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Kam pro odborné
publikace?
Do Univerzitního knihkupectví odborné literatury!
Nabízíme:
• Prodej skript a učebnic pro fakulty
a součás ČVUT v Praze a VŠCHT Praha
• Prodej monografií, vědecké a odborné literatury,
cizojazyčných publikací
• Specializované technické časopisy
• Bohatý výběr počítačové literatury
• Publikace z nejrůznějších společenských oborů,
jazykovědy a beletrii
Prodejna poskytuje zásilkové služby (na dobírku
i fakturu). Je největším specializovaným technickým
knihkupectvím v České republice.
Knihkupectví sídlí v Národní technické knihovně
(Technická 6, 160 80 Praha 6)
Internetový obchod:
h ps://eobchod.cvut.cz
Vyhledávání v databázi podejny:
h p://ctn.cvut.cz/ptl/query.php

nakladatelství ČVUT
Informace o produkci univerzitního nakladatelství
v roce 2016 a kompletní přehled odborných knih, vysokoškolských
učebnic a skript, vydaných v roce 2015 a v prvním čtvrtle 2016.
Produkce nakladatelství je k dispozici
v Univerzitním knihkupectví odborné literatury:
Technická 6, 160 80 Praha 6
(v přízemí Národní technické knihovny)
tel.: 224 355 003
Internetový obchod:
h ps://eobchod.cvut.cz
Vyhledávání tulů v databázi skladu prodejny:
h p://ctn.cvut.cz/ptl/query.php
Publikace lze objednat elektronicky, telefonicky či zakoupit osobně
v univerzitním knihkupectví (zboží je dodáváno i na fakturu).

Česká technika –
nakladatelství ČVUT
je účelovým zařízením Českého vysokého učení technického
v Praze. Zajišťuje výrobu skript, vysokoškolských učebnic
a odborných knih, časopisů, propagačních a dalších skových
materiálů zejména pro ČVUT.
Za více než 50 let (nakladatelství vzniklo v roce 1964) vydalo přes
11 800 odborných tulů, tedy průměrně 200 převážně technicky
zaměřených odborných textů ročně.

Kontakty:
↘ Ředitelka
PaedDr. Ivana Smolíková
tel.: 224 358 400, fax: 233 051 142
ivana.smolikova@cvut.cz
Thákurova 1, 160 41 Praha 6

Vlastní produkce nakladatelství:
Vědecko-výzkumná oblast
odborné knihy
sborníky
inaugurační spisy
časopis TecniCall (popularizace
vědecko-výzkumných projektů
směrem k praxi)
Pedagogická oblast
skripta
vysokoškolské učebnice
informační materiály

Další publikace
výroční zprávy, informační
brožury o akcích ČVUT,
propagační materiály ČVUT

↘ Redakce a grafické studio
Redakčně i graficky vytváří a zpracovává periodické a vybrané
neperiodické publikace, odborné knihy, propagační a informační
materiály, zabývá se před skovou přípravou další produkce.

Časopis Pražská technika
přináší zpravodajství z oblas
studia, výzkumu, spojení s praxí
a dalších zajímavých událos
na ČVUT, jednotlivých fakultách
a vědeckých pracoviš ch.

Vedoucí: PhDr. Vladimíra Kučerová
tel.: 224 355 030
vladimira.kucerova@cvut.cz
Thákurova 1, 160 41 Praha 6

↘ Výroba
Zajišťuje sk studijních, vědeckých, odborných a dalších
publikací pro ČVUT a technickou veřejnost ve vlastní skárně.
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Vedoucí: Jitka Greplová
tel.: 224 353 360, 733 679 893
jitka.greplova@cvut.cz
Zikova 4, 166 36 Praha 6
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↘ Univerzitní knihkupectví odborné literatury
Vedoucí: Věra Mikulková
tel.: 224 355 003
vera.mikulkova@cvut.cz
Technická 6, 160 80 Praha 6
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Kromě odborných knih,
učebnic, skript a několika
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a DTP Nakladatelství ČVUT,
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informační publikace a další
prezentaci ČVUT.
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PRAŽSKÁ

ČASOPIS
ČVUT V PRAZE

TECHNIKA

íslo a datum vydání:
2/2016, duben 2016, 18. roēník

Tak tomu říkám zpráva dne! ČVUT má nejen své mezinárodně úspěšné formule,
ale už i letadlo. Ultralehký stroj s vlastnostmi proudového letadla, který na první
pohled vypadá jako subtilnější stíhačka, vznikal sedmnáct let na Fakultě strojní,
Ústavu letadlové techniky, ve spolupráci s firmami La Composite s.r.o. a JIHLAVAN
Airplanes s.r.o. Letoun okamžitě vzbudil obrovský zájem, naše univerzita se s ním
dostala do nejčtenějších a nejvýznamnějších médií…
První let na jihu Čech se bohužel uskutečnil až po uzávěrce tohoto vydání, takže
podrobnosti o světovém unikátu, jehož tepelnou stopu nezachytí radar, připravujeme pro příští číslo. Ani vydání, které právě čtete, však není ochuzeno o vynikající
počiny, které se rodí na ČVUT. Jen namátkou pár příkladů, o nichž se dočtete
na stránkách této Pražské techniky: skupina Multi-robotických systémů (FEL) byla
vybrána k účasti v mezinárodní robotické soutěži v Abu Dhabi, docent Pollert (FSv)
a jeho spolupracovníci získali cenu Mezinárodního olympijského výboru za vytvoření jedinečného postupu, díky němuž se výrazně zkrátila a zlevnila výstavba dráhy
pro vodní slalom pro olympijské hry v Riu, tým prof. Železného (FEL) úspěšně
vyvíjí software pro výpočet velkých soustav klíčů a zámků (a jejich výzkum se
ve velkém realizuje v praxi), Fakulta stavební přibližuje práci svých výzkumníků
na konkrétních mostech, experti FJFI zkoumali prasklé srdce největšího českého
zvonu Zikmund a přišli se zajímavým zjištěním o příčině této „nehody“…
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EĂƌŽǌĞŶǀƌŽĐĞϭϱϰϵ
Zvon Zikmund, který se nachází
v prvním poschodí velké jižní věže katedrály
svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, byl odlit v roce 1549 zvonařem
Tomášem Jarošem z Brna. Jedná se o zvon
typu „Bourdon“ (nejhlubší zvon ve zvonovém souboru), jeho dolní průměr je 256 cm,
hmotnost je odhadována na cca 14 tun. srdce a způsobu namáhání na poškozování,
V současnosti je ve zvonu zavěšeno srdce tj. rychlost tvorby výtluků na věnci zvonu.
z roku 2002 vyrobené firmou ŽĎAS, a.s. Byly naměřeny různé charakteristiky kinena základě objednávky zvonaře Petra tiky pohybu zvonu, které lze použít pro
Manouška. To nahradilo srdce z roku 1792, stanovení jeho mechanického namáhání při
které prasklo 15. června 2002 při vyzvánění zvonění. Na základě naměřených hodnot
ke svátku sv. Víta. Zlomené srdce ve zvonici bude možno studovat vliv geometrie zvonu
propadlo první podlahou z tlustých fošen i srdce, případně režimu zvonění na rychlost,
a zastavilo se až v nižším podlaží (nyní se pravidelnost a intenzitu úderů srdce do
nachází v expozici zvonařství v Národním zvonu. Dále jsou podrobně analyzovány
technickém muzeu v Praze).
zvukové záznamy zvonění, a to jak se starým
V průběhu historie byl zvon pootočen srdcem (před rokem 2002), tak se srdcem
o 90°. Důvodem byly s největší pravděpodob- stávajícím. Obdobná měření byla výzkumností výtluky vytvořené v místech úderů ným týmem Katedry materiálů provedena
od pěsti srdce. Pootočení bylo realizováno při i na zvonu Augustin (8 tun), který se nachází
instalaci srdce z roku 1792, případně při jeho v útrobách Bílé věže v Hradci Králové.
následných opravách v roce 1819 (přesné Výsledky jsou v současné době pečlivě anazáznamy chybí). Před rokem 2002 docházelo lyzovány a vyhodnocovány.
při zvonění podle výpovědi očitých svědků
k opadávání většího množství kovových šupin EĂǀŝŶĢŶĞďǇůĂŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĄǀĂĚĂ͕
ze zvonu na podlahu, toto opadávání pokra- ĂůĞƷŶĂǀŽǀĄƚƌŚůŝŶĂ
dD
čovalo i po výměně prasklého srdce
Vědecko-výzkumná činnost katedry
v roce 2002. Velikost výtluků již také dosaho- materiálů je založena na komplexním přívala (ne-li převyšovala) velikost výtluků v mís- stupu ke studiu porušování těles a kon[1]ĞůĞǌŶŝēŶşŵŽƐƚƐƎşĚŝĐşƚǇēşŚŽƚŽǀŝŶǇ
tech úderů od pěsti srdce před pootočením strukcí, zahrnujícím fyzikálně metalurgické
zvonu na přelomu 18. a 19. století.
aspekty, aplikace lomové mechaniky, mateĞůĞǌŶŝēŶşŵŽƐƚǀŽďĐŝŚŽƚŽǀŝŶǇũĞǌŚůĞĚŝƐŬĂZŵŝŵŽƎĄĚŶŽƵ
Proto byl expertním týmem zvon Zik- matické modelování polí napětí a deforŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘:ĞĚŶĄƐĞŽĚǀŽƵŬŽůĞũŶŽƵŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝƐĚŽůŶşŵŽƐƚŽǀŬŽƵ
mund analyzován jednak na věži katedrály mace, výzkum procesů porušování v mikĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵƚƌĄŵƵǌƚƵǎĞŶĠŚŽŽďůŽƵŬĞŵ;>ĂŶŐĞƌƽǀŶŽƐŶşŬͿŶĂƌŽǌƉĢơ
&ĂŬƵůƚĂũĂĚĞƌŶĄĂĨǇǌŝŬĄůŶĢŝŶǎĞŶǉƌƐŬĄshdƐĞ
ŶĢŝŶ
svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Praž- roobjemu i pravděpodobnostní přístup
ϵϵ͕ϬരŵƐĞǀǌĞƉĢơŵϭϱ͕Ϭരŵ͘^ƚĂďŝůŝƚĂŽďůŽƵŬƵũĞǌĂũŝƓƚĢŶĂƉŽĚĠůŶǉŵ
ŵĂƚ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ<ĂƚĞĚƌǇŵĂƚĞƌŝĄůƽǌĂƉŽũŝůĂĚŽēŝŶŶŽƐƟ
ském hradě a jednak bylo v Národním tech- ke studiu spolehlivosti systémů. Součástí
ƉƎşŚƌĂĚŽǀǉŵǌƚƵǎĞŶşŵ͘EĂŶŽƐŶĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝƐĞƵƉůĂƚŶşǌĄǀĢƐǇǌŬƌƵͲ
ŽƐƵ
ĞǆƉĞƌƚŶşŚŽƚǉŵƵ͕ŬƚĞƌǉƉŽƐƵǌƵũĞŵşƌƵŽƉŽƚƎĞďĞŶş
nickém muzeu v Praze prozkoumáno katedry je laboratoř, která dlouhodobě
ŚŽǀǉĐŚƚǇēşĂƉůŽĐŚǉĐŚƉƌŽĮůƽƐǀǉǌƚƵŚĂŵŝ͘ǀůĄƓƚŶŽƐơŵŽƐƚƵũĞƉƌǀŶş
ƵŝŬ
ŶĞũǀĢƚƓşŚŽēĞƐŬĠŚŽǌǀŽŶƵŝŬŵƵŶĚ͘ĚƽǀŽĚƵŶĞďĞǌƉĞēş
prasklé srdce z roku 1792. Kromě posouzení působí jako fraktografické pracoviště pro
ĂƉůŝŬĂĐĞƐǇƐƚĠŵƵƎşĚŝĐşƚǇēĞǀZ͕ũĞũşŵǎĐşůĞŵũĞƉŽƐƵŶƐƚƎĞĚƵĚŝůĂƚĂĐĞ
stavu výtluků na zvonu bylo výzkumným český letecký průmysl a výzkum. Proto byl
Ŷşď
ũĞŚŽŶĞǀƌĂƚŶĠŚŽƉŽƓŬŽǌĞŶşďǇůŽŶĂŶĢŵǀůĠƚĢϮϬϭϱ
ĚŽƐƚƎĞĚƵƌŽǌƉĢơƐĐşůĞŵƌĞĚƵŬŽǀĂƚŶĂƉĢơǀďĞǌƐƚǇŬŽǀĠŬŽůĞũŝ͘dĞŶƚŽ
týmem Katedry materiálů přímo v katedrále katedře svěřen fraktografický rozbor, jehož
ƌŽƉ
ǌĂƐƚĂǀĞŶŽǌǀŽŶĢŶşĂDĞƚƌŽƉŽůŝƚŶşŬĂƉŝƚƵůĂƵƐǀ͘sşƚĂ
ĨĂŬƚǀĞĚůŬƉƌŽǀĞĚĞŶşƌŽǌƐĄŚůǉĐŚǀǉƉŽēĞƚŶşĐŚŝĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĄůŶşĐŚŽǀĢͲ
provedeno měření různých materiálových cílem bylo objasnit mechanismy šíření a příƌĄƟ
ŶĂWƌĂǎƐŬĠŵŚƌĂĚĢƐĞŽďƌĄƟůĂŶĂŶĢŬŽůŝŬƉƎĞĚŶşĐŚ
ƎĞŶşĨƵŶŬĐĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͕ŬƚĞƌĄƉƌŽǀĄĚĢůĂ&ĂŬƵůƚĂƐƚĂǀĞďŶşshdǀWƌĂǌĞ
a fyzikálních vlastností zvonu s novým padně i příčiny vzniku trhliny, která vedla
ĂĐŽ
ƉƌĂĐŽǀŝƓƛƐǎĄĚŽƐơŽǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶşƉŽƐƵĚŬƵũĞŚŽƐƚĂǀƵ͘
ƉƌŽŝŶǀĞƐƚŽƌĂŵŽƐƚƵʹ^Ɛ͘Ž͘:ĞĚŶĂůŽƐĞŽŶƵŵĞƌŝĐŬŽƵĂŶĂůǉǌƵĐŚŽͲ
srdcem (z roku 2002). V návaznosti na tyto k porušení původního srdce zvonu ZikǀĄŶşŵŽƐƚƵ͕ĚĄůĞƉĂŬŽƌŽǌƐĄŚůĠŵĢƎĞŶşĨƵŶŬĐĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞĂƐǇƐƚĠŵƵ
analýzy byl posouzen vliv tvaru stávajícího mund z roku 1792.
ƎşǌĞŶşĚŝůĂƚĂĐĞŵŽƐƚƵ;ǌĂũŝƓƛŽǀĂůĂĮƌŵĂ/E^dƐ͘ƌ͘Ž͘ͿĂŽƉŽĚƌŽďŶĠ

ůŽŵĞŶĠ
ƐƌĚĐĞǌǀŽŶƵ
ŝŬŵƵŶĚ

ǀǇŚŽĚŶŽĐĞŶşĂĂŶĂůǉǌƵŶĂŵĢƎĞŶǉĐŚĚĂƚ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵŵŝŵŽƎĄĚŶĢĐĞŶŶĠ
ƉƌŽĚĂůƓşŶĄǀƌŚǇƚĢĐŚƚŽŵŽƐƚƽ͘şůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵũĞƉĂŬƚǀŽƌďĂƉƎĞĚƉŝƐƵ
ƐĞǀǌŽƌŽǀǉŵŝĚĞƚĂŝůǇ͕ŶĂǀƌŚŽǀĂŶǉŵŝƉĂƌĂŵĞƚƌǇĂƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵŝƉŽĚͲ
ŵşŶŬĂŵŝƉƌŽƉŽƵǎŝơƎşĚşĐşĐŚƚǇēşDtŶĂŵŽƐƚĞĐŚ^͘
ĚŽĐ͘/ŶŐ͘WĂǀĞůZǇũĄēĞŬ͕WŚ͘͘

