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Obr. 3. TG 2 je situováno v turbínovém domku pod hrází vyrovnávací nádrže. Středotlaká
rychloběžná spirální dvojčitá Francisova turbína J. M. Voith z roku 1928 je vybavena hydraulickou
regulací z roku 1958. Na snímku vpravo, pořízeném v roce 2010, jsou vidět lopatky rozváděcího kola,
směřující vodu k oběžnému kolu uprostřed. (foto P. Freiwillig, 2013, a P. Nedomlel, 2010)
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Finále: provoz a památková ochrana
Závěrečná kolaudace vodního díla Rudolfov se uskutečnila ve dnech 18. a 19.
června 1929. Díky tomu, že v prvním roce provozu běželo turbosoustrojí elektrárny v pološpičkovém provozu, dodala do sítě plných 1 709 687 kWh, přestože zatím
pracovala jen Peltonova turbína. Pro představu – „mateřská“ elektrárna EÜW
v Andělské Hoře vyrobila 27 813 283 kWh [16]. Výroba kolem hodnoty 1,5 milionu kWh ročně oscilovala i v dalším období.
Po druhé světové válce dochází k několikeré změně vlastníka. Mezi lety 1961–
1996 patřila elektrárna podniku Severočeská energetika Děčín. V roce 1972 došlo
k výměně některých prvků elektrické části (rozvodna 5/10 kV, blokový transformátor 5/10 kV, elektrická část poruchové automatiky). Také proběhly dílčí stavební úpravy, jako např. výměna střešní krytiny za hliníkové šablony. I přes utilitární
charakter některých úprav nedošlo k zásahu do podstaty ani nejcennějších částí
unikátního a stále plně funkčního vodního díla. Od roku 1996 přešla elektrárna do
vlastnictví Povodí Labe, s. p., přičemž její provoz zajišťuje závod Jablonec nad
Nisou, provozní středisko Liberec. Roku 2001 byla vybavena monitorovacím systémem pro automatické sledování meteorologických, hydrologických a provozních
veličin vodních elektráren Bedřichov, Rudolfov I. (Peltonova turbína) a II. (Francisova turbína) [17]. Nejvýznamnější akcí posledních let se však stala velká oprava
vysokotlakého turbosoustrojí TG1, prováděná mezi roky 2012–2013. Při ní byl
regulátor Peltonovy turbíny doplněn elektronickými prvky.
Roku 2014 bylo celé vodní dílo prohlášeno Ministerstvem kultury ČR se souhlasem vlastníka kulturní památkou. Vzápětí byla zpracována projektová dokumentace na celkovou obnovu díla včetně přivaděče při zachování a posílení jeho
památkových hodnot. Součástí záměru je vybudování naučné stezky. Stavební
práce jsou rozvrženy do let 2018–2019 a probíhají v úzké spolupráci s libereckým
pracovištěm Národního památkového ústavu.

Poznámky, prameny a literatura:
[1]

Ing. Ulrich Huber (*4. 11. 1858 Praha-Karlín – †26. 8. 1941 Český Dub), oficiálně
autorizovaný a místopřísežný stavební inženýr. Vystudoval pražskou techniku, kde se
stal asistentem prof. Harlachera. Od r. 1889 spolupracoval s významným
vodohospodářem Ing. Thiemem v Lipsku, kde se věnoval městskému vodnímu
hospodářství. Do Liberce přichází v r. 1897, spolupracuje na projektech libereckého
vodovodu a spolu s Ing. Otto Intzem na projektu soustavy jizerskohorských přehrad.
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Jeho inženýrskou kancelář pro vodní stavby uvádějí adresáře města z let 1901–1938.
Sídlila na Gerichtstrasse 1 (dnešní ul. U Soudu čp. 345), později na Goethestrasse 4.
(Gorkého ul. čp. 616). Srov. SOkA Liberec, osobní fond Ulrich Huber, inventář. Též
SOkA Liberec, Archiv města Liberec Gd, inv. č. 672, karton 423.
[2]

SOkA Liberec, Archiv města Liberec Gd, inv. č. 617, karton 397.

