ]

Drony pomáhají mapovat historické objekty
korunovační sál zámku v kroměříži, kostely sv. Mořice v Olomouci, sv. Mikuláše v Praze 
či grotta v polském Gorzanowě, to jsou jen některé z památek, jejichž interiéry v uply-
nulých čtyřech letech prozkoumaly bezpilotní helikoptéry s palubní inteligencí neboli 
robotické drony. Skupina Multirobotických systémů z Fakulty elektrotechnické ČVut 
vedená doc. Martinem Saskou během této doby v jejich vývoji významně pokročila: ty 
současné se dokáží v interiérech objektů pohybovat autonomně po předem určené 
bezpečné trase a přitom reagovat na neočekávané překážky. Jde o světově unikátní 
projekt pod názvem Dronument, kdy technologie zaznamenává vzácné historické hod-
noty a pomáhá památkářům při jejich restaurování.
Skupina spolupracujících dronů létá plně autonomně, takže není potřeba operátor 
nebo pilot, který by je ze země řídil. „Drony mají rozdělené úkoly, jeden nese kameru, 
ostatní pak zdroje světla osvětlující scénu v předem určeném úhlu. Výsledkem je plas-
tičtější obraz a kvalitnější 3D modely, ze kterých jsou památkáři schopni vyčíst více 
informací nejenom o povrchu, malbě a struktuře těžko dostupných míst, ale také napří-
klad o jejich vlhkosti,“ vysvětluje doc. Martin Saska technologický posun, který je možný 
díky vývoji pokročilého softwaru pro autonomní let v rámci jeho přibližně třicetičlenné 
vědecké skupiny působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVut.
 (FEl)    
 [ Foto: Petr neugebauer, FEl ]

Národní den bez kouře 
První ročník projektu národní den bez kouře proběhl 7. září v kam-
pusu ČVut v Dejvicích. Dopolední program tvořila odborná kon-
ference, které se zúčastnili především odborníci na energetiku 
a zástupci společností a průmyslu. Po skončení prvního panelu 
konference vyhlásil rektor ČVut doc. Vojtěch Petráček Studentskou 
inovativní soutěž „Bez kouře“ o nejkvalitnější realizovatelný projekt 
v oblasti vývoje a implementace nových technologií přispívajících 
k omezování emisí. 

 (red)   [ Foto: Mafra ]



PT 4/2021 13

aktuálně

 ↖ Ctu lions, závodní tým Fakulty dopravní ČVut, bodoval se svým elektrickým 
motocyklem na mezinárodní soutěži Motostudent ve Španělsku. na okruhu 
v aragonu představil svůj nový prototyp elektrického závodního motocyklu  
EVO 2.0 Electric, jenž je druhým plně elektrickým prototypem týmu Ctu lions. 
Stroj má maximální výkon 26 kW a akumulátor o kapacitě přibližně 7 kWh, což 
umožňuje dojezd 50–70 km v nejostřejším závodním tempu. V konkurenci 
dalších 45 studentských týmů z celého světa, které závodily se svými prototypy 
elektrických závodních motocyklů, obsadil jako jediný český univerzitní tým 
celkové dvanácté místo.  (red)  [ Foto: Fakulta dopravní ČVut ]

Studenti se účastní Solar Decathlonu
tým studentů ČVut se účastní soutěže Solar Decathlon Europe 21, jež je zaměřena 
na udržitelnou, efektivní a inovativní výstavbu využívající obnovitelné zdroje ener-
gie. Do soutěže se zapojili s projektem nazvaným FIRStlife, jímž reagují na zadání 
zaměřující se na problém omezené kapacity a kvality městského bydlení včetně 
urbanistických souvislostí. Projekt vedený Fakultou stavební a podpořený univer-
zitním centrem energeticky efektivních budov zpracovává téma „Rekonstrukce 
a nástavba“ a uplatňuje ho v kontextu zvýšení kapacity a kvality studentského 
bydlení. Jako modelovou budovu si vybral studentské koleje Větrník v Praze. tým, 
jenž tvoří více než 35 studentů převážně z fakult ČVut, ale i z uk, Mu a ČZu, bude 
při realizaci podpořen konzultacemi ze strany vyučujících ze zúčastněných fakult 
a výzkumných pracovníků z uCEEB. Studenti neřeší pouze návrh nástavby kolejí, 
ale musí též postavit tzv. demonstrační jednotku (HDu) – reprezentativní výsek 
z celého projektu nástavby – a během soutěže a veřejných přehlídek ji provozovat. 
Stavbu by měli dokončit v jarních měsících příštího roku, finále soutěže se bude 
konat v červnu 2022 ve Wuppertalu v německu. Zde se utkají s domy dalších  
17 týmů z Evropy a asie. (red)  [ Foto: archiv ]

 ↙Vítězem Pražského inovačního 
hackathonu nakopni Prahu se s pro-
jektem Metacity stal tým z ČVut, vedený 
Vojtěchem tomasem, absolventem 
bakalářského programu na Fakultě infor-
mačních technologií, nyní magisterským 
studentem na Fakultě elektrotechnické. 
V soutěži se utkalo jedenáct týmů, jejichž 
úkolem bylo vymyslet projekt, který by 
pomocí technologií pomohl zlepšit život 
Pražanů. Oceněný projekt Metacity si klade 
za cíl zjednodušit komunikaci mezi občany, 
developery a dalšími organizacemi, podí-
lejícími se na rozvoji a plánování města, 
skrze vizualizaci dat. 

 (red)  [ Foto: nakopni Prahu ]

 ↙ Zahrada sdíleného vědomí stu-
dentů Fakulty architektury ČVut získala 
cenu na mezinárodním festivalu zahrad 
v Chaumontu nad loirou. Za návrhem 
a realizací stojí studenti programu 
krajinářská architektura Háta Enochová, 
Petr Stojaník, Marek kratochvíl a Jan 
trpkoš pod vedením pedagoga a zkuše-
ného krajinářského architekta Vladimíra 
Sitty. Zahrada sdíleného vědomí, jak zní 
český název expozice tout est connecté, 
vychází z myšlenky, že všechno je nějak 
spojeno se vším a vše spolu nějakým 
způsobem komunikuje. 
 (red)  [ Foto: Fa ] 

 ↘ Více na  
https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/
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nejen vědce, ale čím dál více i politiky nyní zaměstnávají myšlenky 
na auta a jejich budoucnost. „Evropské“ návrhy na preferenci 
elektromobilů budí diskuse a často i emoce laiků i specialistů, 
kteří se auty a jejich pohony zabývají. Právě výzkum v oboru 
mobility (motorů, automobilů a dalších vozidel) patří na ČVut 
k těm velmi úspěšným. Při příležitosti výročí sta let od vzniku 
katedry spalovacích motorů představujeme v hlavním tématu 
čísla především současné projekty, které se řeší na Fakultě strojní 
a na dalších univerzitních součástech. a nejedná se jen o počiny 
renomovaných vědeckých kapacit, ale i o studentské aktivity, 
jakými jsou rychlé (a už i autonomní) soutěžní formule…   

téMa
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Zásadním projektem v oblasti automobilo-
vého výzkumu uplynulé dekády bylo Cent-
rum kompetence automobilového průmyslu 
Josefa Božka (FS ČVUT), podpořené dotací 
v  rámci programu Centra kompetence  
TA ČR v období 2012–2017. Realizace pro-
jektu tedy zhruba pokrývá prvních pět let 
fungování nových laboratoří ve VTP Roztoky. 

Vzhledem k zaměření na konstrukci 
a optimalizaci automobilů a jejich pohon-
ných jednotek se jednalo o přímou synergii 
s projektem Pořízení technologie pro Cent-
rum vozidel udržitelné mobility (OP VaVpI, 
2010–2013), který vybudování laboratoří 
umožnil, sám o sobě by však nedostačoval 
pro jejich další rozvoj a udržitelnost. Navíc 
je třeba zohlednit důležitost úspěšné reali-
zace CK AP JB pro další v současné době 
řešený projekt z programu TA ČR NCK1 – 
Národní centrum kompetence Josefa Božka 
pro pozemní dopravní prostředky. 

Mobilita osobní, nákladní, sdílená, 
bezpečná, ekologická a k tomu alternativní 
pohony, autonomní systémy či pasivní bez-
pečnost – to je neúplný výčet oblastí a oborů, 
které jsou zapojeny do dynamického vývoje 
systémů souvisejících s mobilitou. V rámci 
projektu bylo řešeno široké spektrum témat 
mobility. Taková šíře vědecko-výzkumných 
úkolů vede automaticky k poměrně počet-
nému řešitelskému týmu v zastoupení part-

nerů z průmyslu i výzkumných organizací/
univerzit. V případě našeho Centra se řešení 
zúčastnilo třináct partnerů: ČVUT v Praze 
/ Fakulta strojní, Technická univerzita 
v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokro-
čilé technologie a inovace, Vysoké učení 
technické v Brně / Fakulta strojního inže-
nýrství, Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava / Fakulta strojní, Škoda 
Auto a. s., Honeywell, spol. s r. o., Ricardo 
Prague s. r. o., AICTA Design Work, s. r. o., 
MOTORPAL, a. s., TATRA, a. s., TÜV SÜD 
Czech s. r. o., ČZ a. s., a BRANO a. s.

Výsledkem tohoto unikátního partner-
ství je značné množství autorsky chráněných 
řešení, funkčních vzorků, softwarů a proto-
typů zaměřených na inovace ve výše uvede-
ných oblastech. Abychom zmínili alespoň 
nějaký, můžeme uvést např. unikátní systém 
DASY – Design Assistance System, zamě-

řený na propojení aktuálně dostupných soft-
warových nástrojů včetně parametrických 
návrhových nástrojů s interně generovanou 
databází návrhových řešení. Lze pomocí něj 
vytvořit třeba parametrický model hnacího 
ústrojí vozidla skládající se z různých typů 
motorů, převodovek a elektrických strojů, 
včetně vzorových příkladů návrhových 
řešení. Současné databáze obsahují více než 
300 motorů se všemi hlavními komponen-
tami různých konceptů v parametrizované 
podobě a  jsou automaticky rozšiřovány. 
Systém zachovává zkušenosti shromážděné 
v minulosti a podporuje holistický pohled 
na  všechny fáze vývoje produktu, čímž 
výrazně zrychluje předprojektovou fázi 
nových pohonných jednotek.

Vynikající výsledky, a to i z pohledu 
mezinárodního měřítka, kterých bylo řeše-
ním projektu dosaženo, zaujaly odbornou 
komisi při hodnocení programu CK TA ČR 
a řešitelský tým pod vedením prof. Ing. Jana 
Macka, DrSc., získal cenu Technologické 
agentury České republiky za nejlepší projekt 
aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem 
pro společnost v kategorii Partnerství.

Ing. Bohumil Mareš, Ph.D., FS 
[ Foto: Jiří Ryszawy ]

 ↘ Více na https: 
//starfos.tacr.cz/cs/project/TE01020020

naším cílem je udržitelná mobilita
Mobilita je odvěká potřeba lidí. V minulosti na koních a různých domácích zvířatech, dnes automobily, vlaky, 

tramvajemi a letadly. k tomu potřebujeme lehký zdroj energie. Stal se jím spalovací motor, který umožnil 
stavbu vozidel, stavebních a zemědělských strojů, ale dnes i zálohu elektrické energie třeba pro nemocnice, datová 

centra a sítě mobilních telefonů. Pro tyto dvě lidské potřeby vznikly na Fakultě strojní ČVut dvě katedry, jejichž výročí si letos 
budeme připomínat. Byla to katedra spalovacích motorů a katedra automobilů a traktorů.
Fakulta se snaží budovat znalostní základnu a inovační potenciál pro průmysl, a proto dlouhodobě buduje ekosystémy. 
Ekosystém je prostředí představované univerzitou a průmyslovými podniky. univerzita má výzkumníky, studenty a přístroje. 
univerzita je užívá pro výzkum, ale průmyslový podnik je může použít pro vývoj. univerzita má jiný akademický pohled 
na svět, a to může průmyslovému podniku poskytnout nový zdroj řešení jeho problémů. 
V oblasti automobilů vznikl na fakultě ekosystém v podobě Centra vozidel udržitelné mobility v Roztokách, kde v názvu je 
mobilita, o niž právě jde. V jeho rámci vzniklo i národní centrum kompetence automobilového průmyslu J. Božka zabývající 
se mobilitou silničních a kolejových vozidel a jejími dopady na životní prostředí. 
Fakulta strojní chápe svoji roli nejen úzce akademicky, ale cítí také svoji spoluzodpovědnost za světovou konkurenceschop-
nost průmyslu v ČR. Proto se před třemi lety rozhodla spolu s tÜV SÜD Czech s. r. o. rozšířit a modernizovat laboratoř pro 
testování automobilů o kondiciační halu a klima komoru. tato zařízení byla postavena z prostředků fakulty a tÜV SÜD Czech 
zajistilo výměnu vybavení pro analýzu emisí a pořídilo zařízení pro validační testy při reálném silničním provozu. Záměrem 
a důležitým výsledkem této spolupráce je zachování možnosti nezávislé fyzické homologace vozidel se spalovacími, elek-
trickými i jinými pohony v ČR v souladu s evropskou legislativou. Modernizace přinesla rozšíření spolupráce s automobil-
kami i ze zahraničí. Fakulta tak prokázala, že je připravena významně se podílet na vývoji moderních dopravních prostředků 
i dalších sto let.

  prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan FS ČVUT

autorsky chráněná řešení a prototypy
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 ↘ Ústav automobilů, 
spalovacích motorů 
a kolejových vozidel a CVUM 
tvoří jeden celek. A protože 
jak moderní automobily, tak 
současná kolejová vozidla 
jsou příkladem komplexních 
výrobků vyžadujících 
mezioborový přístup, jsou zde 
vytvořeny silné vazby na jiné 
ústavy FS i jiných fakult ČVUT. 
To je praktikováno nejen 
v řešení projektů, ale také při 
výuce.

Projekty zaměřeny nejen na výzkum aut
Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (U 12120) je vzhledem k postavení automobilového 
průmyslu a železniční dopravy v ČR jedním z pilířů Fakulty strojní ČVUT. S ním je neoddělitelně spojeno Centrum 
vozidel udržitelné mobility (CVUM), které vzniklo v rámci programu VaVpI a bylo dále rozšířeno díky programu 
NPU. Tyto dvě organizační jednotky tvoří jeden celek, který je zaměřen na konstrukci automobilů, kolejových 
vozidel a jejich pohonů. 

V současné době působí na třech místech: 
kampus v Dejvicích, laboratoře Na Julisce 
a laboratoře ve VTP Roztoky. Dlouhodobě 
patří k největším ústavům na FS ČVUT – 
nyní má cca 70 zaměstnanců. V minulosti 
byl úspěšný v získávání velkých výzkumných 
projektů, a to nejen národních (např. v rámci 
TA ČR, MPO, různých OP), ale také meziná-
rodních (např. EU FP6, FP7, H2020). A pro-
tože jak moderní automobily, tak současná 
kolejová vozidla jsou příkladem komplexních 
výrobků vyžadujících mezioborový přístup, 
jsou zde vytvořeny silné vazby na jiné ústavy 
jak v rámci FS, tak i jiných fakult ČVUT. 
Toto je praktikováno dlouhodobě, a to nejen 
během řešení výzkumných a vývojových pro-
jektů, ale také v rámci výuky.

V rámci programu TA ČR CK byl v le- 
tech 2012–2017 realizován projekt Centrum 
kompetence automobilového průmyslu 
Josefa Božka se zaměřením na konstrukci 
a optimalizaci automobilů a jejich pohon-
ných jednotek za účasti 13 partnerů z oblasti 
univerzit a komerčních subjektů. V oblasti 
kolejových vozidel pak byl v letech 2012 až 
2019 řešen podobný velký projekt (Centrum 
kompetence drážních vozidel).

Operační program Výzkum a vývoj pro 
inovace byl jedinečnou příležitostí k zásadní 
modernizaci nejen strojního a přístrojového 
vybavení, ale také k  získání důstojného 
prostředí pro výzkum. Úspěšný projektový 
záměr Pořízení technologie pro Centrum 
vozidel udržitelné mobility s celkovou dotací 
téměř 200 mil. Kč byl realizován v letech 
2010–2013, do provozu byly uvedeny labora-
toře v červnu roku 2012 v nové budově VTP 
Roztoky. Vybavení je primárně zaměřeno 
na výzkum v oboru automotive, zejména 
hnacích agregátů včetně elektrických a hyb-
ridních, prostředky a technologie výzkumu 
jejich nových řešení a optimalizaci součas-
ných koncepcí, přičemž byl důraz kladen 
na dobrou adaptabilitu pro budoucí rozvoj 
CVUM. Centrum úzce spolupracuje se spo-
lečností TÜV SÜD Czech, se kterou částečně 
sdílí prostory ve VTP Roztoky a rovněž pří-
strojové vybavení. 

V rámci programu TA ČR NCK1 byl 
úspěšně přijat projekt „NCK Josefa Božka 

pro pozemní dopravní prostředky“, který 
byl zahájen na konci roku 2018 a bude ukon-
čen na konci 2022. Konsorcium sdružuje 
třicet partnerů z oblasti jak automobilů, tak 
kolejových vozidel – opět jde o průmyslové 
partnery, výzkumné instituce a univerzity 
působící v oboru pozemních dopravních 
prostředků. Ústav je hlavním řešitelem 
celého projektu, jehož hlavním cílem je 
výzkum a vývoj budoucích prostředků udr-

žitelné mobility silničními a  kolejovými 
vozidly a  jejich zapojení do  dopravních 
systémů s ohledem na strategický rozvoj 
technické úrovně oborů, důležitých pro 
hospodářství ČR i pro bezprostřední cíle 
průmyslu i zákazníků. Vzhledem ke krátké 
době trvání projektu jsou výzkumné práce 
zaměřeny na relativně konvenční témata, 
a to hlavně v oblasti pohonných hybridních 
řetězců a jejich řízení, podvozků kolejových 
vozidel, pasivní i aktivní bezpečnosti, hluku, 
vibrací, komfortu cestování, emisí vozidel 
včetně CO2, řídicí i výkonové elektroniky, 
elektrických strojů.

Příkladem mezinárodních aktivit jsou 
výzkumné programy EU, kdy se většinou 
jedná o spolupráci výrobců automobilů, jejich 
dodavatelů, R&D firem a univerzit. V rámci  
8. rámcového programu to byly např. projekty 
GasOn (zaměřeno na vysoce přeplňované 
plynové spalovací motory s cílem významně 
snížit produkci CO2), IMPERIUM (optimali-
zace řízení energetických toků vozidel), Futu-
reRADAR (budoucí rozvoj/vývoj v oblasti 
pozemní dopravy) či ADVICE (optimální 
řízení hybridních pohonných řetězců).