ϮϮപWdഩϮͬϮϬϭϲ

Historické srdce z roku 1792 je národní
kulturní památkou. Jakákoli jeho analýza
musí být tedy velmi šetrná (a to nejen nedestruktivní). Rozměry a hmotnost srdce (334
kg), jakož i nemožnost odebrání vzorků
z výše uvedených důvodů značně komplikují
provedení fraktografické analýzy na lomové
ploše prasklého srdce. Lomové plochy jsou
v současné době již značně zkorodované
a korozní vrstvu nebylo možné za stávajících
podmínek dostatečně odstranit, aniž by
nedošlo k nevratnému poškození kulturní
památky. Analýza proto byla provedena
pomocí repliky sejmuté z lomové plochy
prasklého srdce zvonu v Národním technickém muzeu. Replika byla následně pozlacena
a mikromorfologie lomové plochy tak mohla
být pozorována v řádkovacím elektronovém
mikroskopu. Podle původních informací
byla hlavní příčinou porušení srdce údajně
materiálová vada (tato informace se mimochodem nalézá na informační tabuli
u vstupu do věže a objevila se i v tisku). Fraktografická analýza provedená na Katedře
materiálů však jednoznačně prokázala, že
srdce bylo porušeno v důsledku rozvoje únavové trhliny, nikoli kvůli přítomnosti materiálové vady. Byly nalezeny znaky etapovitého šíření, ze kterých lze usuzovat na přítomnost výrazných přetěžovacích cyklů
v zatěžovacím spektru srdce způsobených
např. výrazně rozdílnou intenzitou síly
úderů srdce do zvonu.
Všechny získané výsledky budou podkladem pro konzultace s kampanology a dalšími
odborníky. Cílem bude zajištění další provozuschopnosti zvonu Zikmund takovým způsobem, aby pravděpodobnost nevratného
poškození této mimořádné národní kulturní
památky byla snížena na minimum.
Analýza zvonu Zikmund není jedinou
spoluprací mezi ČVUT a Arcibiskupstvím
pražským a Metropolitní kapitulou u sv.
Víta. V roce 2012, kdy byly pro tento chrám
pořízeny tři nové zvony (nahradily před[1]
[4]
chůdce, zrekvírované
a zničené v době první
světové války), se donátory zvonu Ježíš stali
profesoři ČVUT Igor Jex, Petr Konvalinka,
Jiří Nožička, Oldřich Starý, Miroslav Svítek,
Miroslav Vlček a Tomáš Zelinka, patronem
zvonu se stal tehdejší rektor prof. Václav
Havlíček. Doufejme, že se v blízké budoucnosti dočkáme i opětovného rozeznění
zvonu Zikmund.
ĚŽĐ͘ƌ͘/ŶŐ͘WĞƚƌ,ĂƵƓŝůĚ͕

ĚŽĐ͘/ŶŐ͘:ĂŶ^ŝĞŐů͕^Đ͕͘

/ŶŐ͘KŶĚƎĞũ<ŽǀĄƎşŬ͕WŚ͘͘

&ŽƚŽ͗ĂƌĐŚŝǀĂƵƚŽƌƽ

WdഩϮͬϮϬϭϲപϮϯ

[2]

[5]

[2]DĢƎĞŶşďĞǌƐƚǇŬŽǀĠŬŽůĞũĞŶĂŵŽƐƚĢƉƎĞƐϴ
ǀŚĂďĂƎŽǀŝĐşĐŚ

sůĞƚĞĐŚϮϬϭϯĂϮϬϭϰƉƌŽďĢŚůĂŵĢƎĞŶşŶĂŵŽƐƚĢǀŬŵϳ͕ϴϭϬŶĂƚƌĂƟ
jƐơŶĂĚ>ĂďĞŵʹDŽƐƚƉƎĞƐĚĄůŶŝĐŝϴǀŬŵϴϬ͕ϳϳϴǌĂƉůŶĠŚŽ
ƉƌŽǀŽǌƵŶĂƚƌĂƟ͘sǉƐůĞĚŬǇũƐŽƵǌĂŵĢƎĞŶǇǌĞũŵĠŶĂŶĂŶĂƉĢơǀďĞǌͲ
ƐƚǇŬŽǀĠŬŽůĞũŝŶĂĚĚŝůĂƚĂĐĞŵŝŶĂŬŽŶĐşĐŚƐŽƵŵŽƐơĂŵĞǌŝĚǀĢŵĂ
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŵŝŽĚůŝƓŶĠƚƵŚŽƐƟ͘sƉƌƽďĢŚƵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĄůŶşŚŽŵĢƎĞŶş
ďĞǌƐƚǇŬŽǀĠŬŽůĞũĞǀƌŽĐĞϮϬϭϯďǇůŽǌĂǌŶĂŵĞŶĄŶŽϭϬϭƉŽũĞǌĚƽ
ďĢŚĞŵďĢǎŶĠŚŽƉƌŽǀŽǌƵĂϭϰǌŬƵƓĞďŶşĐŚƉŽũĞǌĚƽ͘DĢƎĞŶşǀƌŽĐĞ
ϮϬϭϰŽďƐĄŚůŽϴϵƉŽũĞǌĚƽǌĂďĢǎŶĠŚŽƉƌŽǀŽǌƵĂϭϭǌŬƵƓĞďŶşĐŚ
ƉŽũĞǌĚƽ͘<ĂǎĚǉǌƚĢĐŚƚŽƉŽũĞǌĚƽǀůĂŬŽǀĠƐŽƵƉƌĂǀǇďǇůĂŶĂůǇǌŽǀĄŶũĂŬ
ǌŚůĞĚŝƐŬĂĐŚŽǀĄŶşũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚŵĢƎşĐşĐŚďŽĚƽ͕ƚĂŬŝƉƌŽĮůƽ͕ĂŶĂŬŽͲ
ŶĞĐŝĐŚŽǀĄŶşĐĞůĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘ƉƌŽǀĞĚĞŶǉĐŚŵĢƎĞŶşĚĞƐĞƚůĞƚƉƌŽͲ
ǀŽǌŽǀĂŶĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞƐĞƵŬĄǌĂůŽ͕ǎĞǀŶŽƌŵĢƵǀĞĚĞŶǉŽĚƉŽƌƉƌŽƟ
ƉŽĚĠůŶĠŵƵƉŽƐƵŶƵơǀŶĞǌĂơǎĞŶĠŵŝǌĂơǎĞŶĠŵŬŽůĞũŽǀĠŵůŽǎŝũĞ
ǌŶĂēŶĢŬŽŶǌĞƌǀĂƟǀŶşĂƉŽƐŬǇƚƵũĞǀǇƓƓşŚŽĚŶŽƚǇŶĂƉĢơǀďĞǌƐƚǇŬŽǀĠ
ŬŽůĞũĞǀŬƌŝƟĐŬǉĐŚƉƌƽƎĞǌĞĐŚ͘
ĚŽĐ͘/ŶŐ͘DĂƌĞŬ&ŽŐůĂƌ͕WŚ͘͘

ŶĂƉƌŽďůĞŵĂƟŬƵ/ZZ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĂŝůǁĂǇ
ZĞƐĞĂƌĐŚŽĂƌĚͿƐĞƵƐŬƵƚĞēŶŝůϮϯ͘ďƎĞǌŶĂ
ϮϬϭϲǀDĂƐĂƌǇŬŽǀĢŬŽůĞũŝshd͘KĚďŽƌŶǉ
ƐĞŵŝŶĄƎďǇůƌĞĂůŝǌŽǀĄŶǀƌĄŵĐŝƉůĞŶĄƌŶşŚŽ
ǌĂƐĞĚĄŶş/ZZʹŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŚŽǀǉďŽƌƵh/ƉƌŽ
ǎĞůĞǌŶŝēŶşǀǉǌŬƵŵ͕ƉƎşƚŽŵĞŶďǇůŝƉƌĞǌŝĚĞŶƚ
/ZZƉƌŽĨ͘ŽƌŝƐ>ĂƉŝĚƵƐ͘:ĞĚŶĄŶşƐĞǌƷēĂƐƚŶŝůŝ
ƚĠǎƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĠǌ&ĂŬƵůƚǇĚŽƉƌĂǀŶşshd͕ŬƚĞƎşƐĞ
ĂŬƟǀŶĢǌĂƉŽũƵũşĚŽƉƌŽũĞŬƚƽǀŽďůĂƐƟƌŽǌǀŽũĞ
ǎĞůĞǌŶŝĐĞ͕ŵũ͘ƐĞƉŽĚşůĞůŝŶĂƎĞƓĞŶşĚĂƚĂďĄǌĞ
ƐǀĢƚŽǀǉĐŚǀǉǌŬƵŵŶǉĐŚŝŶƐƟƚƵĐştKZ
;tŽƌůĚͲĐůĂƐƐZĞƐĞĂƌĐŚĂƉĂĐŝƚǇWůĂŶͿ͘

;ƌĞĚͿ



;ƌĞĚͿ
ќsşĐĞŶĂ
ŚƩƉ͗ͬͬĂůŵĂĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ͘ĐŽŵͬ͘

WdഩϮͬϮϬϭϲപϯ

<dh>E

^ƚƵĚĞŶƟϯ͘ƌŽēŶşŬƵKƉƟŬǇĂŽƉƚŽŵͲ
ďşŚĄǀĞůŝĐĞƷǌŬĄƐƉŽůƵƉƌĄĐĞƐĞǌĂŚƌĂŶŝēŶşŵŝƉƌĂĐŽǀŝƓƟ͕ǌĂďǉǀĂũşĐşŵŝ
ĞƚƌŝĞĂũĞũŝĐŚǀǇƵēƵũşĐşŶĂ&ĂŬƵůƚĢ
ƐĞƉƌŽďůĞŵĂƟŬŽƵĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽĐŚŽǀĄŶşĂƉƽƐŽďĞŶşƉƎĞĚƉũĂƚǉĐŚ
ďŝŽŵĞĚŝĐşŶƐŬĠŚŽŝŶǎĞŶǉƌƐƚǀşshdƉƎŝƓůŝ
dŽĐ͘/ŶŐ͘>ƵŬĄƓsƌĄďůşŬ͕WŚ͘͘
ďĞƚŽŶŽǀǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘
ƐĞǌĂũşŵĂǀŽƵŶĂďşĚŬŽƵ͗ƐƚƵĚĞŶƚƽŵ
ĂǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵĨĂŬƵůƚǇǌŵĢƎşǌĚĂƌŵĂ
ǌƌĂŬ;ŬĂǎĚǉēƚǀƌƚĞŬͿ͘<ƌŽŵĢŵĢƎĞŶş
ϭϰപWdഩϮͬϮϬϭϲ
ũŝŵƉŽŵŽŚŽƵƐǀǉďĢƌĞŵĂǌŚŽƚŽǀĞŶşŵ
ǀŚŽĚŶĠŬŽƌĞŬēŶşƉŽŵƽĐŬǇ͘

Nakladatelství ČVUT redakčně a graficky připravuje univerzitní
časopis Pražská technika, který přináší zpravodajství z oblas
studia, výzkumu, spojení s praxí a dalších zajímavých událos
na ČVUT, jednotlivých fakultách a vědeckých pracoviš ch.

dD

[4]ŬĐĞͣKƐŬĂƌ͞ʹĞǆƉĞƌơǌĂ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŵĢƎĞŶş

:ĞĚŶşŵǌŶĞũǀǉǌŶĂŵŶĢũƓşĐŚƉƌŽũĞŬƚƽǎĞůĞǌŶŝēŶşĐŚŵŽƐƚƽƌĞĂůŝǌŽǀĂͲ
ŶǉĐŚǀƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢǀZũĞƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŵŽƐƚƵƐŶĄǌǀĞŵͣKƐŬĂƌ͕͞
ŶĂĐŚĄǌĞũşĐşŵƐĞǀŬŵϴϬ͕ϵϲϬƚƌĂƟ,ŽŚĞŶĂƵ;PͿʹWƎĞƌŽǀ͘DŽƐƚ
ƉƎĞǀĄĚşĚǀŽƵŬŽůĞũŶŽƵƚƌĂƛƉƎĞƐƐůĞƉĠƌĂŵĞŶŽƎĞŬǇǇũĞ͘EŽƐŶŽƵ
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐşũĞƐşƛŽǀǉŽďůŽƵŬ͕ƉƌǀŶşŶĂēĞƐŬǉĐŚƚƌĂơĐŚ͕ƉƎĞŬŽŶĄǀĂũşĐş
ƚĞŽƌĞƟĐŬĠƌŽǌƉĢơϵϳ͕ϱരŵ͘^ƉĞĐŝĮĐŬĠŶĄǀƌŚŽǀĠƉŽǎĂĚĂǀŬǇƐŝǀǇǎĄĚĂůǇ
ƎĞƓĞŶşŶĢŬƚĞƌǉĐŚĚĞƚĂŝůƽŵŝŵŽƎĄĚŶǉŵǌƉƽƐŽďĞŵ͘:ĞĚŶşŵǌŶŝĐŚ
ũĞǀǉƌĂǌŶĄĂŶĞŽďǀǇŬůĄƓŝŬŵŽƐƚŵŽƐƚƵŽǀĞůŝŬŽƐƟϰϭΣ͘WƎşƉŽũĞƚĄŚĞů
ũƐŽƵǌĚƽǀŽĚƵƷĚƌǎďǇƐǀĂƎŽǀĂŶĠĂƚĞĚǇŶĞƌĞŬƟĮŬŽǀĂƚĞůŶĠ͘WŽƐůĞĚŶş
ǌǀůĄƓƚŶŽƐơũĞƉŽƵǎŝơƐǇƐƚĠŵƵƎşĚşĐşƚǇēĞ͕ĚƌƵŚĠŚŽǀZ͕ũĞŚŽǎĐşůĞŵ
ũĞƉƎĞŶŽƐƚĞŽƌĞƟĐŬĠŚŽƉŽēĄƚŬƵĚŝůĂƚĂĐĞĚŽƐƚƎĞĚƵƌŽǌƉĢơŵŽƐƚƵ
ĂŽŵĞǌĞŶşƉƎşĚĂǀŶĠŚŽŶĂƉĢơǀďĞǌƐƚǇŬŽǀĠŬŽůĞũŝƉƎŝŝŶƚĞƌĂŬĐŝ
ƐŵŽƐƚŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘ŚůĞĚŝƐŬĂĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠŚŽĂƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽũĞ
ƚĞŶƚŽŵŽƐƚƵŶŝŬĄƚŶşŝǀŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŵŬŽŶƚĞǆƚƵ͘ĚƽǀŽĚƵŶĞŽďǀǇŬͲ
ůĠŚŽŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşŚŽƎĞƓĞŶşďǇůĂƉƌŽƷƐƉĢƓŶŽƵƌĞĂůŝǌĂĐŝŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ
ŶƵƚŶĄŬŽŵƉůĞǆŶşŶƵŵĞƌŝĐŬĄĚǇŶĂŵŝĐŬĄĂŶĂůǉǌĂĂƌŽǌƐĄŚůĠŵĢƎĞŶş
ĂŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƎŝǀǉƐƚĂǀďĢŝƉŽũĞũşŵĚŽŬŽŶēĞŶş͘dǇƚŽƷŬŽůǇǌĂũŝƓƛƵũĞ
ŬŽŵƉůĞǆŶĢ&ĂŬƵůƚĂƐƚĂǀĞďŶşshdǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝŬĂƚĞĚĞƌŽĐĞůŽǀǉĐŚ
ĂĚƎĞǀĢŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĂŵĞĐŚĂŶŝŬǇĂǆƉĞƌŝŵĞŶƚĄůŶşŚŽĐĞŶƚƌĂ͘

ĚŽĐ͘/ŶŐ͘WĂǀĞůZǇũĄēĞŬ͕WŚ͘͘

ŵŽƐƚĞĐŚĂƚƵŶĞůĞĐŚ

[3]

Časopis Pražská technika

Pražská technika je aktuální médium, které splňuje parametry
moderního designu.
Rozsah 32 stran, náklad 5 000 vý sků.
Periodicita minimálně šest vydání ročně.