[3]

Ing. Ludwig Hamburger (*1887 Královské Vinohrady – †?), civilní inženýr a stavitel
židovského původu, kancelář měl v liberecké Bahnhof Strasse 19 (dnešní tř. 1. máje),
bydlel v Gablonzerstrasse 16a (Jablonecké ul. čp. 294/16a). Srov. ENGELMANN, I.
Reichenberg und seine jüdischen Bürger, Zur Geschichte einer einst deutschen Stadt in
Böhmen. Münster: Lit, 2012, s. 273. ISBN 978-3-643-11737-3.

[4]

SOkA Liberec, Archiv města Liberec Gd, inv. č. 617, karton 397.

[5]

SOkA Liberec, Archiv města Liberec Gd, inv. č. 672, karton 419.

[6]

Ibidem.

[7]

SOkA Liberec, Archiv města Liberec Gd, inv. č. 672, karton 424.

[8]

Ibidem.

[9]

Rovnotlaká turbína typu Pelton, ve větším měřítku vyráběná po roce 1880, se hodí
zejména pro vysoké spády nad 30 m při relativně malém množství vody, což odpovídá
hydrotechnické charakteristice rudolfovského vodního díla. Její nevýhodou proti
univerzálnější Francisově turbíně je kromě vyšší citlivosti na opotřebení vyšší cena,
která je však vyvážena také vyšší účinností, blížící se až 90 %. Turbína v Rudolfově
dosahuje velmi slušné účinnosti kolem 85 %. Ke konstrukci Peltonovy turbíny
NECHLEBA, M. Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství. Praha: SNTL, 1954,
s. 368–431, souhrnně DOBROVOLNÝ, B. Motory a stroje (Nauka o částech strojů,
motorech a pracovních strojích s příklady moderních konstrukcí). Praha: Ústav pro
učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944, s. 103–117, TÝŽ a kol.
Přehled strojnictví. Praha: Práce – vydavatelstvo ROH, 1955, s. 677–684, heslovitě
KOLEKTIV. Technický naučný slovník, III. díl (M–Po). Praha: SNTL/SVTL, 1963,
s. 498–499, KOLEKTIV. Malá technická encyklopedie P–Ž. Praha: SNTL, 1966,
s. 1011–1015. K historickému vývoji turbín srov. JÍLEK, F. (ed.) a kol. Studie
o technice v českých zemích 1800–1918 I. Praha: Národní technické muzeum, 1983,
s. 320–322.

[10] Seznam a mapa vodních děl Republiky československé. Sešit 9. Praha: Ministerstvo
veřejných prací/Ministerstvo financí, 1932, s. 30.
[11] Artur Payr (*1880 Bregenz – †1937 Praha), architekt, profesor Německé vysoké školy
technické v Praze. Mezi roky 1898–1903 studoval na Vysoké škole technické
v Mnichově u Karla Hochedera a Friedricha von Thiersche. V následujícím období
působil ve Výmaru a v Innsbrucku. Roku 1917 začíná učit na pražské německé
technice, jeho žákem byl např. architekt Karl Winter, autor radnice v Jablonci nad
Nisou. Kromě své pedagogické činnosti byl činný v oborových organizacích českých
Němců. Srov. KOLEKTIV. Artur Payr (Payer). In: Liberec–Reichenberg: Architektura
na severu Čech [online]. [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z: http://liberecreichenberg.net/autori/karta/jmeno/45-artur-payr-payer
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[12] SOkA Liberec, Archiv města Liberec Gd, inv. č. 672, karton 426.
[13] Přehrada Bedřichov na Černé Nise v ř. km 11,045. In: Povodí Labe [online]. Hradec
Králové: Povodí Labe, 2011 [cit. 1. 3. 2018]. Dostupné z:
http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_bedrichov.pdf
[14] Přetlaková turbína typu Francis, jejíž konstrukční vývoj do dnešní podoby probíhal
zhruba mezi lety 1849–1878, se vyznačuje značnou univerzálností, pracuje na spádech
0,5 až 300 m při malém i velkém množství vody. Pro malé spády se hodí turbína
s vertikální, pro velké spády spíše s horizontální hřídelí. Značného rozšíření doznala
turbína spirální s horizontální hřídelí, často dvojčitá, s rozvodným a oběžným kolem
uzavřeným ve spirální skříni, kterou proudí voda. Výhodou tohoto řešení jsou menší
ztráty díky absenci ozubených převodů a dobrá přístupnost turbíny. Francisova turbína
dosahuje účinnosti asi 75 %, v případě Rudolfova se pohybuje kolem 70 %. K hlavním
nevýhodám patří malá hltnost turbíny při nižších spádech a strmý průběh účinnosti při
měnícím se zatížení. Ke konstrukci Francisovy vodní turbíny NECHLEBA, M. cit.
v pozn. 9, s. 121–317, souhrnně DOBROVOLNÝ, B. cit. v pozn. 9, s. 103–117, TÝŽ
a kol. cit. v pozn. 9, s. 686–697, heslovitě KOLEKTIV. cit. v pozn. 9, s. 636,
KOLEKTIV. cit. v pozn. 9, s. 1011–1015.
[15] Přehrada Bedřichov na Černé Nise v ř. km 11,045. cit. v pozn. 13.
[16] SOkA Liberec, Archiv města Liberec Gd, inv. č. 672, karton 423.
[17] Přehrada Bedřichov na Černé Nise v ř. km 11,045. cit. v pozn. 13.
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NEKROLOGY
Obituaries

