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„Garance zaměstnání po mladou 
generaci vede přes technické 
vzdělání na všech úrovních.“ 

 Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. 
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze
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www.fs.cvut.czFAKULTA STROJNÍ ČVUT V PRAZE

Michael Valášek absolvoval CVUT FS v ro-
ce 1980, obor automatizované systémy říze-
ní. Habilitoval se v oboru mechanika tuhých 
a poddajných těles a prostředí v roce 1992, 
v roce 1997 byl jmenován profesorem.

Od roku 1990 působí na katedře, později 
ústavu mechaniky. Za jeho přispění byla na 
ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZCU v Plzni a TU 
v Liberci zavedena výuka mechatroniky.

Podílel se na založení center kompetence 
automobilového průmyslu a strojírenské 
výrobní techniky.

Zajímá se o počítačovou mechaniku sou-
stav mnoha těles, automatické řízení mecha-
nických soustav (které posléze vyústilo do 
mechatroniky) a znalostní systémy pro pod-
poru inženýrského navrhování.

Jeho nejnovější projekty jsou plovoucí 
princip pro 6 stupňů volnosti s mechatronic-
kou vzpěrou a fyzická realizace ground hoo-
ku jako tlumiče v pneumatice.

Prof. Valášek je autorem či spoluautorem 
více než 1000 článků, 249 citací na WOS,  
H/index 10, 36 podaných českých a 13  mezi-
národních patentů, jeho učebnice vyšla 
v USA, v roce 2003 dostal prestižní cenu 
Česká hlava – invence.

Hlavní vývojové rysy
Z perspektivy 150 let vývoje lze určit hlavní vývojové rysy strojního inženýrství. Přede-
vším je to provádění návrhu vytvářeného výrobku ve virtuálním světě digitálním mode-
lováním a simulací. Výrobek je navržen ve virtuálním světě podobném světu filmu Mat-
rix, a pak je zhmotněn výrobou často bez doteku lidské ruky. Dalším rysem je integrace 
fyzikálních oblastí, kde strojírenství působí. Tento rys vyvrcholil do mechatroniky, kte-
rá vědomě  kombinuje všechny použitelné fyzikální technologie ve spojení s elektronikou 
a inteligentním počítačovým řízením pro funkčnost nového inteligentního výrobku. Pří-

klady vidíme v softwarové náhradě 
hmotně realizovaných funkcí (au-
tomobily, obráběcí stroje, fotoapa-
ráty).

Třetím rysem je neustálý růst 
účinnosti a produktivity práce. 
Mooreův zákona růstu výkonu pro-
cesorů sice pro strojařinu neplatí, 
ale zdvojnásobení až zdesateroná-
sobení účinnosti a vlastností strojů 
a procesů dosahuje.

150 let strojního inžený rství v Českých zemích
Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze letos vzpomíná 
150 let svého vzniku datovaného do roku 1864.

Stručně z historie
V první polovině 19. století se začala rychle rozvíjet průmyslová výroba, v rámci habsbur-
ské říše zvláště v Českém království. Tomu se potřebovala přizpůsobit organizace studia 
a specializací i studijní osnovy. V té době probíhala také jazyková emancipace českého 
národa. Nejdříve se z fyziky vydělila specializovaná výuka mechaniky a v roce 1863 byl 
vydán organický statut, který Pražskou polytechniku ustavil z dnešního pohledu již jako 
moderní vysokou školu. Strojní fakulta 
si připomíná rok 1864, kdy na Pražské 
polytechnice byly zřízeny čtyři studijní 
odbory: stavitelství vodního a silniční-
ho, stavitelství pozemního, strojnictví 
a technické lučby (chemie). Vyučují se 
specializované předměty strojnictví, 
mluví se již o schopnosti samostatně 
vytvořit technické dílo jako o podstatě 
inženýrství.
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Význam strojního inženýrství pro hospodářství
Při tomto výročí se můžeme podívat na vývoj a perspektivy strojírenských oborů. To se 
odvíjí od podstaty strojařiny a jejího významu pro hospodářství každé průmyslové 
země.

Strojní inženýrství se nezabývá jen stroji z průmyslové revoluce. Jeho působnost je da-
leko širší. Máme-li cokoli vyrobit průmyslově, to znamená sériově, bez lidské námahy 
a s minimálními náklady, musíme to vyrobit na strojích postupy strojního inženýrství. 
Máme-li vyrobit jakékoli zařízení se špičkovými vlastnostmi, opět musíme použít postu-
py strojního inženýrství. Fyzikální princip funkčnosti výrobku navrhnou fyzikové, che-
mici, elektrotechničtí nebo stavební inženýři, ale vlastní výrobek nakonec musí navrh-
nout a vyrobit strojaři. Strojařina je tak základem veškerého moderního průmyslu a je-li 
země průmyslová, pak je rozhodujícím faktorem udržitelnosti hospodářství a životní 
úrovně takové země.

Výhled do budoucnosti
Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze prošla se strojařinou všemi 
vývojovými etapami od počátků průmyslové revoluce po dnešek a hrála při tom často ak-

tivní roli. Jejích 17 ústavů pokrývá celé 
strojní inženýrství od matematiky a fyziky 
přes materiály a technologie po jednotlivé 
druhy strojů a procesů a ekonomiku podni-
ků. O mnohých jsou uvedeny podrobnosti 
na dalších stránkách. Jejích 150 let historie 
je dlouhých a představuje velký závazek, ale 
i nadějný příslib dalšího rozvoje fakulty pro 
průmysl v Českých zemích založený na čes-
kých strojních inženýrech.

SP EC I Á L N Í  SEKC E

Celkový počet studentů  
v roce 2013/14:                         2520

Počet Ph D  studentů  
v roce 2013/14:                            310

Počet akademických  
pracovníků:                                   407

Počet publikací  
v impaktovaných časopisech  
za rok 2013:                                   147

Počet patentů za rok 2013:          12

Počet výzkumných projektů 
řešených za rok 2013:                 115

Počet mezinárodních akcí 
pořádaných v roce 2013:                6

Michael Valášek

CARTECH: Formule našich studentů slaví 
mezinárodní úspěchy.

Fakulta spolupracuje s více než 400 prů-
myslovými podniky z celého světa a z více 
než 100 univerzitami ze všech kontinentů.
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Ústav spolupracuje se Sjednoceným ústa-
vem jaderných výzkumů v Dubně (Rusko) 
na detektorech pro experiment  „Hyperjá-
dra“, který má přispět k hlubšímu pochope-
ní  jaderných sil působících mezi nukleony. 
Na obrázku je   komora  pro scintilační de-
tektor dráhy částic po  rozpadu hyperjádra, 
která byla v ústavu vyvinuta.

 Intenzivní spolupráci má ústav na expe-
rimentu ATLAS v CERN (Ženeva), který 
byl navržen pro fundamentální studium 
podstaty hmoty.

Křemíkové lavinové fotodiody (SPAD) 
vyvinuté ve spolupráci s dalšími pracovníky 
na ČVUT v Praze, jsou používány ke kon-
strukci detektorů pro detekci jednotlivých 
fotonů. Detektory našly uplatnění v aplika-
cích, kde jsou využity jejich unikátní vlast-
nosti, především pikosekundové časové roz-
lišení a vysoká odolnost vůči ionizujícímu 
záření. Takovou aplikací je zejména lasero-
vé měření vzdálenosti družic a posunu kon-
tinentů. Detektory jsou používány na něko-
lika desítkách dálkoměrných stanic po ce-
lém světě. Celosvětová síť laserových 
dálkoměrů spolu se speciálními geodetický-
mi družicemi průběžně poskytuje data pro 

kosmickou geodézii. Na obrázku jsou  na-
měřené vektory pohybu jednotlivých měří-
cích stanic vůči geocentrickému referenční-
mu rámci.

Diody a z nich konstruované detektory se 
účastní několika orbitálních i planetárních 
misí. Na obrázku je družice čínského navi-
gačního systému Compass. Šipkou je vyzna-
čena poloha SPADu na palubě, kde slouží 
pro laserovou synchronizaci palubních ho-
din. Systém je na orbitu od roku 2011.

Pracovníci ústavu vyvinuli též dozimetry 
dávek  rychlých neutronů určené především 
pro kontroly osobní  radiační ochrany.

Pozoruhodný výkon

Pedagogická činnost
Ústav zajišťuje výuku fyzikálních před-
mětů v základním, navazujícím magister-
ském i doktorském studiu. Všichni stu-
denti absolvují základní kurz, který obsa-
huje i laboratorní cvičení a který je dopl-
něn semináři pro procvičování příkladů, 
jež jsou obsahem písemné části zkoušky. 
Tento kurz je akreditován i v anglickém 
jazyce; mohou se ho účastnit jak čeští 
studenti, tak i zahraniční výměnní stu-
denti a samoplátci. 

Vybavení laboratorních cvičení je prů-
běžně modernizováno tak, aby studenti 
měli možnost se seznámit i s novějšími 
technickými metodami a postupy.

Ústav vyučuje řadu volitelných předmě-
tů, které navazují na základní kurz a rozši-
řují jeho obsah o praktické aplikace.

Ústav nabízí zajímavá témata pro dok-
torské studium, ve kterém vychoval řadu 
odborníků, kteří se velice dobře uplatňují 
jak v další výzkumné práci, tak i v tech-
nické praxi. Studenti doktorského pro-
gramu jsou zapojeni do výzkumné čin-
nosti ústavu, ve které dosahují vynikají-
cích výsledků.

„Fyzika je základem techniky.“ 
 Prof. Ing. František Černý, DrSc., 
vedoucí Ústavu fyziky ČVUT FS

Termofyzikální vlastnosti 
a speciální chladicí systémy 

pro elektroniku

V návaznosti na výzkum termofyzikálních 
vlastností tekutin ústav řeší problematiku 
speciálních chladicích systémů pro elek-
troniku s vysokým stupněm integrace díl-
čích prvků. Součástí výzkumu jsou i kom-
plexní měření rychlostí zvuku v plynech 
a modifikace principu sonarového experi-
mentálního zařízení na aparatury umožňu-
jící navíc analýzu složení směsí plynů, 
popř. i měření průtoku. Kvali ta dat je 
porovnávána se simulačními výpočty ter-
modynamických vlastností vycházejících 
z metod Monte Carlo a molekulární dyna-
miky.

V ústavu byla realizována řada konkrét-
ních projektů hlavně pro detektory ele-
mentárních čás t ic v ybudovaných na 
urychlovači LHC v CERNu. Mezi úspěšné 
programy patří účast ústavu na návrhu 
a realizaci chladicího systému vnitřního 
detek toru v projek tu ATL AS. Dalším 
úspěšným programem byl kompletně rea-
lizovaný systém pro projekt TOTEM urče-
ný pro detektory typu římských hrnců (RP 
– Roman Pots).

V posledním období ústav významnou 
měrou př ispěl k realizacím na projektu 
ALICE a LHCb. V posledních třech letech 
byl v ústavu vyvinut mobilní chladicí sys-
tém využívající jako chladicího média 
vzduch v originálně upraveném provedení 
pracujícím s vírovými trubicemi.

Vzhledem k významnému podílu experi-
mentálních prací na projek tech jsou 
v ústavu navrhovány a vyvíjeny automati-
zované systémy pro sběr dat včetně spe-
ciální senzoriky (měř icí čidla/senzory) 
a řídicí systémy.

K o n T a K T y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav fyziky

Technická 4
166 07 Praha 6

 Tel.: +420 224 352 437

E-mail: Frantisek.Cerny@fs.cvut.cz

www.fyzika.fs.cvut.cz

Praktická část výuky fyziky v laboratorním 
cvičení

Ústav fyziky je nejmenším ústavem Fakulty strojní, má pouze 6,2 přepočtených akade-
mických pracovníků. Vykazuje však jeden z největších vědeckovýzkumných výkonů při-
padajících na jednoho pracovníka. Jeho pracovníci jsou na prvních čtyřech místech celo-
fakultního pořadí podle hodnoty h-indexu s výrazným odstupem od dalších pracovníků 
fakulty. Ústav fyziky  má intenzivní mezinárodní vědeckovýzkumnou spolupráci především 
s největšími mezinárodními ústavy jaderného výzkumu v Ženevě (CERN) a Dubně.
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Polovodičové detektory a jaderná fyzika

Pro modifikaci povrchových oblastí ma-
teriálů se v ústavu rozvíjí metody využívají-
cí iontových a elektronových svazků. Jsou 
to zejména metody iontové implantace 
a IBAD (Ion Beam Assisted Deposition). 
Metody mají řadu variant, např. LE IBAD 
(Low Energy IBAD s ionty o energii řádu 
stovek elektronvoltů) a HE IBAD (High 
Energy IBAD s ionty o energii řádu desítek 
kiloelektronvoltů). Proces IBAD sestává 
z několika dílčích procesů nebo doprovod-
ných jevů. Základní dílčí procesy jsou de-
pozice atomů (nejčastěji naprašováním nebo 
napařováním pomocí elektronového svaz-
ku) a iontové bombardování. Bombardující 
ionty se mohou odrazit od deponovaných 
atomů nebo atomů původního materiálu 
zpět do vakuové komory. Při srážkách mo-
hou urychlené ionty předat deponovaným 
atomům dostatečnou energii k tomu, aby 
pronikly do povrchové oblasti modifikova-

ného materiálu (recoil implantation). Sráž-
kové kaskády urychlených iontů s depono-
vanými atomy a atomy původního materiá-
lu mohou vést též k iontovému rozprašování.  
Pokud se bombardující ionty neodrazí zpět 
do vakuové komory, zabudují se (jsou im-
plantovány) v deponované vrstvě nebo 
v modifikovaném materiálu. Základní pro-
cesní parametr metody IBAD je poměr 
hustot toků bombardujících iontů a depo-
novaných atomů.