[5]ƉůŝŬĂĐĞƉŽůǇŵĞƌŶşĐŚ&ZWŵĂƚĞƌŝĄůƽŶĂǎĞůĞǌŶŝēŶşĐŚ

[3]DŽƐƚƉƎĞƐZĂĚŽơŶƐŬĠƷĚŽůşŶĂWƌĂǎƐŬĠŵŽŬƌƵŚƵ

ѝDĞǌŝŶĄƌŽĚŶşǁŽƌŬƐŚŽƉǌĂŵĢƎĞŶǉ

ƉŽƐƚƵƉƵ͕ĚşŬǇŶĢŵƵǎƐĞǀǉƌĂǌŶĢǌŬƌĄƟůĂ
ĂǌůĞǀŶŝůĂǀǉƐƚĂǀďĂĚƌĄŚǇƉƌŽǀŽĚŶş
ƐůĂůŽŵƉƌŽKůǇŵƉŝũƐŬĠŚƌǇǀZŝƵĚĞ
:ĂŶĞŝƌƵϮϬϭϲʹƉƎĞǀǌĂůĚŽĐ͘:ĂƌŽƐůĂǀ
WŽůůĞƌ
WŽůůĞƌƚǌ&ĂŬƵůƚǇƐƚĂǀĞďŶşshd͘WƌĄǀĢ
ĚşŬǇũĞ
ĚşŬǇũĞŚŽǀǉǌŬƵŵŶĠŵƵƚǉŵƵƐĞƉŽĚĂƎŝůŽ
ĚŽŚŶĂ
ĚŽŚŶĂƚϭ͕ϱƌŽēŶşǌƉŽǎĚĢŶşǀĞǀǉƐƚĂǀďĢ͘
EĂŵŽ
EĂŵŽĚĞůƵǀŵĢƎşƚŬƵϭ͗ϭϯ͕ũĞŶǎǀǌŶŝŬů
ǀĞǀŽĚ
ǀĞǀŽĚŽŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠůĂďŽƌĂƚŽƎŝ&^ǀ͕ďǇůǇ
ŽĚǌŬŽ
ŽĚǌŬŽƵƓĞŶǇƌƽǌŶĠǀĂƌŝĂŶƚǇƌŽǌŵşƐƚĢŶş
ƉƎĞŬĄ
ƉƎĞŬĄǎĞŬǀŬŽƌǇƚĢĚƌĄŚǇ͕ŬƚĞƌĠǀǇƚǀĄƎş
ŚǇĚƌĂ
ŚǇĚƌĂƵůŝĐŬŽƵƌŽǌŵĂŶŝƚŽƐƚǀŽĚŶşŚŽƚĞƌĠŶƵ
ƉƎŝǌĂĐ
ƉƎŝǌĂĐŚŽǀĄŶşƉĂƌĂŵĞƚƌƽƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ
ƉƌĂǀŝĚ
ƉƌĂǀŝĚůǇǀŽĚŶşŚŽƐůĂůŽŵƵ͕ďĞǌƉĞēŶŽƐơ

ĂƉŽǎĂ
ĂƉŽǎĂĚĂǀŬǇŽƌŐĂŶŝǌĄƚŽƌƽŚĞƌ͘sǉƐůĞĚŶĄ
ŵĂƉĂ
ŵĂƉĂƌŽǌŵşƐƚĢŶşƉƎĞŬĄǎĞŬďǇůĂǌŵŽĚĞůƵ
ďĞǌĞǌ
ďĞǌĞǌŵĢŶǇƉƎĞǀĞĚĞŶĂǀƌĞĂůŝƚƵ͘

;ƌĞĚͿΊ&ŽƚŽ͗ĞƐŬǉŽůǇŵƉŝũƐŬǉǀǉďŽƌ

ďƐŽůǀĞŶƟ&ĂŬƵůƚǇďŝŽŵĞĚŝĐşŶƐŬĠŚŽŝŶǎĞͲ
ŶǉƌƐƚǀşshd/ŶŐ͘:ĂŬƵďEŽǀĄŬĂ/ŶŐ͘:ŝƎş
,ĂŶŽƵƐĞŬƐĞƐƉŽůƵƉŽĚşůĞũşŶĂǀǉǀŽũŝĚŝĂͲ
ŐŶŽƐƟŬǇƌĂŬŽǀŝŶǇǌŚŽĚŶŽƚŶĂŵĢƎĞŶǉĐŚ
ŶĄĚŽƌŽǀǉĐŚŵĂƌŬĞƌƽ͘EĂƉƌŽũĞŬƚƵƐƉŽůƵͲ
ƉƌĂĐƵũşƐĚŽĐ͘ZEƌ͘>ĂĚŝƐůĂǀĞŵWĞĐŶĞŵ͕
^Đ͕͘ǌjƐƚĂǀƵŝŶĨŽƌŵĂƟŬǇŬĂĚĞŵŝĞǀĢĚ
ZĂƐƉƌŽĨ͘Dhƌ͘KŶĚƎĞũĞŵdŽƉŽůēĂŶĞŵ͕
^Đ͕͘ǌ&ĂŬƵůƚŶşŶĞŵŽĐŶŝĐĞǀWůǌŶŝ͘
hŶŝŬĄƚŶşƐǇƐƚĠŵŝĂŶƚĂ;ĂǇĞƐŝĂŶ/ŶƚĞůůŝͲ
ŐĞŶƚƐƐŽĐŝĂƟǀĞEĞƚǁŽƌŬĨŽƌdƵŵŽƌŶĂͲ
ůǇƐŝƐͿŵƽǎĞƵƌēŝƚƚǇƉǇĂƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶŽƐƟ
ǀǉƐŬǇƚƵŶĄĚŽƌŽǀǉĐŚĚŝĂŐŶſǌǀēĞƚŶĢŵşƐƚ
ŵŽǎŶǉĐŚŵĞƚĂƐƚĄǌ͘
ŝĂŶƚĂũĞǁĞďŽǀǉĞǆƉĞƌƚŶşƐǇƐƚĠŵƉƌŽ
ƉŽĚƉŽƌƵƌŽǌŚŽĚŽǀĄŶşůĠŬĂƎĞ͕ƉŽƐƚĂǀĞŶǉ
ŶĂƌĞĄůŶǉĐŚĚĂƚĞĐŚƟƐşĐƽƉĂĐŝĞŶƚƽ͕ŬƚĞƎş
ďǇůŝǀǇƓĞƚƎĞŶŝǀƉůǌĞŸƐŬĠŶĞŵŽĐŶŝĐŝ͘
^ǇƐƚĠŵǀǇƵǎşǀĄŵŝŵŽũŝŶĠŝůŽŬĄůŶşĞƉŝĚĞͲ
ŵŝŽůŽŐŝĞƉŽƉƵůĂĐĞ͕ƚĞĚǇƉƌĂĐƵũĞƐƉƌĂǀĚĢͲ
ƉŽĚŽďŶŽƐơ͕ǎĞēůŽǀĢŬĚĂŶĠůŽŬĂůŝƚǇ͕ŶĄƌŽĚͲ
ŶŽƐƟ͕ǀĢŬƵĂƉŽŚůĂǀşŵƽǎĞŽŶĞŵŽĐŶĢƚ
ĚĂŶǉŵƚǇƉĞŵƌĂŬŽǀŝŶǇ͘
hŶŝŬĄƚŶşĂƉůŝŬĂĐĞŵƽǎĞƵƌēŝƚƚǇƉǇĂƉƌĂǀĚĢͲ
ƉŽĚŽďŶŽƐƟǀǉƐŬǇƚƵŶĄĚŽƌŽǀǉĐŚĚŝĂŐŶſǌ
ǀēĞƚŶĢŵşƐƚŵŽǎŶǉĐŚŵĞƚĂƐƚĄǌ͕ĚŽƉŽƌƵͲ
ēŝƚĚĂůƓşǀŚŽĚŶĠŶĄĚŽƌŽǀĠŵĂƌŬĞƌǇƉƌŽ
ǌŵĢƎĞŶş͕ƌŽǌĞǌŶĂƚŶĄĚŽƌǇŶĞŵĂůŝŐŶş͕ŶĞďŽ
ĚŝĂŐŶŽƐƟŬŽǀĂƚŵŽǎŶĠƉƎşēŝŶǇŶĞƐŽƵǀŝƐĞũşĐş
ƐƌĂŬŽǀŝŶŽƵ͕ũĂŬŽũƐŽƵƚĢŚŽƚĞŶƐƚǀşēŝŬŽƵͲ
ƎĞŶşͣ͘sƉƌĂǆŝƐǇƐƚĠŵĨƵŶŐƵũĞƚĂŬ͕ǎĞƉŽŬƵĚ
ƐĞƵƉĂĐŝĞŶƚĂŽďũĞǀşƉŽĚĞǌƎĞŶşŶĂƌĂŬŽǀŝŶƵ͕
ŶĞĐŚĄůĠŬĂƎŶĂŵĢƎŝƚŶĄĚŽƌŽǀĠŵĂƌŬĞƌǇ
ǌŬƌǀĞ͘^ǇƐƚĠŵŝĂŶƚĂũĞŽƉƌŽƟŬŽŶǀĞŶēŶşŵ
ǀǇƓĞƚƎĞŶşŵŵŶŽŚĞŵůĞǀŶĢũƓş͘sǇŚŽĚŶŽơ
ǀǉƐůĞĚŬǇŵĂƌŬĞƌƽĂƉƎĞĚĄŽƓĞƚƎƵũşĐşŵƵ
ůĠŬĂƎŝƐƚƌƵŬƚƵƌŽǀĂŶǉƌĞƉŽƌƚ͘^ǇƐƚĠŵũĞ
ƐĐŚŽƉŶǉŽĚŚĂůŝƚŶĞŵŽĐũŝǎǀƌĂŶĠĨĄǌŝ͘şŬǇ
ƚŽŵƵŵŽŚŽƵƵŶĢŬƚĞƌǉĐŚƉĂĐŝĞŶƚƽŽĚƉĂĚͲ
ŶŽƵƚŶĢŬƚĞƌĄƐůŽǎŝƚĄ͕ǌĚůŽƵŚĂǀĄĂŶĞƉƎşͲ
ũĞŵŶĄǀǇƓĞƚƎĞŶş͕͞ǀǇƐǀĢƚůƵũĞƉƌŝŶĐŝƉƚĠƚŽ
ŶŽǀŝŶŬǇ/ŶŐ͘:ĂŬƵďEŽǀĄŬǌĞƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ůŵĂŝĂŐŶŽƐƟĐƐ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘

şůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵ͕ƎĞƓĞŶĠŚŽ&ĂŬƵůƚŽƵƐƚĂǀĞďŶşshd;<ĂƚĞĚƌŽƵŽĐĞůŽͲ
ǀǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşͿƉƌŽ^Ɛ͘Ž͕͘ũĞŽǀĢƎŝƚŵŽǎŶŽƐƟǀǇƵǎŝơƉŽůǇŵĞƌƽ
ũĂŬŽŶĄŚƌĂĚǇŽĐĞůŝĂďĂƌĞǀŶǉĐŚŬŽǀƽ͘&ZWƉŽůǇŵĞƌǇũƐŽƵƚǀŽƎĞŶǇ
ŶĞũēĂƐŶĢũŝƉŽůǇĞƐƚĞƌŽǀŽƵŵĂƚƌŝĐşĂƐŬĞůŶǉŵŝǀǉǌƚƵǎŶǉŵŝǀůĄŬŶǇ͕
ũĞũŝĐŚŚůĂǀŶşŵŝǀǉŚŽĚĂŵŝũĞǌĞũŵĠŶĂŶşǌŬĄŚŵŽƚŶŽƐƚ͕ŽĚŽůŶŽƐƚ
ĂǀǇƐŽŬĄƉĞǀŶŽƐƚ͘şůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇůĂĂŶĂůǉǌĂŵŽǎŶǉĐŚĂƉůŝŬĂĐş
&ZWƉƌŽǀǇďĂǀĞŶşǎĞůĞǌŶŝēŶşĐŚŵŽƐƚƽĂƚƵŶĞůƽ͘ĂơŵƚŽƷēĞůĞŵ
ďǇůŽŶĂǀƌǎĞŶŽŶĢŬŽůŝŬŵŽǎŶǉĐŚƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚƎĞƓĞŶşǌĞũŵĠŶĂƉŽĚůĂŚ
ĂǌĄďƌĂĚůşŽĐĞůŽǀǉĐŚŵŽƐƚƽ͕ŬƚĞƌĄďǇůĂŽƐĂǌĞŶĂŶĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĄůŶşŵ
ŵŽƐƚĢǀ,ŽƐƟǀŝĐŝĂƉŽĚƌŽďĞŶĂƐƚĂƟĐŬǉŵǌĂƚĢǎŽǀĂĐşŵǌŬŽƵƓŬĄŵ͘
^ŽŚůĞĚĞŵŶĂŚŽƎůĂǀŽƐƚŵĂƚĞƌŝĄůƵďǇůǇƉƌŽǀĄĚĢŶǇŝƉŽǎĄƌŶşǌŬŽƵƓŬǇ͕
ŬƚĞƌĠŵĢůǇŽǀĢƎŝƚďĞǌƉĞēŶŽƐƚƉŽƵǎŝơƚŽŚŽƚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ͘sǉƐůĞĚŬǇ
ǌŬŽƵƓĞŬůǌĞƉŽǀĂǎŽǀĂƚǌĂƷƐƉĢƓŶĠĂƵŬĄǌĂůǇƉŽƚĞŶĐŝĄůĂƉůŝŬĂĐĞ&ZW
ƉƌŽŵŽƐƚŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘sǉƐůĞĚŶǉŵĐşůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵũĞƉĂŬƚǀŽƌďĂ
ƉƎĞĚƉŝƐƵƐĞǀǌŽƌŽǀǉŵŝĚĞƚĂŝůǇ͕ŶĄǀƌŚŽǀǉŵŝƉĂƌĂŵĞƚƌǇĂƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵŝ
ƉŽĚŵşŶŬĂŵŝƉƌŽƉŽƵǎŝơ&ZW͘
dŽĐ͘/ŶŐ͘WĂǀĞůZǇũĄēĞŬ͕WŚ͘.