Doc. Ing. Jiří Mrázek, CSc. (1940–2018)
V pátek 7. září 2018 zemřel ve věku 78 let
dlouholetý učitel Technické univerzity v Liberci
a člen Katedry textilních a jednoúčelových strojů
doc. Ing. Jiří Mrázek, CSc. Na Vysoké škole
strojní a textilní v Liberci a později na Technické
univerzitě v Liberci působil více než 43 let.
Jeho akademická dráha začala zakončením
studia na Fakultě strojní tehdejší Vysoké školy
strojní a textilní v Liberci v roce 1968, kdy nastoupil jako asistent na Katedru mechaniky,
pružnosti a pevnosti. Zde se zabýval technickou
mechanikou. V roce 1972 přešel na Katedru
textilních strojů. Tam se věnoval nadále výuce
předmětů zaměřených na technickou mechaniku a teorii mechanismů. Vedl také
několik speciálních předmětů určených především pro specializaci textilní stroje na
Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci.
V oblasti vědeckovýzkumné se zpočátku věnoval konstrukci listových strojů.
Výsledky této činnosti shrnul v kandidátské práci, kterou úspěšně obhájil v roce
1980, a byl jmenován kandidátem technických věd v oboru Stavba výrobních strojů a zařízení. V roce 1987 byl jmenován docentem v oboru Stavba a zařízení strojů
pro spotřební průmysl.
Doc. Mrázek značnou část svého života věnoval výchově mladé technické generace. Byl školitelem doktorandů a dovedl celou řadu studentů k úspěšnému
ukončení studia. V letech 1990–1993 pracoval jako proděkan pro pedagogickou
činnost, v letech 1990–2000 byl vedoucím Katedry textilních strojů a v letech
1990–1997 byl členem vědecké rady Fakulty strojní. Pracoval jako dlouholetý
odborný garant mezinárodní konference o teorii strojů a mechanismů, která je
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z pověření národního komitétu IFToMM již tradičně každé čtyři roky organizována
na Technické univerzitě v Liberci.
Jako člen mezinárodní organizace IFToMM pracoval též v národním komitétu
IFToMM a v technickém komitétu Linkages and Cams IFToMM. Jako člen České
společnosti pro mechaniku byl též jedno volební období členem hlavního výboru
a od r. 1998 byl členem výboru pobočky v Liberci.
Vědeckovýzkumná činnost doc. Mrázka byla zaměřena na konstrukci, modelování a dynamickou analýzu mechanických systémů textilních strojů, zejména na
tkací stroje, listové stroje, okrouhlé pletací stroje apod.
Výsledky ve vědeckovýzkumné oblasti publikoval ve více než 140 publikacích,
v časopisech a na konferencích. Je autorem nebo spoluautorem 9 patentů. Významná byla jeho spolupráce s průmyslem, za kterou se doc. Mrázkovi dostalo
řady ocenění děkana Fakulty strojní i rektora Technické univerzity v Liberci.
Ztrácíme skvělého odborníka a dobrého člověka. Čest jeho památce.
prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.,
jménem kolegů a přátel z Technické univerzity v Liberci
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Prof. Shigeru Nakagiri (1940–2018)
Professor Shigeru Nakagiri, who was Emeritus Professor of Structural Mechanics at the University of Tokyo, passed away on 3rd July 2018 at the age of 78. We
have all lost a great man and a brilliant mind, especially in the field of structural
reliability analysis and synthesis. We understand that we are mortal, but it is hard
to comprehend that we no longer have the opportunity to discuss with him the field
he was such an expert in. He is famously known as the man who gave birth to the
Stochastic Finite Element Method. In the 1980s he had the inspiration to introduce
uncertainty in structural parameters for finite element formulation. The computational simulation became widely accepted in structural analysis as a result of improvements to super computers at that time. The simulation required digital expression of actual structures, so that we believe no ambiguity is permitted. The idea to
combine a digital simulation and an ambiguous concept of uncertainty was highly
innovative and had a great impact on subsequent research into structural reliability.
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Starting from static problems with uncertain shape of structural members, he
applied the methodology to various types of structural problems, such as uncertain
vibrations in the automobile raised by random undulations of the road, and uncertain thermal stress of CFRP caused by spatial fluctuation of its material property.
He was awarded prizes from not only the Japanese Society of Mechanical Engineers in 1983 but also from the Czechoslovak Academy of Sciences in 1990, for
his contribution to the field of mechanics.
At the same time he was involved in the international research community, having been assigned as a member of the Committee for the Safety and Reliability of
the Energy infrastructure in Japan. He was honoured by the Japanese government
for his contribution to the safety management of nuclear power plants and liquefied
natural gas plants.
During his research work, he had opportunities to foster a respectful friendship
with like-minded researchers in the Czech Republic. He loved the historic views of
Prague Castle overlooking the Vltava River and was looking forward to visiting
Prague this year to foster these friendships and enjoy the beautiful city. I am determined to further his intention to develop scientific and cultural exchanges between Japan and the Czech Republic.
Institute of Industrial Science, University of Tokyo
Professor Nobuhiro Yoshikawa
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VÝZNAMNÁ JUBILEA ČLENŮ SPOLEČNOSTI
Society Members’ Life Events

