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Nově zvolení čestní členové České společnosti pro mechaniku
Newly Elected Honorary Members of the Czech Society for Mechanics
Miloslav Okrouhlík

Členové hlavního výboru ČSM na své schůzce konané dne 3. března 2009 se
rozhodli, a to v souhlase se Stanovami společnosti, vyznamenat několik svých
význačných členů titulem Čestný člen České společnosti pro mechaniku a vyjádřit jim
tak ocenění za jejich celoživotní přínos k mechanice, inženýrským vědám a k výuce, k
podpoře spolupráce mezi institucemi a univerzitami a v neposlední řadě za jejich
dlouholetou aktivní podporu činnosti Společnosti.
V minulosti bylo čestné členství uděleno jen pětkrát, a to otcům zakladatelům
tehdy ještě Československé společnosti pro mechaniku. Byli to
Prof. Dr. Ing. Jan Jerie, DrSc.

1913 – 2002

Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc.

1929 –

Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc.

1907 – 1985

Prof. Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc.

1898 – 1996

Prof. Ing. Jaroslav Němec, DrSc.

1923 – 2005

Nově jmenovanými čestnými členy se stali
Prof. Ing. Ivo Babuška, DrSc.
Prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc.
Prof. Ing. Zdeněk P. Bažant
Prof. Ing. Jiří Dvořák
Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., dr.h.c.
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Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc.
Prof. Ing. Vlastimil Křupka, DrSc.
Prof. Ing. Herbert A. Mang
Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr.h.c.
Ing. Ladislav Půst, DrSc.
Doc. Dr. Ing. Aleš Tondl, DrSc.
Podrobnosti o odborném a profesním životě nově zvolených čestných členů jsou
v následujícím textu, který je kompilátem životopisů získaných od oceněných i od jejich
kolegů.

***
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Z odborných životopisů nově zvolených čestných členů České společnosti
pro mechaniku
Brief Curricula Vitae of Newly Elected Honorary Members of the Czech Society for
Mechanics

Prof. Ing. Ivo M. Babuška, DrSc.
Institute for Computational Engineering and Sciences
The University of Texas at Austin 201, East 24th Street, ACES, Austin TX 78712 USA
e-mail: babuska@ices.utexas.edu
Born in Prague 1926
Education
1949 Dipl Ing, Civil Engineering Technical University Prague
1951 PhD Technical University Prague
1955 CSc. Czechoslovak Academy of Sciences
1960 DrSc. Czechoslovak Academy of Sciences
Academic Positions
Mathematical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, 1949 – 1068
University of Maryland at College Park, USA, 1968 – 1995
University of Texas at Austin, Robert Trull Chair USA, 1995-present
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Research field
Applied mathematics and computational science, theory and implementation of
numerical treatment of partial differential equations. theory of the finite element
methods, mathematical and computational problems of uncertainties.
More than 300 papers in reviewed journals; most cited author; more than 20000
citations, h-index 68, g-index 126 ( May 2009) , 7 books.
Acknowledgements
5 honorary doctorates ( Westminster University, England: Brunel University England,
Helsinki University of Technology, Finland, Charles University Prague, Technical
University Prague) Member: National Engineering Academy USA, The Academy of
Medicine, engineering and Sciences, European Academy of Sciences, Czech Learned
Society, Engineering Academy of Czech Republic, Distinguished University of
Maryland Professor Honorary Member of the Association of Czech Mathematicians and
Physicists Bolzano Medal of the Academy of Sciences of Czech Rep, Medal de Scientia
Humanitete Optime Merits Academy of Sciences of Czech Rep., Medal Quiecumque
Homo Natus Ministry of Education of Czech republic, Czechoslovak State Award,
Birkhoff Prize, ICAM Congress Medal, Asteroid 36060 named Babuska.
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Prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., Feng.
Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i.,Centrum diagnostiky materiálů,
Veleslavínova 11, 301 14 PLZEŇ
e-mail: balda@cdm.it.cas.cz
Narozen 20. 5. 1932 v Plzni
Po maturitě na gymnáziu, roční nedobrovolné práci ve Škodovce a nakonec i po
absolvování VŠSE v Plzni s vyznamenáním nastoupil Ing. Balda do Strojního výzkumu
Výzkumného ústavu ŠKODA v Plzni, kde pod řízením prof. dr. Ing. Vladimíra
Marcelliho začal řešit problémy dynamiky rotorů velkých turbosoustrojí. Teoreticky
odvodil a experimentálně potvrdil vliv pružných podpor na kritické otáčky rotorů a vliv
útlumu ložisek

na špičkové vibrace

v rezonanci.

Řešil všechny problémy

spojené s dynamikou rotorů všech v té době vyvíjených turbosoustrojí o výkonech
100, 200, 500 a 1000 MW včetně jejich vyvažování v elektrárnách. Po 1,5 roční stáži na
TU Delft v Holandsku se začal věnovat i problematice náhodných kmitů kolejových
vozidel a jimi vyvolávaného porušování.
Od počátku 70. let minulého století spolupracoval na řešení úkolů Státního plánu
základního výzkumu, nejdříve jako řešitel a v závěru i jako člen rady programu. Byl i u
zrodu plzeňského pracoviště ÚTAM ČSAV v roce 1983 jako jeho externí pracovník.
Později byl i členem Kolegia mechaniky ČSAV. V průběhu svého aktivního života vedl
výzkumná střediska technické dynamiky, měření a vyhodnocování, technické
kybernetiky a pak i celý Strojní výzkum. Od roku 1990 vedl Ústřední výzkumný ústav
ŠKODA Plzeň jako jeho ředitel. Po dosažení důchodového věku odešel koncem roku
1992 do Ústavu technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí ČSAV, jehož řízením
byl vzápětí pověřen. Ten pak ztransformoval do sdružení AV ČR-ZČU. Zde se zapojil
do pedagogické činnosti a dosáhl hodnosti docenta a později profesora mechaniky.
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Vydal 3 skripta a napsal cca 200 příspěvků do časopisů, konferencí a kongresů doma i v
zahraničí a výzkumných zpráv v průmyslu i v akademických podmínkách.
Viz http://hera.cdm.cas.cz/czech/balda/balda.html.
Stal se zakládajícím členem Inženýrské akademie ČR a je členem její Rady. Po
řadu let pracoval i v komisích Grantové agentury ČR, z toho i 2 roky jako předseda
komise Technické vědy. Je členem redakční rady Strojníckého časopisu vydávaného
Ústavem materiálů a mechaniky strojů Slovenské akademie věd, kde je i členem
zkušební komise pro obhajoby dizertačních prací pro hodnost DrSc. Byl též předsedou
podobné komise AVČR pro titul DSc. pro oblast mechaniky těles a prostředí. Je členem
komise doktorského studia z oblasti aplikované mechaniky na ZČU v Plzni. Organizoval
a vedl 3 mezinárodní konference EAHE – Engineering Aero- and Hydro- Elasticity,
iniciované prof. R. E. D. Bishopem. Po mnoho let zastupoval Československo a později
i Českou republiku v Technical Committee on Rotor Dynamics of IFToMM. Je též
členem národního komité IUTAM.
Do Československé společnosti pro mechaniku vstoupil po získání vědecké
hodnosti CSc. jako její člen. Později se stal členem výboru plzeňské pobočky
Společnosti a nakonec jejím předsedou. Tuto funkci vykonával řadu let. Potom působil
po několik volebních období v hlavním výboru ČSM jako jeho místopředseda.
Za svoji činnost byl oceněn ještě Československou společností pro mechaniku
čestnou medailí Za zásluhy o rozvoj mechaniky. V roce 1992 obdržel od primátora
Historickou pečeť města Plzně za zásluhy o rozvoj výzkumu. V roce 2005 byly výsledky
jeho práce oceněny udělením Pamětní medaile Západočeské univerzity v Plzni.
More details: http://hera.cdm.cas.cz/czech/balda/balda.html
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Prof. Ing. Zdeněk P. Bažant
A135 Technological Institute, 2145 Sheridan Road, Evanston, IL 60208-3109, USA
Tel.: (847) 491-4025 (secretary 491-3351, dept. 491-3257, 491-3258)
Fax: 491-4011.
e-mail: z-bazant@northwestern.edu,
www.civil.northwestern.edu/people/bazant.html

Born December 1937, Prague
U.S. citizen, naturalized l976; married 1967; two children.
Education
1960 C.E. (Civil Engineer), Czech Technical University in Prague (ČVUT),
l963 Ph.D. in Engineering Mechanics, Czechoslovak Academy of Sciences (ČSAV),
Prague,
l966 Postgraduate Diploma in Theoretical Physics, Charles University, Prague,
1967 Docent (habilitatis) in Concrete Structures, Czech Technical University in Prague
(ČVUT).
Registration
Registered Structural Engineer, Illinois (since 1971).
Professional positions
Bridge Engineer, Dopravoprojekt (State Consulting Firm),
Prague, Jan. 1961–Jan. 1964.
Scientific Worker, Adjunct Assistant Professor, Consultant, Czech Technical University
(ČVUT), Building Research Institute (now Klokner Institute), Prague, 1964 – 67.
Post-Doctoral Visiting Researcher, CEBTP Paris, 1966–67.
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Research Fellow, University of Toronto, 1967 – 68.
Associate Research Engineer, University of California, Berkeley, 1968 – 69.
Associate Professor of Civil Engineering, Northwestern University, 1969 – 1973.
Professor of Civil Engineering, Northw. Univ., 1973 –.
Sta. Consultant (part-time), Argonne National Laboratory, 1974 – 94.
Walter P. Murphy Professor of Civil Engineering and Materials Science (a distinguished
chair endowed in 1942 by W.P. Murphy), Northw. University, 1990 –.
McCormick Institute Professor, Northwestern University, 2002 – (held simultaneously
with Murphy Chair).
Main administrative positions
1981 – 1987 Director, Center for Concrete and Geomaterials, Northwestern University,
1974 – 1978, 1992 – 1996 Program Coordinator, Structural Engrg. and Materials,
Northwestern University.
More details: http://www.civil.northwestern.edu/people/bazant.html
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Prof. Ing. Jiří Dvořák
George J. Dvorak
Adjunct Professor
Department of Civil and Environmental Engineering, Northwestern University
Evanston, IL 60209-3109, USA
e-mail: g-dvorak@northwestern.edu

