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Dolejškova 5
182 00 Praha 8
Telefon: 266 053 202
Fax: 286 584 695
E-mail: ok@it.cas.cz

Přehled výstupů
Publikační činnost
 Časopis mezinárodní (cizojazyčný)
1. Applied and Computational Mechanics

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, ISSN:
1802-680X, WWW: http://www.kme.zcu.cz/acm/acm/
ZČU v Plzni vydává mezinárodní časopis Applied and Computational Mechanics,
ISSN 1802-680X, indexovaný v databázích SCOPUS, EBSCO a DOAJ. V roce
2017 vyšla čísla: Vol. 11, No. 1 a Vol. 11, No. 2.
Šéfeditor: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D., zástupce šéfeditora: prof. Ing. Vladimír
Zeman, DrSc.
2. Bulletin of Earthquake Engineering

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná
3. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná
Od ledna 2017 je Jiří Náprstek členem redakční rady časopisu Journal of Wind
Engineering and Industrial Aerodynamics, Elsevier.
 Časopis národní
1. Geotechnika

Podíl: plný (100%), význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná,
jazyky: český
Společný pro ČR a SR pod hlavičkou národního komitétu ISSMGE.
2. Jemná mechanika a optika

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná, jazyky:
český
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Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR je pověřena vydavatelem (Fyzikální
ústav AV ČR, v.v.i.) redakcí časopisu Jemná mechanika a optika, české
recenzované periodikum; 12 čísel/rok; časopis vydává i publikace z oboru exp.
mechanika.
 Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti
1. Bulletin ČSM

Podíl: plný (100%), význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná,
jazyky: český, anglický, WWW: http://www.csm.cz/bulletin-csm/
 Sborník
1. Zakládání staveb Brno 2017

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná
Hlavním výstupem je sborník z 45. konference s mezinárodní účastí „Zakládání
staveb Brno 2017“, uspořádané 13.–14. 11. 2017 na téma: „Dopravní
a vodohospodářské stavby“, ISBN 978-80-87920-05-3. Celkem 204 stran.
Počet účastníků 140, 5 hlavních vystavovatelů. Hlavní přednášku přednesl
prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki z Polska na téma „Design and Execution of
Access Ramps and TBM Shafts of an Underwater Road Tunnel in Gdansk“.
2. Computational Mechanics 2017

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná
Sborník rozšířených abstraktů z konference „Computational Mechanics 2017“
(elektronická verze).
3. Applied Mechanics 2017

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná
4. DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná
 Jiné publikace a webové stránky
1. Publikační činnost plzeňské pobočky ČSM

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Celkem za rok 2017: 5 článků v časopisech s IF, 8 příspěvků ve sbornících
mezinárodních konferencí zařazených ve WoS nebo SCOPUS.
Příklad článků s IF:
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Zajíček, M., Dupal, J.: Analytical Solution of Spur Gear Mesh Using Linear
Model. Mechanism and Machine Theory, 2017, vol. 118, s. 154–167.
Adámek, V., Valeš, F., Červ, J.: Numerical Laplace Inversion in Problems of
Elastodynamics: Comparison of Four Algorithms. Advances in Engineering
Software, 2017, Vol. 113, s. 120–129. ISSN 0965-9978.
Zemčík, R., Srbová, H., Ekštein, K., Pirner, I., Medlín, R.: Analysis of the Fiber
Distribution, Size, and Volume Ratio of Unidirectional Composite Plates with
Different Thicknesses. Materiali in Tehnologije, 2017, Vol. 51, No. 1, s. 59–64.
Dyk, Š., Zeman, V.: On Nonlinear Vibration and Fretting Wear of Nuclear Fuel
Rods Influenced by Coolant Cross-Flow. Manufacturing Technology, Vol. 17,
No. 2, s. 174–179.
2. Publikační činnost pobočky Liberec ČSM

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Články v mezinárodních časopisech – 15 článků (účast 12 členů liberecké pobočky
ČSM). Sborníky mezinárodních konferencí – 18 příspěvků (účast 14 členů
liberecké pobočky ČSM).
3. Náprstek, J., Pospíšil, S.: Stability and Post-Critical Behavior of a Two-Degrees of
Freedom Aero-Elastic System in a Cross-Flow

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
In: Proc. EURODYN 2017 – 10th Int. Conf. on Structural Dynamics (F. Vestroni
et al. eds). Procedia Engineering, 2017, Vol. 199, s. 741–746.
4. Uruba, V., Pavlík, D., Procházka, P., Skála, V., Kopecký, V.: On 3D Flow-Structures Behind
an Inclined Plate

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
EPJ Web of Conferences, Vol. 143, 12 May 2017, Article Number 02137, 11th
International Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2016; The
Casino Cultural and Conference Centre Marienbad, Czech Republic; 15 November
2016 through 18 November 2016; Code 127804.
5. Acta Polytechnica CTU Proceedings

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
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Národní časopis Acta Polytechnica CTU Proceedings, ISSN 2336-5382, Vol. 10
(2017) obsahuje vybrané příspěvky z konference „Zakládání staveb Brno 2016“
v anglickém jazyce.
6. Procházka, P., Uruba, V.: Bistable Flow Occurrence in the 2D Model of a Steam Turbine
Valve

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
AIP Conference Proceedings, Vol. 1889, 25 September 2017, Article number
020029, 36th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics,
Pilsen, Czech Republic; 13 June 2017 through 15 June 2017; Code 130786.
7. Gnatowska, R., Sosnowski, M., Uruba, V.: CFD Modelling and PIV Experimental
Validation of Flow Fields in Urban Environments

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Web of Conferences, Vol. 14, 15 March 2017, Article number 01034, Energy and
Fuels Conference 2016, Cracow, Poland; 21 September 2016 through 23
September 2016; Code 126735.
8. Uruba, V., Procházka, P., Skála, V.: Coanda Effect in Valves

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
EPJ Web of Conferences, Volume 143, 12 May 2017, Article number 02136,
11th International Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2016;
The Casino Cultural and Conference Centre Marienbad, Czech Republic;
15 November 2016 through 18 November 2016; Code 127804.
9. Čada, P., Máca, J.: Comparison of Methods Used for Seismic Analysis of Structures

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Acta Polytechnica CTU Proceedings Prague, 2017, Vol. 13, s. 20–28.
10. Články v časopisech (zahraniční i ČR – SCOPUS, WoS)

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Čarnogurská, M., Příhoda, M., Skočilasová, B., Červenka, B.: Heat Loading of
Steam Boilers Heating Surfaces. Manufacturing Technology, 2017, Vol. 17, No. 2,
s. 157–163. ISSN 1213-2489.
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Bittner, V., Tuček, R., Panská, Š., Svoboda, M., Jelen, K.: Using the Fourier
Transform in the Analysis of Vibration Load Tests of Heterogeneous Mechanical
Systems. Manufacturing Technology, 2017, Vol. 17, No. 6, ISSN 1213-2489.
Hejma, P., Svoboda, M., Kampo, J., Soukup, J.: Analytic Analysis of a Cam
Mechanism. Procedia Engineering, 2017, Vol. 177, s. 3–10, ISSN 1877-7058, doi:
10.1016/j.proeng.2017.02.175
Klimenda, F., Soukup, J.: Modal Analysis of Thin Aluminium Plate. Procedia
Engineering, 2017, Vol. 177, s. 11–16, ISSN 1877-7058, doi:
10.1016/j.proeng.2017.02.176
Soukup, J., Skočilasová, B., Skočilas, J.: Vibration of Mechanical System with
Higher Degrees of Freedom: Solution of the Frequency Equations. Procedia
Engineering, 2017, Vol. 177, s. 25–32, ISSN 1877-7058, doi:
10.1016/j.proeng.2017.02.177
Soukup, J., Skočilas, J., Skočilasová, B., Dižo, J.: Vertical Vibration of Two Axle
Railway Vehicle. Procedia Engineering, 2017, Vol. 177, s. 25–32,
ISSN 1877-7058, doi: 10.1016/j.proeng.2017.02.178
Blatnický, M., Dižo, J., Blatnická, M., Svoboda, M.: Design of a Robot
Manipulator Working Screw Revolutions. In: 23rd International Conference
Engineering Mechanics 2017. Svratka, 2017. ISBN 978-80-214-5497-2,
ISSN 1805-8248, WOS:000411657600031.
11. Články v recenzovaných časopisech

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Soukup, J., Skočilas, J., Skočilasová, B.: Assesment of Railway Wagon Suspension
Characteristics. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, Vol. 89,
s. 67–77, ISSN 0883-3270, doi: 10.1016/j.ymssp.2016.08.022
Kolman, R., Okrouhlík, M., Berezovski, A., Gabriel, D., Kopačka, J., Plešek, J.:
B-Spline Based Finite Element Method in One-Dimensional Discontinuous Elastic
Wave Propagation. Applied Mathematical Modelling, 2017, Vol. 46, s. 382–395,
ISSN 0307-904X, doi: 10.1016/j.apm.2017.01.077
12. Články ve sbornících z konferencí

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Hejma, P., Svoboda, M., Kampo, J., Soukup, J.: Analytic Analysis of a Cam
Mechanism. Procedia Engineering, 2017, Vol. 177, s. 3–10, ISSN 1877-7058, doi:
10.1016/j.proeng.2017.02.175
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Klimenda, F., Soukup, J.: Modal Analysis of Thin Aluminium Plate. Procedia
Engineering, 2017, Vol. 177, s. 11–16, ISSN 1877-7058, doi:
10.1016/j.proeng.2017.02.176
Soukup, J., Skočilasová, B., Skočilas, J.: Vibration of Mechanical System with
Higher Degrees of Freedom: Solution of the Frequency Equations. Procedia
Engineering, 2017, Vol. 177, s. 25–32, ISSN 1877-7058, doi:
10.1016/j.proeng.2017.02.177
Soukup, J., Skočilas, J., Skočilasová, B., Dižo, J.: Vertical Vibration of Two Axle
Railway Vehicle. Procedia Engineering, 2017, Vol. 177, s. 25–32,
ISSN 1877-7058, doi: 10.1016/j.proeng.2017.02.178
Blatnický, M., Dižo, J., Blatnická, M., Svoboda, M.: Design of a Robot
Manipulator Working Screw Revolutions. In: 23rd International Conference
Engineering Mechanics 2017. Svratka, 2017. ISBN 978-80-214-5497-2,
ISSN 1805-8248, WOS:000411657600031.
Rychlíková L., Soukup, J.: Měření hlučnosti výtahu. In: 43. medzinárodná vedecká
konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných
a poľnohospodárskych strojov: 26.–27. 9. 2017, Hotel Alexander, Bardejovské
kúpele [CD-ROM]. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017.
ISBN 978-80-553-2828-7.
Hejma, P., Kampo, J., Soukup, J.: Analýza krouticího momentu vačkového
mechanismu. In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství 2017
[CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2017. 7 s. ISBN 978-80-7414-698-5.
Klimenda, F., Husár, Š., Soukup, J.: Šíření vln napětí v tenkých deskách. In:
Experimentální a výpočtové metody v inženýrství 2017 [CD-ROM]. Ústí nad
Labem: UJEP, 2017. 8 s. ISBN 978-80-7414-698-5.
Svoboda, M., Schmid, V., Soukup, J., Sapieta, M., Blatnický, M.: Vliv pružící
soustavy na jízdní vlastnosti vozidla. In: Experimentální a výpočtové metody
v inženýrství 2017 [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2017. 12 s.
ISBN 978-80-7414-698-5.
Sapieta, M., Svoboda, M., Sulka, P.: Verification of thermoelastic analysis of flat
specimen using a numerical model. In: Experimentální a výpočtové metody
v inženýrství 2017 [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2017. 6 s.
ISBN 978-80-7414-698-5.
Hejma, P., Klimenda, F., Soukup, J.: Doběhové charakteristiky vačkového
mechanismu. In: Dynamika tuhých a neformovatelných těles 2017 [CD-ROM].
Ústí nad Labem: UJEP, 2017. 8 s. ISBN 978-80-7561-083-6.
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13. Pešek, L., Hála, J., Šulc, P., Chládek, Š., Bula, V., Uruba, V., Cibulka, J.: Design of LowSubsonic Blade Cascade Model for Aero-Structural Dynamic Testing

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
International Colloquium DYMAMESI 2017, Cracow (Poland), February 28 –
March 1, 2017.
14. Uruba, V., Pátek, Z., Procházka, P., Vladislav Skála, V., Zacho, D., Kulhánek, R.: Flow
Structure Behind a Wing at High Reynolds Numbers

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2017,
November 21–24, 2017, Mikulov, Czech Republic. Edited by Petra Dančová and
Jan Novosád, Technical University of Liberec, Department of Power Engineering
Equipment, s. 687–693.
15. Uruba, V., Janáček-Ceniga M., Tomek O.: Měření turbulence v kompresoru PBS-Turbo

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Turbostroje 2017, Současné trendy při návrhu, výpočtu a zkoušení turbostrojů,
Howden ČKD Compressors, Praha 9, 19.–21. září 2017, s. 79–88.
16. Uruba, V., Antoš, P., Jonáš, P., Procházka, P., Skála, V., Suchý, O.: Měření turbulence
v okolí posledního NT stupně parní turbíny 1090 MW v JETE

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Výzkumná zpráva Z-1568/17, ÚT AVČR, 2017.
17. Procházka, P., Uruba, V., Pešek, L. and Bula, V.: On the Effect of Moveable Blade Grid on
the Flow Field Characteristics

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2017,
November 21–24, 2017, Mikulov, Czech Republic. Edited by Petra Dančová and
Jan Novosád, Technical University of Liberec, Department of Power Engineering
Equipment, s. 532–539.
18. Klavík P., Uruba V.: Nový modelový vodní kanál ZČU Plzeň pro měření PIV

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
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31. Sympozium o anemometrii, Litice, Penzion Ráj, 30.–31. 5. 2017, eds.:
Z. Chára, L. Klaboch, s. 29–36.
19. Uruba, V., Procházka, P. and Skála, V.: On 3D Flow Structure of the Boundary Layer on
the Suction Side of a Plate

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2017,
November 21–24, 2017, Mikulov, Czech Republic. Edited by Petra Dančová and
Jan Novosád, Technical University of Liberec, Department of Power Engineering
Equipment, s. 694–701.
20. Procházka, P., Uruba, V.: On the Recirculation Zone Suppression Behind HUMP Profile
Using the DBD Actuator

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
EPJ Web of Conferences, Vol. 143, 12 May 2017, Article number 02095,
11th International Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2016;
The Casino Cultural and Conference Centre Marienbad, Czech Republic;
15 November 2016 through 18 November 2016; Code 127804.
21. Uruba, V.: Physical Modelling Axisymmetric Diffusors by Plane Models

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
AIP Conference Proceedings, Vol. 1889, 25 September 2017, Article number
020048, 36th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics,
Pilsen, Czech Republic; 13 June 2017 through 15 June 2017; Code 130786
22. Uruba, V., Procházka, P., Skála, V.: PIV měření 2D modelu ventilu Doosan s řízením
proudění

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Výzkumná zpráva Z- 1574/17, ÚT AVČR, 2017.
23. Publikační činnost pobočky Větrové inženýrství

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Pospíšil, S., Kuznetsov, S., Macháček, M., Král, R., Buljac, A., Kozmar, H.:
Influence of Stationary Vehicles on Bridge Aerodynamic and Aeroelastic
Coefficients. Journal of Bridge Engineering, 2017, Vol. 22, Issue 4.
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Pospíšil, S., Kuznetsov, S., Kozmar, H., Michalcová, V.: Wind-Tunnel Simulation
of Thermally Unstable Atmospheric Flow in Complex Terrain. Procedia
Engineering, 2017, Vol. 190.
Górski, P., Tatara, M., Pospíšil, S., Kuznetsov, S.: Investigation of Strouhal
Number of Ice-Accreted Bridge Cables at Moderate Flow Turbulence. MATEC
Web of Conferences, 2017, Vol. 107.
Pospíšil, S., Macháček, M., Hračov, S., Kuznetsov, S., Trush, A.: Measurements of
Dynamic Wind Pressures on Gable Roofs - Comparison with ČSN en 1991-1-4.
MATEC Web of Conferences, 2017, Vol. 107.
Buljac, A., Kozmar, H., Pospíšil, S., Macháček, M.: Aerodynamic and Aeroelastic
Characteristics of Typical Bridge Decks Equipped with Wind Barriers at the
Windward Bridge-Deck Edge. Engineering Structures, 2017, Vol. 137, s. 310–322.
Trush, A., Pospisil, S., Kuznetsov, S., Kozmar, H.: Wind-Tunnel Experiments on
Vortex-Induced Vibration of Rough Bridge Cables. Journal of Bridge Engineering,
2017, Vol. 22, Issue 10.
Kuznetsov, S., Ribičić, M., Pospíšil, S., Plut, M., Trush, A., Kozmar, H.: Flow and
Turbulence Control in a Boundary Layer Wind Tunnel Using Passive Hardware
Devices. Experimental Techniques, 2017, Vol. 41, No. 6, s. 643–661.
Buljac, A., Kozmar, H., Pospisil, S., Macháček, M.: Flutter and Galloping of
Cable-Supported Bridges with Porous Wind Barriers. Journal of Wind Engineering
and Industrial Aerodynamics, 2017, Vol. 171, s. 304–318.
Náprstek, J., Fischer, C.: Stochastic Stability of the Generalized van der Pol
System Under Random Additive Excitation. In: Proc Computational Mechanics
33rd conf. (Eds. J. Vimmr, V. Adámek). Železná Ruda, November 6–8, 2018.
Buljac, A., Kozmar, H., Pospíšil, S., Macháček, M.: Flutter and Galloping of
Bridge Decks with Roadway Wind Barriers. In: Proceedings of the 7th EuropeanAfrican Conference on Wind Engineering. Liège, 2017.
Náprstek, J., Pospíšil, J.: Aeroelastic Stability of a Two-Degrees of Freedom
System with Combined Narrow Band Random and Harmonic Excitation.
In: Proceedings of the 7th European-African Conference on Wind Engineering.
Liège, 2017.
24. Pavlík, D., Uruba, V., Kopecký, V.: Reconstruction of 3D PIV Data in Complicated
Experimental Arrangements

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
EPJ Web of Conferences, Volume 143, 12 May 2017, Article number 02090,
11th International Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2016;
ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
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The Casino Cultural and Conference Centre Marienbad, Czech Republic;
15 November 2016 through 18 November 2016; Code 127804.
25. Flow Dynamics in the Vicinity of Tandem Buildings: Renata Gnatowska, R., Kellnerová,
R. and Uruba, V.

