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Vaše přání je otcem
naší myšlenky
Naše myšlenky, znalosti a zkušenosti v oboru 
ocelových konstrukcí umožňují k Vašim přáním 
přistupovat kreativně a zároveň ekonomicky.

Disponujeme rozsáhlým technickým zázemím, 
vlastním výrobním závodem a technickou 
kontrolou na nejvyšší úrovni.
Spoléhejte na autority a profesionály v oboru.

UNIKÁTNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE

NÁVRH ŘÍZENÍ STAVEB DIAGNOSTIKADODÁVKA A MONTÁŽ 

Spole nost EXCON, a.s. zahájila in-
nost v roce 1990 jako projek ní ateliér, 
specializovaný na statiku a dynamiku 
ocelových konstrukcí. Její rozvoj byl 
v po átcích spojen s boomem sektoru 
telekomunikací. V roce 1995 spole -
nost rozší ila podnikatelské aktivity 
o inženýrskou a dodavatelskou in-
nost. Po nasycení telekomunika ního 
trhu našla možnosti dalšího uplatn ní. 
Koncem roku 2002 spole nost zakou-
pila závod na výrobu ocelových kon-
strukcí ZVU Chemie v Hradci Králové, 
dnes EXCON Steel, a.s. V roce 2003 
vstoupila EXCON, a.s. na trh jako 
developer v oblasti bytové výstavby.

Hledáme nové kolegy
ROZPOČTÁŘ / KA 
náplň práce: sestavování cenových rozpočtů a nabídek ocelových 
konstrukcí a projektů průmyslových staveb na klíč, zpracování 
podkladů pro výběrová řízení  a tvorba poptávky pro dodavatele 
a subdodavatele, vyhodnocování výběrových řízení. 
 
PROJEKTANT / KA – STAVAŘ
náplň práce: zpracování stavební části projektové dokumentace 
pozemních staveb, vypracování jednotlivých stupňů dokumentace 
včetně koordinace s požadovanými profesemi (statika, elektro, ZTI, 
VZT apod.). Projektovanými objekty jsou: obytné budovy, objekty 
občanské vybavenosti, průmyslové stavby a stavby pro energetiku.

Co Vám můžeme nabídnout?
Jasně defi novanou odpovědnost za prováděnou práci, profesní růst, 
zázemí prosperující silné české společnosti, kolektiv zkušených 
pracovníků, řadu zaměstnaneckých výhod (stravenky, jazykové 
kurzy, sportovní aktivity, týden dovolené navíc a mnoho dalších).

Více informací o společnosti EXCON, a.s. 
a hledaných pozicích naleznete na www.excon.cz.
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slavnostní otevření 
laboratoře na virtuální 
realitu na Čvut  

Podílíme se na vývoji 
družicového systému 
galileo

člověk je součástí přírody a jeho charakteristickým znakem je snaha o přizpůsobení si 
okolí svým potřebám. Co jsou skutečné potřeby člověka ve vztahu ke svému okolí, je 
předmětem mnoha studií a filozofických úvah, které se už po staletí snaží zodpovědět 
na otázku, co vlastně chceme a k čemu chceme dospět.  Podíváme-li se s mírným 
nadhledem na vývoj naší společnosti v posledních 100 letech, pak jednoznačně 
můžeme sledovat ohromující rozvoj techniky a technologií, které upravují podmínky 
našeho bytí, zajišťují více či méně pohodlný přesun na velké vzdálenosti 
a zprostředkovávají přenos informací. 

Tento trend vyplývá ze základních principů společnosti, ve které žijeme, založené  
na tržním hospodářství, a je patrně v souladu s odvěkou touhou člověka po poznání 
svého okolí. K zajištění těchto požadavků – vytvoření umělého životního prostředí, 
dopravě a přenosu informací – však využíváme energii v mnoha formách. Společným 
jmenovatelem je to, že tuto energii odebíráme ze svého okolí a narušujeme  
tak stav, který na této planetě vznikal po mnoho milionů let přirozeným vývojem. 

Současná technologická společnost, která se možná příliš hrdě označuje za vyspělou, 
si začíná uvědomovat, že není něco v úplném pořádku a že narušení přirozeného 
vývoje Země extrémně rychlým využíváním dlouho vznikajících zdrojů energie není 
dlouhodobě udržitelným stavem. Hledají se cesty, jak dopad rozvoje naší společnosti 
na naše okolí zmírnit. Jedna z cest je snižování spotřeby energie, který se proje-

vuje aktivitami typu Evropské směrnice 2002/91 
o snižování energetické náročnosti budov, která reaguje 
na skutečnost, že budovy v Evropě spotřebovávají 
40% vyrobené energie – více než doprava nebo 
průmysl, a snaží se různými nástroji přimět investory 
a uživatele ke snížení spotřeby energie v budovách. 

Druhou cestou je hledání nových, nejlépe obno-
vitelných zdrojů, kde můžeme sledovat mnohdy 
bolestivý a dramatický vývoj nových technologií typu 
fotovoltaiky, větrných elektráren, palivových článků, 
renesance biomasy, jejichž použití vyvolává mnohdy 
nečekané reakce a nepředvídatelné dopady 
na životní prostředí. Pojďme společně nahlédnout 
pod ruku odborníků z některých pracovišt ČVUT, 
kteří v  řešení těchto problémů hrají významnou roli 
nejen v České republice, ale i ve světovém měřítku.

PrOf. Ing. Karel Kabele, CSC.
vedoucí katedry technických zařízení 
budov Fakulty stavební ČvUt

výzkumné a vývojové centrum rDC míří vysoko

tecniCall získal 2. místo v soutěži Zlatý středník 2007
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Česko-japonské vědeckotechnické dny

ČvUt se podílí na vývoji družicového systému Galileo

Co to je, když se řekne “crashtest”

Den s robertem Boschem

institut aplikovaných věd slibuje špičkový výzkum

virtuální realita na karlově náměstí!

integrovaný návrh respektuje ekologické principy

Mapy dopravního hluku

energie není nikdy dost
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PŘeDStAvUJeMe

Mgr. MIChal brnušáK
ì brnusak@fel.cvut.cz

fOtO  Dr. Lukáš Kencl

Výzkumné a vývojové 
centrum rDC míří vysoko
Dr. Lukáš Kencl je od května 2007 ředitelem Výzkumného a vývojového centra 
ČVUT - Vodafone - Ericsson (Research & Development Center - RDC).

Pod jeho vedením se Centrum 
snaží naplňovat svůj strategický 
cíl přitáhnout do České republiky 
špičkový výzkum v oblasti 
mobilních komunikací a vytvořit 
platformu pro setkávání studentů, 
výzkumníků a profesionálů  
z firem, kteří mají zájem dozví-
dat se a diskutovat o novinkách 
a trendech v této oblasti. 

Cyklus osmi přednášek nazvaný 
Wednesday Talk Series, který 
proběhl v RDC v období  
od března do května 2008, 
představil pohledem řady 
odborníků z univerzity i praxe 
některé významné fenomény  
ve výzkumu a byznysu v oblasti  
komunikačních sítí. 

Vzhledem k zaměření RDC 
se většina přednášek soustředila 
na bezdrátové technologie 
a jejich aplikace. 

„Technologický pokrok nemá val-
ného smyslu, aniž by existovaly  
aplikace, které novou kapacitu 
využijí,“ říká Lukáš Kencl.  
Po neúspěchu 3G probíhá 
v současné době napínavý 
komerční i technologický boj o to, 
která technologie se prosadí  
a stane se novým mainstreamem. 

O vítězství nerozhodne pouze 
technická stránka věci,  
ale také finanční síla společností, 
stojících za jednotlivými řešeními, 
a v neposlední řadě obchodní 
modely jejich možného nasazení.  
Mezi další zajímavá témata 
přednášek patřila například 
budoucnost internetu, samoor-
ganizující sítě, druhá generace 
sociálních sítí nebo bezpečnost 
a strategie IT. 

Mezi řečníky byli zástupci 
společností Hewlett-Packard, 
IBM a Ericsson, finanční skupiny 
Atlantik a telekomunikační 
experti z ČVUT a Deutsche 
Telekom Laboratories. Přednášky 
Wednesday Talk Series mají 
za cíl přiblížit světy výzkumu 
a byznysu a odbourat překážky 
jejich vzájemné komunikace. 

Výzkum v oblasti bezdrátových 
technologií v České republice 
je poměrně roztříštěný, nemá 
jednoznačného leadera, který 
by dokázal jednotlivé aktiv-
ity koordinovat. Právě tím se 
chce stát RDC. 

„Společným znakem českých 
operátorů je velký tlak na eko-
nomický výkon, který někdy 
převažuje nad snahou investovat 
do výzkumu a vývoje. Změna 
tohoto paradigmatu je otáz-
kou komunikace a ochoty 
dohodnout se na mechanis-
mech, jak mohou vysoké školy 
či výzkumné instituce s operátory 
vycházet,“ tvrdí Lukáš Kencl. 

Cestou, kterou se chce ubírat  
i RDC, je soustředit se na řešení 
replikovatelná pro globální trh, 
schopná mezinárodní soutěže, 
ve spolupráci se světovým 
výzkumem.  V současnosti RDC 
navazuje intenzivní spolupráci  
s globálními výzkumnými 
organizacemi Vodafone Group 
RnD a IBM Research. „Věřím, že 
úspěchu této strategie napo-
mohou i výrazné investice EU 
směřující do vědy a výzkumu 
v České republice v 
průběhu nejbližších let,“ 
dodává Lukáš Kencl. 

Program přednášek včetně 
prezentace a více informací  
o RDC najdete na stránkách  
www.rdc.cz

Dr. Lukáš Kencl vystudoval informatiku 
na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy 
univerzity a obhájil doktorát v oblasti 
komunikačních sítí na EFPL Lausanne. 
V letech 1999 - 2003 pracoval ve výzkumné 
laboratoři IBM v Curychu, kde se věnoval  
návrhu a aplikacím síťových procesorů. 
Poté pracoval 3 roky jako Senior Resear-
cher ve výzkumné laboratoři Intel  
v Cambridge, kde se zaměřoval  
na adaptivní sítě, výkonné síťové architek-
tury a anonymizaci dat. Přednáší  
na katedře aplikované matematiky MFF UK.
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Dne 20. března 2008 byl rek-
torem prof. Václavem Havlíčkem 
zahájen projekt vytvoření Fakulty 
informatiky na ČVUT.  Vedení 
školy tím reaguje na dlouho-
dobý nedostatek kvalifikovaných 
vysokoškolsky vzdělaných 
informatiků na trhu práce.

Projektový tým připravuje fakultu 
s novými programy a jasně 
definovaným odborným pro-
filem, která hodlá oslovit výrazně 
širší okruh zájemců o studium. 
Připravované studijní programy 
splňují doporučení profesních or-
ganizací IEEE CS a ACM a budou  
realizovány podle pravidel 
evropského systému ECTS. 

Nová fakulta bude připravena 
ke spolupráci s informatickými 

Mgr. anDrea VOnDráKOVá
ì vondrako@vc.cvut.cz

Ing. Jan hOlub, Ph.D.
ì holub@fel.cvut.cz

na ČVut vzniká nová fakulta 
firmami v oblasti výzkumu  
a vývoje základních oborů infor-
matiky a současně bude ochotna 
naslouchat jejich názorům  
na náplň studijních programů 
s cílem dosahovat co nejvyšší 
úrovně absolventů. „Fakulta 
informatiky chce rozvíjet výzkum 
a nabízet studium informatiky 
zaručující získání jak kvalitních  
teoretických základů, tak  
i praktických znalostí informačních 
technologií. Přípravu vysoce 
kvalifikovaných odborníků v infor-
matice považujeme za klíčovou  
pro budoucí znalostní společnost“, 
sdělil prof. Pavel Tvrdík,  
který byl pověřen řízením projektu.

Aktuální stav projektu lze 
sledovat na www.fi.cvut.cz.

tecniCall získal 2. místo 
v soutěži Zlatý středník 2007

Čtvrtletník ČVUT TecniCall získal 
2. místo v soutěži Zlatý středník 
2007 v kategorii „nejlepší časopis 
státní, veřejné a neziskové 
sféry za rok 2007“. Výsledky 
soutěže byly vyhlášeny 
na slavnostním večeru v divadle 
Archa 10. dubna 2008.  Soutěž 
Zlatý středník hodnotí a oceňuje  
firemní periodické a neperiodické 
publikace určené k reprezentaci  
společnosti či prezentaci výrobků 
a služeb vůči zákazníkům, 
obchodním partnerům 
nebo zaměstnancům. 

Vyhlašovatelem soutěže je PR 
Klub, o. s. Soutěž dále podporuje 
APRA (Asociace Public Relations 
Agentur), Asociace poskytovatelů 
internetových řešení, časopis 
Marketing Magazine a Strategie, 
Česká marketingová společnost, 

Marketingový klub ČR, SIMAR 
(Sdružení agentur pro výz-
kum trhu a veřejného mínění) 
a společnost Actum. Porota je 
složena z nezávislých odborníků 
z oblasti PR, marketingu a médií.

„Pro naši univerzitu byl vždy 
stěžejní výzkum a vývoj v úzké 
vazbě na průmysl. Proto jsme 
se rozhodli oslovit  moderní 
a atraktivní formou nejenom 
průmyslové společnosti, 
ale i širokou veřejnost. Ocenění, 
které jsme získali, je pro nás 
významným mezníkem v oblasti 
komunikace a zároveň potvrzením 
toho, že to, co děláme, má smysl, 
své čtenáře a informační hodno-
tu,“ uvedl prof. František Vejražka, 
prorektor vnějších vztahů  
a marketingu ČVUT v Praze.

fOtO  Řízením projektu vytvoření Fakulty informatiky 
ČVUT byl pověřen prof. Pavel Tvrdík.

fOtO  Tvůrčí tým TecniCallu měl z 2. místa upřímnou 
radost a děkuje všem spolupracovníkům, kteří se podíleli 
na tomto úspěchu. 
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UDálOSt

Ing. ZDeněK Říha, Ph.D.
ì riha@fd.cvut.cz

MuDr. Ing. VítěZSlaV KŘíha, Ph.D.
ì kriha@fel.cvut.cz

V poslední době je velice aktuálním tématem problém dostup-
ných zdrojů pro získávání energie, který se stává podstatným 
národohospodářským faktorem a zasahuje i jiné oblasti, jako 
např. zemědělství, potravinářský nebo zpracovatelský průmysl. 