Education
C.E. Czech Technical University, Prague, 1956
CSc. Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, 1964
Ph.D. Brown University, 1969
Citizenship: United States
Academic Appointments
1964 – 1965, Brown University,
1967 – 1979, Research Associate, Division of Engineering Duke University,
1974 – 1979, Professor of Civil Engineering,
1977 – 1979, Professor of Biomedical Engineering,
1979 – 1984, Director of Graduate Studies in Civil Engineering, University of Utah,
1979 – 1984, Professor and Chairman, Department of Civil Engineering,
1980 – 1984, Professor of Materials Science and Engineering,
1982 – 1984, Director, Center for Composite Materials,
1984 – present, Rensselaer Polytechnic Institute,
1984 – 1995, Professor and Chairman of Civil Engineering,
1986 – 2006, Professor of Mechanical Engineering, Aeronautical Eng. and Mechanics,
1995 – 2007, William Howard Hart Professor of Mechanics,
2008, Professor Emeritus
10

Term Appointments
l975 – l976, Cambridge University, Engineering Department, Cambridge, England,
Senior Fellow,
1986, Yale University, School of Engineering,
1991, 2000, Politecnico di Milano, Milan, Italy, Department of Structural Engineering,
Spring 1995, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark. Department of Solid
Mechanics,
2007 – 2010, Northwestern University, Department of Civil Engineering. Adjunct
Professor.
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Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., dr.h.c.
ÚTAM AV ČR v. v. i., Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
e-mail: Fryba@itam.cas.cz

Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., dr.h.c., se narodil 30. 5. 1929 ve Studenci u
Horek v Podkrkonoší. Po studiu na reálném gymnáziu v Jičíně studoval Stavební fakultu
ČVUT v Praze (1948 – 1953). Byl vědeckým aspirantem ve Výzkumném ústavě
dopravním u školitele prof. Ing.dr. Kolouška, DrSc. a zabýval se dynamikou stavebních
konstrukcí, zvláště kmitáním mostů. V r. 1956 obdržel vědeckou hodnost DrSc.
Ve zmíněné vědecké disciplíně dosáhl velkých mezinárodních úspěchů. Napsal
přes 200 vědeckých prací a zvláště vydáním knih Kmitání těles a konstrukcí při
pohyblivém zatížení a Dynamika železničních mostů se stal známým a citovaným po
celém světě. Zmíněné knihy byly totiž vydány česky, anglicky a čínsky. Proto byl
členem a později i předsedou několika výborů znalců Mezinárodního výzkumného
ústavu železničního (ERRI) v Utrechtu, 1967 – 2002. Přitom řídil výzkum železničních
mostů v celé Evropě.
Úspěšně řešil dynamické účinky jedoucích vozidel po železničních mostech,
teoreticky a experimentálně až do rychlostí 500 km/h (v mezinárodní spolupráci), dále
účinky vodorovných příčných a podélných sil na mostech, účinky teploty na
spolupůsobení bezstykové koleje a mostu, statisticky zpracoval spektra namáhání a
zatěžovacích sil i jejich účinky na únavu mostů. Výsledky jeho práce se objevily
v národních (ČSN) a mezinárodních normách (Eurokódech).
Je členem hlavního výboru České společnosti pro mechaniku (1972) a po čtyři
období byl i jejím předsedou (1991 – 2007), předsedou Evropské asociace pro stavební
dynamiku (EASD), 1999 – 2002, členem Inženýrské akademie ČR (1996) a členem
redakční rady prestižního mezinárodního časopisu Journal of Sound and Vibration (od
2004). Ovládá aktivně anglicky, francouzsky a německy, částečně i rusky, a proto se
12

mohl stát úspěšným předsedou výboru znalců ERRI (European Rail Research Institute),
kde musel vést jednání ve třech oficiálních jazycích. V r. 2004 obdržel čestný doktorát
na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice. Nyní je vedoucím vědeckým pracovníkem
Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.
More details: http://www2.itam.cas.cz/~rendlova/index.php?pid=4&person_id=13

Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
e-mail: senior@hoschl.cz

Profesor Höschl se narodil roku 1925. Svou životní dráhu zahájil jako asistent
profesora Jaroslava Hýbla v Ústavu vodních strojů a strojního chlazení na Vysoké škole
strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT v Praze. Začátkem padesátých let
nastoupil do libeňského závodu ČKD, kde se záhy vypracoval v uznávaného odborníka
na vyšetřování příčin poruch strojů a jejich odstraňování. Trvající bytová nouze v Praze
ho však přinutila závod opustit.
Byl jmenován a ustanoven docentem pro obor pružnosti a pevnosti na tehdejší
Vysoké škole strojní v Liberci (dnes Technická univerzita), kde se stal později
profesorem a po dvě období zastával akademické funkce (nejprve prorektora pro vědu a
výzkum a pak děkana Strojní fakulty).
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Pro svou zásadovost a také pro podporu reformního hnutí za Pražského jara byl
nucen školství opustit. Nalezl útočiště v Ústavu termomechaniky ČSAV (nyní AV ČR).
Zákaz pedagogického působení se mu podařilo obejít tím, že nalezl podporu v pražském
Domě techniky Československé vědeckotechnické společnosti, který pod jeho vedením
uspořádal 22 celostátních seminářů, k nimž Höschl vydal stejný počet skript.
Doktorskou dizertační práci mohl obhájit až roku 1990 po změně režimu. V téže době
byl zvolen předsedou vědecké rady ústavu. Stal se též externím členem vědecké rady
Strojní fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach a po rozpadu státu jejím čestným
členem.
Höschl byl po mnoho let členem redakční rady časopisu Strojírenství, a to až do
jeho zániku. Je dodnes členem redakční rady slovenského Strojníckého časopisu.
V letech 1959 – 1969 vypracovával pravidelné recenze pro časopis Applied Mechanics
Reviews. Jeho publikační činnost dokumentuje více než 130 článků ve sbornících a
odborných časopisech (tuzemských i zahraničních), jedna celostátní učebnice (další
učebnici přeložil z němčiny) a několik monografií, jichž je autorem nebo spoluautorem.
Byl vyznamenán zlatou plaketou Františka Křižíka ČSAV, zlatou plaketou Vysokej
školy technickej v Košiciach, Čestnou plaketou Československé společnosti pro
mechaniku a Pamětní plaketou Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci. Höschl
patří k zakládajícím členům Čs. společnosti pro mechaniku, Čs. společnosti pro nauku o
kovech a Asociace strojních inženýrů.
More details: http://www.it.cas.cz/cs/hoschl
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Prof. Ing. Vlastimil Křupka, DrSc.
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
Veveří 95, 611 00 Brno
Tel.: 541 212 429
e-mail: krupkav@uam.cz

Narodil se v roce 1927 na Hané v Kroměříži. Otec měl stavební firmu
v Přemyslovicích u Prostějova. Zde prožil mládí jako vesnický kluk. Do škol
v Prostějově a Olomouci měl daleko a dojíždění zabralo denně minimálně 6 hodin času.
Na studium měl proto méně času, ale naučil se s ním šetřit, což se mu později hodilo i na
vysoké škole v Brně – na Stavební fakultě. Věnoval se od samého začátku stavební
mechanice ocelových konstrukcí. Hledal stále dokonalejší vyjádření pro jejich chování
v provozu a z toho plynoucí jejich životnost či spolehlivost v souladu se známou
myšlenkou Henri Poincarého „experience est la source unique de l´hypothése“. Známé a
citované u nás i v zahraničí jsou zejména jeho práce v oboru tenkostěnných konstrukcí
v oboru vázaného kroucení či stabilitě. Jsou obsaženy již v jeho kandidátské dizertační
práci v padesátých letech. Doktorskou práci obhajoval v Praze na Stavební fakultě
ČVUT. Později se věnoval konstrukcím v petrochemickém a hutním průmyslu. Zejména
jeho práce z oboru stability a boulení jsou již dnes vloženy do evropské normy Buckling
of Sheels, European Design Recommendations 5th Edition.
Založil Ústav aplikované mechaniky v Brně, který se angažuje zejména při
výstavbě energetického průmyslu (především jaderného, ale i vodních elektráren). Byl
konzultantem projektantů významných konstrukcí velkostrojů v severočeském revíru,
televizních stožárů (např. Cukrák, Ještěd) a velkokapacitních nádrží na ropu,
projektovaných významnými podniky (Vítkovice, Královopolská a další).
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Je dlouholetým členem evropské komise pro ocelové konstrukce v Bruselu. Učil
na Strojní a Stavební fakultě v Brně, ale i v zahraničí v Káhiře. Měl mnoho přednášek
v Německu (Karlsruhe, Hamburg, Dráždany), v Polsku (Gdaňsk, Varšava), Rakousku
(Štýrský Hradec), Skotsku (Glasgow) a jinde, kde má řadu mladších kolegů, kteří na
jeho práce navazují.
More details: http://www.uam.cz/?page=krupka_oslava

Prof. Herbert A. Mang
Vienna University of Technology,
Karlsplatz 13, 1040 Vienna, Austria
e-mail: Herbert.mang@tuwien.ac.at