Devadesátiny
prof. Ing. Miroše Pirnera, DrSc.
Professor Miroš Pirner – Ninetieth Birthday
Narodil se 11. září 1928 v Praze jako
syn stavebního inženýra, odborníka pro
vodní stavby na ministerstvu veřejných
prací. Po středoškolském studiu na reálném
gymnáziu v Praze Žižkově (1939–1947)
studoval v letech 1947–1952 na Vysoké
škole inženýrského stavitelství ČVUT
v Praze obor konstruktivně-dopravní. Po asi
ročním působení ve Státním ústavu železničního projektování (později dopravního
projektování) nastoupil v září 1953 na Vysokou školu železniční, právě zahajující
činnost v Praze. Na ní, později reorganizované ve Vysokou školu dopravní v Žilině, působil na Katedře stavební mechaniky
(vedené zprvu prof. Janem Ducháčkem) nejprve jako odborný asistent, spolupracující
zejména s prof. Vladimírem Kolouškem, a později (od roku 1964) jako docent pro
obor statika a dynamika. V období 1962 až 1968 byl proděkanem pro vědu a výzkum
na Fakultě provozu a ekonomiky dopravy VŠD.
Odbornou a vědeckou činnost zaměřil především na teoretický a experimentální
výzkum účinků vzdušného proudění. S ním souviselo vybudování speciální laboratoře zaměřené na aerodynamiky a aeroelasticity inženýrských konstrukcí při Katedře stavební mechaniky VŠD. Byl autorem aerodynamického tunelu, který byl
prvním tunelem v tehdejším Československu určeným na výzkum aeroelasticity
staveb. Zasloužil se o rozvoj tohoto oboru a vychoval v něm celou generaci mladých inženýrů.
40
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V roce 1963 dosáhl vědecké hodnosti kandidáta věd s kandidátskou dizertační
prací na téma „Vliv statických a dynamických sil na předpjaté zavěšené sítě“.
V roce 1965 se habilitoval prací „Statické a dynamické účinky větru na plošné
konstrukce“ a byl jmenován docentem. Vědecké hodnosti DrSc. mohl dosáhnout až
v roce 1982 po obhájení předložené práce „Pružné lineární soustavy náhodně zatížené, aplikované na vysoké konstrukce zatížené větrem“.
V září 1970 nastoupil do Ústavu teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM)
ČSAV v Praze. Tam pracoval jako vědecký pracovník a zástupce vedoucího oddělení dynamiky a aeroelasticity (externím vedoucím tohoto oddělení byl prof.
V. Koloušek, DrSc.) do konce roku 1975, kdy musel z politických důvodů odejít.
Poté až do roku 1990 působil v oddělení statiky a dynamiky v Technickém a zkušebním ústavu stavebním v Praze, kde vybudoval oddělení pro dynamické vyšetřování konstrukcí. V roce 1979 byl Městským soudem v Praze jmenován znalcem
v oboru dynamiky staveb.
Po návratu do ÚTAM byl 1. června 1990 jmenován ředitelem ústavu a v této
funkci působil osm let. Od roku 1990 vyučoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze
dynamiku a aerodynamiku, v roce 1992 byl na téže fakultě jmenován profesorem.
V tomtéž roce působil po dobu jednoho měsíce jako hostující profesor na Western
Ontario University v Kanadě. V roce 2002 mu byl Žilinskou Univerzitou v Žilině
udělen čestný doktorát (doctor honoris causa).
V roce 1983 byl spolu s M. Baťou, O. Fischerem a J. Náprstkem poctěn Státní
cenou za nové poznatky a rozvinutí teorie dynamiky a aeroelasticity a jejich uplatnění při realizaci inženýrských konstrukcí. M. Pirner byl členem národního komitétu IASS (International Association for Shell and Spatial Structures), dále národního komitétu IUTAM, stal se zakládajícím členem Inženýrské akademie České
republiky, dále byl členem edičních rad časopisů Journal of Wind Engineering and
