Veškerou produkci České techniky – nakladatelství ČVUT nabízíme
v univerzitní Prodejně technické literatury v dejvickém areálu vysokých škol.
Adresa: Bílá 6, 160 00 Praha 6 - Dejvice (přízemí Studentského domu)
V letošním roce bude prodejna přemístěna do nových prostor v budově
Národní technické knihovny v dejvickém vysokoškolském areálu.

NABÍZÍME:
Prodej skript a učebnic pro všechny fakulty a součásti ČVUT
Prodej monografií, vědecké a odborné literatury, cizojazyčných publikací
Specializované technické časopisy
Bohatý výběr počítačové literatury
Výukové videoprogramy a multimediální programy z produkce VIC ČVUT, oddělení
multimédií a podpory výuky
 Software
 Publikace z nejrůznějších společenských oborů, jazykovědy a beletrii.






Prodejna poskytuje zásilkové služby (na dobírku i fakturu). Je jedním z největších specializovaných technických knihkupectví v České republice. Je výhradním distributorem
publikací a sborníků ČVTS v oboru techniky životního prostředí.

Internetový obchod: https://eobchod.cvut.cz/
Vyhledávání v databázi podejny: http://ctn.cvut.cz/ptl/query.php
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ODBORNÉ TITULY V ANGLICKÉM JAZYCE
Česká technika – nakladatelství ČVUT vydává tituly i v anglickém
jazyce – především v ediční řadě vysokoškolských učebnic, ale též
monografie a další publikace.
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There have not been many scientists of great
importance at our Alma Mater like Prof. Antonín
Svoboda. Svoboda belonged to a group of founders
of information society. In 1939 as a young engineer,
he designed antiaircraft gun control system. Shortly
afterwards he had to escape to France as the German
troops started to invade Czechoslovakia. Thus, his
gun control system was finished in France. However,
France was also invaded so it was no longer safe for
him and his family. After a dangerous and complicated
journey they finally reached the United States. There
he began work in the Radiation Laboratory of MIT in
Boston. He worked on the design of the antiaircraft
gun control system Mark 56 which was a part of the
armament of many US warships at the end of the
World War II. During this work he cooperated with
renowned researchers, such as W. Bush, H. Aiken,
S. Caldwell, J. von Neumann and others. In 1946 he
returned to Czechoslovakia and started work on the
first Czech digital computer called SAPO. A computer
using electromechanical relays was finished in 1956.
After that a team of enthusiasts under his leadership
started building EPOS – the electronic computer (with
tubes) that was completed in 1962.
The pressure of communist persecution was becoming stronger and stronger and Svoboda’s work
more and more difficult to defend. This situation led
to his second exile in 1964. Many of his colleagues
– Svoboda’s former students followed him to the free
world – majority of them having been very successful
at their work. His life and work under totalitarian
system was very hard, and can be justly compared
with Orwell’s world. One of the characteristic features
of the system was rewriting history according to its
ideology. Thus Antonín Svoboda and his work were
predetermined for Orwell’s „memory hole”. For a long
time any reference about A. Svoboda in books on
computers or computer science was forbidden.
For several generations of electrical engineers and
computer scientists his name has been completely
unknown. There is a big debt with regard to this great
personality, and we dare say that this book is the first
attempt to pay it off.

Černobílé i barevné tisky objednávejte na:
miloslav.sykora@ctn.cvut.cz
nebo na tel.: 224 353 360, 733 679 893
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NABÍDKOVÝ KATALOG
České techniky – nakladatelství ČVUT

přináší informace o produkci univerzitního nakladatelství v roce 2010
a kompletní přehled monografií, vysokoškolských učebnic a skript, vydaných
v roce 2009.

Produkce nakladatelství je k dispozici
v Prodejně technické literatury:
Bílá 6/2751, 160 00  Praha 6 (Dejvický areál – Studentský dům)
tel./fax: 233 332 642
Internetový obchod: https://eobchod.cvut.cz/
Vyhledávání titulů v databázi skladu prodejny:
http://ctn.cvut.cz/ptl/query.php
Publikace lze objednat elektronicky, telefonicky či zakoupit osobně v prodejně
(zboží je dodáváno i na fakturu).

Aktuální informace o produkci nakladatelství na:

http://ctn.cvut.cz

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ČVUT
na veletrhu Svět knihy Praha 2010

V závěrečném dílu Fyziky v kulturních dějinách Evropy čeká čtenáře setkání s několika desítkami laureátů Nobelovy ceny. Svým dílem budou
představeni Max Planck a Albert Einstein, tvůrci atomové teorie Ernst
Rutherford a Niels Bohr, němečtí géniové Werner Heisenberg a Erwin
Schrödinger, všestranný Enrico Fermi, britský astrofyzik Stephen Hawking
a mnoho dalších exaktních vědců, díky nimž jsme lépe porozuměli zákonitostem vesmíru, jejž obýváme.
To, čemu říkáme fyzika, zahrnuje onu skupinu přírodních věd, které zakládají své pojmy na měření a jejichž pojmy a výroky se propůjčují k matematické formulaci. Její doména je podle toho definována jako ta část celkového
souhrnu našich vědomostí, kterou je možné vyjádřit matematickými
termíny. S pokrokem vědy se doména fyziky rozšířila natolik, že se zdá
ohraničena pouze omezením metody samotné… Tento vědní obor, se svou
stále rostoucí specializací, v posledních stoletích převrátil praktický život
a dal vzniknout možnostem, které mohou člověka přinejmenším osvobodit
od fyzické dřiny.“ (A. Einstein v eseji Základy teoretické fyziky, 1940)
Obsah vědy se dá nepochybně pochopit a posoudit i bez znalosti individuálního vývoje těch, kdo ji vytvořili. Ale při takovém jednostranném
objektivním vylíčení vypadají jednotlivé kroky jako náhodné. Pochopení,
jak byly tyto kroky možné, ba nutné, získá člověk teprve sledováním
duševního vývoje jednotlivců, kteří měli na vývoji vědy rozhodující účast.
(A. Einstein v článku Emil Warburg jako badatel, 1922)
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Na stánku ČVUT se představuje celková produkce univerzitního nakladatelství
s akcentem na novinky. Kromě cyklu Fyzik profesora Krause zde budou uvedeny aktuálně vydané monografie, skripta, vysokoškolské učebnice a další.
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ČESKÁ TECHNIKA – NAKLADATELSTVÍ ČVUT
je účelovým zařízením Českého vysokého učení technického v Praze. Zajišťuje
výrobu skript, vysokoškolských učebnic a monografií, časopisů, propagačních
a dalších tiskových materiálů zejména pro ČVUT.
Za 45 roků (nakladatelství vzniklo v roce 1964) vydalo přes 11 300 odborných
titulů, tedy průměrně 250 převážně technicky zaměřených odborných textů
ročně.
V roce 2009 vyrobila tiskárna nakladatelství ČVUT přes 60 000 výtisků skript,
monografií, vysokoškolských učebnic a dalších publikací.