Born in Vienna, Austria 1942
1968: married to Barbara Mang
1972, 1974: Birth of sons Johannes and Thomas
1967: Dipl.-Ing. (Civil Engineering), Vienna University of Technology
1970: Dr. techn., Vienna University of Technology
1974: Ph.D. (Major: Structural Engineering, Minor: Mathematics),
Texas Tech University, USA
1977: Habilitation, Vienna University of Technology
1983: Full Professor (Strength of Materials), Vienna University of Technology
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1984 – 2004: Head, Inst. for Strength of Materials, Vienna University of Technology,
Austria
1991 – 1994: Dean (Chairman), Faculty of Civil Engineering, Vienna University of
Technology
1994 – 1995: Prorector (Vice President), Vienna University of Technology
1995 – 2003: Secretary General, Austrian Academy of Sciences
2003 – 2006: President, Austrian Academy of Sciences
2003 – : Member of the Science Council of the Federal Government of Austria
2008 – : Head, Inst. for Mechanics of Materials and Structures, Vienna University
of Technology
Activities Abroad
1971 – 1973: Fulbright Fellow, Texas Tech University, USA
1975 – 1976: Max Kade Fellow, Cornell University, USA
1979 (3 months): Visiting Associate Prof., Tokyo University, Japan
1981 (3 months): United Nations Field Expert, Zhengzhou Research Institute
for Mechanical Engineering, People’s Republic of China
Scientific Activities
Basic and applied research in the following areas: mechanics of deformable solids,
structural mechanics, computational mechanics, computational acoustics, multi-field
analysis, multi-scale analysis, 18 books and book editorships, 412 articles in scientific
journals and conference proceedings; co-editor of 2 international journals, member of
the editorial board of 39 journals.
Activities in Scientific Organizations
1992 – 1995: President of the Central European Association for Computational
Mechanics (CEACM)
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1998 – Vice President of the International Association for Computational Mechanics
(IACM)
2005 – President of the European Community on Computational Methods in Applied
Sciences (ECCOMAS)
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Prague, University of Mining in Leoben), honorary professorship (Tongji University
Shanghai), Full Member of the Austrian Academy of Sciences, Foreign Associate of the
U.S. National Academy of Engineering, the Polish Academy of Sciences (Warsaw), the
Hungarian Academy of Sciences, the Croatian Academy of Sciences and Arts, the Polish
Academy of Sciences and Arts (Cracow), the Slovak Academy of Sciences, the Albanian
Academy of Sciences, the German Academy of Technical Sciences, the Engineering
Academy of the Czech Republic, the Slovak Academy of Engineering Sciences, the
Academy of Sciences of Lisbon, the National Academy of Sciences of Ukraine, the
Brunswick Scientific Society, the European Academy of Sciences and Arts (Salzburg),
and the Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Paris)
Many Scientific Prizes, Medals and Decorations

More details:
http://www.oeaw.ac.at/oeaw_servlet/e_PersonenDetailsGeneric?id=10068
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Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr.h.c.
ÚTAM AV ČR v. v. i., Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
e-mail: Pirner@itam.cas.cz

Narodil se 11. září 1928 v Praze. Po středoškolském studiu absolvoval v letech
1947 až 1952 Vysokou školu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Po krátkém
působení v mostním odd. Státního ústavu železničního projektování nastoupil jako
asistent prof. V. Kolouška, DrSc. na Vysokou školu železniční na katedru stavební
mechaniky, vedenou prof. J. Ducháčkem, DrSc. Zde setrval, i po přestěhování školy do
Žiliny, až do roku 1970 (v letech 1962 až 1968 byl proděkanem pro vědu a výzkum).
V roce 1970 nastoupil do Ústavu teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM)
ČSAV v Praze jako vědecký pracovník v oddělení dynamiky a aeroelasticity. Na konci
roku 1975 musel z politických důvodů odejít. Pak až do roku 1990 byl v oddělení statiky
a dynamiky v Technickém a zkušebním ústavu stavebním, kde vytvořil oddělení pro
dynamické vyšetřování konstrukcí. Prvního června 1990 se vrátil do ÚTAM jako jeho
ředitel.V ÚTAM pracuje dosud.
V roce 1963 kandidátskou prací Statické a dynamické účinky větru na plošné
konstrukce dosáhl hodnosti CSc.V roce 1964 se habilitoval prací Vliv statických a
dynamických sil na předpjaté zavěšené sítě.Vědecké hodnosti DrSc. mohl dosáhnout až
v roce 1982 (Pružné lineární soustavy náhodně zatížené, aplikované na vysoké
konstrukce zatížené větrem). Svou odbornou a vědeckou činnost zaměřil především na
teoretický a experimentální výzkum účinků vzdušného proudu na stavební konstrukce.
Odměněn byl v roce 1983 Státní cenou (spolu s prof. Fischerem, dr. Náprstkem a prof.
Baťou), v roce 1973 cenou akademika Kloknera (spolu s prof. Fischerem a dr.
Náprstkem), v roce 1988 medailí pražského N.D. (izolace Nové scény od otřesů a
hluku), v roce 2008 medailí České společnosti pro mechaniku a oborovou medailí Ing.
Fr. Křižíka.
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M. Pirner je zakládajícím členem Inženýrské akademie ČR, byl vedoucím skupiny
větrové inženýrství České společnosti pro mechaniku a je členem tří redakčních rad.
Pirnerova literární činnost obsahuje asi 200 publikací z oboru aerodynamiky
stavebních konstrukcí v zahraničních a domácích časopisech a asi 100 publikací
z poslední doby, které obsahují identifikaci porušení stavebních konstrukcí pomocí
dynamické odezvy. Dvě knižní publikace vydal v zahraničí (s prof. Fischerem a dr.
Náprstkem) a několik knih pro domácí trh.
More details: http://www2.itam.cas.cz/~rendlova/index.php?pid=4&person_id=30

Ing. Ladislav Půst, DrSc.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
e-mail: http://www.it.cas.cz/cs/pust
Narozen 26. ledna 1927, v Praze.
1950, ČVUT Praha, Fakulta strojní (Ing.),
1955, ČVUT (CSc.),
1968, ČVUT (DrSc.),
1973, člen korespondent ČSAV,
1988, řádný člen – Akademik ČSAV,
1991 – 1992, člen Prezidia Československé akademie věd.
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Zaměření
Dynamika strojů, nelineární kmitání, rázy v soustavě těles, modelová technika,
dynamika rotorů uložených v magnetických a plynových ložiskách, mechatronika
Publikace
8 knih, 8 sborníků (editor), 9 skript, 220 článků, 4 patenty
Zaměstnání
1950 – 1955 SVÚSS Praha,
1955 – dosud ÚT AV ČR,
1969 – 1990 zástupce ředitele ÚT ČSAV.
Vedlejší zaměstnání
1968 – 1990

Vědecko – pedagogický pracovník FJFI ČVUT.

Funkce
1966, člen přípravného výboru pro založení Čs. Společnosti pro mechaniku
1966 – 1992,

člen hlavního výboru (resp. Revizní komise) Čs. Společnosti pro

mechaniku, 8 let vedoucí odborné skupiny Technická mechanika.
1962 – 1990, člen Vědeckého kolegia mechaniky, VKM ČSAV,
1960 – 1990, koordinátor, místopředseda a předseda rady stěžejního směru SPZV ,
1991 – 1992, předseda Oborové rady OR 2 – technické vědy a kybernetika, GAAV,
1999 – 2002, místopředseda Oborové rady OR 2,
1990 – 1994, člen Vědecké rady ČVUT,
2003 – 2009, člen POK GAČR Strojírenství,
1990 – 1995, Hlavní redaktor Věstníku ČSAV.
Člen redakčních rad
Strojnícky časopis (1965 – 2003),
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Acta technica AVČR (1981 – 2000),
Věda a technika (1984 – 1990),
Advances in Mechanics, Warszawa, PAN, (1982 – 1992),
International Journal of Mechanical Sciences, London (1976 – 1982).
Mezinárodní funkce
1988 – 1995, Generální sekretář IFToMM – International Federation for the Theory of
Machines and Mechanisms,
1995 – 2001, Předseda Technical Committee for Nonlinear Oscillations – IFToMM,
dosud členem TCNO,
Od 1987 člen „Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics“.
Vědecké školení
1965 – Školení aspirantů včetně obhajob ( 12 CSc.)
1977 – 2001, předseda komise pro obhajoby doktorských diz. prací (DrSc.)
v oboru 39-01-9 „Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí“, ( 48 obhajob)
2002 – dosud, člen dvou komisí pro obhajoby doktorských dizertačních prací (DSc.)
v oboru „Mechanika těles, mechanismů a prostředí„ a ad hoc komise (2006 -2007)
1961 – 1996, člen 2 komisí pro obhajoby kandidátských diz. prací (CSc.)
v oboru 39-01-9.
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Hon. Prof. Dr. Ing. Aleš Tondl DrSc., dr.h.c.
e-mail: ales.tondl@seznam.cz