&ĂŬƵůƚĂƐƚĂǀĞďŶşĚůŽƵŚŽĚŽďĢƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞŶĂŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵǀǉǌŶĂŵͲ
ŶǉĐŚůĞƚŵŽďĞƚŽŶŽǀĂŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘EĂǌĄŬůĂĚĢǀǉƐůĞĚŬƽƉƌŽǀĄͲ
ĚĢŶǉĐŚŵĢƎĞŶşũƐŽƵŶĄƐůĞĚŶĢƉƌŽǀĄĚĢŶǇŽƉƟŵĂůŝǌĂēŶşƐƚƵĚŝĞƉƌŽ
ǌĂũŝƓƚĢŶşƐƉƌĄǀŶĠŚŽŶĄǀƌŚƵƚĢĐŚƚŽŬŽŶƐƚƌƵŬĐşǌĂũŝƓƛƵũşĐşũĞũŝĐŚďĞǌƉŽͲ
ƌƵĐŚŽǀǉƉƌŽǀŽǌƉŽĐĞůŽƵũĞũŝĐŚƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶŽƵǎŝǀŽƚŶŽƐƚ͘sǉƐůĞĚŬǇ
ǀǉǌŬƵŵƵǀƚĠƚŽŽďůĂƐƟũƐŽƵƉƎşŵŽĂƉůŝŬŽǀĄŶǇƉƎŝŶĄǀƌǌşĐŚƌĞĄůŶǉĐŚ
ŵŽƐƚŶşĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘sĞůŵŝĚĞƚĂŝůŶĢďǇůĂǌƉƌĂĐŽǀĄŶĂŵĞƚŽĚŝŬĂŽƉƟͲ
ŵĂůŝǌĂĐĞƵƐƉŽƎĄĚĄŶşƉƎĞĚƉĢơĂƉŽƐƚƵƉǇǀǉƉŽēĞƚŶşĂŶĂůǉǌǇƌĞĚŝƐͲ
ƚƌŝďƵĐĞǀŶŝƚƎŶşĐŚƐŝůƵ
ƉƽĚŽƌǇƐŶĢǌĂŬƎŝǀĞŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşŵĢŶşĐşĐŚ
ƚƌŝďƵĐĞǀŶŝƚƎŶşĐŚƐŝůƵƉƽĚŽƌǇƐŶĢǌĂŬƎŝǀĞŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşŵĢŶşĐşĐŚ
ďĢŚĞŵ
ǀǉƐƚĂǀďǇ ƐƚĂƟĐŬǉ ƐǇƐƚĠŵ͘ <ĂƚĞĚƌĂ ďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ Ă ǌĚĢŶǉĐŚ
ďĢŚĞŵǀǉƐƚĂǀďǇƐƚĂƟĐŬǉƐǇƐƚĠŵ͘<ĂƚĞĚƌĂďĞƚŽŶŽǀǉĐŚĂǌĚĢŶǉĐŚ
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐşƐĞĚĄůĞƉŽĚşůşŶĂǌƉƎĞƐŸŽǀĄŶşĂŬĂůŝďƌĂĐŝŵĂƚĞŵĂƟĐŬǉĐŚ
ŵŽĚĞůƽĚŽƚǀĂƌŽǀĄŶşĂƐŵƌƓƛŽǀĄŶş͘EĂǌĄŬůĂĚĢǀǉƐůĞĚŬƽŵĢƎĞŶş
ĚĞĨŽƌŵĂĐşĂƉƎĞƚǀŽƎĞŶşŶĂƌĞĄůŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĐŚũƐŽƵǌƉƎĞƐŸŽǀĄŶǇ
ǀǉƉŽēĞƚŶşŵŽĚĞůǇƉƌŽƉƌĞĚŝŬĐŝũĞũŝĐŚĐŚŽǀĄŶşĂơŵũƐŽƵǀǇƚǀĄƎĞŶǇ
ѝEŽǀĄƐůƵǎďĂʹǌŵĢƎĞŶşǌƌĂŬƵǌĚĂƌŵĂ͘
ƌĞůĞǀĂŶƚŶşŵĞƚŽĚǇǀǉƉŽēĞƚŶşĂŶĂůǉǌǇƚĂŬŽǀǉĐŚƚŽŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘WƌŽͲ

 < d h > E

ŝĂŶƚĂŽĚŚĂůşƌĂŬŽǀŝŶƵ

PƎeƟsk ēlánkƽ je možný pouze se souhlasem
redakce a s uvedením zdroje.

Ɛƚƌ͘ϮϮ

Koordinátorem expertního týmu byl
ustanoven Dr. František Skopec, který má
k FJFI více než kladný vztah, neboť je absolventem její Katedry jaderné chemie. Kromě
této fakulty byli přizváni odborníci
z VŠCHT v Praze a firmy COMTES FHT a.s.
Roli poradců sehráli i pracovníci firmy
ŽĎAS, a.s., která se podílela na opravě srdce
zvonu v roce 2002. Motivací ke zvýšenému
úsilí expertního týmu bylo rychle se blížící
výročí 700 let od narození Karla IV.
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Šéfredaktor: PhDr. Vladimíra Kuēerová,
tel. 224 355 030, vladimira.kucerova@cvut.cz

vladimira.kucerova@cvut.cz
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ƐĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƵǀĞĚĞŶǉĐŚ
ŝ ĚĂ
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;ƐŬŽͿ
[ &ŽƚŽ͗Đ͘:ĂŶWŽůŝĐĂƌ]

Ί&ŽƚŽ͗Đ͘DĂƌƟŶ<ƌĄů]

,ĂůŽǀĠůĂďŽƌĂƚŽƎĞ͗ƐŚŽǁŶĞũĞŶŚƵĚĞďŶş͙

ѝWƎĞĚŶĄƓŬǇǀ^ĐŝĞŶĐĞĂĨĠǀ<ůĂĚŶĢ

dƎĞơƌŽēŶşŬ^ƚƵĚĞŶƚƐŬĠŶŽĐŝ&ĂŬƵůƚǇƐƚƌŽũŶşshdŽƉĢƚƉƎŝůĄŬĂůŽďƌŽǀƐŬĠŵŶŽǎƐƚǀşƷēĂƐƚŶşŬƽ͘
hƉƌŽƐƚƎĞĚŚĂůŽǀǉĐŚůĂďŽƌĂƚŽƎş͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵǌĄƌŽǀĞŸƐĂŵŽƚŶǉŵƐƌĚĐĞŵƚĠƚŽĨĂŬƵůƚǇ͕ƐĞ
ϭϴ͘ďƎĞǌŶĂϮϬϭϲŽĚƐĞĚŵŝǀĞēĞƌŬŽŶĂůĂĂŬĐĞƉƌŽƐƚƵĚĞŶƚǇshdŝƓŝƌƓşǀĞƎĞũŶŽƐƚ͘sŚĂůŽǀĠ
ůĂďŽƌĂƚŽƎŝŵĞĐŚĂŶŝŬǇďǇůǀǌƚǇēĞŶƐƚĂŐĞǌƉĞƚůĂŚǀşĂŶĂŶşǌĂŚƌĄůŵũ͘ĨƌŽŶƚŵĂŶƐŬƵƉŝŶǇ
DŽŶŬĞǇƵƐŝŶĞƐƐDĂƚĢũZƵƉƉĞƌƚ͕ďĂůŬĄŶƐŬĄĚĞĐŚŽǀŬĂ>ŽǀĞ^ŽŶŐƐKƌĐŚĞƐƚƌĂĂƐƚƵĚĞŶƚƐŬĄ
ŬĂƉĞůĂdŚĞKƐĞůƐ͘EĂƉĂƌŬŽǀŝƓƟǌĂƉĂƌŬŽǀĂůĂ^ůĂĐŬƐŚŽǁ>ƵŬĄƓĞĞƌŶĠŚŽ͘ŝǀĂĚĞůŶşƐŵƌƓƛ
ŝŵƉƌŽǀŝǌĂēŶşŚŽĚŝǀĂĚůĂ/ŵƉƌĂƐƉŽũŝůĂĐĞůǉǀĞēĞƌĚŽũĞĚŝŶĞēŶĠŚŽĐĞůŬƵ͙
;ƌĞĚͿ


Ί&ŽƚŽ͗>ƵŬĄƓtĂŐŶĞƚĞƌʹZĞĚƵůůDĞĚŝĂ,ŽƵƐĞ͕ǁǁǁ͘ƌĞĚďƵůů͘ĐǌͬƐƚƵĚĞŶƚ]

ƚĄŚŶŽƵ͘sƷŶŽƌƵƐĞƚĠŵĂƚƵƉĂƌĂǌŝƚƽ
ǀŶĂƓĞŵƚĢůĞǀĢŶŽǀĂůƉƌŽĨ͘ZEƌ͘:ƵůŝƵƐ
>ƵŬĞƓ͕^Đ͘ǌWĂƌĂǌŝƚŽůŽŐŝĐŬĠŚŽƷƐƚĂǀƵ
sZ͕ǀďƎĞǌŶƵƐĞĚŝƐŬƵƚŽǀĂůŽŽůĠēďĢƌĂŬͲ
ŽǀŝŶǇͣŶĂŵşƌƵ͘͞WƎşƓƚĢ;Ϯϲ͘ϰ͘ͿƐŝďƵĚĞŵĞ
ƉŽǀşĚĂƚƐƉƌŽĨ͘Dhƌ͘/ǀĂŶĞŵǇůĞǀƐŬǉŵ
ǌ&D/shdŽƚŽŵ͕ũĂŬĠũĞƚŽǌŬŽƵŵĂƚ
ŬŽƐƚƌƵ:ĞŚŽŵŝůŽƐƟ<ĂƌůĂ/s͘
;ƐŬŽͿ

ѝŽǀĞĚŶŽƐƟŬŝŶĞƐŝŽƚĂƉŝŶŐƵ
;ǀĞƐǀĂůŽǀǉĐŚĂŬŽƌĞŬēŶşĐŚƚĞĐŚŶŝŬĄĐŚͿ
ŵŽŚůŽǌşƐŬĂƚǀşĐĞŶĞǎϰϬƐƚƵĚĞŶƚƽ
ŽďŽƌƵ&ǇǌŝŽƚĞƌĂƉŝĞ&D/͘ǀŽƵĚĞŶŶş
ŬƵƌǌ;ϭϴ͘Ăϭϵ͘Ϯ͘Ϳ͕ũĞŶǎƐĞƵƐŬƵƚĞēŶŝů
ĚşŬǇƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐĞƐƉŽůĞēŶŽƐơƉŽƐƚĂƉĞ
Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ƵŵŽǎŶŝůƐƚƵĚĞŶƚƽŵǌǀǉƓŝƚƐŝƐǀŽƵ
ŽĚďŽƌŶŽƐƚ͕ǌşƐŬĂƚƉƌĂŬƟĐŬĠĚŽǀĞĚŶŽƐƟ
ĂǀǇƵǎşǀĂƚƉƎŝƚŽŵŶĞũŵŽĚĞƌŶĢũƓşĐŚƚĞĐŚͲ
ŶŝŬĚŶĞƓŶşĚŽďǇ͘<ŝŶĞƐŝŽƚĂƉŝŶŐƉĂƚƎşŵĞǌŝ
ƚĞƌĂƉĞƵƟĐŬĠŵĞƚŽĚǇ͕ŬƚĞƌĠŵĂũşƓŝƌŽŬŽƵ
ƓŬĄůƵǀǇƵǎŝơǌĞũŵĠŶĂǀĞĨǇǌŝŽƚĞƌĂƉŝŝ͘

DŐƌ͘DŽŶŝŬĂ<ŝŵůŝēŬŽǀĄ͕&D/

[ &ŽƚŽ͗:ĂƌŽƐůĂǀ^ƵĐŚĂŶ]

[ &ŽƚŽ͗ZŽŵĂŶ,ĄũĞŬ]

:ĂƌŶşŬŽŶĐĞƌƚǀŬŽƐƚǉŵĞĐŚďĞŶĄƚƐŬĠŚŽŬĂƌŶĞǀĂůƵ
EĞƚƌĂĚŝēŶş;ŶĞũĞŶͿǀŝǌƵĄůŶşǌĄǎŝƚĞŬŵĢůŝŶĄǀƓƚĢǀŶşĐŝ:ĂƌŶşŚŽŬŽŶĐĞƌƚƵshd͕ũĞŶǎƐĞƉŽĚǌĄƓƟƚŽƵ
ƌĞŬƚŽƌĂƉƌŽĨ͘WĞƚƌĂ<ŽŶǀĂůŝŶŬǇƵƐŬƵƚĞēŶŝůϮϮ͘ďƎĞǌŶĂǀĞƚůĠŵƐŬĠŬĂƉůŝ͘,ƵĚĞďŶşĐŝƚŽƟǎǀǇƐƚŽƵƉŝůŝ
ǀƉĞƐƚƌŽďĂƌĞǀŶǉĐŚŬŽƐƚǉŵĞĐŚǀĞƐƚǇůƵďĞŶĄƚƐŬĠŚŽŬĂƌŶĞǀĂůƵ͘sĞƐůĂǀŶŽƐƚŶşĐŚƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚǌĂǌŶĢůǇ
ƐŬůĂĚďǇŶƚŽŶŝĂsŝǀĂůĚŝŚŽ͕'ĞŽƌŐĞ&ƌŝĞĚƌŝĐŚĂ,ćŶĚĞůĂ͕'ŝƵůŝĂĂĐĐŝŶŝŚŽ͕:ŽŚĂŶŶĂ^ĞďĂƐƟĂŶĂĂĐŚĂ
Ă&͘'ŽƵŶŽĚĂ͘jēŝŶŬƵũşĐşŵŝďǇůŝDĂƌŬĠƚĂDĄƚůŽǀĄĂsĄĐůĂǀEĄǀƌĂƚǀĚŽƉƌŽǀŽĚƵŬŽŵŽƌŶşŚŽŽƌĐŚĞƐƚƌƵ
sŝǀĂůĚŝKƌĐŚĞƐƚƌĂWƌĂŐĂ͘
;ƌĞĚͿ[ &ŽƚŽ͗:ŝƎşZǇƐǌĂǁǇ]

/Ed/&/<dKZKZ/
/Ed/&/<dKZ
/Ed/&/<d
KZKZ/
KZ/
dD

jƐƚƎĞĚŶşŬŶŝŚŽǀŶĂshd
jƐƚƎĞĚŶşŬŶŝŚŽǀŶĂshdǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐsǉƉŽēĞƚŶşŵĂŝŶĨŽƌŵĂēŶşŵĐĞŶƚƌĞŵǀǇƚǀŽƎŝůĂ
jƐƚƎĞĚŶş
ŬŶŝŚŽǀŶĂ shdǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐsǉƉŽēĞƚŶşŵ
ǀĞ ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ Ɛ sǉƉŽēĞƚŶşŵĂŝŶĨŽƌŵĂēŶşŵ
Ă ŝŶĨŽƌŵĂēŶşŵĐĞŶƚƌĞŵǀǇƚǀŽƎŝůĂ
ĐĞŶƚƌĞŵ ǀǇƚǀŽƎŝůĂ
ĂĂǀƷŶŽƌƵǀ/ŶĨŽƌŵĂēŶşŵƐǇƐƚĠŵƵǌƉƎşƐƚƵƉŶŝůĂƉƌŽƐƚƎĞĚşƉƌŽƉƎŝĚĢůŽǀĄŶşũĞĚŶŽǌŶĂēŶĠŚŽ
ĂǀƷŶŽƌƵǀ/ŶĨŽƌŵĂē
ǀ ƷŶŽƌƵ
Ʒ
ǀ /ŶĨŽƌŵĂē
Ĩ
ēŶşŵƐǇƐƚĠŵƵǌƉƎşƐƚƵƉ
Ŷşŵ
ş ƐǇƐƚĠŵƵ
Ġ
ǌƉƎşƐƚƵƉ
Ǝş
ŶŝůĂ
ŶŝůĂƉƌŽƐƚƎĞĚşƉƌŽƉƎŝĚĢů
ŝů ƉƌŽƐƚƎĞĚş
Ǝ Ěş ƉƌŽ ƉƎŝĚĢůŽǀĄŶşũĞĚŶŽǌŶĂē
ƎŝĚĢůŽǀĄŶş
Ą ş ũũĞĚŶŽǌŶĂē
Ě
ēŶĠŚŽ
ŶĠŚŽ
ĠŚ
dD
ĮŬĄƚŽƌƵKZ/;KƉĞŶZĞƐĞĂƌĐŚĞƌĂŶĚŽŶƚƌŝďƵƚŽƌ/Ϳ͕ũĞŶǎƐůŽƵǎşũĂŬŽ
ĚŝŐŝƚĄůŶşŚŽ ŝĚĞŶƟĮ
ĚŝŐŝƚĄůŶşŚŽŝĚĞŶƟ
ĮŬĄƚŽƌƵ
ŬĄƚŽƌƵKZ/;KƉĞŶZĞƐĞĂƌĐŚĞƌ
KZ/ ;KƉĞŶ ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌĂŶĚŽŶƚƌŝďƵƚŽƌ
ĂŶĚ ŽŶƚƌŝďƵƚŽƌ/Ϳ͕ũĞŶǎƐůŽƵǎş
/Ϳ ũĞŶǎ ƐůŽƵǎşũĂŬŽ
ũĂŬŽ
ƐĞŬƵŶĚĄƌŶşŝĚĞŶƟĮŬĄƚŽƌŽƐŽďǇŶĂshdĂũĞƉƌŽƉŽũŝƚĞůŶǉĚŽĐĞůĠŝŶĨŽƌŵĂēŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
ŬĄƚŽƌŽƐŽďǇŶĂshdĂ