VLASTNÍ PRODUKCI NAKLADATELSTVÍ LZE ROZDĚLIT NÁSLEDOVNĚ:
Vědecko-výzkumná oblast
edice CTU Reports
sborníky CTU Workshop
CTU Research Activity Report
časopis Acta Polytechnica
monografie
sborníky
inaugurační spisy

Další publikace
Výroční zprávy, informační brožury
o akcích ČVUT, propagační
a informační materiály ČVUT
Univerzitní zpravodajský časopis
Pražská technika
Nakladatelství ČVUT pravidelně
prezentuje své produkty na knižních
veletrzích jak v České republice, tak
v zahraničí.

Pedagogická oblast
skripta
vysokoškolské učebnice
informační materiály

Více informací na http://ctn.cvut.cz
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STRUKTURA NAKLADATELSTVÍ
A KONTAKTY:
Ředitelka
PaedDr. Ivana Smolíková
tel.: 233 051 143
fax: 233 051 142
ivana.smolikova@ctn.cvut.cz

Nakladatelství je tvořeno čtyřmi
odděleními, které na sebe navzájem
navazují jednotlivými výrobními
procesy:
Administrativa
Zajišťuje administrativu spojenou
s přípravou výroby publikací
(licenční smlouvy nakladatelské,
výpočty honorářů, rozsahy a ceny
publikací, agenda ISBN)
Marta Dvořáčková
tel.: 233 051 141, fax: 233 051 142
marta.dvorackova@ctn.cvut.cz
Thákurova 1, 160 41 Praha 6
Redakce a grafické studio
Redakčně i graficky vytváří
a zpracovává periodické a vybrané
neperiodické publikace, propagační
a informační materiály, zabývá se
předtiskovou přípravou tiskovin.
vedoucí: PhDr. Vladimíra Kučerová
tel. a fax: 233 051 144
vladimira.kucerova@ctn.cvut.cz
Thákurova 1, 160 36 Praha 6

Výroba
Zajišťuje tisk studijních, vědeckých
a odborných publikací pro ČVUT
a technickou veřejnost ve vlastní
tiskárně.
vedoucí: Miloslav Sýkora
tel.: 224 353 360, 733 679 893
fax: 233 331 735
miloslav.sykora@ctn.cvut.cz
Zikova 4, 166 36 Praha 6
Prodejna technické literatury
Zajišťuje především prodej
skript, vysokoškolských učebnic,
monografií, vědecké a odborné
literatury, cizojazyčných publikací
a odborných časopisů. Nabízí
elektronické nosiče, vybraný
software a další sortiment včetně
propagačních předmětů ČVUT.
Připravuje se otevření nového
univerzitního knihkupectví v budově
Národní technické knihovny
v dejvickém vysokoškolském areálu.
vedoucí: Zdeněk Homola
tel. a fax: 233 332 642
zdenek.homola@ctn.cvut.cz
Bílá 6, 160 00 Praha 6

FYZIKA V KULTURNÍCH DĚJINÁCH EVROPY
CYKLUS PROFESORA IVO KRAUSE POUTAVĚ MAPUJE HISTORII FYZIKY
V roce 2010 vychází poslední díl autorského počinu profesora Ivo Krause z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze z cyklu Fyzika v kulturních
dějinách Evropy, tentokrát s podtitulem Atomový věk.
První díl Starověk a středověk představuje osobnosti počátků fyziky a jejich
odhalování souvislostí mezi přírodními jevy. Od Leonarda ke Goethovi (2. díl)
je věnován osobnostem, jakými byl Koperník, Kepler, Descartes, Leibniz, Halley a další. Třetí díl – Století elektřiny – přibližuje vědce počínaje Galvanim,
přes Voltu, Coulomba, Ohma, Faradaye, Maxwella, až po Nobela. Čtvrtý díl
– Romantici a klasikové – se věnuje životním osudům a vědeckým zásluhám
především těch fyziků vychovaných klasickou fenomenologickou školou,
jejichž dílo se stalo základem moderní atomové teorie. Pátý díl Atomový věk
představuje laureáty Nobelovy ceny, tvůrce atomové teorie a další…

Obsah vědy se dá nepochybně pochopit a posoudit i bez znalosti individuálního vývoje těch, kdo ji vytvořili. Ale při takovém jednostranném
objektivním vylíčení vypadají jednotlivé kroky jako náhodné. Pochopení,
jak byly tyto kroky možné, ba nutné, získá člověk teprve sledováním
duševního vývoje jednotlivců, kteří měli na vývoji vědy rozhodující účast.
(A. Einstein v článku Emil Warburg jako badatel, 1922)

osmnáctého a devatenáctého století, kteří
životní úděl už nejméně osmi generací,
úvaha Alberta Einsteina o stavbě chráozdílní jsou lidé, co v chrámu pobývají,
Některým je věda sportem, který má přidost. Jiní zase svůj mozek namáhají přeuzí by se stejně dobře uplatnili v politice,
i obživu ve vědecké práci, je dílem shody

hrám nikdy nepovstal. Jsou to ti, pro něž
pout věčně se měnících osobních přání.
zjednodušený a přehledný obraz světa,

yby přišel anděl boží a první dvě skupiny
yjmenovat ty, kteří jistě zůstanou. Zvláště
názvech fyzikálních jednotek volt, ampér,
, maxwell, watt, oersted a tesla.

evropy

„Podobně jako všechno lidské snažení je i věda produktem dějin. Dějiny snadno vedou k předsudkům, k setrvávání ve vyjetých kolejích.“
(Ernst Mach)

atomový věk

„Věda je velké dobrodružství, hledání, objevování i omylů, nových a nových pokusů lidské vytrvalosti a vůle nepoddat se, neustoupit. Je to hrdinství méně okázalé neživo
boj s kraus
Indiány, ale kdyby vědec, který hledá, nevěřil, že se jedná o něco velikého, kdyby neviděl perspektivu, sotva by něco
vykonal.“ (František Běhounek)
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„Nestačí mít zdravý rozum, důležité je správně ho užívat. Neboť největší
duše jsou schopny největších neřestí právě tak jako největších ctností, a ti,
kteří kráčejí jen velice pomalu, mohou postoupit mnohem dále, jdou-li
vždy přímou cestou, než oni, kteří běží, ale od ní se vzdalují.“
(René Descartes)

EVROPY

STOLETÍ ELEKTŘINY
Vyslechl jsem a převyprávěl životní osudy více než tří desítek učenců, kteří
odhalovali přírodní zákony v prvních stoletích novověku. Hrdinové příběhů
o K r a u spřáteli.Věřím, že to samé čeká i čtejsou teď mými důvěrnýmiIavspolehlivými
náře druhého dílu Fyziky v kulturních dějinách Evropy.
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v jakýsi druh vyšší moci. Všichni musíí a uspokojil nás; není rozhodující, je-li
ho. Je pouze důležité, aby působil jako

svou existenci síle jedince, ale vždy mnoha stům těch, kteří se s ním spojili
a pracovali stejným směrem.“ (Bernard Bolzano)