Narodil se 1925 ve Znojmě, kde absolvoval obecnou školu a dvě třídy reálného
gymnázia. Maturoval na gymnáziu v Moravských Budějovicích a po maturitě pracoval
v továrně jako učeň strojního zámečnictví. Po válce studoval na Strojní fakultě VUT
v Brně, kde promoval v únoru 1950. Ve školním roce 1949 – 50 pracoval jako asistent
na ústavu spalovacích motorů na téže škole. V červnu 1950 podal dizertační práci a
koncem téhož roku byl promován (Dr. techn.).
V říjnu 1950 nastoupil aspiranturu na ČVUT v Praze – školitelé prof. F. Budinský
a prof. J. Janatka. Obhájil kandidátskou dizertaci v r. 1955 (vyšla knižně 1956 [1]).
Vzhledem k tomu, že tato kandidátská dizertace byla věnována vlivu parametrické
buzení, byla i další činnost zaměřena na tyto a nelineární systémy. V roce 1956 vyšla
kniha (viz [2]), což byla první kniha u nás věnovaná tomuto oboru. V letech 1953 – 90 (s
výjimkou roku 1956, kdy působil v tehdejší Laboratoři teoretické a aplikované
mechaniky SAV v Bratislavě) pracoval jako vědecký pracovník v Státním výzkumném
ústavu pro stavbu strojů v Praze – Běchovicích (SVÚSS). V prvých letech v SVÚSS se
dr. Tondl věnoval dynamice rotorových systémů, a to zejména samobuzeným kmitům a
vlivu kluzných ložisek. Dále byly analyzovány i jiné vlivy a teoretické práce byly
doplněny a konfrontovány s výsledky experimentálního výzkumu. Shrnuté výsledky
vyšly v knižně v roce 1965 anglicky (viz [3]) a v roce 1971 v japonštině a ruštině.
V roce 1964 se habilitoval pro obor technické mechaniky. V roce 1967 obhájil
doktorskou dizertaci (kniha [3]). Koncem sedmdesátých let v rámci úkolů ČSAV byl
analyzován vzájemný vliv samobuzení a vnějšího nebo parametrického buzení.
Původním úkolem byla analýza synchronizačního jevu. V druhém případě při kontrole
analytického řešení pomocí analogového počítače byl odhalen jev, který spočívá v tom,
že v určitém intervalu frekvence parametrického buzení dochází k úplnému potlačení
23

samobuzených kmitů, tj. v určitém intervalu frekvence parametrického buzení je
zvýšena hladina pozitivního tlumení. Tento jev byl nazván parametrická antirezonance,
kterou lze využít k potlačení samobuzených kmitů. K dalšímu zkoumání bylo možno
přistoupit později, neboť koncem roku 1990 odešel ze zdravotních důvodů do penze.
Spolu s prof. G. Schmidtem napsal knihu o nelineárních kmitech, vyšla v roce 1986 (viz
[4]).
I v penzi po zlepšení zdravotního stavu pokračoval dr. Tondl ve výzkumné
činnosti, a to jak s domácími, tak zahraničními kolegy. Již na počátku devadesátých let
to byla spolupráce s prof. R. Nabergojem z univerzity v Terstu, která začala analýzou
vlivu mořských vln na kývavý pohyb lodi. Byly navrženy a analyzovány přesnější
modely. Tyto systémy patří do třídy nelineárních tak zvaných autoparametrických
systémů. Spolupráce pokračovala analýzou dalších systémů patřících do této třídy ve
spolupráci s prof. F. Verhulstem (Matematický ústav univerzity v Utrechtu) a jeho
doktorandy. Výsledky jsou shrnuty v knize [5]. Ve spolupráci s kolegy z VUT Brno byly
analyzovány možnosti tlumení kmitů v nelineárních systémech (viz [6]). V roce 1999 u
příležitosti stého výročí založení VUT Brno byl dr. Tondlovi udělen čestný doktorát.
Významná je spolupráce s kolegy z Ústavu mechaniky, Strojní fakulty Technische
Universitaet Wien (TU Wien). Počátek bylo pozvání jako hostujícího profesora, a to na
přednášky o nelineárních kmitech a speciálních problémech rotorových systémů v roce
1993, což byl počátek další spolupráce. S prof. H. Springerem byl analyzován problém
útlumu kmitů kabiny lanovky vlivem větru (výsledky řešení tvoří jednu kapitolu knihy
[6]. Mnohem rozsáhlejší byla spolupráce s prof. H. Eckerem, která se týkala analýzy
různých samobuzených systémů, a to s využitím výše zmíněné parametrické
antiresonance. Tomuto problému je zcela věnována habilitační práce prof. Eckera (viz
[7]). Do spolupráce byli zapojeni i někteří asistenti, doktorandi a studenti. Analytické
studie byly doplněny i experimentálními výsledky na modelech. Byly předneseny
referáty na konferencích a publikovány články v časopisech (přehledně v [8]).
Spolupráce s TU Wien byla oceněna v roce 1999 jmenováním doživotním honorárním
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profesorem a v roce 2005 (u příležitosti semináře k jeho 80. narozeninám) čestnou
medailí TU Wien.
A. Tondl je autorem nebo spoluautorem 11 knih, více než 20 monografií
(především v rámci monografií vydaných SVUSS a Rozprav ČSAV) a přes 200
publikací v časopisech a sbornících z konferencí). Je ženatý, má jednoho syna a dvě
vnučky.
Literatura
[1] Tondl A.: Kmitanie rotorov s nerovnakou tuhosťou hriadela, Vydavatelstvo
Slovenskej Akademie Ved, Bratislava, 1956.
[2] Půst L., Tondl A.: Úvod do theorie nelineárních a quasiharmonických kmitů
mechanických soustav, Nakl. ČSAV, 1956.
[3] Tondl A.: Some Problems of Rotor Dynamics, Nakl. ČSAV v koedici s Chapman &
Hall, London, 1965.
[4] Schmidt G., Tondl A.: Non-Linear Vibrations, Akademie-Verlag, Berlin in coedition
with Cambridge University Press, 1986.
[5] Tondl A., Ruijgrok T., Vehulst F. Nabergoj R.: Autoparametric Resonance in
Mechanical Systems, Cambridge University Press, 2000.
[6] Tondl A., Kotek V., Kratochvil C.: Vibration Quenching of Pendulum Type Systems,
CERM akad. Nakl. Brno, 2001.
[7] Ecker H.: Suppression of Self-Excited Vibrations in Mechanical Systems by
Stiffness Excitation, ARGESIM/ASIM-Verlag, Wien, 2005.
[8] Tondl A.: To the problem of self-excited vibration suppression, Engineering
Mechanics, Vol. 15, 2008, No. 4, p. 297 – 307.
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Rudolf Brepta a jeho doba 1
Rudolf Brepta – His Life, Work and People around Him
Miloslav Okrouhlík

Summary The paper is devoted to life of Rudolf Brepta and to his scientific
achievements. A survey of his investigation deeds, dedicated to propagation
of stress waves in solids, is presented as well as contributions of his
colleagues and close co-workers. The analytical methods he used are
briefly sketched out and a few typical results are shown.
Narodil se 10. května 1922 v Praze. Mládí prožil na Slovensku, kam následoval
své rodiče, jeho otec byl železničář. Maturoval v Bratislavě v roce 1939.
V roce 1939 začal studovat na Vysoké škole strojního a elektrotechnického
inženýrství ČVUT v Praze. V listopadu téhož roku byly vysoké školy uzavřeny. V letech
1939 – 1941

navštěvuje dvouletý abiturientský kurz na Strojní průmyslové škole

v Presslově ulici v Praze na Smíchově. Je zakončen druhou maturitou.
V letech 1941 – 1945 je konstruktérem u firmy Janka v Radotíně.
Po válce pokračoval ve studiu. V letním semestru roku 1945 má zapsánu
mechaniku u dr. Josefa Šrejtra. Vzpomíná, že mluvil tichým hlasem a stále odbíhal od
tématu. Jako studijní pomůcky byly v té době k dispozici jen ručně psané přednášky a
stará Felberova skripta Mechanika hmotného bodu a Základy kinematiky. Studium
dokončil v roce 1948.

Článek byl napsán v roce 2007, kdy doc. Brepta slavil své kulaté narozeniny. Do redakce Bulletinu se
dostal v loňském roce, avšak pro jeho délku ho nebylo možno ihned otisknout. Na řadu se dostal až v
tomto roce, který však není kulatým výročím jeho narození. Avšak vzhledem k tomu, že doc. Brepta
nepochybně byl významnou osobností naší mechaniky, domníváme se, že je správné, když
připomeneme jeho život a přínos pro mechaniku.
1
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Již koncem studií uspěl v konkurzu vypsaném na místo asistenta na tehdejším
Ústavu technické mechaniky a do zaměstnání nastoupil 1. listopadu 1947. Dalšími
dvěma asistenty na ústavu v té době byli inženýři Miroslav Šejvl (1911 – 1997),
pozdější profesor mechaniky na vysoké škole v Plzni, později v Ostravě a Miloslav
Pošmourný (1919 – 1954).
U prof. Šrejtra strávil necelých šest let. Vzpomíná na ústavní knihovnu – velký
dojem na něj udělala publikace History of Elasticity, kterou sepsal Isaac Todhunter a
poté editoval a podstatně rozšířil Karl Pearson. Také Timošenkovy knihy o kmitání ho
nadchly. Svým expresivním stylem vyjadřování bohatým na detaily o tom říká:
… a tam mezi stovkami knih jsem objevil německou versi klasické knihy Timoshenko:
Schwingungsprobleme der Technik z roku 1932. Svazek v typicky černých deskách se
zlatým nátiskem vydavatelství Springer jsem velice podrobně prohlédl a ustrnul jsem.
Vzpomínám si na svůj první pocit, který jsem tehdy dovedl přibližně vyjádřit slovy: „tak
tohle je taky mechanika“.
Profesora Šrejtra kladně hodnotí za jeho čtyřdílnou učebnici technické mechaniky
Statika, Kinematika (dvoudílná) a Dynamika. Podle doc. Brepty byl však při výuce
mechaniky kladen přílišný důraz na statiku, kinematiku a zvláště na grafické metody,
význam dynamiky se nedoceňoval. Profesora Šrejtra nazývá Felberovým epigonem.
Profesor Viktor Felber učil mechaniku na ČVUT mezi dvěma válkami a byl jednou
z obětí heydrichiády v roce 1942. Zvláště pak profesoru Šrejtrovi nemůže doc. Brepta
odpustit, že za celý život neopustil svět tuhé mechaniky a ani zpovzdáli nenahlédl do
oblasti mechaniky těles poddajných.
Rád