Ústav se s problematikou uvedených me-
tod též podílel na úspěšném řešení velkého 
projektu rámcového programu Evropské 
unie, ve kterém spolupracovalo 25 organiza-
cí z mnoha zemí Evropy a z Izraele. Spolu-
práce na řešení projektu se zúčastnila řada 
univerzit, vědeckovýzkumných institucí 
a velkých nadnárodních společností jako 
Siemens, Saint-Gobain a Edwards. Projekt 
koordinoval ocelářský gigant Arcelor.

Metody pro modifikaci  
povrchových oblastí materiálů

Detail kompresorové 
jednotky 
s průtokoměrem 
sonarového typu 
(ATLAS).

Zařízení pro iontovou implantaci  
a metodu HE IBAD.

Zařízení pro metodu LE IBAD.

Zkoušky detektoru 
typu RP v CERNu.
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Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky rozvíjí mechanické principy urče-
ní a návrhu funkce strojů, a to ve spojení s elektronikou a inteligentním počítačovým ří-
zením, s jejich realizovatelností z dostupných materiálů s vazbami na biomechaniku.

Základní principy fungování strojů

„Dáváme věci do pohybu.“ 
 Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

vedoucí Ústavu mechaniky, biomechaniky 
a mechatroniky

Pohybové rovnice jsou od dob Newtona 
stále shodné. Je však možné je různě upravit 
a vhodně nahradit realitu mechanickým mo-
delem. A s příchodem počítačů je všechno ji-
nak. Podařilo se dosáhnout velkého pokroku 
v metodě řešení pohybu mechanického 
systému simulovaného na velkém po-
čtu paralelních procesorů s teoreticky 

nulovým nárůstem režie výpočtu a komuni-
kace s počtem procesorů. Cílem je získat po-
stup, kdy pohyb dvakrát více těles vypočteme 
na dvojnásobku procesorů ve shodném čase 
jako pro polovinu počtu těles.

Efektivní modely a simulace mechanických 
a mechatronických systémů

Mechatronické  
komponenty strojů

Mechatronika umožňuje př ipravit nové 
komponenty strojů se zvýšenými mechanic-
kými vlastnostmi. Příkladem může být 
mechatronická tuhost. Archimedes prý řekl: 
Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí. To 
neumíme, ale umíme udělat pružný bod 
v prostoru a z něho zvýšit dynamickou 
tuhost a tlumení mechanických konstrukcí.

K o n t a K t y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav mechaniky,  
biomechaniky  

a mechatroniky
Odbor mechaniky  
a mechatroniky

Technická 4
166 07 Praha 6

Tel.: +420 224 357 420
E-mail: mechanika@fs.cvut.cz

www.mech.fs.cvut.cz

Počítač automaticky navrhne automobil až 
do této podoby.
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Mechatronická tuhost jako trubka v trubce

OdbOr mechaniky a mechatrOniky

Kinematika pohybu a kalibrace rozměrů 
robotů a strojů

Kinematika je stará disciplína. Přesto 
lze najít nové postupy řešení pohybu me-
chanismů, které jsou 3–10 × rychlejší než 
dosavadní. To se podařilo pomocí struk-
turní aproximace neanalytických mecha-
nismů. Mechanismus, pro který neexistuje 
analytické řešení jeho kinematické trans-
formace, je nahrazen podobným mecha-
nismem, který je analyticky řešitelný 
a aproximace řešení tímto mechanismem 

urychlí nalezení řešení původního mecha-
nismu.

Dosavadní souřadnicové měřicí stroje 
(CMM) trpí sčítáním chyb dílčích čidel. 
Pomocí konceptu nadbytečného měření 
s nadbytečným počtem čidel se podařilo 
vytvořit souřadnicové měřicí stroje (Red-
CaM), kde se chyby nesčítají a výsledná ne-
jistota polohy tělesa v prostoru je rovna ne-
jistotě jen jednoho čidla.

Redundantní souřadnicový měřicí stroj RedCaM měří 
přesnost obráběcího stroje.

Znalostní podpora  
konstruování

Znalostní podpora konstruování dosáhla 
možnosti automatického koncepčního 
návrhu třeba automobilu.

Neanalyticky řešitelný Hexapod je nahrazen 
strukturně podobným mechanismem

Rameno robota modelované s poddajnými 
klouby a komunikační schéma paralelních 

procesodů jeho simulace

Přetrvávajícím problémem je řízení pohy-
bu poddajných systémů (třeba poddajných 
robotů), které patří mezi systémy s menším 
počtem pohonů než stupňů volnosti. Pozo-
ruhodným výsledkem je stabilizace takové-
ho systému v libovolné poloze, jako to umí 
kolibřík. Je to překvapivé, protože klasický 
pojem řiditelnost systému říká, že to nelze.

Řízení při nedostatku pohonů

Dvojkyvadlo s jedním pohonem v různých 
polohách jako kolibřík

Pro řízené pérování automobilů byl v ana-
logii se sky hookem (nebeský hák) navržen 
koncept ground hooku (zemský hák). Jeho po-
užití pro řízení tlumiče automobilu umožňuje 
zlepšit jízdní vlastnosti od snížení poškozová-

ní vozovek přes zkrácenou brzdnou dráhu 
a dvojnásobení stabilizace ESP po nové země-
dělské traktory. Nyní možná nastane nová 
kvalita pomocí patentované fyzické realizace 
ground hooku jako tlumiče v pneumatice.

Řízené pérování mění dynamiku vozidel

Sky hook 
a ground hook 
bude mít 
fyzickou 
realizaci

Probíhají experimenty s mnoha novými 
koncepty, lanové, vyfouknuté, kooperující, 

podepírající se aj. Plovoucí princip byl navr-
žen pro snížení reakcí do rámu a pro zvýšení 
dynamiky tím, že i reakční síla je užita pro 
zrychlení vzájemného pohybu obrobku a ná-
stroje. Bylo ho možné využít pro jeden stu-
peň volnosti. Nyní je navržena realizace plo-
voucího principu pro šest stupňů volnosti 
současně. Po kombinaci s mechatronickou 
vzpěrou motoru na motoru se dostaneme k 
vytvoření obráběcího stroje zcela bez dyna-
mických reakcí do rámu.

Nové koncepty obráběcích strojů a robotů

Plovoucí princip pro šest stupňů volnosti 
s mechatronickou vzpěrou

Výuka pro praxi
Vyučujeme teorii tvorby mechanických 
modelů, statiku, kinematiku a dynamiku 
tuhého tělesa a soustav takových těles 
s uvažováním ideálních i reálných vazeb, 
o mechaniku strojů, kmitání a vibrační 
techniku, syntézu a optimalizaci mechanic-
kých soustav, mechaniku konstrukcí, sta-
tistickou mechaniku aj.

Spolupracujeme
s katedrami mechaniky ostatních VŠ v ČR 
(ZČU v Plzni, VUT v Brně, TU v Liberci, TU 
v Ostravě) i se zahraničními univerzitami 
(Slovenská technická univerzita v Bratisla-
vě, Universität Stut tgar t , Technische 
Universität München v SRN aj.)
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Témata řešených projektů souvisí zejmé-

na s muskuloskeletálním systémem a kardi-
ovaskulárním systémem člověka. Podílíme 
se na vývoji náhrad kolenního, kyčelního 
nebo zápěstního kloubu, při kterém výpo-
četně analyzujeme zatížení komponent im-
plantátů a provádíme dlouhodobé zkoušky 
životnosti a otěru kloubních ploch. Věnuje-
me se mechanice páteře a spinálním náhra-
dám, podařilo se nám vyvinout pohyblivou 
náhradu meziobratlového disku. Zabýváme 
se analýzou mechanických vlastností biolo-
gických materiálů a technických materiálů, 
které se objevují v konstrukcích implantátů, 
vnějších fixačních prvků nebo ortéz. Také 
vyvíjíme nové kompozitní materiály pro im-
plantace, které se budou lépe integrovat do 
organismu, a pro instrumenty, jejichž výho-
dou je transparentnost pro rentgenové záře-
ní. Pro pacienty, kteří utrpěli ztrátu kostní 
tkáně kvůli nehodě nebo nádorovému one-
mocnění, dokážeme navrhnout individuální 
implantát, jehož tvar vychází ze snímků pa-
cienta pořízených medicínským zobrazova-

cím systémem, např. počítačovým tomogra-
fem. Při návrhu individuálního implantátu 
používáme technologii 3D tisku pro rychlou 
stavbu kontrolního modelu. Vybudovali 
jsme laboratorní hydraulický okruh, který 
simuluje cévní oběh včetně pulzací. Na tom-
to zařízení studujeme chování cév, cévních 
náhrad nebo koronárních stentů. Zajímáme 
se o vliv aterosklerózy a věku na strukturu 
cévní stěny a její mechanické vlastnosti. 
Souvisejícím oborem je forenzní biomecha-
nika. Provádíme analýzy, pohybové studie 
a simulace lokomoce člověka, které mohou 
sloužit k objasnění trestné činnosti.

Implantáty

F A K U LTA  S T R O J N Í  Č V U T  V  P R A Z E

Páteřní implantáty – výpočet zatížení 
meziobratlových rozpěrek.

Přijďte k nám studovat

Laboratoř zajišťuje výuku magister-
ských studentů v oboru Biomechanika 
a lékařské přístroje a postgraduálních 
studentů v oboru Biomechanika. Naši 
studenti absolvují kromě technických 
předmětů také základy anatomie a fy-
ziologie. Při přípravě diplomových pra-
cí se studenti aktivně podílejí na řeše-
ných výzkumných projektech a získá-
vají tak zkušenosti pro svou další praxi 
ve vědě i v průmyslu.

K o n t a K t y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav mechaniky,  
biomechaniky  

a mechatroniky
Laboratoř  

biomechaniky člověka

Technická 4
166 07 Praha 6

 Tel.: +420 224 352 509

E-mail: lbc@biomed.fsid.cvut.cz

www.biomechanika.cz

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

LabOratOř biOmechaniky čLOvěka

Lékařská péče a medicínská technika od včasné diagnostiky až po život zachraňující tech-
nologie provází člověka po celý život. Členové Laboratoře biomechaniky člověka aplikují zna-
losti a nástroje strojního inženýrství v základním a aplikovaným výzkumu a vývoji, jehož cí-
lem je zlepšení léčebných postupů a užitných vlastností zdravotnických prostředků, aby byla 
zajištěna co nejvyšší kvalita pacientova života.

Vybavení laboratoře
Pro experimentální analýzy na několi-

ka úrovních máme k dispozici špičkové 
vybavení, mezi které patří např. testovací 
systém MTS 858.2 Mini Bionix, dvouo-
sý zatěžovací stroj Messphysik (Zwick/
Roell), nanoindentační systém Hysitron 
TriboIndenterT M TI 950 , simulátor 
kloubního pohybu vyvinutý týmem labo-
ratoře, a další. Pro matematické modelo-
vání používáme software ABAQUS, obec-
né simulace a výpočty provádíme v soft-
ware Matlab.Test životnosti dentálního implantátu.

3D tisk – modely femorálních komponent 
náhrady kolenního kloubu.

150 let ČVUT FS

www.mech.fs.cvut.cz

Konstruování strojů a zařízení vyžaduje mimo jiné získávat po-
znatky o materiálu a jeho vlastnostech. Technologický proces 
dává obrobku konkrétní tvar, který při zatížení součás-
ti ve strojích způsobuje lokální koncentrace napě-
tí, a tím zvýšené namáhání materiálu. Složitá 
provozní zatížení, jak ve svém časovém průběhu, 
tak ve způsobu namáhání součásti mohou znamenat 
překročení řady typů mezních stavů daného materiálu. Tuto 
problematiku ještě umocňují složité pracovní a provozní podmínky 
strojů, jako jsou zvýšené nebo snížené teploty, korozní, radiační 
nebo jiná prostředí, degradující vlastnosti materiálů.