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2017,
November 21–24, 2017, Mikulov, Czech Republic. Edited by Petra Dančová and
Jan Novosád, Technical University of Liberec, Department of Power Engineering
Equipment, s. 190–193.
26. Uruba, V.: Studie kapacity parního potrubí v Prazdroj, a.s.

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Technická zpráva KKE-04-17, ZČU, 2017.
27. Uruba, V.: Validace CFD výpočtů s experimentálními daty, metody a jejich přesnost

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Sborník příspěvků, CAE Forum 2017, Park Holiday Congress & Wellness Hotel
18.–19. 10. 2017, s. 92–99.
28. Webové stránky

Počet výstupů: 1, podíl: plný (100%), význam: střední, dosah: český – národní,
náplň: odborná, WWW: http://www.csm.cz

Konference a semináře
 Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní
1. Experimentální a výpočtové metody v inženýrství

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, doba
konání: červen
Konference je určena pro mladé vědecké pracovníky z VŠ i výzkumných ústavů
a z průmyslu, doktorandy a studenty. V r. 2017 proběhl IV. ročník konference, na
r. 2018 se připravuje V. ročník.
2. Dynamika tuhých a deformovaných těles (DTDT)

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, doba
konání: říjen
XV. ročník.
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3. 19. Světová konference Mezinárodní společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické
inženýrství, ISSMGE

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Soul, Korea, doba konání: září
Prof. I. Vaníčkovi byla svěřena jedna z nejčestnějších pozic – předsedání třem tzv.
Honour Lectures. Sborník obsahuje tři příspěvky z české strany, jejíž reprezentanti
byli aktivní i v diskusních sekcích.
4. 16th World Conference on Earthquake Engineering

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Santiago de Chile, doba konání: 9.–13. 1. 2017
Účast Ing. Jiří Náprstek, DrSc., ÚTAM AV ČR.
5. 2nd International Conference on Smart Materials Technologies

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Sankt-Petěrburg, doba konání: 19.–21. 5. 2017
Prof. Růžička zastupoval ČSM jako spolupořadatel.
6. 4th World Landslide Forum (WLF)

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná
Přednáška I. Vaníčka: „Interaction of Landslides with Critical Infrastructure“,
příspěvek publikován jako kapitola v knize „Advances in Landslide Technology,
Vol. 3“.
7. 7th European and African Conf. on Wind Engineering

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Belgie, doba konání: 4.–7. 7. 2017
Účast na 7th European and African Conference on Wind Engineering, World
Association of Wind Engineering, Liège, Belgium, 4–7 July, účastník: Jiří
Náprstek, 2× session chairman.
Práce ve vědeckém výboru konference, práce v evropském výboru (zvolen nový
předseda evropské asociace prof. G. Bartolli místo odstupujícího prof.
R. Hoeffera). Jednání o další spolupráci na Université de Liège v oboru
větrového inženýrství.
8. Asia Pacific Automotive Engineering Conference

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Shanghai, doba konání: 24.–26. 10. 2017
19. ročník.
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9. Computational Mechanics 2017

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Špičák, doba konání: 6.–8. 11. 2017
Katedra mechaniky FAV ZČU v Plzni pod záštitou děkanky FAV, náměstkyně
hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu
Plzeň 2015 Mgr. I. Bartošové, České společnosti pro mechaniku, Českého
národního komitétu IFToMM a společnosti CEACM uspořádala ve dnech 6.–8. 11.
2017 v OREA Wellness Hotelu Horizont, Špičák, ČR, 33. ročník konference
s mezinárodní účastí.
Této akce se zúčastnilo 105 účastníků a bylo předneseno 79 příspěvků včetně
5 plenárních přednášek. Vědecký garant konference: Jan Vimmr, organizační
garant konference: Vítězslav Adámek.
Sborník rozšířených abstraktů konference „Computational Mechanics 2017“
(elektronická verze).
10. Current Geotechnical Solutions and Their Verification

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Bratislava, doba konání: červen 2017
Příspěvek: „Aplikace granitických eluvií v historických nízkých hrázích“. Předseda
tematického okruhu 2: „Teoretické otázky související s navrhováním“.
11. DANUBIA-ADRIA Symposium

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Itálie, doba konání: 19.–22. 9. 2017
OS Experimentální mechanika se prostřednictvím pana prof. Růžičky podílela na
zabezpečení účasti přednášejících z ČR. Vybrané příspěvky budou publikovány.
Konference byla pořádána univerzitou v Terstu.
34. ročník.
12. Engineering Mechanics 2017

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Svratka, doba konání: 15.–18. 5. 2017
23. ročník.
13. European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Amsterdam, doba konání: 21.–22. 9. 2017
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14. Experimentální analýza napětí EAN 2017

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Nový Smokovec, doba konání: 30. 5. – 1. 6. 2017
55. ročník konference se konal na základě dlouhodobé spolupráce OS
Experimentální mechanika ČSM s Fakultou strojní Technické univerzity
v Košicích ve dnech 30. 5. až 1. 6. 2017 v hotelu Atrium v Novém Smokovci.
Zúčastnilo se jí 131 účastníků, z toho 91 z ČR, 34 ze Slovenska, 3 z Polska,
1 z Německa, 2 z Maďarska. Z toho bylo 11 doprovázejících osob. Byl vydán
sborník anotací a CD-ROM rozšířených příspěvků. Příspěvky byly zaindexovány
v databázi Scopus. Uvažuje se o publikaci vybraných příspěvků v časopisech.
Prof. Růžička zastupoval ČSM jako spolupořadatel.
15. International Conference on Isogeometric Analysis

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Itálie, doba konání: 11.–13. 9. 2017
16. International Conference on VIBROENGINEERING

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, doba
konání: 30. 5. – 1. 6. 2017
25. ročník.
17. Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI)

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Kraków, Polsko, doba konání: 28. 2. – 1. 3. 2017
18. Kongres ICAS (International Council of the Aeronautical Science)

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Winterthur, Švýcarsko, doba konání: 11.–15. 9. 2017, WWW:
http://www.icas.otg
Mezinárodní kongres ICAS (International Council of the Aeronautical Science) je
nejvýznamnější mezinárodní organizací věnující se vědeckému výzkumu v oblasti
letectví a jeho prezentaci. Cílem ICAS je sdružovat specialisty v letectví
prostřednictvím národních institucí a organizovat mezinárodní střetnutí s možností
prezentovat dosavadní technické a vědecké výsledky.
ČSM je dlouhodobě národním zástupcem ČR v této organizaci. Své místo
v orgánech ICAS delegovala ČSM na Letecký ústav VUT v Brně, který v současné
době zastupuje doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D., schválený pro tuto funkci
hlavním výborem ČSM dne 8. 12. 2015. Vedle hlavních orgánů ICAS má ČR
zastoupení také v Programme Committee (PC) prostřednictvím prof. Ing. Antonína
Píšťka, CSc., a doc. Ing. Jaroslava Juračky, Ph.D. V roce 2017 ICAS organizoval
v termínu 11.–15. 9. 2017 zasedání PC ve švýcarském Winterthuru. Cílem jednání
ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
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PC (jehož se zúčastnil doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.) bylo vyhodnotit příspěvky
pro kongres ICAS v roce 2018 v brazilském Belo Horizonte
(https://eventos.abcm.org.br/icas2018). Celkově se zasedání PC zúčastnilo 119
zástupců členských států a hodnotitelů a bylo vybráno cca 600 příspěvků
z celkového počtu 1200.
Z ČR byly přijaty a zařazeny k ústní prezentaci na konferenci dva příspěvky, což je
způsobeno finančně velmi náročným místem konání konference.
19. Mechatronics 2017

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Brno, doba konání: 4.–9. 9. 2017
20. Polymerní kompozity

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, doba
konání: 17.–18. 5. 2017
Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí spolupracovala
na pořádání konference „Polymerní kompozity“, která se konala 17. a 18. května
2017. Tři členové výboru OS4 jsou členy organizačního výboru této mezinárodní
konference. Akce se zúčastnilo 102 odborníků ze zemí východní i západní Evropy.
Bylo prezentováno 23 přednášek ve třech sekcích.
21. WCX Congress 2017

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Detroit, USA
22. Zakládání staveb Brno 2017

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, doba
konání: 13.–14. 11. 2017
45. ročník, 140 účastníků, 5 hlavních vystavovatelů.
Hlavní přednášku přednesl prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki z Polska na téma
„Design and Execution of Access Ramps and TBM Shafts of an Underwater Road
Tunnel in Gdansk“.
V rámci této konference Ing. J. Chalmovský, laureát ceny Prof. Z. Bažanta,
přednesl přednášku na téma „Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných
zeminách“.
23. Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Srní
Prof. Růžička zastupoval ČSM jako spolupořadatel. XII. ročník.
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 Konference, kongres (50 a více účastníků) národní
1. Nano a Makro Mechanika 2017

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná, místo
konání: Praha, jazyky: český
Experimentální skupina Katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze
pořádala konferenci Nano a Makro Mechanika 2017.
2. Výpočtová mechanika

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná, místo
konání: Železná Ruda, doba konání: listopad 2017, jazyky: český
3. Kompozity v leteckém průmyslu ČR

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná, místo
konání: VZLÚ Praha, doba konání: duben 2017, jazyky: český
4. Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin (ES 2017)

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná, doba
konání: 13.–15. 6. 2017, jazyky: český
5. Nové poznatky a výsledky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací
kompozitů v leteckém průmyslu ČR

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná, doba
konání: 13. 4. 2017, jazyky: český
Řada členů OS4 spoluorganizovala konferenci a byla přednesena jedna přednáška.
6. Vliv prostředí na vlastnosti kompozitních materiálů

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná, místo
konání: Praha, doba konání: listopad 2017, jazyky: český
7. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků

Podíl: plný (100%), význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná,
místo konání: Praha, doba konání: listopad 2017, jazyky: český
 Seminář, workshop (pod 50 účastníků) mezinárodní
1. Česko-ruský geotechnický seminář

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Praha, doba konání: 5. 12. 2017
14 zahraničních hostů.
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2. Workshop on Computational Fatigue Analysis 2017 – Design and Fatigue of
Weldments

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Praha, doba konání: 13.–16. 11. 2017
Aktivní účast tuzemských i zahraničních lektorů (prof. Růžička, dr. Papuga, prof.
Z. Barsoum) a posluchačů z ČR (30) a ze zahraničí (8).
3. National Climate Change Adaptation

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Oslo, doba konání: listopad 2017
V rámci 29. zasedání správní rady a workshopu v Oslu v listopadu 2017 zazněla
přednáška „Significance of the Historical Dams in the Czech Republic“.
4. Dynamic Behavior of Materials

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, místo
konání: Praha, doba konání: 11.–12. 5. 2017, WWW:
http://www.it.cas.cz/cs/cesko-izraelsky-seminar-dynamic-behavior-materials
Česko-izraelský seminář.
5. Modeling Vortex Resonance

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: mezinárodní, náplň: odborná, doba
konání: 15. 12. 2017
Seminář v rámci spolupráce RUB a ÚTAM pořádala Ruhr University Bochum
(RUB), Department of Civil and Environmental Engineering, v Bochumi
15. prosince 2017. Předseda semináře: Hans-Jürgen Niemann.
Účastníci Jiří Náprstek a Cyril Fischer prezentovali přednášku „Stochastic Stability
of the Generalized van der Pol System Under Random Additive Excitation“.
 Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní
1. Energetické úspory v budovách v praxi (2. ročník)

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, doba konání: 25. 10. 2017, jazyky: český
2. Workshop pro studenty gymnázií

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, jazyky: český
V rámci akcí na propagaci studia technických oborů pro studenty středních škol
byly realizovány ukázky v laboratoři KMP, nabídky témat studentských prací
a dále ukázky experimentů v Oddělení aplikované mechaniky.
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3. Semináře pořádané katedrou mechaniky

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, jazyky: český
Ron Peerlings (Eindhoven University of Technology, the Netherlands):
Micromechanics of Fracture Initiation in Multiphase Materials.
Samuel Forest (MINES ParisTech CNRS, Evry, France): The Micromorphic
Approach to Gradient Plasticity and Damage.
George Exadaktylos (Technical University of Crete, Greece): Overview of MicroElasticity Theories with Emphasis on Gradient Elasticity, Mini-Course Consisting
of Two Lectures.
Guillermo Dıá z (TU Dortmund, Germany): A Composite Finite Element
Formulation Using Embedded Strong Discontinuity Approach in Reinforced
Concrete Structural Members.
Olivier Allix (ENS Cachan, Université Paris Saclay, France): On Bounded Rate
Constitutive Model: Application to Objective Failure Prediction.
George Exadaktylos (Technical University of Crete, Greece): Microelasticity and
Size Effects (Indentation, Bending, Fracture Toughness, Axial Splitting).
4. Semináře věnované zásadám a principům navrhování geotechnických konstrukcí

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, jazyky: český
V průběhu ledna a února proběhly další semináře věnované zásadám a principům
navrhování geotechnických konstrukcí v souladu s EC 7.
5. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky (SKMT 2017)

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Plzeň, doba konání: 13.–15. 6. 2017, jazyky: český
Pořadatel: Katedra energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU
Spolupořadatel: ÚT AVČR, Doosan Škoda Power
Sponzoři: AV ČR – program „Účinná přeměna a skladová energie“ v rámci
„Strategie AV21“ a Česká společnost pro mechaniku
6. Vliv prostředí na vlastnosti kompozitních materiálů a konstrukcí

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, doba konání: 22. 11. 2017, jazyky: český
Odborná skupina MKMK České společnosti pro mechaniku s podporou firmy
Latecoere Czech Republic, s. r. o., a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky
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AV ČR, v. v. i., uspořádala dne 22. 11. 2017 v pořadí již devátý celodenní seminář,
tentokrát na téma „Vliv prostředí na vlastnosti kompozitních materiálů
a konstrukcí“.
Na programu bylo pět odborných přednášek. Semináře se zúčastnilo 44 účastníků
z řad členů i nečlenů ČSM. Většinu z nich tvořili mladí lidé z vysokých škol,
výzkumných ústavů a výrobních podniků. Většina přednášejících byli členové
ČSM.
7. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 23. 11. 2017, jazyky: český
22. ročník jednodenního semináře.

Pořádané akce
 Přednáška
1. Přednášky pro členy ČSM.

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Prof. Dr. Jan Dupal (FAV ZČU): Jordanovské struktury a jejich využití v kmitání.
Dr. Vu-Hieu Nguyen (University of Paris-Est Créteil): Computation of Guided
Waves in Layered Fluid/Viscoelastic/Poroelastic Media Using Semi-Analytical
Finite Element Method.
Prof. Michael Stingl (FAU Erlangen, Department of Mathematics): On the
Minimization of the Haze Factor of Particle Films Based on Structural
Optimization Methods.
2. Cyklus přednášek Brněnské pobočky ČSM

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
8. 2. 2017 přednáška „Aplikace kontaktního algoritmu v creepové analýze
vysokotlaké skříně DŠPWR“.
20. 2. 2017 přednáška „Additive Manufacturing. 3D-Printing in Aviation.
3D-Printed Metals and Printed Polymers“.
21. 2. 2017 přednáška „Wing Trailing Edge Modifications and Aerodynamic
Elements. Current Trends and Developments“.
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21. 2. 2017 přednáška „Forming Process of Aircraft Materials. Formability and
Technologies“.
22. 2. 207 přednáška „Přehled simulačních programů MSC Software“.
30. 8. 2017 přednáška „On the Way to Standardization of Small Punch Test“.
21. 11. 2017 přednáška „Energie pro budoucnost“.
16. 5. 2017 přednáška „Technologie v F1 a hybridních automobilech (Hannon
Systems)“.
12. 4. 2017 přednáška „Turbostart Your Career with Us (TE Connectivity)“.
29. 3. 2017 přednáška „Průmyslová instrumentace a Industry 4.0 (ABB)“.
29. 3. 2017 přednáška „Pokrokové inovace v motorech automobilů (Schaeffler)“.
12. 4. 2017 přednáška „Diagnostika strojů v prům. praxi (Adash, Siemens)“.
22. 2. 2017 přednáška „Svět virtuálních prototypů (MSC Software)“.
5. 4. 2017 den otevřených dveří v Tecnotrade.
3. Prof. A. Lion: The Glass Transition

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, doba konání: 24. 1. 2017
Přednáška prof. A. Liona z Německa.
4. Andrus Salupere: 2D Discrete Spectral Analysis – A Tool for Examining of Complicated
Wave Structures

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 2. 10. 2017
Andrus Salupere (Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia).
5. Edson Costa Santos: Additive Manufacturing of Metals: Past, Today and Tomorrow

Počet výstupů: 1, podíl: plný (100%), význam: střední, dosah: český – národní,
náplň: odborná, doba konání: 19. 6. 2017
Edson Costa Santos (SENAI Innovation Institute in Laser Processing, Joinville,
Santa Catarina, Brazil).
6. Prof. A. Lion: Ageing of Elastomer

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, doba konání: 26. 1. 2017
Přednáška prof. A. Liona z Německa.
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7. Prof. I. Vaníček: Application of Large Volume Waste for Earth Structures of Transport
Engineering

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Chairman Session 3 „Geoecoprotective Materials, Structures and Technologies for
Transportation“, příspěvek ve sborníku z konference „Transportation and
Environmental Geotechnics“ – Procedia Engineering, 2017, Vol. 189, s. 118–125.
8. Ing. Marin Hrdlička: Autonomní převodovky

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, doba konání: 6. 4. 2017
9. Zoran Ren, Srečko Glodež, Matej Vesenjak, Nejc Novak: Cellular Structures and
Materials – Fabrication, Properties Characterisation and Applications

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, doba konání: 10. 11. 2017
Zoran Ren, Srečko Glodež, Matej Vesenjak, Nejc Novak (University of Maribor,
Slovenia).
10. Nikolaos Aravas: Deformation-Induced Anisotropy in Porous Metals: Constitutive
modeling and computational issues

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 14. 11. 2017
Nikolaos Aravas (University of Thessaly, Thessaly, Greece).
11. Prof. A. Lion: Experimental Techniques in Polymer Mechanics

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, doba konání: 26. 1. 2017
Přednáška prof. A. Liona z Německa.
12. Jiří Šonský: Implozivní magnetokumulativní generátor pro účinnou přeměnu energie

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 5. 4. 2017
Jiří Šonský (Ústav termomechaniky AV ČR, Praha).
13. Arkadi Berezovski: Internal Variables Associated with Microstructure