ũĞƉƌŽƉŽũŝƚĞůŶǉĚŽĐĞůĠŝŶĨŽƌŵĂēŶşŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
ƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ͘shdƐĞƐƚĂůŽēůĞŶĞŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞKZ/ĂŵŽŚůŽƚĂŬŝŵƉůĞŵĞŶƚŽǀĂƚKZ//
ƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ shd ƐĞ ƐƚĂůŽēůĞŶĞŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ
ƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ͘shdƐĞƐƚĂůŽ
ēůĞŶĞŵ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞKZ/ĂŵŽŚůŽƚĂŬ
KZ/ Ă ŵŽŚůŽ ƚĂŬŝŵƉůĞŵĞŶƚŽǀĂƚKZ/
ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽǀĂƚ KZ//
/
ĚŽƐǇƐƚĠŵƵshd͘<ĂǎĚǉƵǎŝǀĂƚĞůƐŝũĞũŵƽǎĞǌĚĂƌŵĂǌĂůŽǎŝƚƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵƐǀĠŚŽǀůĂƐƚͲ
ŶşŚŽƉƌŽĮůƵǀhƐĞƌŵĂƉshd͕ĂƚĂŬƐŝƐƉƌĂǀŽǀĂƚƉƌŽĨĞƐŶşǎŝǀŽƚŽƉŝƐǀƉƌŽĮůƵKZ/͘WƌŽ
ĂƵƚŽŵĂƟĐŬĠƐƚĂŚŽǀĄŶşǌĄǌŶĂŵƽƐǀǉĐŚƉƵďůŝŬĂĐşĚŽKZ/ũĞŶĞǌďǇƚŶĠƵĚĢůŝƚƉƌǀŽƚŶşƉŽǀŽͲ
ůĞŶşƉƌŽĚƵĐĞŶƚƽŵĚĂƚĂďĄǌş͘KZ/ũĞŶĂƉƎ͘ŝŵƉůĞŵĞŶƚŽǀĂŶǉǀĐŝƚĂēŶşĐŚĚĂƚĂďĄǌşĐŚtĞďŽĨ
DŽƐƚǇũƐŽƵŽďĚŝǀŽǀĂŶĠƉƌŽƐǀŽũŝŬƌĄƐƵĂƐŵĢůŽƐƚ͕ƉƌŽŬůşŶĂŶĠƉƎŝũĞũŝĐŚŽƉƌĂǀĄĐŚ͘EĂ&ĂŬƵůƚĢƐƚĂǀĞďŶş
^ĐŝĞŶĐĞĂ^ĐŽƉƵƐ͕ŬĚĞƉŽŵĄŚĄŶĂůĠǌƚŬŽŵƉůĞƚŶşǌĄǌŶĂŵĚĂŶĠŚŽĂƵƚŽƌĂďĞǌŽŚůĞĚƵŶĂƉƎĞͲ
shdƐĞũŝŵǀĢŶƵũĞŵĞǌŵŶŽŚĂƷŚůƽ͗ƎĞƓşŵĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͕ĂŶĂůǇǌƵũĞŵĞĂŵŽŶŝƚŽƌƵũĞŵĞũĞũŝĐŚƐƚĂǀ͕ǀƌĄŵĐŝ
ŬůĞƉǇǀƉƎşũŵĞŶş͕ǌŵĢŶƵƉƎşũŵĞŶşǀƉƌƽďĢŚƵŬĂƌŝĠƌǇĂƉŽĚ͘ƵƚŽƌƐǀĠKZ//ƵǀĄĚşŚŶĞĚ
ŬůĞƉǇǀƉƎşũŵĞŶş͕ǌŵĢŶƵƉƎşũŵĞŶşǀƉƌƽďĢŚƵŬĂƌŝĠƌǇĂƉŽĚ͘ƵƚŽƌƐǀĠKZ//ƵǀĄĚşŚŶĞĚ
ǀĢĚĞĐŬŽͲǀǉǌŬƵŵŶǉĐŚƉƌŽũĞŬƚƽƉƎŝĐŚĄǌşŵĞƐƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵŝŝŶŽǀĂĐĞŵŝ͘DŶŽŚĠƉŽǌŶĂƚŬǇǌǀǉǌŬƵŵƵ
ŶĂǌĂēĄƚŬƵƉƵďůŝŬĂēŶşŚŽƉƌŽĐĞƐƵƉƎŝǌĂƐůĄŶşƌƵŬŽƉŝƐƵĚŽƌĞĚĂŬĐĞĂƚŽƚŽ/ĂƵƚŽƌĂũĞŽĚƚĠ
ƐĞƷƐƉĢƓŶĢƵƉůĂƚŸƵũşǀƉƌĂǆŝ͘
ĚŽďǇũŝǎŶĞŽĚĚĢůŝƚĞůŶĢƐĚĂŶǉŵĚŽŬƵŵĞŶƚĞŵƐƉŽũĞŶŽ͘sƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢǀƓĞĐŚŶĂƉƌĞƐƟǎŶş
ǀǇĚĂǀĂƚĞůƐƚǀşƉŽĂƵƚŽƌŽǀŝũĞŚŽKZ//ǀǇǎĂĚƵũş͘WƌŽƉŽũĞŶş/shdĂKZ//ǀĂŶĂůǇƟĐͲ
Mosty jsou důležitou součástí dopravní žitosti nesmíme zapomenout ani na stavitele lostních tratí pro rychlosti kolem 300 km/
ŬĠŵŶĄƐƚƌŽũŝ/ŶŝƚĞƐƵƐŶĂĚŶşĂǌƉƎĞƐŶşĐŝƚĂēŶşĂďŝďůŝŵĞƚƌŝĐŬĠĂŶĂůǉǌǇ͕ŶĂƉƎ͘,ͲŝŶĚĞǆĂƵƚŽƌĂ͘
cesty na železnici nebo na pozemní komuni- krásných kamenných mostů, bez kterých si hod. (pokud k jejich výstavbě přikročíme),
ŽďƵĚŽƵĐŶĂƐĞƚĠǎƵǀĂǎƵũĞŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝKZ//ĚŽŶĄƌŽĚŶşŚŽƌĞŐŝƐƚƌƵ/^sĂs͘

sǉǌǀǇƉƌŽŶŽǀŽƵŐĞŶĞƌĂĐŝŵŽƐƚĂƎƽ

ћsǉƉƌĂǀŶŽƵŬŶŝŚƵhŵĢŶşƉĂƌŽƉůĂǀďǇƉŽ

ћ:ĂŬƉƎĞŵǉƓůĞũşĂƌĐŚŝƚĞŬƟ͍^ƚƵǎŬŽƵǀƌƵĐĞ͊
WĞĚĂŐŽŐŽǀĠ&ĂŬƵůƚǇĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇshdǀǇĚĂůŝ
ŬŶŝŚƵƐŬŝĐƉƎĞĚŶşĐŚēĞƐŬǉĐŚĂƌĐŚŝƚĞŬƚƽ͘ƵƚŽƌǇ
ĂƚƌĂŬƟǀŶşƉƵďůŝŬĂĐĞ^ŬŝĐŝʹ^ŬĞƚĐŚĞƐũƐŽƵ:ĄŶ
^ƚĞŵƉĞů͕<ĂƚĞƎŝŶĂ<ŽŸĂƚĂŽůĞũƓŽǀĄ͕ĂŶŝĞů
ƌĂĐŚƚůĂ:ĂŶ:ĂŬƵďdĞƐĂƎ͘<ŶŝŚƵŶĂ&ƉŽŬƎƟů
ϯ͘ƷŶŽƌĂŬŶŝǎŶşŐƌĂĮŬDŝĐŚĂůŝŚůĄƎ͘

;ƌĞĚͿ[ &ŽƚŽ͗ĂƌĐŚŝǀ]

ћy͘ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂēŶşƉůĞƐshdƐĞƵƐŬƵƚĞēŶŝůϮϬ͘ƷŶŽƌĂŶĂŽİ
ĞēŶŝůϮϬ͘ƷŶŽƌĂŶĂŽİŶĢ͘,ƌĄůWůĞƐŽǀǉŽƌĐŚĞƐƚƌ
ŶĢ͘,ƌĄůWůĞƐŽǀǉŽƌĐŚĞƐƚƌ
ƉƌĂǎƐŬǉĐŚƐǇŵĨŽŶŝŬƽĂKƌĐŚĞƐƚƌ<ĂƌůĂsůĂĐŚĂ͕ǀǇƐƚŽƵƉŝůŝŽŚƵƓDĂƚƵƓ͕DŽŶŝŬĂďƐŽůŽŶŽǀĄ͕
ĐŚĂ͕ǀǇƐƚŽƵƉŝůŝŽŚƵƓDĂƚƵƓ͕DŽŶŝŬĂďƐŽůŽŶŽǀĄ͕
KŶĚƎĞũƌǌŽďŽŚĂƚǉ͕:KůĚƎŝĐŚƵƌĚĂ͕DĂƌƟ
ƌƟŶĂ&ŝůĂĂƐƚƵĚĞŶƚƐŬĠŬĂƉĞůǇĂƉƚĂŝŶWǇƌŽĂdǁŝƐƚĞĚ
dŝŵďĞƌ͘
;ƌĞĚͿ
;ƌĞĚͿ[ &ŽƚŽ͗:ŝƎşZǇƐǌĂǁǇ]

kaci. Jsou na ně kladeny nejvyšší požadavky lze i dnešní dopravu těžko představit.
na kterých budou mosty tvořit významný

>ĞŶŬĂEĢŵĞēŬŽǀĄ͕j<
z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. Mosty
Výstavba kapacitních a rychlostních sil- podíl. To bude velká technická výzva pro
ќsşĐĞŶĂŚƩƉ͗ͬͬŬŶŝŚŽǀŶĂ͘ĐǀƵƚ͘ĐǌͬǀĞĚĂͬŽƌĐŝĚͲŶĂͲĐǀƵƚͬ
musí především sloužit dopravě jak té běžné, ničních komunikací si vyžádala i významný novou generaci mostařů.
tak mimořádné, a v drsných podmínkách vývoj a pokrok v mostním stavitelství. A tak
Lávky pro chodce jsou samostatnou
agresivního prostředí oproti jiným stav- bylo realizováno v posledních padesáti kapitolou mostního stavitelství. U nich
bám. Z toho pak vyplývají
nemalé nároky letech mnoho dopravních staveb. Lze říci, se právem očekává jejich kreativita, konWdഩϮͬϮϬϭϲപ7
na jejich návrh, stavbu, údržbu, opravy že je mosty ozdobily. Zde je třeba jmenovat strukční a architektonický nápad.
Velkým přínosem z hlediska trvanlia rekonstrukce. Mosty jsou součástí tzv. alespoň Nuselský most v Praze, Žďákovský
kritické infrastruktury, které musí z hle- most, mosty na D1 ve Hvězdonicích, přes vosti a životnosti betonových konstrukcí je
diska bezpečnosti státu odolávat antropo- Vodní dílo Želivka a ve Velkém Meziříčí, vývoj vysokohodnotných betonů HPC, popř.
genním hrozbám a přírodním katastrofám. z novějších pak Mariánský most v Ústí nad UHPC, což je současná snaha technologicKromě těchto technických požadavků musí Labem, Trojský most v Praze, mosty přes kých laboratoří.
splňovat i ekonomická a estetická kritéria. Radotínské údolí, na kterých se významně
Mostní stavitelství úspěšně využívá,
Důležité jsou celoživotní náklady na mostní podíleli absolventi a pracovníci ČVUT.
stejně jako tomu bylo v minulosti, veškeré
objekt. Mosty, jako velká stavební díla,
V oblasti železničních mostů přináší ve světě používané technologie a kontakty se
musí být vhodně zakomponovány do kra- nové požadavky výstavba koridorových tratí. zahraničím, které umožňují přinášet do naší
jiny nebo do urbanismu města. V mnoha Současné požadavky na kvalitu železniční země zahraniční zkušenosti a inovační
případech se stávají logem města – Karlův dopravní cesty a komfort cestujících si vyžá- prvky. Na fakultu přichází i nová generace
most v Praze, Golden Gate v San Francisku, daly změnu v pojetí navrhování železnič- mostařů, kteří při své práci čerpají ze zkušeHarbour Bridge v Sydny, Mariánský most ních mostů. Prvkové mostovky byly nahra- ností získaných v projektových kancelářích
v Ústí nad Labem aj.
zeny mostovkami s průběžným kolejovým a na stavbách.
V minulosti dosáhlo české mostní stavi- ložem. Zcela jiný přístup si v budoucnu
Pracovníci Fakulty stavební ČVUT,
telství významných úspěchů, které vyvrcho- vyžádá připravovaná koncepce vysokorych- doktorandi i studenti se významně podílejí
lily stavbou velkých silničních a železnična řešení vědecko-výzkumných projektů.
V současné době je stěžejním projektem
ních mostů a které dodnes tvoří významné
pomníky technického umu. Zasloužili se
fakulty CESTI – Centrum pro efektivní
ќയ DŽƐƚŶşƐƚĂǀŝƚĞůƐƚǀş
o to také profesoři ČVUT v Praze, z nichž
a udržitelnou dopravní infrastrukturu, jehož
ƷƐƉĢƓŶĢǀǇƵǎşǀĄ͕ƐƚĞũŶĢ
je vhodné zmínit alespoň prof. Františka
součástí jsou technické inovace v oblasti
Kloknera (zakladatele Kloknerova ústavu
ũĂŬŽƚŽŵƵďǇůŽǀŵŝŶƵůŽƐƟ͕ mostů. Získané nové poznatky z projektu
ČVUT) a prof. Stanislava Bechyně v oblasti
ǀĞƓŬĞƌĠǀĞƐǀĢƚĢƉŽƵǎşǀĂŶĠ se uplatňují v praxi, jedná se např. o poubetonových mostů a prof. Jana Koláře
žití vysokopevnostních betonů, použití
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĂŬŽŶƚĂŬƚǇƐĞ
a prof. Františka Faltuse v oblasti ocelových
vláken pro vyztužení plastů a betonu, spoǌĂŚƌĂŶŝēşŵ͕ŬƚĞƌĠƵŵŽǎŸƵũş lupůsobení nosné konstrukce železničního
mostů, jejichž publikace jsou dodnes praƉƎŝŶĄƓĞƚĚŽŶĂƓşǌĞŵĢ
menem poznání.
mostu s kolejí a výpočetní analýzy. Součástí
Současně s poctivou prací na stavbách
výzkumu jsou také zatěžovací zkoušky
ǌĂŚƌĂŶŝēŶşǌŬƵƓĞŶŽƐƟ
v minulosti bylo docíleno toho, že mnoho
ĂŝŶŽǀĂēŶşƉƌǀŬǇ͘EĂĨĂŬƵůƚƵ a dlouhodobý monitoring chování významtěchto objektů se dochovalo a slouží dopravě
ných mostů, jehož výsledkem je mimo jiné
ƉƎŝĐŚĄǌşŝŶŽǀĄŐĞŶĞƌĂĐĞ
až do dnešní doby. Mostní stavitelství
potvrzení správnosti teoretických předpoŵŽƐƚĂƎƽ͕ŬƚĞƎşƉƎŝƐǀĠ
v českých zemích a později v Českoslovenkladů. Významnou podporu výzkumné
činnosti v oblasti mostů získává fakulta
sku mělo vždy vysokou úroveň a mohlo
ƉƌĄĐŝēĞƌƉĂũşǌĞǌŬƵƓĞŶŽƐơ
se směle srovnávat s okolními zeměmi.
v rámci projektů TA ČR, GA ČR, COST,
ǌşƐŬĂŶǉĐŚǀƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĐŚ
V České republice je dodnes mnoho železale i v řadě projektů pro státní i soukromý
^ƚĂůǇƐĞŶĞĚşůŶŽƵƐŽƵēĄƐơŶĂƓĞŚŽǎŝǀŽƚĂ͘EĞũĞŶ
ŬĂŶĐĞůĄƎşĐŚĂŶĂƐƚĂǀďĄĐŚ͘
ničních mostů, které byly postaveny před
sektor. Na následujících stranách předstaĚŽƉƌĂǀƵƐŝďĞǌŶŝĐŚŶĞĚŽǀĞĚĞŵĞƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚ͘sƚĠŵĂƚƵ
více než sto lety. Jsou to především ocelové
vujeme alespoň některé významné aktivity
ƚŽŚŽƚŽǀǇĚĄŶşWƌĂǎƐŬĠƚĞĐŚŶŝŬǇƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞŵĞĂŬƟǀŝƚǇ
příhradové konstrukce. Těsně před druhou
v oboru mostního stavitelství.
ĨĂŬƵůƚĂƐŽƵēĄƐơshd͕ƐƉũĂƚĠƐŵŽƐƚǇŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉŵŝ͕
světovou válkou byly také postaveny velké