Pozornost je také věnována novým pro-
gresivním materiálům a konstrukcím [817], 
zejména z kompozitních materiálů. Jsou vy-
víjeny analytické i numerické postupy návrhu 
a optimalizace sklolaminátových nebo kar-
bonových kompozitových struktur. Poznat-
ky jsou aplikovány v přímé spolupráci s další-
mi ústavy Fakulty strojní a průmyslovými 
partnery. V této oblasti je významné zapojení 
odboru do aktivit Centra kompetence Strojí-
renská výrobní technika a podniky TOS Ku-
řim, Škoda Machine Tool, Kovosvit MAS 
a.s., TOS Varnsdorf a.s. Mezi nejnovější 
úspěšné výsledky lze zařadit vývoj hybridní-

ho smykadla obráběcího stroje vyvinutého ve 
spolupráci s Tajmac-ZPS a.s., nebo spoluprá-
ci na kompozitovém čelníku a sendvičové 
střeše tramvaje 15T ForCity (Škoda Trans-
portation + Variel a.s.) nebo prototypu elek-
trobusu s firmou SOR Libchavy.

Nové progresivní 
materiály

Základní výzkum i aplikovaný vývoj a výzkum tvo-
ří další oblast činnosti odboru. Ta je v posledních letech 
zaměřena zejména do oblasti výzkumu mezních stavů 
tvárného porušování kovů, únavy materiálu při kombi-
novaných kmitavých zatěžováních jak při běžných, tak 
při extrémních pracovních podmínkách a dále do mo-
delů predikce tuhosti a pevnosti kompozitů. Vyvinuté 
metody výpočtů a dimenzování umožní spolehlivěji na-
vrhovat díly např. kontejnerů na jaderná paliva, hřídele 
a lopatky točivých strojů, ozubení, tlakových nádob 
a dalších. Tento výzkum je navázán na přímou spolu-
práci s výrobními podniky i dalšími výzkumnými or-
ganizacemi (Škoda JS a.s., ČZ a.s., Doosan Škoda 
Power, VZLÚ Praha, Aero Vodochody a.s. aj.).

Mezní stavy materiálů

Deformace stroje.

Model stroje.

OdbOr pružnOsti a pevnOsti

Predikce  
ztráty stability  

panelu křídla letounu.  
Výzkum s Letov a.s.

Pedagogická činnost
Odbor poskytuje vzdělání v základních 
předmětech, kam lze zařadit zejména 
Pružnost a pevnost I a II, Mechanika konti-
nua, Dynamická pevnost a životnost , 
Metoda konečných prvků, Základy inženýr-
ského experimentu, Mechanika kompozit-
ních materiálů a v celé řadě dalších. Získané 
poznatky studenti aplikují již během baka-
lářského a návazného magisterského studia 
při pracích na cvičných projektech i vlast-
ních bakalářských a diplomových pracích. 
V doktorském oboru mohou potom získat 
znalosti s předpoklady vývojové a výzkum-
né činnosti.

Hybridní smykadlo.

K o n t a K t y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav mechaniky,  
biomechaniky  

a mechatroniky
Odbor pružnosti a pevnosti

Technická 4
166 07 Praha 6

Tel.: +420 224 352 482

E-mail:  
jirina.herackova@fs.cvut.cz

www.mechanika.fs.cvut.cz
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V rámci EU projektu SEAT (prof. Ing. 
Tomáš Vyhlídal, Ph.D., prof. Ing. Pavel 
Zítek, DrSc.) byl navržen a laboratorně ově-
řen koncept lokálního řízení teploty a relativ-
ní vlhkosti vzduchu v okolí pasažéra v do-
pravním letadle (na obrázku).

Koncept předpokládá zabudování přívod-
ní a odsávací trysky do opěradla sedadla před 
pasažérem. Takto upravený ventilační systém 
umožňuje pro pasažéra vytvořit lokální mik-
roklima, v němž lze například udržovat zvý-
šenou hodnotu relativní vlhkosti v porovnání 
s ostatními částmi kabiny letadla.

Nezbytné pro výrobu

„Přesné přístroje a dokonalé řízení 
výrobních procesů tvoří základ 

úspěšné produkce.“ 
 Doc. Ing. Jan Chyský, CSc.  

vedoucí Ústavu přístrojové  
a řídicí techniky

Na ústavu dnes existuje poměrně silná 
skupina zabývající se umělou inteligencí. 
Skupina má dvě části. První část (doc. Ing. 
Ivo Bukovský, Ph.D.) je výzkumná skupi-
na adaptivního zpracování signálů a infor-
matiky pro řízení (nově jako ASPIC - Adap-
tive Signal Processing and Informatics for 
Control), která se zaměřuje na vývoj a im-
plementaci adaptivních algorimů pro mo-
delování, řízení, a real-time monitorování 
dynamických systémů a na aplikace v in-
formatice. Členové skupiny jsou aktivní 
v zahraniční spolupráci, v zahraničních vý-
zkumných pobytech a v odborných komu-
nitách (jako je například IEEE Computa-
tional Intelligence Society). 

Druhá část (prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.) 
je orientována na fuzzy modelování a kom-
plexní systémy. Hlavními tématy jsou in-
terpretace artefaktů v teorii řešení úloh 
a detekce emergentních situací v komplex-
ních systémech. Zaměřujeme se na rozsáh-
lé ekologické systémy (Třeboňsko) a na 
komplexní systémy typu rozsáhlých strojí-
renských výrob (např. TOS Varnsdorf, kde 
sledujeme své kolegy z Liberecké technic-
ké univerzity). Divize vyvinula vlastní te-
orii zpracování emergentních situací, pub-
likovala řadu článků o této tematice a v ro-
ce 2013 upořádala (spolu s VŠB TU 
Ostrava) pražské symposium o  komplex-
ních systémech.

Umělá inteligence

Centra kompetence
Náš ústav se podílí na práci těchto výzkumných 
center – center kompetence:

Centrum aplikované kybernetiky
www.c-a-k.cz

Centrum vozidel udržitelné mobility
www.cvum.cz

Spolupráce studentů s firmami
Placená spolupráce představuje řešení dílčích 
úkolů ať už během semestru, nebo formou letní 
brigády. Ideálně se taková spolupráce vyvine do 
aplikačně-výzkumného úkolu pro diplomovou 
práci a možnost zaměstnání v dané firmě.

K o n t a K t y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav přístrojové  
a řídicí techniky

Technická 4
166 07 Praha 6

 Tel.: +420 224 352 569

E-mail: control@fs.cvut.cz

www.control.fs.cvut.cz
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Abychom se za letu cítili lépe

Simulační a laboratorní ověření konceptu lokál-
ního řízení teploty a relativní vlhkosti vzduchu 
v okolí pasažéra v dopravním letadle, který byl 
navržen v rámci EU projektu SEAT.

Doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. a jeho skupina se zabývá speci-
álními technologiemi nutnými pro výrobu optických a mechanic-
kých přístrojů a systémů. Při konstrukci různých přístrojů, mě-
řidel i složitějších celků jsou z funkčních důvodů používány i vel-
mi malé detaily součástek z různých i netradičních materiálů, které nejsou běžnými 
strojírenskými technologiemi vyrobitelné či obrobitelné. Skupina se zabývá technologiemi 

Jak vyrobit speciální součástky?

mikroobrábění konvenčními nástroji, ale také elektroerozivním obráběním umožňujícím 
obrábět nejen těžkoobrobitelné oceli, ale i molybden, wolfram, uhlíkové kompozity a další 
materiály zvláštních vlastností. Kromě hloubení děr různých tvarů je možné realizovat i ob-
jemové mikrofrézování (obrázek), kde nejmenší dosahované velikosti detailů se pohybují 
okolo 10 mikrometrů.

Ing. Šárka Němcová, Ph.D. z Odboru 
přesné mechaniky a optiky Ústavu přístro-
jové a řídící techniky se zabývá optickými 
měřicími metodami. Jedná se o bezdotyko-
vé neinvazivní metody měření mechanic-
kých a optických vlastností materiálů, 
vzorků, součástí. V laboratoři vlnové opti-
ky se v současné době měří topografie pie-
zem buzeného deformabilního zrcadla me-

todou holografické interferometrie. Touto 
metodou je možné měřit deformace ve 
zlomcích vlnové délky použitého záření, 
tedy v řádech desetin mikrometrů.

Přesné měření

Doc. Ing. Josef Zicha, CSc. a Ing. Ka-
rolina Macúchová vyřešili konstrukci za-
řízení pro fototrofní kultivaci mikrořas 

podle zadání Mikrobiologického ústavu 
AV ČR, v. v. i. Mikrořasy nacházejí uplat-
nění také pro biodegradaci odpadních vod 
a zachycení CO2 z průmyslových odpad-
ních látek nebo jako zdroj biopaliv. Na ob-
rázku je funkční kultivátor postavený na 
pracovišti Mikrobiologického ústavu v lo-
kalitě Opatovický mlýn u Třeboně.

Kultivační zařízení pro mikrořasy

Nesmírně náročná a potřebná je oblast 
konstrukce a řízení vysokorychlostních 
synchronních strojů s permanentními mag-
nety (doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., 
doc. Ing. Jan Chyský, CSc., prof. Ing. 
Ivan Uhlíř, DrSc.). Ve srovnání s klasic-
kými „pomaloběžnými“ stroji nabízejí vy-
sokorychlostní stroje především podstatně 
vyšší výkonovou hustotu, tj. poměr výkonu 

stroje k jeho objemu či hmotnosti. V sou-
časné době dosahuje námi zkonstruovaný 
vysokorychlostní synchronní stroj s per-
manentními magnety (na obrázku) výkonu 
cca 300W, 100 000 otáček za minutu s cí-
lem 3kW, 250 000 otáček za minutu. Více 
informací o projektu a jeho dosavadních 
výsledcích je možné nalézt na http://con-
trol.fs.cvut.cz/pmsm.

Vysokorychlostní stroje s magnety

Speciální laboratoř automatického řízení 
(prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.) obsahuje 
fyzikální modely vybavené moderními řídicí-
mi, informačními a komunikačními pro-
středky. Kromě této reálné laboratoře je k dis-
pozici virtuální  laboratoř přístupná v několi-
ka jazykových mutacích (http://vlab.fs.cvut.

cz/), která obsahuje virtuální modely úloh 
umístěné v reálné laboratoři. Na virtuálních 
modelech lze s využitím animace, vizualizace 
a simulace provádět vlastní experimenty 
s různými regulátory, sledovat časové průbě-
hy veličin, zjišťovat zvolené charakteristiky 
v časové i frekvenční oblasti. Virtuální labo-

ratoř též umožňuje pomocí běžného interne-
tového prohlížeče v reálném čase řídit zvole-
ným typem regulátoru vybrané reálné labora-
torní úlohy umístěné na strojní fakultě ČVUT 
v Praze, sledovat chování těchto úloh pro-
střednictvím webových kamer a zaznamenat 
časové průběhy veličin regulačního obvodu.

Laboratoř automatického řízení

Ústav přístrojové a řídicí techniky vznikl v roce 1998 spojením kateder Elektrotechniky, Přesné mechaniky a op-
tiky a Automatického řízení. Současné tři odbory ústavu se ve vzájemně výhodné spolupráci podílí na zajišťo-
vání výuky čtyřletého bakalářského oboru Informační a automatizační technika, dvouletého navazujícího obo-
ru Přístrojová a řídicí technika a doktorského oboru Technická kybernetika. Kromě toho v základním studiu pra-
covníci ústavu zajišťují výuku předmětů Počítačem podporované studium, Elektrické obvody a elektronika, 
Elektrické stroje a pohony, Automatické řízení a Technická měření a dále celou řadu předmětů v dalších oborech 
bakalářského a magisterského studia.

Počet pracovníků                           45

Z toho profesorů                               8

Počet  Ph D  studentů                     29

Počet spolupracujících 
zahraničních univerzit                     7
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Ústav Mechaniky tekutin a termodyna-
miky Českého vysokého učení technické-
ho v Praze, Fakulty strojní  je jedním 
z předních českých vědeckovýzkumných 
pracovišť v oblasti mechaniky kontinua. 
Kromě výuky předmětů v bakalářském, 
magisterském a doktorském studijním 
programu se věnuje především výzkumu 
a vývoji v oblasti aplikované mechaniky 
tekutin (typicky v leteckých a automobilo-
vých aplikacích), sdílení tepla (v oblasti 
energetiky a automobilové techniky), he-
modynamiky (především ve spolupráci s 1. 
lékařskou fakultou Univerzity Karlovy) 
a problematice nadzvukového proudění. 