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 2. 10. 2017
Arkadi Berezovski (Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia).
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14. Jiří Náprstek a Cyril Fischer: Planar Compress Wave Scattering and Energy Diminution
Due to Random Inhomogeneity of Material Density

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
In: Proc. 16th WCEE 2017 – World Conf. Earthq. Eng. (R. Saragoni et al. eds),
WAEE, Santiago de Chile, 2017 (January), 12 pgs., pap. 0048.
15. Zbyněk Jaňour: Mezní vrstva atmosféry: vlastnosti a metody výzkumu v kontextu
mechaniky kontinua

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 1. 3. 2017
Zbyněk Jaňour (Ústav termomechaniky AV ČR, Praha).
16. Jan Dupal: Modální analýza a kmitání soustav s obecnou Jordanovskou strukturou

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: FAV ZČU v Plzni, doba konání: 15. 3. 2017
Účast cca 20 lidí.
17. Raj Das: Modelling Extreme Deformation and Dynamic Behaviour of Materials Using
Mesh-Less Methods

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 26. 6. 2017
Raj Das (RMIT University, Melbourne, Australia).
18. Alexey Shutov: Modelling of Yield Surface Distortion in the Finite Strain Range

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 15. 11. 2017
Alexey Shutov (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Ruská federace).
19. Benny Bar-On: Multi-Scale Structural Gradients Optimize the Bio-Mechanical
Functionality of the Spider Fang

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 17. 8. 2017
Benny Bar-On (Ben-Gurion University of the Negev, Israel).
20. Dalibor Pražák: Nestandardní tlumené oscilátory

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 3. 5. 2017
Dalibor Pražák (Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze, Praha)
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21. Jiří Chýla: On Gravitational Waves and 2017 Nobel Prize for Physics

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 1. 11. 2017
Jiří Chýla (Fyzikální ústav AV ČR, Praha).
22. Zdeněk P. Bažant: Quasibrittle Failure Probability and Scaling

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 15. 6. 2017
Zdeněk P. Bažant (Northwestern University, Evanston, Illinois, USA)
23. Anton Tkachuk: Recent Advances in Reciprocal Mass Matrices

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 17. 8. 2017
Anton Tkachuk (University of Stuttgart, Stuttgart, Germany).
24. Zdeněk Trávníček: Research on Synthetic Jets

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 6. 12. 2017
Ústav termomechaniky AV ČR.
25. Jiří Náprstek a Cyril Fischer: Stochastic Stability of the Generalized van der Pol System
Under Random Additive Excitation

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Přednáška během semináře Modeling Vortex Resonance, který v rámci spolupráce
RUB a ÚTAM pořádala Ruhr University Bochum (RUB), Department of Civil and
Environmental Engineering, v Bochumi 15. prosince 2017.
26. Tomáš Chráska: Vrcholné kousky plazmového stříkání v životě jednoho výzkumníka

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 1. 2. 2017
Tomáš Chráska (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha).
27. Zdeněk Převorovský: Využití procedury časové reverzace signálů v nedestruktivní
diagnostice materiálů a konstrukcí

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Praha, doba konání: 4. 1. 2017
Zdeněk Převorovský (Ústav termomechaniky AV ČR, Praha).
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 Akce pro školy
1. Joint International Physics Summer School – Optics

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
Odborné přednášky a experimentální úlohy pro studenty středních škol z oblasti
optiky, mechanických vlastností tenkých vrstev, laserové technologie aj., které
pořádala UP v Olomouci ve spolupráci se SLO UP, FZÚ AV ČR a Insubria
University, Como, Itálie.
2. Organizace a zajištění dnů otevřených dveří na fakultách

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
Členové OS Experimentální mechanika se podíleli na organizaci a zajištění dnů
otevřených dveří na fakultách pro studenty středních škol.
3. Přednášky pro studenty LF UK v Plzni a ZČU v Plzni

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
Témata: počítačové modelování v technické praxi (přednáška na Křižíkově
gymnáziu na podporu technického vzdělávání mládeže); modelování kloubních
náhrad; biomechanika v klinické praxi; modelování koronárních bypassů;
modelování prokrvení jaterní tkáně.
4. Členové OS Technická mechanika se podíleli na vedení SOČ

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
Členové skupiny se podíleli na vedení SOČ (studentská odborná činnost na
středních školách) a zasedali v hodnotících komisích této soutěže.
5. Externí pedagogové a odborní školitelé

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
Členové OS4 pracují také jako externí pedagogové například na ČVUT nebo jako
odborní školitelé v průběhu zpracování bakalářských, diplomových a disertačních
prací vysokoškolských studentů a podílejí se na přípravě mladých specialistů
v oboru kompozitních materiálů a konstrukcí.
6. Hospodářské smlouvy

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
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Doosan Škoda Power: měření turbulence v okolí posledního NT stupně parní
turbíny 1090 MW v JETE
Doosan Škoda Power: PIV měření 2D modelu ventilu Doosan s řízením proudění
Prazdroj, a. s., dimenzování kapacity parního potrubí pro rozšíření výroby
7. Odborní školitelé v průběhu zpracování bakalářských a diplomových prací

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
8. Organizace a zajištění dnů otevřených dveří na fakultách

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, doba konání: 13. 1. 2017 a 1. 12. 2017, jazyky: český, WWW:
http://www.fme.vutbr.cz/clanek.html?zid=58184
K propagaci studia strojních oborů a speciálně inženýrské mechaniky mezi
studenty středních škol byly využity dny otevřených dveří, které se uskutečnily na
FSI VUT v Brně v pátek 13. 1. a 1. 12.2017. Studenti středních škol se mohli
seznámit nejen s nabídkou inovovaných oborů na FSI, ale byla jim prezentována
i velmi zajímavá perspektiva uplatnění v technických oborech po ukončení VŠ
v praxi i ve výzkumných centrech fakulty. Členové ČSM patřili ke
spoluorganizátorům akce a k propagaci mechaniky mezi potenciálními zájemci
o studium přispěli zejména samostatnou prezentací a předvedením laboratoří
ústavu mechaniky.
9. Populárně naučné přednášky zabývající se mechanikou

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
Na úrovni středních škol byly organizovány populárně naučné přednášky
zabývající se mechanikou.
10. Posuzování a recenze habilitačních a disertačních prací

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
Členové byli v oborových radách a habilitačních komisích fakult ČVUT a TUL,
pracovali jako posuzovatelé a recenzenti celé řady habilitačních a disertačních
prací, projektů, výzkumných zpráv a výzkumných záměrů domácích i zahraničních
v rámci působnosti agentur GAČR, TAČR, MŠMT a MPO.
11. A. Trush: Prezentace laboratoře Klimatického větrného tunelu CET

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, doba konání: 6.-12.11.2017, jazyky: český
Prezentace proběhla v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR.
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12. Předmět Seizmické inženýrství na Stavební fakultě ČVUT Praha

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
Prof. Ing. Jiří Máca, PhD., FSV ČVUT
13. Přednáška v rámci dne otevřených dveří AV ČR

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
Science show M. Macháčka: „Větrná elektrárna v malém“.
14. Přednášková činnost na VŠ

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
15. Přednášky pro střední školy

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
laická, jazyky: český
 Soutěž
1. Creo University Champion

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, doba konání: 21. 11. 2017
2. 1. místo v architektonické soutěži

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
V Kloknerově ústavu se řeší v rámci projektu problematika vysokohodnotného
betonu. Z tohoto betonu byla navržena lávka pro chodce v Praze, která získala
1. místo v architektonické soutěži.
3. Cena Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

Počet výstupů: 1, podíl: plný (100%), význam: střední, dosah: český – národní,
náplň: odborná
4. Cena prof. Babušky

Počet výstupů: 1, podíl: plný (100%), význam: střední, dosah: český – národní,
náplň: odborná, doba konání: 19. 12. 2017
24. ročník, slavnostní vyhlášení dne 19. prosince 2017.
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5. Soutěž akademika Bažanta

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
 Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům
1. Soutěž o nejlepší příspěvek autora na konferenci EAN 2017

Podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň: odborná, místo
konání: Nový Smokovec, doba konání: 30. 5. – 1. 6. 2017
ČSM podporuje zájem mladých vědeckých pracovníků o práci v oboru mechaniky
a pomáhá s publikováním výsledků jejich práce. Každoročně je na konferencích
EAN vyhodnocována úroveň příspěvků a prezentací těchto pracovníků, kteří jsou
zde odměňováni z prostředků ČSM. V tomto roce byly z těchto prostředků
(6 000 Kč) oceněny 3 nejlepší příspěvky a z prostředků konference byly přidány
hodnotné věcné ceny.
 Ostatní akce
1. Mezinárodní spolupráce odborné skupiny Experimentální mechanika

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Dlouhodobě existuje spolupráce kateder technických vysokých škol v ČR a OS
Experimentální mechanika s Technickou univerzitou v Košicích a dalšími
vysokými školami na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu apod.
2. Noc vědců

Počet výstupů: 1, podíl: plný (100%), význam: střední, dosah: český – národní,
náplň: odborná, doba konání: 6. 10. 2017, WWW: http://www.nocvedcu.cz/?p=7160
Akce byla organizována v prostorách brněnského Technického muzea, volně
otevřeného veřejnosti do pozdních nočních hodin dne 6. 10. 2017. Mechanika zde
byla zastoupena několika stanovišti s postery, videoprezentacemi a ukázkami
zajímavých technických děl z produkce Ústavu mechaniky FSI VUT v Brně.
Popularizačně zaměřená akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem široké
veřejnosti, od nejmladších dětských účastníků až po návštěvníky v důchodovém
věku.
PřF UP v Olomouci připravila v rámci Noci vědců stánek „Mezinárodní kosmický
výzkum“, zaměřený na popularizace fyziky a mechaniky.
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3. Zahraniční spolupráce plzeňské pobočky ČSM

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Eduard Rohan – 6 týdnů pobyt na Univ. Paris-Est Créteil.
4. Zpracování nových přístupů, metodik a algoritmů

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Např. parametrické kmity generátorových rotorů s Lafoonovými zářezy, kmitání
turbínových rotorů včetně olopatkovaných věnců a vývoj třecích nelineárních
prvků pro potlačení vibrací lopatek.
Vývoj dvou přístupů v modelování lopatkových věnců:
 využití metodiky pro modelování prostorově periodických a cyklických
systémů ve frekvenční oblasti,
 využití metody modální syntézy pro modelování prostorově periodických
a cyklických systémů v časové oblasti.
5. Aerodynamický tunel Centra excelence v Telči

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
V roce 2017 byl klimatický aerodynamický tunel Centra excelence v Telči (při
ÚTAM) využíván pro výzkum aerodynamiky budov, konstrukcí a problémů
modelování mezní vrstvy a problémů větrné energie. Klimatický větrný tunel je
využíván v rámci řešení grantových úkolů a smluvního výzkumu.
6. Aktivity spojené s vyhodnocením příčin sesuvu na D8

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
7. Aktualizace webových stránek OS Experimentální mechanika

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Připravili doc. Návrat a dr. Houfek z Ústavu mechaniky těles, mechatroniky
a biomechaniky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
8. Den firem

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Brno, doba konání: 9. březen 2017
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Akce byla uspořádána k navázání kontaktů mezi studenty inženýrské mechaniky
a potenciálními zaměstnavateli z brněnského regionu. Zúčastnilo se jí přes 40 firem
s nabídkou stipendií, projektů a pracovních míst pro studenty v oblastech
odpovídajících studijnímu profilu mechaniky.
9. ELGIP – European Large Geotechnical Institute Platform

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Velmi aktivní bylo zapojení do platformy ELGIP – European Large Geotechnical
Institute Platform, konkrétně v rámci 29. zasedání správní rady v Oslu v listopadu
2017, kde na workshopu „National Climate Change Adaptation“ zazněla přednáška
„Significance of the Historical Dams in the Czech Republic“.
10. Experimentální ověřování účinků samobuzeného kmitání lan, stanovení tlakových
součinitelů

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
11. Komplexní proměření modelu trojice výškových budov (Gruzie) s ohledem na
optimální návrh nosného systému a fasády

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
12. Konzultace při stanovování součinitelů zatížení větrem při dynamickém chování
železničních mostů

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Řešení projektu „Pokročilé metody posuzování existujících ocelových mostů na
účinky zatížení větrem“ pro Státní fond dopravní infrastruktury (S. Pospíšil,
P. Ryjáček).
13. Letní škola Mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, místo konání: Jince, doba konání: 13.–15. 5. 2017
Pořádala odborná skupina Mechanika únavového porušování materiálu spolu
s Fakultou strojní ČVUT v Praze.
Účast 26 posluchačů.
14. Měření aerodynamické stability mostu pro pěší v Radotíně (SUDOP Praha)

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
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15. Mezinárodní pracovní spolupráce s geofyziky sousedních států

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Mezinárodní pracovní spolupráce (neformální) probíhala přímým osobním stykem
s geofyziky sousedních států.
16. RNDr. Jiří Málek, PhD., ÚSMH AV ČR: Monitoring přirozené seismicity ve vodárenském
přivaděči Bedřichov v Jizerských horách

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
17. Monitoring seizmické aktivity na území ČR

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
18. Normotvorná činnost související s navrhováním stavebních konstrukcí

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
V roce 2017 členové odborné skupiny prováděli řadu normotvorných činností
souvisejících s navrhováním stavebních konstrukcí. V poslední době šlo zejména
o implementování evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí
(tzv. eurokódů) do soustavy českých technických norem. Zúčastnili se více než
deseti mezinárodních zasedání odborných skupin. Zpracovali řadu podkladů pro
revize norem a jsou členy mezinárodních panelů pro tvorbu nových evropských
a mezinárodních norem.
19. Odborné semináře na Katedře stavební mechaniky Stavební fakulty ČVUT v Praze

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Na Katedře stavební mechaniky Stavební fakulty ČVUT v Praze se konají odborné
semináře, kde přednášejí přední odborníci z tuzemska i ze zahraničí. Všichni
zájemci o tyto přednášky jsou vítáni. Informace o připravovaných
(i uskutečněných) přednáškách lze nalézt na webových stránkách katedry.
20. Olomoucký fyzikální kaleidoskop 2017

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Exkurze a popularizační přednášky pro zájemce o studium na PřF UP a pro
veřejnost.
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21. Podpora mladých vědeckých pracovníků v doktorském studiu

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
V Kloknerově ústavu ČVUT a na Katedře stavební mechaniky Stavební fakulty
ČVUT je v doktorském studiu v programu Stavební inženýrství (v oborech teorie
konstrukcí a stavební mechaniky) vychovávána celá řada mladých vědeckých
pracovníků. V průběhu roku 2017 se připravovaly aktualizace studijních programů
a jednotlivých předmětů, byly i zaváděny nové předměty. Reakreditace
doktorských programů bude probíhat v 1. pololetí roku 2018.
22. Prezentace českého leteckého průmyslu

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Členové odborné skupiny Letectví ČSM se významně prosazují při prezentaci
českého leteckého průmyslu a vědeckého výzkumu na velkém množství
konferencí, seminářů a v publikační činnosti.
23. Příprava konferencí – pobočka Ústí nad Labem

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
„Experimentální a výpočtové metody v inženýrství“ (EVM), V. ročník, konference
je určena pro mladé vědecké pracovníky z VŠ i z výzkumných ústavů a průmyslu,
doktorandy a studenty. Termín konání květen–červen 2018.
„Dynamika tuhých a deformovatelných těles“ (DTDT), XVI. ročník mezinárodní
vědecké konference. Termín konání září–říjen 2018.
24. Řešení zatížení větrem sedlových střech a návaznosti na starší československé normy
a moderní eurokódy

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
25. Semináře pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
V roce 2017 byly organizovány semináře pro doktorandy a mladé vědecké
pracovníky. K realizaci došlo ve spolupráci TUL s firmami Hennlich, s. r. o,
Sobriety, Kwapil & Co, Alfa Laval a dalšími.
Dále byla pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky realizována prezentace
služeb národní gridové infrastruktury MetaCentrum.
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26. Spolupráce s průmyslovými podniky a ústavy

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Pro studenty s hlubším zájmem o mechaniku byly organizovány návštěvy
spolupracujících průmyslových podniků (ŽĎAS, Siemens) a ústavů (Ústav fyziky
materiálů AV ČR, Brno).
27. Šestidenní mezinárodní škola mechatroniky

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná, doba konání: 4.–9. 9. 2017, WWW: http://mechlab.fme.vutbr.cz/imss/
S bohatým odborným i společenským programem.
28. Týdenní kurz pokročilé mechaniky

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Katedra stavební mechaniky pořádá týdenní kurzy pokročilé mechaniky v cizině
i doma. Pořádání těchto kurzů má již dlouholetou tradici (od roku 2004).
29. Účast na odborných konferencích

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
Členové odborné skupiny Teorie stavebních inženýrských konstrukcí ČSM se
účastní odborných konferencí nejen v zahraničí, ale i doma a přednášejí na nich
výsledky své vědecké práce a dále pak formou přednášek informují zájemce
o průběhu mezinárodních konferencí a o zasedání mezinárodních organizací,
zejména IABSE, RILEM, JCSS, FIB a dalších.
30. Udržování (převážně písemného) kontaktu s mezinárodní společností ASSISi (AntiSeismic Systems International Society).

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
31. Vypracování expertních posudků pro státní orgány a oponentních posudků přihlášek
projektů TAČR a MPO ČR

Počet výstupů: 1, podíl: vedlejší, význam: střední, dosah: český – národní, náplň:
odborná
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Projekty
 Projekty RVS
1. Okrouhlík, M.: Přednášková a popularizační činnost společnosti

Podíl: plný (100%), význam: střední, financováno z RVS: částečně
2. Vydavatelská a ediční činnost související s Bulletinem České společnosti pro mechaniku

Podíl: plný (100%), význam: střední, financováno z RVS: částečně
3. Soutěž mladých pracovníků v oboru počítačových věd a oboru mechaniky

Podíl: plný (100%), význam: střední, financováno z RVS: částečně
 Projekty jiné
1. Projekt smluvního výzkumu se ŠKODA JS, a. s.

Podíl: vedlejší, význam: střední
2. Projekt smluvního výzkumu se ŠKODA Power, s. r. o.