Vzhledem k  očekávanému oslabení 
pozice spalovacích motorů v  poměrně 
blízké budoucnosti je zapotřebí rozšířit 
oblast působnosti ústavu. Tato transfor-
mace vlastně již nějakou dobu probíhá 
a projevuje se zapojením i do jiných oblastí, 
kde je možné současné kompetence/zna-
losti využít. To se pak odráží v přípravě 
budoucích výzkumných projektů. Pří-
kladem mohou být aktivity, které nepatří 
do kategorie klasických výzkumných témat 
v  oblasti automobilů a  kolejových vozi-
del, jako například: spalovací turbíny pro 
letecké aplikace (projekt CAAT ve spolu-
práci s General Electric), palivové články 
pro pohon automobilů, nízkoteplotní spalo-
vání a nekonvenční řešení spalovacího pro-
cesu včetně použití alternativních paliv či 
použití moderních kogeneračních jednotek 
(založených na spalovacích motorech) pro 
distribuovanou energetiku.

 doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D., 
 Ing. Bohumil Mareš, Ph.D., FS

 [ Foto: Josef Zima, FS, a Jiří Ryszawy ]
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Slibný potenciál předkomůrky
Pístový spalovací motor stále zůstává těžko 
nahraditelným zdrojem energie pro pohon 
vozidel. Neustále se zpřísňující legislativa 
na něj však klade čím dál větší nároky. Nejen 
z pohledu emisí, ale v poslední době i spo-
třeby paliva ve formě omezení celkové pro-
dukce CO2.

Masový přechod na  elektromobily 
v blízké době je i přes jejich velmi rychlý 
vývoj nereálný, především kvůli chybě-
jící infrastruktuře. Proto má spalovací 
motor stále zásadní význam, ale má-li být 
do  budoucna konkurenceschopným, je 
třeba pracovat na jeho neustálém vývoji. 
Nevyhnutelné je hledání nových řešení pro 
navýšení jeho celkové účinnosti, případně 
přechod k alternativním palivům s nižším 
obsahem uhlíku. Další možností je pou-
žití „hybridních“ konceptů, kdy je spalo-
vací motor zapojen v různém uspořádání 
s elektromotorem a může být tak provozo-
ván v režimech s vyšší účinností.

Výrazné snižování spotřeby paliv a emisí 
spalovacích motorů patří mezi hlavní 
výzkumné úkoly Centra vozidel udržitelné 
mobility Fakulty strojní ČVUT (CVUM). 
S tím souvisí také zkoumání možností efek-
tivního spalování alternativních paliv. 

Tomuto výzkumu je věnována dizertační 
práce Ing. Zbyňka Syrovátky „Efektivní 
spalování alternativních paliv v pístovém 
spalovacím motoru“, v  níž se zaměřuje 
na splnění daných cílů s využitím pístového 
spalovacího motoru, potenciálu alternativ-
ních paliv a pokročilého systému spalovaní 
pro dosažení co nejvyšší účinnosti a mini-
malizaci emisí. Hlavním cílem jeho práce 

je podrobná analýza zapalovacího sytému 
s vyplachovanou předkomůrkou pro spa-
lování chudé směsi v pístovém spalovacím 
motoru. Experimentální motor byl provo-
zován za použití alternativních paliv, jako 
je zemní plyn, propan-butan, vodík a kom-
binaci těchto paliv. Na základě provedených 
experimentů a vytvořených simulačních 
modelů byl vytvořen detailní popis funkce 
tohoto zapalovacího sytému. Při řešení 
je využito 3D simulačních modelů CFD 
(Computational Fluid Dynamics), které 
se zaměřují na mechanismus tvorby směsi, 
kvality vyplachování a vývoje spalování jak 
uvnitř předkomůrky, tak v hlavním spalo-
vacím prostoru. Pomocí citlivostních studií 
byl zkoumán vliv jednotlivých parametrů, 
a následně optimalizována geometrie před-
komůrky. Vybrané varianty předkomůrek 
byly experimentálně testovány na nepře-
plňovaném plynovém motoru pro ověření 
funkčnosti a životnosti. Data získaná z pro-
vedených experimentů a výsledků ze simu-
lačních modelů byla využita pro další vývoj 
tohoto zapalovacího systému a ke kalibraci 
simulačních modelů. Na základě získaných 
poznatků byly formulovány zásady pro opti-
mální návrh a strategii řízení tohoto zapalo-
vacího systému.

Předkomůrkový zapalovací systém se 
jeví jako velmi efektivní prostředek pro 
spalování plynných paliv a určitě se vyplatí 
pokračovat v jeho dalším zkoumání a vývoji. 
Pokud by došlo také k nasazení tohoto zapa-
lovacího systému v kombinaci se spalováním 
paliv s příměsí vodíku, došlo by k dalšímu 
snížení celkové produkce oxidu uhličitého.

Experimenty s vodíkem
V Centru vozidel udržitelné mobility FS 
zkoumáme také možné úpravy vznětového 
motoru s přívodem velkého podílu vodíku. 
Spalovací motor na vodík vědci řeší již téměř 
sto let, ale spalování samotného vodíku v pís-
tovém motoru má stále několik úskalí. Je to 
především o 20 procent nižší výhřevnost 
směsi než u klasických paliv, kterou je nutno 
kompenzovat vyšším přeplněním vodíku. 
Další problémy vyvolává náročná výroba, 

„skladování“ vodíku a nenulové emise NOx. 
Přesto je vodík jedním z paliv budoucnosti. 
Kromě přímého spalování nebo využití 
v palivových článcích se uvažuje o palivové 
směsi s velkým podílem vodíku. Vhodné 
řešení hledá na mírně upraveném vznětovém 
motoru tým Ing. Jiřího Vávry, Ph.D. 

Experimenty na Fakultě strojní vykazují 
řádový pokles emitovaných částic a tím také 
nižší zatížení filtru pevných částic. Výhodou 
dvoupalivového uspořádání je také vliv vyšší 
teploty spalin a filtr by se proto měl častěji 
spontánně regenerovat. První výsledky 
měření dávají výzkumníkům velkou naději, 
že „přidávání“ vodíku může snižovat emise 
CO2 a NOx. Tepelná účinnost a výkonová 
hustota experimentálního motoru je blízká 
vysoce účinnému vznětovému motoru. Tato 
technologie by mohla na přechodnou dobu 
umožnit provozování automobilů se star-
ším naftovým agregátem. Výsledky výzkumu 
jsou o to cennější, že podobné řešení se 
spalováním vodíku na světě nikdo zatím 
nepublikoval.

 Ing. Jiří Vávra, Ph.D., FS 
 [ Foto: Josef Zima, FS ] 



18 PT 4/2021

téMa

Víte, jak se o motorech a vozidlech 
na technické univerzitě vyučovalo 
a bádalo před sto lety? A jak 
se v průběhu let proměňovalo 
vybavení laboratoří? U příležitosti 
sta let vzniku Ústavu spalovacích 
motorů přibližujeme historii tohoto 
oboru na ČVUT.

Inženýrská škola v  Praze, založená 
dekretem Josefa I, rakouského císaře a čes-
kého krále roku 1707, byla ve dvouletém 
studiu zaměřena na stavebnictví, včetně 
dopravních cest. Základy oboru vozidel 
a motorů byly položeny zprovozněním par-
ního stroje a stavbou vozu a lodě s parním 
pohonem. Zasloužil se o to mechanik poly-
techniky Josef Božek v době, kdy ředitelem 
byl František Josef Gerstner. 

Z anglické strojírny Boulton&Watt byl 
roku 1810 dovezen parní stroj 17 HP, který 
Božek sestavil. Roku 1815 postavil vůz 
s vlastním parním strojem a následně paro-
loď. Vůz je znám z rytiny, podle které udělal 
malý model František Rott. První replika byla 
postavena v roce 1950 jako maketa pro film 
Posel úsvitu. Druhou repliku (funkční) posta-
vil roku 1985 Josef Svoboda a jeho samohyb 
je v Muzeu v Žamberku. Gerstner projekto-
val splavnění Vltavy a koněspřežnou dráhu 
z Českých Budějovic do Lince, později až 
do Gmundenu. Doprava do Kerschbaumu 
(64 km) byla zahájena 1827–1828, do Lince 
(129 km) 1834. V roce 1863 vznikla trans-
formací polytechniky C. a K. Česká vysoká 
škola technická a byl zaveden výkaz o studiu, 
index. Profesorské stolice byly pro Stavitelství 
vodní a silniční, Stavitelství pozemní, Stroj-
nictví a Technickou lučbu. Bylo to v době 
páry, a takto byla zaměřena i výuka, kde obor 
parních strojů a železničních vozidel dosáhl 
světové úrovně. Motory a vozidla se skrývaly 
v kurzech všeobecného strojnictví a stavby 
strojů. Výnosem Ministerstva školství nové 
Československé republiky vzniklo v roce 1920 
České vysoké učení technické. Nový statut 
vytvářel vysokou školu, která zahrnovala 
původní obory, povýšené na vysoké školy, 
později fakulty. Studium již bylo čtyřleté.

Ústav spalovacích motorů
V  roce 1921 byl profesorem pro obor 
Teorie a stavba spalovacích motorů jmeno-
ván Jan Košťál, který po promoci v Praze 

a stáži na Polytechnice v Curychu pracoval 
jako konstruktér v První českomoravské 
továrně na stroje. Činnost Ústavu spalova-
cích motorů byla zaměřena na průmyslové 
motory. Jeho sídlo bylo ve starší budově 
Karlových kasáren. Laboratoř spalovacích 
motorů byla ve Strojní laboratoři zřízené 
v roce 1921ve dvoře areálu ČVUT. Prvním 
ředitelem byl profesor Jan Zvoníček, druhým 
profesor Jaroslav Hýbl a jeho zástupcem 
Jan Košťál. Strojní laboratoř byla vybavena 
parním kotlem Škoda Oschatz, který dodá-
val páru pro turbíny a  stroje. Laboratoř 
motorů měla dva generátory plynu, dva 
rovnotlaké a tři výbušné motory. Prvními 
byly vznětový jednoválec Škoda LW, zatě-
žovaný Pronyho brzdou, a zážehový jed-
noválec Breitfeld–Daněk, zatěžovaný pís-
tovým kompresorem. Po úmrtí profesora 
Zvoníčka v roce 1926 byl Košťál, jako před-
nosta Ústavu spalovacích motorů, pověřen 
i správou Ústavu parních motorů. V letech 
1948–1949 byl rektorem ČVUT a ústav vedl 
až do roku 1960, kdy jej vystřídal profesor 
Alois Vrba. Pováleční asistenti Ladislav Rei-
chert a Bohuslav Suk se rekrutovali z řad 
studentů, kteří začali studium před válkou 
a dokončili až po ní. Mladšími asistenty byli 
Václav Rychetník a František Holát.  

Ústav automobilů,  
traktorů a zemědělských strojů 
Po 2. světové válce byl v rámci plánu obnovy 
národního hospodářství (1947–1948) sta-
noven výrobní program automobilových 
i motocyklových továren, který jim racio-
nálně určoval jejich zaměření. Z plánu zbylo 
po Únoru 1948 sice jen torzo, ale na Vysoké 
škole strojního a elektrotechnického inže-
nýrství ČVUT byl v akademickém roce 
1949/1950 vypsán obor Stavba automobilů 
a traktorů. Ústav pro tento obor byl zřízen 
pro 1951/1952 pro Jana Petránka, který byl 
roku 1946 jmenován profesorem. Petránek 
měl znalosti a zkušenosti jako konstruktér 
automobilů značky Praga a technický ředitel 
Automobilového oddělení koncernu ČKD 
(Českomoravská–Kolben–Daněk). Prv-
ními absolventy již pětiletého studia byli 
v roce 1952 Milan Apetaur, Miroslav Hanke, 
Zdeněk Kostelecký, Václav Rektor, Čest-
mír Šalamoun a další. V areálu na Karlově 
náměstí pro ústav nebylo místo, a tak sídlil 
v obecní budově ve Štěpánské ulici. Pro labo-

[ Ilustrační foto: Jiří Ryszawy ]

Motory a vozidla  
v historii pražské techniky



PT 4/2021 19

téMa

 ↖ Vlevo Hala spalovacích motorů s motorem ČKD (1968), vpravo Hala motorových vozidel s vozovým dynamometrem (1969)

ratoře se našel prostor ve Strojní laboratoři 
na Karlově náměstí. Byly v ní dva motory 
Škoda, benzínový z osobního automobilu 
1201 Sedan a naftový z nákladního auto-
mobilu 706R. Tento stav zůstal zachován až 
do stěhování sloučených původních ústavů 
v roce 1966 do nové budovy ČVUT v Praze 6.

Katedra automobilů  
a spalovacích motorů
Sloučením Katedry spalovacích motorů 
a  části Katedry automobilů, traktorů 
a zemědělských strojů vznikla v roce 1966 
Katedra automobilů a spalovacích motorů 
pod vedením profesora Josefa Kožouška. 
Syn profesora brněnské techniky byl tech-
nik s praxí v konstrukci leteckých motorů 
u firem Škoda, Avia a Walter. Po 2. světové 
válce odešel na bratislavskou techniku, kde 
k vědecké kariéře přidal i kariéru politic-
kou. Do Prahy byl v  roce 1962 povolán 
jako kádr z Vysoké školy strojní a textilní 
v Liberci, kde byl od založení v roce 1953 
rektorem. Stal se i rektorem ČVUT. V letech 
1966–1970 nastoupili do oddělení motorů 
Pavel Douda, Daniel Hanus, Otakar Pilc, 
Branko Remek, Josef Wudy, Michal Takats 
a Pavel Baumruk. Tím posiloval Kožoušek 
kolektiv katedry s ohledem na emigraci 
v letech 1968–1969 a se zřetelem na dosta-
vované laboratoře ČVUT. V oddělení auto-
mobilů, vedeném Petránkem, byli asistenti 
Zdeněk Kostelecký, Čestmír Šalamoun 
a od roku 1964 Vladimír Kosina, Zdeněk 
Trnka, Milan Rost, Jiří Svoboda, Mikoláš 
Hrubeš a  Jan Stejskal. Součástí budovy 
ČVUT v Dejvicích byly tzv. Lehké laboratoře. 
Z hygienických důvodů zde ale nemohly 
být některé laboratoře Strojní fakulty. Pro 
laboratoře parních turbín, kotlů, vodních 
strojů, transportních zařízení, zemědělských 

strojů, spalovacích motorů a automobilů 
byly postaveny tzv. Těžké laboratoře v Pod-
babě se sedmi halami. Ještě v nedokončené 
stavbě byl roku 1967 instalován vývojový 
velký šestiválec ČKD. Do první haly, labo-
ratoře motorových vozidel, byly přemís-
těny ze Strojní laboratoře dva elektrické 
dynamometry. Další dynamometry dodaly 
v letech 1965 a 1966 podniky MEZ a VÚES. 
V podsklepené části byl umístěn vozový vál-
cový dynamometr podle projektu docenta 
Kosteleckého. Soustrojí bylo vyváženo pro 
rychlost 240 km/h a výkon na kolech hnací 
nápravy byl až 100 kW. Tento vozový dyna-
mometr byl v roce 2015 nahrazen válcovým 
dynamometrem se stavitelným rozvorem 
určeným pro vozy s pohonem 4 x 4. Uni-
kátní českou konstrukci si německá firma 
Maha vyžádala pro své muzeum, protože 
podle průzkumu to byl nejstarší dynamo-
metr ve stálém provozu. V hale je i zku-
šební stav modelů železničních podvozků  
(1 : 3,5). Řeší se styk dvojkolí s kolejnicí a síly 
i pohyby podvozku při jízdě. Sousedící labo-
ratoř, hala spalovacích motorů, je rozdělená 
na čtyři zkušební boxy. Do nejmenšího byl 
instalován elektrický dynamometr MEZ 
a zkušební jednoválec Tatra. V sousedním 
byly vířivé dynamometry VÚES a v dalším 
dynamometry MEZ. V největším boxu byl 
k motoru ČKD použit hydraulický dynamo-
metr Junkers z východoněmeckého podniku 
VEB Schönefeld. V té době byly laboratoře 
s deseti dynamometry a unikátní válcovou 
brzdou na světové úrovni. V normalizačních 
letech byla katedra rozšířena o oddělení spa-
lovacích turbín. Ze Státního výzkumného 
ústavu pro stavbu strojů v Běchovicích přišel 
v roce 1969 profesor Jan Jerie. Vytvořením 
Katedry letadel v roce 1976 odešel Jerie 
a s ním Daniel Hanus a Václav Rychetník. 

V té době skončil profesor Kožoušek jako 
vedoucí katedry, jejímž vedením byl pověřen 
Jaroslav Šíba. Profesor z plzeňské Škodovky, 
kde byl v konstrukci lokomotiv, byl povo-
lán, aby vedl oddělení kolejových vozidel. 
Asistenty byli Tomáš Heptner a Josef Kolář. 
Po odchodu profesora Šíby v roce 1986 pře-
vzal vedení oddělení docent Kolář a vedení 
katedry profesor Milan Apetaur. 

Čeští inženýři a konstruktéři byli vždy 
v kontaktu s vývojem oboru a po roce 1989 
se jim znovu otevřel svět a začala spolupráce 
s výzkumnými centry. Profesor Apetaur je 
jediným Čechem, kterého mezinárodní spo-
lečnost automobilových inženýrů FISITA roku 
2010 ocenila za práci v automobilkách Tatra 
a ROSS a pro ČVUT udělením prestižní „Gold 
Medal of Honour“. V roce 2015 dostal cenu 
FISITA Service Award i autor tohoto článku. 
Vedoucí oddělení spalovacích motorů Jan 
Macek přišel z Výzkumného ústavu ČKD, 
získal docenturu a roku 1991 vystřídal Ape-
taura ve vedení ústavu a tím také začala nová 
éra, spojená s nástupem výpočetní techniky. 
Výuka byla původně postavena na přednáš-
kách Technická mechanika a nauka o strojích 
profesora Hausmanna, Stavba strojů a ency-
klopedie mechaniky profesora Salaby a Vše-
obecná a technická fyzika profesora Zengera. 
Z nich vzešla skripta Spalovací motory pro-
fesora Košťála a Ústrojí automobilů a Stavba 
automobilů profesora Petránka. Následovaly 
Převody docenta Šalamouna a kniha profesora 
Kožouška Teorie spalovacích motorů z roku 
1968, která byla celostátní učebnicí. V té době 
bylo vrcholem výpočetní techniky logarit-
mické pravítko. Pod vedením profesora Jana 
Macka se katedra transformovala roku 1998 
na velký Ústav vozidel a letadlové techniky.