V současné době lze vytíženost Ústavu 
rozdělit přibližně v poměru 20% výuky 

40% spolupráce s průmyslovou sférou 
a 40% činností spojených s prostředky po-
skytnutými různými grantovými agentu-
rami (převážně TAČR).

Za dobu svého působení se zaměstnan-
ci Ústavu podíleli na řadě výzkumných 
projektů podporovaných jak z veřejných 
zdrojů (především grantové prostředky 
v rámci národních programů a evropských 
programů), tak z prostředků neveřejných 
v rámci spolupráce s aplikační sférou. Tato 
spolupráce s průmyslovými partnery pak 
byla v posledních několika letech rozšíře-
na z republikové na mezinárodní úroveň. 
Pracoviště se tak díky tomu zařadilo 
v mnoha oblastech na minimálně Evrop-
skou úroveň.

Svět věčného pohybu

„Vědec se snaží svět poznat,  
zatímco inženýr vytváří svět nový.“ 

 Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. 
vedoucí Ústavu mechaniky tekutin 

a termodynamiky

Z hlediska přístrojového vybavení dis-
ponuje pracoviště několika aerodynamic-
kými tunely různých parametrů:
•	 	nízkorychlostní	AT	s	velikostí	měřicího	

prostoru 0,75×0,55 m, 
•	 	klimatizovaný	AT	s	měřicím	prostorem	

o rozměrech 0,75×0,55 m a možností re-
gulace teploty v rozmezí 20  °C–60 °C

•	 	malý	AT	pro	kalibraci	sond,	
•	 	AT	pro	výzkum	lopatkových	mříží	s	ma-

ximální rychlostí překračující 80 m∙s-1, 

•	 	systémem	tlakových	nádob	pro	nadzvu-
kový AT atd., 

•	 	AT	Eifellova	typu	s	průměrem	měřicího	
prostoru 1,2 m a rychlostí až 40 m∙s-1,

řadou experimentálních stanovišť pro vý-
zkum v oblasti chlazení průmyslových 
soustav:

•	 	modelová	 chladicí	 věž	 o	 rozměrech	
1,5×1,5×4 m pro měření termodynamic-
kých vlastností chladicích výplní,

Vybavení pracoviště

Hemodynamika
Naše pracoviště se také dlouhodobě, 
ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou 
Univerzity Karlovy, zabývá výzkumem 
v oblasti hemodynamiky (dynamiky 
proudění krve). Pracovní skupina je 
v této oblasti zaměřena především na 
výzkum proudění ve specifických čás-
tech krevního řečiště (stenózy, bifur-
kace, cévní přístupy). Laboratoř dispo-
nuje experimentální tratí pro modelo-
vání nestacionárního proudění a pří-
strojovým vybavením pro měření tla-
kových ztrát, smykového napětí na 
stěně i systémy pro optická měření 
rychlostí.

K o n t a K t y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav mechaniky tekutin 
a termodynamiky

Technická 4
166 07 Praha 6

 Tel.: +420 224 352 579

E-mail: jiri.nozicka@fs.cvut.cz

www.fluids.fs.cvut.cz
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Průměrně ročně:

Počet hodnocených výstupů        91

Počet bodů podle RIV               2187

Počet zaměstnanců                       27

Počet řešených projektů                 6

Počet navázaných spoluprací  
s aplikační sférou                              6

Počet obhájených Bc  prací         13

Počet obhájených Mgr  prací       10

Počet obhájených Ph D  prací        2

•	 	modelová	chladicí	věž	pro	testování	sys-
témů zpětné kondenzace,

•	 	mikrochladič	pro	testování	žebrovaných	
trubek suchých výměníků,

•	 	modelová	hybridní	chladicí	věž,
•	 	vzduchové	a	vodní	hospodářství	s	odvo-

dem vzduchu mimo budovu a vytápěnou 
vyvýšenou nádrží,

zázemím pro výzkum vodních strojů:
•	 	dva	vodní	kanály	o	rozměrech	

2×2×12 m,
•	 	vodní	 nádrž	 o	 rozměrech	 4×4×6	m	

s možností optického přístupu ve dně 
a na stěnách,

a řadou systémů pro výzkum pomocí mo-
derních experimentálních metod:

•	 	dva	profesionální	PIV	systémy	umožňu-
jící	3D	PIV,

•	 	systém	TR-PIV	pro	měření	nestacio-
nárních rychlostních polí v tekutinách 
i plynech,

•	 	systém	pro	měření	velikosti	a	rychlosti	
transparentních	sférických	částic	(IPI),

•	 	systém	pro	měření	žhaveným	drátkem	
(CTA).

Na pracovišti je také k dispozici malá 
prototypová dílna s několika CNC obrábě-
cími stroji, která umožňuje výrobu jedno-
dušších, avšak geometricky komplikova-
ných celků.

Za účelem provádění numerických simu-
lací pak Ústav disponuje jak volně dostup-
nými SW nástroji, jako je např. software 
OpenFoam, tak také komerční licencí pro-
gramového souboru Fluent 13, softwarem  
Matlab 2012 s řadou toolboxů, konstrukč-
ním	SW	Autodesk	Inventor,	programem	
Thermofloe atd. Pracoviště má také k dispo-
zici vlastní výpočetní centrum s procesory 
Intel	Xeon	X5680	3.33	12MB/1333,	48	GB	
operační paměti apod.

V oblasti vnější a vnitřní aerodynamiky 
se pracovníci ústavu zabývají převážně 
aplikacemi v letectví a automobilovém 
průmyslu, pozornost je však věnována také 
oblasti energetiky a to především na poli 

obnovitelných zdrojů, kde jsou řešeny 
otázky spojené s návrhem a optimalizací 
rotorů pro vodní a větrné elektrárny. 

V rámci prvního zmiňovaného směru 
se pozornost zaměřuje jednak na prof ily 
pro křídla klasické konstrukce, jednak na 
prof ily pro křídla f lexibilní (konstrukce 
využívaná typicky u padákových kluzá-
ků). V oblasti prof ilů pro křídla klasické 
konstrukce byl v minulých letech realizo-
ván například  projekt aerodynamické lé-
tající zkušebny. Hlavním cílem tohoto 
projektu bylo vytvořit platformu pro nej-
různější aerodynamická měření. Letoun 
o rozpětí 3,5 m a hmotnosti 20 kg je vyba-
ven záznamovým zařízením, které umož-
ňuje zapisovat letové údaje, jako jsou po-
loha letounu, rychlost, výška a náklon. 
Pro řízení letu je k dispozici stabilizační 
režim, kdy je letoun řízený pilotem ze 
země, a plně automatický režim letu, kdy 
letoun sleduje předem naplánovanou tra-
su. Pro měření je létající zkušebna vybave-
na nástavci konců křídel a měřicí techni-

Vnější a vnitřní aerodynamika

Spolupráce s průmyslem

Spolupracujeme s firmami:

Škoda auto, a.s., FANS, a.s., 
Brentwood Industries Inc.,  

Intecha spol. s r.o., NET4GAS, s.r.o., 
LOM Praha s.p. a řadou dalších.
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kou, umožňující měřit rozložení tlaku po-
dél zkoumaného leteckého prof i lu . 
V druhé zmiňované kategorii, zabývající 
se vývojem v oblasti f lexibilních křídel 
pak byl ve spolupráci s předním českým 
výrobcem padákových kluzáků realizován 
projekt dálkově řízeného kluzáku umož-
ňujícího testování padákových křídel až 
do měřítka 1:2,5. 

Další velkou oblastí výzkumu pro letec-
ké aplikace, která je na pracovišti dlouho-
době řešena, je problematika návrhu a op-
timalizace leteckých vrtulí malých až 

středních rozměrů. Vyvinut byl jednak op-
timalizační software umožňující návrh 
a optimalizaci leteckých vrtulí pro kon-
krétní aplikaci, současně byla také posta-
vena vrtulová zkušebna pro měření static-
kého tahu. Do stejné kategorie se pak řadí 
též optimalizační výpočty tvaru listů větr-
ných elektráren klasické konstrukce.

Z hlediska výzkumu a vývoje v automo-
bilovém průmyslu pak Ústav dlouhodobě 
spolupracuje se společností Škoda Auto, 
a.s. a to především v oblasti vnitřní aero-
dynamiky motorového prostoru.

Pracovníci ústavu se rovněž věnují též 
oblasti energetiky a teplárenství. V rámci 
těchto činností se pak pracoviště v letech 
2006 - 2012 stalo nositelem projektu Cen-
tra 1M (dotační titul v gesci MŠMT) s ná-
zvem „Progresivní technologie a systémy 
pro energetiku“ a v roce 2012 též Centra 
Kompetence (dotační titul TAČR) „Po-
kroči lé technologie pro výrobu tepla 
a elektřiny“. Oba tyto projekty sdružují 
čtyři přední technické vysoké školy v Čes-
ké republice, Centrum PTTE pak kromě 
těchto vědeckovýzkumných institucí tvoří 
i devět zástupců z aplikační sféry. 

Jednou z hlavních oblastí výzkumu, 
které se Centrum PTTE, a v jeho rámci 
též Ústav mechaniky tekutin a termody-
namiky FS ČVUT, dlouhodobě věnuje, je 
oblast chlazení a to především pro energe-

Energetika a teplárenství

numerické modelování
Vzhledem  k vysoké náročnosti expe-
rimentálního výzkumu ve všech zmí-
něných oblastech je vhodné používat 
kromě experimentálních postupů také 
výsledků numerických simulací. 

Numerické řešení problémů prou-
dění, přestupu tepla a hmot y je 
v dnešní době silným a dostupným 
nástrojem, který umožňuje získat dal-
ší pohled na řešené problémy. 

Numerické simulace mohou sloužit 
jednak jako nástroj analýzy stávají-
cích komponent, jednak v dnešní době  
hrají nezastupitelnou roli především 
při ověřování nových koncepcí stejně 
tak jako v úlohách zabývajících se 
geometrickou optimalizací.

Ústav mechaniky tekutin a termo-
dynamiky má dlouholeté zkušenosti 
s uplatněním nástrojů počítačové 
dynamiky tekutin ve výzkumu a to jak 
z projektů základního a aplikovaného 
v ýzkumu, tak z př ímé spolupráce 
s aplikační sférou. 

V současné době jsou vytvářeny 
například matematické modely eva-
porativního chlazení s vazbou na 
komínové chladící věže.
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tický a teplárenský průmysl.  Podíl zbyt-
kového nízkopotenciálního tepla se z dů-
vodu potřeby stále většího množství ener-
g ie  s  neut uchaj íc ím pr ůmys lov ý m 
rozvojem lidstva stále zvětšuje. Efektivní 
a ekologicky nenáročné odvádění tohoto 
tepla je tedy jednou z priorit současné vědy 
a techniky.  Přestože jsou chladicí věže, 
tak jak je známe, využívány již od 19. sto-
letí, lze jejich účinnost stále zvyšovat na 
základě důkladných znalostí všech dějů, 
k nimž v těchto zařízeních dochází. Ústav 
je vzhledem ke svému historicky danému 
zaměření nadprůměrně vybaven jak z ma-
teriálního, tak i z teoretického hlediska, 
a je proto z vlastních zdrojů schopen řešit 
i ty nejsložitější úkoly z oboru chlazení. 
Díky dříve řešeným projektům a intenziv-
ní hospodářské činnosti mají pracovníci 
Ústavu k dispozici experimentální stano-
viště a měřicí a výpočetní techniku po-
třebnou pro řešení velkého množství tech-
nických problémů v oblasti k lasického, 
tzv. mokrého chlazení, suchého chlazení, 
hybridního chlazení a momentálně nejdy-
namičtěji rozvíjejícího se odvětví tzv. Wa-
ter Recovery Systems (WRS - systémy 
umožňují snižování spotřeby doplňkové 
vody u klasických chladicích věží s nuce-
ným tahem při současné eliminaci tzv. vi-
ditelné parní vlečky, která je laickou veřej-

ností považována za jeden z nejhorších ne-
gat ivních jev ů spojených s v ý robou 
elektrické energie). 