vzpomíná,

jak

s kolegou

Pošmourným

dlouze

profesora

Šrejtra

přesvědčovali, a nakonec přesvědčili, aby do osnov dynamiky zařadil partie o
Lagrangeových rovnicích.
V roce 1950 profesor Šrejtr nabídl Ing. Breptovi, ve věku jeho 28 let, aby se ujal
vedení katedry technické mechaniky na nově vznikající Vysoké škole strojní v Plzni.
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Sám Brepta k tomu říká: … nechtělo se mi opustit Prahu, měl jsem k tomu i osobní
důvody. Nabídku jsem proto odmítl.
V srpnu roku 1953 přešel na nově založenou Vysokou školu železniční, která
zpočátku sídlila v Praze – Karlíně. Tam se stal vedoucím katedry mechaniky a pružnosti
a poté v roce 1954 se habilitoval. Na novém působišti upravil osnovy tak, aby byl větší
důraz kladen na dynamiku. Pružnost tam tehdy přednášel prof. Němec se dvěma
asistenty – Ing. Janem Volkem a Ing. M. Čepickým.
Na novém působišti, jsa osvobozen od knuty tuhé mechaniky, se doc. Brepta
poprvé setkává s úlohami o rázu, které se pak stanou jeho životním osudem. Jsou to
např. úlohy o dynamických silách ve spřáhlech vlakové soustavy při rozjezdu a brzdění
nebo o přechodovém napětí, které vznikne v náhle zastaveném vláknu útku vystřeleném
vodním paprskem. Jeho velkou inspirací byla tehdy kniha Stress Waves in Solids od
Herberta Kolského. To byla bible, na kterou jsme později my – jeho doktorandi – museli
přísahat.
Ještě jeden nebo dva semestry vypomáhal s přednáškami u prof. Šrejtra. Vysoká
škola železniční, později nazvaná dopravní, se poté přestěhovala do Žiliny. V letech
1961 a 1962 tam jezdil přednášet každý týden. K 1. únoru roku 1963 školu definitivně
opustil. Jeho nástupcem na katedře mechaniky se stal Ing. Jan Volek.
Snažil se vrátit na katedru mechaniky fakulty strojní ČVUT v Praze – nepodařilo
se mu to. Doc. Brepta často citoval údajný výrok prof. Šrejtra: … jeho příchod na
katedru by nepřispěl ke klidu.
V roce 1963 nastoupil doc. Brepta do oddělení mechaniky pružných těles (vedl je
tehdy Dr. L. Půst) v Ústavu pro výzkum strojů, který později změnil název na Ústav
termomechaniky ČSAV. Ředitelem ústavu byl Ing. Josef Květoň. Nejbližšími
spolupracovníky doc. Brepty byli v té době inženýři M. Prokopec a J. Beneš, kteří se
zabývali převážně metodami pro experimentální sledování rychlých dějů při šíření
vln v tělesech. V roce 1964 bylo Půstovo oddělení rozděleno na dvě části. Nově zřízené
oddělení nestacionární dynamiky vedl Ing. J. Heřt.
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1. května 1966 odešel z ÚT ČSAV na Strojní fakultu ČVUT, kde měl vzniknout
výzkumný ústav podobný Stavebnímu ústavu a doc. Brepta měl být pověřen jeho
vedením. Z celé akce nakonec sešlo. Doc. Brepta pak po dvanáct let sedával na katedře
částí strojů a prof. Bolek, tehdejší vedoucí katedry a též děkan fakulty strojní, mu
nechával v jeho odborném a výzkumném zaměření zcela volnou ruku a nezatěžoval ho
pedagogickými povinnostmi.
V polovině šedesátých let vzniká rukopis knihy Brepta – Prokopec: Šíření
napěťových vln a rázy v tělesech. V té době prof. A. Farlík nabízí doc. Breptovi místo na
brněnské katedře mechaniky. Brepta odmítá.
Od začátku roku 1968 se doc. Brepta vrací na pětinový úvazek do ÚT, zůstane
tam až do konce roku 1990. Zde na jaře 1968 obhájil doktorskou dizertační práci.
Koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let v rychlém sledu přicházejí do
ÚT noví mladí pracovníci, kteří se stávají jeho doktorandy (říkalo se jim tenkrát vědečtí
aspiranti). Postupně jsou to J. Beneš, F. Valeš, M. Okrouhlík, H. Šebková, J. Červ a J.
Trnka. Později se též spolupodílel i na vědecké přípravě E. Veselého, I. Huňka, L. Peška
a I. Tvrdíka. Svým doktorandům se věnoval s plným nasazením a s péčí, která
nepřipouštěla odmluvy.
Doc. Brepta se zabýval šířením vln v poddajných tělesech. Uvažoval malá
posunutí, malé rotace, malá přetvoření a lineární konstitutivní vztahy. Za těchto
předpokladů je úloha obecně popsána Cauchyho pohybovými rovnicemi, kinematickými
vztahy pro infinitesimální přetvoření a lineárním vztahem mezi napětím a přetvořením –
Hookeovým zákonem
∂ 2ui
1 ⎛ ∂u ∂u j ⎞⎟
= ρ 2 , ε ij = ⎜ i +
, σ ij = Cijkl ε kl .
∂x j
2 ⎜⎝ ∂x j ∂xi ⎟⎠
∂t

∂σ ji

V jednorozměrném případě je úloha šíření vln popsána vlnovou rovnicí, která (v neomezeném prostředí) má nedisperzní řešení.
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2
∂ 2u
2 ∂ u
=
c
, c0 =
0
∂t 2
∂x 2

E

ρ

, u = f ( x − c0t ) + F ( x + c0t ) .

Doc. Brepta se převážně zabýval analytickým řešením dvourozměrných případů.
Jako příklad uveďme 2D Lamého pohybové rovnice (po vyloučení napětí jsou vyjádřeny
jen v derivacích posuvů u, v podle času t a prostorových souřadnic x, y ) ve složkovém
vyjádření. Youngův modul pružnosti a modul ve smyku jsou označeny E , G .
V souhlase s tehdejšími zvyklostmi symbolem μ je označeno Poissonovo číslo. Pro
rovinnou napjatost mají rovnice tvar

⎡ ∂ 2u ∂ 2 v ⎤
∂ 2u
E ⎡ ∂ 2u
∂ 2v ⎤
+μ
ρ 2 =
⎢
⎥ + G⎢ 2 +
⎥,
∂x∂y ⎦
∂y ∂x ⎦
∂t
1 − μ 2 ⎣ ∂x 2
⎣ ∂y
⎡ ∂ 2 v ∂ 2u ⎤
E ⎡ ∂ 2v
∂ 2v
∂ 2u ⎤
+μ
ρ 2 =
⎢
⎥ + G⎢ 2 +
⎥.
x
y
∂x ∂y ⎦
∂
∂
x
∂t
∂
1 − μ 2 ⎣ ∂y 2
⎣
⎦
V neomezeném prostředí mají tyto rovnice nedisperzní řešení, oddělená pro
podélné a příčné posuvy. Popisují rozruchy šířící se rychlostmi c3 a c 2 , a to ve tvaru

u = f (x ± c3t ), v = h( y ± c3t ), c3 =

E
,
ρ (1 − μ 2 )

u = F ( y ± c2t ), v = H ( x ± c2t ) c2 =

G

ρ

.

Řešení je platné pro funkce f , h, F a H , mající spojité alespoň druhé derivace.
Pro úlohy s oblastmi konečných rozměrů a nestacionární deformační a napěťová pole je
analytické řešení podstatně složitější. Naznačíme to v dalším textu.
Šedesátá a sedmdesátá léta jsou páně docentovým nejplodnějším odborným
obdobím.
Breptovo zaměření výzkumu šíření napěťových vln bylo podle něho iniciováno
důkladným studiem tehdy dostupných publikací. Často citoval Impact on Bodies (W.
Goldsmith), již zmíněnou Timoshenkovu knihu o kmitání, kde jsou stati o podélném
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rázu tenkých tyčí a o příčném rázu tuhé kuličky na tenký nosník, Pochhamerovy
publikace o ustáleném kmitaní ve válcové prizmatické tyči a Lambovy práce o podélném
a příčném kmitání v tlusté desce. Doc. Brepta se svými spolupracovníky postupně řešil
celou řadu úloh.V chronologickém pořadí uvádíme nejdůležitější z nich.
Disperze podélných vln v prizmatických tyčích čtvercového a obdélníkového
průřezu. O možnostech výpočetní techniky té doby svědčí to, že doc. Brepta zdůrazňuje,
že přibližné řešení vedlo na vyčíslování determinantu
jedenáctého stupně a byl použit počítač National-Elliot 803.
Výzkum

jednorozměrných

a

dvourozměrných

homogenních řetězců – mechanických soustav tvořených
soustavou hmotných bodů spojených podélnými, příčnými i
diagonálními nehmotnými pružinami. Tomuto modelu jsme
říkali metoda fyzikální diskretizace. Zde se navazovalo na práce Brillouinovy.
Další úlohou bylo analytické řešení torzních rázů v tenkých kotoučích.
Též podélný čelní ráz válcových tyčí se zkoumal, schéma úlohy je na obr. 1.
Snaha vysvětlit existenci tahového napětí ve směru kolmém na osu a doprovázeného
tlakovým napětím ve směru rázu, které vede k velkým smykovým napětím v blízkosti
podélné osy symetrie, vyvolávajícím poškození materiálu – potvrzených experimentálně
v laboratoři prof. A. Farlíka v Brně.