ĚŽĐ͘/ŶŐ͘sůĂĚŝƐůĂǀ,ƌĚŽƵƓĞŬ͕^Đ͕͘
obloukové mosty, a to zejména při zahájení

ĚŽĐ͘/ŶŐ͘dŽŵĄƓZŽƩĞƌ͕^Đ͕͘
ƐŽƵēĂƐŶǉŵŝŝďƵĚŽƵĐşŵŝ͙
výstavby dálnice Praha-Brno. Při této příle
&ĂŬƵůƚĂƐƚĂǀĞďŶş

Více na h p://ctn.cvut.cz/pt

[ &ŽƚŽ͗:ŝƎşZǇƐǌĂǁǇ ]

ϲപWdഩϮͬϮϬϭϲ

ƎĞĐĞsůƚĂǀĢϭϴϲϱʹϮϬϭϱƉƎĞĚƐƚĂǀŝůĂϭϴ͘ƷŶŽƌĂ
ƎĞĐĞsůƚĂǀĢϭϴϲϱʹϮϬϭϱƉƎĞĚƐƚĂǀŝůĂϭϴ͘ƷŶŽƌĂ
ƎĞĚŝƚĞůŬĂDjs^shdĚŽĐ͘>ĞŶŬĂaǀĞĐŽǀĄ
ƐƉŽůƵƐ:hƌ͘WĞƚƌŽƵ^ŵŽůşŬŽǀŽƵ͕ŶĄŵĢƐƚŬǇŶş
ŵŝŶŝƐƚƌĂŬƵůƚƵƌǇZ͕ĂDŐƌ͘<ůĄƌŽƵEĢŵĐŽǀŽƵ͕
ŵŝŶŝƐƚƌĂŬƵůƚƵƌǇZ͕ĂDŐƌ͘<ůĄƌŽƵEĢŵĐŽǀŽƵ͕
ƎĞĚŝƚĞůŬŽƵ^ƚĄƚŶşƉůĂǀĞďŶşƐƉƌĄǀǇ͘<ŽůĞŬƟǀŶş
ŵŽŶŽŐƌĂĮĞ͕ŬƚĞƌĄǀǌŶŝŬůĂƉŽĚǀĞĚĞŶşŵ
EŝŬŽůĂũĞ^ĂǀŝĐŬĠŚŽ;Djs^Ϳ͕ƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞ
EŝŬŽůĂũĞ^ĂǀŝĐŬĠŚŽ;Djs^Ϳ͕ƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞ
ǀǉƐůĞĚĞŬďĂĚĂƚĞůƐŬĠŚŽƷƐŝůşƐŽƵƐƚƎĞĚĢŶĠŚŽ
ǀǉƐůĞĚĞŬďĂĚĂƚĞůƐŬĠŚŽƷƐŝůşƐŽƵƐƚƎĞĚĢŶĠŚŽ
ŬŽůĞŵĂŬƌĞĚŝƚŽǀĂŶĠŚŽĚŽŬƚŽƌƐŬĠŚŽƐƚƵĚŝũŶşŚŽ
ŬŽůĞŵĂŬƌĞĚŝƚŽǀĂŶĠŚŽĚŽŬƚŽƌƐŬĠŚŽƐƚƵĚŝũŶşŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵƵ,ŝƐƚŽƌŝĞƚĞĐŚŶŝŬǇ͘

;ƌĞĚͿ[ &ŽƚŽ͗DŝůĂŶǀŽƎĄŬ]

6

ϭϮപWdഩϮͬϮϬϭϲ

WdഩϮͬϮϬϭϲപϭϯ

7

CALL

®

5

CALL

®

Časopis TecniCall

63(&, /1=$0¾Å(11$7(&+12/2*,(352$50 '8$%(=3(¼1267
TÉMA: ELEKTROTECHNIKA / 80¾/ ,17(/,*(1&(strana 20 / 863 9 152%27Æ strana 22 / INTERMÉDIA strana 26

Díky spolupráci Odboru PR a marke ngu Rektorátu ČVUT
a Nakladatelství ČVUT (redakce a grafika) vychází časopis TecniCall.
Informuje o výsledcích vědy a výzkumu na ČVUT, unikátních
vědecko-výzkumných projektech a spolupráci jednotlivých
pracovišť a praxe, čímž se snaží přiblížit ČVUT k průmyslu.
Distribuce probíhá prostřednictvím stojanů, které jsou umístěny
ve veřejných prostorech, jako jsou ministerstva, magistráty
a business komplexy v Praze, na veletrzích (IDET, MSV Brno,
Gaudeamus atd.) a v rámci ČVUT.
Rozsah 32–40 stran, náklad 6 000–7 000 vý sků.
Periodicita: čtvrtletník. ISSN: 1805-1030
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Více na h p://www.tecnicall.cz
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Produkce
ve vlastní skárně
Česká technika – nakladatelství ČVUT skne většinu produkce ve
vlastní skárně, která je vybavena digitálními stroji pro černobílý
i barevný sk.
Součás skárny je vlastní knihařské zpracování s možnos ši
vazby V1 a lepené vazby V2 včetně vybavení pro laminaci.
V roce 2015 a v prvním čtvrtle 2016 skárna vyrobila 81 tulů
skript a odborných knih.
Kromě studijní literatury vy sklo středisko 307 tulů dalších
publikací pro školu a jednotlivé fakulty a ústavy.
Tiskárna zpracovala i další zakázky pro firmy, ins tuce apod.
Tiskárna nabízí:
•
sky publikací, brožur, letáků, pozvánek apod. i pro zákazníky
mimo ČVUT v Praze
• kalkulace a další detaily konkrétní zakázky konzultujte
s vedoucí výroby Jitkou Greplovou (tel.: 224 353 360,
733 679 893, jitka.greplova@cvut.cz).

↘ Univerzitní knihkupectví
odborné literatury
Zajišťuje především prodej
skript, vysokoškolských učebnic,
monografií, vědecké a odborné
literatury, cizojazyčných publikací
a odborných časopisů. Nabízí
elektronické nosiče, vybraný
so ware a další sor ment.
Knihkupectví sídlí v dejvickém
vysokoškolském areálu v přízemí
Národní technické knihovny.
Vedoucí: Věra Mikulková
tel.: 224 355 003
vera.mikulkova@cvut.cz
Technická 6, 160 80 Praha 6

KĐĞŸŽǀĄŶşƐƚĂǀĞď
ĂƐƚĂǀĞďŶşǌĂŬĄǌŬǇϮ

Nové aspekty
stavební ekonomiky 4

ZĞŶĄƚĂ^ĐŚŶĞŝĚĞƌŽǀĄ,ĞƌĂůŽǀĄ
ĂŬŽůĞŬƟǀ

Renáta Schneiderová Heralová
ĂŬŽůĞŬƟǀ

ĞƐŬĠǀǇƐŽŬĠƵēĞŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠǀWƌĂǌĞ͕
&ĂŬƵůƚĂƐƚĂǀĞďŶş

ĞƐŬĠǀǇƐŽŬĠƵēĞŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠǀWƌĂǌĞ͕
&ĂŬƵůƚĂƐƚĂǀĞďŶş

Internetový obchod: h ps://eobchod.cvut.cz
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↘ Novinky 2016
VOREL, Jakub
Urban Simula on Modeling in the
Context of the Czech Republic
1. vydání, 310 s., 398 Kč,
ISBN 978-80-01-05825-1
Anglicky psaná monografie seznamuje
čtenáře s teore ckými základy
a prak ckým uplatněním simulačních
modelů měst a městských regionů.
První část knihy využívá jedenác
vybraných urbánních simulačních
modelů k ilustraci základních principů
a východisek simulačního modelování.
Zvláštní pozornost je věnována
objasnění způsobu, jakým modely reprezentují rozhodování
a chování typických aktérů v prostředí města. Druhá část knihy
prezentuje možné způsoby a postupy prak ckého uplatnění mikrosimulačních modelů v prostředí České republiky.

JAREŠ, Mar n
Integrovaná doprava v praxi. Jedna
jízdenka, jeden tarif, jeden jízdní řád,
jedna síť
1. vydání, 192 s., 202 Kč,
ISBN 978-80-01-05896-1
Publikace je zaměřena na integraci
veřejné městské a regionální
dopravy v rámci integrovaných
dopravních systémů. V úvodní čás
jsou představeny výchozí podmínky
a významné zákony ovlivňující
veřejnou dopravu doprovázené
shrnu m důvodů, proč by integrované dopravní systémy měly
vznikat. Autor shromáždil poznatky o vývoji integrace v Německu
i v České republice a zaměřil se též na problémy, s nimiž se veřejná
doprava potýká. Popisuje princip integrace, zpřesňuje pojem
integrovaný dopravní systém a především definuje jednotlivá
integrační opatření pro příslušné stupně integrace. V závěru
představuje zdařilé realizace IDS v praxi a celou řadu příkladů
integračních opatření.
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SÝKORA, Miroslav; HOLICKÝ, Milan;
MARKOVÁ, Jana; ŠENBERGER, Tomáš
Probabilis c Reliability Assessment
of Exis ng Structures / Focused on
industrial heritage buildings
1. vydání, 106 s., 139 Kč,
ISBN 978-80-01-05880-0

Opravy a modernizace existujících
konstrukcí jsou úkolem s velkým
ekonomickým významem. Mnoho
existujících konstrukcí včetně těch
považovaných za industriální dědictví
bylo navrženo podle zastaralých
předpisů a nesplňuje požadavky současných norem pro navrhování
– Eurokódů.
V současnos se spolehlivost existujících konstrukcí ověřuje
většinou s využi m metody dílčích součinitelů. Klíčové kroky
pravděpodobnostního hodnocení existujících konstrukcí zahrnují
aktualizaci pravděpodobnostních modelů základních veličin
a pravděpodobnos poruchy a op malizaci směrných úrovní
spolehlivos . Ukazuje se, že tyto úlohy vyžadují nové teore cké
poznatky i opera vní postupy pro prak cké aplikace. Proto se
na ně předložená monografie zaměřuje; důraz se klade na využi
pravděpodobnostních metod. Zpracované postupy se uplatní
při hodnocení existujících budov i mostů. Cílová skupina čtenářů
zahrnuje vědecké pracovníky, projektanty i vysokoškolské studenty.

↘ Připravujeme
BAŠTA, Jiří
Otopné plochy / Otopná tělesa
2. přepracované vydání
BRŮHOVÁ, Klára
Praha nepostavená
1. vydání
DYLEVSKÝ, Ivan
Anatomie dítěte – nipioanatomie 2. díl
1. vydání
DYLEVSKÝ, Ivan
Oculus et Visus
1. vydání
HLAVÁČ, Václav; SEJKOT, Roman
Kniha fotografie / Od fotogramu k výpočetní fotografii
1. vydání
HOLICKÝ, Milan; MARKOVÁ, Jana
Aplikace teorie spolehlivos a rizik ve stavebnictví
1. vydání
CHYSKÝ, Jan; NOVÁK, Jaroslav; NOVÁK, Lukáš
Moderní elektrické pohony s pulzním a frekvenčním řízením
1. vydání
JIŘÍČEK, Ondřej
Úvod do akus ky
1. vydání
JUNG, Karel; SÝKORA, Miroslav; HOLICKÝ, Milan; MARKOVÁ, Jana;
MAKOVIČKA, Daniel; MAŇAS, Pavel; VINTR, Zdeněk; KROUPA,
Lubomír
Hodnocení bezpečnos a rizik silničních mostů a tunelů
1. vydání
KAŇKA, Jan; NOVÁČEK, Jiří; LÁDYŠ, Libor
Akus ka budov
1. vydání
KIMLIČKOVÁ, Monika; DYLEVSKÝ, Ivan; JEŘÁBEK, Jiří; NAVRÁTIL,
Leoš; PRŮCHA, Jaroslav
Fyzikální léčebné metody
1. vydání
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odborné knihy │
KOPŘIVA, Miloš; NETUŠIL, Michal; HIRNŠAL; Zdeněk;
ACHTEN, Henri
Architecture with the membranes and folies
1. vydání

│ odborné knihy
↘ Vyšlo 2015
ČERNÝ, Jaroslav; ČERNÁ, Růžena;
GEMPERLE, Fran šek; HÁJKOVÁ,
Vladimíra; KOČANDRLOVÁ, Milada;
PRŮCHA, Ladislav; TAUFER, Jiří
Matema ka. Přijímací zkoušky na ČVUT
3. vydání, 218 s., 158 Kč,
ISBN 978-80-01-05849-7

KOVÁŘ, Pavel
Družicová navigace, od teorie k aplikacím v so warovém přijímači
1. vydání
NAVRÁTIL, Leoš; KORMÚTH, Emil; JEBAVÝ, Ladislav
Klinická radiobiologie
1. vydání
PAVELKA, Karel; ŘEZNÍČEK; Jan; BÍLÁ, Zdeňka; PAVLÍK, Milan;
KAŠIČKA, Fran šek
Exaktní metody průzkumu památek s využi m geode ckých
a geofyzikálních metod
1. vydání

Sbírka vybraných úloh středoškolské
matema ky, ze které se vybírají příklady
u přijímací zkoušky z matema ky
na ČVUT. Knížka v jednotlivých kapitolách
zahrnuje základní pojmy, několik
vybraných řešených úloh a nakonec
neřešené příklady na procvičení. Poslední kapitola obsahuje aktuální
otevřenou databázi úloh, ze které se generují testy u přijímacích
zkoušek z matema ky na většině fakult ČVUT.