Konkrétně je v oboru chlazení v součas-
nosti řešena například problematika rain 
zone chladicích věží (oblast pod chladicí-
mi výplněmi), která tvoří výkonově až 20 % 
celé věže. Z výsledků výzkumu, provádě-
ného v rámci pracoviště, se pak ukazuje, že 
díky numerickým a experimentálním si-
mulacím, které jsou v rámci ústavu připra-
vovány, může dojít až k zdvojnásobení to-
hoto výkonu bez složitých stavebních 
úprav chladicích věží. V současné době je 
na pracovišti také k dispozici unikátní ex-
perimentální stanoviště, které umožňuje 
měření parametrů chladicích výplní v ge-
ometrickém měřítku 1:1 s přesností shody 
tepelné bilance do 3 %. Na tomto pracoviš-
ti je možné měřit jak parametry klasických 
filmových výplní, tak výplní splashových. 
Ty v současné době nacházejí uplatnění 
především na velmi rychle se rozvíjejících 
asijských trzích. Z dalších probíhajících 
experimentálních činností lze uvést optic-
ká měření účinností eliminátorů úletu ka-
pek z chladicích věží, měření rozstřiko-
vých charakteristik trysek, nebo experi-
mentální určování součinitele prostupu 
tepla pro trubkové svazky výměníků su-
chých chladicích věží.

Měřicí technika
Pracovníci Ústavu se dlouhodobě 
věnují vývoji vlastní měřicí techniky. 
Stěžejní součástí každého experi-
mentu je sada nástrojů, jež umožňují 
náhled do procesů, ke kterým v daném 
experimentu dochází. Těmito nástroji 
zpravidla rozumíme měřicí a snímací 
techniku. 

Díky začlenění mikroelektronické-
ho vývoje přímo na půdu výzkumného 
pracoviště mechaniky tekutin je mož-
né pružně naplňovat aktuální potřeby 
prováděných experimentů. K tomu je 
často zapotřebí autorského přístupu 
a vývoje měřidel na nových fyzikál-
ních principech. 

Za dobu fungování pracovní skupi-
ny, která se vývoji měřicí techniky 
v rámci činností ústavu zabývá, se tak 
podařilo vyvinout několik unikátních 
měřidel a měřicích postupů, která 
v současné době procházejí patento-
vým řízením. 

Detailní porozumění fyzikální pod-
statě a především konkrétnímu tech-
nickému řešení jednotlivých měřidel 
dalo ostatním zaměstnancům ústavu 
možnost radikálně posunout přesnos-
ti měření u jednotlivých experimen-
tálních činností.

aktuálně řešené projekty

Pokročilé technologie pro výrobu 
tepla a elektřiny

Výzkum a vývoj řešení rozvaděčo-
vých, chladících a transportních 
systémů pro datová centra

Eliminace parní vlečky chladicích 
věží

Optimalizace návrhu chladicíh sys-
témů pro energetiku

Centrum pro výzkum vícefázového 
proudění a termodynamických 
jevů v oblasti obnovitelných 
zdrojů a energetiky
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Cílem ústavu je výchova univerzálně vzdělaných konstruktérů, kteří mají uplatnění 
v širokém spektru strojírenských firem.
Oborová výuka ústavu je na obou stupních (bakalářském i magisterském) postavena 
na projektové činnosti studentů. Projekty trvají vždy semestr a mohou na sebe nava-
zovat, nebo se doplňovat i mezi více studenty. Většinou jsou zadávány ve spolupráci 
s podniky, které touto cestou navazují se studenty intenzivní kontakt a otevírají tak ces-
tu k jejich rychlému odbornému růstu. Často dochází již v průběhu studia k dohodě 
o spolupráci a studenti tak mají jistotu uplatnění ještě před zakončením svých studií.

Představenou cestou jsou studenti seznamováni s dnes prakticky výhradně pou-
žívanou metodou projektového řízení podniků a s ohledem na intenzivní spolupráci 
s podniky jsou vedeni k termínové i profesní zodpovědnosti.

V rámci projektů jsou řešena nejrůznější firemní zadání od konstrukčních návrhů 
dílčích uzlů, přes MKP výpočty součástek, po kompletní řešení komplexních kon-
strukčních celků.
Odborně je ústav zaměřen na problematiku zpracování technické dokumentace, čás-
tí a mechanismů strojů, transportní, zemědělské a stavební techniky a techniky na 
těžbu a zpracování nerostných surovin.

Výchova univerzálně vzdělaných 
konstruktérů

Kombinace technického 
a manažersko-ekonomického 

vzdělávání je velice žádoucí, jak 
z pohledu uspokojování poptávky po 
absolventech ze strany podniků, tak 

z pohledu konkurenceschopnosti 
Fakulty strojní, pro kterou je nabídka 

technicky zaměřeného oboru 
s manažersko-ekonomickou 

specializací výzvou zapadající do 
kontextu požadavků praxe 

i samotných studentů. 
 Prof. Ing. František Freiberg, CSc. 

vedoucí Ústavu řízení a ekonomiky podniku

Vedle představené projektové student-
ské činnosti vzdělávací stojí druhý pilíř 
práce ústavu, kterým jsou konstrukční čin-
nosti ve 3D CAD, výpočtářské činnosti 
včetně MKP, dynamo-
metrických a tenzomet-
rických měření, expertní 
činnost na poli konzul-
tací nebo zpracovávání 
soudně-znaleckých po-
sudků. Firmy využívají 
nabízeného zázemí la-
boratoř í a v ýpočetní 

techniky k dokončení vývoje připravova-
ných produktů nebo testování vlivu uplat-
něných konstrukčních změn stávající pro-
dukce.

Výzkum a vývoj

Spolupráce s podniky
Jako příklad spolupráce s podnikovou 
praxí lze uvést projekt zaměřený na iden-
tifikaci příležitostí k diverzifikaci výroby 
divize výroby dílů a komponent strojíren-
ského podniku. Předmětem projektu byla 
analýza výrobních možností z pohledu 
stávajících výrobních kapacit, ověření 
možnosti vstupu do jiných odvětví zejmé-
na z hlediska „potenciální“ poptávky 
a klíčových faktorů úspěšnosti. Nedílnou 
součástí projektu bylo vyhodnocení eko-
nomických dopadů navržené strategie 
diverzifikace.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ústav konstruování  

a částí strojů
Technická 4

166 07 Praha 6
 Tel.: +420 224 352 418

E-mail: U12113@fs.cvut.cz

www.fs.cvut.cz/cz/u12113

Připravujeme odborníky  
na řízení průmyslových podniků

Ústav řízení a ekonomiky podniku připravuje odborníky na pozice středního a vr-
cholového managementu strojírenských a průmyslových podniků. Obsah a proces 
výuky vychází z důsledné integrace technických, manažerských a ekonomických zna-
lostí a dovedností. Synergie technického a ekonomického vzdělání vytváří vysoce žá-
daný odborný profil absolventů, kteří nachází uplatnění jak v ekonomických, tak 
i v technických, výrobních, marketingových a logistických útvarech podniků.

150 let ČVUT FS

Ústav konstruování a částí strojů
F A K U LTA  S T R O J N Í  Č V U T  V  P R A Z E

Vědecká a výzkumná činnost ústavu 
a spolupráce s praxí je primárně zaměřena 
do oblasti analýz, simulací a optimalizace 
podnikových procesů, analýz celoživotního 
cyklu výrobků, hodnocení udržitelnosti 
podnikového rozvoje, technicko-ekonomic-
kého hodnocení investičních a rozvojových 
projektů, tržních analýz a analýz konkuren-
ceschopnosti podniku. 

V rámci výzkumných aktivit se ústav 
v současnosti podílí například na projektu 
GAČR „Navrhování experimentů v oblasti 
vývoje produktů a více-faktorová optimali-
zace“ a na mezinárodním projektu SHY-
MAN „Sustainable Hydrothermal Manu-
facturing of Nanomaterials“.

Analýzy, simulace, optimalizace

Projekt SHYMAN se zaměřuje na vý-
voj komerčně životaschopné technologie 
v ýroby nanomateriá lů, které nachází 
uplatnění v automobilovém průmyslu, sta-
vebnictví, elektrotechnickém průmyslu 
a dalších průmyslových odvětvích. Hlav-
ním úkolem ústavu v rámci projektu je 
ověření environmentální udržitelnosti 
a nákladové konkurenceschopnosti jak 
vyvíjené technologie, tak vybraných pro-

duktových aplikací nanomateriálů. Řešení 
projektu se orientuje na modelování, hod-
nocení a analýzy environmentálních, hod-
notových a nákladových účinků zkouma-
ných produktů a procesů jejich výroby 
(analýzy LCA, LCC). Projekt přispívá 
významně k rozvoji znalostí v oblasti vý-
roby a možností průmyslové aplikace na-
nomateriálů. Dalším nezanedbatelným 
přínosem projektu je rozvoj znalostí vyu-

žití moderních soft-
warov ých nást rojů 
a rozsáhlých elektro-
nických databází pro 
podporu analýz ži-
votního cyklu.

Komerční výroba nanomateriálů

K o n t a K t y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav řízení  
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Ústav řízení a ekonomiky podniku

Schéma životního 
cyklu produktů a hlavní 
otázky řešené v rámci 
projektu SHYMAN

„Účastí odborníků z praxe ve výuce 
na fakultě dosáhneme zvýšení 

atraktivity studia.“ 
 Prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. 

vedoucí Ústavu konstruování a částí strojů

Přijďte k nám studovat
Náš ústav vyučuje obor „Dopravní, 
Letadlová a Transportní technika“. 

Ústav konstruování a částí strojů ve své 
samostatné existenci od roku 2008 úspěš-
ně navazuje na tradiční výuku konstrukč-
ních předmětů, které dále průběžně 
modernizuje napojením na nejmodernější 
dostupné technologie pro konstruktérskou 
činnost. V současné době ústav zajišťuje 
teoretickou i praktickou výuku na všech 
stupních studia pro celou fakultu a součas-
ně vychovává ročně okolo 60 studentů ve 
vlastních bakalářských a magisterských 
oborech. Velkými devizami ústavu jsou sta-
bilní zázemí vlastních dílen a laboratoří, 
tři počítačové učebny s používanými CAD 
systémy a intenzivní spolupráce s podniky 
z různých oblastí průmyslu.

Zaměření ústavu
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Ústav procesní a zpracovatelské techniky 
se zabývá stavbou strojů a zařízení pro po-
travinářský, chemický a spotřební průmysl, 
zařízení pro biotechnologie a pro čištění od-
padních vod a plynů. Když se řekne Strojní 
fakulta, tato strojní zařízení napadnou má-
lokoho, ačkoliv pomáhají vytvářet produkty, 
bez kterých bychom si náš život neuměli 
představit.  Z hlediska tvorby HDP obor 
pokrývá více než 40% celkového objemu 
průmyslu.

Obor je zvláštní tím, že v sobě spojuje 
znalost procesů hydromechanických, tepel-
ných a difúzních se stavbou strojů a zaříze-
ní. Díky tomu mohou absolventi pracovat 
v oblasti výzkumu a vývoje, projekce, výro-
bě a údržbě. Často tak lze nalézt naše absol-
venty v čele projekčních týmů, kde řídí 
ostatní profese.  

Tajemství širokého záběru oboru je skry-
to v podobnosti procesů a aparátů v jednot-
livých výrobních linkách. Například s des-

tilační kolonou se můžeme setkat jak při vý-
robě lihovin, tak i při zpracování ropy. 
S filtry se můžeme setkat při čištění odpad-
ních vod a plynů, při výrobě piva, najdete je 
v každém automobilu. Míchací zařízení na-
jdeme nejen v domácnostech, ale také v čo-
koládovnách, při výrobě barev, pneumatik, 
v reaktorech při výrobě plastů nebo aerob-
ních či anaerobních bioreaktorech.

Z faktu, že všechny výrobní linky jsou 
v podstatě sestaveny z funkčně podobných 
zařízení, vychází koncepce výuky oboru, 
která je založena nejdříve na pochopení ele-
mentárních procesů odehrávajících se v apa-
rátu (přestupu hybnosti, tepla a hmoty), dále 
na studiu konstrukce specifického aparátu 
(čerpadlo, výměník tepla, destilační kolona) 
a poté na integraci strojů a zařízení do vý-
robních linek a dále do větších výrobních 
celků. Získané teoretické znalosti jsou 
v průběhu studia prakticky využívány 
a uplatňovány v navazujících projektech.

Podobné principy, nekonečné možnosti

Přijďte k nám studovat
•  Bakalářský 4-letý studijní program 

Strojírenství, obor Energetika a pro-
cesní technika – specializace procesní 
technika

•  Navazující magisterský program 
Strojní inženýrství, obor Procesní tech-
nika

•  Doktorský studijní program 
Konstrukční a procesní inženýrství

Mnohotvárnost a rozličnost,  
spojení znalostí procesů a znalostí 
konstrukcí – přesně to je náš obor. 

 Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. 
vedoucí Ústavu procesní  

a zpracovatelské techniky

Již od vzniku ústavu byl kladen důraz na 
spolupráci s podniky a propojení výzkumu 
s praktickými aplikacemi. To platí i dnes. 

Ve spolupráci s firemními partnery probíhá 
řada výzkumných projektů v rámci různých 
programů.

Z výzkumu do praxe

Vědeckovýzkumné aktivity 
ústavu

• Míchání a míchací zařízení.

•  Procesy a zařízení pro přestup tepla 
(výměníky, odparky, sušárny).

•  Procesy a zařízení pro přestup hmoty 
(absorpce, destilace, adsorpce, mem-
bránové procesy).

•  Hydromechanická separační zařízení 
(filtry, odstředivky, usazováky).

•  Zařízení pro čištění odpadních vod 
a plynů. 

• Zařízení v technologii výroby biopaliv.

•  Zařízení pro desintegraci materiálu 
(mletí, drcení).

•  Modelování výrobních linek a konstruk-
ce reaktorů a bioreaktorů.

•  Potravinářské technologie (elektrický 
a mikrovlnný ohřev potravin).

•  Technologie výroby biodegradovatel-
ných materiálů.

•  Experimentální stanovení fyzikálních 
a chemických vlastností reálných látek.

•  Projektová činnost v oblasti chemické-
ho, potravinářského a zpracovatelské-
ho průmyslu, biotechnologiích a příbuz-
ných oborech.

K o n t a K t y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav procesní  
a zpracovatelské techniky
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Smaltované míchadlo, 
spolupráce s Tenez a.s.

Model výměníku

Projekt TAČR: Míchací zařízení  
pro zpracování kalových suspenzí
TECHMIX s.r.o. Brno

Projekt je zaměřen na navrhování mícha-
cích zařízení pro homogenizaci heterogen-
ních suspenzí s jejich případným ohřevem 
a přenosem hmoty. Cílem je získat podklady 
pro návrhy anaerobních fermentorů pro výro-
bu bioplynu, oxidačních nebo hygienizačních 
reaktorů pro čistírenské odpadní kaly.

Projekt TAČR: Optimalizace  
smaltovaných míchacích zařízení
TENEZ a.s. Chotěboř 

Obdobně ve spolupráci s firmou TENEZ 
a.s., dodavatelem nerezových a smaltova-
ných aparátů pro chemický, potravinářský 

a farmaceutický průmysl, zjišťujeme proces-
ní charakteristiky pro jejich nově vyvíjená 
smaltovaná míchadla.

Projekt TAČR: Optimalizace systému 
tlakových kanalizací pomocí 
matematického modelování jejich 
provozních stavů
AQ SPOL s.r.o.

Projekt se zabývá problematikou řízení a optimalizací sys-
tému tlakových kanalizací pomocí matematického modelová-
ní jejich provozních stavů. Základním cílem je snížit investič-
ní a energetickou náročnost při provozu a zvýšit provozní spo-
lehlivost.

Projekt MŠMT: Rozvoj decentralizované 
energetiky – výroba biopaliv

V rámci výzkumu mechanické a hydrotermální 
předúpravy lignocelulózové biomasy pro výrobu biopaliv 
jsme ve spolupráci s firmou Prokop Invest a.s. Pardubice 
vyvinuli nový typ mlýna – macerační mlýn, který dokáže 
na rozdíl od klasických mlýnů slámová stébla nejen nakrá-
tit, ale i podélně roztrhat a roztřepit. Provedené fermen-
tační testy vykázaly 25 % nárůst produkce bioplynu ve 
srovnání s neupravenou slámou.

V rámci základního výzkumu v oblasti 
míchání se zabýváme vlivem impaktního 
proudu z výtoku míchadel na intenzitu pře-
nosu tepla v různých částech míchaných re-
aktorů a ve spolupráci s UH AV ČR se za-

býváme studiem turbulentních charakteris-
tik, zejména lokálních rychlostí disipace 
turbulentní energie. Ve spolupráci s VÚPP 
Praha se zabýváme výzkumem nelineárních 
viskoelastických vlastností kolagenu.

Získané granty GA ČR: 
1.  Lokální rychlost disipace turbulentní energie v mí-

chaných reaktorech a bioreaktorech.
2.  Experimentální a teoretická studie konvektivního 

přenosu tepla v rotujícím turbulentním impaktním 
proudu.

3. Fyzikální a reologické vlastnosti kolagenní hmoty.

150 let ČVUT FS

www.fs.cvut.cz/cz/U218Ústav procesní a zpracovatelské techniky
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Projekt MPO: Výzkum a vývoj technologie výroby HNO3
Chemoprojekt Nitrogen a.s.

Cílem projektu je vyvinout simulační 
model, který by umožnil jednoduché zvět-
šování a zmenšování měřítka výroby a opti-
malizaci provozů linek na výrobu HNO3. 
Navrhli jsme a v naší laboratoři experimen-
tálně ověřili nový typ distributoru plynů 
v katalytickém reaktoru pro oxidaci NH3.

Projekty základního výzkumu
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Vychováváme odborníky  
s mezinárodní kvalifikací

„Obsah ničím nenahradíš.“ 
 Prof. Ing Jan Macek, DrSc. 

vedoucí Ústavu automobilů,  
spalovacích motorů a kolejových vozidel

Atraktivitu studia zvyšuje i možnost 
účasti ve studentském závodním týmu 
CTU CarTech (závodní automobily For-
mula Student/SAE - Design it, build it, 
race it!), který je od r. 2009 stále nejlepším 

v ČR a tč. dvacátým  ve světovém žebříčku 
z cca 500 soutěžících týmů. Vedle vozu se 
spalovacím motorem soutěží CTU Car-
Tech i ve elektromobilní divizi, kde tým 
obsadil tč. 29. místo ze 77 soutěžících.

Závodní automobily Formula Student/SAE

Vedoucí ústavu je zaměřen na zvyšo-
vání výkonu pístových spalovacích 
motorů všech druhů přeplňováním, 
tedy zvyšováním hustoty náplně válce, 
umožňujícím spálit stejné množství 
paliva ve zmenšeném zdvihovém obje-
mu motoru a tím zmenšit podstatně 
jeho rozměry a zvýšit jeho účinnost. 
Přesto cítí, že motto má stále svou 
váhu v prostředí, které na formu pre-
sentace klade stále větší důraz.

K o n t a K t y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav automobilů,  
spalovacích motorů  
a kolejových vozidel

Technická 4
166 07 Praha 6

 Tel.: +420 224 352 504

E-mail: 12120@fs.cvut.cz

http://www1.fs.cvut.cz/cz/U220/ Studie podvozku pro jednotku s naklápěcí 
skříní
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http://www1.fs.cvut.cz/cz/U220/Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Dvojí řád vyvíjených inovací pro bez-
prostředně aplikovatelný výstup nebo pod-
klad pro následný vývoj umožňuje jak 
rychlou aplikaci výsledků v průmyslu, tak 
strategické zaměření na dlouhodobý roz-
voj. Pro konstrukci je důležité využití zna-
lostní databáze jako integrujícího prvku 
komplexního tématu a širokého týmu pro-
jektu. Tato činnost je podporována i něko-
lika projekty v rámci 6. a 7. RP výzkumu 
v EU, jichž ústav celkem řeší či řešil osm, 

se zaměřením na klasické hnací jednotky 
i alternativy s hybridními a elektrickými 
pohony. Je oficiálním partnerem světového 
vedoucího dodavatele simulačního vyba-
vení pro hnací jednotky Gamma Techno-
logies Inc. a partnerem četných evrop-
ských výzkumných institucí i univerzit. 
Dále je ústav aktivním členem České auto-
mobilové společnosti, automobilové orga-
nizace FISITA a české pobočky Society of 
Automotive Engineers International.

Výsledky rychle do průmyslu

Výuka a výzkum  
kolejových vozidel

Soustřeďujeme se na konstrukci skří-
ní, podvozků a vypružení železničních 
i tramvajových vozidel a optimalizace 
jejich dynamických i dalších funkčních 
vlastností. Laboratoře jsou vybaveny 
kromě simulační techniky i kladkovým 
stanoviš těm pro test y dynamiky 
nových konstrukcí podvozků s aktiv-
ním řízením. 

Ústav spolupracuje ve výzkumu 
a výuce se všemi výrobci a konstrukč-
ními kancelářemi kolejových vozidel 
v ČR, jako Škoda Transpor tation, 
Siemens, Stadler nebo Výzkumný 
ústav kolejových vozidel VÚKV. 

Ing. Jan Kalivoda, Ph.D.

Zástavba dveří vysokorychlostní jednotky

Kladkový stav pro simulaci jízdy kolejových 
vozidel

Ve výuce se ústav zaměřuje na pochopení principů funkce,  konstrukce, zkoušení, vý-
roby a provozu vozidel a jejich motorů i příslušenství. Výborně vybavené laboratoře 
a výpočetní prostředky pro simulaci jsou základem výuky. Anglicky vyučovaný program 
Master in Automotive Engineering navíc umožňuje ve spolupráci s 5 zahraničními tech-
nickými univerzitami získat další diplom a rozšířit kvalifikaci pro práci ve velmi globál-
ním odvětví průmyslu.

Společně k lepším vozidlům
Ústav je spolu s Centrem vozidel pro 

udržitelnou mobilitu, které založil, vý-
značným pracovištěm automobilového vý-
zkumu v ČR. Vede projekt Centrum kom-
petence automobilového průmyslu Josefa 
Božka, financovaný TA ČR a spojující ne-
jen činnost pracovišť Fakulty strojní 
ČVUT v Praze,  ale i Fakulty elektrotech-
nické a Fakulty dopravní ČVUT a spolu-
pracující se Škoda Auto a.s., TATRA 
TRUCKS a.s., Honeywell spol. s r.o., ČZ  
a.s. Strakonice, Motorpal a. s., Brano a .s., 
TÜV SÜD CZECH s.r.o., Ricardo Pra-

gue s.r.o., AICTA Design Work s.r.o. 
a s technickými univerzitami VUT v Brně, 
TU v Liberci A VŠB-TU Ostrava.. Tento 
i další projekty zkoumají inovace v kon-
strukci vozidel a hnacích jednotek se spa-
lovacími motory i elektromotory pro sní-
žení spotřeby fosilních paliv a emisí, ma-
ximální bezpečnost, pohodlí a radost 
z jízdy, přizpůsobení požadavkům legisla-
tivy i interakci s infrastrukturou a dalšími 
vozidly a konkurenceschopnost českého 
automobilového průmyslu i na rozvojo-
vých trzích.

Ústav využívá laboratoří i výpočetních 
kapacit společného pracoviště Centra vozi-
del udržitelné mobility a zaměřuje se i na 

výzkum kolejových vozidel a na energetické 
využití spalovacích motorů při výrobě elek-
trické energie a tepla, jak je popsáno dále.

Po silnici i po kolejích, výroba elektřiny 
a tepla
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Vzhledem k tomu, že ČVUT v Praze 
svůj projekt realizuje v prostorách VTP 
Roztoky, je třeba při hodnocení financová-
ní brát v úvahu prostředky, které byly vy-
naloženy společností Trigema a.s. na rea-
lizaci stavby a infrastruktury VTP. Zde je 
uváděna hodnota investice ve výši zhruba 
300 mil. Kč.

Významná investice

150 let ČVUT FSF A K U LTA  S T R O J N Í  Č V U T  V  P R A Z E

www.cvum.czCentrum vozidel udržitelné mobility

Budova VTP Roztoky – pohled na vstup

Plnoprůtočný ředicí tunel pro homologační 
zkoušky motorů

Vozidlová zkušebna – válcová brzda

Rozsáhlý projekt s podporou MŠMT a EU
CVUM vzniklo za podpory operačního programu VAVPI, spadajícího pod administrati-
vu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt Pořízení technologie pro 
Centrum vozidel udržitelné mobility (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0125) získal dotaci ve 
výši 195 667 200 Kč, přičemž převážná část těchto prostředků, jak název projektu na-
povídá, je investiční povahy (152 300 000 Kč). Dotace projektu je z 85% hrazena ze 
Strukturálního fondu EU, zbývajících 15% je pak hrazeno ze státního rozpočtu. Celkové 
náklady po dobu realizace projektu jsou však samozřejmě podstatně vyšší, se zohled-
něním neuznatelných nákladů a neuznatelné části DPH činí téměř 280 mil. Kč.