Obr. 1. Podélný čelní ráz válcových tyčí. Vlevo teoretická poloha vlnových čel.
Vpravo pozdější řešení „skutečného“ rázu metodou konečných prvků.
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Následuje analytické řešení podélného rázu válcových tyčí. Doc. Brepta navrhl
zjednodušení postupu původně navrženého R. Skalakem v roce 1957. Breptovo řešení,
na rozdíl od Skalakova, bylo platné i pro krátké časy po rázu. Numerické řešení,
vyžadující přesné vyčíslení Besselových funkcí ve velkém rozsahu argumentů, dokončil
F. Valeš až v osmdesátých
letech.
Další velkou úlohou byl
čelní ráz tlustých desek.
Analytické vztahy byly
odvozeny již v roce 1966.
Z hlediska numerického
vyčíslení je řešení
jednodušší, neboť
nevyžaduje Besselovy funkce – vystačí s hyperbolickými a goniometrickými funkcemi.

Obr. 2. Příčný ráz na tenký pás.
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Přesto se numerické řešení podařilo dokončit až později, počátkem sedmdesátých
let. Největší zásluhu na tom měl opět Ing. František Valeš. Další řešenou úlohou byl
příčný ráz na tenký pás. Řešitelem byl Ing. F. Valeš. Schéma úlohy a použité souřadnice
jsou na obr. 2.
Na této úloze ukážeme metodiku v té době používaných analytických postupů. Na
pohybové rovnice je nejprve aplikována Fourierova transformace v prostoru, pak
Laplaceova transformace v čase. Následuje inverzní transformace, která vede na
nekonečné řady nevlastních integrálů. Například pro složku napětí vychází
4d

σ 0m h

∞

⎛y
⎝d

⎞
⎠

⎛x
⎝d

⎞
⎠

σ x = − ∫ F1 ⎜ , γ d ⎟ cos ⎜ γ d ⎟ d(γ d ) +
0

∞ ∞

⎛y
⎞
⎛x
⎞
⎛c t
⎞
+ ∑ ∫ F2 ⎜ ,ξ n , γ d ⎟ cos ⎜ γ d ⎟ cos ⎜ 2 ξ n γ d ⎟ d(γ d ) +
⎝d
⎠
⎝d
⎠
⎝ d
⎠
n =1 0
∞ ∞

⎞
⎛c t
⎞
⎛x
⎞
⎛y
+ ∑ ∫ F3 ⎜ ,η n , γ d ⎟ cos ⎜ γ d ⎟ cos ⎜ 2 η n γ d ⎟ d(γ d ) .
⎠
⎝ d
⎠
⎝d
⎠
⎝d
n =1 0
Bezrozměrové polohové proměnné integrandu ξ n , η n a integrační proměnná γ d jsou
vázány disperzními vztahy. Jsou to dvě transcendentní rovnice, jejichž kořeny je nutno
vypočíst ještě před integrací.

) (

(2 − ξ ) cosh (γ d
2 2
n

)

1 − k L ξ n2 sinh γ d 1 − ξ n2 −

(

)

(

)

(

)

(

)

− 4 1 − k Lξ n2 1 − ξ n2 sinh γ d 1 − k L ξ n2 cosh γ d 1 − ξ n2 = 0,
4 1 − kTη n2 1 − η n2 sinh γ d 1 − kTη n2 cosh γ d 1 − η n2 −

(

)

2

) (

(

)

− 2 − kTη n2 cosh γ d 1 − kTη n2 sinh γ d 1 − η n2 = 0.
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Kořeny se hledaly metodou půlení intervalu. Jsou na obr. 3. Před vlastní integrací,
která se prováděla jednotřetinovou Simpsonovou metodou, bylo třeba stanovit integrační
obor konvergence. Výpočty byly naprogramovány v Algolu, numerické řešení
provedeno na počítači Elliott 4500.

Obr. 3. Prvních 35 větví disperzních závislostí pro úlohu rázu na tenký pás.

N

Obr. 4. Srovnání výsledků analytického řešení s výsledky metody fyzikální diskretizace.
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Na obr. 4 jsou srovnány výsledky pro tenký pás získané Ing. F. Valešem
postupem uvedeným výše s výsledky získanými metodou fyzikální diskretizace (M.
Okrouhlík). Shoda, které jsme tehdy dosáhli, byla náramná. Numerická integrace
několika málo tisíc obyčejných diferenciálních rovnic, kterou bylo třeba provést, byla na
mezi nám dostupných počítačů. V čase jsme integrovali Rungeho-Kuttovou metodou,
počítali jsme na počítači CDC 6600 ve Státním statistickém úřadu.
Začátkem sedmdesátých let se doc. Brepta se svými spolupracovníky začal
zabývat výzkumem vlastností diskrétních metod pro řešení úloh nestacionárně
zatěžovaného kontinua. Byla to metoda sítí, metoda fyzikální diskretizace a zvláště pak
metoda konečných prvků (MKP). Tu však nikdy plně nevzal na milost. Tvrdil např., že
jedna ze základních vad metody konečných prvků spočívá ve skutečnosti, že neumí
dokonale splnit okrajové podmínky (např. přesně nulové napětí na nezatíženém okraji
tělesa). Namítali jsme, že existence reziduálního napětí v místech, kde teoreticky nemá
být, je dobrou mírou přesnosti výpočtu – neuspěli jsme však. Později, ve Studii ČSAV č.
13 (Modifikace metody konečných prvků pro nestacionární problémy dynamiky) z roku
1982, dochází ke smířlivějšímu závěru a připouští, že metoda konečných prvků je
v nestacionární dynamice přece jenom použitelná. V závěru této publikace na str. 109
uvádí, že pokud je vlnová délka o řád větší než je rozměr prvku, chová se diskrétní
model, s nepatrným odchylkami, jako kontinuum.
Jaký je dnešní pohled na možnost požívat metodu konečných prvků při řešení
nestacionárních úloh v mechanice poddajných těles popsaných modelem kontinua?
Představme si, že pracujeme s homogenní sítí konečných prvků, jejichž
charakteristický rozměr prvku je s . Tímto prvkem chceme „bezpečně“ vystihnout
harmonickou funkci, mající vlnovou délku λ . Požadujme proto, aby se do této vlnové
délky vešlo alespoň pět prvků, tedy λ = 5s . Jaká je frekvence takové harmonické
složky? V oceli se rozruch šíří rychlostí řádově c = 5000 m/s . Vztah mezi vlnovou
délkou a periodou kmitání je λ = cT . Frekvence je převrácenou hodnotou periody
f = 1 / T , takže frekvence hledané harmonické složky je f = c /(5s) .
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characteristic sizes and corresponding frequencies
atom size
austenite steel grain size
1 mm finite element
1 MHz level
1 GHz level
FE analysis range from 0.1mm to 100mm
maximum exp. sampling limit 100 MHz - 14 bits
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Obr. 5. Charakteristické velikosti a odpovídající frekvence – meze možností.
Pro jednomilimetrový prvek, kterým modelujeme šíření rozruchu v oceli, vychází
limitní frekvence, za předpokladu výše zmíněné pětiprvkové úvahy, řádově
f =

5000
= 1 × 106 Hz = 1 MHz .
5 × 0.001

Na obr. 5 jsou řádově uvedeny charakteristické rozměry atomu, zrna austenitické
oceli a rozsahu velikosti prvků, s nimiž jsme schopni v důsledku paměťových omezení
na současných počítačích pracovat, a dány do relace s frekvencemi, které můžeme
„spolehlivě“ našimi výpočty postihnout. Je též uvedena mezní vzorkovací frekvence
současných špičkových záznamových zařízení.
Doc. Brepta byl iniciátorem systematického průzkumu diskrétních vlastností 1D a
2D lineárních lagrangeovských prvků. Disperzní závislosti pro tyčový a trojúhelníkový
prvek s lineární náhradou posuvů a pro jak konzistentní, tak i diagonální matici
hmotnosti jsou na obr. 6.
Cílem bylo určení jejich filtračních vlastností, stanovení vlivu nestejné hustoty
sítě

a posouzení vlivu konzistentní a diagonální matice hmotnosti na charakter

výsledků.
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.