Ing. Branko Remek, CSc., FS 
[ Foto: archiv autora ]
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Synergie, ne individualismus  
by měly být na inženýrské škole 
prioritou
[ Nejen o automobilových motorech hovoříme s prof. Janem Mackem ]

Profesor Macek je předním 
odborníkem, jenž se zvýraznil  
nejen svým mnohaletým 
výzkumem spalovacích motorů, 
ale i tím, že se docela hlasitě 
nepřipojil k současnému trendu, 
jenž vidí budoucnost aut výhradně 
v elektromobilitě. S uznávaným 
expertem, jenž byl dvacet pět 
let vedoucím Ústavu automobilů, 
spalovacích motorů a kolejových 
vozidel Fakulty strojní ČVUT, 
hovoříme o autech a energiích 
i o ČVUT, na němž od svého 
absolutoria úspěšně působí jako 
vědec a pedagog už více než 35 let. 

Jaká je podle Vás, pane profesore, 
budoucnost spalovacích motorů? 
Občas, když slyšíme záměry zakázat 
jim vjezd do center měst či čteme 
predikce, že jedině elektromobily 
jsou naší budoucností, člověka 
napadá, zda by se svého „klasického“ 
auta neměl co nejrychleji zbavit… 
Opravdu je mezi odborníky takový 
tlak proti autům na benzín či naftu, 
nebo je to jen větší PR a „evropská“ 
ideologie?
Pro špatně informované publikum 
se rozmohlo strašení vším možným 
ve snaze získat politické body, v to nepo-
čítám opravdové nebezpečí covid-19. Jde 
o jadernou energetiku, jakékoli spalování 
nebo i jiné využití fosilních paliv, země-

dělskou produkci potravin a nakonec 
i počet dětí atd. Nechci a nemohu pro-
blémy životního prostředí zlehčovat. Co 
se týče zdraví neškodných, ale skleníkově 
aktivních plynů, přepočtených se zvá-
žením jejich absorpce tepelného záření 
na oxid uhličitý, jejich podíl v atmosféře 
určitě ještě značně poroste. Je to přede-
vším proto, že počet lidí zatím progre-
sivně roste a je těžké zakázat méně rozvi-
nutým zemím, aby nenásledovaly v růstu 
životní úrovně země rozvinuté. Na druhé 
straně žádná technologie, stará či nová, 
není bez rizik a bez nezamýšlených ved-
lejších následků – jen je u těch nových 
ještě neznáme nebo si je v revolučním 
nadšení nepřipouštíme. To platí jak pro 
baterie, tak třeba pro obnovitelné zdroje 
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založené na fotovoltaice a větru, ale i pro 
nanotechnologie. Mluvím o tom zeši-
roka, protože ani pohony spalovacími 
motory, ani bateriovou elektromobilitu 
není možné posuzovat bez vlivů na další 
obory lidské činnosti, zejména energe-
tiku s jejími zdroji a těžbu i zpracování 
materiálů. 
Úspěšné vývojové strategie organismů 
závisí na pružnosti přizpůsobování a pře-
jímání pozitivně vyzkoušeného dědictví. 
Proto je evropská strategie „jen nové je 
lepší, zejména pokud to zjistíme podle 
účelově přizpůsobených kritérií“ poněkud 
nedomyšlená. Život je vždy kompromi-
sem, proto zakázat vyzkoušené řešení 
s jeho potenciálem pro další zlepšování 
a nahradit je dosud v masovém měřítku 
nevyzkoušeným řešením s nadějí, že 
vzniklé problémy budou překonány 
dosud neznámými objevy, je hazardem, 
a to značně drahým. Během své padesá-
tileté praxe zažívám nejméně dvě časové 
konstanty: do třiceti let dojde ropa –  to 
už padlo a nahradilo se to poukazem 
na vzestup teplot atmosféry, způsobený 
lidským vlivem, a do třiceti let budeme mít 
v jaderné fúzi neomezený zdroj elektřiny 

–  to se slibuje stále. 
Rozhodně nejsem proti elektromobilitě 
tam, kde je už dnes jednoznačně pří-
nosná pro emise skleníkových plynů 

– i když nikdy není „bezemisní“. Jedná se 
jak o kolejovou dopravu na vzdálenosti 
do tisíce kilometrů, tak i o automobilo-
vou a autobusovou dopravu s baterio- 
vými nebo hybridními „polotro- 
lejovými“ vozidly kratšího dojezdu 
ve městech. Podmínkou je však dostatek 
elektřiny z nízkoemisních zdrojů, jader-
ných nebo občasných – obnovitelných, 
při dostatečné stabilitě sítě, pokrývající 
poptávku v patřičném čase, tedy bez 
dříve nemyslitelných výpadků vyskytu-
jících se už v dnešní Kalifornii, a cena 
energie, případně ochota daňových 
poplatníků dotovat ji bez vazby na jejich 
individuální spotřebu. Je velkým pokry-
tectvím, pokud se dnes emise paro-
plynových nebo uhelných elektráren 
na udržení stability sítě započítávají ne 
do výroby, ale do distribuce elektřiny 
a opticky se tím emise z OZE snižují, jak 
nařizuje evropská metodika. 
Druhou stránkou věci jsou s tím spjaté 
ceny elektřiny, které z těchto důvodů 
strmě rostou.  

Takže je to hodně o financích…
Samozřejmě. Do cen a emisí nutno započí-
tat životní cyklus prostředků i celého ener-
getického systému mobility, tedy například 
emise skleníkových plynů při výrobě 
baterií a jejich komponent v místě jejich 
výroby, nyní převážně v „uhelné“ Číně, 
výrobu materiálů pro energeticky nepříliš 
vydatné, ale materiálově náročné fotovo-
latické nebo větrné elektrárny, náklady 
na jejich recyklaci nebo likvidaci… Pak 
už existující jiné možnosti výroby i distri-
buce energie pro vozidla a její přeměnu 
na trakční práci ve vozidle nevycházejí 
ve srovnání s bateriovými vozidly špatně, 
zejména z hlediska užitné hodnoty pro 
provozovatele, a to včetně pořizovacích 
nákladů, dosažitelných časů přepravy 
do cíle a bezpečnosti i pohodlí. Pro další 
způsoby, využívající uložení chemické 
energie – syntetického paliva vyrobeného 
elektřinou z třeba z obnovitelných zdrojů, 
distribuované existující nebo doplněnou 
infrastrukturou a uvolňované s využitím 
atmosférického kyslíku pomocí palivo-
vého článku nebo spalovacího motoru, je 
efekt emisí skleníkových plynů již srov-
natelný. Konkurenceschopnost takových 
řešení je veliká – na trhu bez dotací cen 
z veřejných zdrojů nebo z přerozdělování 
zisku automobilky. Vnucené vnitřní pře-
rozdělování zisku – mám na mysli pokuty 
výrobcům za překročení fiktivních emisí 
prodaných vozidel s nesmyslným předpo-
kladem nulových emisí elektromobilu, jak 
zavedla Evropa – způsobí, že sny o poklesu 
ceny bateriových vozidel při jejich sériové 
výrobě zůstanou jen sny. Pokud se omezí 
výroba klasických vozidel, nebude odkud 
přerozdělovat. Kromě toho ceny materiálů 
pro baterie neustále rostou. To, že speku-
lant-vizionář Elon Musk může vykazovat 
u výroby elektromobilů Tesly zisk, je 
dáno krytím její ztráty pomocí prodeje 

„odpustků“ těm automobilkám, které zatím 
evropské požadavky neplní. 
Elektromobil v evropském pojetí je ideo-
logie, ne vozidlo, jak řekl jeden z bývalých 
vedoucích pracovníků z automobilového 
průmyslu. V každém případě je to ideální 
druhý vůz do rodiny, ale za ceny přesahu-
jící bez dotací 750 000 Kč a hlavně – při 
malém využití jen skleníkové emise vlivem 
své výroby navýší.  

Jaká vylepšení lze ještě u spalovacích 
motorů udělat pro to, aby měly úspor-
nější provoz a přitom neznečišťovaly 

ovzduší? Zabýváte se nějakým kon-
krétním řešením u vás na fakultě?
Emise zdraví škodlivých látek jsou 
do značné míry vyřešeny a dají se – třeba 
za cenu malého přídavného zvýšení 
spotřeby během parkování nebo prvních 
minut jízdy – ještě zlepšit předehřevem 
emisního systému. Předpokládá to ovšem 
nekompromisní homologace vozidel 
i kontrolu během provozu, což je problém 
nejen „kreativních“ sobců v České repub-
lice, upravujících emisní systémy a jejich 
řízení. Proto spolupracujeme v rámci pro-
jektů Horizon 2020 na měření provozních 
zdraví škodlivých emisí. Bohužel většina 
opatření snižujících zdraví škodlivé emise, 
přispívá ke zvýšení spotřeby paliva, tedy  
k emisím skleníkového oxidu uhličitého.
Proto se musí pokračovat ve výzkumu 
lepších systémů spalování a hlavně řízení 
provozu motoru v reálných provozních 
režimech ke zlepšení spotřeby paliva, 
respektive energie akumulované na vozi-
dle. To jde opatřeními na samotném spa-
lovacím motoru, zejména snížením teplot 
plamene, na čemž pracujeme pro zážehové 
motory ve spolupráci se Škoda Auto. 
Dalším opatřením je udržování výkonu 
ve válci motoru na vyšší úrovni pro ome-
zení vlivu stálých, na zatížení nezávislých 
ztrát. Počet pracujících válců se musí při-
způsobit požadavku odebíraného výkonu. 
I tyto cesty zkoumáme ve spolupráci 
s EATON European Innovation Center. 
Samozřejmostí je aktivní řízení plnicího 
tlaku přeplňovaných motorů a časování 
ventilů, zde je spolupráce hlavně s výrobci 
turbodmychadel.
Samostatnou kapitolou je kombinace více 
zdrojů výkonu v hybridních pohonech.

Jsou právě zmíněné hybridy řeše-
ním situace, či snad auta na pohon 
zemním plynem?
Hybridy v různé míře elektrifikace určitě 
ano, zejména dobíjecí takzvané zástrč-
kové hybridy jsou na trhu dosti oblíbené. 
Kombinací nestandardně seřízeného spa-
lovacího motoru s bateriovým elektrickým 
pohonem lze ušetřit hodně, totéž se týká 
palivového článku s baterií. I tady máme 
výzkumné projekty. Jde také o samotné 
nízkoteplotní palivové články na vodík, 
kde jsme po přípravě v minulých letech 
zahájili výzkum způsobů řízení a přeplňo-
vání článků.
Pohon zemním plynem nebo bioplynem 
nabízí právě chudé směsi pro nízko- 
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teplotní spalování. Je zajímavý i mož-
ností dvojpalivových systémů, které 
umožňují náhradu fosilního kapalného 
paliva syntetickým metanem nebo bio-
metanem. Samotný fosilní zemní plyn 
však s ohledem na jeho použití pro síť 
stabilizující paroplynové elektrárny i pro 
nedomyšlenou náhradu uhlí v teplárnách 
zažívá velký nárůst spotřeby, prosazované 
Německem. To vedlo ke zvýšení jeho ceny 
v minulých měsících o neuvěřitelných více 
než tisíc procent a horní mez není jasná. 
Z hlediska samotných emisí skleníkových 
plynů z dopravy to není příliš velký pří-
spěvek, i když je byrokraty stále považo-
ván za čisté palivo. Jeho renesance může 
nastat při použití syntetického metanu, ale 
současná situace je naprosto nepřehledná. 
U biometanu vedla velká poptávka, opět 
kvůli evropským „odpustkům“, například 
k výrobě z kukuřice, což jistě není směr, 
který bychom měli podporovat.

Působíte jako řešitel projektu Národ-
ního centra kompetence vozidel 
povrchové dopravy Josefa Božka, 
jenž je jedním z projektů realizova-
ných na Ústavu automobilů, spalo-
vacích motorů a kolejových vozidel 
a v Centru vozidel udržitelné mobility 
Fakulty strojní. Na čem konkrétně zde 
nyní pracujete?
Hodně času mi zabírá sestavování strategie 
a koordinace celého projektu, do něhož je 
zapojeno téměř třicet organizací. Pokud 
jde o technickou náplň, je to přínosné 
a jsem rád, že projekt zahrnuje i drážní 
vozidla, jak železniční, tak tramvajová z už 
uvedených důvodů zajišťování mobility. 
I tady mám velikou oporu v řešitelích dvou 
dílčích projektů, kolezích Vítkovi a Rusovi, 
a v manažerovi projektu doktoru Marešovi. 
Projekt vede Rada, složená z poloviny 
externích odborníků, z nichž většina jsou 
zahraniční kolegové. 
Osobně pracuji stále na nových konstruk-
cích turbodmychadel a řízení hybridů. 
Velmi mne zajímají také metody asistence 
při konstrukci nových pohonů, pro něž byl 
vytvořen systém DASY – Design Assistance 
System. Je to však vždy výsledek kolektiv-
ního úsilí konstrukce, simulačních expertů 
a dobře fungující zkušebny, kde máme 
ve všech směrech dobrý pracovní kolektiv, 
to říkám nikoliv jako frázi. 
Bohužel musíme řešit také zcela nepro-
duktivní administrativu, která rok od roku 
roste a zabírá mi více než čtvrtinu kapacity.

Jaké další projekty – ať už s automo-
bilovými firmami, nebo v rámci evrop-
ské vědy, nyní na fakultě řešíte? Co by 
mělo být jejími hlavními výstupy? 
Jmenoval bych optimalizaci vzduchové 
cesty palivových článků. Připravili jsme 
také pod vedením kolegů z VŠCHT 
a s účastí Centra životního prostředí UK 
projekt posuzování dopadů transformace 
dopravy s alternativami paliv i pohonů. 
Doufáme, že tento velmi potřebný projekt 
projde. Kromě toho se jako podporující 
organizace účastníme EU projektu Future 
Horizon, mám malý podíl na spolupráci 
s GE Aviation v projektu CAAT s ohledem 
na praxi ve využívání lopatkových strojů 
a podílím se i na smluvním výzkumu.

Na Fakultě strojní jste učil i v době 
svého působení ve Výzkumném 
ústavu ČKD Praha a diplomové práce 
vedl z tohoto pracoviště už krátce 
po promoci, takže jste byl u toho či 
se osobně podílel na mnoha výzkum-
ných projektech reflektujících vývoj 
techniky v dané době. Která řešení, 
jež vzešla z univerzitních laboratoří, 
podle vás patří k těm, které posunuly 
vývoj aut výrazně dopředu, a jaké je 
jejich využití v praxi?
Ona ta řešení vznikala vždy ve spolu-
práci s průmyslovým výzkumem, nejen 

bývalým Výzkumným ústavem nafto-
vých motorů, začleněným v normalizaci 
do VÚ ČKD PRAHA, ale i Ústavem 
pro výzkum motorových vozidel, kon-
strukcemi Škoda, TATRA, LIAZ i AVIA 
a – v mém případě – s velmi pozitivním 
vlivem Státního výzkumného ústavu pro 
stavbu strojů v Běchovicích, kde jsem 
dělal aspiranturu. Těžko dělat pořadí, šlo 
o velký pokrok v konstrukci převodovek 
a podvozkových částí osobních vozidel 
při přechodu k přednímu náhonu s účastí 
pracovníků fakultních laboratoří, ale 
s mou účastí to bylo především v simulaci 
termodynamiky přeplňovaných motorů 
a zavádění plynových motorů, kde měl 
největší podíl kolega Takáts. S jeho 
účastí se laboratoře podílely také silně 
na měření a snižování zdraví škodlivých 
emisí motorů v návaznosti na optimali-
zaci spalování, což vyvrcholilo výstavbou 
nových laboratoří Centra vozidel udrži-
telné mobility ve VTP Roztoky a úzkou 
stále trvající spoluprací s TÜV SÜD 
Czech, který je tam naším podnájemní-
kem. Tady ovšem mají velkou zásluhu 
mladší kolegové Mareš a Vítek. Současně 
jsme zvládli a rozvinuli 3D simulace aero-
dynamiky turbulentních proudů s velkou 
podporou tehdejší katedry matematiky. 
Nemohu ovšem nezdůraznit ani velkou 
úroveň simulací napětí metodou koneč-
ných prvků a dynamiky vícetělesových 
soustav ve spolupráci s organizačními 
jednotkami dnešního ústavu mechaniky, 
mechatroniky a biomechaniky a opět 
SVÚSS Běchovice. 

Které novinky kolegů ze světových 
univerzit či velkých automobilek vás 
zaujaly v poslední době a jsou podle 
vás průlomovým počinem?
Jako první musím zmínit zavedení únosně 
výpočtově náročné simulace turbulent-
ního nestacionárního proudění s che-
mickými reakcemi v motoru v USA, kde 
spolupracujeme s jednou z vedoucích soft-
warových firem, v Rakousku a Německu 
s aplikacemi na řízení mechatronických 
systémů vstřikování paliva, emisních sys-
témů a přeplňování vznětových i zážeho-
vých motorů. To umožnilo splnění světově 
nejnáročnějších evropských emisních 
norem. Konkrétně jde o časování ventilů, 
dělený výstřik paliva, řízené dávkování 
pomocných látek do selektivního katalyzá-
toru a regulace plnicího tlaku za proměnli-
vých provozních podmínek.

 ↘ Úspěšné vývojové 
strategie organismů 
závisí na pružnosti 
přizpůsobování a přejímání 
pozitivně vyzkoušeného 
dědictví. Proto je evropská 
strategie „jen nové je 
lepší, zejména pokud to 
zjistíme podle účelově 
přizpůsobených kritérií“ 
poněkud nedomyšlená. 
Život je vždy kompromisem, 
proto zakázat vyzkoušené 
řešení s jeho potenciálem 
pro další zlepšování 
a nahradit je dosud 
v masovém měřítku 
nevyzkoušeným řešením 
s nadějí, že vzniklé 
problémy budou překonány 
dosud neznámými objevy, 
je hazardem, a to značně 
drahým.
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Dále je to kooperace mezi IT specialisty 
a strojními inženýry v prediktivní a za pro-
vozu adaptivní optimalizaci hybridních 
a čistě elektrických vozidel v Rakousku 
a Německu pro podstatné snížení pro-
vozní spotřeby paliva a emisí skleníkových 
plynů u hybridních vozidel. 
A v neposlední řadě uvádím odvahu 
německých, rakouských i švýcarských 
motorářů vyjádřit otevřeným dopisem 
nesouhlas s nekvalifikovaným záměrem 
evropské komise o nařízení, jednostranně 
a pouze administrativně znevýhodňujícím 
jakékoli spalovací motory v EU. K tomu 
jsme se po jejich výzvě a předchozích akti-
vitách v rámci spolku Realistická energe-
tika a ekologie také připojili. 