Současně s tím je řešena i otázka bezpečnosti dodávek,  
což platí především pro zemní plyn a ropu. Zároveň  
s tím se ukazuje, že přechod k jakýmkoliv substitutům 
nebude levný a přinese nemalé náklady - což například 
platí pro biopaliva, ať už první nebo druhé generace.

Všem aspektům souvisejícím s přechodem od klasic-
kých k alternativním palivům se věnovala 8. mezinárodní 
vědecká konference Přírodní zdroje, doprava, energetika 
a udržitelný rozvoj, pořádaná Ústavem ekonomiky a ma-
nagementu dopravy a telekomunikací Fakulty dopravní ČVUT 
na půdě sněmovny Parlamentu České republiky, jejím cílem 
bylo umožnit diskusi mezi odborníky z různých oblastí. 

V rámci konference zazněly velice zajímavé příspěvky,  
ať už to byl ten úvodní, ve kterém prof. Ing. Bedřich Duchoň, 
CSc., upozornil na širší problémy energetiky. Podle něj současný 
zájem o alternativní zdroje energetiky není dán ubývajícími 
zásobami ropy, ale strachem ze závislosti na zemích, na jejichž 
území se ropa nachází. Dále upozornil na fakt, že alternativní 
zdroje jsou rozptýlenou formou sluneční energie, což 
způsobuje problém neefektivity při jejich získávání. 

Z úst některých řečníků zazněly obavy z ústupu České 
republiky od jaderné energie, která může v budoucnu 
hrát v energetice významnou roli. Např. RNDr. Václav 
Cílek zdůraznil, že dalším rozvojem jaderné energe-
tiky si pro tuto oblast vychováváme nové odborníky.

Sborník z konference je k nahlédnutí na Ústavu ekonomiky 
a managementu dopravy a telekomunikací FD ČVUT. 

Studenti a zaměstnanci ČVUT se 1. dubna 2008 učili, 
jak poskytnout první pomoc člověku  se srdečním sel-
háním a použít k tomu automatický externí defibrilá-
tor. Praktický nácvik se skládal z manipulace s automa-
tickým defibrilátorem a nepřímé srdeční masáže.  

Včasná defibrilace ještě před příjezdem záchranné služby 
výrazně zvyšuje kvalitu života zachráněného. Zachraňuje 
především plnohodnotnou funkci mozku a srdce. 

Nácvik měl zvýšit sebevědomí studentů a zaměstnanců 
ČVUT při záchraně života. Kdyby se ocitli  v situaci, 
kdy bude třeba zasáhnout, budou na tuto situaci připraveni, 
začnou jednat a nebudou čekat, až to udělá někdo jiný. 

První a zatím jedinou fakultou ČVUT vybavenou de-
fibrilátory je Fakulta elektrotechnická. Umístěny jsou 
ve skříňkách chráněných poplašným systémem 
v budovách fakulty v Dejvicích a na Karlově náměstí. 

„Mozky našich studentů a pracovníků jsou to nejcennější, 
co naše fakulta má, a je naší povinností o tento po-
klad pečovat,“ uvedl děkan fakulty doc. Boris Šimák.     

Defibrilátor se používá u osob, které v důsledku náhlého 
zhoršení zdraví ztratily vědomí, přestali samovolně dýchat 
a jejichž tělo neklade odpor při pohybování končetinami. 
Jeho použití dodává předlékařské první pomoci nový rozměr, 
neboť slovními pokyny provádí oživováním a pomocí čidla 
sleduje kvalitu provádění nepřímé srdeční masáže. 

Přístroj sám změří a vyhodnotí elektrickou aktivitu srdce 
a rozhodne, zda je nebo není třeba vyslat léčebný proudový 
impuls. Není třeba bát se poškození postiženého zbytečným 
průchodem elektrického proudu srdečním svalem.   

Přírodní zdroje, doprava, 
energetika a udržitelný rozvoj

ČVut je vybaveno 
defibrilátory

fOtO  Sněmovna parlamentu ČR hostila účastníky vědecké 
konference, kterou pořádala Fakulta dopravní ČVUT

fOtO  Defibrilace je nejúčinnější v prvních třech minutách
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PrOf. Ing. VlaDIMír MaŘíK, DrSC.
ì marik@fel.cvut.cz

Česko-japonské 
vědeckotechnické dny
Ve dnech 13.– 15. května se v sídle Ministerstva zahraničních 
věcí ČR konaly již počtvrté Česko-japonské vědeckotechnické 
dny za účasti 145 odborníků z obou zemí, premiéra Mirka 
Topolánka, 1. náměstka ministra zahraničních věcí ČR Tomáše 
Pojara a náměstka ministra MŠMT Vlastimila Růžičky. 
Za japonskou stranu se zahájení zúčastnil Toshiyuki 
Mineno, president NEC Europe, a Hideaki Kumazawa, 
velvyslanec Japonského císařství v ČR.

V rámci těchto jednání byl diskutován potenciál a možnosti 
spolupráce českých a japonských universit a průmyslu. 
Součástí bloku přednášek bylo i vystoupení rektora ČVUT 
prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., který představil ČVUT 
jako vyspělou technickou universitu s mnohočetnými vaz-
bami na japonské university i průmyslové podniky. 
Informoval o konkrétních příkladech spolupráce, zejména 
s významnými japonskými partnery, ale i výměnných programech 
studentů v rámci meziuniversitních dohod. V další části jednání 
pak prof. Vladimír Mařík z FEL ČVUT shrnul zkušenosti se spolu-
prací katedry kybernetiky s předními japonskými firmami (Toyota, 
Hitachi, Denso) a vědeckými institucemi (NII) a představil 
některé modely spolupráce, poskytující dostatečný prostor 
pro intenzivní vědecko-výzkumnou spolupráci a zabezpečující 
současně dostatečnou ochranu intelektuálního vlastnictví. 

Během setkání probíhaly panelové diskuze, které byly 
zaměřeny na nové energetické zdroje a ochranu životního 
prostředí, biotechnologie a medicínu, nové materiály, 
nanotechnologie a kosmický výzkum, a informatiku, 
telekomunikace, kybernetiku a robotiku. 

V poslední zmíněné vystoupil výzkumný pracovník katedry 
kybernetiky FEL ČVUT, Dr. Akihiko Torii, který se již třetím rokem 
na ČVUT podílí na řešení evropského výzkumného projektu. 
Jeho pohled Japonce, pracujícího dlouhodobě na ČVUT, 
byl velmi zajímavým pro naše i japonské účastníky. Současně 
dokumentoval tu skutečnost, že ČVUT se stává atraktivním, 
renomovaným pracovištěm pro odborníky ze světa.

Skutečným vrcholem prvního dne byl podpis prodloužení dohody 
o spolupráci mezi ČVUT a Tokyo University of Agriculture 
and Technology (TUAT), která byla podepsána před 10 lety 
a přináší konkrétní výsledky. Prodloužení dohody 
podepsali rektor ČVUT prof. Václav Havlíček a president 
TUAT prof. Hidefumi Kobatake. Při večerní recepci 
na japonském velvyslanectví v Praze předal president
Inženýrské akademie ČR (IA ČR) prof. Petr Zuna,  
jmenovací dekret zahraničního člena IA ČR  
prof. Sadanari Mochizukimu, bývalému rektorovi TUAT. 

Prof. Mochizuki, který je velkým přítelem České republiky, 
se zasloužil o podpis a realizaci dohody mezi ČVUT  
a TUAT před 10 lety. Během této doby u něj pobývali dlouhodobě 
téměř dvě desítky českých studentů, dnes špičkových 
manažerů či výzkumníků u předních firem v ČR i v zahraničí.

Česko-japonské vědeckotechnické dny byly připraveny 
organizací Czechinvest a MZV ČR za podpory ČVUT. 
ČVUT deklarovalo, že v rozvíjení spolupráce 
s Japonskem patří skutečně k nejaktivnějším 
vzdělávacím a výzkumným institucím v ČR.

fOtO  Rektor ČVUT prof. Václav Havlíček a president TUAT prof. Hidefumi 
Kobatake podepisují prodloužení smlouvy o spolupráci
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ČVut se podílí na vývoji 
družicového systému 
galileo
Šestnáct minut po půlnoci 
27. dubna 2008 pražského 
času vynesla z kazašského 
Bajkonuru raketa Sojuz 
kosmickou loď Fregat, 
od níž se později oddělila 
družice GIOVE – B, druhá 
pokusná družice 
evropského navigačního 
systému GALILEO.

Evropa tak konečně pokročila 
na cestě k samostatnému 
družicovému navigačnímu 
systému, který podle plánů 
z přelomu tisíciletí měl být 
už letos v činnosti, ovšem 
z nejrůznějších technických 
a později i finančních důvodů se 
možnost jeho nasazení odsunula 
na rok 2013. Start družice přinesl 
spoustu reklamního humbuku 
a polopravd šířených 
nepoučenými médii a podpo-
rovaných touhou po senzaci. 
O senzaci se však nejedná, 
ale o jeden z mnoha projevů 
technické vyspělosti lidstva.

Prvým fungujícím družicovým 
navigačním systémem byl 
systém námořnictva Spojených 
států Transit – NNSS, který byl 
v provozu v letech 1962 až 1996. 
V 60. letech se vyrojilo více než 
deset projektů družicové navigace 
a několik z nich v ozbrojených 
složkách USA. Roztříštěný 
výzkum tak drahé záležitosti, 
jakou je družicová navigace, 
je krajně neefektivní, a proto 
vláda USA všechny sloučila 
do jediného projektu GPS (Global 
Positioning System), dříve častěji 
nazývaného NAVSTAR, který 
podřídila tzv. Joint Program Office, 
v němž byly zastoupeny všechny 
ozbrojené složky a většina 
ministerstev USA a státy NATO.

V roce 1978 byla vypuštěna první 
družice a na konci 80. let už bylo 

možné s malými výpadky navigo-
vat na celé planetě. Nepře-
rušovaná třírozměrná navigace 
byla možná od roku 1993. Plného 
operačního stavu bylo dosaženo 
v roce 1995 s 24 družicemi. 
Na oběžných drahách je nyní 
31 družic, z nichž se 30 využívá 
pro určování polohy s přesností 
6 m. V případě ohrožení 
míru se v zájmovém prostoru 
zhorší přesnost nebo dokonce 
znemožní navigace zavedením  
stavu NAVWAR, který je zpra-
vidla vyhlášen předem. V roce 
2002 bylo např. vyhlášeno 
takové varování pro prostor 
nad Prahou, kde se tou dobou 
konal summit NATO, k rea-
lizaci NAVWAR však nedošlo.

Evropská rada rozhodla v roce 
1994 o budovaní samostat-
ného evropského družicového 
navigačního systému Galileo, 
který ani neměl být kompatibilní 
s GPS. Zdá se však, že finanční, 
organizační a technické prob-
lémy při vývoji Galilea nakonec 
povedou ke kompatibilitě s GPS. 
Předností Galilea je, že se buduje 
„na zelené louce“. Všechny 
družice, které se do roku 2013 vy-
pustí, budou mít současnou tech-
nologii, o níž víme, že zabezpečí 
Galileu přesnost 4,37 m. 

Družice GPS jsou od dosažení 
provozního stavu v roce 1995 
vypouštěny z ekonomických 
důvodů podle filozofie „on 
demand“, tj. modernizovanými 
družicemi se nahrazují jen nevy-
hovující či doslouživší družice 
a přesnost systému se tak 
postupně zvyšuje. V roce 2021 
by měla být přesnost GPS 1,8 m 
a později se dále zlepšit na 0,5 m. 

Náš tým na Fakultě elektrotech-
nické ČVUT se angažuje ve vývoji 
přijímačů družicové navigace již 
od roku 1984. Vývoj byl veden 

pro potřeby československého, 
resp. českého průmyslu, příp. 
zahraničních firem. V roce 1990 
byl předán do výroby v Mesitu 
v Uherském Hradišti přijímač 
systému GPS pro letadla L410 
Varšavské smlouvy. V letech 
2000 – 2006 jsme vedli projekt 
ministerstva dopravy na zavedení 
systému Galileo v ČR a vypra-
covali jsme koncept přijímače 
systému Galileo. V letech 
2003 – 2006 jsme se v rámci 
šestého rámcového programu 
EU podíleli na vývoji přijímače 
systému Galileo pro italskou 
firmu Laben. V současné době 
jsme byli osloveni nadnárodní 
společností EADS s požadavkem 
vyvinout přijímač signálů Gali-
leo generovaných pozemními 
stanicemi nahrazujícími zatím 
neexistující družice. Nejnovější 
verzi přijímače Galileo vyvíjíme 
pro jihokorejského partnera.

Naše úsilí směřuje k integro-
vanému přijímači zpracováva-
jícímu signály všech systémů 
(a dokonce některých pozem-
ských), který by byl vysoce 
spolehlivý a přesný. Přijímáme 
signály první pokusné družice 
GIOVE – A. Signály GIOVE – 
B jsme začali přijímat několik 
hodin po spuštění jejich vysílání 
7. května. Lze tedy říci, 
že máme zvládnutou technologii 
příjmu signálů všech existu-
jících a budoucích družicových 
navigačních systémů, 
a to jak po stránce hardwarové, 
tak po stránce softwarové, 
a jsme schopni ji předat poten-
ciálním výrobcům profesionálně 
vyráběných přijímačů.

Autor článku je od r. 1994 členem 
výboru Civil GPS Interface Committee
při ministerstvech obrany a dopravy USA.

PrOf. Ing. frantIšeK VeJražKa, CSC.
ì vejrazka@fel.cvut.cz
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fOtO Pracovník laboratoří výrobní firmy 
Lockheed Martin kontroluje funkci bloků družice 
GPS IIR-M. Válce na horní stěně družice jsou 
antény, které jednak vysílají navigační signály, 
zároveň však přijímají data od pozemského 
řídicího střediska
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Ing. JIŘí fIrSt
ì first@fd.cvut.cz

Co to je, když se řekne
“crashtest”
Výzkum pasivní bezpečnosti má mnoho podob. 
Na Fakultě dopravní ČVUT se provádí se v rovině teoretické i praktické. 

V teoretické rovině jde o výpočet, 
energií, deformačních vlastností, 
pevnosti struktur karoserie  
a dalších. To vše se dá modelovat 
za pomocí vhodného software. 
V praktické rovině jde dopravní 
nehodu simulovat a výsledek 
simulace převést do veličin, které 
tento děj popíší co nejpřesněji. 
Z toho lze poté usoudit, které fak-
tory jsou pro následek dopravní 
nehody významné, a které 
méně. 