„Poklad přírodních bohatství je nevyčerpatelný a jeho bohatství nepopsatelné. Kdo z něj vynese na světlo něco nového, nedokázal nic víc, než že
jiným otvírá cestu k dalšímu poznávání.“
(Johannes Kepler)

Ivo Kraus: FYZIKA V KULTURNÍCH DĚJINÁCH EVROPY

praktického uplatnění svých teorií; sladké
většinou jiní. Když se Faradaye zeptali,
objev elektromagnetické indukce, odpodítě?“ Jinde se zase uvádí, že na pochyby
Gladstona, zda bude elektromagnetická
goval slovy: „Nevím, sire, ale soudím, že

v kulturních
dějinách
„Všechny opravdu veliké a významné věci, které lidé zavedli, nevděčí za
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To, čemu říkáme fyzika, zahrnuje onu skupinu přírodních věd, které zakládají své pojmy na měření a jejichž pojmy a výroky se propůjčují k matematické formulaci. Její doména je podle toho definována jako ta část celkového
souhrnu našich vědomostí, kterou je možné vyjádřit matematickými
termíny. S pokrokem vědy se doména fyziky rozšířila natolik, že se zdá
ohraničena pouze omezením metody samotné… Tento vědní obor, se svou
stále rostoucí specializací, v posledních stoletích převrátil praktický život
a dal vzniknout možnostem, které mohou člověka přinejmenším osvobodit
od fyzické dřiny.“ (A. Einstein v eseji Základy teoretické fyziky, 1940)

fyzika

Příběhy o životních osudech filozofů a přírodovědců jsou připomenutím
biblického podobenství o hřivnách, duševním bohatství, které nám naši
geniální předkové svěřili k dalšímu rozmnožování. Zároveň nabízejí možnost historickou zkušenost zobecnit a poučit se z ní.
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V závěrečném dílu Fyziky v kulturních dějinách Evropy čeká čtenáře setkání s několika desítkami laureátů Nobelovy ceny. Svým dílem budou
představeni Max Planck a Albert Einstein, tvůrci atomové teorie Ernst
Rutherford a Niels Bohr, němečtí géniové Werner Heisenberg a Erwin
Schrödinger, všestranný Enrico Fermi, britský astrofyzik Stephen Hawking
a mnoho dalších exaktních vědců, díky nimž jsme lépe porozuměli zákonitostem vesmíru, jejž obýváme.
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ČASOPIS PRAŽSKÁ TECHNIKA
Nakladatelství ČVUT redakčně a graficky připravuje univerzitní časopis Pražská
technika, který přináší zpravodajství z oblasti studia, výzkumu, spojení s praxí a dalších zajímavých událostí na ČVUT, jednotlivých fakultách a vědeckých
pracovištích.
Časopis je plně barevný na křídovém papíře a splňuje parametry moderního
designu. Rozsah 32 stran, náklad 3 000 výtisků. Periodicita minimálně šest vydání ročně.
Více na http://ctn.cvut.cz/pt
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PRODUKCE VE VLASTNÍ TISKÁRNĚ
Česká technika – nakladatelství ČVUT tiskne většinu produkce ve vlastní tiskárně, která je vybavena ofsetovými stroji pro tisk větších nákladů. Malé náklady
jsou tištěny na průtiskových a především na moderních digitálních černobílých a barevných strojích.
Součástí tiskárny je vlastní knihařské zpracování s možností šití vazby V1 a lepené vazby V2 včetně vybavení pro laminaci.
V roce 2009 tiskárna vyrobila 104 titulů skript, 11 monografií a tři vysokoškolské učebnice.
Kromě studijní literatury vytisklo středisko 250 titulů dalších publikací pro školu a jednotlivé fakulty a ústavy a další zakázky pro firmy, instituce apod.
V prvním čtvrtletí roku 2010 byly v oblasti studijní literatury vydány 32 tituly,
z toho dvě monografie a jedna vysokoškolská učebnice.

Vladimír Zmrhal
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Tiskárna nabízí:
 tisky publikací, brožur, letáků, pozvánek a další i pro zákazníky
mimo ČVUT v Praze
 kalkulace a další detaily konkrétní zakázky konzultujte s vedoucím
střediska Miloslavem Sýkorou (tel. 224 353 360, 733 679 893,
miloslav.sykora@ctn.cvut.cz).

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
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DEPARTMENT OF
COMPUTER SCIENCE
AND ENGINEERING
Address:
Faculty of Electrical Engineering
Czech Technical University in Prague
Karlovo náměstí 13, 121 35 Prague 2
Czech Republic
Contact:
Miroslav Šnorek
snorek@fel.cvut.cz
phone: +420 224 357 470
fax: +420 224 923 325
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RESEARCH PROFILE:
Research activities at the Department of Computer Science and Engineering, Faculty of Electrical Engineering in Czech
Technical University in Prague are organized within nine research groups:
 Applied Numerics and Cryptography
 Computational Intelligence Group
 Distributed Systems
 Languages, Translations and Stringology
 Parallel Computing
 SWING (SoftWare engineerING)
 Telematics
 VLSIDD
 WEBING

COMPUTING FACILITIES:
Our department is equipped with powerful computing facilities. Besides a number of LANs of PC worstations running
both Linux and MS Windows, we have a Myrinet high-performance Linux cluster. We have 6 labs equipped by SunRay
(thin client) stations. Altogether it is about 150 pieces and they are controled by set of 10 Sun Solaris servers. Central
data storage is accesible from everywhere.
Our servers are running all common operating systems: Solaris, HP-UX, Linux, OpenVMS, BSD, Free-BSD and Microsoft
Windows. Our application software includes licenced packages for software engineering VLSI design, parallel and
distributed computing, computer graphics, and database systems.

http://cs.felk.cvut.cz
K-336.indd 1
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CHCETE SE VYHNOUT
FRONTÁM NA SKRIPTA?
Není problém!

Využijte zavedeného e-obchodu!
Pro studenty i další zákazníky z odborné veřejnosti funguje internetový obchod, který nabízí kompletní produkci České techniky – nakladatelství ČVUT,
která je k dispozici v Prodejně technické literatury v Praze-Dejvicích.
Elektronicky objednané a potvrzené zboží zde bude připraveno na pokladně.