Přímé výstupy použitelné v průmyslu se 
týkají holistického přístupu k inovativním 
koncepcím a optimalizaci automobilních 
pohonů založených na spalovacích moto-
rech i elektrických pohonech s akumulací 
energie a účinných, k prostředí šetrných, 
bezpečných, dynamických a pohodlných 
vozidel na základě vyhodnocení virtuální 
reality a experimentů. Konkrétní realizace 
navržených pohonových ústrojí pro osobní 
vozidla malé a nižší střední třídy umožní 
významné snížení dráhové spotřeby paliva.

Jezdit šetrně, bezpečně a pohodlně

Samotná výzkumná činnost CVUM je 
zaměřena hledání nových a optimalizaci 
současných řešení technických problémů v 
oblasti jednak pístových spalovacích mo-
torů pro vozidla i energetiku, jednak hna-
cích agregátů automobilů včetně elektric-

kých a hybridních. Důležitou roli hraje 
rovněž integrované řízení hnacích agregá-
tů všech zmíněných typů s ohledem na 
účinnost, šetrnost k životnímu prostředí a 
užitnou hodnotu z hlediska mobility.

Pro lepší pohon

Příprava testu v laboratoři spalovacích motorů

Zkušebna převodovek – uzavřený stav Práce v laboratoři vybavené experimentálním jednoválcovým motorem

Jedním z úkolů CVUM je rozšíření spo-
lupráce a již existujících vazeb s partnery 
z aplikační sféry (podniky, uživatelé výsled-
ků), stejně jako rozšíření spektra aktivit pro 
zapojení do nejrůznějších typů mezinárod-
ních vědeckých projektů. Průběžně je zvy-
šován počet vědeckých pracovníků, více jsou 
do výzkumné činnosti CVUM zapojeni stu-
denti magisterských i bakalářských studij-
ních programů nejen zainteresovaných fa-
kult ČVUT, ale i dalších technických škol.

Stále rozšiřujeme spolupráci

Stanoviště pro testování spalovacích motorů

Detail – Experimentální jednoválcový motor
„Vozidla mají sloužit lidem a ne 

naopak. My pracujeme na tom, aby 
nám vozidla sloužila čím dál lépe.“ 

 Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.  
vedoucí Centra vozidel  

udržitelné mobility (CVUM)

Zaměřením vedoucího centra je vnitřní 
aerodynamika spalovacího motoru 
a využit í experimentálních metod 
v kombinaci s matematickým modelo-
váním pro výzkum dějů uvnitř válce 
spalovacího motoru. Podrobnější zna-
losti o struktuře proudových polí, tvo-
ření směsi paliva se vzduchem a prů-
běhu hoření jsou jednou z cest ke zvy-
šování účinnosti pístových spalova-
cích motorů a plnění stále přísnějších 
emisních předpisů.

Detail – rozvod provozních a kalibračních 
plynů

K o n t a K t y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Centrum vozidel  
udržitelné mobility (12201) 

VTP Roztoky

Přílepská 1920  
252 63 Roztoky u Prahy

 Tel. 1: +420 224 352 502
Tel. 2: +420 246 003 700
Mobil: +420 603 507 194

E-mail: Bohumil.Mares@fs.cvut.cz
www.cvum.cz



38 Scientific American České vydání, březen–duben 2014 březen–duben 2014, www.sciam.cz 39

Ústav jazyků zajišťuje v současné době 
výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, 
ruštiny a španělštiny od začátečníků až po 
pokročilé. Zajišťuje i přípravu ke zkoušce 
z jazyka v doktorandském studiu. Studenti 
musí během bakalářského studia složit ba-
kalářskou zkoušku z jazyka  na úrovni B2 
a v magisterském programu magisterskou 
zkoušku z jiného jazyka na úrovni A2. Ob-
sahem  těchto zkoušek je zvládnutí obecné-
ho i odborného jazyka.

Kromě základních kurzů mají studenti 
v nabídce i anglickou konverzaci s rodilým 
mluvčím, prezentace ve všech jazycích, 
v příštím roce i kurzy technické a letecké 
angličtiny. Na podporu výjezdů studentů na 
zahraniční stáže (Erasmus - Německo, Ra-
kousko a Švýcarsko) pořádáme ve spoluprá-
ci s Evropskou kanceláří rektorátu ČVUT 
kurz němčiny pro studenty všech fakult 
ČVUT. Francouzská sekce organizuje indi-
viduální kurzy odborné přípravy pro stáže 
ve frankofonních  zemích.

Vyučujeme i český jazyk pro zahraniční 
studenty, kteří přijeli na výměnný studijní 
pobyt v rámci programu Erasmus, tyto kur-
zy mohou navštěvovat i studenti-cizinci, 
kteří na FS studují v angličtině.  Ve spolu-
práci s agenturou EuroConsult organizuje-
me v rámci celoživotního vzdělávání kurzy 
češtiny pro cizince hlásící se na Fakultu 
strojní ČVUT i jiné vysoké školy v České 
republice.  Cizinci mohou na Ústavu jazyků 
složit také zkoušku z češtiny na úrovni B2, 
která je podmínkou studia na českých vyso-
kých školách.

Organizujeme výuku jazyků i pro firmy 
(např. Siemens, Porsche, Bosch,  ÚJV Řež).

„Na technologii víme jak.“ 
 doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.  

vedoucí Ústavu strojírenské technologie

Výuka a výzkum

ÚST se zabývá pedagogickou a vědecko-
-výzkumnou prací především v oblasti tvá-
ření, slévání, svařování a povrchových 
úprav. Jsou zde též řešeny a vyučovány 
i další progresivní technické disciplíny – 
zpracování plastů a kompozitů, metalogra-
fie, technická diagnostika, problematika 
tribologie, počítačová podpora strojíren-
ských technologií a problematika normali-
zace a managementu kvality.

Ve své pedagogické činnosti ÚST zajiš-
ťuje výuku ve všech formách studia od 
bakalářského studijního programu „Výroba 
a ekonomika ve strojírenství“, navazujícího 
magis terského s tudi jní ho programu 
„Výrobní a materiálové inženýrství“, až po 
doktorský studijní program „Strojírenská 
technologie“. Účelem těchto studijních pro-
gramů je vychovávat mladé a perspektivní 
absolventy v oblasti strojírenských techno-
logií, kteří budou k dispozici firmám požadu-
jících odborníky s tímto potřebným a poža-
dovaným technickým zaměřením.

Důležitou aktivitou ústavu jsou i odborná 
školení a kurzy pro technickou veřejnost 
a také hospodářská činnost pro průmyslové 
subjekty, se kterými ústav spolupracuje 
v řadě společných projektů.
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Ústav jazyků

Pro Čechy, pro cizince, pro firmy

Jak dát materiálu potřebný tvar a funkci?

Vývoj a výroba prototypových 
odlitků závěsů kol z Mg slitin 
na studentskou formuli týmu 
CTU CarTech.

Ústav strojírenské technologie

„V současné multinacionální 
společnosti může uspět jenom 

technik-inženýr, který je dostatečně 
jazykově vybaven.“ 

 Mgr. Eliška Vítková 
vedoucí Ústavu jazyků

Ústav letadlové techniky

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ústav jazyků

Karlovo nám. 13
121 35 Praha 2

 Tel.: +420 224 357 520
E-mail: eliska.vitkova@fs.cvut.cz
www.jazyky.fs.cvut.cz

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ústav letadlové techniky

Karlovo nám. 13
121 35 Praha 2

 Tel.: +420 224 357 205
E-mail: lubos.janko@fs.cvut.cz

http://aerospace.fsik.cvut.cz

„Je třeba trvale vytvářet podmínky 
pro práci mladých  

a perspektivních pracovníků.“ 
 doc. Ing. Luboš Janko, CSc.  

vedoucí Ústavu letadlové techniky

Studium letectví a kosmonautiky
•	Vzdělávání	v	magisterském	a	doktorském	

studijním	programu
•	Nově	akreditovaný	mezifakultní	magisterský	

studijní	program	„LETECTVÍ	
A	KOSMONAUTIKA“

•	Doktorské	studium	v	oboru	“Dopravní	stroje	
a	zařízení”

•	Výuka	více	než	40	odborných	leteckých	
předmětů

•	Praktická	laboratorní	výuka	na	projektech	
z	praxe

•	Projektově	orientovaná	výuka	-	semestrální	
a	ročníkové	projekty	z	praxe	

•	Diplomové	a	doktorské	práce	ve	spolupráci	
s	výzkumnými	ústavy	a	průmyslem

•	Mezinárodní	mobilita	studentů	PEGASUS,	
CESAer,	Socrates/Erasmus

•	Prezenční	i	kombinovaná	forma	studia
•	Standardní	nebo	individuální	studijní	plány
•	Povinně	volitelné	předměty	k	oborové	

specializaci	studijních	plánů	s	ohledem	na	
požadovaný	odborný	profil	absolventa

Výzkum a Vývoj
•	Projektování	letadel	a	pohonných	jednotek
•	Aerodynamika	a	mechanika	letu
•	Bezpečnost	a	spolehlivost	leteckých	konstrukcí
•	Letecké	vrtule
•	Kompozitní	materiály	a	technologie
•	Aeroelasticita	a	modální	analýza
•	Flutterové	průkazy	pro	lehká	sportovní	letadla
•	Numerické	modelování	-	FEM,	CFD
•	Pevnostní	analýza	a	zkoušení	konstrukcí
•	Nedestruktivní	zkušební	metody
•	Trhací	stroje,	zkoušení	materiálů
•	Tenzometrická	měření	kovů	i	kompozitů
•	Evropské	a	národní	výzkumné	projekty

Ústav byl založen v r. 1976, má více než 1200 
absolventů, zabývá se  výukou, výzkumem 
a vývojem letecké techniky.

K nebi i ke hvězdám

Poloprovozní pracoviště 
povrchových úprav pro galva-
nické kompozitní pokovení 
s využitím nanomateriálů.
(Udělen patent,  
pracoviště v provozu  
CVP Galvanika, s.r.o.)

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ústav  

strojírenské technologie

Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice

 Tel.: +420 244 352 629
E-mail: 12133@fs.cvut.cz

http://u12133.fsid.cvut.cz

https:/www.facebook.
com/U12133

Testy pohonu 
letounu UL-39 
v aerodyna-
mickém tunelu.
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Hlavní oblasti výzkumu zahrnují vytá-
pěcí, větrací a klimatizační zařízení, zaří-
zení pro zásobování teplem a využití alter-
nativních zdrojů energie. V centru zájmu 
jsou i zařízení pro ochranu a monitorování 
čistoty vnějšího ovzduší a snižování hluku 
a vibrací.

V rámci řešení výzkumných záměrů 
byly získány nové poznatky při výzkumu 
metod a zařízení techniky životního pro-
středí pro úpravu vnitřního prostředí, ve-
doucí ke zlepšení podmínek v pracovním a 
obytném prostředí, které se zobrazují ve 
zvýšení výkonnosti práce a zlepšení zdraví 

osob při současném snižování energetické 
náročnosti technických zařízení, která 
vnitřní prostředí požadovaných parametrů 
zajišťují. 

Rovněž byla vybudována unikátní zku-
šební zařízení:

– solární laboratoř, 
–  laboratoř pro zkoušení otopných 

ploch,
–  zkušební komora pro výzkum prou-

dění ve větraném prostoru,
– hluková laboratoř, 
–  zkušební komora pro výzkum depo-

zice aerosolů ve vnitřním prostředí.

Abychom se cítili lépe

„Zabýváme se výrobními procesy 
a systémy od jejich návrhu až po 
systémy managementu kvality se 

zaměřením na kontrolu kvality 
v oblasti geometrických specifikací 

produktu.“ 
 Ing. Libor Beránek, Ph.D.  

vedoucí Ústavu technologie obrábění, 
projektování a metrologie

V oblasti ochrany ovzduší se pozornost 
věnuje zlepšení funkce průmyslových filtrů 
s pulzní regenerací, měření emisí tuhých 
částic s tříděným odběrem vzorku, depozice 
aerosolů ve vnitřním prostředí. V oblasti 
snižování hluku a vibrací je to především 
snižování aerodynamického hluku termo-
statických ventilů a regulačních orgánů 
vzduchotechnických systémů a snižování 
hluku při redukci tlaku plynu metodou kas-
kádové expanze. V oblasti vytápění jsou sle-
dovány vlivy zapojení, umístě-
ní a zkrytí otopných ploch na 
jejich výkon, výzkum hydrau-
liky a řízení otopných soustav, 
výzkum světlých a tmavých 
zářičů pro vytápění průmyslo-
vých hal. Oblast větrání a kli-
matizace se soustředí na pro-
blematika provozního a požár-
ního větrání automobilových 
tunelů, dále problematiku 

proudění ve větraném a klimatizovaném 
prostoru a výzkum parametrů vnitřního kli-
matu. Samostatný prostor je věnován rozvo-
ji simulačních metod pro analýzu dynamic-
kých jevů u vytápěcích, větracích a klimati-
začních zařízení ve spolupráci s TU Lyngby, 
Denmark, International Centre for Indole 
Environment and Energy a TU Eindhoven, 
Nederland. V oblasti obnovitelných zdrojů 
energie se výzkum našeho pracoviště pře-
souvá do UCEEBu.