Každá dopravní nehoda je děj 
velmi komplikovaný. Její příčinu 
a průběh v realitě nejsme schopni 
věrně popsat, ale následek 
téměř vždy ano. 

Z tohoto faktu vychází hypotéza, 
že ze známých následků a simu-
lovaného, tedy známého průběhu, 

lze odhalit příčinu a hlavně určit 
možnou prevenci. Tím směrem 
je orientován výzkum pasivní 

bezpečnosti prováděný Ústavem 
dopravní techniky FD ČVUT. 
Účastníci dopravních nehod jsou 
v reálu různorodí. Často spolu 
kolidují dva osobní automobily. 
Podle statistik jde dokonce 
o případ nejčastější. Na obr. 1 
jsou patrné následky takové 
nehody simulované na zkušební 
dráze FD ČVUT. Automobily jely 
v protisměru rychlostí 35km/h 
a náraz byl čelní offsetový 
s překrytím vozidel 40% šířky. 
Na místě řidiče jsou instalovány 
zkušební figuríny a v jejich 
částech jsou umístěny snímače 
zrychlení nebo siloměry. 

Snímače jsou pomocí kabelů 
spojeny s analyzátorem, který za-
znamenává zrychlení při nárazu 
a pomocí jednoduché mate-
matické operace je vypočtena 
hodnota porovnatelná s kriteriem 
přežití nebo poranění. Při takto 
simulovaném nárazu je nezbytné 
zajistit všestranně bezpečnost 
účastníků experimentu. Proto jako 
první přistupují ke kolidovaným 

fOtO 1  Simulovaná nehoda na zkušební dráze

fOtO 2  Experiment provedený na více než 20 let starém vozidle
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objektům profesionální hasiči, 
kteří určí bezpečnost prostředí. 

Celý děj je kromě toho sní-
mán více kamerami, z nichž 
nejdůležitější je vysokorychlostní 
kamera pracující s frekvencí 
nejčastěji 1000 snímků 
za sekundu. Obrazová analýza 
pak ukáže trajektorii, což je 
dráha po jaké se objekty kolize 
pohybovaly a kde kolidovaly 
primárně, sekundárně atd.
 
Výzkum pasivní bezpečnosti 
je poměrně pokročilý u osob-
ních automobilů. Málo je však 
známa funkční závislost ochrany 
cestujících uvnitř automobilu 
na jeho stáří a technickém stavu. 
Experiment provedený na více 
než 20 let starém vozidle, jehož 
deformační zóny a pevnost celé 
karoserie byly narušeny korozí, 
ukázal na závažnost tohoto stavu. 
Na obr. 2 jsou patrné následky 
simulace nárazu takového 
vozidla do pevné bariéry při 
rychlosti cca 60 km/h. Vozi-
dlo narazilo 40 % své šířky 
do pevné bariéry o hmotnosti 25t. 
Struktury karoserie i podvozku 
přitom pronikly do prostoru 
pro osoby natolik, že by v reálu 
došlo ke smrtelným zranění řidiče. 
 
Motocyklisté jsou spolu s chodci 
a cyklisty nejméně chráněnou 
skupinou účastníků dopravy. 
Výzkum pasivní bezpečnosti 
motocyklů je prováděn na ně-
kolika pracovištích ve světě, jeho 
výsledky však dosud nevedly 

k tomu, že by motocykly z tohoto 
hlediska byly schvalovány. Jednu 
z výjimek tvoří předpis omezující 
vnější výčnělky a ostré hrany 
motocyklu, což je mířeno spíš 
k ochraně chodců. Výzkum, který 
je prováděn na fakultě dopravní 
vychází z hypotetické možnosti 
uplatnit prvky pasivní bezpečnosti 
na motocyklu částečně stejným 
způsobem, jaký představují 
zádržné systémy (airbagy) v auto-
mobilu a částečně způsobem spe-
cifickým pro motocykly. Podmín-
kou úspěšného řešení je rovněž 

detailní rozpoznání děje dopravní 
nehody. Pro simulaci nárazu jed-
nostopých vozidel vyvinula fakulta 
speciální zařízení pro urychlení 
soustavy motocyklu s jezdcem 
ke kolizi. Následek takové kolize 
je patrný z obr. 3. Předpokládá se 
silná závislost, s odhadovanou 
korelací 0,8, následků nehody 
na trajektorii jezdce a silná 
závislost trajektorie na geometrii 
posazu. K potvrzení tohoto 
předpokladu bylo provedeno 
několik ex-perimentů. S trajektorií 
jezdce a celé soustavy souvisí 
několik veličin, které musí být 
před pokusem zjištěny. Těmi 
důležitými je poloha těžiště 
a moment setrvačnosti. 

Na obr. 4 je patrné zařízení 
pro zjištění momentu setrvačnosti, 
které bylo vyvinuto na FD ČVUT.

fOtO 3  FD ČVUT zkoumá i pasivní bezpečnost motocyklů

fOtO 4  Zařízení pro zjištění momentu setrvačnosti u motocyklů

FD ČVUT zkoumá i pasivní 
bezpečnost motocyklů
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Den s robertem boschem
Ing. IlOna PrauSOVá
ì prausova@vc.cvut.cz

Mgr. anDrea VOnDráKOVá
ì vondrako@vc.cvut.cz

Institut aplikovaných věd 
slibuje špičkový výzkum

Firma Robert Bosch 
se prezentovala i prostřednictvím 
krátkého filmu zaměřeného 
na výrobu v rámci svého pod-
niku. V průběhu prezentace 
měli studenti prostor pro své 
dotazy a mohli si tak se zástupci 
firmy prodiskutovat vše, co je 
zajímalo. Otázky směřovaly jak 
na odborníky z výroby a vývoje,
tak na personalisty z ob-
lasti možností pracovního 
uplatnění pro studenty a ab-
solventy, které firma nabízí.

Na závěr prezentace se mohli stu-
denti zúčastnit testu a zodpovědět 
na osm otázek souvisejících 
se společností Robert Bosch, 
přičemž měli možnost vyhrát 
několik cen. První a nejlákavější 
cenou za správné odpovědi byl 
notebook včetně softwaru. 
Další výherci získali mobilní 

V rámci spolupráce mezi ČVUT a firmou Robert Bosch,  
spol. s r. o. České Budějovice, se konala 9. dubna  
prezentace firmy pro studenty Fakulty strojní  
s názvem Den zaměstnavatele. 

telefon, vzdělávací kurz 
v hodnotě 10 000 Kč a další 
drobné ceny.  O dojmu, 
který setkání zanechalo 
v zástupcích firmy Robert Bosch 
svědčí konstatování personalistky 
Ing. Hany Kadlecové: „Byli jsme 
mile potěšeni zájmem studentů, 
jejich odborným rozhledem 
a kvalifikovaností jejich otázek“.

Celá akce proběhla v přátelském 
a uvolněném duchu. Z vyso-
kého počtu zúčastněných 
studentů fakulty bylo patrné, 
že se již během studia zajímají 
o to, co jim praxe do budoucna 
nabízí – ať už jejich motivací 
k účasti byla příjemná moderá-
torka, lákavé výhry v soutěži 
nebo informace o společnosti, 
která letos již počtvrté v řadě 
získala prestižní ocenění 
„Zaměstnavatel regionu“.

ČVUT v Praze a Akademie 
věd ČR podepsaly 23. dubna 
zakladatelskou smlouvu Insti-
tutu aplikovaných věd (IAV). 
Ústav má vytvořit podmínky 
našim a zahraničním vědcům 
pro výzkum na špičkové me-
zinárodní úrovni v oblasti 
přírodních a technických věd. 
Otevřené bude i dalším vysokým 
školám a soukromé sféře. 

Výzkumné a vzdělávací zařízení 
v areálu Na Mazance (Praha 8) 
bude vybavené nejmodernějším 
přístrojovým a výpočetním 
zařízením. V laboratořích budou 
soustředit síly týmy nejlepších 
odborníků, kteří zajistí nejen ex-
celentní výzkum, ale budou také 
vychovávat talentované studenty 
a mladé vědecké pracovníky.   
  
Výzkum a výuka se bude 
zaměřovat na nanovědy, 
chemii vysokých energií, nové 

zdroje energie a na aplikovanou 
matematiku. Finanční prostředky 
na výstavbu IAV včetně jeho vy-
bavení budou zakládající členové 
hledat v rámci strukturálních 
fondů EU, konkrétně v Operačním 
programu Praha – Konkuren-
ceschopnost. Celý projekt bude 
stát asi 800 milionů korun. 

Z toho bude asi za 450 milionů 
pořízeno vybavení unikátními 
přístroji, které by si žádný 
ze zakládajících členů sám 
nemohl dovolit. Jde například 
o transmisní elektronový 
mikroskop vysokého rozlišení 
nebo o laserový systém 
pro časově rozlišenou ultrarychlou 
spektroskopickou diagnostiku. 

Očekává se také využití přístrojů
a systémů, kterými již nyní 
disponuje ČVUT nebo AV ČR, 
kterým je tokamak Compass – 
reaktor na termojadernou fúzi.

Podobná výzkumná centra typu 
IAV již fungují nebo se budují 
v zahraničí. Příkladem by mohl 
být Evropský technologický 
institut, který by měl vzniknout 
v některém středoevropském 
státě Evropské unie.

fOtO Vizualizace Institutu aplikovaných věd, který bude 
sídlit v Praze 8



rezentujících atomy sestavovat molekuly a chemické 
sloučeniny podle zadání či libovolně testovat chemické 
vazby. K míčkům představujícím jednotlivé atomy jsou vizuali-
zovány informace o valenčních vrstvách a elektronech. 

Student tak na jednu stranu získává pocit reality z dotyku 
se skutečnými předměty a z vlastní fyzické manipulace 
s atomy, na stranu druhou rozšiřuje tuto realitu trojrozměrná 
projekce informace generovaná  metodami virtuální reality. 

Jinou aplikací pro zařízení Spinnstube představenou v rámci 
slavnostního otevírání laboratoře je program Myslbek, který 
umožňuje trojrozměrné modelování a editaci objektů za po-
mocí prototypu speciálního světelného pera a ovladače 
Wii, kde uživatel může nejen ubírat materiál, což odpovídá 
práci sochaře, tak i přidávat materiál či měnit jeho barvu. 

Prototyp zařízení pro rozšířenou realitu byl poprvé v České 
republice realizován právě v nově otevřené laboratoři a velmi 
pravděpodobně se tato technologie časem rozšíří do řady 
aplikačních oblastí, například servisu či montáže složitých 
zařízení, anotace objektů kulturního dědictví a výuky.

Laboratoř VRLab bude sloužit výuce a výzkumu nových 
technologií pro počítačovou grafiku a interakci člověka 
s počítače. Již dnes je výzkumná skupina počítačové grafiky 
(CGG) katedry počítačů FEL ČVUT zapojena do řady 
evropských projektů a spolupracuje s řadou mezinárodních, 
ale i dalších výzkumných institucí. Nová laboratoř a její unikátní 
vybavení poskytuje široké možnosti pro rozvoj dalších projektů 
zaměřených jak na vlastní výzkum, tak i na průmyslové aplikace.

Více informací o projektu se dozvíte na www.cgg.cvut.cz 
a www.arise-project.org

Na článku spolupracovala Mgr. Alena Mrázková z katedry počítačů FEL
ČVUT.
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Virtuální realita 
na Karlově náměstí! 

Ing. VlaStIMIl haVran, Ph.D.
ì havran@fel.cvut.cz

fOtO Zařízení Spinnstube. Ze dvou nad sebou umístěných 
projektorů jsou promítány dva lineárně polarizované obrazy, 
které se pozorovateli pomocí levných polarizačních brýlí skládají 
do jediného kvalitního obrazu evokujícího třírozměrný vjem

fOtO Ukázka scénáře projekt pro výuku chemie

Dne 29. dubna 2008 byla na ktatedře počítačů Fakulty ele-
ktrotechnické ČVUT na Karlově náměstí slavnostně otevřena 
laboratoř Virtuální a rozšířené reality, tzv. VRLab. Výzkumné 
skupině počítačové grafiky (CGG – Computer Graphics Group), 
která iniciovala vznik laboratoře a bude ji pod vedením 
Ing. Vlastimila Havrana, Ph.D., využívat, se tak otevřel 
vysoce kvalitní prostor pro výzkum v oblastech virtuální 
reality a rozšířené reality (angl. augmented reality).

Laboratoř tvoří dvě samostatná zařízení: stereoskopické 
stěna umožňující 3D projekci a dva prototypy zařízení 
pro rozšířenou realitu, tzv. Spinnstube. Pasivní stereoskopická 
stěna, dodaná firmou EON Reality, skýtá podobné možnosti, 
jaké laická veřejnost zná z kin IMAX, nicméně v lepší kvalitě. 

Ze dvou nad sebou umístěných projektorů jsou promítány 
dva lineárně polarizované obrazy, které se pozorovateli 
pomocí levných polarizačních brýlí skládají do jediného 
kvalitního obrazu evokujícího třírozměrný vjem. 

Zařízení tak umožní vytváření virtuálních trojrozměrných modelů 
a práci s nimi pro výuku a výzkum v této oblasti. Laboratoř 
získala díky vysokorychlostnímu síťovému spojení poskytnuté 
firmou CESNET možnost sdílet virtuálního prostor s projekční  
jeskyní (angl. CAVE) umístěné v Institutu intermédií, který 
se nachází v prostorách Fakulty elektrotechnické v Dejvicích.

Spinnstube je prototypem zařízení vzniklým v rámci EU pro-
jektu ARiSE (angl. Augmented Reality in School Environ-
ments), neboli Rozšířená realita ve školním prostředí. 
V rámci tohoto projektu jsou vyvíjeny hardwarové a soft-
warové nástroje, které v budoucnu umožní využít ve školách 
tzv. rozšířenou realitu, jež kombinuje předměty reálného 
(hmotného) světa s doplňujícími virtuálními informacemi. 