Skripta, učebnice, odborné publikace, monografie a další knihy lze vybrat
a objednat na:

https://eobchod.cvut.cz/
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Novinky 2010
Kraus, Ivo
FYZIKA V KULTURNÍCH DĚJINÁCH EVROPY
Atomový věk
první vydání, 310 s., vazba brožovaná, 331 Kč, ISBN 978-80-01-04546-6
Dvacáté století dosáhlo v historii naší planety nejen smutného prvenství v desítkách milionů obětí válečných konfliktů, ale, naštěstí, i v úspěších exaktních věd;
díky nim je náš život snazší a bohatší. Cesty k využití jaderného štěpení, tranzistorového a laserového jevu, supravodivosti i dalších převratných objevů fyziky byly dlouhé a obtížné. Hrdinové, kteří po nich šťastně došli k vytouženému
cíli, jsou výjimeční svou intuicí i houževnatostí. Lidskými ctnostmi i chybami
se však podobali každému z nás. Ukázat, zač těmto géniům vděčíme, zároveň
je však zbavit božství, takový cíl má pátá, závěrečná část Fyziky v kulturních
dějinách Evropy s podtitulem Atomový věk.
Bubeník, František; Pultar, Milan; Pultarová Ivana
MATEMATICKÉ VZORCE A METODY
třetí vydání, 320 s., vazba brožovaná, 234 Kč, ISBN 978-80-01-04524-4
Kniha obsahuje přehled matematických vzorců, numerických metod a vybraných algoritmů ze všech oblastí matematiky, které se vyučují na vysokých školách technických. Stručnou a přehlednou formou jsou zde uvedeny základní
matematické vzorce a moderní numerické metody používané v technické praxi. Popis výsledků metod a algoritmů je redukován jen na nutnou formu, která
umožňuje jejich vhodné použití.
Kniha je určena studentům vysokých škol technického zaměření a jistě ji využijí i inženýři, technici a široký okruh zájemců o tuto tématiku.
Toto vydání je přepracované s ohledem na podněty a připomínky lektora a čtenářů prvního a druhého vydání.
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Jirouš, František
APLIKOVANÝ PŘENOS TEPLA A HMOTY
první vydání, 207 s., vazba brožovaná, 149 Kč, ISBN 978-80-01-04514-5
Monografie se zabývá oblastmi, které se nejčastěji prakticky využívají při navrhování energetických strojů a zařízení, procesní a zpracovatelské techniky
a jinde. V době počítačové techniky se od manuálů liší odvozením výsledných
vztahů s využitím příslušných pasáží matematiky. Monografie se zabývá výměníky tepla, jednofázovým prouděním kanálem s příkonem tepla, dvoufázovým
prouděním parovodní homogenní a nehomogenní směsi kanálem s příkonem
tepla, analýzou proudění v oběhových okruzích metodou tlakových charakteristik, nestacionárním vedením tepla v rovinné, válcové a kulové stěně. Pozornost věnuje numerickým řešením nestacionárního vedení tepla, nestacionárním vedením tepla při najíždění a odstavování energetických zařízení, aerodynamickému výpočtu aplikovanému na parní kotle, proudění v průtočných systémech sestávajících z rozdělovací komory, registru trubek a sběrné komory,
jednoznačnosti proudění v systémech a teplotní nerovnoměrnosti media na
výstupu z trubek a základům molekulárního přenosu hmoty.
Černý, Jaroslav; Kočandrlová, Milada
KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE
první vydání, 161 s., vazba brožovaná, 323 Kč, ISBN 978-80-01-03296-1
Dílo představuje moderní souhrnnou učebnicovou monografii konstruktivní
geometrie, která spojuje tradiční i moderní partie geometrie potřebné pro
technickou praxi. Postupně jsou zde probrány geometrické objekty, promítací
metody, křivky a plochy. Jednotlivá témata jsou doplněna vhodnými příklady
z technické praxe.
Dílo je určeno studentům technických oborů vysokých škol a ostatním zájemcům o konstruktivní geometrii a její použití v praxi.
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Vyšlo 2009
Toman, Michal; Toman, Josef; Mikulecký, Peter; Olševičová, Kamila;
Ponce, Daniela
INTELIGENTNÍ DISPEČERSKÉ ROZHODOVACÍ SYSTÉMY
VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
první vydání, 254 s., vazba brožovaná, 239 Kč, ISBN 978-80-01-04452-0
Publikace se zaměřuje na aplikace moderních informačních a znalostních
technologií ve vodním hospodářství, zejména se zaměřením na možnosti inteligentní podpory rozhodování a na využitelnost multi-agentových systémů ve
vodohospodářské praxi. Seznamuje s výsledky soustředěného výzkumu možností aplikací informačních a znalostních technologií ve vodním hospodářství
a poskytuje řadu informací bezprostředně využitelných ve vodohospodářské
praxi. Vzhledem k tomu, že jde o nově zaváděné a progresivní technologie pro
podporu dispečerského rozhodování do vodohospodářské praxe, pro něž není
dosud uceleně podaná teorie, přináší kniha především vodohospodářským
odborníkům podrobný výklad této problematiky. Monografie svojí náplní volně navazuje na monografii „Znalostní technologie ve vodním hospodářství“
(Vydavatelství ČVUT, Praha 2004), která poprvé představila teorii znalostního
inženýrství inženýrům-vodohospodářům.
Kniha je určena jednak posluchačům specializovaných předmětů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, oboru Inženýrství životního prostředí a oborů
Geodézie a kartografie a Geoinformatika na Stavební fakultě ČVUT jako vysokoškolská učebnice a jednak inženýrům a dispečerům v praxi jako pomůcka
při rozhodování a návrhu vhodné architektury inteligentních dispečerských
rozhodovacích systémů.
Jurči, Peter
NÁSTROJOVÉ OCELI LEDEBURITICKÉHO TYPU
první vydání, 221 s., vazba brožovaná, 226 Kč, ISBN 978-80-01-04439-1
Publikace je zaměřena na specifickou skupinu vysokolegovaných nástrojových
ocelí ledeburitického typu, používaných v nejnáročnějších podmínkách hromadné výroby a zpracování plechů v automobilovém průmyslu a pro aplikace
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třískového opracování kovů. V první kapitole jsou popsány základní znaky ocelí
ledeburitického typu, způsob legování a vliv legur na fázové složení materiálů.
Na to navazuje rozbor klasického hutního způsobu výroby těchto ocelí, pozornost je věnována vývoji struktury v jednotlivých stadiích výroby a jejímu vlivu
na vlastnosti materiálů. Další kapitola popisuje výrobu těchto ocelí práškovou
metalurgií rychle ztuhlých částic a objasňuje základní fyzikálně-metalurgické
principy technologie a jednotlivá stadia výrobního procesu, tj. výrobu prášku,
vývoj jeho struktury při tepelném ovlivnění a způsoby konsolidace do kompaktního polovýrobku. Následující kapitola je věnována procesům tepelného
zpracování ledeburitických ocelí. Podrobně je popsán proces austenitizace
a děje, probíhající během ohřevu ocelí. Další podkapitola popisuje způsoby
kalení ledeburitických ocelí, včetně nekonvenčních způsobů kryogenního
zpracování, a vliv těchto postupů na strukturu, fázové složení a vlastnosti materiálů. Nakonec jsou detailně popsány děje, probíhající během popouštění.
Poslední dvě kapitoly jsou věnovány povrchovému zpracování, zejména pak
plasmové nitridaci a depozici tenkých keramických povlaků metodami fyzikálního nanášení z plynné fáze. Při nitridaci jsou podrobně analyzovány výhody
a nevýhody jednotlivých způsobů procesu a vliv na vlastnosti vrstev i celého
materiálu nástroje. U popisu povlaků, nanášených fyzikálními způsoby depozice jsou rozebrány typy povlaků, jejich hlavní vlastnosti a nedostatky. V první
části jsou popsány klasické povlaky na bázi nitridu titanu a nitridu chromu.
Pozornost je ale věnována i nejnovějším trendům ve vývoji povlaků, jako jsou
multivrstvy a duplexní povlaky, vznikající kombinací plasmové nitridace a procesů fyzikální depozice.
Voštová, Věra; Altmann, Vlastimil; Fries, Jiří; Jeřábek, Karel
LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
první vydání, 349 s., vazba brožovaná, 349 Kč, ISBN 978-80-01-04426-1
Monografie je uceleným souborem řešícím otázky progresivních technologií,
výkonné techniky a optimální logistické koncepce odpadového hospodářství. Je rozdělena do osmi kapitol, z nichž první se zabývá platnou legislativou
v oblasti odpadového hospodářství, druhá kapitola představuje význam logistiky v tomto odvětví a další kapitoly se věnují technologiím pro úpravu odpadů
a jednotlivým druhům (průmyslovým, stavebním a demoličním, komunálnímu
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odpadu a biologicky rozložitelným odpadům). Poslední kapitola ukazuje logistické řešení odpadového hospodářství.