Svého času jste se více věnoval autům 
na vodíkový pohon. Je to cesta, která 
by měla pomoci šetrnému rozvíjení 
mobility?
Určitě ano, pokud to nebude vodík z par-
ního reformingu metanu, jak je dnes 
přístupný ve velkých množstvích. EU 
musí vzít v úvahu ekologičnost vodíku 
vyrobeného na základě jaderné energie, 
ne preferovat pouze vodík z málo vyu-
žitých obnovitelných zdrojů, zase jde 
o ďábla návratnosti investic. Ideologická 
zaslepenost Evropské komise odmítá sice 
použití vodíku ve spalovacích motorech, 

ale nám se jeví použití dvoupalivových 
spalovacích motorů na vodík jako velmi 
zajímavá a spojitá motivace k přechodu 
na vodíkovou infrastrukturu, použitelnou 
v budoucnu pro nízkoemisní palivové 
články, které dvoupalivové být nemo-
hou. Jak na komponentách článků, tak 
na využití vodíku jako náhrady velké části 
fosilních paliv intenzivně pracujeme. Tady 
ovšem stále hledáme partnery ze západní 
Evropy. 

Jste členem Vědecké rady ČVUT, takže 
máte přehled o celkovém výzkumu 
na naší univerzitě. Jak na tom podle 
vás ČVUT je? Odpovídají výstupy zdej-
ších vědců kapacitě a podmínkám, 
které zde mají?
ČVUT je na tom dobře, což prokázal 
i mezinárodní audit provedený skupinou 
renomovaných zahraničních odborníků 
dle Metodiky hodnocení výzkumných 
organizací 2017+, jíž jsem se jako sekretář 
hodnotící skupiny měl tu čest zúčastnit. 
Postavení ČVUT spolu s VŠCHT mezi 
ostatními českými technikami je jedinečné. 
Co nám někdy chybí, je větší spolupráce 
mezi organizačními jednotkami a zby-
tečná řevnivost ve snaze získat co nejvíce 
bohužel stále nedostatkových finančních 
prostředků. Technická univerzita musí 
spolupracovat s inovativními firmami 

v průmyslu i ve službách, což je občas 
v rozporu se snahou splnit publikační 
kritéria, často pojímaná hodně formálně, 
ať to stojí cokoli. V rozumném hledání 
optimálního kompromisu a respektování 
individuálních okolností při hodnocení 
fakult i celouniverzitních ústavů existuje 
stále velký potenciál. Synergie, ne indivi-
dualismus by měly být na inženýrské škole 
prioritou.  

Máte ve vašem oboru dostatek šikov-
ných studentů, kteří jsou nadějní i pro 
budoucí výzkum v oboru? Úspěchy 
studentské formule se spalovacím 
motorem ukazují, že o budoucnost 
nemusíte mít obavy, právě o členy 
tohoto týmu mají zájem i automo-
bilové společnosti, vaši absolventi 
dostávají zajímavé pozice i ve svě-
tových automobilkách, jako je třeba 
Porsche…
Rozhodně máme. Nikdy jsme nedělali 
přísně specializované studium pro „fachi-
dioty“, i v magisterském studiu spolupra-
cujeme s průřezově orientovanými ústavy 
a snažíme se zdůrazňovat souvislosti, 
nikoli pouhá fakta. Proto máme ode-
dávna vyšší elektrotechniku orientovanou 
na elektrické pohony, kurz hybridních 
pohonů a termodynamiku v oblasti 
spalovacích motorů s širším přesahem 
do základů fyzikální chemie, uplatnitelné 
pro palivové články i baterie. Navíc přepl-
ňování vyžaduje znalosti teorie lopatko-
vých strojů, uplatnitelné třeba v letectví, 
což dává nyní možnosti ke spolupráci 
s GE Aviation. Kombinujeme také simu-
lace s experimentálním výzkumem, což 
je použitelné univerzálně. Přesto – nebo 
právě proto – spalovací motory svou mno-
hooborovostí od termodynamiky a chemie 
až po mechaniku, neotřelá konstrukční 
řešení s mechatronickými prvky a složitým 
nestacionárním mechanickým i teplot-
ním zatížením i možnostmi pokročilého 
prediktivního řízení stále lákají zájemce, 
a to i o doktorské studium. Proto nemám 
strach o to, že se naši absolventi v budouc-
nosti neuplatní.

A neodpustím si přízemní dotaz: čím 
jezdíte vy osobně?  
Octavií Scout 4x4, vznětový motor 2 dm3, 
pro delší jízdy do podhorských oblastí. Ale 
převážně používám MHD. 
 Vladimíra Kučerová 
 [ Foto: Jiří Ryszawy ]

Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., 
absolvoval Fakultu strojní ČVUT (1972), v r. 1986 byl jmenován docentem a v r. 1993 se 
dodatečně habilitoval a byl jmenován profesorem.
Od roku 1991 vedl Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, v letech 
1997–2000 byl děkanem Fakulty strojní ČVUT, v roce 2000 se stal řešitelem projektu 
Výzkumného centra Josefa Božka, které se postupně transformovalo do projektu 
Národního centra kompetence vozidel pro pozemní dopravu Josefa Božka JOBNAC.  
Věnuje se především vývoji přeplňovaných motorů, výzkumu automobilových, 
stacionárních a dráhových motorů, a to naftových a plynových, a holistické optimalizaci 
energetiky různých vozidlových pohonů. 
Je spoluzakladatelem spolku  Realistická energetika a ekologie  / https://realisticka.cz
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automobilová elektronika 
a komunikace
Výzkumná skupina zaměřená na problematiku automobilové elektroniky a vozidlových 
komunikací se zformovala na Katedře měření Fakulty elektrotechnické ČVUT na přelomu 
století pod vedením doc. Petra Kocourka. Celá její existence je spojena s úzkou a dlou-
hodobou spoluprací s několika odděleními vývoje Škody Auto, takže lze říci, že veškeré 
výsledky výzkumu a vývoje jsou vzápětí aplikovány v praxi. Spolupráce se zaměřuje 
zejména na problematiku automatizovaného testování, která v současné době nabývá 
na významu vzhledem ke stále se rozšiřujícímu portfoliu uživatelských funkcí vozidel, 
jízdních asistentů, informačních a komunikačních systémů apod. Během uplynulých více 
než dvaceti let bylo navrženo a realizováno několik generací automatizovaných testerů 
chování řídicích jednotek vozidel na vozidlových sítích CAN a LIN; v rámci tohoto 
výzkumu byly vyvinuty a následně publikovány unikátní měřicí metody. 

Rozsáhlou oblastí spolupráce je problematika automatizovaného integračního a funkč-
ního testování kompletních elektronických systémů vozidel. Testovací pracoviště, které 
jsme kompletně navrhli a realizovali, je využíváno pro integrační testování elektronických 
systémů vozů Fabia a Scala metodou HIL (Hardware-in-the-Loop). Veškerá testovaná 
elektronická výbava vozu je v laboratoři zapojena shodně jako ve vozidle, vstupní signály 
elektronických řídicích jednotek jsou generovány počítačem a výstupy jsou počítačově 
monitorovány. Lze tak automaticky kontrolovat, zda jednotlivé funkce vozidla, realizované 
obvykle ve spolupráci několika řídicích jednotek, odpovídají předpokladům či nikoliv, 
a identifikovat příčiny zjištěných problémů. Vzhledem ke komplexnosti testovaných vozi-
dlových systémů je časová náročnost obrovská. Náš výzkum v této oblasti je tedy zaměřen 
na metody, vedoucí k optimalizovaným strategiím testování na bázi strojového učení. 
Tyto metody jsou vhodnou volbou jednotlivých kroků testu schopny objevit maximální 
množství existujících chyb v nejkratším možném čase. 

Tématem dalšího projektu je simulace datové komunikace v sítích CAN FD (CAN 
with Flexible Data-Rate) na úrovni fyzické vrstvy. CAN FD je nová komunikační tech-
nologie vzniklá evolucí sběrnice CAN, která umožňuje využití vyšších přenosových 
rychlostí. Modely, které jsme vyvinuli, umožňují s vysokou pravděpodobností správně 
předpovědět, zda je daná topologie sítě dostatečně robustní pro nasazení v hromadné 
výrobě vozidel či nikoliv.

Ne všechny projekty z oblasti „automotive“ probíhají od počátku ve spolupráci s prů-
myslovým partnerem, někdy od něj přichází pouze inspirace. Příkladem může být právě 
dokončený projekt PTAR (Pokročilé Testování Automobilových Radarů), na jehož řešení 
jsme úzce spolupracovali s pracovníky skupiny mikrovlnných obvodů Katedry elektro-
magnetického pole FEL pod vedením doc. Přemysla Hudce, který byl i zodpovědným 
řešitelem. Projekt byl inspirován metodou HIL testování, pro kterou je nezbytné pro 
jednotlivé vstupy počítačově generovat realistická vstupní data. To je triviální např. pro 
stav nějakého ovládacího prvku (např. spínače světel, kdy simulujeme stavy sepnuto/
rozepnuto), ale velmi obtížné pro pokročilé senzory, jako je radar. Naší motivací, se 
kterou jsme do projektu vstupovali, byl výzkum metod vhodných pro co nejjednodušší 
zařízení s přijatelnou cenou, jejichž funkcionalita by pokrývala potřeby a požadavky 
integračního testování. Běžný vůz může být vybaven až pěti radary různých typů, každý 
vyžadující vlastní simulátor cíle. Má-li pak automobilka několik HIL simulátorů pro různé 
modely, potřebný počet simulátorů radarových cílů rychle narůstá. V rámci projektu byly 
realizovány dva funkční vzory simulátorů – analogový a digitální. Analogová varianta je 
vhodná pro simulaci cílů v nízkých vzdálenostech, tedy pro využití radarů v aplikacích 
jako je detekce slepého úhlu, parkovací asistent apod. Digitální naproti tomu umožňuje 
jednoduše simulovat cíle ve středních a větších vzdálenostech, je tedy vhodný např. pro 
testování funkcí adaptivního tempomatu. 

Další výzkum je zaměřen např. na inteligentní vůz, který se s využitím strojového učení 
naučí rozpoznávat zvyklosti řidiče i posádky a sám ve vhodné chvíli nabídne aktivaci či 
deaktivaci svých funkcí. Pozornost řidiče tak není poutána k víceúrovňové nabídce palub-
ních systémů ovládání vozu, musí se pouze rozhodnout, zda nabídku akceptuje či ne.   
 doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. Jan Sobotka, Ph.D., FEL

 ↖ Nahoře: HIL pracoviště  pro integrační 
testy vozů Fabia a Scala 
Dole: moduly simulátoru cílů pro 
automobilové radary v pásmu 80 GHz    
[ Foto:  archiv autora a Ing. Viktor Adler ]

 ↘ Během uplynulých 
více než dvaceti let bylo 
navrženo a realizováno 
několik generací 
automatizovaných testerů 
chování řídicích jednotek 
vozidel na vozidlových sítích 
CAN a LIN; v rámci tohoto 
výzkumu byly vyvinuty 
a následně publikovány 
unikátní měřicí metody. 
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Výzkum pro autonomní vozidla
Posledních přibližně třicet let se v návaz-
nosti na bouřlivý vývoj v oblasti informač-
ních technologií a miniaturizaci elektroniky 
objevují i v silničních vozidlech systémy, 
které zajišťují určitou míru automatizace 
dílčích činností řidiče. První automatizace 
probíhala samozřejmě na  straně řízení 
pohonu relativně brzo po vynálezu tranzis-
toru. Jednalo se v první řadě o nahrazování 
mechanických regulátorů elektronickým 
řízením – již v roce 1957 nabízela automo-
bilka Chrysler vozidlo s elektronicky říze-
ným vstřikováním paliva. Od konce 90. let 
20. století je elektronické řízení mechanic-
kých regulátorů běžně integrováno v celé 
deterministické soustavě pohonu vozidla 
a automatizace je stále více implemento-
vána především na  úrovni propojování 
jednotlivých systémů vozidla. Současně se 
právě počátkem 90. let 20. století začíná 
automatizace nasazovat i v těch oblastech 
řízení vozidla, které lze označovat za nede-
terministické. K prvním takovým systémům 
patří adaptivní tempomat, tedy systém pro 
udržování rychlosti a současně vzdálenosti 
od vpředu jedoucího vozidla.

Automatizaci dopravy lze rozlišit právě 
na dvě zmíněné oblasti – deterministickou 
a nedeterministickou. Deterministická se 
týká automatizace v prostředí, které je plně 
známo. Jedná se tak především o automati-
zace řídících procesů uvnitř vozidla, jakými je 
třeba řazení či řízení brzdné síly, nebo do jisté 
míry i stabilizace vozidla. Jde tedy o stavy, 
které jsou plně algoritmicky popsatelné 
a správnou funkci užitých senzorů a aktuá-
torů je možné ověřit vůči nějakému teoreticky 
definovatelnému stavu vozidla.

Naproti tomu za nedeterministické lze 
považovat prostředí, ve kterém se vozidlo 
pohybuje – není možné jej jednoznačně 
v každém okamžiku popsat. Je tak prakticky 
nemožné zpětnovazebně ověřovat správnou 
funkci senzorického vybavení, tzv. detekč-
ního subsystému vozidla. Správnost jeho 
funkce tak lze ověřit pouze na úrovni hard-
ware, nikoliv však na úrovni detekce okolí, 
které je algoritmicky prakticky nepopsatelné. 
Nicméně obdobně, jako může člověk trpět 
halucinacemi, může senzorické vybavení 
trpět detekcí neexistujících objektů nebo 
může docházet k nesprávnému vyhodnocení 
situace. Např. německý výzkumný projekt 
vFSS (Vorausschauende Frontschutzsys-
teme) spolehlivosti systémů automatického 
krizového brzdění AEBS (Automated Emer-
gency Braking System) v roce 2012 v běžném 
provozu identifikoval z  5  414 systémem 
detekovaných krizových situací pouze 136 
těch, kdy bylo zapotřebí brzdit, tedy pouhé 
2,5 procenta všech situací, ve kterých navíc 
již řidič sám brzdil. Zbylých 97,5  procent 
situací lze považovat za tzv. false positives, 
neboli falešné poplachy, které naopak mohou 
u řidiče vyvolat nežádoucí reakci.

Ústav bezpečnostních technologií a inže-
nýrství (ÚBTI) se na Fakultě dopravní od oka-
mžiku svého vzniku v roce 2010 zabývá též 
rozsáhlým interdisciplinárním tématem auto-
nomních systémů ve vozidlech a bezpečností 
autonomní dopravy. Zatímco většina ostat-
ních se soustředí na dílčí části zajišťující tech-
nickou funkci systémů autonomní dopravy, 
jakými jsou například senzory, algoritmy či 
komunikační technologie, na ústavu je téma 
chápáno především jako velmi rozsáhlý socio-

-technologický systém se všemi aspekty sou-
visejícími s bezpečností takového systému. 
Jedním ze specifických výstupů jsou i zku-
šební metodiky pro testování autonomních 
systémů vozidel. Takto byla např. již před 
více než sedmi lety připravena a ve spolupráci 
s TÜV SÜD Czech s. r. o ověřena metodika 
pro rychlou identifikaci výše zmíněných false 
positives u systémů integrované bezpečnosti. 
V poslední době se ústav zabývá interakcemi 
člověka se systémy moderní mobility, tzv. 
MaaS (Mobility-as-a-Service), ve  smyslu 
integrace člověka jako nedílné součásti tohoto 
socio-technologického systému, tedy niko-
liv pouze jako operátora ovládajícího určité 
funkce systému, ale jako prvku, který cho-
vání systému ovlivňuje jen svou přítomností 
a mimovolním chováním. Známou tématiku 
HMI (Human-Machine Interaction) tak roz-
šiřujeme na úroveň HTI (Human-Technology 
Interaction).

Tento komplexní přístup k problematice je 
v současném nastavení financování výzkumu 
v ČR i Evropě poměrně náročné realizovat, 
neboť jeho produktem jsou především kon-
cepční přístupy k řešením, nastavení systémo-
vého chování či podklady pro rozvoj dílčích 
výzkumů právě v oblasti senzoriky a algorit-
mizace. Výstupy ústavu v tématu autonomních 
vozidel jsou tak převážně aplikovány ve stra-
tegických dokumentech evropských sdružení 
a organizací majících vliv na budoucí rozvoj 
dopravy v Evropě. K těm patří např. EARPA 
(European Automotive Research Partners 
Association) či ERTRAC (European Road 
Transport Research Advisory Council).

 Ing. Václav Jirovský, Ph.D., FD 
 [ Foto: autor ]
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CertiLab: nová laboratoř pro vývoj kooperativních systémů
Evropsky unikátní laboratoř, která bude sloužit k vývoji a testování systémů komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a dopravní 
infrastrukturou, představujících zásadní komponenty pro budoucnost autonomních vozidel, v červnu 2021 otevřela Fakulta 
dopravní ČVut. navazuje tak na své úspěchy v oblasti výzkumu tzv. kooperativních systémů.

„laboratoř je vybavena jak komunikačními technologiemi ItS-G5 a ltE, tak simulačními a testovacími nástroji, které jsme si nechali 
vyvinout na míru a umožňují nám nasimulovat jakékoliv situace na dálnici i v městské aglomeraci a pracovat tak na aplikacích 
zvyšujících bezpečnost provozu, jako je například upozornění na blížící se vozidlo IZS, stojící vozidlo, práci na silnici, nebezpečný 
úsek či komunikace s křižovatkou. Současně se věnujeme kybernetické bezpečnosti těchto systémů a řešíme i právní požadavky, 
aby náš pohled na problematiku byl komplexní,“ říká doc. Zdeněk lokaj, vedoucí laboratoře. (red) 
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Elektroformuli doplnil autonomní monopost
 Tým eForce FEE Prague Formula, jenž 
působí na Fakultě elektrotechnické ČVUT, 
vyvíjí nejen „klasickou“ elektroformuli, s níž 
na okruzích soutěží už desátým rokem, ale 
nově i autonomní formuli. Pravidelně se 
účastní mezinárodních závodů Formula 
Student. 

Na  monopostech pracuje přibližně 
60členný tým studentů. Pro letošní sezonu 
připravili jubilejní desátý elektrický mono-
post s názvem FSE.X, v kategorii autonom-
ních formulí se při své premiéře představili 
s vozem DV.01, stále jediným zástupcem 
samořiditelných formulí ve střední Evropě.

FSE.X
Koncepci vozu FSE.X vymýšleli studenti již 
během loňských prázdnin, během kterých 
se standardně účastní závodů. Z důvodu 
koronavirové vlny v Evropě ale o závody 
přišli. Měli tak více času na vymýšlení cel-
kové koncepce a promýšlení dalších inovací. 
Oproti předešlému monopostu FSE.09 tak 
přišli s kompletně přepracovanou formulí, 
která měla ambice stát se nejrychlejší elek-
trickou formulí nejen z dílny eForce, ale své 
kvality předvést i na závodech v konkurenci 
ostatních univerzit.