V rámci projektu tak vznikl např. scénář pro výuku chemie, 
v němž žáci mohou pomocí antistresových míčků rep-



Solární panely Logasol
Vynikají revoluční konstrukcí s použitím kompozitních materiálů, vysokou účinností,
jednoduchou montáží a dlouhou životností. Panely Logasol jsou vhodné pro ohřev
teplé vody, podporu vytápění či dohřev bazénu a umožňují uspořit až 25% energie
na vytápění. V kombinaci s dalším solárním příslušenstvím a výrobky Buderus lze
získat optimalizovaný systém vytápění „z jedné ruky“. Informujte se o výhodných
solárních paketech Logasol na

www.buderus.cz
tel.: 272 191 111
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PrOf. Ing. JIŘí šeJnOha, DrSC.
ì sejnoha@fsv.cvut.cz

Ing. MarCela PaVlíKOVá, CSC.
ì Marcela.Pavlikova@fsv.cvut.cz

Zakládajícími organizacemi 
jsou tři stavební fakulty (Fakulta 
stavební ČVUT v Praze, Fakulta 
stavební VUT v Brně a Fakulta 
stavební VŠB - TU Ostrava) 
a tři významné stavební 
společnosti – SSŽ a.s., SKAN-
SKA CZ a.s. a Metrostav a.s.

Kromě těchto společností 
finančně podporují činnost 
centra další přidružené 
firmy. Jejich počet vzrostl 
po prvním roce ze čtrnácti 
na dvacet jednu. Vzrůstající 
zájem podnikové sféry 
o výsledky CIDEAS svědčí 
o efektivnosti takto vytvořené 
platformy pro řešení specific-
kých výzkumných problémů 
stavebnictví a pro jejich 
bezprostřední uplatňování 
ve stavební praxi. 

Činnost centra CIDEAS je 
od počátku koncipována 
tak, aby se řešení vytčených 
problémů ujaly pokud možno 
ty kolektivy, které dosahují 
v dané oblasti bádání v České 
republice nejvyšší úrovně 
a tím se předešlo duplicitám. 
Na jednotlivých pracovištích 
je soustředěno téměř dvě stě 
výzkumných pracovníků.

Jedním ze tří hlavních témat, 
kterým se CIDEAS věnuje, 
je vývoj komplexních nástrojů 
pro navrhování, analýzu 
a hodnocení konstrukcí 
a budov zohledňujících je-
jich životní cyklus. Cílové 
nástroje mají multikriteriální 
charakter a zahrnují kvalitu, 

náklady, environmentální do-
pady, trvanlivost a spolehlivost. 
Principy integrovaného návrhu 
jsou uplatňovány při vývoji 
energeticky a materiálově 
efektivních konstrukcí budov, 
pozemních komunikací, letišť 
a mostů a při optimalizaci 
managementu jejich provozu.

Vývoj a uplatňování nových 
materiálů a nových výrobních 
technologií jsou základem 
vývoje stavebnictví vůbec. 
Řešitelské týmy CIDEAS 
se zaměřují na uplatnění 
vysokohodnotných materiálů, 
materiálů na bázi druhotných 
a obnovitelných surovin, re-
cyklovaných, recyklovatelných 
a ekologicky příznivých 
materiálů. 

V aplikační části se ověřují 
možnosti jejich použití v pro-
gresivních stavebních prvcích 
a konstrukcích, což při optima-
lizaci materiálových vlastností 
a tvaru prvků vede ke snižování 
spotřeby primárních surovin 
a zvyšování kvality stavebního 
díla, zejména vyšší odol-
nosti vůči degradačním vlivům. 
Výsledky výzkumu v této druhé 
a svým rozsahem největší 
oblasti působení CIDEAS 
jsou podloženy především 
měřením realizovaným 
laboratorně nebo in situ. 
Z velké řady dílčích témat 
je možné jmenovat sledování 
vlastností vysokohodnotného 
betonu a prognózování jeho 
trvanlivosti a požární odolnosti, 
návrh receptur provzdušněných 

betonů a ověřování možností 
využití druhotných surovin 
pro jejich výrobu, uplatnění 
recyklovaných, recyklovatel-
ných a ekologicky příznivých 
a kompozitních materiálů, 
jakož i materiálů na bázi 
skla, plastů a dřeva. 

Zvýšená frekvence extrém-
ních klimatických situací, 
které způsobují větší výskyt 
povodní, požárů, půdních 
sesuvů nebo zemětřesení 
a se kterými souvisí obvykle 
i zvýšené riziko výpadku 
energetických zdrojů a dalších 
médií, vede zpravidla k omezení 
funkčnosti stavebních objektů. 
To byl impulz k zaměření 
výzkumné činnosti také 
na specifikaci mimořádných 
účinků na konstrukce 
i zastavěné prostředí 
a na metody navrhování 
konstrukcí pro mimořádné 
situace. 

Environmentální přístup je 
zakotven jako základní princip 
při řešení každého z téměř 
stovky dílčích úkolů, kterým 
se řešitelské kolektivy výz-
kumného centra CIDEAS 
věnují. Výsledky jsou průběžně 
prezentovány ve standardních 
publikacích a dalších výstupech. 
V každém roce jsou shrnuty 
formou knižní publikace 
do rozšířených abstraktů 
v podobě tzv. Technických 
listů. Ty jsou v české 
a anglické verzi společně 
s dalšími informacemi o centru 
volně dostupné na internetové 
adrese www.cideas.cz. 

integrovaný návrh respektuje 
ekologické principy
Výzkumné centrum CIDEAS (Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních 
konstrukcí –  Centre for Integrated Design of Advanced Structures) zahájilo svou činnost 
počátkem roku 2005. 
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DOC. Ing. KrIStýna neubergOVá, Ph.D.
ì neubergova@fd.cvut.cz

MartIn urban
ì externí spolupracovník redakce

Doprava sebou spolu s celou řadou pozitiv přináší také 
vlivy negativní a jedním z nich je právě hluk. Za hluk lze 
označit každý zvuk, který je rušivý a nežádoucí. Hluk 
významnou měrou ovlivňuje lidskou psychiku a dlouho-
dobé vystavení nadměrnému hluku pak může vést 
k chronické únavě, hypertenzi i poškození srdce. 

Hluk z dopravy už dávno neznepokojuje jen obyvatele by-
dlící v blízkosti rušných dopravních cest. Problematika hluku 
se stala nosným tématem také v Evropské unii, která přijala 
směrnici 2002/49/ES, jejímž cílem je postupné snižování počtu 
osob zatížených hlukem nad 65 dB, a to v těchto časových 
horizontech: do roku 2010 o 10 % a do roku 2020 o 20 %. 

Na základě této směrnice zajistily v loňském roce členské 
státy zpracování strategických hlukových map, 
na které navazuje zpracování akčních plánů, jejichž cílem 
je návrh opatření ke snížení zatížení hlukem. Jako hlavní 
zdroj hluku byla jednoznačně identifikována silniční doprava, 
která se na obtěžování hlukem podílí z více než 95 %. 

Mapování také ukázalo, že je nedostatek odborníků, 
kteří se hlukem zabývají. Tento problém pomáhá řešit 
také Fakulta dopravní ČVUT, která tematiku 
dopravního hluku zahrnula do svých studijních plánů. 

Že energie je nad zlato, u Toyoty i na ČVUT dobře vědí. 
Vzájemná spolupráce na hybridních technologiích 
pro automobily nese své ekologické ovoce.
 
Japonská automobilka Toyota se hospodařením s energií 
v automobilech zabývá už dlouho a se svými hybridními po-
hony otevírá brány světa šetrnému k životnímu prostředí. 
Unikátní Toyota Hybridní Systém je kombinací spalovacího 
motoru s proměnným časováním ventilů VVT-i , které už samo 
o sobě je přínosem k úspoře paliva, a motoru elektrického. 
Oba agregáty navíc ovládá inteligentní řídící systém tak, 
aby se škodlivé emise HC, CO a NOx snížily o desítky procent. 
Nezanedbatelným přínosem jsou i poloviční emise plynu CO2, 
kterému se přičítá velký podíl na globálním oteplování planety.

V modelu Prius účinně funguje Hybridní Toyota Synergy Drive, 
spojující požitek z dynamické jízdy s úsporou paliva, nízkými 
emisemi a tichou jízdou. Elektrický agregát s navýšeným 
výkonem umožňuje vyšší poměr elektřiny na úkor spotřeby 
paliva, což ve výsledku znamená větší výkon a efektivitu. 
V praxi to vypadá tak, že ve městě si Prius vystačí s úsporným 
tichým elektromotorem a v případě potřeby vyššího výkonu se 
přidá automaticky spalovací motor, který dává vozu dynamiku 
v rozsahu potřeby řidiče, ať se jedná o bezpečné předjetí 
pomalejšího vozu nebo svižnou plynulou jízdu po dálnici.

Hybridní technologií se do hloubky zabývají i na Fakultě dopravní 
ČVUT. Pod dohledem vedoucího Ústavu dopravní techniky 
prof. Jana Kovandy se studenti věnují principům nejmodernějších 
energií a odhalování jejích netradičních zdrojů. Při přednáškách 
z Dynamiky vozidel a Konstrukce automobilů a motocyklů stu-
denti diskutují, např. na téma, nakolik se kombinace dvou a více 
technologií pohonu v jednom automobilu podílí na úspoře paliva. 

Když byl kombinovaný pohon se spalovacím a elektrickým 
motorem uveden na trh, na ČVUT zavedli nový předmět 
Hybridní automobily. Velice přínosnou se ukázala i úzká spo-
lupráce ČVUT s tuzemským zastoupením automobilových 
značek Toyota a Lexus. Dvě vozidla s hybridním pohonem 
si studenti mohli přímo „osahat“ v laboratořích ČVUT a ověřit 
si princip vícero pohonů v praxi. Obecně je cílem výuky poznávat 
a rozvíjet inteligentní strategii hospodaření s energií vozidla. 

Mapy dopravního hluku 
přináší obyvatelům měst
klidný spánek

energie není nikdy dost 
Fakulta dopravní ČVUT Fakulta dopravní ČVUT

fOtO  Studenti Fakulty dopravní ČVUT měří hluk 
v pražských Modřanech.

fOtO  Baterie Toyoty Prius dodává energii elektrickému 
motoru při rozjezdu. Energii opět dobíjí ze spalovacího 
motoru nebo při brzdění.
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Fakulta stavební Čvut 
čerpá energii ze slunce

Fotovoltaika(zkráceně FV) je 
označení pro technologii, 
která umožňuje přímou přeměnu 
slunečního záření (foto)  
na elektrickou energii (volt). 
Jedná se o obnovitelný zdroj 
energie s bezhlučným provozem 
a nulovou produkcí škodlivin, 
s absencí pohyblivých částí. 

FV zařízení nacházejí uplatnění 
v řadě odvětví lidské činnosti – 
od napájení satelitů po napájení 
parkovacích automatů. Budovy 
jsou vhodným nositelem FV 
aplikací, protože často obsahují 
příznivě orientované a jinak 
nevyužité plochy. Zároveň 
se zdroj elektrické energie 
dostává do bezprostřední 
blízkosti místa spotřeby, 
čímž jsou omezeny ztráty 
v přenosových soustavách. 

Produkční potenciál fotovoltaiky 
ve vystavěném prostředí je 
jen v Evropě odhadován  
na 1,2 TWh/rok. Dle míry 
stavební integrace lze rozlišit FV 
systémy s FV panely  
v otevřené poloze, např. insta-
lace na plochých střechách 
(malá míra integrace) a systémy 
tvořící nedílnou součást obvo-
dového pláště budovy, typicky 
instalace na fasádách a šikmých 
střechách (velká míra integrace).

Výzkum FV aplikací pro budovy 
byl na Fakultě stavební ČVUT 
v Praze zahájen v roce 2005 
instalací fasádního a střešního 
experimentálního FV systému  
o výkonu 40,9 kWp. Těžištěm 
výzkumu jsou zejména tři oblas-
ti, typické pro vazbu fotovoltaika 
– budova. 
 

Prvním z nich je problematika 
architektonického začlenění, 
kde musí být kladen důraz  
na přirozené a atraktivní zapo-
jení FV instalace do celkového  
výrazu budovy.

K FV panelům je v tomto 
případě přistupováno jako  
k prvkům s charakteristickou 
barevností, strukturou a čle-
něním. Druhou významnou 
oblastí je problematika staticky-
konstrukční, kdy zejména 
při dodatečné instalaci 

FV systému je potřeba hle-
dat vhodné způsoby kotvení, 
které jsou bezpečné z hlediska 
dlouhodobé interakce s ob-
vodovým pláštěm a nosnými 
konstrukcemi budovy. 

Z tohoto pohledu významnou 
kapitolu tvoří ploché střechy 
lehkých montovaných velkoro-
zponových hal, jejichž únos-
nost je často optimalizována 
na hranici požadavků a kde 
jediným řešením je invazivní 
kotvení skrze střešní plášť 
do nosné konstrukce zastřešení.  
Třetí oblastí výzkumu je hledisko 
energetické, tedy studium 
reálně dosažitelné produkce 
stavebně integrovaných 
FV systémů ve skutečných 
provozních podmínkách. 

Praxe ukázala, že při nedo-
držení několika základních 
pravidel se provozní účinnost 
FV systémů může výrazně lišit 
od prostého součinu jmeno-
vitých účinností jednotlivých 
komponent. Příčinou jsou 
zejména dva hlavní negativní 
vlivy – lokální stínění a nárůst 
provozní teploty FV panelů. 

Lokální zastínění má u FV 
panelů vzhledem k jejich 
sérioparalelnímu elektrickému 
pospojování zásadní dopad  
a může vést k výskytu tzv. 
horkých míst se zrychleným 
stárnutím a k částečnému  
nebo úplnému omezení 
produkce systému. 

K nárůstu provozní teploty FV 
panelů dochází nevyhnutelně  
při jejich oslunění, nicméně 
vzhledem k negativní teplotní 
závislosti jejich konverzní 
účinnosti je potřeba jej maxi- 
málně omezit.

Z tohoto důvodu jsou FV insta-
lace s velkou mírou stavební 
integrace navrhovány jako 
odvětrávané, s otevřenou vzdu-
chovou mezerou širší,  
než u běžných dvouplášťových 
konstrukcí, kde je hlavním 
kritériem bezpečný odvod 
vodní páry. 

Výše popsané negativní vlivy 
jsou dlouhodobě sledovány 
a podrobně měřeny na ex-
perimentálním FV systému 
umístěném na budově „B“ 
Fakulty stavební. V reálném 
provozu je však někdy obtížné 
oddělit příspěvek jednotlivých 
vlivů, proto jsou podrobné 
testy a analýzy na FV prvcích 
prováděny laboratorně ve spolu-
práci Fakultou elektrotechnickou. 