Obr. 6. Disperzní vlastnosti tyčových a trojúhelníkových prvků
Průběhy disperzních vlastností pro 1D lagrangeovské a hermiteovské prvky
s vyšším stupněm tvarové funkce, uvedené na obr. 7, vykazují existenci pásmových
filtrů (M. Okrouhlík, C. Höschl). Tyto práce byly podnětem k pozdějšímu zkoumání
tohoto jevu u 2D prvků s vyšším stupněm tvarové funkce (J. Plešek, L. Kolman –
kolegové z ÚT).
Doc. Brepta se též zabýval úpravami matice hmotnosti se záměrem „vylepšení“
disperzních vlastností. S tímto tématem se setkáváme dodnes, a to jak na konferencích,
tak i v ÚT.
Teoretické závěry vlnové teorie byly podnětné pro hodnocení experimentálních
výsledků získaných metodou akustické emise (Z. Převorovský, M. Landa, F. Valeš, J.
Červ).
Doc. Brepta byl často žádán o odpověď na otázku, jak je tomu s vlnami
nelineárními. Podle vzpomínek kolegů z tehdejšího SVÚSS na to odpovídal: „Pane
kolego, v lineárním vlnovém světě je tolik nejasného a nevyřešeného, že by bylo pošetilé
pouštět se do neprozkoumaného světa nelinearit“. Připomeňme, že pracoviště,
zabývající se nelineárními vlnami, je v estonském Tallinu. Založil je a vybudoval Jurij
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Engelbrecht, jeden z Breptových stážistů z konce šedesátých let. Po osamostatnění
Estonska se stal předsedou Estonské akademie věd.
Po mnoha letech používání metody konečných prvků v lineární i nelineární
nestacionární dynamice se rádi k výsledkům analytických řešení vracíme. Jsou totiž
vynikajícími testovacími benchmarky – nelineární úlohy se řeší iteračními postupy a
řešení lineární bývá počáteční aproximací.
Je iniciátorem a jedním z autorů dvoudílného Technického průvodce Mechanika I
a Mechanika II. Jednotlivé díly vyšly v roce 1986 a 1987. Spoluautory byli K. Juliš, L.
Půst, V. Brát, F. Turek a J. Brousil. Později se rozhodujícím způsobem spolupodílel na
vytvoření a vydání dalšího průvodce Mechanické kmitání, a to s L. Půstem a F. Turkem.
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Obr. 7. Disperzní vlastnosti 1D lagrangevských a hermiteovských prvků. Je patrná
existence pásmových filtrů.
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Těžká automobilová havárie v roce 1971 doc. Breptu nadlouho upoutala na lůžko.
Podle jeho deníkových záznamů měl během svého pobytu v nemocnici přes 320 návštěv.
Do práce se vrátil po půlroční rehabilitaci.
Po odchodu z FS ČVUT byl zaměstnán u profesora J. Němce na katedře materiálu
FJFI. Přednášel tam v letech 1970 až 1985, vydal dvoje skripta.
Z Ústavu termomechaniky odešel v roce 1990. Poté ještě působil nějakou dobu
jako řádný člen vědecké rady ÚT a pak požádal o uvolnění. V letech 1993 až 2000 se
podílel na řešení grantových úkolů Ing. F. Valeše zaměřených na výzkum rozruchu v
tenkých válcových skořepinách. Bylo to na pracovišti v Plzni, které v té době prošlo
mnoha transformacemi. Z původního ÚTSSK, ČSAV se stalo odloučené pracoviště
ÚTAMu, později Sdružení AV ČR a ZčU s názvem Institut technologie a spolehlivosti,
dále pak Ústav fyzikálního inženýrství při fakultě aplikovaných věd ZčU, až nakonec se
stalo plzeňskou pobočkou ÚT AVČR v Praze. A tak doc. Brepta nakonec zase skončil v
Ústavu termomechaniky.
V letech 2000 až 2002 úzce spolupracoval s výpočtářskou a konzultační
společností LENAM, založenou v Liberci doc. V. Humenem v roce 1993. Vlastní
spolupráce s Libercem začala už dříve, v roce 1988, kdy Humenova Laboratoř
experimentální mechaniky, při tehdejší Vysoké škole strojní a textilní v Liberci,
pořádala řadu kurzů věnovaných předmětu, který bychom stručně česky pojmenovali
„advanced mechanics“. Doc. Brepta ve spolupráci s libereckou technikou a s finanční
podporou společnosti LENAM vydal svoje poslední a zároveň nejrozsáhlejší skripta
s názvem Vlny napětí a rázové jevy v lineárně elastických a viskoelastických prostředích
v rozsahu 450 stran. Spíše než učební text je to podrobný popis prací a výsledků
vytvořených, pokud to tak můžeme nazvat, Breptovou školou v šedesátých až
devadesátých letech minulého století.
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Breptovy šedesátiny, 1982.
Byl vynikajícím společníkem. Měl dokonalou paměť a tak jeho zábavné historky,
jimiž dokázal bavit celou společnost, byly plné místopisných, dějepisných i osobních
detailů. Zajímala ho historie, umění, zeměpis.
Měl rád noblesní židovské anekdoty. Jedna z jeho oblíbených, a často
vyprávěných, byla tato. Pan Kohn a pan Roubíček jsou v galerii moderního umění. Stojí
před obrazem a přou se o to, co obraz představuje. Pan Kohn říká: To je přece portrét.
Pan Roubíček namítá: To mi nepovídají pane Kohn, je to krajina, jdou se podívat na
štítek po obrazem. Přečtou si štítek a oba vzkřiknou: Vidějí pane, já jsem měl pravdu. Na
štítku bylo totiž napsáno: Blumenfeld in Holland.
Rád cestoval po republice a podrobně znal kdejakou zemanskou tvrz. Když se
otevřely hranice, byl jako turista na zájezdech v Maďarsku, Jugoslávii, později
v Rakousku, Egyptě, Španělsku, Holandsku a ve Skotsku. Rád o svých zážitcích z cest
podrobně vyprávěl. Byl to totiž turista připravený studiem historických a místopisných
materiálů, a to již dlouho před cestou.
Svou vynikající paměť udržoval pravidelným studiem svých podrobně vedených
deníků. Přišel třeba do práce a povídá: Pane kolego, tak mě napadá, že zítra tomu bude
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právě 19 let, co jsme se svou ženou šli pod zataženým smutným nebem od Újezda po
mostě k Národnímu divadlu a potkali jsme profesora Šrejtra s jeho paní … Za čas jsme
ho prokoukli a trochu si z něho dělali legraci. Bral to sportovně, ale zapamatoval si, kdo
si tu legraci dělal.
Při vidění světa a svých spolupracovníků trpěl často černobílým viděním.
Označil-li někoho jednou špatnou nálepkou, nebyl ochoten svůj názor změnit a byl pak
ve svých odsudcích nesmiřitelný. Tím si v životě udělal mnoho nepřátel, a to i mezi
lidmi, na kterých byl existenčně závislý. V několika případech se jím nemilovaní
nadřízení zachovali velkoryse a postavili se za něj i v jeho těžkých osobních situacích a
pomohli mu. Převážilo u nich kladné hodnocení Breptovy odbornosti nad osobními
spory. Mám na mysli především profesora A. Bolka a profesora J. Němce.
Výsledky Breptovy odborné činnosti jsou ve výzkumných zprávách. To byl v té
době nejčastější způsob publikování výsledků. Originály zpráv jsou v knihovnách ÚT,
katedry materiálu FJFI, katedry částí strojů fakulty strojní ČVUT. Časopisecky
publikoval většinou jen „doma“, a to ve Strojníckém časopise, vydávaném v Bratislavě,
ve Strojírenství a později v Acta Technica ČSAV.
Velkou zásluhu na zpřístupnění jeho vědeckého odkazu má doc. Petr Hora z
plzeňské

pobočky

Ústavu

termomechaniky.

Na

adrese

http://baobab.cdm.cas.cz/brepta je mj. i podrobný seznam Breptových publikací. Plný

text některých z nich je tam ve formátu pdf. Též doc. Vladimír Humen, zakladatel
konzultační společnosti LENAM (lenam@lenam.cz), má seznam Breptovy publikační
činnosti, a to včetně většiny separátů časopiseckých publikací. V jeho vlastnictví jsou i
zmiňované Breptovy deníky.
Na konference do ciziny se za reálného socializmu příliš jezdit nedalo. Doc.
Brepta se o návštěvu konferencí v cizině však ani nepokoušel; pokud vím, byl služebně
jen v bývalé Německé demokratické republice. A k setkání s tehdejšími hvězdami
vlnového nebe na domácí půdě jsme ho museli dlouho přemlouvat. Přesto se podařilo
zorganizovat setkání s profesory Goldsmithem, Johnsonem, Miklowitzem a Crandalem.
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Osobní život doc. Brepty nebyl lehký. Zemřely mu postupně obě manželky, a
protože byl bezdětný, umíral nakonec bez svých nejbližších.

Oporou v posledních

letech jeho života mu byli kolegové Jan Červ a Vladimír Humen.
Zemřel 24. ledna 2003 v Praze.

Poděkování
Při přípravě tohoto příspěvku jsem měl možnost nahlédnou do Breptových deníků
a do jím připravovaných, ale nikdy nevydaných, memoárů.
Svým kolegům a spolupracovníkům děkuji za poskytnutí cenných životopisných
údajů i za jejich čas, který mi při vzpomínání na doc. Breptu věnovali. V abecedním
pořadí to jsou
J. Červ, R. Dvořák, P. Hora, C. Höschl, V. Humen, E. Koubová,
V. Stibralová, E. Taxová, P. Urbánek, F. Valeš a J. Volek.

Poznámka
Tento článek je zkrácenou verzí příspěvku předneseného na konferenci Dynamika
tuhých a deformovatelných těles, konané 3. a 4. října 2007 na Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem při příležitosti nedožitých pětaosmdesátin doc.
Brepty.