Vývoj desáté generace elektrického mono-
postu FSE.X se nesl v duchu velkých inovací 
oproti předchozím monopostům. Kompletně 
nový je celý koncept auta. S novými články 
v akumulátoru formule je díky jejich lepšímu 
chlazení poprvé možné využívat rekuperace 
energie, díky čemuž může být akumulátor 
menší a lehčí. Díky jeho umístění pod nohy 
pilota bylo možné změnit uspořádání veš-
kerých jednotek v autě vedoucí ke kratšímu 
monokoku, nižší poloze těžiště i momentu 
setrvačnosti celého vozu a ke snížení hmot-
nosti o 30 kg na nynějších 175 kg. Optima-
lizován byl také kompletní aeropaket letos 
poprvé využívající systém DRS pro dosažení 
nejen vyšší rychlosti na rovinkách, ale také 
nižší spotřeby energie. Formule FSE.X tak 
může využívat po celou dobu vytrvalostního 
závodu vyšší výkon motoru a díky své nízké 
hmotnosti a vyšší agilitě by měla být konku-
renceschopnější než kdy dříve.

DV.01
Jedinou autonomní formuli v  Česku 
i ve střední Evropě představil tým eForce 
Driverless již vloni v září. Od té doby ale stu-
denti formuli intenzivně testovali a nadále 
vylepšovali. Původní palubní počítač Nvidia 

Jetson Xavier byl nahrazen výkonnějším 
počítačem Zotac, který disponuje proceso-
rem Intel řady i7 nebo špičkovou grafickou 
kartou nVidia GeForce RTX 2080. Vyšší 
výpočetní výkon je využíván především 
složitými algoritmy na výpočet dráhy, rych-
losti a jiných dynamických vlastností auta. 
Přestože se algoritmy daří nadále optimali-
zovat a zrychlovat, zpracování dat z kamer 
a navigačních systémů je stále výpočetně 
velmi náročný problém. A i to je důvod, proč 
pilotem řízené formule jsou v současné době 
rychlejší než její autonomní verze.

Pro lokalizaci využívá formule inerci-
ální navigační systém, který na základě dat 
z GPS a gyroskopů dokáže velmi přesně 
určit polohu auta, směr pohybu a případně 
i rotace kolem vlastních os. K vnímání okolí 
slouží tři stereokamery a LiDAR. Obraz 
z  kamer je zpracováván umělou neuro-
novou sítí fungující na základě YOLOv3, 
data z LiDARu jsou využívána algoritmem 
FastSLAM (Simultaneous localization and 
mapping). Právě implementaci souběžné 
lokalizace a mapování lze spolu s inovací 
softwarového řízení označit za  největší 
vylepšení DV.01 během posledního roku.

 Adéla Kubíková,  

V pořadí již třináctou formuli se spalova-
cím motorem v létě představil studentský 
tým CTU CarTech. Formule FS.13 má 
více novinek. Je to především nový systém 
předního odpružení, který umožňuje nezá-
vislé nastavení pružení i tlumení klopných 
momentů a  vertikálních sil. Za  použití 
topologické optimalizace a  technologie 
sintrování slitny hliníku studenti navrhli 
a vyrobili nový sloupek řízení. Připravili 
také uhlíková kola druhé generace, použili 
o dva palce menší 16“ pneumatiky, a to vše 
přichycené na odlehčené kolové soustavě 
s centrální maticí. V oblasti aerodynamiky 
zoptimalizovali aktivní difuzor pro odsá-
vání vzduchu z  prostoru mezi formulí 

a vozovkou, vyvinuli nové sidepody plynule 
napojené na podlahy a došlo i na úpravy 
endplatů předního křídla. U motoru pak 
započali dlouhodobý vývoj nové olejové 
nádoby, výfukových svodů, lepší validace 
na motorové brzdě a připravili elektronickou 
škrticí klapku. V oblasti elektroniky došlo 
k zefektivnění vedení a návrhu svazků nebo 
bezdrátového sběru dat.

Příprava a práce na nové formuli byly 
nepříjemně ovlivněny pandemií. Z třiceti-
členného týmu se mohla podílet na výrobě 
vozu jen třetina, ostatní se věnovali vývoji 
a přípravě na statické disciplíny soutěží 
z domova. Přesto vše stihli a tým obstál. 

„První závod na polygonu v Mostě jsme 

vyhráli nejen celkově, ale i v disciplínách 
autocross a endurance, a zároveň se nám 
podařilo umístit na třetím místě v akcele-
raci a účinnosti. V Maďarsku jsme ve velmi 
silné konkurenci nejlepších týmů z celého 
světa skončili třetí celkově a druzí v akce-
leraci a engineering designu a třetí v endu-
race. V Chorvatsku se nám podařilo vyhrát 
akceleraci i skidpad, umístit se druzí v auto-
crossu a  engineering designu, ale kvůli 
mechanické závadě na kloubu řízení jsme 
neprošli technickými přejímkami po endu-
rance a místo celkové výhry brali páté místo,“ 
uvádí Filip Klier z Aerodynamické skupiny 
CTU CarTech.

 (red)

[ Foto: Andrej Kružliak a Jaromír Šolc ]

 eForce FEE Prague Formula
 

„Spalovací“ formule: nový systém odpružení,  
úpravy endplatů…
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Po dlouhá staletí výrobky z kovů 
vznikaly tradiční cestou, na jejímž 
počátku se roztavený kov odlil 
do vhodné formy a tepelně-
mechanicky (např. kováním, 
válcováním či lisováním) se z něho 
vyrobil polotovar, který se následně 
opracoval do finálního tvaru. 
Nejinak je tomu v současnosti, kdy 
se s tímto tradičním postupem 
setkáme při zpracování většiny 
kovových výrobků – od čajové 
lžičky po ojnici automobilového 
motoru. V posledních dekádách 
se ukazuje, že celý postup se 
výrazně zrychlí a zefektivní, pokud 
využijeme metod aditivní výroby, 
při jejichž aplikaci se postupně 
přidává materiál do vybraných 
míst nově vznikajícího polotovaru, 
který se tak tvarově se přibližuje 
finálnímu výrobku.

Aditivní výroba nepotřebuje nákladné licí 
formy či přípravky pro kování, což ji činí 
velmi flexibilní. Jednou z mnoha metod adi-
tivní výroby je i kinetické nanášení, někdy 
označované též jako ‚cold spray’. 

Při kinetickém nanášení jsou drobné 
(o průměru pár desítek mikrometrů) čás-
tečky prášku nanášeného materiálu urych-
leny proudem plynu na několikanásobek 
rychlosti zvuku, čímž získají značnou kine-
tickou energii, kterou při dopadu na naná-
šenou součást promění na teplo a deformaci 
zajišťující jejich spojení se substrátem, resp. 
s již naneseným materiálem. Transformace 
pohybové energie konkrétní jednotlivé čás-
tice je velmi rychlá a odehrává se ve zlomku 
mikrosekundy. Současně je velmi lokální, 
tudíž dochází k  tepelně mechanickému 
namáhání jen aktuálně nanášené oblasti 
a zbytek součásti není výrazněji ovlivněn. 
Tato unikátní vlastnost předurčuje kinetické 
nanášení jak k výrobě tvarově složitých 
polotovarů, tak k opravám. Lze tak snadno 

doplňovat materiál na místa, kde došlo 
k jeho úbytku ať už z důvodu koroze, mecha-
nického opotřebení či při havárii. To činí 
z kinetického nanášení extrémně atraktivní 
technologii, která navíc může probíhat bez 
demontáže opravované součástky z daného 
konstrukčního celku. Příkladem je nedávno 
provedená oprava závěsu bombardéru B-1B 
Lancer na letecké základně Ellsworth, která 
údajně ušetřila 500 000 USD a osm týdnů 
potřebných k demontáži a výměně poško-
zeného závěsu. 

Má to však jeden háček: materiály nane-
sené technologií kinetického nanášení mají 
některé vlastnosti odlišné od jejich běžně 
používaných protějšků vyrobených klasicky. 
Ke klasickým materiálům je navíc obvykle 
k  dispozici rozsáhlá databáze mechanic-
kých a strukturních vlastností, budovaná 
po desítky let, která umožňuje jejich certifi-
kaci například v leteckém průmyslu.

Co tedy určuje vlastnosti kinetický 
nástřiků? Faktorů je celá řada, ať už jde 
o parametry použitého prášku či technolo-
gie nanášení. Nanášený prášek je charakte-
rizován především svojí čistotou, složením, 
zrnitostí a morfologií. Vlastní proces apli-
kace pak charakterizuje teplota a typ urych-
lovacího plynu, stříkací vzdálenost, rychlost 
posuvu robota atd. Přestože je vliv mnoha 
jednotlivých faktorů obecně popsán, je při 
vývoji konkrétního kinetického nástřiku 
potřeba nanést a otestovat celou řadu jejich 
kombinací. Při snaze o co nejvyšší efektivitu 
to pak vyžaduje testovací metody, které si 
vystačí s minimem materiálu, pracují s jed-
noduchými vzorky a poskytují charakteris-
tiky relevantní pro inženýrskou praxi. 

Na Katedře materiálů FJFI v posledních 
letech vyvíjíme metodiku komplexního tes-
tování malých těles v ohybu, která je ideální 
právě pro zkoumání vlastností kinetických 
nástřiků. U všech prováděných zkoušek 
používáme vzorky ve tvaru hranolků o roz-
měrech 3 x 4 x 32 mm. Nejoriginálnější 
je měření rychlosti šíření únavové trhliny 
pomocí unikátního rezonančního zařízení 
kompletně vyvinutého na  naší katedře. 

Vzorek spolu se dvěma setrvačníky tvoří 
mechanický kmitající systém. Rezonanční 
frekvence tohoto systému je určena tuhostí 
vzorku a hmotností setrvačníků. Zatímco 
hmotnost setrvačníků se v průběhu zkoušky 
nemění, tuhost vzorku s rostoucí délkou trh-
liny klesá a s ní i rezonanční frekvence celého 
systému. Tu lze velmi přesně určit tech-
nikou fázového závěsu, kdy se řídí budicí 
frekvence systému podle fázového rozdílu 
budicí síly a jí buzených kmitů. Tímto způ-
soben nejen dokážeme velmi přesně určit 
délku trhliny, ale zároveň i efektivně vybudit 
kmitání celého systému. Únavovou zkoušku 
pak doplňují statické zkoušky v ohybu pro 
stanovení křivek napětí–deformace v tahu 
a tlaku a stanovení lomové houževnatosti. 
Za zmínku stojí, že k výpočtu křivek napětí– 

–deformace slouží velmi elegantní metoda 
z roku 1910, která přes sto let čekala na efek-
tivní techniku umožňující měření deformace 
s dostatečnou přesností. Takovou technikou 
je digitální obrazová korelace (DIC), která 
umožňuje vyhodnocení deformačního pole 
na základě porovnání fotografií měřeného 
místa v zatíženém a v původním nezatíže-
ném stavu.  

Uvedená metodika má samozřejmě svá 
omezení, nelze například získat kompletní 
údaje o materiálech s velkou tažností. Je 
však ideální právě pro studium kinetických 
nástřiků. Svědčí o tom velký zájem depo-
zičních pracovišť a výzkumných institucí 
o testování. Prvním impulsem bylo zkou-
mání vlastností čistých kineticky nanesených 
kovů Al, Cu, Ti a Ni a jejich srovnání s kon-
venčními válcovanými materiály. Ve spo-
lupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR 
jsme zkoumali vzorky nanesené výrob-
cem depozičních aparatur pro kinetické 
nástřiky, firmou Impact Innovations GmbH 
z Německa. Získaný soubor dat mimo jiné 
pomohl při hledání modelů popisu šíření 
únavových trhlin pro aplikace v již zmíně-
ném leteckém průmyslu, tentokrát ve spolu-
práci s Monash University, Melbourne, Aus-
trálie. Ukázalo se, že z hlediska únavového 
porušování, tedy při cyklickém zatěžování 

Zkoumání vlastností  
kinetických nástřiků 
[ Současný výzkum na Katedře materiálů FJFI ]
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s relativně malou amplitudou, je odolnost 
kinetických nástřiků srovnatelná s konvenč-
ními materiály. Dokonce i statická pevnost 
většiny testovaných nástřiků byla vyhovující, 
jejich slabým místem je však malá tažnost 
a lomová houževnatost. Je to dáno tím, že 
kineticky nanesený materiál nedokáže 
na rozdíl od konvenčních omezit koncent-
raci napětí na čele trhliny nebo konstrukč-
ního vrubu vznikem plastické zóny. Potíž 
spočívá v mechanismu formování nástřiku, 
při kterém je schopnost nanášeného mate-
riálu plasticky se deformovat prakticky 
vyčerpána. Problém řeší tepelné zpracování 
kineticky naneseného polotovaru, při kterém 
se materiál zotaví a výrazně se zvýší jeho 
tažnost a lomová houževnatost. Postup sku-
tečně funguje, což dokazují jak experimenty 
s nástřiky z nerezové austenitické oceli 316L 
realizované ve spolupráci s Politecnico di 
Milano, tak i nyní probíhající testování slitin 
Ti-6Al-4V používaných v letectví a bioinže-
nýrství. Uvedená metodika byla též využita 
při testování kineticky nanesených kompo-
zitů kov–diamant deponovaných na Trinity 
College v Dublinu určených pro abrazivní 
nástroje s dobrou tepelnou vodivostí, pří-
padně pro speciální druhy chladičů. Testu-
jeme i takové materiály, jako je zvonovina 
a bronz pro budoucí použití v restaurátorství. 

Uvedená metodika zjišťování mechanic-
kých vlastností není omezena jen na kinetické 
nástřiky. Testovat lze i běžné inženýrské mate-
riály, kdy je velkou výhodou malé množství 
potřebného matriálu a rychlost, s jakou lze 
potřebné charakteristiky naměřit. Lze tak tes-
tovat i polotovary, ze kterých se standardní 
vzorky jen těžko odebírají, příkladem je profil 
křídla letounu Aero L-39NG vyrobený ze 
slitiny hliníku. Metoda pomáhá i při řešení 
průmyslových havárií, kde lze stanovit kon-
krétní vlastnosti materiálu porušené součásti, 
případně rychle vytvořit etalony únavového 
lomu potřebné pro fraktografickou analýzu 
provozního lomu.  

 Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.,  
 Katedra materiálů FJFI

 ↘ Testovat lze i polotovary, 
ze kterých se standardní 
vzorky jen těžko odebírají, 
příkladem je profil křídla 
letounu Aero L-39NG 
vyrobený ze slitiny hliníku. 
Metoda pomáhá i při řešení 
průmyslových havárií.

 ↖ Hořák pro kinetické nanášení firmy Impact Innovations GmbH, uspořádání pro 
výrobu kompozitních chladičů Cu-Al.     [ Foto: Impact Innovations GmbH ]

 ↖ Rezonanční únavový stroj vyvinutý na KMAT FJFI ČVUT   [ Ilustrace: Tomáš Bajer ]

 ↖ Součásti vyrobené technologií 
kinetického nanášení: speciální 
komora z Ti slitiny, blok motoru  
a hybridní Cu-Al chladiče.  
[ Foto: Impact Innovations GmbH ]
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Výstava  
k výročí
Studovat elektrotechniku na samostatné 
fakultě lze již sedmdesát let. Fakulta elektro- 
technická vznikla z Vysoké školy stroj-
ního a elektrotechnického inženýrství 
v rámci Českého vysokého učení technic-
kého od akademického roku 1950/1951 
a  její existence byla zákonem stvrzena  
1. listopadu 1951. Od té doby uběhlo sedm 
desítek let, během nichž elektrotechnika 
prošla vývojem od nejrychleji rostoucí 
technické disciplíny počínajícího socialis-
tického průmyslu až do současné digitální 
éry ve znamení umělé inteligence a robo-
tiky. 
Fakulta si své výročí připomíná výstavou 
umístěnou před vchodem v ulici Technická 
v Praze 6 – Dejvicích, kde je ke zhlédnutí 
až do 30. října 2021, a v identické podobě 
rovněž v prostorách ČVUT na Karlově 
náměstí. Je určena nejen bývalým a stá-
vajícím zaměstnancům a studentům, ale 
také všem zájemcům o elektrotechniku 
a informatiku, kteří se na ní nechají inspi-
rovat k přemýšlení nad otázkami: „Jaká 
byla, je a bude Fakulta elektrotechnická?  
Jací byli a jsou její lidé?“
 (red)
 [ Foto: Petr Neugebauer, FEL ]

Česká stopa v historii výpočetní techniky
Rychlý rozvoj informačních technologií, který není srovnatelný s žádným jiným oborem techniky, i vývoj výpočetní techniky 
na území Československa a současné trendy představila výstava Česká stopa v historii výpočetní techniky v národním technickém 
muzeu (24. 11. 2020 až 16. 5. 2021). Byla připravena nejen k výročí fakulty, ale i k připomenutí čtyřiceti let od úmrtí prof. antonína 
Svobody, zakladatele oboru počítačové techniky v Československu, a byla podpořena grantem uděleným Ministerstvem kultury ČR. 
na jejím vzniku se za FEl podíleli pracovníci Historické laboratoře (elektro)techniky za spolupráce skupiny ntM pana Mgr. Hynka 
Stříteského. na výstavě participovali i bývalí pracovníci Výzkumného ústavu matematických strojů, pan Ing. Petr Golan, CSc., a pan 
Ing. René kolliner. V sekci nazvané Od abaku ke smartphonu výstava představila obecný vývoj výpočetní techniky, Československá 
počítačová škola přiblížila rozvoj čs. výpočetní techniky vázané zejména k činnosti Výzkumného ústavu matematických strojů 
a jeho odborníků, a v části Mikropočítače, internet a virtuální realita našel návštěvník výběr z tuzemských mikropočítačů zejména 
80. let 20. století včetně přehledu dobových počítačových her. 

 prof. Marcela Efmertová, FEl   [ Foto: archiv Historické laboratoře (elektro)techniky FEl ]

 ↘ Výstava je virtuálně přístupná na https://www.youtube.com/watch?v=wNXAsFnUkuI
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tři otázky  
pro Roberta Járu
Od 1. července 2021 má Univerzitní centrum energeticky efektivních 
budov ČVUT nové vedení: na pozici ředitele byl jmenován Ing. Robert 
Jára, Ph.D., ředitelem pro vědu a výzkum je (od 1. 7.) Ing. Antonín Lupíšek, 
Ph.D. Odstupující ředitel doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., plánuje další 
spolupráci s UCEEB při rozjezdu nové spin-off firmy.