Tento přístup od detailu k celku 
umožňuje kompletní popis 
chování stavebně integrovaných 
FV systémů a tvorbu realistic-
kých předpovědních modelů.

Ing. KaMIl StaněK
ì kamil.stanek@fsv.cvut.cz

Studium možností uplatnění fotovoltaických systémů v budovách je od roku 2005 nedílnou 
součástí širšího tématu stavební integrace obnovitelných zdrojů energie. 
Touto problematikou se zabývá Fakulta stavební ČVUT (FSv).

fOtO Budova “B” Fakulta stavební ČVUT 
má na své střeše instalované experimentál-
ní fotovoltaické panely, které slouží
k výzkumu i k vytápění budovy fakulty
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Optimalizujeme ventilaci 
pro tunel blanka
Optimální ventilace pro pražský tunel Blanka je projektem firmy Feramat s.r.o., která sídlí 
ve Vědeckém inkubátoru ČVUT a je jednou z jeho dvanácti inkubovaných start-up firem. 

Algoritmus řízení ventilace 
dálničních tunelů byl na kon-
ferenci ČVUT Workshop 2007 
vyhodnocen jako Nejlepší 
příspěvek s využitím pro praxi.   

Tunel Blanka je dnes společně 
s Kaplického knihovnou prav-
děpodobně nejdiskutovanější 
stavbou v Praze. Po svém do-
končení má navázat na Stra-
hovský tunel a pod zemí vést do-
pravu přes Prašný most, Špejchar 
a pod Stromovkou až do Tróje. 

Přestože svádění dopravy  
do tunelů je dnes celosvětovým 
trendem a považuje se 
za ekologické řešení dopravní 
situace, má v tomto případě 
stavba řadu odpůrců. Ti pouka-
zují především na sekundární 
vlivy spojené jak se samotným 
procesem stavby a ražby tu-
nelu, tak s následným nárůstem 
dopravy v oblasti Prahy 6 a 7.
V poslední době přinesla média 
zprávy o chybějících studiích  
o vlivu stavby na životní prostředí. 

Jedná se o takzvané MPC řízení 
(Model based Predictive Control) 
běžně používané například  
v chemických rafineriích  
nebo elektrárnách. Jeho výhodou 
je možnost řízení celého procesu 
jako celku, nemusí se ladit jed-
notlivé dílčí regulátory – to zařídí 
matematická optimalizace 
prováděná centrálním řídicím 
počítačem. Použití moderních 
metod řízení tak přinese podstat-
né úspory na energetické  
spotřebě tunelu Blanka, která 
se bude pohybovat v řádu 
několika miliónů eur ročně.

Společnost Feramat Cyberne-
tics s. r. o. vzešla z katedry řídicí 
techniky Fakulty elektrotechnické 
ČVUT. Její výzkumná a vývo-
jová činnost se soustřeďuje 
do oblastí: matematická statis-
tika, optimální automatické řízení 
a simulace. Kromě statistické 
a kvasidynamické simulace 
proudění, emisí a dopravy 
v silničních tunelech se zabývá 
energeticky optimálními regula-
cemi vzduchotechniky dálničních 
tunelů a numerickou analýzou 
metod Risk management. 

Více informací o společnosti naj-
dete na http://www.feramat.com.      

Vědecký inkubátor Technologic-
kého a inovačního centra ČVUT 
působí již více než dva roky. Jeho 
cílem je poskytovat a zvyšovat 
kvalitu komplexní podpory 
začínajícím podnikatelům z řad 
studentů, absolventů a univer-
zitních zaměstnanců, kteří se 
chystají založit nebo již založili 
malou inovativní firmu využívající 
výsledků výzkumu a vývoje. 

Více o inkubátoru  najdete  
na http://www.inkubator.cvut.cz

Firma však může prokázat, 
že tyto studie existují. Dokonce se 
na nich podílela.  Vyvinula dyna-
mický simulátor dopravy a emisí, 
který zkoumal produkci zplodin  
při různých scénářích pro-
vozu tunelu.

V současné době na tyto akti-
vity firma Feramat navazuje. 
Má k dispozici návrh algo-
ritmu pro ventilaci v tunelu, 
který metodami matematic-
kého programování optimalizuje 
energetickou spotřebu tunelu. 
 
Ta není zanedbatelná, na-
vrhovaný instalovaný pří-
kon je v řádech MW. 
„Algoritmus jsme vyvíjeli společně 
s nizozemskou univerzitou 
v Twente, firmami Satra, a Ky-
bertec, a podle našich šetření se 
jedná o první použití moderních 
optimalizačních metod  
na řízení ventilace v tunelech 
na světě,“ uvedl Ing. Lukáš 
Ferkl, Ph.D., z Fakulty ele-
ktrotechnické ČVUT.  

Ing. luKáš ferKl, Ph.D.
ì ferkl@feramat.com

fOtO Počítačová animace tunelu Blanka, situace před výjezdem v Tróji

téMA
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biomasa z plantáží cíleně 
rostoucích dřevin 
je energetickou alternativou
V současnosti se pro ener-
getické účely (včetně exportu) 
využívá cca 6 mil. tun biomasy  
a biomasa se podílí cca 80%  
na celkovém podílu obnovitel-
ných zdrojů energie (OZE)  
na spotřebě primárních ener-
getických zdrojů (v roce 2006 
to bylo 4,31% podílu OZE). 
Naplnění dlouhodobých stra-
tegických cílů v podílu OZE 
na celkové spotřebě energetick-
ých zdrojů se neobejde  
bez zcela zásadního rozvoje 
užití biomasy ve všech jejích 
formách. Podle Státní ener-
getické koncepce z roku 2004 
má činit podíl OZE na celkové 
spotřebě primárních energet-
ických zdrojů zhruba 16% s tím, 
že biomasa se bude podílet 
podílem 80 % na OZE jako 
celku. Vzhledem k omezeným 
zdrojům odpadní a zbytkové bio-
masy tak do budoucnosti bude 
hrát klíčovou roli biomasa cíleně 
pěstovaná pro energetické účely. 

Co je plantáž rychle 
rostoucích dřevin?
Výmladkové plantáže rychle 
rostoucích dřevin (RRD) jsou 
jednou z důležitých variant, 
které se při úvahách o rozvoji 
cíleně pěstované biomasy  
pro energetické účely zvažují.  
V podmínkách České republiky 
se pro užití v plantážích RRD 
zvažují a testují především 
vhodné domácí klony vrb  
a topolů. Při založení plantáže 
se používají řízky (pruty sad-
bového materiálu o délce 25 - 
30 cm), které se na jaře sázejí  
na připravený pozemek. Zák-
ladní vlastností plantáže RRD 
je to, že biomasa je z plantáže 
sklízena v krátkém obmýtí, ty-
picky po 3 až 5 letech. Po sklizni 
(seříznutí kmínků nad povrchem 
země) porost znovu obráží  
a po uplynutí obmýtní doby lze 
sklizeň znovu opakovat. Plantáž 
se sklízí na konci zimy, přičemž 
se využívá toho, že sklízená 

biomasa má přirozeně nižší 
vlhkost (50 - 55 %). Větší ro-
zlohy plantáží se sklízí speciální 
mechanizací, které biomasu 
(kmínky stromů) zároveň zpra-
covávají na dřevní štěpku. Výnos 
biomasy z plantáže RRD závisí  
na mnoha faktorech, jako 
jsou např. klimatické a půdní 
podmínky v místě plantáže 
nebo volba vhodného 
klonu pro danou lokalitu. 

Výnos biomasy se po dobu 
životnosti plantáže (obvykle 
se uvažuje 20-25 let) mění, 
v prvních letech je relativně 
nízký, maxima dosahuje mezi 
8 - 12 rokem a pak se opět 
snižuje.Výhodou plantáže 
RRD je to, že má kromě 
produkce biomasy i další – 
tzv. mimoprodukční funkce. 
Plantáž RRD zvyšuje absorpční 
schopnost krajiny pro srážky 
a zejména slouží jako 
biokoridory pro malá 
zvířata, ptáky a brouky.

Ekonomika plantáže RRD
O tom, zda se plantáže RRD 
prosadí v konkurenci s jinými 
možnostmi získávání cíleně 
pěstované biomasy, rozhodne 
především ekonomická efek-
tivnost tohoto druhu projektů 
z pohledu podnikatelů. Cena 
biomasy, jako klíčový faktor 
ekonomické efektivnosti, je 
obecně dána trhem a vztahem 
mezi poptávkou a nabídkou 
po biomase. 

Budoucí cena biomasy je, 
vzhledem k mnoha faktorům 
ovlivňujícím její nabídku 
i poptávku, značně neurčitá, 
nicméně investoři potřebují 
vstupy pro své investiční 
rozhodování. Stát současně 
potřebuje relevantní informaci, 
jaké eventuelní výše by měla 
dosahovat podpora cíleně 
pěstované biomasy. Vhodným 
nástrojem, který poskytuje 

odpovědi na tyto otázky, jsou 
ekonomické modely. Modely 
zachycují celý životní cyklus 
plantáže a všechny procesy 
(oceněné v tržních cenách), 
které jsou pro realizaci projektu 
– plantáže RRD – potřebné. 

Základní informací, 
kterou tyto modely posky-
tují, je pak tzv. minimální cena 
produkce, což je cena, kterou 
investor potřebuje alespoň 
dosáhnout, aby projekt plantáže 
RRD byl pro něj ekonomicky 
zajímavý. Základním kritériem 
je zde dosažení přiměřeného 
výnosu z vloženého kapitálu. 
Pro plantáže RRD s výnosy 
biomasy se pak tato minimální 
cena pohybuje od cca 110 
do 175 Kč/GJ (bez dotace).

Na článku spolupracovala Ing. 
Kamila Havlíčková, PhD. z Výz-
kumný ústav Silva Taroucy  
pro krajinu a okrasné 
zahradnictví. 

Co je biomasa?

Biomasa je souhrn látek 
tvořících těla organismů, 
a to jak rostlin, tak živočichů. 
Tímto pojmem je často 
označována rostlinná 
biomasa využitelná 
pro energetické účely. 

Biopalivo vzniká cílenou 
výrobou či přípravou 
z biomasy. Představuje 
tedy jedno z možných 
využití biomasy, kterou lze 
jinak použít jako surovinu 
pro výstavbu, nábytek, 
balení, pro výrobky z papíru 
atd. Biopaliva se dělí 
na tuhá, kapalná a plynná.

DOC. Ing. JarOSlaV KnáPeK, CSC.
ì knapek@fel.cvut.cz

téMA
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Setkávání fyziků 
s biology v Útef ČVut
Studium vnitřní struktury živých biologických vzorků patří mezi hraniční disciplíny, 
ve kterých se setkávají dva různé vědní obory – v tomto případě biologie a fyzika.  

Jednou ze základních pou-
žívaných technik je rentge-
novská transmisní radiografie. 
Tato fyzikální metoda je známa 
již více než sto let a je rutinně 
používána v biologickém výz-
kumu i v medicíně. 

Principem je sledování změn  
v intenzitě rentgenového záření 
po průchodu zobrazovaným ob-
jektem. Část záření je materiálem 
pohlcena, zbývající část záření je 
detekována vhodným detektorem. 
Výsledkem je tzv. radiogram – 
obrázek rozložení intenzity  
za vzorkem, ze kterého se zpětně 
odvozuje struktura, případně 
složení zkoumaného vzorku.  
I když je tato metoda obecně 
považována za metodu poměrně 
dobře zvládnutou, zůstává řada 
situací, ve kterých se dostává 
do obtíží. Typickým příkladem 
je zobrazování měkkých tkání 

v biologických vzorcích, které 
se vyznačují tím, že absorpce 
záření má ve všech částech 
vzorku téměř stejnou hodnotu. 

Důsledkem je málo kontrastní 
radiogram, který neposky-
tuje dostatečně detailní obraz 
předmětu. Vyřešit tento prob-
lém znamená vyřešit dvě 
úlohy: radiogramy vytvářet
s pomocí speciálního vhodného 
zobrazovače, tj. detektoru, 
a vypracovat vhodnou metodiku 
pro čtení a úpravu radiogramů.  
  
V Ústavu technické a experi-
mentální fyziky ČVUT se této 
tematice úspěšně věnuje již 
několik let jedna z pracovních 
skupin z Oddělení fyzikál-
ních aplikací a technologií. 
Za dobu svého trvání se pra-
covníci ÚTEF mohou pochlubit 
řadou unikátních výsledků. 

Kromě klasické rentgenové 
mikroradiografie biologických 
vzorků je na tomto pracovišti 
úspěšně realizována i rent-
genová mikrotomografie – obě 
tyto techniky se staly základem 
dlouhodobé úspěšné spolu-
práci ÚTEF s centry biologického 
výzkumu, jako je např. Biologické 
centrum AV ČR, v.v.i. v Českých 
Budějovicích nebo Ústav organ-
ické chemie a biochemie AV ČR,  
v.v.i. v Praze.

Zobrazovací detektory 
pro rentgenovskou 
mikroradiografii  

Pro radiační zobrazování se 
v současné době využívá 
několik typů zobrazovacích 
detektorů, které mají každý 
své výhody i nevýhody. 

Velmi dobrých výsledků v oblasti 
rentgenové transmisní radiografie 
bylo dosaženo s polovodičovým 
křemíkovým pixelovým detek-
torem z rodiny Medipix, který byl 
vyvinutý v CERNu (Švýcarsko)  
v rámci mezinárodní spolupráce, 
jejíž členem je i ÚTEF ČVUT.
K radiografickým a tomografickým 
měřením je v ÚTEF v současné 
době využíván detektor 
Medipix-2, což je hybridní 
křemíkový detektor registru-
jící jednotlivá kvanta záření. 
Využití detektory Medipix-3 
tak umožňuje vytvářet vysoce 
kontrastní videozáznamy malých 
živých organizmů s vysokým 
rozlišením, jak je dokumentováno 
dole.

Jeho velkou výhodou je  
v podstatě neomezený dyna-
mický rozsah, díky kterému lze 
pořizovat kontrastní snímky 
i při zobrazování měkkých tkání, 
a téměř 100 % účinnost pro rent-
genové záření o energiích 5 - 15 
keV, které se mikroradiografii bio-
logických objektů používá nejvíce. 