Industrial Aerodynamics a Fluid Abstracts: Civil Engineering. Je členem Newyorské akademie věd. Jeho jméno je uváděno v několika publikacích „Kdo je kdo“.
Z dalších ocenění práce prof. Pirnera jmenujme alespoň ta nejvýznamnější:
1973 Cena akademika Kloknera, Český svaz stavebních inženýrů (spolu
s O. Fischerem a J. Náprstkem)
1998 Čestná oborová medaile E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
1998 Medaile za zásluhy při obnově Národního divadla v Praze
1999 Čestný člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků
2000 Medaile za zásluhy při budování Univerzity Pardubice
2003 Doctor honoris causa, ŽU v Žilině
VÝZNAMNÁ JUBILEA ČLENŮ SPOLEČNOSTI
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2003 Zlatá medaile za spolupráci při budování Fakulty stavební, VŠB-TU Ostrava
2003 Mimořádné uznání za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty, Ministerstvo dopravy ČR
2003 Stříbrná medaile Stavební fakulty ŽU v Žilině
Literární činnost prof. Pirnera je velmi bohatá. Jmenujme několik nejvýznamnějších často citovaných knih:
 V. Koloušek, O. Fischer, M. Pirner, J. Náprstek: Aeroelasticita stavebních
konstrukcí, Academia, Praha 1977.
 V. Koloušek, O. Fischer, M. Pirner, J. Náprstek: Wind Effects on Civil
Engineering Structures, Academia, Praha, Elsevier, Amsterdam, 1984.
 M. Pirner, O. Fischer: Dynamika kotvených stožárů, Studie 2/ 1987, Rozpravy
ČSAV.
 M. Pirner: Aeroelasticita kruhového válce příčně obtékaného vzdušným
proudem, Studie 15/1990, Rozpravy ČSAV.
 M. Pirner, O. Fischer: Zatížení staveb větrem, ČKAIT, Praha, 2003.
 M. Pirner, O. Fischer: Dynamika ve stavební praxi, ČKAIT, Praha, 2011.
Prof. Pirner je autorem řady vysokoškolských skript, která neztrácejí na aktuálnosti:
 M. Pirner: Příklady ze statiky, SNTL, Praha, 1958, 2. vyd. Bratislava, 1967.
 M. Pirner: Experimentální metody měření ve stavební dynamice, 1. díl, SVTL,
Bratislava, 1965.
 M. Pirner: Experimentální metody měření ve stavební dynamice, 2. díl, SVTL,
Bratislava, 1968.
 M. Pirner et al.: Experimentální měřicí metody v železničním stavitelství,
SVTL, Bratislava, 1966.
Publikací v odborných časopisech a sbornících prestižních konferencí uveřejnil
prof. Pirner více než 350. Nalézáme je převážně v mezinárodních časopisech
s impakt faktorem. Autor věnoval intenzivní pozornost také domácím časopisům.
Účastnil se nejen ryze vědeckých, ale v hojné míře také inženýrských setkání.
Zejména vynikal při operativním řešení choulostivých situací, do kterých se ostatní
báli zasáhnout. Starší generace českých stavebních inženýrů má na tyto doby krásné vzpomínky.
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Jakkoli nepopíratelný je Pirnerův přínos k rozvoji stavební mechaniky jako vědy, je nutno mít na paměti, že on je nejen vědec, ale – a možná především – inženýr. Rozdíl mezi oběma je: vědec není spokojen, dokud nepodá exaktní důkaz či
obecné řešení problému, inženýr naproti tomu musí najít řešení, i když věda zatím
neví, nemá důkaz nebo nezná metodu. Inženýři ale dávno před existencí počítačů,
před metodou konečných prvků a před pravděpodobnostním pojetím bezpečnosti
postavili vysoké věže, mosty velkých rozpětí a jiné složité konstrukce, které dlouho spolehlivě sloužily, případně slouží dodnes. Pomáhali si přibližným řešením,
odhadem, citem pro konstrukci, ale dokázali to. Takovýto cit či intuice je součástí
pojmu inženýrství. A to je to, co náš jubilant má, a co mu jistě pomáhá i v práci
vědecké.