***
42

Kronika
Chronicle

Profesor Vladimír Zeman sedmdesátníkem
V září tohoto roku se profesor Vladimír Zeman, jeden z předních českých
mechaniků, dožívá v plné tvůrčí síle sedmdesátin.
Profesor Zeman se narodil ve Strakonicích, kde rovněž maturoval na tehdejší
jedenáctileté škole. Vysokoškolská studia absolvoval v letech 1956-61 na Strojní
fakultě VŠSE v Plzni. Zde začal na katedře mechaniky pracovat pod vedením prof.
Šejvla, nejprve jako studentská vědecká síla, později jako asistent. Byl to právě prof.
Šejvl, který významně ovlivnil profesionální dráhu Vladimíra Zemana, mimo jiné i tím,
že ho vedl k aplikaci poznatků mechaniky do praxe.
Již jako mladý vysokoškolský pedagog dokázal skloubit vědeckovýzkumnou práci
s posláním učitele. Intenzivně se věnoval individuální výchově studentů, jeho přednášky
vždy patřily k nejnavštěvovanějším a přesto mu zbýval čas na vědeckovýzkumnou práci.
V 80. letech minulého století se podílel na vzniku a další úspěšné činnosti
plzeňské pobočky ÚT AV ČR.
Po listopadu 1989 ovlivnil významně vývoj VŠSE a Západočeské univerzity
v Plzni jako předseda jejího senátu a proděkan nově vzniklé Fakulty aplikovaných věd.
Od roku 1990 do roku 2005 byl prof. Zeman vedoucím katedry mechaniky FAV.
Obdivuhodné je, že i během vykonávání této náročné funkce se dále věnoval vědě.
Rozvinul svoji školu optimalizace a ladění dynamických systémů s aplikacemi zejména
na seismicky buzené jaderné reaktory a potrubní systémy. Publikoval celou řadu
odborných článků v zahraničních i domácích časopisech.
Vzhledem k jeho vysoké odbornosti v oblasti dynamiky je stále zván na mnohé
zahraniční i domácí konference.
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Ale opusťme odbornou část života prof. Zemana. Mohlo by to vypadat, že život
prof. Zemana je naplněn pouze prací. Tak tomu ale není, věnuje se celé řadě dalších
činností. K jeho velkým zálibám patří turistika a lyžování. Pravidelně jezdí se svojí
manželkou Alenou, která je mu celoživotní oporou, do hor – v létě za pěší turistikou a
v zimě za sjezdovým (!) lyžováním. Rád kutí na své chalupě, kterou stále vylepšuje, a
tam se rovněž těší ze svých vnuček.
Musíme především zdůraznit, že profesor Zeman je nejen významným
odborníkem v oblasti mechaniky, ale především vzácným člověkem. Oba dva ho známe
celou řadu let. Jeden jako kolegu a přítele od studentských let až po současnost (což
nebývá na jednom pracovišti běžné a jen to potvrzuje předchozí tvrzení!), druhý jako
učitele, u kterého začínal jako studentská vědecká síla, pak jako kolegu a později jako
kamaráda (snad to tak mohu říci).
Oba si ceníme jeho neobyčejně vzácných lidských vlastností, které prokázal
během svého padesátiletého působení na katedře mechaniky, kde vychoval řadu nových
vědeckých pracovníků a založil vlastní odbornou školu. Obdivuhodná je rovněž jeho
výkonnost, se kterou se těžko srovnávají i mladší kolegové.
Vladimíre, dovol nám, abychom Ti za nás a naše kolegy popřáli mnoho zdraví,
spokojenosti a tvůrčí práce do dalších let.
Vladislav Laš
Josef Rosenberg

*
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Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. – 70 let
Profesor Příhoda studoval na Strojní fakultě, pak pracoval ve ŠKODĚ Plzeň,
SVÚSS Běchovice, dále pak v Ústavu termomechaniky ČSAV, který se přejmenoval na
Ústav termomechaniky AV ČR po rozdělení republiky na českou a slovenskou část.
Zpočátku se zabýval jak experimentem, tak i modelováním turbulentního proudění. Zde,
v části modelování a vlastností turbulentního proudění, vedl jeden z úkolů státního plánu
ČSAV.
Již v této době začal spolupráci s vysokými školami, která později vyústila
v přednáškovou činnost na Strojní fakultě ČVUT, vedení doktorandů na Strojní fakultě
ČVUT a Strojní fakultě TU Liberec, spolupráci na vedení a řešení grantů AV ČR, GA
ČR, COST a evropských grantů (5. rámcový program QNET) ve spolupráci s FS ČVUT
v Praze, VUT Brno a dalšími. Jako další aktivity oslavence lze uvést účast ve vědeckých
radách AV ČR, FS ČVUT, TU Liberec a dále odborně administrativní činnosti jako člen
komise GA ČR, resp. předseda panelu strojírenství GA ČR a člen akreditační komise
MŠMT. Spolupráce s vysokými školami se projevila také ve faktu, že titul docenta
obhájil J. Příhoda na FS ČVUT v Praze a titul profesora pak na TU Liberec.
Prof. Příhoda byl 10 let ve funkci zástupce ředitele i ředitele ÚT AV ČR, což jej
zatěžovalo mnoha nejen odbornými, ale zvláště pak administrativními a organizačními
činnostmi. I v této době však nezapomněl věnovat čas činnosti odborné, kde se již
nevěnoval experimentu, ale jen turbulentnímu modelování ve vnitřní a vnější
aerodynamice. Tyto jeho výzkumy byly a jsou využívány při realizaci numerického
řešení problémů ve vnější a vnitřní aerodynamice pracovníky jak ÚT AV ČR, tak i
doktorandy převážně na Ústavu technické matematiky FS ČVUT v Praze. V červnu
2009 byl AV ČR vyznamenán Křižíkovou medailí za zásluhy v oblasti technických věd
a realizaci výsledků vědeckého výzkumu, kterou mu předal předseda AV ČR.
Z předchozího textu by bylo možné usoudit, že prof. Příhoda žije jen pro
odbornou práci. Není to pravda, mimo práci se věnuje rodině a vnoučatům, cyklistice a
mnohým kulturním zálibám. Ještě je nutné poznamenat, že jeho odborné i osobní
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úspěchy jsou dány nejen jeho pracovitostí, ale i jeho velmi komunikativní a
společenskou povahou.
Přejeme mu do dalších let mnoho odborných i osobních úspěchů a mnoho zdraví.
Karel Kozel

*

Životní jubileum dr. Náprstka
V neobyčejné tvůrčí aktivitě se Ing. Jiří Náprstek, DrSc. dožívá šedesáti pěti let.
Narodil se dne 24. září 1944 v Praze, kde také maturoval na SVVŠ a studoval na
Stavební fakultě ČVUT v letech 1961-1966. Patřil k těm studentům, které fakulta
vybrala ke studiu na volné katedře mechaniky. Její absolventi získali velký náskok
v teoretických předmětech již během magisterského studia, který později vynikajícím
způsobem uplatnili v teorii i praxi a zejména v aspirantském (nyní doktorandském)
studiu.
Jubilant se po dokončení vysoké školy stal vědeckým aspirantem v Ústavu
teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, kde pracuje dodnes. Pod vedením školitele
prof. Kolouška obhájil kandidátskou dizertační práci v r. 1972 a později i doktorskou
dizertační práci v r. 1997. V ústavu je od roku 1985 vedoucím oddělení dynamiky a
v letech 1990-1999 byl i zástupcem ředitele.
Dr. Náprstek se věnuje teoretickým problémům mechaniky, do které zavedl celou
řadu nových originálních přístupů. Vysoce se oceňují zejména jeho řešení úloh z těchto
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oborů: lineární a nelineární stochastická mechanika, dynamika mechanických soustav
s náhodnými imperfekcemi, statická a dynamická stabilita, interakce konstrukce
s tekutinou, aeroelastická nestabilita, lineární a nelineární vlnění, identifikace
stochastických soustav, optimální filtrace, Bayesovské procesy, počítačová mechanika
atd. Podle všeobecného mínění je jedním ze zakladatelů české školy stochastické
dynamiky.
Široký záběr teoretických znalostí dr. Náprstka umožnil jejich aplikace v celé řadě
oborů: seismické inženýrství, aerodynamika konstrukcí, dynamika základů strojů,
dynamika dopravních cest a mostů, aplikace analytických i počítačových metod na
řešení inženýrských problémů atd.
Dr. Náprstek uveřejnil zatím 268 prací ve vědeckých časopisech a mezinárodních
sbornících, je spoluautorem 4 monografií a 89 výzkumných zpráv a jako koeditor vydal
2 sborníky z mezinárodních a 5 z národních konferencí. Přednášel na mnoha domácích i
zahraničních univerzitách a konferencích, kde bývá často obávaným diskutérem pro své
cílené kritické a doplňující připomínky k přednášeným příspěvkům. Organizuje oblíbené
vědecké konference Engineering Mechanics ve Svratce a jako předseda připravil i 4th
European & African Conference on Wind Engineering v Praze v roce 2005. Čtyři roky
zastával funkci evropského reprezentanta v International Association for Wind
Engineering. Sluší se podotknout, že jím pořádané konference vynikají perfektní
organizací a minimem mimořádných událostí.
Dr. Náprstek je mnohostranně činným v mateřském ústavu, kde zastával 8 let
funkci předsedy rady ústavu. Pracuje v hodnotitelské komisi AV ČR a v Mezirezortní
hodnotitelské komisi pro technické vědy při Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy. Je místopředsedou komise pro obhajoby dizertací DSc. při vědecké radě
AVČR. Působí v grantových agenturách ČR i AV ČR, redakčních radách časopisů
Probabilistic Engineering Mechanics, European Earthquake Engineering, Engineering
Mechanics, je recenzentem mnoha mezinárodních vědeckých časopisů. Je dlouholetým
místopředsedou naší České společnosti pro mechaniku, spolupracuje se zahraničím na
projektech COST, na česko-japonském programu KONTAKT a na bilaterálním projektu
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s německou DFG. Zastává mnoho dalších odborných funkcí a aktivit doma i v zahraničí.
Jeho potěšením od dětství je vážná hudba, i když v současnosti se jí věnuje již jen
pasivně. Intenzivní soužití i s dalšími oblastmi kultury vždy pokládal za nezbytnou
součást duchovního života vědeckého pracovníka.
Dr. Náprstek je nesmírně pracovitý a náročný na sebe i své spolupracovníky. Cele
se věnuje vědecké práci a odborné výchově mladých kolegů, čemuž obětuje svůj
pracovní i volný čas. Nezná pojem pracovní doba, dovolená, chalupa a ostatní
výdobytky moderní doby. Všichni jeho spolupracovníci mu přejí pevné zdraví, aby
vynakládanou duševní i tělesnou námahu dlouho vydržel. Zároveň mu přejí, aby při
svém vysokém pracovním zatížení našel dostatek času nejenom k rekreaci, ale i
k sepsání svých hlubokých a rozsáhlých vědomostí do obsáhlé vědecké monografie.
L. Frýba

***
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