Ing. anDrea CeJnarOVá, Ph.D.,M.a.
ì andrea.cejnarova@utef.cvut.cz

Rentgenka typu 
mikrofokus

Místo pro vzorek
Polohování
(x, y, z, R)

Detektor 
Medipix2

Karusel 
s kalibra ními 
foliemi

fOtO Experimentální uspořádání: zdroj – Rentgenova trubice s wolframovou anodou typu mikro-
fokus od firmy Hamamatsu s ohniskem 5 μm, detektor – Medipix-2, přesný polohovací systém 
s držákem citlivých biologických vzorků se stabilizací teploty a vlhkosti. Prostorová rozlišovací 
schopnost aparatury je na úrovni 3 μm. Celá aparatura je umístěna ve stíněném boxu. 



k odklonu paprsků od jejich 
původní dráhy a ke ztrátě intenzity  
ve směru letu. 

To se pak projeví na sní-
maném obraze posílením 
kontrastu na rozhraních struk-
tur sledovaných objektů.

fOtO Detail hlavy termita: na radiografic-
kém obrázku z detektoru Medipix 2 jsou 
hrany zvýrazněny ohybovými efekty.  
To vede k tomu, že je dobře vidět i jemná 
vnitřní struktura  tykadel (měřeno  
s rozlišením cca 5 mikrometrů s wolframo-
vou rentgenkou při napětí 40 kV)
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Hledání možností přirozené 
likvidace škůdců

Mezi nepříjemné škůdce devastu-
jící životní prostředí patří beze-
sporu klíněnka jírovcová, která 
každoročně likviduje početné 
populace kaštanů v Evropě. 
V souladu se současnými trendy 

v hledání způsobů ekologické 
ochrany proti těmto škůdcům 
byl započat výzkum zaměřený 
na jejich šetrnou likvidaci po-
mocí přirozených nepřátel, 
v tomto případě prostřednictvím 
jiného parazitického hmyzu.  

K realizaci takového výzkumu 
je velmi potřebné, aby mohly 
být zobrazovány živé objekty 
(v případě klíněnky jejich 
kukly), což není v rámci kla-
sických zobrazovacích metod 
(klasická mikroskopie, ele-
ktronová mikroskopie) možné. 

Pro potřeby zobrazení jejich 
vývoje a chování ve smyslu, 
který by umožnil vytvoření videa 
živých organismů, tzv. skiaskopii 
se záznamem – přímý přenos 
počínání parazita v kukle. Dále 
potom možnost pořízení záznamu 
snímků s vysokou frekvencí (zde 
až 100 snímků za sekundu).

Další příklad biologického výz-
kumu, na němž se podílel ÚTEF 
ČVUT, představuje zobrazovací 
studium metamorfózy termitů, 
kteří jsou za určitých podmínek 
schopni změnit svůj stav termita  
z kasty dělníka na termita-vojáka. 

Tato přeměna je řízena enzymem, 
jehož aplikace může být rovněž 
využita k přirozené likvidaci těchto 
škůdců. Pořízené snímky dobře 
ukazují anatomické změny, které 
tuto metamorfózu doprovázejí.

Mikrotomografické 
rekonstrukce 

Díky vysoké kvalitě dat, které lze 
s detektory Medipix získat, bylo 
možné začít i s měřením v to-
mografickém režimu a s realizací 
3D rekonstrukcí stavby 
měřených vzorků. 

Technika počítačové tomografie 
je založena na sejmutí velkého 
množství 2D obrázků (projekcí) 
objektu pod různými úhly. Pomocí 
vhodného algoritmu je pak 
možné z těchto projekcí zre-
konstruovat 3D model objektu.
 
Fázově citlivé zobrazování

Ačkoliv struktury měkkých tkání 
mají všechny velmi podobnou 
hodnotu absorpce, často se liší 
v hodnotách indexu lomu, čehož 
lze k zobrazování úspěšně využít. 

Při průchodu prostorově ko-
herentního svazku rtg záření 
dochází v důsledku ohybových 
efektů k jeho fázovému posuvu.

Velikost tohoto fázového posuvu 
závisí na velikosti indexu lomu. 
Tento fázový posuv dále defor-
muje čelo vlny prošlého záření 
takovým způsobem, že dochází

fOtO Hlava termita-dělníka fOtO Hlava téhož jedince, který se změnil 
z příslušníka kasty dělník na termita-vojáka 

fOtO Konvenční fotografie kukel klíněnek

1 mm

1 mm

a) b) c)

fOtO Radiografický snímek kukel

1 mm

1 mm

a) b) c)

fOtO Radiografický snímek parazita 
žijícího v kukle 

1 mm

1 mm

a) b) c)
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nejlepší rodinný dům 
pro 21. století
lucia hladná, studentka fakulty architektury ČVut, získala první místo v architektonické soutěži 
rodinný dům pro 21. století, kterou každoročně pořádá společnost Central group, za svůj projekt 
Řadový dům ve vertikálním směru. 

Cílem soutěže měl být 
projekt rodinného domu, 
který splňuje všechny 
požadavky na bydlení 
na začátku 21. století. 

Nezávislá odborná porota  
pod vedením renomovaného 
historika architektury Ing. 
arch. Zdeňka Lukeše hod-
notila především architek-
tonickou hodnotu exteriéru, 
účelnost řešení interiéru domu 
a originální přístup autora. 

Výstavba rodinných domů 
dnes zahrnuje několik 
oblastí k zamyšlení. 

„Tendence dnešní doby jsou 
ušetřit peníze, čas a sta-
rosti. Je doba typových domů  
připravených se vším všudy, 
stačí si vybrat a nastěhovat 
se. Minimální cena pozemku 
znamená minimální rozměry 
pozemku a tím pádem i ztrátu 
soukromí      – ploty jsou zpravidla 
tak blízko sousedních pozemků, 
že si obyvatelé doslova vidí 
do talíře. Mezi domy narůstá 
plocha která zůstává nevyužitá. 
Vlastní přesvědčení o kvalitním 

výběru rodinného domu  
investorem je často nešetrné  
k okolí, natož v působení  
ve větším celku. Řadových rodin-
ných domů, které se v části území 
tváří k sobě vlídně, zapadají  
do prostředí a mají jak funkčních, 
estetických a technických kvalit, 
je ve srovnání se samostatnou 
individuální výstavbou  
v poměru málo,“ vysvětluje záměr 
svého projektu Lucia Hladná, 
vítězka soutěže a posluchačka 
Fakulty architektury ČVUT.

Lucia Hladná se ve svém návrhu 
zaměřila na další budoucí vývoj 
výstavby rodinných domů  
a zohlednila v něm nejen životní 
prostředí a ekologičnost stavby, 
ale soustředila se i na šetrnější 
zastavování ploch a maximální 
využití dané lokality, pro kterou 
byl rodinný dům navržen.
„Pozemkem pro tento dům se stal 
skalní masiv, který je součástí 
Pražské přírodní rezervace. 
Skalní srázy končí u Vltavy, 
na vrcholovou část navazuje 
sídliště Bohnice s veškerým 
veřejným vybavením. Dům je 
tak inspirován územím, ve kterém 
je zasazen – snaží se zaniknout 

v prostředí, nerušit krajinu,“ 
popisuje svoji ideu autorka. 
Všichni, kteří se odborně za-
bývají architektonickým řešením 
a samotnou realizací staveb, 
vytvoří ucelený výraz stavby, 
která po všech stránkách splňuje 
veškerou funkčnost a estetické 
požadavky budoucích obyva-
tel s přihlédnutím na umístění 
stavby v místě nebo krajině. 

Obyvatelé těchto budoucích  
domů by měli plně důvěřovat  
architektům. Lucia Hladná 
ve svém návrhu akcentovala 
okolní přírodu, která stavbu 
obklopuje. „Hlavní hmotu
 a objem domu představují ka-
meny, nosnou konstrukci  
zase stébla. Dům se dotýká 
pouze konstrukcí, nechává 
přírodu pod sebou a se zemí 
je spojen pouze ve vstupních 
podlažích – u Vltavy  
a na horním srázu, kde je hlavní 
vstup a garáže. Samotný návrh 
je sídlo více rodinných domů, 
řadových rodinných domů – 
ve vertikálním směru řazených 
nad sebou. Nejdůležitější je 
příroda, rostliny a zub času,” 
uzavírá Lucia Hladná.

alexanDra hrOnCOVá
ì hroncova@vc.cvut.cz
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u šejka na koberečku
Konzultantská společnost 
McKinsey & Company hos-
tila v Dubaji studenty ČVUT 
u příležitosti mezinárod-
ního workshopu Horizon.

V březnu letošního roku jsem, 
coby student Masarykova ústavu 
vyšších studií ČVUT, využil spolu 
s Janem Kratochvílou  
a Štěpánem Kopřivou z FEL 
ČVUT a Kateřinou Opočenskou 
z MFF UK příležitost zúčastnit 
se workshopu Horizon, organi-
zovaného společeností McKinsey 
& Company. Workshop se tento 
rok konal v obchodním a finan-
čním centru Středního vý-
chodu – v Dubaji.

Naše cesta do Spojených arab-
ských emirátů začala o několik 
týdnů dříve tím, že jsme spolu 
s dalšími studenty technických, 
ekonomických, matematických 
a vědních oborů, pro které byl 
seminář určen, odpověděli na 
nabídku McKinsey & Company, 
která tento workshop organi-
zovala.  
Ve výběrovém řízení jsme  
za Českou Republiku uspěli právě 
my čtyři. Napjatí, s očekáváním, 
ale i s trochou obav o to,  
jak uspějeme a zařadíme se  
ve společnosti kolegů z předních 
evropských univerzit, jsme 
vyrazili 12. března do Frank-
furtu a následně do Dubaje.
Pro většinu z nás to byla nejenom 

první cesta do Spojených arab-
ských emirátů, ale i zkušenost  
s podobnou akcí a poraden-
skými společnostmi. Workshop 
jsme viděli jako příležitost potkat 
schopné a zajímavé osobnosti 
jak z řad studentů, tak z řad 
konzultantů, načerpat nové infor-
mace a v neposlední řadě si užít 
dobrou zábavu. Vše se splnilo do 
puntíku. Náš čtyřdenní program 
byl souměrně rozdělen na část 
profesionální i zábavnou  
a odpočinkovou. Společnost 
McKinsey & Company infor-
movala hned úvodem účastníky 
workshopu o poradenství jako ta-
kovém, posléze jsme se věnovali 
profesionální komunikaci  
a v neposlední řadě jsme 
pracovali na případové 
studii „Smart cities“.

Právě případová studie byla jed-
nou z nejzajímavějších  
a pro nás nejpřínosnějších částí 
celého workshopu – mohli jsme 
si vyzkoušet práci konzultantů 
na „reálném“ projektu výstavby 
„chytrého“ města v oblasti 
Středního východu. Celá studie 
byla ze strany organizátorů 
perfektně připravena. Pracovali 
jsme v týmech pěti lidí, složených 
ze studentů z různých zemí  
a vedených jedním z konzultantů 
McKinsey & Company. 

Procházeli jsme schůzkami  
s osobami v jednotlivých rolích, 

jako např. manažer projektu 
nebo generální ředitel klient-
ské firmy tak, jak tomu bývá 
i v reálném případě – včetně 
několika překvapení a náhlých 
změn v průběhu naší práce. 
Závěrem studie byla naše finální 
prezentace před fiktivní komisí, 
jejíž členem byl i neobyčejně 
autenticky ztvárněný šejk. Komise 
nám poskytla velmi potřebnou 
zpětnou vazbu. To vše dohromady 
nám poskytlo realistický a velmi  
zajímavý obraz toho, jaká je 
profese konzultanta, co všechno 
obsahuje, ale hlavně jsme získali  
tolik ceněné zkušenosti v práci  
v mezinárodním týmu.

Workshop Horizon pro mě 
osobně znamenal čtyři dny plné 
neobyčejně koncentrovaných 
zážitků, nových přátel  
a profesionálně organizovaného 
programu. Dal mi nejen příležitost 
vidět patrně jedno z nejvíce 
fascinujících měst světa, poznat 
hostitelskou společnost a užít si 
dobrou zábavu, ale i otestovat 
sebe sama – zjistit, zda mohu 
uspět při budoucím hledání  
zaměstnání, čím jsem scho-
pen přispět týmu svých 
spolupracovníků – a hlavně  
– zkusit si, jestli by mi po-
volání konzultanta vyhovovalo 
jako má budoucí kariéra.

rObert JIŘíK
ì robert@jirik.eu

fOtO Robert Jiřík, 
student 4. ročníku 
Masarykova 
ústavu vyšších 
studií ČVUT
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Ing. lubOMír KOlMan
ì lubomir.kolman@rwe.cz

Zemní plyn 
je perspektivní 
pohonná hmota
Užití stlačeného zemního plynu (CNG) jako pohonné hmoty 
nabírá v posledních měsících na obrátkách. 

Plynárenské i další 
společnosti stavějí plnicí 
stanice CNG, přispívají  
na nové autobusy, spolu-
pracují s importéry a prode-
jci CNG vozů a výrobci 
autobusů. 

Vláda stanovila nulovou a 
později pouze minimální sazbu 
spotřební daně na CNG (Com-
pressed Natural Gas) a to 
až do roku 2020 a nově navrhuje, 
aby CNG vozy byly osvobozeny 
i od silniční daně. Rozšíření počtu 
automobilů s CNG pohonem 
je k finančnímu prospěchu 
nejen samotným motoristům, 
ale vzhledem k minimálnímu 
vlivu na životní prostředí.

Co CNG nabízí
Stlačený zemní plyn CNG je 
zapotřebí odlišit od dalšího 
paliva LPG (Liguefied Petroleum 
Gas), každý z těchto plynů má 
odlišné vlastnosti a charak-
teristiky. CNG jako pohonná 

hmota umožňuje provozovat 
automobily a autobusy na zcela 
nové a kvalitativně vyšší úrovni 
– s vyšším výkonem, více 
bezpečné, s plnými servis-
ními zárukami, s minimálním 
vlivem na životní prostředí, 
s minimálními provozními 
náklady, s dlouhodobou per-
spektivou v zásobách klasického 
zemního plynu a hydrátů metanu 
(až 300 let). Většina automobilek 
má ve výrobním programu vozy 
s CNG pohonem, takže etapa 
přestavování vozů s původně 
benzinovým pohonem již 
skončila. V současné době po 
celém světě jezdí 7,5 milionů 
CNG vozidel, jejich počet 

rychle narůstá. V ČR je proza-
tím cca 1000 CNG vozidel a 
každý měsíc přibývají další.