Podíl: vedlejší, význam: střední
3. Projekt smluvního výzkumu - ÚJV Řež, Škoda Auto

Podíl: vedlejší, význam: střední
4. CK – Centrum kompetence (Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé
energetiky)

Podíl: vedlejší, význam: střední
Spolupráce členů odborné skupiny Technická mechanika.
5. Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.: EN 1998-1 a EN 1998-3

Podíl: vedlejší, význam: střední
Účast na několika částech, zejména „Confined Masonry“, „Masonry Infills“
a „Non Structural Masonry Members“.
6. Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí

Podíl: vedlejší, význam: střední
Pokračovala spolupráce s CEN250/SC7 – Eurokód 7, Navrhování geotechnických
konstrukcí, v rámci přípravy druhé generace Eurokódů – jednání v Oslu a Berlíně.
Podíl na přípravě druhé generace EN 1997, M. Vaníček zvolen za člena
projektového týmu připravujícího návrh EN 1997-3.
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7. Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.: Eurokód 8

Podíl: vedlejší, význam: střední
Pokračování v práci ve WG1 komise CEN/TC250/SC8, zabývající se velkou revizí
Eurokódu 8 v partii „Zděné konstrukce“.
8. GAČR Vícestupňové lehké mechanismy s aktivními strukturami

Podíl: vedlejší, význam: střední
Spolupráce členů odborné skupiny Technická mechanika.
9. GAČR

Podíl: vedlejší, význam: střední
17-01088S, Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém gradientu tlaku
3D
10. INTACT

Podíl: vedlejší, význam: střední
Delft, březen 2017. Závěrečné jednání Evropského projektu INTACT ve funkci
Advisor.
11. OP VaVpl

Podíl: vedlejší, význam: střední
NTIS – Nové technologie pro informační společnost, CTPVV – Centrum
technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu, RTI – Regionální
technologický institut, CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů.
FP7-ITN-290159: MOTORIST – Motorcycle Rider Integrated Safety (7. RP,
2014–2018).
12. Projekt problematiky vysokohodnotného betonu

Podíl: vedlejší, význam: střední
V Kloknerově ústavu se řeší v rámci projektu problematika vysokohodnotného
betonu. Z tohoto betonu byla navržena lávka pro chodce v Praze, která získala
1. místo v architektonické soutěži.
13. Spolupráce členů odborné skupiny Technická mechanika na řadě projektů

Podíl: vedlejší, význam: střední
Spolupracujícími společnostmi byly ŠKODA Doosan, Vítkovice Machinery, a. s.,
Comtes FHT, a. s., ŠKODA Transportation atd.
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14. Spolupráce liberecké pobočky ČSM na řešení projektů

Podíl: vedlejší, význam: střední
V následujících vybraných projektech byli členové liberecké pobočky ČSM v roce
2017 řešiteli nebo spoluřešiteli:
 Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů (2017–2019, MPO)
 Excelentní strojírenský výzkum (2013–2018, MSMT)
 Vývoj progresivní technologie výroby plstěných klobouků (2015–2017, TAČR
Epsilon)
 Nanovlákenná biodegradabilní maloprůměrová cévní náhrada (2015–2018,
MZ0/NV)
 Vývoj CFD kódu pro návrh odsiřovacích zařízení (2014–2017, TA0/TA)
 Vývoj efektivní technologie valchování při výrobě klobouků (2016–2019,
MPO)
 Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin (2016–
2019, MPO)
15. Spolupráce OS Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí na řešení projektů

Podíl: plný (100%), význam: střední
Členové odborné skupiny včetně členů výboru působili v průběhu roku jako
řešitelé a spoluřešitelé jednoho projektu v rámci programu TRIO (MPO ČR), dvou
projektů v rámci programu Horizon 2020 EU a jednoho projektu pro ESA.
16. Spolupráce plzeňské pobočky ČSM na řešení projektů

Podíl: vedlejší, význam: střední
CZ.1.05/2.1.00/03.0088: CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů
(projekt OP VaVpI, fáze udržitelnosti).
TE01020068: Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
(projekt centra kompetence).
TA04030689: Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost
lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla.
TD020094: Využití senzoriky pro zefektivnění péče o stárnoucí a hendikepovanou
populaci.
LG15020: Členství v Radě a Výborech FISITA.
FP7-ITN-608092: MOTORIST – Motorcycle Rider Integrated Safety.
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LTC17001: Využití virtuálního modelu člověka pro snížení rizika poranění
motocyklistů.
TU1407: „Safe2Wheelers“ – Scientific and Technical Innovations for Safer
Powered Two Wheelers (PTW).
17. TAČR

Podíl: vedlejší, význam: střední
TA04020129: Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních
turbínových stupňů.
TA04011437: Přímá simulace vírových struktur v kompresorech metodou
MILES-WBF.
18. Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.: TNK 37 – Zdivo a zděné konstrukce

Podíl: vedlejší, význam: střední
Zástupce ČR v CEN: CEN/TC250/SC6, CEN/TC125 (+ v AGNB v SG10 = vše
zdivo).
19. WESLO

Podíl: vedlejší, význam: střední
V rámci projektu WESLO se zahraničními partnery bylo provedeno řešení návrhu
modelu větrné elektrárny Siemens Sapiens a její optimalizace pro měření ve
větrném tunelu. Zaměření na podobnostní parametry „rychloběžnosti“. Analýza
ideálního profilu listu, který vykazuje obdobné chování jako předloha i při nižších
hodnotách Reynoldsova čísla.

Mezinárodní aktivity
 Členství ve struktuře mezinárodních organizací (za společnost)
1. DANUBIA-ADRIA

Prof. Ing. František Plánička, CSc., a prof. Ing. Milan Růžička, CSc., jsou členy
výboru a prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. je čestným členem.
V roce 2017 se konference „34nd DANUBIA-ADRIA Symposium“ konala ve
dnech 19.–22. září 2017 v Itálii.
OS se prostřednictvím pana prof. Růžičky podílela na zabezpečení účasti
přednášejících z ČR. Vybrané příspěvky budou publikovány. Konference byla
pořádána univerzitou v Terstu.
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2. FISITA

Jediný delegát za ČR v mezinárodním sdružení automobilových společností
FISITA (L. Hynčík, Fédération Internationale des Sociétés d’Ingénieurs des
Techniques de l’Automobile).
3. GAMM

Jan Dupal, Eduard Rohan, Josef Rosenberg, Vladimír Zeman.
4. AMPE (Society for Advancement Material and Process Engineering)

Členové OS Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí jsou členy této
organizace.
5. Časopis Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Prof. Zeman – člen redakční rady „Journal of Theoretical and Applied Mechanics“,
člen vědeckých výborů 4 konferencí (1 zahraniční).
6. Časopis Transactions on Transport Sciences

Člen redakční rady časopisu L. Hynčík.
7. DVM

Miloslav Kepka (Deutscher Verband für Materialforschung und -prüfung, e. V.,
Německá společnost pro materiálový výzkum a vývoj).
8. EAEE (Evropská asociace seizmického inženýrství)

WWW: http://www.eaee.org
Odborná skupina je jakožto součást České společnosti pro mechaniku kolektivním
členem EAEE (Evropské asociace seizmického inženýrství). Součástí spolupráce je
styk s EAEE, distribuce pozvánek na konference, předávání informací o novinkách
v literatuře či o možnostech mezinárodních kontaktů, o dění v EAEE – především
o stanovách a zasedáních výkonného výboru apod. Děje se formou příležitostných
dopisů, e-mailem a propagováním internetových stránek. Dále vyřizování formalit
spojených s členstvím České společnosti pro mechaniku podle stanov EAEE,
včetně hrazení členského příspěvku z prostředků AV ČR. Kontakty s redakcí
časopisu „Bulletin of Earthquake Engineering“.
Předseda pobočky je i národním reprezentantem ČR ve výboru EAEE, dostává
pravidelně zápisy, takže jsme o dění v asociaci informováni a jsme v kontaktu
s jejím sekretariátem. Placení členského příspěvku je uskutečňováno ročně
prostřednictvím sekretariátu České společnosti pro mechaniku na základě faktury
od sekretáře (pokladníka) EAEE.
9. ESB

Alena Jonášová (Evropská společnost pro biomechaniku).
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10. EUROMECH

Jan Vimmr, Vladimír Zeman.
Prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc. – člen European Mechanics Society (EUROMECH)
11. IFToMM

Jan Vimmr – místopředseda národního komitétu.
Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.– člen komise Linkages and Mechanical
Controls IFToMM.
Prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc. – člen Národního výboru IFToMM a člen technické
komise Biomechanical Engineering IFToMM.
Doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. – člen komise Linkages and Mechanical Controls
IFToMM.
12. International Association for Shell and Spatial Structures – Working Group for Masts
and Towers
13. International Association of Wind Engineering
14. ISO TC 61 – Plasty

Členové OS Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí jsou aktivní v komisi
ISO TC-61
15. P104 „Stavební materiály a architektura“

Členové OS Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí jsou aktivní
v oborovém panelu P104 „Stavební materiály a architektura“ GAČR
16. Special Session 99SS - Nonlinear Dynamics and Wave Propagation

12 papers.
17. Společnost pro biomechaniku
18. TNK 52

Členové OS Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí jsou aktivní v komisi
TNK 52 při ÚNM v Praze.
19. Who’s Who in Mechanical Engineering v USA

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. – člen společnosti
Celkový počet výstupů: 200
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Výroční zpráva o činnosti české národní
sekce GAMM za rok 2017
Annual Report of the Activities of the Czech National
Section of the GAMM in 2017
As is customary, I would like to give you a brief overview of the activities of our
section of the GAMM, which is a partner of the Czech Society of Mechanics
(http://www.csm.cz/partneri/ceska-sekce-mezinarodni-organizace-gamm/). Our section currently has 13 members.
Most of our members occasionally participate in the GAMM Annual Meetings
or other GAMM activities (workshops, lectures etc.). As in previous years, we
have co-organized a scientific colloquium and we are continuing in the cycle of
scientific lectures:
A) Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions
(http://dymamesi.it.cas.cz/im/im/).
The DYMAMESI is the successor of two traditional national colloquia Dynamics of Machines, Interactions and Feedbacks held at the Institute of Thermomechanics AS CR. These colloquia started in the nineties and have become very popular among researchers, mainly at home but also from abroad (Slovakia, Poland,
Austria). In addition to the GAMM, the other organizers of the colloquium are: the
Institute of Thermomechanics AS CR, the National Committee of the IFToMM,
and the Institute of Applied Mechanics, Cracow University of Technology.
Twenty participants took part in this event in 2017. The colloquium was organized by our partner, the Faculty of Mechanical Engineering, Cracow University of
Technology (February 28 – March 1), and was held in Cracow, Poland. In the
current year, the DYMAMESI is organized by the Institute of Thermomechanics
AS CR and held in Prague.)
B) Five lectures within the cycle on Non-Holonomic Mechanics given by prof.
RNDr. Jan Šklíba, CSc.
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C) One lecture on Non-Standard Damped Oscillators given by Doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D., Department of Mathematical Analysis, Mathematical-Physical
Faculty, Charles University, Prague.
As for the information transfer about the GAMM’s activities, we use the following: e-mail communication, the Bulletin ČSM (published three times annually),
and the website (http://www.csm.cz/partneri/ceska-sekce-mezinarodni-organizacegamm/).
In the coming years, we would like to continue with our current activities,
namely the dissemination of information from the GAMM and organization of
selected colloquia and lectures. Some of these are organized regularly and on an
international level. These events could therefore also be open to participants from
other national sections of the GAMM.
Luděk Pešek, Chairman of the Czech National Section
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Vzájemná dohoda mezi Českým
národním komitétem IUTAM a ČSM
Mutual Agreement Between the Czech National
Committee IUTAM and the CSM
Dne 7. 2. 2018 byla na hlavním výboru ČSM schválena transformace Českého
národního komitétu pro teoretickou a aplikovanou mechaniku (IUTAM) na novou
právní formu zapsaného spolku České společnosti pro mechaniku, z. s., dle Stanov
ze dne 8. 12. 2015, článek 4, odst. 2.
Komitét IUTAM byl zřízen ve smyslu čl. 3, odst. 4 a čl. 28, odst. 1 písm. I)
Stanov Akademie věd České republiky rozhodnutím Akademické rady AV ČR dne
24. 4. 1991.
Rozhodnutím Akademické rady Akademie věd ČR v souladu s čl. 28 odst. 1
písm. I) Stanov AV ČR ze dne 8. listopadu 2017 byl komitét IUTAM zrušen a to
ke dni 31. 12. 2017.
Od 1. 1. 2018 přebírá aktivity Českého národního komitétu IUTAM Česká společnost pro mechaniku, z. s., a stává se zástupcem České republiky v Mezinárodní
unii pro teoretickou a aplikovanou mechaniku (IUTAM).
Český národní komitét pro teoretickou a aplikovanou mechaniku – IUTAM reprezentoval Českou republiku v mezinárodním měřítku na poli teoretické a aplikované mechaniky, především pak ve vztahu k Mezinárodní unii teoretické a aplikované mechaniky (International Union of Theoretical and Applied Mechanics –
IUTAM).
Hlavní výbor
České společnosti pro mechaniku
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Protokol ze zasedání komise pro udělení
ceny profesora Z. P. Bažanta pro
inženýrskou mechaniku za rok 2017
Session Proceedings of the Committee Awarding
the 2017 Prof. Z. P. Bažant Prize for Engineering
Mechanics
Česká společnost pro mechaniku udělila v roce 2017 cenu Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku spojenou s finanční odměnou 1200 USD Prof. RNDr. Zdeňku
Dostálovi, DrSc. Profesor Zdeněk Dostál je vůdčí osobností v oboru výpočetní mechaniky, zvláště pak v oblastech metod rozložení oblasti a duality kvadratického programování, které ve svých důsledcích vedly k vytvoření nových algoritmů pro řešení kontaktních úloh v mechanice poddajných těles. Jeho postupy, vykazující lineární a numerickou škálovatelnost na počítačích o statisících procesorech, jsou podloženy teoretickými výsledky o optimální konvergenci
a škálovatelnosti, a jsou prokázány numerickými experimenty na soustavách rovnic
čítajících stovky miliard neznámých.
Podle databáze Web of Science je profesor Dostál autorem 94 publikací s více
než 1000 citacemi. Jeho h-index je 19.
Databáze Scopus uvádí 106 publikací
s více než 1200 citacemi.
Vedle své výzkumné činnosti se profesor Dostál věnoval výchově mladých
vědeckých pracovníků – k doktorskému
titulu dovedl úspěšně 9 doktorandů. Je
autorem řady učebních textů. Byl též
řešitelem řady výzkumných grantových
úkolů s aplikacemi v počítačové mechanice.
ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
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Profesor Dostál je svým zaměřením ojedinělým příkladem vědecké osobnosti
spojující hluboké znalosti mechaniky kontinua s tvorbou unikátních numerických
postupů, které umožňují efektivně modelovat a řešit materiálově i geometricky
nelineární úlohy v mechanice.
Hodnotitelská komise pro rok 2017 byla ve složení:
 prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc.
 prof. Ing. M. Jirásek, DrSc.
 prof. Ing. M. Valášek, DrSc.
 prof. Ing. J. Petruška, CSc.
 prof. Ing. J. Příhoda, CSc.
 Ing. J. Plešek, CSc.
 Ing. J. Náprstek, DrSc.
Komise se sešla dne 23. ledna 2018 ve složení: M. Okrouhlík, J. Plešek, J. Příhoda, M. Jirásek a J. Náprstek.
Do konce roku 2017 přišel jen jeden návrh na udělení ceny, a to prof. RNDr.
Zdeňku Dostálovi, DrSc., z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
v Ostravě.
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Výsledky soutěže o cenu profesora
Babušky v roce 2017
Results of the 2017 Professor Babuška Prize
V roce 2017 byl uspořádán 24. ročník soutěže o Cenu profesora Babušky
v oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou
analýzu a numerickou matematiku.
Cena je určena pro vysokoškolské studenty, diplomanty, doktorandy nebo mladé vědecké pracovníky do 36 let. Je udílena každoročně a je spojena s finanční
odměnou. Cenu založil v roce 1994 významný český matematik Ivo Babuška,
který od podzimu 1968 působí ve Spojených státech amerických, nyní v Institute
for Computational Engineering and Sciences, University of Texas, Austin.
Posláním soutěže je nejen seznámit veřejnost s úrovní mladých studentů a pracovníků do 36 let v oboru počítačových věd, ale také povzbudit mladé pracovníky
k vědecké práci. Porota v čele s Ing. J. Náprstkem, DrSc., hodnotila nejen celkový
přínos, ale také kvalitu, rozsah i zpracování a dospěla k názoru, že úroveň prací je
velmi vysoká.
Hodnotitelská komise:
Předseda: Ing. Jiří Náprstek, DrSc., ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Členové komise: (v abecedním pořadí)
 prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., MMF UK v Praze
 doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
 Ing. Jiří Plešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 prof. RNDr. Karel Segeth, CSc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze
Do soutěže se prostřednictvím České společnosti pro mechaniku a Jednoty českých matematiků a fyziků přihlásilo celkem 12 soutěžících (6 prací v kategorii A,
6 prací v kategorii S). Jejich práce posuzovala hodnotitelská komise, která se sešla
5. prosince 2017.
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Slavnostní vyhlášení výsledků 24. ročníku soutěže spojené s udílením cen se
konalo dne 19. prosince 2017 v zasedací místnosti ředitele Ústavu termomechaniky
AV ČR, v. v. i., v Praze. Vyhlášení zahájil předseda České společnosti pro mechaniku prof. Ing. M. Okrouhlík, CSc., a tajemník ČSM doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D., z Matematického ústavu AV ČR. Společně předali ceny a čestné diplomy vítězům. Poté následovala prezentace nejlepších oceněných prací.
Podmínky a výsledky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách:
http://www.csm.cz/soutez-o-cenu-prof-babusky/
Po pečlivém prostudování všech předložených prací a po diskusi vybrala komise k ocenění následující práce:

V kategorii A
Cena profesora Babušky
Ing. Jan Zapletal, Ph.D.
The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, Ostrava.
Disertační práce.

Čestná uznání
Ing. Martin Hasal, Ph.D.
Numerical Solution of the Stokes-Brinkman Equation by the Usage of the Mixed
Finite Element Method.
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, Ostrava.
Disertační práce.
RNDr. Jan Papež, Ph.D.
Algebraic Error in Matrix Computations in the Context of Numerical Solution
of Partial Differential Equations.
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
Disertační práce.