Vaším osobním výzkumným oborem jsou konstrukce, konkrétně dřevostavby. 
Znamená to, že příští projekty řešené na UCEEBu budou ještě více zaměřeny 
právě na tuto oblast?
Dřevostavbám se na UCEEBu věnujeme dlouhodobě a vícepodlažní dřevostavby spadají 
do hlavních témat, kterými se UCEEB zabývá.  Obecně se zaměřujeme na šetrné budovy 
a recyklovatelné materiály. Výzkumné oddělení Materiály a konstrukce pod vedením 
docenta Kuklíka se převážně zabývá prefabrikovanými prvky na bázi dřeva a požární 
odolností dřevěných konstrukcí. Z dlouhodobého hlediska zaznamenáváme zvyšující se 
zájem o využití dřeva s vysokou přidanou hodnotou. Jedním z důvodů tohoto trendu je 
snížení dopadu výstavby na životní prostředí. UCEEB se bude i nadále této problematice 
detailně věnovat a ve svém výzkumu se zaměří na vytváření podmínek pro větší uplat-
nění dřevěných konstrukcí nejen na českém trhu. K udržitelné výstavbě je potřeba přistu-
povat komplexně a aplikace materiálů na bázi dřeva je jednou z cest, jak toho dosáhnout. 

V centru působíte už od roku 2012, dobře tak znáte jeho úspěšné projekty 
i profesionalitu zaměstnanců. Které výsledky z posledních let lze označit jako 
excelentní? A jak se je daří realizovat v praxi?
Obecně mám velkou radost, že jednotlivé vědecké týmy mají silnou vazbu na průmyslové 
partnery, protože skrze ně jsou výsledky z aplikovaného výzkumu zaváděny do praxe. Mezi 
ty excelentní jednoznačně patří technologie S.A.W.E.R., která bude představena na EXPO 
v Dubaji, dále pak mohu jmenovat kogenerační Mikroelektrárnu WAVE a v neposlední 
řadě lehký obvodový plášť ENVILOP z materiálů na bázi dřeva. Dále se univerzitní cent-
rum může pochlubit i monitorujícími systémy pro konstrukce a vnitřní prostředí budov. 
Jedním z těchto systémů je MoistureGuard, který je schopen detekovat kritické zvýšení vlh-
kosti v konstrukci dřevostavby. Skrze soukromou společnost MoistureGuard, s. r. o., která 
má licenci k tomuto zařízení, je už realizováno přes 300 instalací. Mojí snahou z pozice 
ředitele centra je ještě více se zaměřit na implementaci výsledků výzkumu do praxe a vytvo-
řit kolegům k tomu vhodné podmínky např. při zakládání nových spin-off firem. 

Jaké zajímavé projekty nyní v centru realizujete či připravujete – ať už vlastními 
silami, nebo společně s fakultami a dalšími součástmi univerzity?   
Univerzitním centrum poskytuje takové podmínky, aby zde mohly být realizovány pro-
jekty napříč součástmi ČVUT. Jedním z těchto významných projektů je Národní centrum 
kompetence CAMEB, kde velmi úzce spolupracuje s Fakultou stavební ČVUT, ale i s dal-
šími výzkumnými pracovišti – s VUT v Brně, Mendelovou univerzitou a s Technickou 
univerzitou v Liberci. V současné době připravujeme pokračování CAMEB v rámci 
chystané veřejně soutěže NCK II, navazující projekt bude rozšířen o další součást ČVUT 

– Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky. 
Pod vedením kolegyně Ing. arch. Martiny Sýkorové ve spolupráci s UJEP vznikla meto-
dika pro hospodaření s dešťovou vodou, která je určená obcím a městům při plánování 
a realizaci opatření pro HDV a je volně stažitelná na stránkách www.vodavemeste.cz.
Od ledna 2022 začne realizace projektu ARV – Climate Positive Circular Communities 

– CPCC, který byl úspěsný v rámci speciální výzvy programu Horizont 2020 navázané 
na Zelenou dohodu pro Evropu. Projekt je vedený norskou NTNU. Cílem je demonstro-
vat a ověřit atraktivní, odolná a dostupná řešení pro CPCC, která výrazně zrychlí hloub-
kové energetické renovace a zavádění energetických a klimatických opatření ve staveb-
nictví a energetickém průmyslu. ČVUT zde bude úzce spolupracovat s městem Karviná, 
které poskytne budovu pro demonstraci výsledků projektu. 
 Vladimíra Kučerová
 [ Foto: Monika Žitníková ]

 ↘ Z dlouhodobého 
hlediska zaznamenáváme 
zvyšující se zájem o využití 
dřeva s vysokou přidanou 
hodnotou. Jedním 
z důvodů tohoto trendu je 
snížení dopadu výstavby 
na životní prostředí. UCEEB 
se bude i nadále této 
problematice detailně 
věnovat a ve svém 
výzkumu se zaměří 
na vytváření podmínek 
pro větší uplatnění 
dřevěných konstrukcí nejen 
na českém trhu.

Ing. Robert Jára, Ph.D., 
od 1. 7. 2021 ředitel Univerzitního centra 
energeticky efektivních budov ČVUT. 
V roce 2018 absolvoval doktorské 
studium na Katedře ocelových 
a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební 
ČVUT, kde působí jako odborný asistent 
se zaměřením na dřevostavby.  
Na UCEEB zastával od roku 2016  
funkci zástupce vedoucího výzkumného 
oddělení Materiály a konstrukce budov. 
Odborně se zabývá výzkumem v oblasti 
navrhování dřevostaveb 
a experimentální analýzy stavebních 
konstrukčních prvků. 
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bIO CCs
[ Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT řeší projekt excelentního výzkumu ]

V soutěži o nejlepší projekty 
excelentního výzkumu 
vyhlášeného MŠMT v rámci  
OP VVV byl v zahraničním 
hodnocení na druhém místě 
vyhodnocen ryze technický 
energetický projekt s akronymem 
BIO CCS (zachycování a ukládání 
uhlíku) podaný Ústavem 
energetiky FS ČVUT. Již jeho 
záměr prakticky předběhl dobu, 
protože akcentoval v rámci 
nízkouhlíkových technologií nejen 
výrazné snížení produkce CO2,  
ale předjímal v rámci navržených 
kyslíkových technologií využití 
biomasy dokonce zápornou 
produkci CO2 možností zachycovat 
CO2 ze spalování biomasy.

Úspěšný návrh projektu navazoval na dlou-
hodobou předchozí spolupráci Ústavu ener-
getiky s významnou norskou výzkumnou 
organizací SINTEF z Trondheimu v rámci 
udělených grantů z programu Norských 
fondů.

V srpnu 2021 vydaná zpráva Meziná-
rodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) 
potvrzuje význam výzkumu v této oblasti 
společně s tzv. CCU technologiemi (záchyt 
a využití CO2). Evropská unie se v rámci 

„Green Deal“ dohody zavázala k dekarboni-
zaci energetiky a průmyslu. Česká republika 
se chce do roku 2038 odklonit od využí-
vání uhlí k výrobě elektrické energie a tepla. 
V případě spolehnutí se jen na obnovitelné 
zdroje energie, kterými jsou dnes vítr, voda, 
slunce a biomasa, v omezené míře na zemní 
plyn a jaderné energie, kdy výstavba nových 
jaderných bloků je opožděná, by docházelo 
ke značné závislosti na dovozu elektrické 
energie z okolních států a při jejím nedo-
statku k nevyhnutelným blackoutům. Pokud 
bude ČR chtít dostát závazkům Evropské 
unie o dekarbonizaci naší energetiky a záro-
veň udržet bezpečnost dodávek elektrické 
energie, budou se technologie CCS, resp. 
CCU muset stát součástí české energetiky 
a průmyslu do doby, než vybuduje dostateč-

nou kapacitu CO2 neutrálních zdrojů včetně 
jaderných, které jsou pro ČR jedinou reálnou 
možností pro náhradu fosilních zdrojů pro 
zásobování průmyslu a dopravy elektřinou.

Unikátní spalovací zařízení
Projekt BIO CCS se věnuje komplexnímu 
výzkumu CCU/CCS technologií a integruje 
významná pracoviště v ČR. V rámci ČVUT 
se na něm podílí i Fakulta jaderná a fyzikálně-

-inženýrská, dalšími partnery jsou Fakulta 
strojního inženýrství VUT v Brně, Centrum 
ENET VŠB-TU Ostrava a Ústav termome-
chaniky AV ČR. ČVUT je hlavním koordi-
nátorem projektu a také realizuje podstatnou 
část výzkumných aktivit. Účastní se jej řada 
odborníků ze zahraničních univerzit, kteří 
jsou přímo zapojeni ve výzkumných týmech. 
Jedná se např. o TU Wien, univerzitu v Nea-
poli, Wroclavskou polytechniku, univerzitu 
v Limericku nebo TU Dresden. 

Kyslíková technologie („oxyfuel“) byla 
úspěšně vyřešena na  pilotním fluidním 
zařízení 500 kW v laboratoři Ústavu ener-
getiky FS na Julisce. Toto spalovací zaří-
zení je jedním z největších úspěchů pro-
jektu a umožňuje spalování biomasy, uhlí 
a odpadů ve zvláštním režimu, kdy je místo 
vzduchu ke spalování paliva využit čistý 
kyslík. To způsobí, že spaliny jsou z velké 
části tvořeny proudem CO2, který je pak 
díky jeho vyšší koncentraci snazší separo-
vat, zachytit a dále využít či uložit. Spalovací 
zařízení této velikosti je jediné v ČR a patří 
mezi několik málo velkých výzkumných 
infrastruktur v evropském kontextu. Svojí 
velikostí 0,5 MW umožňuje validaci labora-
torních výsledků na pilotní úroveň a jejich 
lepší převedení do skutečné realizace. 

Kromě vlastního oxyfuel spalovacího 
procesu je v rámci projektu zkoumána řada 
dalších procesů, které jsou převážně zamě-
řené na separaci nežádoucích příměsí v CO2, 
aby byl připraven pro navazující technologie 
využití. I v této oblasti bylo dosaženo unikát-
ních výsledků. Jedinečnými jsou například 
systémy sloužící pro snížení obsahů oxidů 
dusíku ve spalinách, konkrétně experimen-
tální katalytický blok pro vysokoúčinnou 
denitrifikaci nebo výzkumným týmem vyvi-
nutý speciální systém vstřiku redukčního 

činidla pro selektivní nekatalytickou redukci 
oxidů dusíku.

V  laboratořích FS ČVUT je i  menší 
verze tohoto kotle, která umožňuje provádět 
experimentální výzkum ve výrazně širším 
rozsahu testovaných parametrů, a získat tak 
důležité dílčí výsledky, které jsou na pilotní 
jednotce následně validovány. I toto zařízení 
pracuje v reálných procesních podmínkách 
a opět je unikátním zařízením v ČR. Řešíme 
využití jak dřevní, tak nedřevní biomasy, což 
reflektuje budoucí situaci, kdy po odklonu 
od uhlí bude nutné energeticky využívat 
i cíleně pěstované plodiny. 

Na samotný spalovací proces navazují 
další výzkumné aktivity, mezi něž patří 
například separace vodní páry z  CO2. 
I v této oblasti má tým Bio-CCS/U na ČVUT 
na kontě několik úspěšných výstupů, jako 
jsou prototypy přímého či nepřímého 
kondenzačního systému, který je možné 
experimentálně validovat přímo ve spojení 
s fluidním kotlem. Nedílnou součástí jsou 
i kroky zaměřené na optimalizaci výroby 
kyslíku a samotné technologie využití CO2, 
mezi něž patří katalytická konverze na syn-
tetický metan či metanol, případně využití 
ve fotobioreaktorech. Experimentální akti-
vity, které jsou hlavním těžištěm výzkumu, 
jsou rovněž podpořeny numerickými meto-
dami, které mají za cíl modelování jednotli-
vých procesů a z nich vyplývající možnosti 
optimalizace procesů.

Přínos Ústavu k transformaci  
české energetiky
Význam této technologie se ukazuje zejména 
v souvislosti s transformací české energetiky. 
Evropská unie zavazuje své členy k urych-
lení cesty k „uhlíkové neutralitě“. Praktické 
provádění této transformace je založeno 
na cíleném odchodu od všech paliv obsa-
hujících uhlík, tedy i od přírodního zemního 
plynu. Zelenými energiemi jsou míněny 
pouze energie slunce, větru, vody a biomasa. 
Analýzy reálných možností obnovitelných 
zdrojů (OZE) ukazují, že ČR musí hledat 
vlastní cestu k uhlíkové neutralitě a tato 
cesta bude znamenat nejen podporu jaderné 
energetiky, ale i zavedení tzv. čistých tech-
nologií využívání fosilních paliv.
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Členové Ústavu energetiky FS ČVUT, 
jenž je dlouhodobě uznávaným vysokoškol-
ským pracovištěm v oblasti energetiky, jsou 
přizváváni do odborně významných výborů 
a komisí, které se transformací české ener-
getiky zabývají. V roce 2019 byla jmenována 
tzv. Uhelná komise ČR, která měla v počí-
najícím proklamativním trendu odklonu 
všech evropských zemí od využívání uhlí pro 
energetické účely posoudit, pokud možno 
objektivní možnosti, jak a kdy lze opustit 
uhelnou energetiku v ČR. Jmenování do této 
devatenáctičlenné komise jsem od počátku 
chápal jako uznání mnohaletých kvalitních 
výsledků Ústavu energetiky FS ČVUT, který 
v rámci ČR dlouhodobě představuje pomy-
slnou akademickou špičku v problematice 

energetických koncepcí a progresivních 
technologií. Dosavadní výsledek této komise 
představuje jednoznačné stanovení pomy-
slného data ukončení využívání uhlí v roce 
2038. Tento rok byl podpořen naprostou vět-
šinou členů komise, protože součástí tohoto 
závěru bylo i stanovení podmínek, které to 
umožňují. 

Ze skladby současných obnovitel-
ných zdrojů je zřejmé, že reálně k  rea-
lizaci máme pouze zdroje fotovoltaické 
a  větrné elektrárny. Fotovoltaika má 
bohužel faktor využití instalovaného 
výkonu cca 11 %, což si akademická 
obec ČVUT může ověřit na  docela 
významné fotvoltaické střešní elektrárně  
118 kWpeak na  dejvickém monobloku 

Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní. 
Taktéž si zde lze ověřit, že v zimních měsí-
cích z ní získáme elektřiny opravdu málo, 
a to ještě ve slunečném dnu na pár hodin 
v poledne. Vítr v české kotlině sice fouká, jak 
zjistili odborníci z České akademie věd, ale 
už jim ušlo, že průměrná rychlost větru je 
významně menší než na otevřených rovi-
nách Saska a Pomořanska. Takže reálné 
využití instalovaného výkonu je cca 22 %, 
pokud větrníky neověnčí české hory. Pokud 
bychom chtěli zásobovat například Prahu 
elektřinou z větru, tak bychom potřebovali 
postavit cca 1 100 větrníků o jmenovitém 
výkonu 3 MW (výška do špičky vrtule cca 
180 m). A musí pravidelně a stále foukat vítr.

Zcela obecný závěr pro Českou repub-
liku je srozumitelný. Bez fungující a rozvi-
nuté jaderné energetiky je dosažení uhlíkové 
neutrality zjevnou utopií, a to i při zcela 
neúměrném investování do obnovitelných 
zdrojů včetně větrných elektráren. Vzhle-
dem k  současným problémům s  přípra-
vou dalšího jaderného zdroje je zřejmé, že 
musíme uvažovat i s dalšími alternativami 
vývoje české energetiky v tzv. přechodném 
období. V rozvoji „Green Dealu“ se jeví jako 
další varianta tzv. „zelený vodík“. Pro jeho 
efektivní využití je jednou z možností meta-
nizace – a k tomu je třeba produkce CO2.

Technologie zachycování, ukládání 
a využití CO2 (CCS) jsou v naší zemi dlou-
hodobě nepodporovány. Nejprogresivněj-
ším řešením jsou metody, které dlouhodobě 
řeší Ústav energetiky FS – zachycování CO2 

a kyslíkové technologie využívání pevných 
paliv (od uhlí, přes odpady až po biomasu). 

Ústav energetiky začal tuto problema-
tiku řešit již před deseti lety, takže je scho-
pen spolupracovat na nejmodernějších 
technologiích označovaných BECCS (Bio-
energy CCS). Je v čele výzkumu (na kterém 
dlouhodobě spolupracuje s  Norskem), 
jenž se prakticky rozvíjí ve Velké Británii 
(Drax Power Station) a intenzivně zkoumá 
v Holandsku, Belgii, Japonsku a v dalších 
zemích dosud významně závislých na uhlí-
kové energetice.
 prof. Ing. František Hrdlička, CSc., 
 Ústav energetiky FS, 
 člen Uhelné komise ČR

 ↖ Kotel Golem v laboratoři Ústavu energetiky FS   [ Foto: Jiří Ryszawy ]
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ANImmA 2021
[ ÚTEF ČVUT spoluorganizoval významné mezinárodní vědecké setkání ]

Ve dnech 21. až 25. června 
se v Praze konala významná 
mezinárodní konference  
ANIMMA 2021 (Advancements 
in Nuclear Instrumentation 
Measurement Methods and 
their Applications). Jednalo 
se již o sedmé pokračování 
se zaměřením na vědecké 
a technické aktivity souvisejících 
s instrumentací a měřením 
v široké oblasti jaderné fyziky.

Jedním z důležitých cílů byla podpora spo-
lupráce různě zaměřených vědeckých komu-
nit nejen z oblasti jaderné instrumentace 
a měření, ale také z mnoha dalších oblastí, 
jako jsou fundamentální fyzika, vesmírné 
technologie, nukleární medicína, lékařské 
a environmentální vědy. Standardním poslá-
ním ANIMMA je i podpora setkávání vědců, 
inženýrů, studentů a zástupců průmyslu, 
vzájemně prospěšná výměna rozdílných 
zkušeností a identifikace nových vědeckých 
a technických perspektiv, které by mohly 
pomoci překonat současné, a především 
budoucí a doposud nevyřešené problémy. 

O významu konference svědčí i skuteč-
nost, že záštitu nad ní převzal místopřed-
seda vlády ČR, ministr průmyslu a obchodu 
a ministr dopravy Karel Havlíček. Organi-
zátory konferencí ANIMMA jsou CEA 
(Francie), SCK CEN (Belgie), Aix-Marseille 
Universite (Francie), Jožef Stefan Institute 
(JSI, Slovinsko), IEEE Nuclear and Plasma 
Sciences Society a od roku 2019 i Ústav tech-

nické a experimentální fyziky ČVUT v Praze 
(ÚTEF ČVUT).

V roce 2019 jednání proběhlo ve Slo-
vinsku, v nádherném prostředí Portorože 
na břehu Jadranu pod patronací prezidenta 
Slovinské republiky Boruta Pahora. Tehdy 
bylo rozhodnuto, že v roce 2021 se další 
pokračování uskuteční v Praze, což pro 
nás bylo potvrzení významného postavení 
české vědy a technologií ve světě a pocta 
pro náš ústav. Tenkrát se vše zdálo jedno-
duché, protože máme s podobnými akcemi 
již dlouholetou zkušenost a navíc ANIMMA 
je organizována perfektně fungující skupi-
nou expertů. Stačilo tedy jenom rozhodnout 
o místě konání, složení domácího organi-
začního výboru, připravit web stránku… 
Zdálo se nám, že vše půjde bez problémů. 
To byla ale naivní představa. Za několik 
měsíců se situace ze známých důvodů dia-
metrálně změnila a až do posledního týdne 
jsme všichni žili v nejistotě, zda vůbec a jak 
konference proběhne.   