Plnicí stanice
Společnosti skupiny RWE 
od konce roku 2006 do jara 2007 
otevřely 5 nových plnicích stanic 
CNG a to v Ostravě, Ústí nad 
Labem, Brně, Mladé Boleslavi 
a v Karlových Varech. Celkem 
se tak motoristé mohou těšit, 
že natankují CNG u 17 stanic 
rozesetých po celé republice, z 
toho 7 stanic provozují regionální 
společnosti skupiny RWE. Protože 
všechny plynárenské společnosti 
usilují o rozšíření této perspektivní 
pohonné hmoty a chtějí přinést 
pro motoristy komfort srovnatelný 
s tankováním benzínu či nafty, 
byl zaveden u vybraných plni-
cích stanic tzv. jednotný platební 
systém na zákaznickou platební 
kartu. Stanice CNG zahrnuté 
do sítě jsou bezobslužné, v provo-
zu 24 hodin nonstop. Každý mo-
torista či firma, kteří si pořídí CNG 
automobil, má možnost obrátit 

se na CNG specialistu, který 
působí u každé regionální 
plynárenské společnosti. 
Po podpisu smlouvy na odběr 
CNG je zákazník ihned vyškolen 
pro samoobslužné tankování 
a obdrží platební kartu s PIN 
kódem. Na počátku každého 
měsíce zákazník obdrží fak-
turu za odebraný CNG na všech 
stanicích za předchozí měsíc. 
CNG je nejlevnější pohonnou 
hmotou, její cena cca 15,50 Kč/
m3 je poloviční oproti benzinu, 
přičemž na spotřebě vozu je 
1 m3 CNG totéž co 1 litr ben-
zinu. Pro CNG vozy tak platí, 
že ujetí 1 km stojí cca 1,10 Kč. 

Automobily
V ČR se rozšiřuje nabídka osob-
ních a dodávkových vozidel na 
pohon CNG. Motoristé tak mohou 
u vybraných značek či typů voz-
idel vybrat, zda chtějí  
s benzínovým či naftovým 
pohonem nebo na CNG. Pořídit 
lze 4 typy vozů zn. Fiat, 2 typy 
vozů zn. Opel, 2 typy vozů 
zn. Citroën, 2 typy vozů zn. 
Volkswagen, 2 typy zn. Renault, 
objeví se i Mercedesy. Tuzem-
ský výrobce ŠKODA Auto v 
současné době teprve testuje 
prototypy ŠKODA Octavia CNG. 

Autobusy
V ČR CNG autobusy vyrábějí  
tři výrobci. Na silnicích se lze 
setkat celkem s 213 CNG auto-
busy. Celkem RWE Transgas,a.s. 
podpořil do konce roku 2007 již 
110 CNG autobusů částkou 22 
mil. Kč, a hlásí se další dopravní 
společnosti se zájmem o nákup 
CNG autobusů.  

fOtO EV České republice jezdí nyní přes 1000 CNG vozidel 
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nastartujte svou 
kariéru u nás
 V poslední době se stále více a více diskutuje na téma 
užší spolupráce mezi univerzitami a podnikatelskými subjekty. 

Kooperace podniků 
s univerzitami je pouze výjimečně 
opravdu účinná a neomezuje 
se jen na formální spolupráci, 
která se de fakto sestává 
z diplomových prací studentů. 

Ve Škodovce bychom velice 
neradi podléhali tomuto, bohužel, 
rozšířenému trendu. Naopak, 
chtěli bychom se postarat 
o změnu v celkovém pojetí 
vzájemné spolupráce studentů 
a naší společnosti. Proto jsme 
před třemi lety, na základě 
výzkumu mezi studenty ČVUT 
v Praze a ZČU v Plzni, zahájili 
první z programů. Jedná se 
o Trainee program, který je určen 
studentům čtvrtých ročníků 
technických oborů vysokých 
škol (první ročník magisterského 
studia). Hlavním předpokladem 

pro účast v programu jsou určité 
technické vědomosti a především 
zájem studenta pracovat na od-
borném projektu, který si vybere 
z nabídky, a jeho zájem rozvíjet 
své dovednosti v souvislosti 
s výkonem práce. Samozřejmě 
s tím plně souvisí to, že bude 
ochotný věnovat programu část 
svého volného času. Dalšími 
aktivitami, které jsou nedílnou 
součástí projektu, je jazykový 
kurz angličtiny a dvoudenní kurz 
komunikace a prezentace.

Výhod, které student díky tomuto 
programu získá, je hned několik. 
Tím nejstěžejnějším efektem je 
získání odborné praxe a pracov-
ních zkušeností. Dále je to rozvoj 
dalších dovedností vyplývajících 
z náplně programu – ať je to 
již zdokonalení se v angličtině, 
komunikaci nebo v přípravě 
prezentací. Nemalou výhodou 
je i to, že student může v práci 
pokračovat v pátém ročníku 
jako na své diplomové práci, 
a tu pak třeba přihlásit do soutěže 
Cena Emila Škody. Tam, pokud 
práce bude vyhodnocena, 
by mohl získat částku 
až 80.000,- Kč. 

Také po ukončení trainee pro-
gramu získá účastník finanční 
odměnu a certifikát o absol-
vování. Jen pro informaci, za tři 
roky běhu tohoto programu jej 
absolvovalo celkem 18 studentů.

Škodovka spustila další klasický  
stipendijní program, který je určen 
studentům 4. a 5. ročníků. Studen-
ti, kteří jsou do tohoto programu 
vybráni získávají měsíční stipen-
dium, které bude od letošního 
září zvýšeno na šest tisíc korun.
Zatím poslední a zbrusu nový 
program, který startuje letos 
v květnu je projekt pro absol-
venty vybraných oborů vysokých 
škol a nese název Start. Jeho 

prostřednictvím společnosti 
ŠKODA HOLDING nabízí  
absolventům technických 
vysokých škol bydlení v rekon-
struovaných bytech od veli- 
kosti 1+1 do 3+1. Byty jsou 
absolventům poskytovány 
na celkovou dobu 5 let.

Více informací o těchto pro-
gramech a o všech aktivitách 
určených pro studenty naj-
dete na www.skoda.cz

Ing. Jana bOrOwIeCKa
ì Jana.Borowiecka@skoda.cz

fOtO Ing. Jana Borowiecka, HR specialistka společnosti 
Škoda Holding a.s.

fOtO Společnost Škoda Hodling 
připravila letos stipendijní program 
i pro zahraniční studenty ČVUT



denty Ústavu technologie 
obrábění, projektování a me-
trologie na bakalářských 
pracích z praxe.

Další studenti jsou zapojeni 
společně s odborníky z BAEST 
na různých projektech 
z oblasti výroby – racionalizace 
technologických postupů, logistiky 
ve výrobě, implementace štíhlé 
výroby do praxe, etc.. Společnost 
dále nabízí možnost brigád 
při studiu studentům z oblasti 
předmětu jejich studia – zejména 
v oblasti konstrukce, technologie, 
ale i v dalších útvarech podniku. 

V neposlední řadě BAEST 
vítá do svých řad motivované 
a ambiciózní absolventy, kteří 
mají zájem pracovat na zají-
mavých projektech v dynamicky 
se rozvíjející exportně orien-
tované společnosti i po ukončení 
studia, včetně možnosti dalšího 
vzdělávání, uplatnění jazyků  
a následného kariérního růstu.  
V tomto roce je společnost 
BAEST opět zapojena  
i do druhého ročníku pro-
gramu Mentoring.

Máte-li zájem o některou  
z výše uvedených oblastí spolu-
práce (bakalářské a diplomové 
práce, praxe či stabilní pracovní 
pozice),  kontaktujte nás. 

Více informací naleznete  
na www.baest.cz
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BAEST, a.s. je významnou středně velkou českou  
výrobní a exportní společností. 

Ing. frantIšeK KulOVaný, Jr. Mba
ì frantisek.kulovany.jr@baest.cz

S námi jste 
nahoře…

Výrobní program zahrnuje 
výrobu a dodávky komponent 
pro stavební věžové jeřáby  
a speciální jeřáby, velkoobjemové 
nádrže, technologie čerpacích 
stanic pohonných hmot, kom-
ponenty obaloven a betonárek 
a technologických svařovaných 
konstrukcí pro strojírenství, 
stavebnictví, ekologii a energe-
tiku. Export výrobků společnosti 
BAEST směřuje do 18 zemí 
světa –  převážně EU a USA 
– a dosahuje až 90 % tržeb. 

Pozici společnosti a její prestiž 
jen podtrhují nominace, umístění 
a ocenění v mnoha významných 
soutěžích TOP firem v rámci celé 
České republiky. BAEST  
je držitelem ocenění v exportních 
soutěžích vyhlašovaných DHL 
a HK ČR (Exportér ČR roku 

2002, 2005), Nejlepší exportér 
ČR do USA 2006 a Firma Kraje 
2005. Efektivní řízení a vedení 
společnosti neustále prokazují 
topmanažeři, kteří jsou současně 
držiteli významných ocenění 
„Manažer odvětví strojírenství“ 
za roky 2002, 2005 a 2006  
v každoroční celonárodní soutěži 
Manažer roku a dále finalisté 
soutěže Podnikatel roku ČR.

Vedení společnosti si velmi dobře 
uvědomuje, že její budoucnost 
tvoří a budou tvořit mladí lidé 
s novými poznatky, nápady 
a elánem, a proto již dlouhodobě 
spolupracuje s ČVUT. S Fakul-
tou strojní byla v minulém roce 
navázána spolupráce, kdy se 
členové vedení společnosti 
zapojili do programu Mentoring, 
ve kterém studenti stínovali dva 
topmanažery společnosti při jejich 
každodenní řídící činnosti. Tato 
příležitost jim umožnila nahléd-
nout “pod pokličku” manažerské 
práce a získat jedinečnou 
zkušenost z praxe. Měli možnost 
sledovat problematiku řízení pod-
niku v celé šíři očima manažerů. 
Pro členy vedení to byla vítaná 
možnost zpětného nezávislého 
pohledu na činnost firmy.

BAEST chce studenty zaujmout, 
motivovat, seznámit a poté  
i angažovat do činnosti firmy, 
která jim ukáže reálný obraz 
chodu strojírenské společnosti 
a poté i usnadní následné 
sebeuplatnění v praxi a start 
kariéry. BAEST nabízí studentům  
různé zajímavé příležitosti 
nejen při studiu od 3. do 5. 
ročníku, ale i po jeho ukončení. 
Společně s vybranými ka-
tedrami Fakulty strojní vytváří 
příležitosti a připravuje témata 
pro zpracování bakalářských 
a diplomových prací. V letním 
semestru 2007/08 BAEST   
spolupracoval se třemi stu-

fOtO Ing. František Kulovaný
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ČVut vyvíjí vlastní 
závodní formuli

Společně staví formuli v barvách 
ČVUT. Návrh formule je zatím 
v plánech. Model by se měl 
objevit příští rok na student-
ských závodech formulí 
v německém Hackenheimu.   

„Stavíme formuli s motorem 
vzadu před zadní nápravou s ob-
jemem 600 kubických centimetrů 
a výkonem sto koní,“ uvedl 
Ing. Radek Tichánek z Fakulty 
strojní ČVUT, který vede stu-
dentský tým. Stroj bude vážit 
bez jezdce kolem dvě stě 
kilogramů. 

Formula SAE je konstrukční 
soutěž pro studenty inženýrských 
škol. Vznikla v USA 
v roce 1981. Od roku 1998 
existuje její evropská odnož 
Formula Student. Obě soutěže 
mají stejný cíl a prakticky stejná 
pravidla. Každý rok se v rámci 
Formula Student/SAE pořádá 
osm jednotlivých soutěží 

Tým ČVUT pod názvem Czech Technical University 
CarTech Formula Student/SAE Team tvoří 35 studentů 
Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní. 

po celém světě. V současné době 
se seriálů Formula Student/SAE 
účastní více než 270 univer-
zitních týmů z celého světa.

Prvního závodu letošního ročníku, 
který se pojede v červnu 
na britském okruhu Silver-
stone, se Česká republika 
nezúčastní. Čeští studenti vyrazí 
až na závod v Německu příští rok. 
Na závodní trati zápolí jednot-
livé univerzitní týmy na závodní 
trati v různých disciplínách 
o titul nejlépe navrženého vozu. 
Hodnotí se nejen výsledky 
závodů, ale také design 
nebo technické provedení stroje.     

„Účast ve formulovém týmu je 
pro nás splněním snu a zároveň 
i dveřmi pro naši kariéru bu-
doucích inženýrů. Náš tým je 
nabitý zápalem pro formule 
a máme jasnou vizi. Chceme 
se podívat do světa a ukázat, 
že i v České republice jsou 

schopní lidé, kteří umějí dosáh-
nout svého cíle. Motorem naší 
motivace je touha po vítězství,“ 
doplňuje Ing. Tichánek. 
Ze studentů budou vybráni 
čtyři piloti a jeden z nich příští 
rok v srpnu usedne za volant 
formule. Prvním kolem výběru 
mezi členy týmu projdou dále 
nejrychlejší řidiči motokár.     

Jelikož je na autě vedle 
strojařských dílů také řada 
elektrotechnických přístrojů, 
jako například řídící jednotka 
motoru, kontrola prokluzu, 
rozjezdu, diagnostika vozu 
a telemetrie, spojili své síly 
studenti ze dvou fakult ČVUT. 
Soutěž  je i o manažerských, 
marketingových a lidských schop-
nostech, které jsou v současném 
světě tak důležité nezávisle na 
oblasti činnosti. Formula Stu-
dent učí studenty, jak pracovat 
v týmu, v krátkých termínech 
a ve stresu. Vyžaduje 
plné nasazení. 

Stavba formule, její provoz, 
náklady na tým a účast na třech 
soutěžích přijdou celkem asi na 
milion korun. I z tohoto důvodu 
hledá tým CTU CarTech partnery, 
kteří mu pomohou zabezpečit 
projekt finančními prostředky, 
výrobou části vozu, poskytnutím 
know-how, nebo i způsobem dle 
vlastního návrhu. „Náš partner 
se stane rovnocennou součástí 
týmu. Chceme být nejlepší, 
proto vyzíváme všechny, kteří 
se chtějí podílet na úspěchu 
formule ČVUT, aby nám po-
mohli uskutečnit naše sny 
a splnili si zároveň i ty svoje,“ 
dodává Ing. Tichánek.  