46

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI

V kategorii S
Čestná uznání
Ing. Johanna Blöcher
Implementation of the Dual Permeability Model and Application of PopulationBased Metaheuristics in Inverse Modeling.
Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, Praha.
Diplomová práce.
Mgr. Eva Vidličková
Fourier-Galerkin Method for Stochastic Homogenization of Elliptic Partial
Differential Equations.
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
Diplomová práce.
Ing. Marek Tyburec
Modular-Topology Optimization of Truss Structures Composed of Wang Tiles.
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Praha.
Diplomová práce.

Další účastníci soutěže (v abecedním pořadí) a předložené práce:
Ing. Martin Beseda
Optimal Configuration of FETI Solvers in HPC.
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, Ostrava.
Diplomová práce.
Ing. Michal Dufek
Návrh aerodynamických prvků pro vůz Formula Student UWB04.
Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň.
Diplomová práce.
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RNDr. Bc. Radim Hošek, Ph.D.
Numerical Schemes for Equations of Viscous Compressible Flow: Analysis
and Geometry.
Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň.
Disertační práce.
Ing. Petr Jančík
Utilisation of Smoothed Particle Hydrodynamics for Modelling
of Free Surface Flow.
Fakulta strojní ČVUT v Praze, Praha.
Diplomová práce.
Ing. František Šebek, Ph.D.
Ductile Fracture Criteria in Multiaxial Loading – Theory, Experiments
and Application.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Brno.
Disertační práce.
RNDr. Jonáš Volek, Ph.D.
Partial Dynamic Equations on Discrete Spatial Domains.
Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň.
Disertační práce.
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ČLÁNKY
Papers

O principu létání a o vztlaku
The Principle of Flying and Buoyancy
Rudolf Dvořák

Když jsem se učil o cirkulaci kolem profilu, a později když jsem sám totéž učil,
měl jsem tak trochu donkichotský pocit, že se potýkám s něčím, co existuje jen
v mých představách. Když jsem si konečně ujasnil, jak to s tou cirkulací a vztlakem je, začal jsem se zabývat aerodynamikou pohyblivých křídel (ptáci aj.), a moje
představy se začaly trochu měnit. Na základě těchto představ se proto snažím
v tomto článku o ujasnění hlavních zákonitostí létání jako pohybu těles (např. letadel) a živých tvorů (ptáků, netopýrů a hmyzu) v atmosféře.
Létat znamená vytvořit sílu, která vyrovná sílu tíže (tzn. váhu tělesa v gravitačním poli Země), a sílu, která uvede toto těleso do pohybu atmosférou a udělí mu
potřebnou rychlost.
Sílu, která umožní tělesu překonat sílu tíže, označujeme jako vztlak. Vztlak, který vzniká při pohybu tělesa tekutinou, označujeme zpravidla jako dynamický
vztlak, abychom jej odlišili od tzv. Archimedova vztlaku, který působí na každé
těleso ponořené v tekutině. Podle tzv. Archimedova zákona je těleso v tekutině
nadlehčováno silou, která se rovná tíze tekutiny téhož objemu, jako je objem tělesa
do tekutiny ponořeného. Tento zákon platí v libovolné tekutině, tj. jak ve vodě, tak
i ve vzduchu. Sílu, která brání tělesu v pohybu tekutinou, označujeme jako odpor.

Rozložení tlaku na obtékaném tělese a vztlak
Vložíme-li do rovnoměrného homogenního proudu ideální, či reálné tekutiny
symetrické těleso (např. symetrický profil) symetricky obtékané, žádný vztlak na
něm nevznikne, protože i rozložení tlaku na obou stranách profilu je symetrické, tj.
tlaky (a tedy i silové působení) na horní i spodní straně profilu jsou stejné. Vložíme-li sem ale nesymetrické těleso (např. asymetrický profil), rozložení tlaku už
symetrické nebude. Integrujeme-li potom tlakovou sílu po celém obrysu tělesa,
ČLÁNKY
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dostaneme jako výslednici sílu, která má snahu vychýlit těleso z jeho původní
polohy. U leteckých profilů mluvíme o výsledné aerodynamické síle, jejíž vertikální složku ve směru od Země pak označujeme jako vztlak. Horizontální složku, tj.
složku ve směru pohybu tělesa, označujeme jako odpor, směřuje-li proti pohybu
tělesa, nebo tah, směřuje-li ve směru letícího tělesa. Energie, kterou musíme letícímu tělesu dodat, aby mohlo létat, je úměrná výsledné aerodynamické síle, a proto
čím menší bude její horizontální složka (odpor), tím větší část z výsledné aerodynamické síly působící na těleso zbude na vztlak, popř. na tah. V tom je hlavní motivace úsilí všech konstruktérů o co nejdokonalejší aerodynamický návrh leteckých
profilů.
Často se uváděla asymetrie profilu jako hlavní důvod vzniku vztlaku. Kdybychom ale nyní tento nesymetrický profil zrcadlově převrátili podél směru nabíhajícího proudu, bude výslednice tlakové síly působit směrem k Zemi, a těžko bychom
vysvětlili, že letadlo může letět i v poloze na zádech. Nebo jak bychom vysvětlili
vztlak na některých moderních leteckých profilech, které jsou na spodní straně
„tlustší“ (např. některé superkritické profily), popř. prakticky symetrické (moderní
bojová letadla)?
Jelikož výše naznačený způsob výpočtu výsledné aerodynamické síly je v pořádku, znamená to, že asymetrie profilu není jediným určujícím faktorem pro získání vztlaku, ale že se zde uplatní i další faktor, který ovlivní rozložení tlaku, a tím
je úhel náběhu. Protože víme, jak tvar profilu i úhel náběhu a rychlost nabíhajícího proudu ovlivňují rozložení tlaku na profilu, jsme schopni vypočítat velikost
výsledné aerodynamické síly, tj. i vztlaku. Úhel náběhu navíc činí obtékání i symetrického tělesa asymetrickým.

Vzájemné silové působení tělesa a tekutiny. Akce a reakce
Podívejme se na toto obtékání ještě z jiné stránky. Kromě toho, že úhel náběhu
změnil rozložení tlaku na tělese (profilu), změnil významně i směr proudu za obtékaným tělesem, a tedy i silové působení tělesa na tekutinu, v níž se těleso pohybuje. Takto obtékaný profil způsobil, že hybnost proudu za tělesem (profilem) získala
významnou vertikální složku směřující dolů (tj. k Zemi). Reakce okolní, křídlem
neovlivněné tekutiny na tuto sílu směřuje nahoru (tj. od Země) a představuje zde
tělesem (profilem) vytvořený vztlak.
Popsaný mechanizmus vzniku vztlaku je jen jedním příkladem obecného principu létání, který spočívá v tom, že letící těleso (profil, křídlo, pták, hmyz aj.) musí
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působit na okolní tekutinu silou směřující dolů (tj. k Zemi). Podle Newtonova
zákona akce a reakce je pak vztlak reakcí klidné, tělesem neovlivněné tekutiny, na
tuto sílu a směřuje nahoru (tj. od Země). (Obr. 1).

Obr. 1

Při užití moderních CFD metod bychom se ani nemuseli starat o různé teorie
o vzniku vztlaku na profilu (křídle). Pokud při obtékání reálnou tekutinou nedochází
k odtržení proudu, je i obtékání odtokové hrany plynulé – tzv. Kuttova-Žukovského
podmínka je automaticky splněna – a nemuseli bychom zavádět ani pojem cirkulace
na profilu (křídle). Přesto je poučné se alespoň na některé případy podívat.
Vztlak je síla, a podle druhého Newtonova zákona je síla rovna časové změně
hybnosti, což v případě nestlačitelné tekutiny je rovno součinu hmoty a časové
změny rychlosti (zrychlení). Rychlost je ale vektorem, tj. je určena jak velikostí,
tak i směrem. Vložením profilu do rovnoměrného proudového pole dojde v okolí
profilu ke změně velikosti i směru rychlosti, a tím i ke vzniku síly, která na obtékaný profil působí. Pro vznik vztlakové síly tedy potřebujeme, aby se na profilu
lokálně zvýšila rychlost, nebo změnil její směr. To se zpravidla děje zakřivením
proudnice, např. místní změnou tvaru obtékaného profilu. Přímým důsledkem této
změny tvaru je i změna tlaku. Zvýšení vztlaku lze tedy dosáhnout dvěma způsoby –
buď zvýšením rychlosti proudu nabíhajícího na obtékaný profil, nebo větším zakřivením efektivního tvaru obtékaného profilu. Nejsou-li proudnice schopny sledovat
povrch obtékaného profilu, dochází k odtržení proudu. Pak jakákoli změna tvaru
profilu ztrácí vliv na zakřivování proudnic a dochází i ke ztrátě vztlaku. Hmotou,
která se ve vztahu pro sílu objevuje, je ve všech případech část okolní tekutiny,
která je zachycena křídly pohybujícího se tělesa, nebo tekutina nasávaná z okolí
pohyblivými křídly ptáků, netopýrů či hmyzu (viz schéma na obr. 1, popř. [1]).
ČLÁNKY
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Z předchozí úvahy vyplývá: aby i tenký zakřivený profil, popř. deskový, tj. netvarovaný profil (např. drak, vážky, netopýři) vytvořil vztlak, musí být schopen
otočit nabíhající proud. Toho lze dosáhnout buď vhodným zakřivením profilu, nebo
jeho nastavením vůči nabíhajícímu proudu pod určitým úhlem náběhu.
Na obr. 2 je tenký zakřivený profil obtékaný s nulovým úhlem náběhu. Předpokládejme, že se jedná o hladké stacionární obtékání bez odtržení proudu, v němž
proudnice po obou stranách profilu mají průběh shodný s tvarem obtékaného profilu. Jedná-li se o zakřivenou proudnici, měli bychom proudění řešit jako rovinný
případ. V nejjednodušším případě, přepíšeme-li Eulerovy rovnice v přirozených
souřadnicích, dostaneme dvě rovnice, z nichž první má běžný tvar jednorozměrné
Bernoulliho rovnice, druhá vyjadřuje vliv odstředivé síly, tj.

𝑑𝑝
𝑑𝑛

2

= − 𝜌𝑤
, kde R je
𝑅

poloměr křivosti sledované proudnice. Tlak na obou proudnicích má stejný směr,
ale zatímco na spodní straně profilu bude působit proti profilu a bude znamenat
přetlak, na horní straně profilu bude působit směrem od profilu a bude znamenat
podtlak. Jejich rozdíl vyjadřuje velikost výsledné aerodynamické síly působící na
sledovaný profil. Lze snadno ukázat, že tato úvaha dává stejný výsledek jako
z hydromechaniky známé obtékání zakřiveného profilu, kde výslednou sílu na
profil řešíme jako záporně vzatý vektorový rozdíl hybností nabíhajícího a odtékajícího proudu (tj. jako reakci, resp. sílu, kterou tekutina působí na obtékaný profil).
Průmět této síly do vertikálního směru udává vztlak sledovaného profilu.

Obr. 2

Vztlak na pohyblivých křídlech živočišných letců
Zatím jsme se zabývali jenom vztlakem. K létání potřebujeme ještě sílu ve směru nabíhajícího proudu, a tou je tah. U pevných křídel letadel jej zajišťuje pohonná
jednotka, např. proudový motor. Jak by to vypadalo u profilů pohyblivých křídel
ptáků, netopýrů, nebo hmyzu, které musí vytvářet nejen poměrně velký vztlak, ale
navíc i tah? Přitom, jak známo, tato křídla nemají vždy dokonalé aerodynamické
tvary (např. prolamovaná křídla vážek nebo křídla netopýrů).
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Podle uvedeného obecného principu létání musí pohyblivé křídlo udělit části
okolní tekutiny hybnost směřující dolů (tj. k Zemi). Ta musí být tak velká, aby vyvážila tíhu letce. Podle principu akce a reakce je pak vztlak reakcí klidné okolní tekutiny
na tuto sílu a směřuje nahoru (tj. od Země). Vztlak je ale jen vertikální složkou výsledné aerodynamické síly, která na letce působí, a to složkou, působící kolmo na
směr rychlosti nabíhajícího proudu. Složka působící v opačném směru představuje
odpor letce. Rychlost nabíhajícího proudu je vektorovým součtem rychlosti, s níž se
pohybuje letec, a rychlosti, s níž se pohybuje samotné křídlo nezávisle na pohybu
letce. Na obr. 3 jsou znázorněny všechny síly, které se na takovém pohyblivém křídle uplatní. Podle tohoto obrázku si snadno uvědomíme, jak vytváří a ovlivňuje pohyblivé křídlo nejen vztlak, ale i tah (a to i záporný – brzdění při přistávání). Je odtud
též zřejmé, že při vytváření vztlaku může výrazně pomoci i odpor křídla.

Obr. 3

Při klouzavém letu nebo při plachtění ptačí křídlo nevytváří tah a chová se jako
pevné křídlo. Pří mávavém pohybu je rychlost nabíhajícího proudu výslednicí rychlosti letu a rychlosti mávavého pohybu křídla. Při takovém pohybu křídla začínají
rozhodovat o vzniku vztlaku a tahu jiné veličiny než u pevných křídel, a to víry,
které vznikají jak na náběžné, tak i na odtokové hraně. Významně se zde uplatní
změna tvaru a profilů křídel po jejich rozpětí a také štíhlost křídel. V pracovní fázi,
tj. při mávnutí křídlem shora dolů, se na hranách křídel vytvářejí víry, jejichž cirkulace směřuje do středu křídel, obr. 4a [1]. Ty přisávají okolní tekutinu, udělí jí
potřebnou hybnost a vytvoří sílu, kterou křídlo působí na okolní tekutinu. Reakcí
tekutiny na tuto sílu je pak vztlak, který křídlo produkuje. Tato síla sleduje směr
pohybu křídla. Skutečným vztlakem je ale jen její složka do směru kolmice
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k Zemi, složka do směru pohybu letce je tahem, který křídlo vytváří. U křídel malé
štíhlosti se na této aerodynamické síle podílí i indukovaný vír na konci křídla, který
vytváří dvojici s indukovaným vírem druhého křídla (viz obr. 4b). Z obr. 3 snadno
zjistíme, že při malých rychlostech letu a mávání křídly v téměř svislém směru se
na vztlaku bude výrazně podílet i odpor (dokonce u některého hmyzu – např.
u třásněnek – vertikální složku výsledné aerodynamické síly, tj. skutečný vztlak,
tvoří hlavně odpor).

Obr. 4

Na křídlech o velké štíhlosti vzniká při plachtění nad útesy, nebo i v termice,
úplav v podobě známé Kármánovy vírové řady. K vytvoření mírného vztlaku i tahu
stačí i poměrně malý mávavý pohyb křídel, při němž se směr otáčení vírů v úplavu
otočí, a tak zatímco původní Kármánova vírová řada znamenala odpor křídla, nyní
tato „antikármánova“ vírová řada vytváří tah (obr. 5). Tento jev je znám už přes
sto let (Knoller [2], Betz [3]), znovu byl podrobně popsán Koochesfahanim [4]
a využit v některých novějších návrzích mikroletadel. Můžeme tak říci, že
i v těchto případech ptačího letu rozhodují o výsledné aerodynamické síle víry
generované mávavým pohybem křídel.

Obr. 5

Obecný princip létání, jak jsme jej demonstrovali na předchozích případech,
platí i pro kmitavý pohyb křídel hmyzu. Křídla se pohybují prakticky v jedné rovině po půlkruhových drahách. Na jejich koncích, tj. v obou úvratích, se překlopí tak,
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aby se pohybovala vždy silnější náběžnou hranou dopředu. Není-li tato rovina
shodná s horizontální rovinou letu, uplatní se jako vztlak jen složka výsledné aerodynamické síly do vertikální roviny. Je zřejmé, že na rozdíl od mávavého pohybu
křídel ptáků kmitající křídla hmyzu vytvářejí vztlak v každé fázi svého pohybu! Při
vysokých frekvencích kmitů křídel stačí tak i jejich relativně malá plocha
k vytvoření dostatečně velkého vztlaku, který může i několikanásobně převýšit sílu
tíže. Jednoduchým zrcadlovým překlopením křídla podél horizontální roviny může
tak hmyz generovat vztlak i při letu na zádech (např. moucha pod stropem).
Aby se získal co nejvyšší vztlak, pohybuje se křídlo s velkým úhlem náběhu
(obr. 6). Přitom se na ostré náběžné hraně vytvoří oblast odtrženého proudění
ohraničená vírovou vrstvou, která se stáčí do kornoutu a ohraničuje útvar na povrchu křídla označovaný jako náběžný vír. Tekutina strhávaná do tohoto víru je
odstředivou silou odváděna ke konci křídla. Zpravidla však ještě před koncem
křídla se celý vír stočí do úplavu za křídlem a splyne s rozběhovým vírem.

Obr. 6

K zajímavému efektu dochází na konci každé fáze pracovního cyklu, tj.
v úvrati, kdy se křídlo musí překlopit. Při rychlém překlopení vzniká za hranou
křídla opět jakýsi náběžný vír, který může významně přispět ke vztlaku. Již
z názoru je zřejmé, že velikost tohoto víru bude záležet nejen na rychlosti překlo-
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pení (rotace křídla podél podélné osy), ale i na poloze osy rotace. Čím bude blíže
k odtokové hraně, tím intenzivnější bude náběžný vír. Vztlak, který vzniká účinkem tohoto víru při překlápění křídla, může tvořit až 30 % celkového vztlaku.
Hmyz navíc dokáže nastavit okamžik, kdy začne „překlápěcí fáze“, ještě před
dosažením úvratě. I tím lze regulovat velikost a průběh vytvářeného vztlaku během
jedné pracovní fáze. U čtyřkřídlého hmyzu k tomu přistupuje ještě schopnost časování pohybu každé dvojice křídel, které umožňuje jejich paralelní pohyb, protiběžný pohyb a pohyb s obecným fázovým posunutím. To je důležité zejména ve výjimečných situacích (např. únikových manévrech).
Popisovaný mechanizmus vytváření vztlaku i tahu je silně závislý na řadě faktorů, zejména na Reynoldsově čísle. Při velmi malých hodnotách tohoto čísla, což
je případ nejmenšího hmyzu (např. octomilky), je i vzduch pro letce velmi vazkým
prostředím, a některé v předchozím odstavci popisované víry se nemusí vůbec
vytvořit. Obecný princip létání ale zůstává nezměněn – i tato křídla otáčejí proud
tak, aby vznikl vztlak.

Závěr
V článku jsme se pokusili ukázat, že bez ohledu na různé přístupy k výkladu
vzniku vztlaku jako nutné podmínky pro létání platí pro všechny letce obecný princip, založený na druhém a třetím Newtonově zákonu. Létající objekt musí působit
na okolní tekutinu silou směřující k Zemi. Vztlak je pak reakcí okolní tekutiny na
tuto sílu a směřuje od Země.