Čistší vzduch, méně hluku, vhodná teplota

Technologické projektování
Navrhujeme nové a racionalizujeme stá-
vající výrobní procesy a systémy s využi-
tím moderních metod a nástrojů koncepce 
digitální továrny.

K o n T a K T y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav techniky prostředí

Technická 4
166 07 Praha 6

 Tel.: +420 224 352 482

E-mail: jiri.basta@fs.cvut.cz

www.utp.fs.cvut.cz

Polní nemocnice

Od projektů k produktům
Pedagogická i výzkumná a vývojová činnost našeho pracoviště je zaměřena na ob-

last strojírenské technologie. Naši posluchači stavějí na znalostech z oblasti techno-
logického projektování výrobních procesů a systémů. Tento základ jim umožní pocho-
pit technologické možnosti jednotlivých výrobních technologií a následně tyto zna-
losti v dalších souvislostech uplatnit při návrhu nových výrobních procesů a systémů, 
či racionalizaci stávajících.
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Ústav techniky prostředí
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Naši absolventi jsou detailně seznámeni 
s problematikou obrábění konvenčními i ne-
konvenčními technologiemi. Výuka je reali-
zována s podporou špičkových CAD/CAM 
technologií, to nám umožňuje předávat zku-
šenosti s programováním výrobních CNC 
zařízení moderním způsobem. Studenti si 
mohou rovněž osvojit poznatky například 
z oblasti víceosého frézování a broušení per-
spektivních materiálů. V oblasti metrologie 
získají přístup k nejnovějším CMM techno-
logiím v oblasti kontroly kvality a díky úzké 

spolupráci se špičkovými průmyslovými part-
nery mají možnost pochopit fungování mo-
derních systémů managementu kvality i úlo-
hu jednotlivých nástrojů kvality v těchto sys-
témech. Získané znalosti umožní absolventům 
systémově a komplexně řešit technologickou 
i projekční problematiku při vývoji, optima-
lizaci, racionalizaci a modernizaci technolo-
gických procesů a systémů, včetně zajištění 
jejich organizačních a řídicích stránek. 
V těchto oblastech poskytujeme také odborná 
školení zájemcům z průmyslových podniků. 

Nejnovější i tradiční technologie ve výuce 
a výzkumu

V oblasti výzkumu a vývoje se zaměřujeme zejména na řešení projektů našich průmyslo-
vých partnerů, ať již formou komerční spolupráce, nebo s využitím zdrojů například Techno-

logické agentury ČR a Grantové agentury ČR. 
Příkladem naší práce je  Zvyšování životnosti ma-

teriálů nástrojů pro lisování žárovzdorných, vysoce 
abrazivních materiálů. Projekt je řešen ve spolupráci se 
společností P-D Refractories CZ, a.s. s finanční pod-
porou TA ČR.  Dokázali jsme zvýšit životnost nástro-
jů používaných pro lisování abrazivních materiálů 
z původních 10 tisíc lisovacích cyklů (nástrojová ocel 
kalená na 63HRC) na současných 120 tisíc. Vybrali 
jsme vhodné technologie a materiály pro realizaci no-
vého konstrukčního řešení formy; součástí tohoto ře-
šení byl i návrh unikátní metody testování odolnosti 
proti opotřebení, která je v současné době předmětem 
zpracování patentové ochrany.

Výzkum pro průmysl

K o n T a K T y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ústav technologie  

obrábění, projektování  
a metrologie
Technická 4

166 07 Praha 6
 Tel.: +420 224 352 611

E-mail: 12134@fs.cvut.cz

www.technologie.fs.cvut.cz

Ústav technologie obrábění,  
projektování a metrologie

„Kvalita vnitřního prostředí  
je náš cíl“ 

 Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. 
vedoucí Ústavu techniky prostředí

Významné státní zakázky
V minulosti byl například úspěšně 
dokončen projekt Ministerstva obrany 
ČR „Výzkum nových systémů klimatizace 
polních pracovišť a zařízení armády“. 
Cílem bylo vytvořit na základě matema-
tických modelů a fyzikálních experimen-
tů výzkumné podklady pro řešení tech-
nické koncepce klimatizačních systémů  
pro mobilní vojenská zdravotnická pra-
coviště – polní nemocnici, která je sou-
částí misí Armády ČR v rámci mezinárod-
ních akcí.

Studium oboru Technika životního prostředí je rozděleno do nosných oblastí, jako 
je větrání a klimatizace, vytápění a zásobování teplem, alternativní zdroje energií, 
ochrana ovzduší, snižování hluku a vibrací. K základním znalostem absolventů celé-
ho oboru patří i zvládnutí experimentálních metod, informační techniky a počítačo-
vých simulací. Ucelené vzdělání v oboru zahrnuje i předměty humanitního a ekologic-
kého charakteru (hygiena a fyziologie práce, pracovní prostředí). Zájem praxe o naše 
absolventy stále významně převyšuje nabídku.

Výzkum pro zdravější prostředí

Laboratoř pro zkoušení otopných ploch

Technologie obrábění
Vyvíjíme nové technologie s využitím 
monitoringu řezného procesu. Tradice 
výzkumu sahá i do oblasti hodnocení řezi-
vosti nástrojů, obrobitelnosti materiálů 
a vlivu jednotlivých technologií na integri-
tu povrchové vrstvy.

Metrologie
Zaměřujeme se na zavádění systémů 
managementu kvality – její plánování, pro-
kazování a kontrolu. V oblasti kontroly kva-
lity jsme i díky dlouholeté spolupráci s di-
vizí Průmyslová měřicí technika společ-
nosti Carl Zeiss na špičce v oboru měření 
geometrických specifikací produktu.

Zákazníkům jsme schopni nabídnout ucele-
nou službu, kdy pro konkrétní díl na základě 
výkresové dokumentace navrhneme a vyrobíme 
systém upínání, vytvoříme plán měření pro au-
tomatickou kontrolu dílu a provedeme analýzu 
způsobilosti navrženého řešení.

Nabízíme ucelené služby

Měření komponent palivového systému 
osobního vozu
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Obor výrobních strojů a zařízení patří 
v České republice ke klíčovým průmyslo-
vým odvětvím s jednou z nejvyšších úrov-
ní přidané hodnoty v evropském měřítku. 
Tradice nepřetržité výroby obráběcích 
a tvářecích strojů na našem území sahá až 
do poloviny 19. stol. Osm českých firem se 

řadí mezi prvních sto evropských výrobců. 
Česká republika je 4. největším vývozcem 
strojů do Německa, které je největším 
a nejvýznamnějším evropským trhem, cel-
kově zaujímá ČR 13. místo ve světové pro-
dukci výrobních strojů a je na 7. místě 
v produkci strojů na obyvatele. Pro naše 

Výzkumná základna 
strojírenské  
výrobní techniky v ČR

„Jsme hrdí na to, že ČR patří mezi 
světové lídry ve vývoji a produkci 

hi-tech výrobních strojů.“ 
 Ing. Jan Smolík, Ph.D. 

vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení 
a Výzkumného centra pro strojírenskou 

výrobní techniku a technologii

Nabízíme
•  zakázkový výzkum a vývoj a komplexní 

podporu vývoje výrobních strojů,
•  simulace a měření v oblasti statických, 

dynamických a tepelných vlastností 
strojů,

•  služby akreditované zkušebny,
•  energetickou a ekologickou optimali-

zaci strojů,
•  zvyšování přesnosti obráběcích strojů, 

optimalizaci řezného procesu a techno-
logie víceosého obrábění

•  virtuální prototypování a virtuální tes-
tování,

•  snižování výrobních nákladů.

K o N t a K t y :

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav výrobních strojů  
a zařízení

Horská 3 
128 00 Praha 2

 Tel.: +420 221 990 914
E-mail: info@rcmt.cvut.cz

www.rcmt.cvut.cz

Zhruba polovina nových skupin stroje 
MultiCut firmy KOVOSVIT MAS vznikla na 

půdě pracoviště U12135-VCSVTT

Ústav výrobních strojů a zařízení Ú12135 a Výzkumné centrum pro strojírenskou tech-
niku a technologii představují jedno společné pracoviště Fakulty strojní ČVUT, které je 
zaměřeno na výzkum a vzdělávání v oboru „Machine Tools“, tedy v oboru obráběcích 
a tvářecích strojů a související automatizace. Historie pracoviště, jako odboru ústavu 
technologie obrábění se datuje od roku 1926, avšak k výraznému rozvoji došlo od roku 
1960 pod vedením prof. Josefa, již jako samostatné katedry.
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www.rcmt.cvut.czÚstav výrobních strojů a zařízení

Klíčový obor

Pracoviště má v současné době 80 speci-
alistů rozdělených do sedmi skupin: kon-
strukce, výpočty, mechatronika, měření, 
technologie, automatizace a výroba. To 
umožňuje řešení komplexních problémů 
a vytváření optimálních výzkumných týmů 
složených z odborníků v dané oblasti.

Stále rostoucí a sílící vazby s průmyslo-
vými podniky, výrobci i uživateli strojů ve-
dou jednak k růstu know-how a odborné 
erudice pracoviště, ale také k podpoře 
transferu výsledků VaV do praxe a k růstu 
konkurenceschopnosti.

Zaměření pracoviště

Oborové studium v magisterském programu 
každý rok absolvuje přibližně 20 studentů

Obor prezentujeme studentům také na 
výstavách, veletrzích a dalších veřejných akcích

Jedním z hlavních témat řešených mezinárodních projektů je obrábění těžkoobrobitelných materiálů

pracoviště je velmi důležité, že se nám daří 
spolupracovat na společných výzkumných 
a vývojových projektech se všemi význam-
nými českými výrobci obráběcích strojů – 
TOS VARNSDORF, TOS KUŘIM, 
ŠKODA MACHINE TOOL, TOSHU-
LIN, KOVOSVIT MAS, TAJMAC-ZPS 
a dalšími. V tom, být užiteční výchovou 
absolventů, řešením smluvního i kolabo-
rativního výzkumu pro české výrobce vý-
robních strojů vidíme náš hlavní smysl. 

Pracoviště spolupracuje také s uživateli 
obráběcích strojů a to především v oblasti 
návrhu a realizace výrobních technologií, 
diagnostiky a rozvoje výrobní základny 
a v oblasti školení a poradenství.

Za dobu své existence si pracoviště 
v tomto oboru vybudovalo pozici nejvý-
znamnější instituce v ČR. Na svých vý-
zkumných projektech spolupracuje s mno-
ha předními evropskými i světovými uni-
verzitami a výzkumnými pracovišti.

Snímky virtuálně obrobeného povrchu vytvořené s pomocí unikátního vlastního modelového 
a softwarového řešení

Měření vlastností strojů a testování nástrojů a nových strategií obrábění patří k nutné praxi

Výzkum a progres v oblasti pohonů a řízení je dnes jednou z nejperspektivnějších oblastí  
pro zvyšování přesnosti a výkonu obráběcích strojů

Obor a tým

Oblasti zájmu, resp. 3V

Cílů pracoviště

Obor strojírenské výrobní techniky 
a technologie (STV) a jeden tým lidí v ČR 
i zahraničí, kteří se oboru věnují

Obor a tým

Oblasti zájmu, resp. 3V

Cílů pracoviště

Výroba, Výzkum a Vzdělávání

Obor a tým

Oblasti zájmu, resp. 3V

Cílů pracoviště
•	 	Být	hlavní	výzkumnou základnou 

oboru SVT v ČR a špičkovým 
výzkumným pracovištěm ve světě.

•	 	Být	nejlepším	vzdělávacím	místem	
oboru a popularizovat obor.

•	 	Poskytovat	podporu,	špičkové	služby	
a know-how průmyslu v oboru 
a posilovat jejich konkurenceschopnost.

•	 	Vzdělávat	a	vychovávat	novou 
generaci mladých výzkumníků v oboru 
a zajišťovat kontinuitu a rozvoj výzkumu 
v oboru v ČR.

•	 	Být	stabilní personálně i ekonomicky.

Naším cílem je být profesionální 
výzkumnou a vzdělávací 
základnou pro průmysl  

výrobních strojů.

Průmyslový design horizontálního 
vyvrtávacího stroje řešený pro společnost 

TOS VARNSDORF

Stroj H50 Float byl vyvíjen společně 
s TAJMAC-ZPS
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