SALABOVÁ, Ludmila; HÁJKOVÁ, Simona; NOVOTNÁ, Irena
Mobilizační techniky v oblas páteře
1. vydání

DULLA, Matúš; BENEŠ, Ondřej;
BERAN, Lukáš; GUZIK, Hubert;
HAUSEROVÁ, Milena; KALINA, Pavel;
RYKL, Michael; ŠEVČÍK, Oldřich;
VORLÍK, Petr
Kapitoly z historie bydlení
do sk 1. vydání, 282 s., 396 Kč,
ISBN 978-80-01-05433-8

SATRAPA, Ladislav; BROUČEK, Miroslav; KRÁLÍK, Mar n; NOWAK,
Petr; ZUKAL, Milan; FOŠUMPAUR, Pavel
Uzávěry jezů a přelivů v ČR / Provoz a spolehlivost v běžném
provozu a v extrémních situacích
1. vydání
ŠAFAŘÍK, Pavel; VESTFÁLOVÁ, Magda
Termodynamika vlhkého vzduchu
1. vydání

Kniha odhaluje v dávné i blízké historii
překvapivá fakta a souvislos , které
mnohdy dodnes určují způsob, jak
bydlíme. Autoři odkrývají poznatky
o způsobech vytápění a osvětlení
ve středověku, studují zvláštnos nájemného domu 19. stole i to, jak
se stavěly vily a jak dělnické domky. Přibližují čtenáři revoluci, kterou
způsobil v bydlení železobeton, elektřina a automobil, všímají si, jak
se zmenšovala kuchyň a sledují osudy dodnes masově rozšířeného
fenoménu zvaného panelák. Výklad rozmanitých témat je čtenářsky
poutavý a sahá od historických pozoruhodnos po ožehavá témata
současného bydlení. Publikace je určena jak odborníkům v oblas
bydlení, tak studentům architektury a zájemcům o dějiny bydlení.
Kapitoly z historie bydlení
DĂƚƷƓƵůůĂĂŬŽůĞŬƟǀ

VANĚČEK, David; SVOBODA, Emanuel; DOBROVSKÁ, Dana; KOZÍK,
Tomáš; ŠVARCOVÁ, Iva
Kompendium oborové didak ky
1. vydání
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│ odborné knihy
KOPŘIVA, Miloš; NETUŠIL, Michal;
ACHTEN, Henri; HIRNŠAL, Zdeněk
Membránová architektura
1. vydání, 206 s., 380 Kč,
ISBN 978-80-01-05693-6

HOLICKÝ, Milan
Aplikace teorie pravděpodobnos
a matema cké sta s ky
1. vydání, 164 s., 167 Kč,
ISBN 978-80-01-05803-9
Teorie pravděpodobnos
a matema cká sta s ka představují
mladé, rychle se rozvíjející vědecké
disciplíny, které se již staly nezbytnou
součás mnoha oblas moderní vědy
a techniky. Kniha je určena především
pro specialisty technického
zaměření. Lze ji však také využít jako
opera vní příručku při aplikacích v nejrůznějších dalších oborech.
Text zahrnuje poznatky autora získané při řešení technických
problémů a podklady k jeho přednáškám na technických vysokých
školách. Vychází zejména z aplikací matema cké sta s ky v oblas
spolehlivos , hodnocení rizik a pravděpodobnostních rozborů
systémů zahrnujících stavební konstrukce. Numerické příklady
se proto týkají především technických úloh. Obecné poznatky
a postupy lze však použít při řešení jakýchkoli problémů, u kterých
se významně projevují různé druhy nejistot. Text věnovaný
teore ckým otázkám je doplněn řadou numerických příkladů, které
osvětlují a doplňují obecné postupy a současně naznačují možnos
dalších aplikací teorie pravděpodobnos a matema cké sta s ky
v různorodých oborech.

HOSPODKA, Jakub;
PLENINGER, Stanislav
Vliv letecké dopravy na atmosféru.
Problema ka začlenění leteckých
společnos do EU ETS
1. vydání, 100 s., 97 Kč,
ISBN 978-80-01-05824-4
Monografie shrnuje vliv letecké
dopravy na atmosféru, důležitý pro
toto odvětví nejen z ekonomického
hlediska. Jelikož letectví je v Evropské
unii zapojeno do systému EU ETS
pro obchodování s emisemi, věnuje
se kniha i postupu začlenění dopravců do toho systému. Popisuje
všechny povinnos leteckého provozovatele i způsoby, jak je naplnit.
Autoři také analyzují vlivy leteckých emisí na atmosféru, především
emisí skleníkových plynů a aerosolů. Zvláštní pozornost věnují
kondenzačním stopám letadel a tvorbě cirrovité oblačnos a jejich
dopadům na radiační bilanci Země.
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S naplňováním soudobých trendů
dynamické a organické architektury
konvenují určité stavební konstrukce
a technologie. Inspirována vzory
ze živé i neživé přírody mezi ně
nepochybně patří také membránová
architektura.
Navrhování nekonvenčních tvarů
membránových konstrukcí je v digitální době našeho věku
nepoměrně snazší, než bývalo dříve. Publikace přibližuje používání
so warové podpory určené k navrhování membránových
konstrukcí.
Odborná kniha také uvádí zásady prostorového navrhování těchto
konstrukcí, doplněné o analýzy vybraných staveb, které reprezentují
uplatnění membránových materiálů v současném stavebnictví.
V českojazyčném prostředí se jedná o první ucelenou publikaci,
která se zabývá výhradně mto specifickým oborem architektury.

MODERNÍ
TRENDY
W\jWZs
/KD^z

KRÁTKÝ, Lukáš; JIROUT, Tomáš
Moderní trendy předúprav biomasy
pro intenzifikaci výroby biopaliv
2. generace
1. vydání, 190 s., 168 Kč,
ISBN 978-80-01-05720-9

Předúprava suroviny je klíčovým
krokem výroby biopaliv druhé
generace jako alterna vního zdroje
energií a cenných látek k výrobě
Lukáš Krátký
dŽŵĄƓ:ŝƌŽƵƚ
ekoinova vních materiálů. Cílem
této knihy je shrnout a představit
čtenáři moderní trendy a nejnovější
poznatky celosvětového výzkumu právě na poli předúprav odpadní
biomasy, diskutuje výhody a nevýhody jednotlivých metod
zpracování při průmyslovém využi a přináší doporučení v závislos
na typu zpracovávaného materiálu. Detailně je řešena především
problema ka zvýšení rozložitelnos surovin a maximalizování jejich
energe cko-chemického potenciálu s ohledem na ekologickou
přívě vost. Proto se autoři podrobněji věnují především ekologicky
šetrným technologiím mechanické dezintegrace a hydrotermickému
zpracování.
ƉƌŽŝŶƚĞŶǌŝĮŬĂĐŝǀǉƌŽďǇďŝŽƉĂůŝǀ
ĚƌƵŚĠŐĞŶĞƌĂĐĞ
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│ odborné knihy
KRAUS, Ivo
Ženy v dějinách matema ky, fyziky
a astronomie
1. vydání, 302 s., 365 Kč,
ISBN 978-80-01-05770-4

Publikace je koncipována jako soubor
příběhů o ženách, kterým se exaktní
vědy staly ušlech lou zálibou i životním
posláním. V pětadvace kapitolách
a stovce biografických hesel se
čtenáři seznámí s osudy a vědeckým
dílem významných matema ček,
fyziček a astronomek světové historie
od dob starého Řecka až do současnos . Autor předkládá zajímavos
o osobnostech dosud uznávaných nejen ve vědecké sféře, ale
i o neznámých autorkách známých technických vynálezů. Dílo, které
svým zpracováním patří do původní české literatury faktu, je naplněno
přesvědčivými důkazy, že dosáhnout vynikajících úspěchů v exaktních
oborech nikdy nebylo jen výsadou mužů.

NAVRÁTIL, Leoš;
ŠINKOROVÁ, Zuzana
Biomedicínská detekce ionizujícího
záření. Organizace zdravotnické
péče po zevní kontaminaci
radionuklidy
1. vydání, 90 s., 107 Kč,
ISBN978-80-01-05626-4
V monografii, jejímiž autory
jsou přední odborníci v oborech
radiobiologie a medicína katastrof,
jsou popsány současné přístupy
k monitorování radiační zátěže
obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie.
Odborná kniha se věnuje novým experimentálním metodám.
Vyzdvihuje přednos současných molekulárně-gene ckých metod
i jednoduchost a rychlost průtokové cytometrie. Zvláštní pozornost
je věnována nezastupitelné úloze integrovaného záchranného
systému v oblas detekce nebezpečných látek, dekontaminace
osob, zjišťování, předávání a vyhodnocování údajů při radiačním
ohrožení a následné zdravotnické péče.
Publikace je určena nejen odborníkům pracujícím s ionizujícím
zářením, ale rovněž posluchačům lékařských a zdravotnických fakult
a studijních oborů zaměřených na ochranu obyvatelstva.
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LEHAR, Fran šek; STROKOVSKY,
Eugene A.; WILKIN, Colin; edit.
JANOUT, Zdeněk
Experimental physics with polarized
protons, neutrons and deuterons
1. vydání, 220 s., 188 Kč,
ISBN 978-80-01-05692-9
Monografie podává ucelený přehled
různých aspektů experimentálního
studia polarizačních jevů v oblas
mikrosvěta. Unikátnost publikace
spočívá v tom, že je založena
na původních fyzikálních výsledcích
a experimentálních zkušenostech jednoho z autorů knihy
(prof. Lehara), které nashromáždil během téměř padesá let. Jde
o aktuální problema ku, která má značný význam pro realizaci
polarizačních experimentů na urychlovačích nabitých čás c. Výsledky
těchto experimentů jsou zdrojem informací o spinové závislos
jaderných sil působících mezi nukleony v atomových jádrech.

ŠEJNOHA, Michal; JANDA, Tomáš;
PRUŠKA, Jan; BROUČEK, Miroslav
Metoda konečných prvků
v geomechanice – Teore cké
základy a Inženýrské aplikace
1. vydání, 316 s., 298 Kč,
ISBN 978-80-01-05743-8
Publikace uvádí čtenáře
do problema ky metody konečných
prvků a jejího použi při řešení
vybraných typů geotechnických
úloh, se kterými se v inženýrské praxi
běžně setkáváme. Aby však tato
metoda byla skutečným pomocníkem, je třeba si uvědomit alespoň
základní zdroje chyb spojených s numerickým modelováním, řešit je
již při tvorbě výpočetního modelu a interpretaci výsledků provádět
s pochopením základních inženýrských koncepcí a s využi m
zkušenos z realizační praxe. Metoda konečných prvků se pak
stane robustním nástrojem, např. pro predikci možného porušení
nebo při objasnění pravděpodobných příčin existujících poruch
a návrhu případných sanačních opatření. S mto záměrem také
autoři přistupovali k přípravě monografie. Důraz je kladen spíše
na konkrétní aplikaci metody konečných prvků než na vyčerpávající
popis metody samotné.
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│ vysokoškolské učebnice

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE
↘ Vyšlo 2016

↘ Připravujeme
KRAUS, Ivo; FIALA, Jaroslav
Povrchy a rozhraní
2. přepracované vydání,
404 s., 375 Kč,
ISBN 978-80-01-05881-7
Vysokoškolská učebnice je výkladem
zákonitos vztahu mezi mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi pevných látek a charakteriskami jejich povrchu. Text obsahuje
odpovědi na základní otázky z této
důležité oblas materiálového
inženýrství.

KALVODA, Ladislav; PARSHIN, Anatolii S.
Surface Physics / Principles and Applica ons
1. vydání
KUKLÍK, Petr
Design of mber structures with worked examples
1. vydání
ŠAFÁŘ, Roman
Design of Bridges according to the Eurocodes. Part 1: Viaducts
1. vydání

KRAUS, Ivo; FIALA, Jaroslav
Elementární fyzika pevných látek
2. přepracované vydání, 322 s.,
298 Kč,
ISBN 978-80-01-05942-5
Pochopení souvislos fyzikálních
vlastnos látek s elektronovou a atomární strukturou je předpokladem
efek vního využívání jak materiálů
známých, tak nově vyvíjených.
Znalost základů fyziky pevných látek
se proto v současné době stává zcela
samozřejmou součás všeobecného
vzdělání techniků i přírodovědců.
Předkládaná vysokoškolská učebnice má posloužit především
těm budoucím inženýrům, kteří se s úspěchy fyziky pevných látek
budou ve své práci sice každodenně setkávat, speciální výuku v
této oblas však do učebního plánu zařazenou nemají. Výklad je
zjednodušen natolik, aby k porozumění postačovaly kromě vztahů
a zákonitos klasické fyziky jen běžně známé závěry kvantové
teorie a sta s cké fyziky. První čás kapitol jsou určeny začínajícím
studentům v bakalářském studijním programu, pro pokročilejší
posluchače je základní text rozšířen o Dodatky.
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│ skripta

SKRIPTA
FAKULTA STAVEBNÍ
↘ Vyšlo 2016

↘ Připravujeme

JARUŠKOVÁ, Daniela; HÁLA, Mar n
Pravděpodobnost a matema cká sta s ka. Příklady
Do sk 3. vydání, 146 s., 179 Kč, ISBN 978-80-01-04828-3

ELIÁŠOVÁ, Mar na; DOLEJŠ, Jakub; SOKOL, Zdeněk; MIKEŠ, Karel
Ocelové konstrukce 3. Příklady
2. přeprac. vydání

KABELE, Petr; POLÁK, Michal; RYPL, Daniel; NĚMEČEK, Jiří
Stavební mechanika 1. Příklady
Do sk 2. vydání, 82 s., 110 Kč, ISBN 978-80-01-05604-2

HORKÁ, Hana; NIVENOVÁ (OPATRNÁ), Renáta; MARTINCOVÁ,
Petra; GIORMANI, Sandra; ŽEMLIČKOVÁ, Magdalena
Professional English for Civil Engineering
1. vydání

KOHOUTKOVÁ, Alena; PROCHÁZKA, Jaroslav; ŠMEJKAL, Jiří
Modelování a vyztužování betonových prvků. Lokální modely
železobetonových konstrukcí
Do sk 1. vydání, 176 s., 201 Kč, ISBN 978-80-01-05329-4

KAŇKA, Jan; VYCHYTIL, Jaroslav
Stavební světelná technika. Přednášky
1. vydání

MÁCA, Jiří; KRUIS, Jaroslav; KREJČÍ, Tomáš
Dynamika stavebních konstrukcí. Řešené příklady
Do sk 1. vydání, 174 s., 168 Kč, ISBN 978-80-01-05719-3

KOHOUTKOVÁ, Alena; PROCHÁZKA, Jaroslav; ŠMEJKAL, Jiří
Betonové konstrukce 2. Betonové základové konstrukce
1. vydání

MASOPUST, Jan
Zakládání staveb 2
1. vydání, 192 s., 244 Kč, ISBN 978-80-01-05938-8

KOHOUTKOVÁ, Alena; PROCHÁZKA, Jaroslav; ŠMEJKAL, Jiří
Betonové konstrukce 2. Betonové stropní konstrukce
1. vydání

POSPÍŠIL, Jiří; ŠTRONER, Mar n
Stavební geodézie. Doplňkové skriptum
Do sk 2. přeprac. vydání, 126 s., 141 Kč, ISBN 978-80-01-05718-6

PAVLÍKOVÁ, Milena; PAVLÍK, Zbyšek; HOŠEK, Jiří
Materiálové inženýrství 1
3. vydání

STUDNIČKA, Jiří
Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce
Do sk 1. vydání, 122 s., 139 Kč, ISBN 978-80-01-05490-1

RYJÁČEK, Pavel
Ocelové mosty 1
1. vydání

SVATOŠ, Jindřich
FAQ studentů architektury. Šedesát nejčastějších otázek studentů
ateliéru architektonické tvorby
1. vydání, 140 s., 120 Kč, ISBN 978-80-01-05900-5