Dodatek 1
Klasická teorie vztlaku na dvourozměrném nesymetrickém tenkém profilu
vychází z předpokladu, že vztlak je dán rozdílem tlaků na horní a spodní straně
profilu. Na elementu 𝑑𝑥 to bude (𝑝𝑡 − 𝑝𝑠 )𝑑𝑥. S použitím Bernoulliho věty1
𝑝𝑡 − 𝑝𝑠 = 12 𝜌(𝑢𝑠 2 − 𝑢𝑡 2 ) = 12 𝜌(𝑢𝑠 + 𝑢𝑡 )(𝑢𝑠 − 𝑢𝑡 ).

(D1.1)

1

Už v tomto okamžiku se dopouštíme určité nepřesnosti. Bernoulliho rovnice, tak jak je zde uvedena,
platí jen pro proudnici, a ne pro proudovou trubici. Jedná-li se o zakřivenou proudnici, měli bychom
proudění řešit jako rovinný případ, kdy v nejjednodušším případě, např. v přirozených souřadnicích,
dostaneme dvě rovnice – první má tvar zde uvedené Bernoulliho rovnice, druhá vyjadřuje vliv
odstředivé síly, tj.
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𝑑𝑛

2

= − 𝜌𝑤
, kde R je poloměr křivosti sledované proudnice (srovnej s Dodatkem 2).
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Pro tenký profil bude odchylka rychlostí na profilu od rychlosti 𝑈0 nabíhajícího
proudu velmi malá, takže lze s dostatečnou přesností nahradit první závorku výrazem (𝑢𝑠 + 𝑢𝑡 ) = 2𝑈0 , s nímž pak
𝑝𝑡 − 𝑝𝑠 = 𝜌𝑈0 (𝑢𝑡 − 𝑢𝑠 ).
Podél celého profilu bychom dostali vztlakovou sílu integrací
𝐹𝑦 = 𝜌𝑈0 ∫0𝑏(𝑢𝑡 − 𝑢𝑠 )𝑑𝑥.
Cirkulace rychlosti se zavádí jako integrál skalárního součinu 𝑢 ∙ 𝑑𝑙 podél libovolné křivky C v blízkosti profilu
𝛤 = ∫0𝑐 𝑢𝑡 𝑑𝑥 + ∫𝑐0 𝑢𝑠 𝑑𝑥 = − ∫0𝑐 (𝑢𝑠 − 𝑢𝑡 )𝑑𝑥.

(D1.2)

Po dosazení do vztahu pro vztlakovou sílu Fy dostaneme známou Žukovského
větu o vztlaku [5]:
𝐹𝑦 = −𝜌𝑈0 𝛤 .

(D1.3)

I když všechny předpoklady a způsob odvození předchozího vztahu mají svá
opodstatnění, výklad vzniku vztlaku, který z nich vychází, má svá úskalí.
Žukovského věta o vztlaku (označovaná též jako Kuttova–Žukovského věta) byla
původně odvozena pro obtékání profilu ideální, nevazkou tekutinou. Ve vazké
tekutině závisí cirkulace Γ na volbě křivky C, resp. na její vzdálenosti od obtékaného profilu (viz např. Thwaites [6]). Hladké obtékání odtokové hrany z obou stran
profilu se označuje jako Kuttova–Žukovského podmínka.
První teoretické práce Kutty a Žukovského jsou z let 1902 a 1905. Žukovský
v roce 1905 publikoval svou známou formuli pro vztlak 𝐿 = 𝜌𝑉𝛤 , která vyjadřuje
vztlak profilu obtékaného ideální tekutinou pomocí cirkulace Γ. Žukovský objasnil
i význam cirkulace pomocí teorie konformního zobrazení. Výpočet vztlaku se tak
převedl na výpočet cirkulace a dal vznik tzv. podmínce Kutty–Žukovského, která
se snažila spojit teorii proudění ideální tekutiny s realitou, tj. se skutečným obtékáním odtokové hrany profilu reálnou tekutinou, a byla základem většiny metod
návrhu leteckých profilů pro dalších sto let. Jakkoli je pojem cirkulace názorný, její
konkrétní výpočet a fyzikální výklad skutečného vzniku vztlaku už tak jasný není.
V textu jsme formulovali obecný princip létání na základě 3. Newtonova zákona a označili jako zdroj vztlaku proud tekutiny urychlené křídlem a otočené smě-
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rem k Zemi. Vyhovuje tomuto principu i klasická představa o obtékání profilu
s cirkulací rychlosti?
Aniž bychom se snažili o obecný důkaz, nejsnáze to můžeme demonstrovat na
obtékání kruhového válce (obr. D1). Cirkulaci Γ zde lze zavést rotací válce a je
zřejmé, že se tím okamžitě změní i směr proudu za válcem. K Zemi směřující vertikální složka rychlosti je zde i zdrojem síly, která vyvolá příčný (vertikální) pohyb
válce směrem od Země – vztlak.

Obr. D1

Dodatek 2
Bernoulliho rovnice
Tzv. Bernoulliho rovnice je pojmenována po Danielu Bernoullim (1700–1782),
který se během svého pobytu v Sankt-Petěrburgu (1725–1733) zabýval hydromechanikou. V knize Hydrodynamica, kterou vydal po svém návratu do Basileje
v roce 1738, je věta: jestliže v proudící tekutině roste rychlost, klesá tlak (později
označovaná jako Bernoulliho princip). Ovšem tzv. Bernoulliho rovnice v knize
nikde není, a není dokonce ani v žádné další jeho práci. Poprvé se objevuje až
v práci jeho současníka (a následovníka v Sankt-Petěrburgu) Leonarda Eulera
(1707–1783) kolem roku 1755, který jako první odvodil rovnice pro dvourozměrný
pohyb ideální tekutiny.
V poli proudící ideální tekutiny působí na jednotku objemu tekutiny dV ze strany tekutiny vnější síla rovná −grad 𝑝. Podle 2. Newtonova pohybového zákona je
tato síla rovna hmotě ρ této objemové jednotky vynásobené zrychlením 𝑑𝑤⁄𝑑𝑡.
Rozepsáním dostaneme pohybovou rovnici
𝜕𝑤
+
𝜕𝑡
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(𝑤∇𝑤) = − 1𝜌 grad 𝑝,

(D2.1)
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odvozenou v roce 1755 Eulerem. Integrací této rovnice podél proudnice dostaneme pro stacionární proudění nestlačitelné tekutiny rovnici (viz např. [7], s. 56),
známou dnes jako Bernoulliho rovnice, ve tvaru
1 2
𝑤
2

+ 𝜌𝑝 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.

(D2.2)

Integrační konstanta je obecně pro každou proudnici jiná. Rovnice platí pouze
podél proudnice, tj. mezi dvěma stavy na jedné a téže proudnici. Integraci jsme
mohli formálně provést i pro nestacionární proudění, pak by ovšem proudnice
obsahovala v každém časovém okamžiku jiné částice z okolní tekutiny. Rovnice
(D2.1) v zásadě vychází z bilance hybnosti, přesto členy rovnice (D2.2) mají rozměr energie. K téže rovnici bychom rovněž dospěli z bilance energie (viz např. [7],
s. 57), museli bychom ale přitom zanedbat práci vazkých sil, tj. všechny disipativní
procesy, a výměnu tepla s okolím. Z toho jsou patrna všechna omezení, s nimiž
byla rovnice (D2.2) odvozena a která se na ni vztahují.
Abychom mohli rovnici (D2.2) použít, musíme znát průběh proudnic, tj. rychlostní pole, kde proudnice mohou mít tvar různých rovinných (2D) či prostorových
křivek (ve 3D). Kdybychom přepsali rov. (D2.1) v přirozených souřadnicích, dostali bychom při stejných zjednodušujících předpokladech (tj. zanedbání vazkosti
a potenciálu vnějších sil) rovnice
𝜕𝑢
+ 𝑢 𝜕𝑢
𝜕𝑡
𝜕𝑠
𝜌𝑢2
𝑅

= − 1𝜌 𝜕𝑝
,
𝜕𝑠

= − 𝜕𝑝
,
𝜕𝑛

(D2.3)
(D2.4)

kde (s, n) jsou souřadnice podél proudnice, R je poloměr křivosti. Po integraci
mezi dvěma stavy, např. 1 a 2, na proudnici dostaneme pro stacionární proudění
z první rovnice (D2.3) opět rovnici prakticky shodnou s rov. (D2.2). Zůstává zde
ale pořád rovnice (D2.4), která je důležitá právě při výkladu účinků tlakových sil
podél zakřivené proudnice. Nejlépe je to patrné z obr. D2. Vložíme-li tenkou rovinnou plochu do rovnoměrného stacionárního proudového pole rovnoběžně
s proudnicemi tohoto pole, budou rychlosti i tlaky po obou stranách této plochy
stejné. Jestliže ale tuto desku zakřivíme v jednom směru s poloměrem křivosti R,
budou rychlosti po obou stranách desky opět stejné, ale tlaky budou rozdílné. Na
konkávní straně bude působit tlak proti stěně (přetlak), na konvexní straně bude
působit od stěny (podtlak).

ČLÁNKY

59

Obr. D2

Pochopitelně, kdybychom uvažovali o rovnováze hybností na začátku a na konci zakřivené desky, dostali bychom jako výslednici těchto dvou sil stejně velikou
sílu jako z rozdílu tlaků, získaných výše uvedeným postupem.
Tím, že křídlo odchýlí proud směrem k Zemi, vytvoří nad sebou oblast nižšího
tlaku, která nasává vzduch směrem ke křídlu, a urychlí tak místní tok hmotnosti.
Proto je zde rychlost vyšší než na opačné (přetlakové) straně.

Dodatek 3
Jak je možné, že letadla, jejichž hmotnost je několik set tun, mohou létat? Pokud přijmeme výše uvedený výklad vzniku vztlaku (na začátku s. 52), můžeme tuto
možnost velmi hrubým, orientačním způsobem odhadnout (podle Tennekese [8]).
Křídlo při svém pohybu zachytí a odchýlí směrem k Zemi množství vzduchu,
které je úměrné velikosti plochy křídla, rychlosti nabíhajícího proudu, úhlu náběhu
a hustotě. Podle uvedeného Newtonova principu akce a reakce musí být toto množství stejné jako tíha letadla.
Např. Boeing 747-200B, který má plochu křídel S = 525 m2 a hmotnost při horizontálním letu cca 174 tun, letí rychlostí V = 936 km/h, tj. 260 m/s, hustota vzduchu ρ v letové výšce 12 km je rovna čtvrtině hodnoty na Zemi, což je 0,3125
kg/m3. Při úhlu náběhu α cca 90 (sin tohoto úhlu je 0,1564) je vztlak 𝐿 =
= 𝑉 sin 𝛼 𝜌𝑉𝑆 = 1734573,75 N = přibl. 173,5 tun (obr. D3).

Obr. D3
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Při startu se plocha křídel zvětší vysunutím klapek o 21 %, současně se zvětší
úhel náběhu až téměř na 300. Při startovní rychlosti cca 350 km/h (tj. cca 97 m/s)
a hustotě vzduchu při Zemi 1,25 kg/m3 je pak L = 373,5 tun, což zhruba odpovídá
maximální vzletové hmotnosti, která je 378 tun.
I z tohoto značně hrubého a přibližného odhadu lze ukázat, že se čtyřmi motory
např. RB211 (tah 236 kN) se mohou letadla i o tak vysoké hmotnosti dostat do
vzduchu a úspěšně létat.
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Historie vzniku vědeckých společností
v českých zemích a ve světě
The History of the Establishment of Scientific
Societies in the Czech Lands and the World
Miloslav Okrouhlík a Jiří Náprstek

1. Úvod
Při příležitosti šedesátého výročí založení Československé společnosti pro mechaniku jsme se zamýšleli nad tím, jaká byla naše minulost, naše kořeny, ale také
nad tím, co činíme a kam směřujeme. Byl tomu věnován referát na valné hromadě
a článek v Bulletinu ČSM [1]. V tomto příspěvku se poněkud šířeji zamýšlíme nad
historií spolkové vědní činnosti v českých zemích a ve světě. Jsou to střípky informací získané četbou literatury, jejíž seznam je uveden níže. Autoři, nejsouce historiky, si uvědomují, že jde o pohled zdaleka ne úplný.

2. Význam díla Mikuláše Teicha v oblasti
historiografie a filozofie poznání
Nepominutelným zdrojem informací v tomto oboru jsou práce Mikuláše Teicha, který se celý život intenzivně zabýval historií vědy ve světě i v českých zemích.
Mikuláš Teich se narodil v roce 1918 v Košicích, vystudoval medicínu na UK
v Praze a před německou okupací odešel do Velké Británie. Vrátil se do Československa v roce 1946 a pracoval v Historickém ústavu ČSAV. Z té doby jsou jeho
publikace o počátcích průzkumu přírody v Čechách [2], [6]. Po sovětské okupaci
v roce 1968 emigroval do Spojených států a do Velké Británie, kde mimo jiné
vydal obsáhlou publikaci [3] o vývoji vědy, který on sám nazývá historií vědeckých revolucí. V každé kapitole se kromě světových zmiňuje i o českých a v Česku
působících vědcích. Teichovy životní osudy jsou podrobně popsány v [4], [5].
M. Teich se netají svým marxistickým přesvědčením. Sám o vědecké revoluci
v [5] říká: Jde o pohyb, který zasáhl evropské země v 16. a v 17. století. Tady jsou
dvě věci – jednak společenský rámec toho, čemu se říká vědecká revoluce, a jednak
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její náplň. Pokud jde o náplň vědecké revoluce, spočívá v tom, že v 16. a v 17. sto–
letí se dovršil způsob, jakým přírodovědci zkoumají svět. Některé základy byly
položeny už ve starověku, ale v oněch jmenovaných stoletích uzrál způsob, jemuž se
říká vědecká metoda. […] Historický rámec tvoří změny ve společensko-ekonomickém uspořádání mezi středověkem a novověkem.
Na otázku, jaký je vztah vědecké revoluce a globalizace, odpovídá: Opět mě inspiroval Marx. Dá se to těžko oddělit a nelze odpovědět, co bylo dříve. Byl jsem
v tomhle ovlivněn Leninovou myšlenkou, když jsem četl jeho Materializmus a empiriokriticizmus, že každá věc má nekonečně mnoho stránek, my to nemůžeme obsáhnout. Koncentrujeme se na jednu, na dvě, ale je otázka, zda si uvědomujeme, že
těch stránek je nekonečně, a bereme tu možnost v úvahu. A to je ten problém: jsme
jednostranní.

3. Počátky organizovaného vědeckého
a technického pokroku v Čechách
Počátky organizovaného vědeckého a technického pokroku v Čechách Mikuláš
Teich [2] spojuje se vznikem Soukromé učené společnosti. Šíře jejích cílů se odráží v názvu společností vydávaného časopisu, tj. Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Boehmen, zur Aufnahme der vaterlaendischen Geschichte und der Naturgeschichte. Editorem byl Ignaz von Born. Časopis vycházel jednou ročně, a to
v letech 1755 až 1786. Členy společnosti byli česky a německy mluvící Rakušané,
které spojoval vlastenecký vztah k českým zemím a snaha o průzkum ekonomických zdrojů pro potřeby výroby a zemědělství. Jak z názvu časopisu plyne, důležitou součástí cílů společnosti bylo i studium historie českých zemí.
Velmi stručný chronologický přehled zakládání vědeckých společností u nás:
1769 založena Soukromá učená společnost (president K. Egon kníže Fürstenberg)
1784 Soukromá učená společnost se přeměnila na Českou společnost nauk
1790 Česká společnost nauk s povolením Leopolda II. změnila název na
Královskou českou společnost nauk (J. Stepling, J. Tesánek, I. A. Born,
J. Sonnenfels, G. Dobner, K. R. Ungar, M. Voigt, F. J. Kinský)
1806 založen Polytechnický ústav v Praze (F. J. Gerstner)
1865 založen Spolek architektů a inženýrů v království českém (J. Turba,
J. Turek, J. Hlávka)
1890 založena Česká akademie věd a umění (J. Hlávka)
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Soukromá učená společnost se v roce 1784 přeměnila na Českou společnost
nauk a poté, v roce 1790, na Královskou českou společnost nauk. Důležitou roli při
organizaci učených společností hrál hrabě František Josef Kinský (1739–1805),
geolog a pedagog, který se později stal velitelem Vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě. Plédoval za zveřejňování výsledků bádání a podněcoval
šlechtu k poskytování prostředků na podporu učených společností.
Primárním cílem těchto společností byl průzkum přírodního bohatství, tvorba
map a boj proti falšování potravin. A často zmiňovaným mottem bylo tvrzení, že
teologie nesmí stát v cestě pravdivému poznání přírody. Společnosti se bohužel
potýkaly s neustálými finančními potížemi a byly do značné míry závislé na osobní
iniciativě svých členů.
Připomeňme si některé osobnosti v českých zemích, jejich přínos a názory.
František Josef Gerstner (1756–1832). V roce 1798 vytvořil F. J. Gerstner
koncept transformace inženýrské stavovské školy na polytechniku. Inspiroval se
nedlouho předtím vzniklou pařížskou École Polytechnique. Tento návrh v roce
1803 schválil císař František II., a tak 11. listopadu 1806 nový Polytechnický ústav
(tehdy ještě zvaný Královské české stavovské technické učiliště v Praze) zahájil
svou činnost, čímž vznikla první instituce tohoto druhu v Rakousku i ve střední
Evropě. Oficiálně však patřil pod pražskou univerzitu, osamostatnil se později,
8. září 1815. Gerstner se stal prvním ředitelem ústavu a současně profesorem mechaniky a hydrauliky. Kladl důraz na to, aby inženýrské nauky byly úzce spojeny
s matematikou a exaktními vědami. Navrhoval, aby každý člen Soukromé učené
společnosti během tří let uveřejnil alespoň jedno vědecké pojednání.
Dne 23. listopadu 1863 schválil císař František Josef I. Organický statut Polytechnického ústavu, čímž byla provedena reforma polytechniky, v rámci které se
představitelem školy stal volený rektor. Studenti byli rozděleni do čtyř odborů: pozemní stavitelství, vodní a silniční stavitelství, strojnictví a technická lučba (chemie).
Jako rovnoprávný vyučovací jazyk byla k němčině uznána i čeština. Rozpory mezi
českou a německou částí profesorstva však necelých šest let poté vedly k rozdělení
na český a německý ústav (k 8. dubnu 1869). Česká část, zvaná Český polytechnický
ústav, se v roce 1874 přestěhovala do nově postavené budovy na Karlově náměstí.
Připomeňme, že architektem budovy byl Vojtěch Ignác Ullmann.
Jan Tesánek (1728–1788) vydal první dvě knihy Newtonových Principií
s vlastním komentářem. Tesánkovy komentáře k Principiím mu vynesly „titul“
Magni Neutoni commentator. Jeho dílo je široce citováno nejen v české, ale
i v zahraniční literatuře.
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Joseph Stepling (1716–1778), fyzik, astronom a matematik, který na příkaz Marie Terezie založil v roce 1753 univerzitní vědeckou společnost, jíž později předsedal
a kde se po dobu deseti let k učeným rozpravám scházeli univerzitní učitelé.
Ve svém díle Differentiarum minimarum quantitatum variantium, calculus directus, vulgo differentialis z roku 1760 Joseph Stepling tvrdí, že správné používání
strojů vyžaduje znalost statiky a dynamiky, která bez zvládnutí integrálního počtu
nemá reálného podkladu. Zlatá slova.
Jmenujme alespoň několik nejvýznamnějších osobností vědeckého a politického života v českých zemích v 19. století, které se významně zasloužily o zřízení
soustavy institucí zabývajících se základním výzkumem financovaným státem:
 Josef Dobrovský (1753–1829),
 Josef Jungmann (1773–1847),
 Jan Evangelista Purkyně (1787–1869),
 František Palacký (1798–1876),
 Josef Hlávka (1831–1908).
M. Teich se též zmiňuje [2] o českém renesančním přírodovědci – astronomu,
matematikovi, alchymistovi a osobním lékaři císaře Rudolfa II. Tadeáši Hájkovi
z Hájku (1525–1600), o lékaři a alchymistovi Johannu J. Becherovi (1635–1682) či
o Janu Ámosovi Komenském (1592–1670), o němž se podrobněji zmíníme v dalším textu.
Je pozoruhodné, že v odkazu J. E. Purkyně nalézáme velmi propracované studie na zřízení soustavy ústavů v českých zemích zaměřených na základní výzkum
v přírodních, technických a humanitních vědách. Je to předobraz dnešní Akademie
věd České republiky, sestavený v polovině 19. století. S tímto základem pracovaly
i další generace. Je tedy nepochopitelné, odkud se po roce 1989 vzala tvrzení
o stalinském původu bývalé ČSAV. Svět chce zkrátka být klamán.