Když před několika lety prof. Pirner počítal celkem jednoduše s použitím pouhé kalkulačky dynamiku předpjaté lávky přes řeku Sacramento, dostal se do sporu
s místním americkým specialistou, jemuž počítačovým řešením vyšla vlastní frekvence kmitání značně odlišně. Nakonec se ukázalo, že správný je výpočet Pirnerův.
Specialista to uznal a posléze se dopisem omluvil.
Výčet účastí prof. Pirnera na inženýrských projektech by byl velmi dlouhý,
a tak uveďme alespoň:
 Dynamika předpjatých sítí nad ortogonálním půdorysem
 Účinky větru na měkké střešní plochy v přízemní vrstvě atmosféry
 Dynamická odezva vysokých budov na vzdušný proud
 Stanovení vybraných charakteristik poškozených stavebních konstrukcí
pomocí modální analýzy
 Disipace energie kmitání stavebních konstrukcí s velmi nízkými vlastními
frekvencemi
 Soutěžní projekt předepjatého mostu přes nuselské údolí v Praze o rozpětí
220 m (spolu s M. Baťou, L. Berkou a Z. Dvořákem)
 Dynamická zatěžovací zkouška Žďákovského mostu přes Vltavu (rozpětí
330 m), dlouhodobé sledování sanovaných stojek po odstranění jejich
nadměrných kmitů vlivem Karmánových vírů
 Výpočet počtu větrem způsobených kmitů kotevního elementu havarovaného
televizního stožáru Krašov
 Vedení skupiny odborníků při vypracování ČSN 730040 v roce 1996
 Zavedení způsobu rozkmitávání vysokých budov pomocí impulzních motorů
v ČSR
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Miroš Pirner má rád anglický humor a umí i vážné situace řešit s nadhledem. Je
přesvědčen, a zkušenosti to potvrzují, že humor je důležitou součástí života a není
správné jej opomíjet; v nedávné těžké době byl jakýmsi ventilem v napjatých situacích.
Rád nám sdělil příhodu z roku 1990:
Pirner přišel do prodejny Academia na Václavském náměstí, aby si ověřil, jaký
je zájem o jeho studii č. 15.90. Prodávající mu sdělila, že o studii je velký zájem
a že mají již jen několik exemplářů. Pirner se pyšně nadechl: „Tak to jsem ji napsal
výtečně, když je o ni takový zájem.“ Prodávající pokračovala: „Chodí sem totiž
maturanti z okolních škol a chtějí od nás něco, co má kuriózní název, aby tím mohli podarovat své profesory. Dnes tu byly dvě skupiny studentů a nakupovaly ji.“
Pirner jen zklamaně vypustil pýchou nadmutou hruď. Název studie zní „Aeroelasticita kruhového válce příčně obtékaného vzdušným proudem“.
V roce 2014 vydala ČKAIT Pirnerovi knížku „Úsměvy v mechanice“. Jak už to
odpovídá autorově povaze, jde převážně o postřehy úsměvné a optimisticky laděné.
Nepochybně ony všechny příhody patří do dějin naší inženýrské disciplíny. Studenti se o nich ve škole učit nebudou, ale na nás čtenářích je, nakolik se z autorových úsměvných a vesměs optimistických epizod dokážeme poučit a načerpat
z nich podobnou sílu do další práce.
Vážený a milý kolego a příteli, děkujeme Ti za odbornou práci, kterou jsi pro
stavební dynamiku vykonal. Oceňujeme přitom tvou píli, odvahu při obhajování
vlastních i nepopulárních stanovisek a v neposlední řadě i tvůj společenský cit
a iniciativu, s nimiž jsi vždy dokázal ze spolupracovníků vytvořit partu v tom nejlepším slova smyslu. A přejme si, abys svým příkladem dokázal nadchnout další
mladé lidi pro objevování dosud nepoznaného k usnadňování lidské existence na
Zemi.
Přejeme Ti hodně zdraví a sil do budoucnosti.
Ing. Jiří Náprstek, DrSc.,
předseda
České společnosti
pro mechaniku
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doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.,
ředitel
Ústavu teoretické
a aplikované mechaniky
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K životnímu jubileu doc. Ing. Rudolfa