Monografie má poskytnout pracovníkům zabývajícím se hospodaření s odpady základní a nezbytné informace pro jejich činnost a posloužit jak jim, tak
i dalším zájemcům o danou problematiku jako úvodní dílo pro studium další
literatury. Publikace je určena širokému okruhu čtenářů jak z praxe, tak z odborných škol středních a vysokých.
Nový, Richard
HLUK A CHVĚNÍ
Třetí, přepracované vydání, 400 stran, vazba brožovaná, 242 Kč,
ISBN 978-80-01-04347-9
Kniha se zabývá vyzařováním zvuku z hypotetických a konkrétních zdrojů zvuku, šířením zvuku v ideálním a reálném prostředí a hlukovou expozicí člověka
ve vztahu k hygienickým únosným akustickým limitům. Je zde uveden ucelený
přehled o příčinách vyzařování zvuku a současně je předkládán soubor konkrétních protihlukových opatření, která lze uplatnit při konstruování strojních
zařízení. V závěru díla je pojednáno o možnostech měření hluku a vibrací ve
speciálních laboratořích, v běžných technických podmínkách i v oblasti komunální hygieny.
Svým srozumitelným zpracováním je dílo určeno technikům, konstruktérům
a projektantům strojních zařízení a dobře poslouží i pracovníkům v oblasti
stavebnictví, komunální hygieny a bezpečnosti práce. Jistě ji využijí i studenti
strojních fakult vysokých škol.
Dörfl, Luboš; Kratěna, Jindřich; Ort, Petr; Vácha, Vladimír
SOUDNÍ ZNALECTVÍ
aneb minimum znalostí znalce nejen v oboru ekonomika – ceny
a odhady nemovitostí
první vydání, 148 s., vazba brožovaná, 129 Kč, ISBN 978-80-01-04307-3
Kniha přináší základní průřez stávající problematikou znalecké činnosti, a to jak
na úrovni obecné, tak specializační s orientací na ceny a odhady nemovitostí.
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Vzhledem k aktuální absenci podobného díla, které oborově naposled v sedmdesátých letech reprezentovala tzv. „zelená kniha“, se kolektiv autorů tvořený
místopředsedou krajského soudu, soudními znalci, lektory oceňování majetku
a pracovníkem MF ČR pokouší o názorové seznámení s podstatou a problémy
činnosti soudních znalců. Jde o publikaci zaměřenou na praktické znalecké
minimum znalce, a to nejen ve zde specifikovaném oboru ekonomika, ceny
a odhady se specializací na oceňování nemovitostí. Obsah publikace je členěn
celkem do pěti kapitol, které mají chronologicky řazený podrobný popis k lepší
orientaci při vyhledávání. Tato odborná kniha s úspěchem poslouží k výchozí znalecko-právní a ekonomické orientaci odborníka, který není znalcem, ale
z pozice svého povolání buď s expertními znaleckými posudky přichází do styku, a nebo se po letité praxi v oboru hodlá o znalectví a případné jmenování
soudním znalcem ucházet.
Tučková, Jana
VYBRANÉ APLIKACE UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ
SIGNÁLŮ
první vydání, 224 s., vazba brožovaná, 233 Kč, ISBN 978-80-01-04229-8
Monografie si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem zmapovat celou problematiku umělých neuronových sítí, ani podrobně odvozovat jednotlivé
zákony učení. Rozsah současných znalostí v tomto oboru je tak velký, že to
není možné. Některé okruhy potencionálních čtenářů a uživatelů uvedeného
softwaru nemají dostatečné matematické zázemí. Kniha je má motivovat k hledání nových způsobů řešení úloh a usnadnit jim orientaci při výběru vhodné
architektury a algoritmu učení.
Pro zájemce obsahuje rozsáhlý seznam publikací, jednak knih nebo článků na
mezinárodních a národních konferencích, jednak článků v časopisech i dizertační práce. Obsahuje internetové adresy publikací a www stránky některých
institucí, našich i zahraničních, které se neuronovými sítěmi zabývají. Knihu
mohou používat jako doplňkovou publikaci i studenti nového předmětu Algoritmy a struktury neuropočítačů v magisterském strukturovaném studiu na
FEL ČVUT.
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Kraus, Ivo
FYZIKA V KULTURNÍCH DĚJINÁCH EVROPY
Romantici a klasikové
první vydání, 278 s., vazba brožovaná, 341 Kč, ISBN 978-80-01-04324-0
Čtvrtý díl Fyziky v kulturních dějinách Evropy je věnován životním osudům
a vědeckým zásluhám především těch fyziků vychovaných klasickou fenomenologickou školou, jejichž dílo se stalo základem moderní atomové teorie. Příběhy jsou řazeny podle letopočtů narození svých hlavních hrdinů, děj vyprávění probíhá v kulisách téměř dvou století evropských dějin od Velké francouzské
revoluce až do druhé světové války. Fyzika s podtitulem Romantici a klasikové
zve čtenáře na schůzky s takovými hvězdami fyzikálního nebe novověku, jako
byli Antoine Lavoisier, John Dalton, Amedeo Avogadro, Lord Kelvin, Johannes Diderik van der Waals, Hermann Helmholtz, Joseph John Thompson se
synem Georgem Pagetem, Hendrik Antoon Lorentz, Ernst Mach, Wilhelm Conrad Röntgen, Henri Becquerel, rodina Curieových, Lise Meitnerová, Otto Hahn
a desítky dalších.
Dynybyl, Vojtěch; Češpíro, Zdeněk; Kanaval, Jan; Mossóczy, Pavel
VÝKONOVÁ METROLOGIE
Experimentální podpora vývoje a inovací mechanismů
ve strojírenství
první vydání, 153 s., vazba brožovaná, 145 Kč, ISBN 978-80-01-04325-7
Publikace je rozdělena do dvou částí. V první části se zabývá problematikou
experimentální výkonové metrologie, která je jednou z metod vhodných pro
výzkum a vývoj v oblasti strojírenských mechanických systémů. Přenos výkonu
systémem je provázen řadou jevů, které lze pomocí vhodných senzorů sledovat a na základě toho hodnotit aktuální stav systému a predikovat vývoj jeho
funkčnosti. Tyto metody jsou vhodné jednak pro verifikaci vyvinutých zařízení,
jednak pro stanovování komerčních parametrů, které jsou obvykle uváděny
v katalozích výrobků. Publikace je zaměřena na celkové provedení této experimentální činnosti. Je uvedena metodika postupů při hodnocení různých
výkonových ukazatelů jako je např. účinnost a definována kritéria pro hodnocení. Dále je uveden obecný postup jak sestavovat potřebná experimentální
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stanoviště. Nezbytnou součástí výkonové metrologie jsou metody simulace
reálných provozních podmínek. Jsou popsány uzavřené a otevřené zkušební
okruhy vhodné pro jedno i vícehladinové zkoušky. Dále jsou popsány postupy
sběru dat a jejich archivace, zpracování a vyhodnocování. Je řešena problematika zabezpečení zkušebních stanovišť proti havárii. Stručně je pojednáno
o senzorickém vybavení experimentálních stanovišť. V druhé části publikace
jsou konkrétní příklady realizovaných stanovišť a zkoušek na nich prováděných
včetně výsledků měření. Tyto příklady se týkají problematiky převodů, spojek,
brzd a ložisek.
Zmrhal, Vladimír
SÁLAVÉ CHLADICÍ SYSTÉMY
první vydání, 217 s., vazba brožovaná, 214 Kč , ISBN 978-80-01-04318-9
Kniha se zabývá popisem sálavých klimatizačních systémů. V úvodu jsou shrnuty výhody a nevýhody systémů a v krátkosti zmíněna jejich historie.
V kapitole sdílení tepla jsou popsány základní principy, uplatňující se v prostoru se sálavým chlazením. V první části kapitoly je popsán konvekční přenos tepla podél svislé stěny a následně podél vodorovných chladicích ploch.
Publikované hodnoty součinitele přestupu tepla a kriteriálních rovnic jsou pro
jednotlivé případy porovnány. V druhé části je proveden rozbor přenosu tepla
sáláním v takto klimatizovaném prostoru.
Další samostatná kapitola se zabývá tepelným komfortem v prostoru se sálavým chlazením. Pozornost je věnována operativní teplotě, vertikálnímu rozložení teplot v takto chlazené místnosti, riziku vzniku průvanu apod.
V publikaci je uveden rozbor výpočtu výkonu sálavých chladicích ploch pro
různé systémy a jejich vzájemné porovnání. Jsou popsány základní typy sálavých chladicích systémů, jakými jsou potrubní systémy, kapilární rohože,
aktivní betonové prvky, chladicí panely, otevřené chladicí stropy a speciální
provedení. Na kapitolu navazuje popis praktických aplikací systému s názornými ukázkami. Pozornost je věnována i zkoušení sálavých chladicích systémů.
Samostatná kapitola je věnována návrhu a dimenzování uzavřeného a otevřeného sálavého chladicího systému. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny schématy a obrázky, včetně krátkých výpočetních příkladů.
Kniha je určena odborné veřejnosti i studentům bakalářského a magisterského oboru technika prostředí.