ŠAFÁŘ, Roman
Betonové mosty 2. Přednášky
Do sk 1. vydání

VANÍČEK, Ivan; ČIHÁKOVÁ, Tereza; JIRÁSKO, Daniel; KOS, Jan; SALÁK, Jan; VANÍČEK, Mar n
Projektování základových a zemních konstrukcí
1. vydání, 314 s., 312 Kč, ISBN 978-80-01-05913-5

26

ŠAFÁŘ, Roman; DRAHORÁD, Michal
Betonové mosty 1. Za žitelnost
1. vydání
VRÁBLÍK, Lukáš; HAMOUZ, Jan; HOLÝ, Milan; PRAŽÁK, Aleš
Betonové konstrukce 5. Předpjatý beton
1. vydání
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│ skripta

↘ Vyšlo 2015
DEMO, Pavel
Fyzika
2. vydání, 222 s., 243 Kč, ISBN 978-80-01-05759-9

POKORNÝ, Marek
Požární bezpečnost staveb. Sylabus pro prak ckou výuku
Do sk 1. vydání, 124 s., 130 Kč, ISBN 978-80-01-05456-7

HANÁKOVÁ, Alice; DRESSEL, Jürgen
Deutsch im Bauwesen
Do sk 2. vydání, 202 s., 202 Kč, ISBN 978-80-01-04591-6

POSPÍŠIL, Jiří; ŠTRONER, Mar n
Stavební geodézie. Doplňkové skriptum
2. přeprac. vydání, 126 s., 141 Kč, ISBN 978-80-01-05718-6

HANZLOVÁ, Hana; DRBOHLAVOVÁ, Lucie
Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované
příklady
Do sk 1. vydání, 88 s., 147 Kč, ISBN 978-80-01-04888-7

RYJÁČEK, Pavel
Ocelové mosty. Cvičení
1. vydání, 62 s., 133 Kč, ISBN 978-80-01-05672-1

HANZLOVÁ, Hana; ŠMEJKAL, Jiří
Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování betonových
konstrukcí
Do sk 1. vydání, 256 s., 292 Kč, ISBN 978-80-01-05323-2
JARUŠKOVÁ, Daniela
Pravděpodobnost a matema cká sta s ka
Do sk 3. vydání, 138 s., 158 Kč, ISBN 978-80-01-04829-0
KAŇKA, Jan; NOVÁČEK, Jiří
Stavební fyzika 3. Akus ka pozemních staveb
1. vydání, 130 s., 152 Kč, ISBN 978-80-01-05674-5
KREJČIŘÍKOVÁ, Hana; LIDMILA, Mar n
Železniční stavby 1
Do sk 1. vydání, 154 s., 160 Kč, ISBN 978-80-01-04693-7
KREJČIŘÍKOVÁ, Hana
Železniční stavby 2
Do sk 1. vydání, 143 s., 189 Kč, ISBN 978-80-01-04889-4
MÁCA, Jiří; KRUIS, Jaroslav; KREJČÍ, Tomáš
Dynamika stavebních konstrukcí. Řešené příklady
1. vydání, 174 s., 168 Kč, ISBN 978-80-01-05719-3

STUDNIČKA, Jiří
Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce
Do sk 1. vydání, 122 s., 139 Kč, ISBN 978-80-01-05490-1
STUDNIČKA, Jiří; HOLICKÝ, Milan; MARKOVÁ, Jana
Ocelové konstrukce 2. Za žení
2. vydání, 144 s., 167 Kč, ISBN 978-80-01-05815-2
ŠAFÁŘ, Roman
Concrete Bridges. Lectures
1. vydání, 282 s., 254 Kč, ISBN 978-80-01-05631-8
ŠAFÁŘ, Roman
Betonové mosty 2 – cvičení. Návrh předpjatého mostu podle
Eurokódů
do sk 1. vydání, 254 s., 215 Kč, ISBN 978-80-01-05690-5
ŠAFÁŘ, Roman; PETŘÍK, Milan; TEJ, Petr
Concrete Bridges. Worked Examples
Do sk 1. vydání, 313 s., 378 Kč, ISBN 978-80-01-05179-5
VYCHYTIL, Jaroslav
Stavební světelná technika. Cvičení
1. vydání, 158 s., 196 Kč, ISBN 978-80-01-05858-9

MASOPUST, Jan
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 1
1. vydání, 166 s., 183 Kč, ISBN 978-80-01-05837-4
MIKŠ, Antonín; NOVÁK, Jiří
FYZIKA I
Do sk 2. vydání, 189 s., 196 Kč, ISBN 978-80-01-05201-3
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FAKULTA STROJNÍ
↘ Vyšlo 2016
HOFREITER, Milan
Základy automa ckého řízení
Do sk 1. vydání, 165 s., 215 Kč, ISBN 978-80-01-05007-1

ŽÁČEK, Vladimír
Management podniku
2. přeprac. vydání

HOFREITER, Milan
Základy automa ckého řízení. Příklady
4. přeprac. vydání, 124 s., 199 Kč, ISBN 978-80-01-05899-2

↘ Vyšlo 2015

JÍLEK, Miroslav
Thermomechanics
4. vydání, 178 s., 238 Kč, ISBN 978-80-01-05909-8

ACHTENOVÁ, Gabriela
Převodná ústrojí motorových vozidel. Diferenciály a děliče
momentu
Do sk 1. vydání, 56 s., 86 Kč, ISBN 978-80-01-04855-9

LINKEOVÁ, Ivana
Construc ve Geometry
1. vydání, 204 s., 196 Kč, ISBN 978-80-01-05879-4

DRKAL, Fran šek; LAIN, Miloš; ZMRHAL, Vladimír
Klima zace
1. vydání, 134 s., 174 Kč, ISBN 978-80-01-05652-3

NEUSTUPA, Jiří
Matema ka II.
Do sk 3. vydání, 140 s., 179 Kč, ISBN 978-80-01-05684-4

DRKAL, Fran šek; ZMRHAL, Vladimír
Větrání
Do sk 1. vydání, 157 s., 209 Kč, ISBN 978-80-01-05181-8

SOBOTOVÁ, Jana; JENÍKOVÁ, Zdeňka; ČIŽMÁROVÁ, Elena; HORNÍK,
Jakub
Nauka o materiálu I. a II. Cvičení
Do sk 1. vydání, 104 s., 123 Kč, ISBN 978-80-01-05550-2

CHUNDELA, Lubor
Ergonomie
Do sk 3. vydání, 173 s., 226 Kč, ISBN 978-80-01-05173-3

ZÍTEK, Pavel
Automa cké řízení. Sylaby a aplikace
1. vydání, 102 s., 152 Kč, ISBN 978-80-01-05887-9
ZRALÝ, Mar n; ŽÁČEK, Vladimír; ŽILKA, Miroslav; PLACHÝ, Mar n;
STIEBEROVÁ, Barbora
Management a ekonomika podniku. Sbírka úloh pro cvičení
Do sk 2. přeprac. vydání, 218 s., 209 Kč, ISBN 978-80-01-05460-4

KOŽÍŠEK, Jan; STIEBEROVÁ, Barbora
Management kvality I
4. vydání, 228 s., 294 Kč, ISBN 978-80-01-05673-8
NEUSTUPA, Jiří
Matema ka II.
3. vydání, 138 s., 179 Kč, ISBN 978-80-01-05684-4

↘ Připravujeme

PETRÁK, Miroslav
Chladicí technika a tepelná čerpadla pro inteligentní budovy.
Výpočtové podklady
Do sk 1. vydání, 76 s., 142 Kč, ISBN 978-80-01-05341-6

ADAMOVÁ, Lenka; STIEBEROVÁ, Barbora; REJF, Libor
Komunikace a jednání s lidmi v praxi
1. vydání

ŽÁČEK, Vladimír
Rozhodování v managementu. Teorie, příklady, řešení
1. vydání, 174 s., 181 Kč, ISBN 978-80-01-05804-6

BERAN, Theodor; MACÍK, Karel
Moderní řízení nákladů
1. vydání
30
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│ skripta

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ
INŽENÝRSKÁ

↘ Vyšlo 2016

↘ Vyšlo 2016

BERKA, Roman; RUND, Fran šek; HUSNÍK, Libor; SPORKA, Adam
Mul média I
1. vydání, 178 s., 189 Kč, ISBN 978-80-01-05859-6

KROPÍK, Mar n
Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů
1. vydání, 110 s., 134 Kč, ISBN 978-80-01-05907-4

↘ Připravujeme

RATAJ, Jan
Experimentální neutronová a reaktorová fyzika. Laboratorní cvičení
1. vydání, 204 s., 217 Kč, ISBN 978-80-01-05904-3

BUK, Zdeněk; ŠTEPANOVSKÝ, Michal
Architektura počítačů
1. vydání

SKLENKA, Ľubomír; HERALTOVÁ, Lenka
Provozní reaktorová fyzika
2. přeprac. vydání, 196 s., 202 Kč, ISBN 978-80-01-05901-2

PAVELKA, Jiří; ZDĚNEK, Jiří; KOBRLE, Pavel
Elektrické pohony a jejich řízení
3. přeprac. vydání

↘ Připravujeme

POTŮČEK, Jiří; BARTOŠOVÁ, Olga
Základy personalizované medicíny pro biomedicínské inženýrství
1. vydání

VIRIUS, Miroslav
Programovací jazyk C++ 1
1. vydání

VEDRAL, Josef
Zpracování a digitalizace analogových signálů
1. vydání

↘ Vyšlo 2015

↘ Vyšlo 2015

BALKOVÁ DVOŘÁKOVÁ, Ľubomíra
Lineární algebra 2
Do sk 1. vydání, 124 s., 105 Kč, ISBN 978-80-01-05441-3

PAVELKA, Jiří; ZDĚNEK, Jiří
Elektrické pohony a jejich řízení
2. vydání, 242 s., 302 Kč, ISBN 978-80-01-05785-8

KRÁL, Jaroslav
Cvičení z vakuové techniky
2. přeprac. vydání, 62 s., 79 Kč, ISBN 978-80-01-05691-2
PELANTOVÁ, Edita
Matema cká analýza II
2. vydání, 124 s., 117 Kč, ISBN 978-80-01-05632-5
PELANTOVÁ, Edita; VONDRÁČKOVÁ, Jana
Cvičení z matema cké analýzy
5. vydání, 88 s., 86 Kč, ISBN 978-80-01-05750-6
VIRIUS, Miroslav
Cvičení k programování v Javě
1. vydání, 318 s., 278 Kč, ISBN 978-80-01-05783-4
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FAKULTA ARCHITEKTURY
↘ Vyšlo 2016

↘ Vyšlo 2015

BENEŠ, Ondřej
Metody zkoumání a interpretace architektury
1. vydání, 176 s., 239 Kč, ISBN 978-80-01-05925-8

BOŠOVÁ, Daniela; KULHÁNEK, Fran šek
Stavební fyzika II. Stavební tepelná technika
6. přeprac. vydání, 192 s., 217 Kč, ISBN 978-80-01-05645-5

CARAVANASOVÁ, Ludmila; PEJPKOVÁ, Božena
English Reader for Architectural Styles
2. vydání, 112 s., 128 Kč, ISBN 978-80-01-05867-1

STÝBLO, Zbyšek
Prostory pro filmovou projekci
1. vydání, 160 s., 128 Kč, ISBN 978-80-01-05627-1

VYORALOVÁ, Zuzana
Technická zařízení budov a infrastruktura sídel I – Zdravotní
technika
1. vydání, 148 s., 160 Kč, ISBN 978-80-01-05877-0

↘ Připravujeme
BOŠOVÁ, Daniela; PROKOPOVÁ, Lenka
SF1 – Osvětlení, oslunění a akus ka budov
1. vydání
STÝBLO, Zbyšek
Stravování
1. vydání
STÝBLO, Zbyšek
Knihovny
1. vydání
VYORALOVÁ, Zuzana; HRDLIČKA, Petr
Technická infrastruktura měst a sídel
Do sk 1. vydání
VYORALOVÁ, Zuzana; PROKOPOVÁ, Lenka
TZIB Vytápění a vzduchotechnika
1. vydání
ZDRÁHALOVÁ, Jana; JEHLÍK, Jan
Cvičení z urbanismu
1. vydání
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FAKULTA DOPRAVNÍ

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO
INŽENÝRSTVÍ

↘ Vyšlo 2015

↘ Vyšlo 2015

MACHEK, Václav
Kovové materiály 3. Speciální kovové materiály
1. vydání, 134 s., 171 Kč, ISBN 978-80-01-05685-1

VYMĚTALOVÁ, Veronika
Biologie pro biomedicínské inženýrství. Laboratorní cvičení
Do sk 2. vydání, 109 s., 164 Kč, ISBN 978-80-01-05187-0

MACHEK, Václav
Kovové materiály 4. Výroba a zpracování ocelí a li n
1. vydání, 144 s., 197 Kč, ISBN 978-80-01-05686-8

JELÍNEK, Miroslav a kol.
Biofotonika
1. vydání, 164 s., 179 Kč, ISBN 978-80-01-05709-4

↘ Vyšlo 2014
HÁJKOVÁ, Simona; NOVOTNÁ, Irena; SALABOVÁ, Ludmila
Mobilizace periferních kloubů
1. vydání, 164 s., 203 Kč, ISBN 978-80-01-05517-5
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FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ

↘ Vyšlo 2016

↘ Vyšlo 2016

KUBÁTOVÁ, Hana
Struktura a architektura počítačů s řešenými příklady
Do sk 1. vydání, 124 s., 126 Kč, ISBN 978-80-01-05191-7

VANĚČKOVÁ, Jana
Vybrané kapitoly z pracovního práva
1. vydání, 134 s., 155 Kč, ISBN 978-80-01-05894-7

NOVOTNÝ, Mar n; KYNCL, Jan
Číslicové a analogové obvody
Do sk 1. vydání, 198 s., 207 Kč, ISBN 978-80-01-05167-2

↘ Vyšlo 2015

↘ Připravujeme
ŠIMEČEK, Ivan; LANGR, Daniel
Moderní počítačové architektury a op malizace implementace
algoritmů
2. přeprac. vydání

VOBOŘILOVÁ, Jarmila
Duševní hygiena a stres
1. vydání, 124 s., 146 Kč, ISBN 978-80-01-05724-7
VRABEC, Mar n; BERÁNEK, Libor; NOVÁK, Pavel; TOMÍČEK, Jan
Základy strojírenské výroby
1. vydání, 108, s., 128 Kč, ISBN 978-80-01-05669-1

ŠIMEČEK, Ivan; SLOUP, Jaroslav
Programování grafických akcelerátorů
2. přeprac. vydání
ŠOLCOVÁ, Alena
Kapitoly z historie matema ky a informa ky
1. vydání

↘ Vyšlo 2015
HYNIOVÁ, Kateřina
Základy řízení systémů. Přednášky
Do sk 1. vydání, 187 s., 202 Kč, ISBN 978-80-01-05065-1
ŠIMEČEK, Ivan
Moderní počítačové architektury a op malizace implementace
algoritmů
1. vydání, 120 s., 120 Kč, ISBN 978-80-01-05658-5
TRLIFAJOVÁ, Kateřina; VAŠATA, Daniel
Matema cká logika
Do sk 1. vydání, 176 s., 179 Kč, ISBN 978-80-01-05342-3
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ÚSTAV TECHNICKÉ
A EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY
↘ Vyšlo 2016
VÍCHA, Vladimír
Experimenty s pixelovým detektorem pro výuku jaderné
a čás cové fyziky
1. vydání, 128 s., 179 Kč, ISBN 978-80-01-05888-6
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V krátkých termínech a za příznivé ceny pro vás
vyrobíme:
• sborníky
• publikace, letáky a prospekty
• pozvánky a další

Černobílé i barevné sky objednávejte na:
jitka.greplova@cvut.cz
tel.: 224 353 360, 733 679 893
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