Více informací o formuli ČVUT 
najdete na http://cartech.cvut.cz, 
případně na e-mailové adrese 
Radek.Tichanek@fs.cvut.cz

Mgr. anDrea VOnDráKOVá
ì vondrako@vc.cvut.cz

fOtO Jeden z návrhů budoucí podoby formule ČVUT

fOtO Ing. Radek 
Tichánek, Ph.D.
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Industriální sborník

Bienále Industriální stopy, 
pořádané od roku 2001, 
se postupně rozrostlo 
do celorepublikové akce 
s mezinárodní účastí, a kon-
ference, které tvořily odborné 
jádro každého ročníku, po-
rovnávaly především domácí 
zkušenosti v kontextu obdob-
ných snah kolem ve světě. 

Úvodní a pro orientaci v tématu 
zásadní esej Sira Neila Cossonse 
rozvíjí myšlenky jeho zahajovací 
přednášky na Čtvrtém bienále  
v roce 2007, které neslo podtitul 
Průmyslové dědictví kulturním 
potenciálem udržitelného rozvoje. 
Neil Cossons, který v roce 1971 
zakládal Ironbridge Museum  
a od roku 2000 byl předsedou brit-
ské vládní agentury na ochranu 
památek English Heritage, zde 
rekapituluje vývoj pohledů 
na problematiku průmyslového 
dědictví a formuluje jeho 
současné problémy. Druhá 

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT 
v Praze vydává pod názvem “Průmyslové dědictví / 
Industrial Heritage” sborník příspěvků ke Čtvrtému bienále.

kapitola shrnuje výrazné evrop-
ské počiny uplynulých let a jejich 
vzájemné propojování. Přináší 
příspěvky Axela Föhla, mluvčího 
Asociace zemských pracovníků 
památkové péče v Německu, 
Keitha Falconera, vedoucího 
sekce Industriální archeologie 
vládní agentury English Heritage  
v Británii, Paula Smithe, specia-
listy francouzského Ministerstva 
kultury a komunikace, a Wolf-
ganga Eberta za projekt Evropské 
trasy průmyslového dědictví. 

Ve sborníku následují aktuální 
přehledy argumentů a příkladů 
proměny areálů a objektů zanika-
jícího průmyslu na krystalizační 
místa urbanizace, udržitelného 
rozvoje sídel a krajiny, které 
ve třetí kapitole představují 
např. Michael Mende z Vys-
oké školy výtvarných umění 
v Brunšviku, Györgyi Németh, 
prezidentka maďarského národ-
ního komitétu ICOMOS, 

nebo Lars Sharnholz, vědecký 
ředitel Institutu pro novou indus-
triální kulturu (INIK) ve Forstu. 
Texty o proměně atmosféry a hod-
notových kritérií na naší domácí 
scéně, doložené četnými příklady 
diskutovaných staveb a projektů, 
pak tvoří kapitolu čtvrtou, uvoze-
nou statí Benjamina Fragnera. 
Z českých přispěvovatelů je 
třeba jmenovat Evu Dvořákovou 
z Národního památkového 
ústavu v Praze a Josefa Štulce, 
prezidenta Českého národ-
ního komitétu ICOMOS.

Jednotlivá Bienále Industriální 
stopy však kromě konferencí 
zastřešovala i bezpočet názorově 
pestrých, víceméně autonomních 
výstav, performancí i koncertů. 
Pátá kapitola zvažuje sílu a smysl 
osobního zážitku při doteku  
s industriálním prostředím. 
Přispěli do ní umělci, teoretici 
a kurátoři - Miloš Vojtěchovský,  
Louise N. Boucher, Tomáš 
Žižka, Dagmar Šubrtová, Ra-
doslava Schmelzová a Dan 
Senn. Atmosféru i význam čtyř 
ročníků Bienále pak v závěru pub-
likace přibližuje text Petra Urlicha. 
Úplné znění všech textů  
v češtině nebo v českém překladu 
je doplněno anglickými názvy  
a popisky obrázků, včetně odkazu 
na stránku anglického textu  
v závěru knihy, kde jsou pří-
spěvky uvedeny v plném 
nebo zkráceném znění. 

Sborník bude možné zakoupit 
v Prodejně technické literatury 
ČVUT na adrese Studentský 
dům, Bílá 90, 160 00 Praha 6 
nebo ve vybraných odborných 
knihkupectvích.

Benjamin Fragner (ed.), 
Průmyslové dědictví/Industrial 
Heritage. Sborník příspěvků 
k mezinárodnímu bienále 
Industriální stopy © ČVUT 
v Praze 2008, česky a anglicky, 
312 stran 190x240 mm, 
240 fotografií.

Mgr. luKáš beran
ì beran@vc.cvut.cz

fOtO Kanalizační čistírna v pražské Bubenči z let 1900–1906, dějiště konferencí

PUBlikACe
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Vědecké konference 
na ČVut v Praze
červen - září
16. – 19. června 2008
23. sympozium o fyzice  
a technologii plazmatu
Symposium je jednou z největších 
pravidelně pořádaných akcí 
v rámci ČVUT a je zároveň jedi-
nou celostátní akcí, která se věnuje 
problematice plazmatu. Sympozia 
se pravidelně účastní cca 250 
zahraničních účastníků z 30 států.

Kontaktní osoba: 
doc. RNDr. Jan Píchal, CSc.
E-mail: sppt@aldebaran.cz
Místo konání: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Webové stránky: 
http://sppt.aldebaran.cz

19. – 20. června 2008
Průmyslové dědictví Ústeckého kraje
Vědecká konference s tématem 
průmyslového dědictví Ústeckého  
kraje, jeho mapováním a revi-
talizací. Konference je určena 
studentům a pedagogům, historikům, 
památkářům a dalším odborníkům.

Kontaktní osoba: 
Ing. Vladislava Valchářová
E-mail: valcharo@vc.cvut.cz
Místo konání: 
Ústí nad Labem, Litvínov, Most
Webové stránky: 
http://vcpd.cvut.cz/

19. – 21. června  2008
XVII. Mezinárodní kolokvium 
o integrabilních systémech 
a kvantových symetriích
Kolokvium věnováno nejnovějšímu 
vývoji v oblasti integrabilních systémů 
a kvantových grup. Předběžný program 
zahrnuje následující témata: Kvan-
tové a klasické integrabilní systémy, 
kvantové grupy a jejich reprezen-
tace, nekomutativní geometrii.

Kontaktní osoba: 
prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc.
E-mail: burdik@kmlinux.fjfi.cvut.cz
Místo konání: 
Fakulta jaderná a fyzikálně 
inženýrská ČVUT
Webové stránky: 
www.km.fjfi.cvut.cz/intsystems

22. – 27. června 2008
IRRMA 7 – 7. konference 
o průmyslovém využití radiačních 
a radioizotopových měření
Cílem mezinárodní konference je spojit 
vědce a inženýry sdílející společné 
zájmy v oblasti metod měření 
s využitím záření a radionuklidů. 
Je věnována jak současným 
trendům, tak budoucím per-
spektivám v této oblasti. 
Tématické zaměření zahrnuje 
i výzkum a využití zdrojů záření 
v oblasti medicíny, kulturního dědictví, 
životního prostředí a nové trendy 
ve vývoji zdrojů a detektorů záření.

Kontaktní osoba: 
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
E-mail: irrma7@fjfi.cvut.cz
Místo konání: 
Fakulta jaderná a fyzikálně 
inženýrská ČVUT 
Webové stránky: 
http://irrma7.fjfi.cvut.cz

10. – 16. srpna 2008
Workshop of experiment do-fnal
Pravidelný workshop experi-
mentu DO-FNAL v rámci 
mezinárodní spolupráce, 
zaměřený na zkoumání 
interakcí anitproton-proton při 
těžišťové energii 2TeV.

Kontaktní osoba: 
prof. RNDr. Vladislav Šimák, CSc.
E-mail:simak@fzu.cz
Místo konání: 
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Webové stránky:
www.particle.cz/D02008

1. – 3. září 2008
COGAIN 2008
Mezinárodní konference zaměřená na 
komunikaci s počítačem pomocí zraku.
Kontaktní osoba: 
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
E-mail: step@labe.felk.cvut.cz
Místo konání: 
Hotel Diplomat Praha
Webové stránky: www.cogain.org

9. – 11. září  2008
6. mezinárodní sympozium 
o ultrazvukové Dopplerovské 
anemometrii v mechanice tekutin
Cílem sympozia je možnost výměny 
nejnovějších poznatků z oblasti aplikace 
ultrazvukové dopplerovské techniky. 
Sympozium pomáhá nejen porozumět 
širokému spektru aplikací ultrazvukové 
anemometrie, ale rovněž poskytuje 
možnost konfrontace podnětů pro 
naplnění potřeb specifických aplikací.

Kontaktní osoba:
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
E-mail: isud6@fsv.cvut.cz
Místo konání: 
Kongresové centrum ČVUT, 
Masarykova kolej Praha
Webové stránky:
 http://isud6.fsv.cvut.cz

14. – 17. září 2008
30. konference o matematice 
na VŠTEZ
Tradiční konference vytváří pros-
tor pro setkání vědeckých 
pracovníků a učitelů matematiky 
Kontaktní osoba: Ing. 
Michal Beneš, Ph.D.
E-mail: benes@mat.fsv.cvut.cz
Místo konání: Hotel Tech-
nik, Lázně Bohdaneč
Webové stránky: http://mat.fsv.
cvut.cz/komisevstez/30vstez/

23. – 24. září 2008
Konference o mostech 
k životnímu jubileu prof. Křístka
Téma konference pokrývá široké 
spektrum zajímavých otázek z oborů, 
jejichž společným jmenovatelem 
jsou stavby pozemního a dopravního 
inženýrství. Hlavním úkolem je seznámit 
zájemce s novými poznatky ve výz-
kumu, teorii, technologii, navrhování, 
projektování a s ukázkami realizací 
mostů a dalších zajímavých konstrukcí 
nejen z betonu, ale také ocelových a 
zděných. Příspěvky budou mít formu 
vyzvaných přednášek významných 
odborníků z akademických, projek-
tových a realizačních pracovišť.

Kontaktní osoba: 
Ing. Vladimíra Vytlačilová
E-mail: 
vladimira.vytlačilova@fsv.cvut.cz
Místo konání: 
Masarykova kolej, Praha 6
Webové stránky: 
http://concrete.fsv.cvut.cz/
beton08/beton08.php
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Master of Business Ad-
ministration (MBA)
Dvouletý studijní program 
pořádaný ve spolupráci 
s Sheffield Hallam University.
Program je koncipován 
jako studium při zaměstnání 
s cílem prohloubit všeobecné 
manažerské znalosti a doved-
nosti. Výuka probíhá v českém 
a v anglickém jazyce. 
Absolventi programu získávají 
titul MBA z britské 
Sheffield Hallam University.

Kontaktní osoba: 
Zuzana Jarošová
Tel.: 224 359 121
E-mail: mba@muvs.cvut.cz
Místo konání: 
Masarykův ústav vyšších studií, 
Horská 3, 128 00 Praha 2
Cena: 321 000,- Kč

Certifikát v managementu 
- Manažerské minimum
Kurz se skládá z výuky 
manažerských předmětů. 
Probíhá v českém jazyce. 
Program má za cíl roz-
víjet ty schopnosti 
a dovednosti manažera, 
které jsou podstatné 
pro efektivní výkon řízení. 

Celý kurz je organizován formou 
9-ti dvoudenních modulů. Studium 
je ukončeno vypracováním 
a obhajobou závěrečného projek-
tu. Absolventi získávají Certifikát 
v managementu od MÚVS ČVUT 
v Praze, doložený podrobným 
popisem jednotlivých modulů.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Petra Brettová
Tel.: 224 359 125
E-mail: brettova@muvs.cvut.cz 
Místo konání: 
Masarykův ústav vyšších studií, 
Horská 3, 128 00 Praha 2
Cena: 45 000,- Kč

Řízení projektů EU 
Posluchači se seznámí a os-
vojí si teoretické i praktické 
znalosti a dovednosti pro: 
zpracování projektů pro získání 
finanční dotace v rámci fondů 
EU, prezentování, projednávání 
a obhajování projektů a dalších 
dokumentů fondů EU a budou 
připraveni k možnosti získat 
certifikát projektový manažer 
Společnosti pro projektové 
řízení podle standardů IPMA.
Cílovou skupinou kurzu jsou 
zaměstnanci Úřadů Regionál-
ních rad regionů soudržnosti, 

zaměstnanci státní správy - 
odborů (sekcí) EU a samosprávy, 
podnikatelské subjekty, poraden-
ské organizace, neziskový sektor 
a profesní sdružení a komory.

Kontaktní osoba: 
doc. Ing. Václav Jelen, CSc.
Tel.: 224 354 531
E-mail: jelen@fsv.cvut.cz
Místo konání: 
Fakulta stavební ČVUT, 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Cena kurzu: 33 300,- Kč

MBA English
Kurz angličtiny pro manažery. 
Výuka probíhá v jednoden-
ních blocích 1x14 dní (pátek) 
a zahrnuje obchodní terminologii, 
obchodní gramatiku (procvičování 
jevů, které činí největší prob-
lémy), psaní a praktické 
předvedení vlastní prezentace.

Kontaktní osoba: 
PhDr. Monika Hřebáčková
Tel.: 224 359 130
E-mail: hrebackova@muvs.cvut.cz
Místo konání: 
Masarykův ústav vyšších studií, 
Horská 3, 128 00 Praha 2
Cena kurzu: 26 500,- Kč

Kariérní kurzy na ČVut v Praze

Kariérní centrum ČVut nabízí
VerOnIKa lObreISOVá
ì lobreisova@vc.cvut.cz

• poradenství studentům a absolventům ČVUT v oblasti HR
• pracovní příležitosti - inzerce nabídek firem
• brigády, odborné stáže
• trainee programy
• přípravu pro pracovní pohovory
• semináře na rozvíjení osobnostních dovedností 
• firmám zprostředkování kontaktu se studenty ČVUT
• mentoring aneb „Jak to chodí v praxi“

Sledujte pravidelně stránky http://www.cvut.cz/cs/pc/kc

Veronika Lobreisová, manažerka KC ČVUT, říká “Velký zájem o semináře Time Management a Etiketa 
v letním semestru nás utvrdil v tom, že tento způsob sebevzdělání je mezi studenty ČVUT žádaný. Proto 
již připravujeme semináře na rozvíjení dalších dovedností, které studentům umožní snadnější začlenění 
do profesního života.”

fOtO  Veronika Lobreisová