18

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE

Vyšlo 2010
Navrátil, Arnošt; Mudra, Václav; Malý, Jaroslav
SPORTOVNÍ STAVBY
první vydání, 232 s., vazba pevná, 299 Kč, ISBN 978-80-01-04525-1
Vysokoškolská učebnice podává ucelený obraz vývoje sportovních staveb, které
se v historickém vývoji staly ikonami sepětí estetických, technických a urbanistických vlastností architektonických děl. Jejich estetická a technická originalita
je trvalým inspiračním zdrojem architektů a inženýrů v celém světě. Učebnice
tyto aspekty systematicky sleduje a třídí, jednak podle společenských období
a souvislostí, ve kterých stavby vznikaly, a také podle jejich architektonických
a konstrukčních vlastností, které jsou doloženy obrazovými přílohami.
Učebnice přináší nejen popis staveb pro různé sporty a jejich parametry, ale
i bohatou fotodokumentaci mnoha staveb celého světa. Věnuje se detailním
požadavkům na konstrukční řešení jednotlivých objektů, a to včetně norem
a dalších náležitostí.
Kniha je určena nejen studentům Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT
v Praze a dalších takto zaměřených fakult v republice, ale i široké sportovní veřejnosti.

Vyšlo 2009
Fábera, Vít; Krušina, Kamil; Malinovský, Vít
SBÍRKA ŘEŠENÝCH ÚLOH Z PROGRAMOVÁNÍ V JAZYKU C
první vydání, 152 s., 110 Kč, ISBN 978-80-01-04451-3
Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C/C++ obsahuje zdrojové texty
úloh z programovaní v jazyku C/C++ odladěné ve vývojovém prostředí Borland C++ Builder. Zdrojové texty jsou voleny tak, aby pokryly pokud možno
celý rozsah prostředků jazyka C/C++ a zároveň zahrnuly nejdůležitější programovací techniky. U zdrojových textů je uveden podrobný komentář popisující
význam jednotlivých příkazů a programových celků, popis použitého algorit-
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mu, nejnutnější vysvětlení teorie vztahující se ke konkrétním programovacím
prostředkům a v nezbytných případech také vývojový diagram. Důkladné prostudování a zejména praktické procvičení předloženého studijního materiálu
by mělo studenty připravit k bezpečnému zvládnutí praktické stránky zkoušky
z programování u počítače. Zároveň jde o jedinou pomůcku ke studiu programování sestávající z řešených příkladů, kterou dosud má ČVUT k dispozici.
Vzhledem ke svému zaměření na obecné techniky programování jde o univerzální studijní materiál, který může dobře posloužit ke zdokonalování znalostí
a dovedností v oboru programování v jazyku C/C++ nejen studentům ČVUT,
ale i široké veřejnosti.
Kraus, Ivo; Fiala, Jaroslav
POVRCHY A ROZHRANÍ
první vydání, 299 s., 367 Kč, ISBN 978-80-01-04248-9
Předmětem díla jsou zákonitosti vztahu mezi mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi pevných látek a charakteristikami jejich povrchu. Text
obsahující odpovědi na základní otázky z této důležité oblasti materiálového
inženýrství má tři části:
• struktura a vlastnosti povrchu (přehled vlastností pevných látek významně
ovlivňovaných stavem povrchů a mezipovrchů): struktura povrchu pevných látek; struktura rozhraní v pevných látkách; kapilarita; adsorpce; epitaxie, endotaxie a topotaxie; horror superficei; únava, deformace a lom kovových materiálů,
• diagnostika povrchových vrstev (hlavní metody určení sledovaných povrchových charakteristik): mikrogeometrie povrchu; difrakční fázová a texturní analýza; difrakční tenzometrie,
• materiály a technologie (přehled materiálů a procesů, u nichž mají vlastnosti povrchů a mezipovrchů zvlášť významnou úlohu): inkluzivní sloučeniny; LB-vrstvy; dvojrozměrné struktury; koloidní (nanodisperzní) systémy;
povrchová (heterogenní, kontaktní) katalýza; inženýrství povrchů a rozhraní.
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Foit, Julius; Hudec, Lubomír
ZÁKLADY ELEKTRONIKY
první vydání, 369 s., 380 Kč, ISBN 978-80-01-04236-6
Učebnice probírá potřebné základní fyzikální zákonitosti, vnitřní struktury
a principy funkce nejdůležitějších typů elektronických součástek, především
polovodičových (monokrystalických i polykrystalických), užívaných v moderních elektronických zařízeních, přístrojích a soustavách.
VŠ učebnice podává úvodní přehled o elektronických a mikroelektronických
součástkách pro ty zájemce, kteří už mají základní znalosti fyzikálních procesů
a mechanismů vedení proudu, ale nezískali ještě průpravu ke zvládnutí úplného kvntitativního rozboru podrobností fyzikálních jevů v elektronice.
Výběrem reprezentativních případů se autoři snaží pokrýt především ty důležité partie, o nichž z vlastní zkušenosti ví, že jejich optimální zvládnutí studentům a mladým inženýrům nejčastěji dělá potíže.
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FAKULTA STAVEBNÍ
Vyšlo 2010
Čajková, Ludmila
Nauka o budovách 3. Občanské stavby 1. Stavby pro cestovní ruch
a veřejné stravování
dotisk třetího přepracovaného vydání, 56 s., ISBN 978-80-01-03778-2
Jarušková, Daniela; Hála, Martin
Pravděpodobnost a matematická statistika. Příklady
dotisk druhého vydání, 146 s., ISBN 978-80-01-03520-7
Witzany, Jiří; Čejka, Tomáš; Wasserbauer, Richard; Zigler, Radek
PDR – Poruchy, degradace a rekonstrukce
první vydání, 458 s., ISBN 978-80-01-04488-9
Studnička, Jiří; Holický, Milan; Marková, Jana
Ocelové konstrukce 2. Zatížení
dotisk prvního vydání, 138 s., ISBN 978-80-01-03768-3
Eliášová, Martina; Dolejš, Jakub; Mikeš, Karel; Sokol, Zdeněk
Ocelové konstrukce 3. Příklady
první vydání, 100 s., ISBN 978-80-01-04516-9
Černý, Jaroslav; Kočandrlová, Milada
Konstruktivní geometrie
dotisk prvního vydání, 161 s., ISBN 978-80-01-03296-1
Eliášová, Martina; Sokol, Zdeněk
Ocelové konstrukce. Příklady
dotisk druhého přepracovaného vydání, 83 s., ISBN 978-80-01-03906-9
Studnička, Jiří
Ocelové konstrukce. Normy
dotisk prvního vydání, 55 s., ISBN 978-80-01-03930-4
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Jelínek, Vladimír
Technická zařízení budov. Komínová technika
první vydání, 152 s., ISBN 978-80-01-04527-5

Připravujeme
Witzany, Jiří; Pašek, Jan; Zigler, Radek; Čejka, Tomáš
Konstrukce pozemních staveb 4C – Prefabrikované konstrukce
druhé přepracované vydání
Hájek, Petr
Integrované navrhování budov
první vydání
Jelínek, Vladimír
Technická zařízení budov. Podklady pro projekty
třetí přepracované vydání
Procházka, Jaroslav; Štefan, Radek; Vašková, Jitka
Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru
první vydání
Vráblík, Lukáš; Vítek, Jan
Betonové konstrukce – Předpjatý beton
první vydání
Šafář, Roman; Kukaň, Vlastimil; Hrdoušek, Vladislav; Drahorád, Michal
Betonové mosty 1. Železobetonové konstrukce podle eurokódů
první vydání
Šafář, Roman; Kukaň, Vlastimil; Hrdoušek, Vladislav
Betonové mosty 2. Předpjatý beton podle eurokódů
první vydání
Nábělková, Jana; Nekovářová, Jana
Chemie (Chemie životního prostředí)
první vydání
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Pospíšil, Jiří; Štroner, Martin
Stavební geodézie – doplňkové skriptum pro program A
první vydání
Pavelka, Karel
Dálkový průzkum Země – družicové systémy
první vydání
Molnár, Zdeněk
Manažérské informační systémy
první vydání
Foglar, Marek
Betonové konstrukce (Navrhování betonových konstrukcí na mezní
stavy použitelnosti)
první vydání
Krejčiříková, Hana
Železniční stavby 1
první vydání
Růžička, Jan
Nosné konstrukce I. Pomůcka pro cvičení
první vydání
Hájek, Petr
Nosné konstrukce I.
druhé přepracované vydání

Vyšlo 2009
Semerák, Petr
Aplikovaná fyzika
první vydání, 91 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04235-9
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Studnička, Jiří; Holický, Milan; Marková, Jana
Ocelové konstrukce 2. Zatížení
dotisk prvního vydání, 139 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-03768-3
Pavlíková, Milena; Keppert, Martin
CHEMIE. Chemie stavebních materiálů
první vydání, 195 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04237-3
Procházka, Jaroslav; Štemberk, Petr
Design Procedures for Reinforced Concrete Structures
první vydání, 190 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04240-3
Pavelka, Karel
Fotogrammetrie 1
první vydání, 200 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04249-6
Halounová, Lena
Zpracování obrazových dat
první vydání, 102 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04253-3
Mikš, Antonín
Aplikovaná optika
první vydání, 230 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04254-0
Pavlíková, Milena; Pavlík, Zbyšek; Hošek, Jiří
Materiálové inženýrství I
první vydání, 212 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04263-2
Schneiderová Heralová, Renáta; Kadlčáková, Anna; Kremlová, Lucie
Kalkulace a nabídky 1
dotisk prvního vydání, 243 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-03532-0
Chamra, Svatoslav; Schröfel, Jan; Tylš, Vladimír
Základy petrografie a regionální geologie ČR
dotisk prvního vydání, 181 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-03138-4
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Vlasák, Josef; Bartošková, Kateřina
Pozemkové úpravy
dotisk prvního vydání, 168 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-03609-9
Kabele, Petr; Polák, Michal; Rypl, Daniel; Němeček, Jiří
Stavební mechanika 1. Příklady
první vydání, 81 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04282-3
Kupilík, Václav
Konstrukce pozemních staveb. Požární bezpečnost staveb
první vydání, 195 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04291-5
Kabele, Karel; Frolík, Stanislav; Houšková, Marta; Jelínek, Vladimír; Koubková,
Ilona; Petrová, Markéta; Vyoralová, Zuzana
Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění
dotisk prvního vydání, 282 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-03327-2
Studnička, Jiří
Ocelobetonové spřažené konstrukce
první vydání, 152 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04298-4
Medřický, Vladimír; Valenta, Petr
Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb
druhé přepracované vydání, 138 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04310-3
Medřický, Vladimír; Valenta, Petr
Hydrotechnické stavby 1. Navrhování jezů
druhé přepracované vydání, 151 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04309-7
Kabeláč, Josef; Kostelecký, Jan
Geodetická astronomie 10
druhé vydání, 254 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04322-6
Studnička, Jiří
Ocelové konstrukce. Normy
dotisk prvního vydání, 55 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-03930-4
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Michal, Jaroslav; Benda, Karel
Katastr nemovitostí
první vydání, 264 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04336-3
Vraný, Tomáš; Wald, František
Ocelové konstrukce. Tabulky
dotisk prvního vydání, 56 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-03140-7
Mikšovský, Miroslav; Soukup, Petr
Kartografická polygrafie a reprografie
první vydání, 150 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04354-7
Blažek, Radim; Skořepa, Zdeněk
Geodézie 3. Výškopis
třetí vydání, 162 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04358-5
Sýkora, Jaroslav; Dufková, Alena; Ševčík, Vratislav; Šafránek, Jan
Architektonické kreslení
druhé přepracované vydání, 137 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04115-4
Vraný, Tomáš; Jandera, Michal; Eliášová, Martina
Ocelové konstrukce 2. Cvičení
druhé přepracované vydání, 149 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04368-4
Procházka, Jaroslav; Kohoutková, Alena; Vašková, Jitka
Příklady navrhování betonových konstrukcí 1
dotisk prvního vydání, 145 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-03675-4
Procházka, Jaroslav; Štemberk, Petr
Concrete Structures 1
dotisk prvního vydání, 218 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-03607-5
Medřický, Vladimír; Valenta, Petr
Vodní cesty. Navrhování plavebních komor
druhé přepracované vydání, 94 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04390-5
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Formanová, Pavla; Kubín, Tomáš
Geodézie 1, 2. Návody na cvičení
první vydání, 136 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04393-6
Trtík, Karel
Technologie betonu
druhé přepracované vydání, 92 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04408-7
Fajman, Petr; Kruis, Jaroslav
Zatížení a spolehlivost
dotisk prvního vydání, 99 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04112-3
Jarušková, Daniela
Pravděpodobnost a matematická statistika
dotisk druhého vydání, 138 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-03427-9
Charvát, Jura; Kelar, Václav; Šibrava, Zdeněk
Matematika 1. Sbírka příkladů
dotisk prvního vydání, 163 s., vazba brožovaná, ISBN