Nakonec se akci podařilo uspořádat, 
proběhla na dvou místech – v novém konfe-
renčním centru ÚTEF ČVUT v Betlémském 
paláci, v našich laboratořích (zde se konaly 
semináře a praktická cvičení) a v prostorách 
hotelu Clarion, kde se konala vystoupení 
účastníků, posterová sekce a prezentace 
firem (oficiálních sponzorů).     

ANIMMA nenabízí pouze přednášky 
a posterovou sekci, ale její součástí jsou 
i praktická cvičení, vzdělávací přednášky pro 
mladé odborníky a semináře.  První seminář 
byl zaměřen na vývoj instrumentace a měři-
cích metod v úzké návaznosti na projekty 

ITER (Mezinárodní termonukleární experi-
mentální reaktor) a Jules Horowitz Reactor. 
Program druhého semináře souvisel s vývo-
jem, charakterizací a aplikací krystalických 
materiálů pro oblast radiačně odolných 
detektorů. 

Rád bych zmínil aktivní roli mladých 
vědeckých pracovníků ústavu, kteří zabez-
pečili vzdělávací přednášky a  praktická 
měření v našich laboratořích. L. Fajt, který 
je v  současné době na  pobytu v  CERN 
(projekt Mobility ČVUT) pokryl proble-
matiku detekce neutrin a  temné hmoty,  
B. Bergmann vystoupil na téma aplikací 
hybridních pixelových detektorů v kosmu, 
J. Dudák provedl zájemce praktickým měře-
ním v oblasti rtg. radiografie s vysokým roz-
lišením, J. Žemlička zabezpečil praktická 
měření v  oblasti počítačové tomografie  
a V. Vícha společně s M. Holíkem se ujali 
měření s výukovou sestavou MX-10 na bázi 
pixelového detektoru. 

Na  konferenci se přihlásilo celkem  
296 účastníků. Nejvíce jich bylo z Francie 
(104) a ČR (41), následovali odborníci z Itálie, 
USA, Velké Británie či Německa. Celkem bylo 
zastoupeno 29 zemí z celého světa. Slavnostní 
zahájení proběhlo 22. června a vystoupili 
na něm náměstek MPO T. Ehler, A. Lyou-
ssi (CEA), I. Štekl (ÚTEF ČVUT), P. Stohr 
(ředitel CEA Energy Division), P. Delaporte 
(zástupce ředitele odpovědný za výzkum 
na Aix Marseille University), H. A. Abderra-
him (zástupce ředitele SCK CEN), B. Zalar 
(ředitel JSI), G. F. Dalla Betta (zástupce IEEE/
NPSS) a R. Hodák (ÚTEF ČVUT, předseda 
organizačního výboru). Vždy dopoledne 
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se konala plenární zasedání následovaná 
odpoledním programem rozděleným 
do čtyř paralelních sekcí pokrývajících pro-
blematiku měření a instrumentace v jaderné 
oblasti, fundamentální fyzice, kosmických 
technologiích, nukleární medicíně či život-
ním prostředí. Na konferenci zaznělo celkem  
218 příspěvků a bylo prezentováno 79 posterů. 

Jedním z poslání ANIMMA konference 
a ÚTEF ČVUT je i soustavná podpora stu-
dentů. Proto ústav vybraným doktorandům 
uhradil náklady na konferenci (celkem jsme 
takto podpořili sedm účastníků). Během 
ANIMMA 2021 byly vybrány dva  nejlepší 
články studentů (rozhodovala především 
originalita práce a role autora v její realizaci). 
Nejlepší příspěvky byly vyhlášeny během gala 
večeře. První pořadí získal Biswajit Das (Tata 
Institute of Fundamental Research, Mumbai, 
India) a druhé Arzoo Sharma (Indian Insti-
tute of technology Ropar, Rupnagar, India). 
Následovalo vyhlášení nejlepších posterů – 
oceněni byli Yifeng Jiang (CEA Cadarache, 
Francie), Eva Vilímová (ZČU Plzeň) a Paolo 
Sartori (University of Padova, Itálie). 

Nedílnou součástí dnešních velkých 
vědeckých setkání jsou sponzoři a vystavo-
vatelé. ANIMMA 2021 byla významně pod-
pořena několika sponzory (CEA, CEAN Sys, 
Instrumentation Technologies, Aix Mar-
seille Universite, XIA, NUVIA a. s. a Crytur 
s. r. o.), kteří měli možnost prezentovat svá 
technologicky vyspělá zařízení přímo nebo 
i virtuálně (SCK CEN, IEEE a XIA). I náš 
ústav využil této příležitosti k prezentaci 
vlastních technologických zařízení (pře-
devším vyspělých detektorů) a také celého 

ČVUT (děkujeme oddělení PR a marketingu 
Rektorátu ČVUT za poskytnutí propagač-
ních materiálů). Příležitost prezentace svých 
technologií využila i firma ADVACAM s. r. o., 
s níž nás pojí společný výzkum. Je možné 
shrnout, že se Česká republika prezentovala 
jako technologicky vyspělá země. 

Organizace takto velké konference není 
jednoduchá. Bylo nutné zabezpečit trvale 
kvalitní přenos všech vystoupení, která byla 
nahrávána a jsou k dispozici účastníkům. 
Zde jsme museli využít profesionální pod-
pory technického týmu AVC ČVUT, což jsou 
současní či minulí studenti pražské tech-
nické univerzity. Z akce vzniklo krátké video, 
které je možné shlédnout na adrese: http://
www.utef.cvut.cz/conferences/2021-06-25/
animma-2021. Velkou podporou byl lokální 
organizační tým z ÚTEF ČVUT pod vede-
ním R. Hodáka, M. Vanišové a M. Beneše. 
Musím kvitovat, že naši pracovníci na sebe 
převzali velkou část starostí a zhostili se 
svého úkolu bez chyby. 

Nyní se připravuje sborník, do kterého 
by každý účastník měl připravit a zaslat 
k oponentuře příspěvek v rozsahu čtyř až 
osmi stránek. Bude vydán v EPJ Web of 
Conferences se samostatným ISBN číslem. 
ANIMMA nabízí zároveň autorům možnost 
publikovat příspěvek ve speciálním čísle 
časopisu IEEE TNS v rozšířené formě. Tyto 
články musí projít standardní procedurou 
posouzení a přijetí k publikování. 

Pro účastníky ANIMMA 2021 jsme 
připravili podrobnou anketu zaměře-
nou na hodnocení této akce. Otázek bylo 
celkem 37, například na obsahovou náplň, 

kvalitu vystoupení či kvalitu její organizace. 
Výsledky jsou pro nás pozitivní. Čtyřicet 
procent hlasujících hodnotilo celkově kon-
ferenci jako excelentní a třicet procent jako 
velmi dobrou. Na druhé straně byly i nega-
tivní ohlasy, devět procent akci hodnotí jako 
nevyhovující z hlediska obsahového zamě-
ření. Pozitivní je, že na základě zkušenosti 
s ANIMMA 2021 je 67 procent hlasujících 
rozhodnuto se účastnit dalšího pokračování 
v roce 2023, 27 procent zřejmě také a pouze 
šest procent je rozhodnuto se neúčastnit. 

Velkým přínosem pro naše pracovníky 
jsou nově navázané kontakty s kolegy ze 
zahraničí. Hmatatelným výsledkem je např. 
pozvání na pracovní pobyt do výzkumného 
centra CEA Cadarache či na zařízení ITER, 
který je naplánován na říjen 2021, kde by 
se měly posoudit společné vědecké aktivity.  

Tak jako Tokio předalo olympijskou 
vlajku Paříži, tak i ÚTEF ČVUT předal 
pomyslný prapor konference ANIMMA 
2023 našim italským kolegům z Univer-
zity v Pise (Francesco d’Errico) a CAEN 
(Massimo Morichi). Snad jim bude přát štěs-
těna a nebudou vystaveni nejistotě, zda se 
ANIMMA 2023 uskuteční. Osobní setkání 
jsou velmi důležitá pro veškerou vědeckou 
práci a on-line prostor je v tomto ohledu 
omezující. Náš ústav bude i nadále konfe-
renci ANIMMA aktivně spoluorganizovat 
a podporovat účast nadaných studentů.  

 doc. Ing. Ivan Štekl, CSc., ÚTEF
 [ Foto:  archiv ÚTEF ]

 ↘Více na http://www.animma.com/

 ↘ Na konferenci se přihlásilo celkem 296 účastníků. Nejvíce jich bylo 
z Francie (104) a ČR (41), následovali odborníci z Itálie, USA, Velké Británie 
či Německa. Celkem bylo zastoupeno 29 zemí z celého světa.

 ↖ Příklady prezentace českých subjektů (NUVIA, CRYTUR, ADVACAM a ÚTEF ČVUT) na konferenci ANIMMA 2021.  
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Studentská unie ČVut
Studentská unie ČVUT (SU ČVUT) je spolek, který v roce 2020 slavil 
dvacet let od svého založení. Sdružuje kluby a studenty, které všechny 
spojuje jedna myšlenka, kterou je aktivně se podílet a rozvíjet činnosti 
na půdě ČVUT v rámci mimoškolních aktivit. 

SU ČVUT sdružuje tři druhy klubů – kolejní, zájmové a externí. Jak název napovídá, tak 
kolejní kluby působí na kolejích ČVUT, kde zajišťují jak kvalitní internetové připojení, 
tak zábavu pro ubytované, a pomáhají také řešit problémy a nestandardní situace, které 
při ubytování nastávají. Klubů je osm: Silicon Hill (Strahov), Pod-O-Lee (koleje Podolí), 
Masařka (Masarykova kolej), Sincoolka (na Sinkuleho a Dejvické koleji), Buben (Bube-
nečská kolej), Fakultní klub BION na kolejích FBMI v Kladně a výčet uzavírají dva kluby 
pojmenovaných shodně s názvem koleje: Hlávkova kolej a Orlík. 

Zájmové kluby působící na fakultách ČVUT pomáhají s pořádáním fakultních akcí, 
vymýšlejí svoje projekty (přednášky, exkurze, vánoční aktivity…), podílejí se na Dnech 
otevřených dveří aj. Zájmové kluby mimo fakulty jsou zaměřené specificky na konkrétní 
oblast a pro členy vymýšlejí program formou besed, projektů a zajímavých akcí. Zájmo-
vých klubů je devět. Na fakultách jsou to Engineers Student Club (ESC) na Fakultě strojní, 
+/-FEL na Fakultě elektrotechnické, FIT++ na Fakultě informačních technologií a eFDrive 
na Fakultě dopravní. Fakulta stavební a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská mají také 
své kluby, ale ty nejsou členy SU ČVUT. 

Mezi další zájmové kluby patří Galibi (sdružující gaye, lesbičky a bisexuály), Křesťan-
ský klub, klub BEST (součást mezinárodní organizace zabývající se pořádáním různých 
soutěží) STOH (klub stolních her) a Klub Čajovna. Poslední dva zmíněné sídlí na bloku 
6 kolejí Strahov a umožňují relax a odpočinek po náročném studiu u hraní her či vodní 
dýmky a dobrého čaje.

Externími kluby jsou organizace, které se Studentskou unií ČVUT spolupracují 
na základě sdílení a pomoci s řešením akcí a projektů. Těchto klubů je sedm: IAESTE, 
které působí hlavně na Fakultě stavební, International Student Club (ISC) zabývající se 
propojením se zahraničními studenty, AVC ČVUT zprostředkovávající zvukovou a obra-
zovou techniku, SPELEO FBMI – skupina nadšeným speleologů z Fakulty biomedicín-
ského inženýrství, hokejový klub Engineers Prague složený s hráčů ČVUT, VŠE a ČZU, 
Retroherna, kde si lze zahrát se starými modely her, a Spolek posluchačů architektury 
(SPA) působící na Fakultě architektury. 

Nejvyšším orgánem SU ČVUT je Studentský parlament složený ze zástupců klubů. 
Formálně SU ČVUT zastupuje Prezident, který ji vede spolu s Centrálou. Ta odpovídá 
za chod unie, zastupuje ji před vedením ČVUT a SÚZ a jedná s případnými sponzory. 
Součástí Centrály je i Prezident, který se spolu s ní každé dva roky mění. 

 Ing. Bc. Ivana Dvořáková, SU ČVUT

 ↘ Více na https://su.cvut.cz

Co je pro vás v oblasti, za kterou 
v centrále zodpovídáte, klíčovým 
úkolem/akcí v právě začínajícím 
akademickém roce?

Ivana Dvořáková 
prezidentka  
SU ČVUT

Martin „Vydra“ 
Andrýsek 
viceprezident  
SU ČVUT

Funkce prezidentky Studentské unie 
ČVut s sebou nese spoustu úkolů, které 
je potřeba skloubit dohromady. Jako 
statutární zástupce dohlížím nad 
všemi procesy potřebnými k fungování 
spolku. Dohlížím na chod v Centrále 
a aktivně s kolegy řeším úkoly a projekty, 
které jsou aktuálně potřeba. Jako člen 
bývalé Centrály přispívám cennými 
radami a mezi minulými Centrálami 
a tou současnou tvořím pomyslný 
most – znalostmi, zkušenostmi nebo jen 
vzpomínkami.
V rámci svého volebního období mám 
před sebou několik výzev, které doufám, 
že se mi podaří splnit. také bych se 
chtěla více věnovat historii spolku 
a usnadnit předávání informací, kontaktů 
a zkušeností mezi novými Centrálami 
a obecně aktivními lidmi ve Studentské 
unii ČVut.

Mým úkolem viceprezidenta  
Su ČVut je doplňovat se s prezidentkou 
v zajišťování chodu spolku, ať už se 
jedná o komunikaci s kluby, dohled nad 
dodržováním předpisů nebo spoluúčast 
na projektech Su ČVut.
V novém akademickém roce bych 
se chtěl hlavně zasadit o opětovné 
nastartování klubu Buben, který je 
dočasně pozastaven kvůli rekonstrukci 
bubenečské koleje. Mezi mé další cíle 
patří například znovuoživení sportovní 
akce MayDej nebo vytvoření podobné 
akce.
Jako celá Centrála se taky zabývám 
náborem nových členů, který Studentskou 
unii ČVut sužuje už řadu let.
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Marcel Petráň 
IT manažer

Radoslav  
Kondáč 
HR manažer

Kateřina Pánková 
manažerka pro 
fundraising

Alena Brožová 
PR manažerka

Lukáš Novotný 
předseda Rady 
studentských 
samospráv

Tomáš Pícha 
projektový 
manažer

Pro mě je aktuálně klíčovým úkolem 
technická správa různých systémů 
Studentské unie ČVut. Zároveň poskytuji 
technickou podporu pro ostatní členy 
Centrály. Předchozí dva úkoly jsou 
spíše běžná rutina, a proto mám i další 
dlouhodobé úkoly. Prvním, a také pro 
mě nejdůležitějším, je tvorba nových 
webových stránek. nový web se již 
pomalu začíná plnit obsahem a ladí se 
poslední nedodělky, takže se ho snad 
dočkáme do konce roku. Mým druhým 
dlouhodobým úkolem je sbližovat 
technickou komunitu v Su ČVut. Proto 
se dvakrát ročně snažím dělat technické 
schůze, kde si povídáme o různé 
problematice a diskutujeme o řešení. 
Samozřejmě má funkce v Centrále obnáší 
mnohem více úkonů, než které jsem zde 
zmínil, ale snažil jsem se vypíchnout ty, se 
kterými se nejvíce potkávám.

ako HR manažér som si predsavzal 
vyriešiť podľa mňa dva najväčšie 
problémy v mojej oblasti, jeden aktuálny 
a druhý dlhodobý – rozbehnúť znovu 
Su ČVut po násilnej miernej pauze 
počas karantény, utužiť vzťahy a rozšíriť 
spoluprácu medzi jednotlivými klubmi 
únie. 
Prvý problém, aj keď značne nepríjemný, 
poukázal na isté nedostatky, ktoré sa 
budem spolu so svojím realizačným 
teamom, kolegami z Centrály 
a v neposlednom rade zástupcami 
z jednotlivých klubov riešiť spoločne, ku 
spokojnosti všetkých zúčastnených.
Druhý problém je to, čo ma motivovalo sa 
o svoju pozíciu usilovať a verím, že väčšia 
prepojenosť medzi jednotlivými klubmi 
posunie Su ČVut na ešte vyššiu úroveň 
po funkčnej stránke, a takisto tým budú aj 
jednotlivý členovia spokojnejší. 

Pro mě, jakožto manažera pro fundraising, 
je stěžejním úkolem získávat sponzory, 
dotace a další (nejen) finanční prostředky 
pro podporu financování a uskutečnění 
akcí Su ČVut.
Do nového akademického roku mě 
provází jeden velký cíl, a to centralizace 
fundraisingu napříč Su ČVut. Dát 
dohromady portfolio akcí, které jsou 
v průběhu akademického roku pořádány 
ať už centrálou, či jednotlivými kluby, 
a komunikovat tak případně se sponzory 
jménem unie jednotně za vícero akcí. 
a tím zároveň navýšit potenciální šance 
na uzavření dlouhodobější spolupráce 
s partnery pro více akcí. 
Významným úkolem je pro mě také 
vytvoření podpory nejen pro aktivní 
studenty. nabídnout jim v nouzi 
pomocnou ruku, předávat jim cenné 
zkušenosti. 

Ze své pozice PR manažerky beru jako 
nejpodstatnější část mé práce rozšiřování 
povědomí o Studentské unii ČVut 
mezi (nejen) nové studenty. Ráda bych 
dosáhla toho, aby studenti věděli, kde 
všude se mohou zapojit, jak se mohou 
rozvíjet, a aby zjistili, co všechno a jak se 
dá v průběhu studia zažít. Jako Su ČVut 
se snažíme nabízet studentům různé 
možnosti, jak se realizovat, a to často 
i v jiných oborech, než aktuálně studují 

– potvrzuje to rozmanitost našich klubů 
a projektů. 
S novým akademickým rokem se 
jako vždy soustředíme více na prváky, 
které se pokusíme co nejvíce začlenit 
do vysokoškolského života a usnadnit 
jim start na nové škole. Mnoho informací 
se mohou dozvědět na seznamovacích 
kurzech ještě před nástupem 
na fakultu,  nebo hned začátkem prvního 
semestru v rámci několika akcí, které pro 
ně pořádáme. 