Vrzaly, CSc.
Docent Rudolf Vrzala – Eightieth Birthday
V letošním roce oslavil doc. Ing. Rudolf Vrzala, CSc., dlouholetý pracovník
Vysoké školy strojní a textilní, později Technické univerzity v Liberci, v dobré
kondici své osmdesáté narozeniny.
Doc. Vrzala se narodil 28. 3. 1938 v Olomouci. Jeho cesta za vzděláním se ubírala přes Vyšší průmyslovou školu strojnickou v Olomouci (obor Stavba obráběcích strojů), kterou ukončil v roce 1957, a Fakultu strojní VŠST v Liberci (obor
Stavba mechanismů a výrobních strojů), na níž studoval v letech 1957–1962. Krátce po absolvování VŠST byl zaměstnán jako konstruktér v n. p. Báňské projekty
Ostrava.
Na Fakultu strojní VŠST nastoupil v roce 1963 a působení v roli vysokoškolského pedagoga se ukázalo být jeho celoživotním údělem. Platí to i o jeho působení na Katedře (tehdy ústav) mechaniky.
Až po sametové revoluci, v roce 1990, bylo doc. Vrzalovi umožněno získat
hodnost kandidáta věd v oboru Části strojů a mechanismů po obhajobě kandidátské
dizertační práce z oblasti křehkého porušení materiálu na téma „Metoda konečné
desky“. Poté se docent Vrzala v krátké době habilitoval v oboru Mechanika tuhých
a poddajných těles a prostředí s tématem habilitační práce „Dugdaleova trhlina
v konečné desce“ a v roce 1993 byl jmenován docentem.
V roce 1994 se stal vedoucím Katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti (KMP)
na Fakultě strojní. Tuto funkci vykonával až do roku 2003. Jeho rozsáhlou pedagogickou činnost ve výuce předmětů mechaniky a pružnosti a pevnosti dokládá autorství a spoluautorství řady skript, vedení diplomových prací, školitelská činnost,
členství v oborové komisi pro mechaniku či v komisi pro SZZ. Za jeho vedení byl
ustaven nový obor Aplikovaná mechanika a katedra se podílela na výuce v zaměření inženýrská mechanika.
K dalším jeho činnostem patří vedení české skupiny pro spolupráci mezi TU
Liberec a HTWS Zittau/Görlitz se zaměřením na mechaniku. V letech 1994–1997
byl členem Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci, v období 1990 až 1995 byl
VÝZNAMNÁ JUBILEA ČLENŮ SPOLEČNOSTI
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členem Akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci a v letech 1995–1997
působil v Akademickém senátu TUL. Jeho vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena především na oblast teorie mechanismů, podílel se také na řešení problémů
z průmyslové praxe.
Pro pana doc. Vrzalu bylo životní rolí jeho působení v oblasti vzdělávání, kterou
vnímal jako nejdůležitější úkol pedagoga na univerzitě obecně a které se s plným
zaujetím věnoval také jako vedoucí katedry. Jeho důsledný přístup k hodnocení práce
studentů byl všeobecně znám a mnozí studenti to dokázali ocenit. Mezi kolegy měl
pověst výborného pedagoga „šrejtrovské“ školy mechaniky. V průběhu společných
let strávených na katedře byl doc. Vrzala vždy ochoten v případě potřeby pomoci
odbornou i životní radou svým mladším spolupracovníkům.
V současnosti doc. Vrzala užívá zaslouženého důchodu v kruhu rodiny. Do dalších let mu přejeme hlavně pevné zdraví, dobrou pohodu a radost ze života.
Za kolegy z KMP
Iva Petríková a Jitka Jágrová
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OČEKÁVANÉ AKCE
Forthcoming Events
Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí
České společnosti pro mechaniku
s podporou firmy Latecoere Czech Republic, s. r. o.,
a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.,
Vás zvou na seminář