4. Spolková činnost ve světě
Teichovo dílo, The Scientific Revolution Revisited [3], poskytuje inspirující
čtení také v oblasti historických aspektů spolkové činnosti ve vědecké obci v zahraničí. Kniha interpretuje to, co autor nazývá vědeckou revolucí, jako zřetelný
pohyb směřující k poznání světa a přírody.
Jednotlivé kapitoly jeho knihy [3] jsou nazvány následovně:
1. From Pre-classical to Classical Pursuits
2. Experimentation and Quantification
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3.
4.
5.
6.

Institutionalisation of Science
Truth(s)
The Scientific Revolution: The Big Picture
West and East European Contexts
Ve stručném popisu se zaměříme na kapitolu třetí, nazvanou Institutionalisation of Science, která popisuje vznik některých vědeckých institucí v Evropě.
Ve srovnání se situací v českých zemích vědecké společnosti ve světě vznikaly
poněkud dříve. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Schweinfurt,
1652; Royal Society, Londýn, 1662; Académie royale des sciences, Paříž, 1666;
Petěrburgskaja akademija nauk, Sankt-Petěrburg, 1725; Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm, 1739. I když tyto společnosti od svého vzniku většinou prošly
mnoha proměnami, ve své podstatě existují dodnes. Jsou to státem dotované instituce a žádný z politiků by ani nepomyslel na jejich omezování či dokonce zrušení,
neboť by to znamenalo jeho politickou sebevraždu. Naopak, jejich zřetelná podpora patří neodmyslitelně k dobrému tónu ve vyšší společnosti a dlouhodobě se vyplácí.
Za první instituce v Evropě, zabývající se vědou, se považují dvě italské společnosti nazvané Accademia dei Lincei v Římě (1609–1630) a Accademia del
Cimento ve Florencii (1657–1667). První z nich sídlila v Palazzo Corsini a jejím
zakladatelem byl Federico Cesi. Tato organizace byla obnovena v roce 1847 pod
názvem Pontifica Accademia. Zakladateli druhé z nich byli Galileovi žáci – Evangelista Torricelli a Vincenzo Viviani, viz [7], pod patronací Ferdinanda II. de’
Medici (1621–1670).
Přibližně v téže době se pokoušela vědecká komunita v Německu o zřízení institucí tohoto druhu na několika místech. Nejstarší z nich byla patrně Deutsche
Akademie der Naturforscher Leopoldina, založená císařem Leopoldem I. (1640–
1705) ve Schweinfurtu v roce 1652. Stalo se tak přibližně o deset let dříve, než
byla založena Royal Society v Londýně. Tato instituce existuje bez přerušení až do
dnešních dnů a je pokládána za nejstarší spojitě působící vědeckou společnost na
světě. V současné době žije pod názvem Nationale Akademie der Wissenschaften,
který byl přijat v roce 2008. Členy této akademie byla v minulosti řada německých
i zahraničních osobností, např. A. E. Brehm, C. Darwin, A. Einstein, J. W.
von Goethe, O. Hahn, M. Planck, E. Rutherford a další.
Důležitým partnerem Nationale Akademie der Wissenschaften je od roku 1911
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Tato společnost se
původně jmenovala Kaiser Wilhelm Gesellschaft a své současné jméno přijala
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v r. 1948 na počest fyzika Maxe Plancka (1858–1947). V současnosti se jedná
o soustavu 83 ústavů základního výzkumu, podobně jako v AV ČR, i když ústavů
mnohem větších. Je vybavena řadou pomocných útvarů, jako je grantová agentura
a další. Její stabilitu zajišťuje skutečnost, že více než 90 % jejích výdajů je kryto
z institucionálních prostředků.
Dodejme, že hlavním motivem pro založení Kaiser Wilhelm Gesellschaft (dnes
1911 Max-Planck-Gesellschaft) byla obava německých odborných a zejména průmyslových kruhů ze stále zřetelnějšího náskoku Francie v základním výzkumu
v nejchoulostivějších oborech na začátku 20. století. Ukazovalo se totiž, že k jeho
zásadnímu urychlení je třeba vytvořit širokou základnu mimouniverzitního základního výzkumu, jakou již tehdy Francie měla.
V Anglii jsou počátky vytváření vědeckých společností spojeny s Oxford Experimental Philosophical Group, založené ve Wadham College roku 1648. Jejími
členy byli např. Robert Hook, Robert Boyle, John Locke, John Wallis, John Wilkins, Thomas Willis a mnozí další. Členové tohoto spolku později vytvořili skupinu, z níž se po roce 1660 ustavila Royal Society v Londýně. Za ústřední osobnost
tohoto spolku je pokládán anglický matematik John Wallis (1616–1703). Je mu
připisován symbol ∞ pro nekonečno a symbol 1/∞ pro veličinu nekonečně malou.
V roce 1668 navrhl teorii rázu pro tělesa dokonale tuhá, elastická i neelastická.
Připomeňme, že členové spolku se setkávali týdně a měli ve stanovách text, nabádající k racionální diskusi:
[…] (to avoid diversion to other discourses, and for some other reasons) we
barred all discourses of divinity, of state-affairs, and of news, other than what
concerned our business of Philosophy.
Royal Society byla založena dvěma výnosy krále Karla II. (1630–1685)
v letech 1662 a 1663 a pojmenována Regalis Societas Londini pro Scientia naturali
promovenda. Od samého počátku byla, a dodnes zůstala, neziskovou organizací,
jejíž členové – Fellows of the Royal Society – platí členské příspěvky. Původně to
byl jeden šilink ročně. Royal Society byla královskou de jure, nikoliv de facto.
Koruna si od cílů společnosti udržovala odstup.
Odborným a společenským činnostem Royal Society a jejím představitelům Isaacu Newtonovi, Robertu Hookeovi a mnoha dalším jsme se podrobněji věnovali
v Bulletinu 2016/2. Přesto však připomeňme několik vůdčích osobností této doby
působících v Royal Society:
 Robert Hooke (1635–1703),
 Robert Boyle (1627–1691),
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 William Petty (1623–1688),
 Christopher Wren (1632–1723),
 Isaac Newton (1643–1728).
Za zmínku stojí část statutu Společnosti, údajně z pera Roberta Hookea z roku
1663. Navazuje na podobné ustanovení, které včlenil již dříve do stanov Oxford
Experimental Philosophical Group:
The business and design of the Royal Society is – To improve knowledge of naturall things, and all useful Arts, Manufactures, Mechanick practises, Engynes and
Inventions by Experiments – (not meddling with Divinity, Metaphysics, Moralls,
Politicks, Grammar, Rhetorick, or Logick).
Část statutu společnosti uvedená v závorce by se mohla hodit i současníkům,
pověřeným vedením dnešních odborných, politických i obecných diskusí.
Proces institucionalizace vědy v druhé polovině 17. století probíhal také ve
Francii. V roce 1666 (tedy o čtyři roky později než Royal Society v Londýně) byla
výnosem krále Ludvíka XIV. (1643–1715) na návrh jeho ministra financí JeanaBaptista Colberta založena pařížská Královská akademie věd, Académie royale des
sciences. Cílem tohoto kroku bylo podpořit a ochránit francouzské vědecké bádání.
Na základě doporučení svých poradců král Ludvík přijal moderní pohled na výzkum a vědu a podporoval získávání vědomostí „per se“. Dal do vínku akademie
zelenou, jak bychom dnes řekli, základnímu výzkumu. Souhlasil tedy se svými
poradci, že vědecký (základní) výzkum musí vytvářet základnu vědomostí, ze které
dříve či později bude čerpat praktický život. A tak třicet až čtyřicet členů akademie
bádalo, jsouce přitom zbaveni finančních starostí o mzdu, nákup přístrojů a o jiné
náklady na výzkum.
První roky fungovala tato společnost neformálně a bez stanov. Malá skupina
učenců se scházela dvakrát týdně v královské knihovně na pracovních setkáních.
20. ledna 1699 dal Ludvík XIV. této společnosti první pravidla: akademie dostala
název Královská akademie věd a byla usídlena v pařížském Palais du Louvre.
Slovo „královský“ v názvu bylo možná důvodem toho, že Národní konvent dne
8. srpna 1793 veškeré akademie zrušil. Dne 22. srpna 1795 však byl vytvořen Národní ústav věd a umění, který sloučil všechny dříve zrušené akademie včetně
Francouzské akademie a Královské akademie věd. Téměř všichni původní členové
zrušené akademie byli formálně znovuzvoleni a zaujali svá dávná křesla. V roce
1816 se Královská akademie věd stala znovu samostatnou, avšak brzy se stala
součástí Francouzského institutu (Institut de France).
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V současné době je Akademie věd jednou z pěti akademií tvořících Francouzský institut (jednou z nich je také Académie des beaux-arts). Akademie má 150
řádných členů, 300 dopisujících členů (členů-korespondentů) a 120 zahraničních
spolupracovníků. Je rozdělena na dvě vědecké skupiny: skupinu matematických
a fyzikálních věd a skupinu věd chemických, geologických, biologických a lékařských.
Akademie věd je v těsném spojení s Centre national de la recherche scientifique
(CNRS), což je největší evropská výzkumná a vývojová organizace (organizačně
podobná AV ČR). CNRS má v současnosti přes 12000 vědeckých pracovníků
a téměř 26000 zaměstnanců.
Akademie věd ve Francii je tedy přímou nástupkyní Académie royale des
sciences z roku 1666. Od tohoto roku funguje nepřetržitě, i když s řadou organizačních změn a úprav názvu. Jmenujme několik významných osobností, které touto
slavnou institucí prošly v dobách jejího vzniku a krátce potom:
 René Descartes (1596–1650),
 Blaise Pascal (1623–1662),
 Pierre de Fermat (1661–1665),
 Evangelista Torricelli (1608–1648).
René Descartesovi věnujeme zvláštní místo v následujícím odstavci.

5. Několik osobností vědy, jejich myšlenky a příspěvek
k formování spolkové činnosti
Jmenujme v chronologickém pořádku několik mimořádných osobností vědy
z doby před vznikem vědeckých společností i v době jejich vzniku. Jejich myšlenky významně ovlivnily utváření vědeckých směrů své doby a přímo či nepřímo
inspirovaly další osobnosti k pokusům o zakládání společností pro systematický
vědecký výzkum a k poznání nezbytnosti týmové práce s vymezením činností
jednotlivých členů pracovní skupiny.
Roger Bacon (1219–1292), též Doctor Mirabilis, byl františkánský mnich, anglický filozof a experimentátor. Byl známý důraznou podporou experimentálních
metod při studiu přírody. Je mu připisován výrok: Experimental science does not
receive truth from superior science. She is the mistress and the other sciences are
her servants.
Jeho bezmezné zdůrazňování experimentálních přístupů můžeme porovnat
s názory obecnějšími, přijímanými později. Například Jacob Bernoulli, 1654–1705,
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jeden z prominentních matematiků rodiny Bernoulliů, říká: Chceme-li mít z přírodních pozorování nějaký užitek, je nezbytné, abychom byli matematiky. Byl to
však již obraz doby, kdy převážil racionalismus nad empirismem jakožto důsledek
masivního nástupu analytické matematiky a jejího uplatnění v dalších disciplínách.
Bernoulli byl ostatně jeden z hlavních protagonistů tohoto procesu.
Stejně tak o dvě stě let starší arabský učenec Ibn al-Hajtham (v Evropě známý
pod jménem Alhazen), žijící v létech 965 (Basra) až 1039 (Káhira), se díval na
zkoumání světa obecněji než Roger Bacon. Jeho zásady pro zkoumání světa byly
založeny na následujících postupech:
 Explicitní stanovení řešené úlohy založené na pozorování a dokázané
experimentem.
 Kritika přijaté hypotézy a její testování experimentem.
 Interpretace získaných dat a stanovení závěrů použitím matematiky.
 Publikace výsledků.
Kromě návodu na psaní grantových žádostí je tam všechno, co by měl dnešní
mladý vědecký pracovník znát a dodržovat při své práci.
Francis Bacon (1561–1626), anglický filozof, vědec, státník, právník, řečník
a autor mnoha publikací, byl průkopníkem používání vědeckých metod a tvůrcem
zásad, na nichž se konstituují vědecké společnosti.
V úvodu knihy On the Interpretation of Nature (1603) se sebevědomím sobě
vlastním naznačuje, že pro hledání pravdy a řádu věcí je přímo předurčen:
For myself, I found that I was fitted for nothing so well as for the study of truth;
as having a mind nimble and versatile enough to catch resemblances (which is the
chief point) and at the same time steady enough to fix and distinguish their subtle
differences; as being gifted by nature with desire to seek, patience to doubt, fondness to meditate, slowness to assert, readiness to reconsider, carefulness to dispose
and set in order; and as being a man that neither affects what is new or admires
what is old, and that hates every kind of imposture. So I thought my nature had
a kind of familiarity and relationship with capital Truth.
Francis Bacon vytvořil koncepci prototypu fiktivní vědecké organizace, zaměřené na zkoumání přírody pro uspokojování lidských potřeb. Nazval jí Šalamounův
dům (Solomon House) a popsal ji v knize New Atlantis (1627).
Podle biblického vyprávění byl král Šalamoun (latinsky Salomon, anglicky Solomon) známý svou moudrostí, pro niž ho přišla obdivovat i královna ze Sáby.
Instituce navržená Francisem Baconem měla být tvořena 36 výzkumníky, kteří
byli pověřeni sběrem informací a zpracováním vědomostí o přírodě. Měli být sou70
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středěni do devíti výzkumných skupin, nesli vznosná označení a byli pověřeni
následujícími úkoly:
1. Merchants of lights consisted of 12 travelers, who visited foreign countries
and collected contemporary scientific knowledge.
2. Depredators collected information about experiments from books.
3. Mystery men were concerned with tracking down the trade secrets
(techniques).
4. Pioneers or Miners explored and designed new experiments.
5. Compilers summarized the results of the former four groups.
6. Dowry men or Benefactors were occupied with material benefits stemming
from the experiments of their fellows.
7. Lamps proposed new experiments, more penetrating into nature.
8. Inoculators performed them and reported on them.
9. Interpreters of Nature connected the findings and expounded them in
general terms.
Francis Bacon zamýšlel sbírat empirická a experimentální data, kombinovat je
s induktivním zobecněním, a to vše jako službu lidstvu. Byl to radikální obrat od
antických přístupů, charakterizovaným Platónem a Aristotelem, kde cílem zkoumání bylo poznání samo. Dnešními slovy bychom řekli, že Šalamounův dům byl
zamýšlen jako nezávislá nezisková organizace pro kooperativní výzkum, financovaná domácími výrobci a komerčními činnostmi.
Jednou z nejvýznamnějších osobností vytvářejících základní směry zejména
v humanitních vědách a s přesahem do věd přírodních byl Jan Ámos Komenský
(Ioannes Amos Comenius, 1592–1670). Jeho význam je v západních zemích pokládán za natolik závažný, že vznikl speciální, ve světě rozšířený obor komeniologie. Komenského spisy studovali jiní významní vědci té doby a sdělili nám dojmy
ve svých pojednáních (dnes bychom řekli citace). Komenský na sklonku života je
pravděpodobně zachycen na obraze Rembrandta van Rijna.
Zajímavý byl vztah Komenského k londýnské Královské společnosti (Royal
Society). Komenský přijel do Anglie 23. září 1641. Během svého pobytu sepsal
studii nazvanou Via Lucis. Byla vytištěna později, v roce 1668, a dedikována Královské společnosti. Komenský pléduje pro vznik univerzálního jazyka, univerzálních škol a univerzit.
Historie zaznamenala pozoruhodné debaty, které vedl Komenský s Descartem
a dalšími členy Académie royale des sciences o principech racionální filosofie
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v letech 1638–1642. Byl to jakýsi periodický seminář vycházející ze studia Komenského spisů.
Komenský si kladl otázky, jaké to bylo dříve, než náš svět existoval, jaké to bude, až existovat nebude, a co existuje mimo náš svět. Jak ale zmíněno výše, otázky
tohoto typu byly z diskusí Královské společnosti vyloučeny a jejím členům doporučeno, aby je řešili soukromě.
Obecnou platnost má i další z Komenského publikovaných myšlenek, totiž že
přírodní vědy by měly nastavovat dobrý příklad politikům, neboť zásady, podle
nichž politici řídí svět, jsou nestabilní. To je velmi laskavě řečeno.
Je zajímavé, že mnohé vědecké společnosti založené v Anglii i v kontinentální
Evropě se později neomezovaly jen na výzkum přírodních věd jako Královská
společnost, ale zabývaly se i studiem humanitních oblastí jako filozofie, historie
a filologie, a byly tak svým zaměřením bližší Komenského ideálům.
Ačkoliv René Descartes (31. března 1596 – 11. února 1650), autor díla Rozprava o metodě (1637), žil před založením Akademie věd, byl jednou z klíčových
osobností vědecké revoluce. Připomeňme jeho známý výrok Cogito ergo sum.
Myslím, tudíž jsem. Skeptik je tímto výrokem vybídnut k zamyšlení, zda už pouhý
fakt jeho pochybování není evidentním potvrzením, že sám pochybující existuje.
Zmíněný výrok je výrazem racionalizmu, jehož byl Descartes jedním z nejvýznamnějších představitelů. Tento filozofický směr byl nedílnou součástí doby,
ve které vznikaly vědecké společnosti a instituce a začínala vědecko-technická
revoluce. K tomuto směru se tedy veřejně hlásily mnohé další osobnosti tehdejšího
vědeckého života z oblasti přírodních, ale především humanitních oborů. Jmenujme některé další vůdčí osobnosti z této i pozdější doby:
 Baruch Spinosa (1632–1677),
 Isaac Newton (1643–1728),
 Gottfried W. Leibniz (1646–1716),
 Immanuel Kant (1724–1804).
Připomeňme, že Descartes je považován za protiklad výše zmíněného Francise
Bacona. Ten se podle M. Teicha zajímal o řád věcí, zatímco Descartes chtěl nalézt
pravdu mysli.
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6. Závěr
Autoři tímto článkem chtějí zprostředkovat čtenářům bulletinu radost z četby literatury věnované historii mechaniky a podělit se s nimi o údiv nad úsilím, pílí
a invencí otců zakladatelů.
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Obituaries