Z pohledu předsedy Rady studentských 
samospráv je pro mě zásadní zastupovat 
kolejní kluby se studenty při spolupráci 
a jednáních se Správou účelových 
zařízení ČVut. V současné době jsou 
nejvýznamnějšími probíhajícími 
projekty rekonstrukce koleje Bubeneč 
a elektroinstalace na podolském 
bloku E. Věřím, že je v zájmu Su ČVut 
i SÚZ ČVut, aby zmíněné rekonstrukce 
proběhly v pořádku, a tím byl umožněn 
brzký návrat ubytovaných. Zároveň je 
důležité pokračovat v revitalizacích 
a rekonstrukcích kolejí a menz i přes 
dopady pandemie, které postihly nejen 
SÚZ ČVut, ale i kolejní kluby a ubytované.
Významným úkolem nejen pro mě, ale 
i pro ostatní členy Centrály je úspěšné 
předávání zkušeností a být tu pro všechny 
členy Su ČVut, kdykoliv bude potřeba.

Studentská unie ČVut realizuje během 
roku spoustu zajímavých projektů. 
Většinu z nich zvládnou aktivní lidé 
zorganizovat v rámci vlastních týmů. 
Je to super, protože se toho během 
příprav naučí spoustu věcí. Mojí prací je 
pomáhat s organizací větších projektů 
a nést zodpovědnost za několik akcí, 
které organizuje Centrála Su ČVut. Jsou 
to kulturní a společenské akce, ale také 
sportovní a vzdělávací příležitosti.
Zároveň připravuji několik nových 
projektů. Chci se zaměřit především 
na obnovení studentské komunity 
a ukázat studentům možnosti aktivního 
prožití studia. Dost se na to těším 
a vypadá to, že první akce již sklízí úspěch.

 ↘ Nejvyšším orgánem 
SU ČVUT je Studentský 
parlament složený ze 
zástupců klubů.  
Formálně SU ČVUT 
zastupuje Prezident, který 
ji vede spolu s Centrálou. 
Ta odpovídá za chod unie, 
zastupuje ji před vedením 
ČVUT a SÚZ a jedná 
s případnými sponzory. 

[ Foto: Richard Burkoň ]
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Pohybový mechanismus 
čtyřiadvacetníku
[ Staroměstský orloj po válce rekonstruovali akademičtí pracovníci z ČVUT ]

V rubrice Z archivu přibližujeme 
zajímavé dění či osobnosti 
z historie ČVUT. Tentokrát 
přinášíme trochu jiný úhel 
pohledu: připomínáme zásluhy 
akademických pracovníků – 
profesora Františka Kadeřávka 
(1885–1961) a docenta Emanuela 
Procházky (1916–1992)  
na jedinečné rekonstrukci 
Staroměstského orloje 
v Praze, iniciované poté, co byl 
v závěrečných měsících druhé 
světové války jeho hodinový stroj 
vážně poškozen.

Nejprve se však vraťme do doby na počátku 
15. století, jak se tehdy měřil čas a jakými 
proměnami hodinový mechanismus prochá-
zel. Nejnověji zkoumané prameny posouvají 
vznik pražského orloje z roku 1490 už na rok 
1410 a jako jeho tvůrce jmenují Jana Šindela, 
profesora astronomie na pražské univerzitě, 
a hodinářského mistra Mikuláše z Kadaně. 
Ve zprávě Jana Táborského z Klokotské hory, 
správce a architekta orloje v polovině 16. sto-
letí, je uvedeno, že mistr Mikuláš z Kadaně 
vytvořil na Staroměstské radnici hodiny 
s astrolabiem a dostal za to v Praze dům  
a 50 kop grošů v hotovosti.

Časomírou běžnou ve starověku, která 
se udržela dlouho do středověku, byly tzv. 

hodiny nestejné, které rozdělovaly den a noc 
na dvanáct stejných intervalů (hodin den-
ních a nočních), jež se svou délkou vzájemně 
lišily a shodovaly se jen o rovnodennostech. 
V našich krajinách v době letního slunovratu 
trvala denní hodina zhruba 80 a  noční  
40 minut, v  době zimního slunovratu 
opačně. Čáry nestejných denních hodin 
určují na orloji pozlacené oblouky v horní 
části jeho desky a ukazatelem je sluneční 
kotouč posuvný po rafii. 

Teprve vynález mechanických hodin 
na rozhraní 13. a 14. století, umožňující 
ovšem měřit jen stejně dlouhé časové inter-
valy, způsobil, že se přestaly používat hodiny 
nestejné a začaly se zavádět hodiny stejné či 
ekvinokciální, které rozdělovaly kalendářní 
den na 24 stejných intervalů.

Měření času stejnými hodinami však 
nebylo zpočátku jednotné. Rozdíly spočí-
valy v nestejné volbě nulté hodiny. V době 
vzniku orloje na  počátku 15. století se 
za nultou hodinu volil u nás západ Slunce 
a hodiny takto počítané se používaly v čes-
kých zemích, Uhrách, Polsku a  v  Itálii. 
Teprve později se v Čechách počala ujímat 
nultá hodina totožná s východem Slunce 
a hodiny, které tento čas zachycovaly, se 
nazývaly řecké. Protože se nultá hodina 
průběhem roku měnila, byl strojový mecha-
nismus této časomíry velmi složitý. Toto je 
patrné i na Staroměstském orloji, kde cifer-
ník obklopují gotické pozlacené číslice 1 až 

24 na vnějším mezikruží a ukazatel tvoří 
sluneční rafie.

Zavádění nulté hodiny v době vrcho-
lení Slunce a počítání hodin od půlnoci 
a od poledne (hodiny německé, poloor-
lojní) se počalo u nás ujímat teprve v 16. sto- 
letí. Jan Táborský ve své „Zprávě o orloji“ 
uvádí, že doplnil na ciferníku orloje dělení 
pro německé hodiny: „Přidal jsem také 
na sphéře veliké počet hodin polouorlojních, 
kteréhož jest prve nebylo, neb v Čechách 
německých hodin neužívali a málo o nich 
věděli neb nic, až teprv za králování krále 
Ferdinanda.“ Po  dokončení ciferníku 
německých hodin v  roce 1553 věnoval 
Táborský pozornost českým hodinám, kte-
rých se používalo, souběžně s německými, 
ještě v 17. století. 

Táborský obdivoval též původně zave-
dený pohybový mechanismus klikového 
převodu, kterým se přenášel pohyb kalen-
dářního kola na „trépruté“ (tříramenné) 
kolo, jež na ohnutých koncích prostrče-
ných před desku orloje neslo tzv. čtyřiadva-
cetník (vnější ciferník astrolábu ukazující 
pravý sluneční čas). Z líčení Táborského 
dále plyne, že kalendářní kolo nemělo svůj 
vlastní pohybový mechanismus, takže se jím 
musilo otáčet ručně a že teprve Táborský 
pohyb kalendářního kola zmechanizoval. 

Je tedy patrné, že teprve roku 1566 byl 
chod čtyřiadvacetníku plně zmechanizován, 
a to tak, že sluneční kolo vypustilo jednou 
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za 24 hodin spouštěcí mechanismus kalen-
dářního kola, to se pootočilo o jeden zub 
a  pohyb se přenesl klikovým hřídelem 
na čtyřiadvacetník. Tento mechanismus, 
popsaný a zobrazený i Bohuslavem Balbí-
nem, existoval až do velké opravy orloje 
v roce 1864 a je zakreslen v dokumentaci 
orloje pořízené před touto opravou Romual-
dem Božkem, synem vynálezce Josefa Božka. 

Při rekonstrukci orloje v roce 1864 byl 
pohybový mechanismus změněn tak, že čtyři-
advacetník byl opatřen vlastním vypouštěcím 
strojkem, který přiváděl do pohybu kolíčky 
na kalendářním kole. O dalším osudu tohoto 
často poruchového mechanismu rozhodlo 
až poničení orloje v průběhu květnového 
povstání v roce 1945. Ačkoli byl orloj svou 
spodní částí obestavěný ochrannou zdí, ast-
ronomický ciferník utrpěl několik průstřelů 
a požár věže zasáhl i vnitřní komůrku s trá-
movým stropem. Hodinový stroj zůstal tedy 
viset ohnutou osou v otvoru orlojní desky. 

Stroj byl rozebrán, odvezen do dílny 
hodinářského závodu Ludvíka Hainze 
a již v roce 1948 opět znovu spuštěn. Při 
rekonstrukci byl však vynechán nefungu-
jící mechanismus čtyřiadvacetníku a jeho 
ciferník byl natočen 24. hodinou na půlnoc. 
Tím přestal být orloj ukazatelem starých 
českých hodin. 

Na  tento nedostatek upozornil roku 
1954 profesor Kadeřávek Lidovou hvězdárnu 
hlavního města Prahy na Petříně a svolal 
komisi složenou ze zástupců ÚNV hlavního 
města Prahy a ze dvou zástupců národního 
podniku Elektročas Miroslava Krajníka 
a hodinářského mistra Rudolfa Veseckého. 

Po prohlídce orloje bylo zahájeno jed-
nání, na jehož základě byl prof. Kadeřávek 
požádán, aby předložil návrh mechanického 
zařízení a odhadl celkovou částku, kterou by 
si rekonstrukce vyžádala. Společně s docen-
tem Procházkou pak zahájil práce na ideo- 

vých návrzích. V říjnu 1955 byl odboru 
pro výstavbu rady ÚNV hlavního města 
Prahy předán model mechanického zaří-
zení v měřítku 1 : 10, oficiálně objednaný 
u  ČVUT. Práci převzal národní podnik 
Elektročas, o sestrojení tvaru vačky (sou-
částka zajišťující převod otáčivého pohybu 
na posuvný), která byla zvolena za nejvíce 
vyhovující mechanismus, byl požádán 
doc. Emanuel Procházka. 

Jelikož natáčení čtyřiadvacetníku vyža-
duje značné síly, byl pro ně zřízen samo-
statný hodinový stroj se samočinným elek-
trickým natahováním, který je spouštěn 
po minutách centrálním časoměrem orloje. 
Otáčení vačky usnadňuje ještě pomocný 
mechanismus, který řetězem zabírá do řetě-
zového kola na ose vačky a který je zařízen 
na  ruční natahování klikou, prováděné 
dvakrát do roka. České hodiny, na rozdíl 
od předešlé úpravy, už orloj pouze ukazuje, 
kdežto údery odbíjení o počtu l až 24 se řídí 
časem středoevropským. Tvar vačky, zho-
tovené z duralového plechu, byl sestrojen 
ze 73 bodů, odpovídajících pětidennímu 
intervalu při otočení vačky jednou do roka. 
Jejich poloha byla vypočtena a sestrojena 
v  pravoúhlých souřadnicích vzhledem 
k otáčející se souřadnicové soustavě podle 
hodiny západu Slunce uvedené v Hvězdář-
ské ročence a korigované dvouminutovým 
časovým rozdílem mezi pravým a středo- 
evropským časem.

Tímto byl 6. listopadu 1957 přiveden 
do pohybu další, v pořadí již třetí pohybový 
mechanismus čtyřiadvacetníku. Stalo se tak 
téměř 400 let od jeho prvního plného zme-
chanizování provedeného Janem Táborským. 
Tento mechanismus je stále zcela funkční.
 Podle podkladů  
 prof. Aleše Procházky  
 k vydání upravila dr. Kamila Mádrová, 
 Archiv ČVUT

Z aRCHIVu

 ↖ Historický vzhled Staroměstského 
orloje v roce 1793, 1837, 1945  
(po požáru Staroměstské radnice)  
a 1957 po rekonstrukci hodinové stroje  
a osazení vačky.   
Vpravo: návrh konstrukce vačky  
(E. Procházka, 1957) pro řízení pohybu 
čtyřiadvacetníku a její umístění  
za kalendářní deskou orloje   
[ Zdroj: archiv aleše Procházky ]

František Kadeřávek  
(1885–1961) 
Studoval na strojním odboru České 
vysoké školy technické a mate-
matiku na karlo-Ferdinandově 
univerzitě v Praze. V roce 1912 
se na české technice habilitoval 
v oboru syntetické (axiomatické) 
geometrie a roku 1920 byl jme-
nován profesorem deskriptivní 
geometrie. Ve svém díle využíval 
též poznatků ze stereometrie, 
elektrodynamiky a jiných disciplín. 
Byl jmenován prvním rektorem 
po skončení druhé světové války. 
Ze zdravotních důvodů však 
na tuto funkci brzy rezignoval.

Emanuel Procházka  
(1916–1992) 
Po studiu na Vysoké škole inženýr-
ského stavitelství ČVut nastoupil 
na místo asistenta v geodetickém 
ústavu této školy u prof. Jaroslava 
Pantoflíčka. V roce 1950 byl usta-
noven odborným asistentem 
a o pět let později docentem pro 
obor geodézie na Fakultě inže-
nýrského stavitelství. ačkoli byl 
původně geodetem, kartografem 
i historikem zeměměřičství a měři-
cích přístrojů, aktivně se doc. Pro-
cházka věnoval též rekonstrukcím 
historických objektů a byl činným 
členem Sekce exaktních věd ntM 
a klubu za starou Prahu.

K další četbě: 
•	 Horský, Z., Procházka, E.: Pražský 

orloj. Sborník pro dějiny přírodních 
věd a techniky, 1964, s. 83–146

•	 Procházka, E.: Oprava staroměstského 
orloje. Zprávy památkové péče,  
18 (1958), s. 45–50

•	 Procházka, E.: Obnovení chodu čtyři-
advacetníku na staroměstském orloji. 
Jemná mechanika a optika 7 (1958),  
s. 205–208

•	 Procházka, E.: Profesor Kadeřávek 
a staroměstský orloj. Sborník konf. 
Geometrie v technice a umění  
(ed. K. Drábek), JČSMF, Praha, 1985,  
s. 158–165
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publikace

Novinky z Nakladatelství ČVUT

Digital measuring instruments 
of electrical quantities

Josef Vedral

The book describes properties and methods of measuring electrical quantities by 
digital measuring instruments. In addition to the basic methods of measurement 
of these quantities, less traditional methods and instruments are presented with 
the aim of achieving high accuracy and reproducibility of the measurement results. 
The properties of digital multimeters, calibrators, selective amplifiers, universal 
counters, impedance meters, signal generators, digital oscilloscopes, spectral 
and vector analyzers, power meters, inspection and diagnostic instruments 
and measuring systems are analyzed in detail.
The book is intended for students of technical and non-technical universities and 
all other workers who use electronic digital measuring instruments of electrical 
quantities in their activities.
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Ludmila Salabová
Mgr. Simona Hájková, Ph.D.
Mgr. Irena Novotná

Mobilizační techniky 
v oblasti páteřeM
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Digital measuring instruments of electrical quantities
doc. Ing. Josef Vedral, CSc. 
První vydání, 226 stran, formát B5, ISBN 978-80-01-06860-1

Odborná kniha popisuje vlastnosti a způsoby měření elektrických veličin číslicovými měřicími přístroji. 
Mimo základních metod měření těchto veličin jsou uvedeny i postupy méně tradiční a přístroje s cílem 
dosažení vysoké přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků měření. Podrobně jsou analyzovány vlast-
nosti číslicových multimetrů, kalibrátorů, selektivních zesilovačů, univerzálních čítačů, měřičů impe-
dance, signálních generátorů, číslicových osciloskopů, spektrálních a vektorových analyzátorů, měřičů 
výkonu a elektrické energie, revizních a diagnostických přístrojů a měřicích systémů.  
Publikace v angličtině je určena primárně zahraničním studentům technických i netechnických vyso-
kých škol a všem ostatním pracovníkům, kteří užívají číslicové měřicí přístroje elektrických veličin ve své 
činnosti. 

Mobilizační techniky v oblasti páteře
Ludmila Salabová, Mgr. Simona Hájková, Ph.D., Mgr. Irena Opatrná Novotná 
Dotisk prvního vydání, 116 stran, formát A4, ISBN 978-80-01-06061-2

Publikace vznikla z potřeby usnadnit praktickou výuku manuálních technik a mobilizací, které jsou 
nedílnou součástí vědomostí a dovedností jak při studiu fyzioterapie, tak i v práci fyzioterapeutů.
Monografie se zabývá vyšetřením a diagnostikou funkčních poruch pohybové soustavy. Je metodicky 
rozdělena na úsek krční páteře, hrudní páteře, žeber, bederní páteře a SI skloubení. Její největší přínos  
spočívá ve fotografické dokumentaci, která je při nácviku praktických dovedností nezastupitelná.
Kniha navazuje na skripta Mobilizace periferních kloubů, jejichž vydání bylo a je studenty vyhledáváno 
a zájem o ně předčil všechna očekávání. 

Fakulta stavební
bubeník, František: Mathematics for engineers

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Šťovíček, Pavel: Metody matematické fyziky I – Teorie zobecněných funkcí

Fakulta dopravní
Masopust, Jan: Základy geotechniky

Fakulta architektury
Fassati, Tomáš: Česko-anglický slovník praktické globální vizuální komunikace

 ↘ Jak se ukládá energie v solných jeskyních?  
Dají se vyřazené autobaterie využít pro úložiště energie?  
Co dělat, pokud nastane blackout a jak se mu bránit?  
Tyto a mnoho dalších vědecko-výzkumných aktivit v oboru 
energetiky, které se realizují na ČVUT v Praze, představuje 
aktuální číslo TecniCallu, které vychází na konci září. Nové vydání 
časopisu zaměřeného na přenos výsledků univerzitní vědy 
především do průmyslové firemní praxe přibližuje zajímavé 
projekty jednotlivých fakult a vysokoškolských ústavů včetně 
zapojení pracovišť ČVUT do Národního centra pro energetiku.                 
                                                                                                                       (vk)

Skripta
ČESKO-ANGLICKÝ 
SLOvNíK 
prAKtICKé GLObáLNí 
vIzuáLNí  
KOmuNIKACE 
Mgr. Tomáš Fassati
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knihkupectví 
nabízí také produkci 
dalších nakladatelů 
(i zahraničních). 

Knihy lze snadno objednat přes e-shop  

https://eobchod.cvut.cz/

kam pro skripta 
a publikace?
Do univerzitního knihkupectví  
odborné literatury!

↘ skripta, učebnice, monografie  
 a další knihy z produkce  
 České techniky – nakladatelství ČVUT 
 a tituly VŠCHT Praha

Prodejna, která je největším specializovaným  
technickým knihkupectvím v České republice,  
sídlí v přízemí Národní technické  
knihovny (Technická 6, Praha 6).



PÍŠŤALY
pro ČVUT

Spolek absolventů
a přátel ČVUT
pořádá

veřejnou sbírku 
na pořízení varhan 
do Betlémské kaple

Dar v jakékoliv výši můžete zasílat na účet 
veřejné sbírky č. 2100626587/2010. 

Pojďme společně rozeznít 
Betlémskou kapli!

Zahájení sbírky:
1. října 2014

Přispívat je možné 
do 31. prosince 2021, 

kdy bude sbírka ukončena.

www.absolventicvut.cz
www.varhany.cvut.cz

Osvědčení o konání sbírky vystavil 
Magistrát hl. m. Prahy dne 19. 8. 2014.