CHOVÁNÍ KOMPOZITŮ
PŘI RÁZOVÉM ZATÍŽENÍ
který se koná ve středu 14. 11. 2018 od 10:00 hod. v Ústavu teoretické
a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Program semináře:
Dopolední blok 10:00–12:25
 Kompozitové sendviče pro balistickou ochranu
(doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc., a kol., ČVUT v Praze)
Modelování prvků balistické ochrany ze sendvičových materiálů obsahujících
kompozit pomocí metody konečných prvků ve srovnání s realizovanými
balistickými zkouškami průstřelů těchto struktur.
 Střelecké experimenty na leteckých konstrukcích
(doc. Ing. Juraj Hub, Ph.D., Univerzita obrany, Brno)
Popis experimentu pronikání střely leteckou konstrukcí různého typu a jeho
simulace pomocí ANSYSu. Experimentální stanovení materiálových charakteristik
pro rychlé děje pomocí dynamické zkoušky.
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 Kompozitové absorbéry pro pohlcování energie nárazu vozidel
(prof. Ing. Milan Růžička, CSc., ČVUT v Praze)
Využití kompozitních struktur s různým typem materiálu a tvaru pro absorpci
energie při kolizi a nárazu. Prezentace experimentálních výsledků a ukázka
možností výpočtového modelování nárazu pomocí různých softwarů.
 Přestávka s občerstvením 12:25–13:30

Odpolední blok 13:30–15:30
 Chování kompozitních materiálů při nízkorychlostním rázu
(Ing. Martin Kadlec, Ph.D., VZLÚ Praha)
Posuzování rázových vlastností kompozitních leteckých konstrukcí. Mechanismus
absorpce rázové energie kompozitních materiálů. Vliv materiálu složek, skladby,
energie rázu a prostředí na zbytkovou pevnost kompozitu.
 Vlivy prostředí na kompozitní materiály a konstrukce v letectví
(Ing. Petr Homola, Ph.D., VZLÚ Praha)
Stručný přehled vlivu vlhkosti, paliva, hydraulické kapaliny a UV záření na
kompozity z hlediska požadavků výrobců letadel. Porovnání chování materiálů
v závislosti na různých expozičních parametrech.
Vstup na seminář je zdarma. V průběhu semináře je zajištěno občerstvení.
Protože kapacita sálu je omezená, pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet
účastníků. Prosíme Vás proto v případě zájmu o včasnou registraci na adrese:
jaroslavpadovec@seznam.cz
Možnost účasti bude bezprostředně potvrzena.
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