Ing. Jaroslav Lebduška, CSc. (1917–2018)
Před rokem jsme měli možnost blahopřát panu Ing. Jaroslavu Lebduškovi,
CSc., tehdy nejstaršímu členu České společnosti pro mechaniku, ke stým narozeninám. V čísle 1/2017 Bulletinu ČSM bylo uveřejněno jeho poděkování a osobní
vzpomínka na jeho profesní život spojený s výzkumem v letectví. Bohužel 21. března 2018 Ing. Lebduška po krátké nemoci zemřel.
Na pana Jaroslava Lebdušku vzpomínají jeho kolegové i rodina.
V roce 1947 bylo v Praze několik britských profesorů z Cranfieldské letecké
koleje. Provázeni prof. Peškem jeli navštívit letňanský výzkumný letecký ústav
a při míjení libeňské dominanty, bývalého kulového plynojemu z roku 1931, jeden
z hostů (údajně prof. A. D. Young) poznamenal, že by to mohla být pěkná podtlaková nádrž pro supersonický tunel. Podobný, i když menší, byl během války postaven v německém Kochelu. V té době se u nás uvažovalo o stavbě aerodynamického tunelu pro vysoké rychlosti a myšlenka tunelu s přerušovaným chodem byla
velice lákavou alternativou k původně uvažované koncepci cirkulačního tunelu
podle vzoru Ackeretova tunelu na ETH v Curychu. Ta se v době po únoru 1948
stala i z hlediska finanční náročnosti nerealizovatelnou (výrobce, firma BBC, odhadla náklady na 14 milionů švýcarských franků).
Výstavbou aerodynamického tunelu s přerušovaným chodem a s podtlakovou
nádrží v bývalém libeňském plynojemu, koordinací a zajišťováním všech prací na
výstavbě laboratoře i na opravě za války poškozené podtlakové nádrže, teoretickými výpočty i vlastním návrhem byl tehdy ve svých 30 letech pověřen právě
Ing. Lebduška. Dnes si jen málokdo dokáže uvědomit, jak náročné a problematické
bylo v padesátých letech minulého století něco takového vybudovat. Bez zkušeností, s nedostatkem jakýchkoli podkladů dotáhnout takové zařízení k úspěšné realizaci a vybavit je i nezbytnou měřicí technikou. K tomu bylo ještě nutno dát dohromady tým, který by byl schopen toto zařízení kvalifikovaně a úspěšně provozovat.
Ing. Lebduškovi se to podařilo během neuvěřitelně krátké doby a po řadu dalších
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let pak úspěšně vedl jím vybudované oddělení aerodynamiky vysokých rychlostí
ve VZLÚ na Palmovce.
Ing. Lebduška odešel do důchodu poměrně brzy – ve svých 65 letech a věnoval
se pak svému koníčku meteorologii a své chatě. Jeho záslužnou práci pro české
letectví bude však ještě dlouho připomínat ta stříbrná koule v Libni.
Rudolf Dvořák

Vzpomínka na Jaroslava Lebdušku
Život našeho otce byl těsně spjat s letectvím. Už jako malé nás brával do Technického muzea na Letné, kde nám s nadšením vysvětloval, proč křídlo není placaté
a že směrovka k zatáčení není potřeba. Jeho zaměstnavatel, Výzkumný a zkušební
letecký ústav, pořádal každoročně ke Dni dětí (1. 6.) letecké dny, jejichž součástí
byly párkrát i vyhlídkové lety. Tak jsme měli možnost podívat se na Prahu třeba
z kabiny L-200 nebo Sokola.
Ve VZLÚ postoupil z řadového vědeckého pracovníka až na technického náměstka a pak zpět na řadového pracovníka, když odmítl souhlasit s tím, že vojenská agrese byla bratrskou pomocí. S tím se změnilo i místo jeho pracoviště z Letňan na Palmovku, což otec uvítal: denně chodil do práce i z práce ze Strašnic na
Palmovku pěšky.
Ve svých 65 letech odešel do důchodu a začal se intenzivně věnovat druhému
koníčku: meteorologii. Sledoval předpovědi, maloval na pauzák synoptické mapy
a vysvětloval nám rozdíl mezi stratokumulem a kumulonimbem.
Poslední jeho velkou vášní byla chata. Ke staré dřevěné chatě, kterou se svou
manželkou koupili začátkem šedesátých let, vlastnoručně přistavěl zděnou část, pro
niž základy ručně vysekal ve skalnatém svahu. Zakládal si na tom, že všechny
práce zvládne sám, nejvýše s přispěním členů rodiny. Ještě v pětadevadesáti tam
několikrát týdně jezdil, vlakem nebo autobusem.
Dočkal se pěti vnoučat a sedmi pravnoučat. Se svou manželkou žil spokojeně
a šťastně 72 roků a byla to ona, kdo mu byl po boku ve chvílích posledních.
Zemřel klidně, s jasnou hlavou dne 21. 3. 2018 ve věku 100 let.
Petr a Pavel, synové
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Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. (1933–2017)
V profesoru Ivu Markovi odešel významný představitel české matematiky. Výrazně přispěl k rozvoji světové výpočtové matematiky a byl i vynikajícím profesorem na Univerzitě Karlově a Českém vysokém učení technickém v Praze.
Ivo Marek se narodil v Praze. Středoškolská studia ukončil v roce 1951 na
Akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici v Praze. Matematiku začal studovat na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a po pěti letech studium ukončil na Matematicko-fyzikální fakultě UK, která mezitím vznikla. Vedoucím Markovy diplomové práce věnované teorii čísel byl profesor V. Jarník. Ivo Marek
v sobě choval mimořádnou úctu ke vzdělání a po celý svůj život vyhledával talentované studenty a napomáhal jim v rozvoji jejich schopností.
V roce 1956 nastoupil Ivo Marek na umístěnku do teoretického oddělení Ústavu jaderné fyziky ČSAV v Řeži, kde řešil převážně úlohy jaderné fyziky a přešel
tak od teorie čísel k numerické matematice, která se dnes nazývá výpočtovou matematikou. V roce 1962 získal Ivo Marek pod vedením profesora J. Potočka na
MFF UK vědeckou hodnost CSc. Téma jeho kandidátské disertace bylo numerické,
jejími oponenty byli profesoři J. Mařík a I. Babuška.
V roce 1963 přešel Ivo z Řeže do Matematického ústavu UK na MFF UK, kde se
o dva roky později habilitoval. Významný pro něj byl pobyt v Sibiřském oddělení
AV SSSR v Novosibirsku v roce 1967, kam v té době profesor G. I. Marčuk zval
přední světové vědce. V Novosibirsku se Ivo Marek seznámil s řadou tehdejších
vůdčích osobností numerické matematiky v Evropě i ve světě. Další osobní poznání
amerických i evropských představitelů numerické matematiky umožnily Ivu Markovi
jeho pobyty v USA na Case Western Reserve University (Cleveland, stát Ohio)
a University of Wisconsin (Madison, stát Wisconsin) v letech 1968–1970.
Od roku 1968 byl Ivo Marek vedoucím Katedry numerické matematiky na
MFF UK. V tomto roce také získal vědeckou hodnost DrSc. Jeho zásluhou vzniklo
v roce 1971 v rámci oboru Numerická matematika zaměření Matematická informatika, ze kterého se od školního roku 1990/1991 stal samostatný program Informatika, jenž na fakultě doplňuje programy Fyzika a Matematika. V roce 1977 byl Ivo
Marek jmenován profesorem.
Vedení Katedry numerické matematiky na MFF UK prof. Marek ukončil v roce
1997 a od té doby působil na katedře matematiky Fakulty stavební ČVUT v Praze.
76

NEKROLOGY

Prof. Marek ovlivnil celou generaci matematiků svými přednáškami, výchovou
doktorandů i svým významným podílem na organizaci sérií vědeckých setkání,
např. International Symposium on Numerical Analysis (1985–1992), Software and
Algorithms of Numerical Mathematics (1975–2005) a Seminar on Numerical Analysis (od roku 2003 každoročně až dosud).
Výchově doktorandů se Ivo Marek věnoval jak v Československu a Česku, tak
i v zahraničí. Vedl několik desítek doktorandů, kteří úspěšně ukončili studium
a řada z nich se uplatnila ve vědecké a pedagogické sféře. Protože jeho vědecká
práce byla opravdu velmi široce orientována a nespočívala jen v oblasti teoretické
matematiky, ale i v různých aplikacích, mohl se prof. Marek v poslední době věnovat i doktorandům na Fakultě stavební ČVUT. Ivo Marek byl také dlouholetým
členem hodnotitelské komise pro každoroční udílení Ceny profesora Iva Babušky
za nejlepší práci v oborech počítačové mechaniky, počítačové analýzy a numerické
matematiky pro studenty a mladé vědecké pracovníky. Práce přihlášené do soutěže
jsou většinou doktorské nebo diplomové práce.
Ivo Marek publikoval více než 170 vědeckých článků a tři monografie, jejichž
témata jsou velmi různorodá. Ovlivnil jak numerickou analýzu, tak teorii operátorů, speciálně numerické řešení operátorových rovnic a úloh na vlastní čísla pro
nesamoadjungované operátory. Zabýval se i metodou více sítí a agregačními metodami. Významně přispěl k řešení praktických úloh spojených s transportem neutronů a materiálovou homogenizací. Díky tomu je vědecký odkaz prof. Marka ve
světě vysoce ceněn.
Ivo Marek získal velkou řadu uznání domácích i zahraničních, medailí, cen
a čestných titulů. Byl členem redakčních rad několika významných mezinárodních
časopisů, např. Numerical Linear Algebra with Applications nebo Numerical Methods for Partial Differential Equations. Byl členem České společnosti pro mechaniku, Jednoty českých matematiků a fyziků, American Mathematical Society
a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik.
V prof. Ivu Markovi ztrácí česká věda výraznou osobnost. Dokázal kolem sebe
soustředit vědce a pedagogy, kteří se spolu s ním zabývali bádáním v několika matematických oborech, řešili úlohy z praxe a věnovali se výuce studentů. Sám jsem
měl příležitost Iva Marka poznat krátce po jeho příchodu na MFF UK a spolupracovat s ním při různých příležitostech až do poslední doby. Rád na něj a na naši spolupráci vzpomínám. Vědecký přínos Iva Marka matematice je doma i ve světě uznáván
a široce využíván nejen v matematické teorii, ale i v inženýrské praxi.
Karel Segeth
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Životní jubileum
prof. Ing. Svatavy Konvičkové, CSc.
Birthday of prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.
Když v roce 1983 nastoupila na tehdejší Katedru nauky o pružnosti a pevnosti
strojní fakulty ČVUT v Praze paní Ing. Svatava Konvičková, nikdo ze spolupracovníků si nepomyslel, že za poměrně krátkou dobu bude profesorkou a vůdčí
osobou nového oboru biomechanika nejen na strojní fakultě, ale také na celém
ČVUT v Praze.
Její nástup na fakultu bylo možné prosadit pro její dlouholeté zkušenosti v oblasti
pevnostních výpočtů jaderných elektráren, které uplatnila při výchově mladých inženýrů. Praxi a zkušenosti v pevnostních výpočtech získala během svého šestnáctiletého působení jako samostatná vědecká pracovnice ve Výzkumném ústavu Sigma. Zde
se věnovala zejména bezpečnosti a životnosti primárních okruhů jaderných elektráren. Měla pro to i kvalifikační předpoklady, neboť vystudovala Průmyslovou školu
jaderné techniky (1961) a poté Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze
(1967) se zaměřením na materiály a pružnost a pevnost.
Na fakultě se kromě výuky pružnosti a pevnosti začala věnovat výzkumu
v nové interdisciplinární oblasti biomechanika. Během krátké doby bylo zřejmé, že
výzkum v oblasti biomechaniky se stane její životní náplní. Ale až rok 1989 umožnil její profesní a kvalifikační růst. V roce 1990 obhájila vědeckou aspiranturu
v oboru bionika, v roce 1996 se habilitovala na docentku na Fakultě strojní ČVUT
v Praze a v roce 2002 zde byla jmenována profesorkou v oboru Aplikovaná mechanika se zaměřením na biomechaniku.
Od počátku se paní profesorka snažila propojovat výzkum s výukou studentů.
Spolu s prof. Jaroslavem Valentou, DrSc., založila studijní obor biomechanika, a to
jak v magisterském, tak v doktorském studijním programu. Zde vychovala řadu
doktorandů, jejichž práce byla oceněna v různých soutěžích.
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Ve výzkumné oblasti se jí podařilo vybudovat špičkové biomechanické pracoviště, vybavené nejmodernější technikou pro experimentální a numerické testování
biomateriálů a náhrad lidského těla. Laboratoř biomechaniky člověka se postupem
času rozrostla do sedmi tematických laboratoří, které se věnují zkoumání vlastností
a funkcí lidského těla a jeho náhrad od makroúrovně až po nanoúroveň. V těchto
laboratořích našla uplatnění řada jejích studentů a doktorandů, a obor biomechanika tak patří svým věkovým zastoupením k nejmladším na Fakultě strojní. V biomedicínském výzkumu se věnovala především otázkám tuhosti vnější a vnitřní osteosyntézy, experimentálnímu výzkumu v oblasti měkkých a tuhých tkání, náhradám
velkých lidských kloubů, dentální biomechanice a biomechanice kardiovaskulárního systému člověka.
Pro vybudování takto rozsáhlého výzkumného pracoviště bylo potřeba získat velké množství financí ze spolupráce s praxí i z grantových prostředků. Svůj první grant
získala v 90. letech v první grantové soutěži vypsané Fondem rozvoje VŠ a od té
doby následovaly desítky dalších grantů od nejrůznějších grantových agentur. Za
zmínku stojí především výzkumné záměry „Transdisciplinární výzkum v oblasti
biomedicínského inženýrství I a II“, jichž byla hlavní řešitelkou. Tyto výzkumné
záměry propojovaly všechny součásti ČVUT a také díky nim mohla být založena
nová Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně. Svým rozsahem a také počtem
a kvalitou výsledků se jednalo o nejlépe hodnocené výzkumné záměry.
Své zkušenosti s grantovou problematikou uplatnila také jako členka komise
expertů programu TEMPUS, dále jako členka podoborové komise technických věd
GA ČR či jako předsedkyně oborové komise technických věd GA ČR. Svoji odbornou erudici i manažerské schopnosti uplatnila i při vedení Ústavu mechaniky,
biomechaniky a mechatroniky od jeho založení v roce 1998 do roku 2009.
Podněty pro svoji výzkumnou práci i pro možnost mezinárodní spolupráce získala na zahraničních univerzitách a četných přednáškových pobytech např. v Kanadě, USA, Mexiku, Japonsku, Austrálii, Holandsku, Německu, Švýcarsku apod.
Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru oboru biomechanika získala
prof. Konvičková v průběhu let řadu spolupracovníků a spoluřešitelů výzkumných
projektů na univerzitní půdě, především pak na lékařských fakultách Univerzity
Karlovy. S tím také souvisí fakt, že byla a je členkou nejen vědeckých rad na
Strojní fakultě ČVUT v Praze, Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT a ZČU
Plzeň, ale i vědecké rady 1. lékařské fakulty UK v Praze. Stejně tak působí jako
členka oborových rad doktorského studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze, na FBI
ČVUT a Fakultě strojní TU v Liberci nebo jako členka oborové rady a školitelka
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na 1. LF UK. Prof. Konvičková byla také zakládající členkou a dlouholetou předsedkyní České společnosti pro biomechaniku.
Prof. Konvičková se vždy snažila podporovat a povzbuzovat mladé vědce
a patřila mezi zakladatele Nadace pro biomechaniku člověka. Jejím hlavním posláním je oceňovat a podporovat mladé vědce do 35 let. Každoroční udělování ceny
této nadace se stalo již tradicí a významnou příležitostí k setkáním biomechanické
komunity ČR.
Kromě nesmírného množství odborných a profesních aktivit si prof. Konvičková dokáže najít čas pro svá dvě vnoučata, návštěvu divadel a koncertů a cestování.
Milá Svatavo, přejeme Ti ještě mnoho a mnoho sil, zdraví a spokojenosti
v Tvém maximálně aktivním životě. Dále Ti přejeme, aby Tvoje znalost lékařského prostředí zůstala vždy jen v profesní rovině.
Za celý ústav mechaniky,
biomechaniky a mechatroniky
FS ČVUT v Praze
Milan Růžička
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