978-80-01-03323-4

Šafář, Roman; Čech, Jindřich; Bártová, Jana
Betonové mosty 2. Návrh předpjatého mostu podle eurokódů.
Cvičení
první vydání, 231 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04433-9
Vaníček, Tomáš
Počítačová grafika a CAD1
první vydání, 158 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04440-7
Tománková, Jaroslava; Čápová, Dana; Měšťanová, Dana
Příprava a řízení staveb
dotisk prvního vydání, 199 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04166-6
Čápová, Dana; Tománková, Jaroslava
Příprava a řízení staveb. Sbírka příkladů
dotisk prvního vydání, 193 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-03919-9

28

SKRIPTA

Hanzalová, Lenka; Šilarová, Šárka
Konstrukce pozemních staveb 40. Zastřešení
druhé vydání, 244 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04469-8
Pourová, Irena
Nové stavební právo
dotisk prvního vydání, 149 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04164-2
Sýkora, Jaroslav
Urbanismus 2. Uspořádání vesnic a krajiny
třetí vydání, 226 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04479-7
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FAKULTA STROJNÍ
Vyšlo 2010
Mores, Antonín; Němec, Milan
Technologická zařízení sléváren
první vydání, 158 s., ISBN 978-80-01-04490-2
Žáček, Vladimír
Průmyslový marketing
první vydání, 217 s., ISBN 978-80-01-04492-6

Připravujeme
Veselá, Eva; Vacek, Václav
Physics – Laboratory Experiments
druhé přepracované vydání
Hošek, Jan
Úvod do nanotechnologie
první vydání
Zralý, Martin; Peterka, Tomáš; Plachý, Martin; Stieberová, Barbora
Management a ekonomika podniku – Souhrnná úloha
první vydání
Kožíšek, Jan; Stieberová, Barbora
Management jakosti I
třetí přepracované vydání
Kožíšek, Jan; Stieberová, Barbora
Managment jakosti II
třetí přepracované vydání
Neustupa, Jiří
Matematika I
dotisk pátého přepracovaného vydání
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Černý, František; Samek, Ladislav; Sopko, Bruno
Fyzika I
dotisk třetího přepracovaného vydání
Kohout, Zdeněk; Budinská, Zuzana; Králová, Rudolfa; Pospíšil, Josef; Bláhová,
Ilona Ali; Solar, Michael
Laboratorní cvičení z fyziky
dotisk druhého vydání
Jirků, Dana; Dvořáková, Jana
English for Future Engineers
dotisk druhého vydání
Růžička, Milan; Řezníček, Jan; Šubrt, Ladislav
Příklady z pružnosti a pevnosti
první vydání
Španiel, Miroslav; Horák, Zdeněk
Metoda konečných prvků
první vydání
Chyský, Jan
Vestavěné systémy I
druhé přepracované vydání
Novák, Martin; Chyský, Jan; Uhlíř, Ivan; Novák, Lukáš; Vlček, Josef
Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických přístrojů
první vydání
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There have not been many scientists of great
importance at our Alma Mater like Prof. Antonín
Svoboda. Svoboda belonged to a group of founders
of information society. In 1939 as a young engineer,
he designed antiaircraft gun control system. Shortly
afterwards he had to escape to France as the German
troops started to invade Czechoslovakia. Thus, his
gun control system was finished in France. However,
France was also invaded so it was no longer safe for
him and his family. After a dangerous and complicated
journey they finally reached the United States. There
he began work in the Radiation Laboratory of MIT in
Boston. He worked on the design of the antiaircraft
gun control system Mark 56 which was a part of the
armament of many US warships at the end of the
World War II. During this work he cooperated with
renowned researchers, such as W. Bush, H. Aiken,
S. Caldwell, J. von Neumann and others. In 1946 he
returned to Czechoslovakia and started work on the
first Czech digital computer called SAPO. A computer
using electromechanical relays was finished in 1956.
After that a team of enthusiasts under his leadership
started building EPOS – the electronic computer (with
tubes) that was completed in 1962.
The pressure of communist persecution was becoming stronger and stronger and Svoboda’s work
more and more difficult to defend. This situation led
to his second exile in 1964. Many of his colleagues
– Svoboda’s former students followed him to the free
world – majority of them having been very successful
at their work. His life and work under totalitarian
system was very hard, and can be justly compared
with Orwell’s world. One of the characteristic features
of the system was rewriting history according to its
ideology. Thus Antonín Svoboda and his work were
predetermined for Orwell’s „memory hole”. For a long
time any reference about A. Svoboda in books on
computers or computer science was forbidden.
For several generations of electrical engineers and
computer scientists his name has been completely
unknown. There is a big debt with regard to this great
personality, and we dare say that this book is the first
attempt to pay it off.

Černobílé i barevné tisky objednávejte na:
miloslav.sykora@ctn.cvut.cz
nebo na tel.: 224 353 360, 733 679 893
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