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Aktuálně
Studentská formule chce znovu dobýt svět. Studenti zdokonalili karbonový monokok Dragon 8

Přibližně 34 000 hodin strávili studenti Fakulty strojního 
inženýrství (FSI) VUT v Brně vývojem a stavbou nového 
modelu formule Dragon 8, se kterou vstoupí do nového 
ročníku celosvětové soutěže Formula Student. Zrychlení z 
nuly na sto zvládne karbonový monokok za 3,2 sekundy a 
vzhledem k poměru výkonu a hmotnosti jej lze přirovnat k 
hypersportovnímu vozu Bugatti Veyron.

 S osmým modelem formule Dragon chtějí mladí konstruktéři 
z týmu TU Brno Racing obhájit loňskou senzaci – 5. místo na 
světě v konkurenci více než 500 univerzitních týmů. Do nové 
sezóny si studenti dali jako cíl další model – Dragon 8 – ještě 
zdokonalit.

„Chtěli jsme už tak velice lehkou konstrukci vozu ještě více 
odlehčit, ale zároveň například zvýšit torzní tuhost rámu 
vozu. To se nám podařilo díky tomu, že jsme vůbec poprvé 
využili pro výrobu karbonového monokoku technologii výroby 
z předsycených uhlíkových vláken tvrzených v autoklávu. 
Pokud bych to měl srovnat, tak karbonový monokok Dragona 
7 je jako monokoky ve Formuli 1 v 70. letech, zatímco Dragon 
8 je kompaktní monokok vyrobený podle aktuálních trendů 
v tomto odvětví,“ popsal jednu z největších změn vedoucí 
sekce Chassis týmu TU Brno Racing a student FSI Lukáš 
Gregor.

Druhou zásadní změnou, do které se tým pustil 
po zhodnocení předchozího modelu, je přechod z 
dvoutlumičového řešení na každé nápravě na trojtlumičové. 
Tato změna by měla vůz zrychlit především díky lepšímu 
chování podvozku ve spolupráci s aeropaketem. Tímto 
řešením se cílí na maximální využití potenciálu pneumatik, 
což je to základní v každém automobilovém závodění. Dalším 
způsobem, kterým studenti cílí na snížení časů na závodních 
okruzích, je zvýšení aerodynamického přítlaku vozu. Zárověň 
však formuli vybavili aktivním systémem DRS na profilech 
zadního křídla pro snížení aerodynamického odporu.

Váha formule šla dolů i díky 3D tisku

V rámci snižování hmotnosti vozu studenti využili technologii 
kovového 3D tisku. Na voze je vytištěné turbodmychadlo, přední 
i zadní těhlice, pro jejichž tisk konstruktéři použili nově vyvinutý 
hliníkový prášek s nejlepším poměrem vlastností na trhu.

Nový vůz váží 183 kilogramů a pohání ho přeplňovaný 
jednoválcový motor o objemu 501 kubických centimetrů. Výkon 
motoru činí 61 kw a krouticí moment 72 Nm. Zrychlení z nuly 
na sto kilometrů v hodině vůz zvládne za 3,2 sekundy. Poměr 
výkonu a hmotnosti lze přirovnat k hypersportovnímu vozu 
Bugatti Veyron.

Dragon 8 představili studenti také na brněnském Majálesu, 
kam jej přišly obdivovat tisíce lidí. Pak následovaly první 
testovací jízdy a také první přípravný závod ZF Race Camp v 
německém Friedrichshafenu, kde tým získal zpětnou vazbu ve 
statických disciplínách, vůz prošel první technickou prohlídkou 
a také vyrazil úplně poprvé na trať. Brněnský závodní tým chce 
letos absolvovat ještě jednu přípravnou soutěž a čtyři ostré 
závody – v Itálii, Maďarsku, Německu a na tuzemském okruhu 
v Mostě.

 „Celá soutěž je postavená tak, aby studenti technických 
oborů získali praktickou zkušenost se stavbou vozu od 
prvního nápadu přes výrobu prototypů až po finální formuli, 
jejíž konstrukci a kvality musí obhájit před zástupci nejlepších 
světových automobilek. To je neocenitelná zkušenost, kterou 
bych jen studiem nikdy nemohl získat,“ uzavřel vedoucí týmu 
Josef Jelínek. Budoucí inženýři si vyzkoušejí i to, jak oslovovat 
a jednat se sponzory, plánovat a sestavovat rozpočet.

Kalendář závodů:

• Bosch Camp – 6.-7. 7. 2018, Boxberg, Německo

• FS ATA – 11.-15. 7. Varano di Melegari, Itálie

• FS EAST – 18.-22. 7. 2018, Zala zone, Maďarsko

• FS Czech Republic – 31. 7.-4. 8. 2018, Most, Česká republika

• Formula Student Germany – 6.-12. 8. 2018, Hockenheim, Německo
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Aktuálně
Kick-off meetingy projektů Centra pokročilých leteckých technologií (CAAT) a Centra výzkumu 
nízkouhlíkových energetických technologií (BIO-CCS/U)

Industry 4.0 na FSI

Na konci února se v rámci série networkingových setkání 
Connecting v NETME Centre sešli zástupci ústavů FSI, kteří se 
v rámci svého výzkumu věnují problematice Industry 4.0. Cílem 
setkání bylo sdílení znalostí a zkušeností a především představení 
toho, na čem jednotlivé pracovní skupiny aktuálně pracují. 

Výsledkem setkání byl vznik informačního materiálu a prezentace, 
které shrnují fakultní aktivity v této oblasti. Další propagační aktivity 
by měly následovat v nejbližších měsících. Aktivity koordinuje doc. 
Petr Blecha, ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky.

Výzkumníci a pracovníci projektové podpory NETME Centre se 
setkali na kick-off meetingu dvou nových projektů, aby probrali 
jejich řízení a podmínky čerpání evropských dotací. Centrum 
pokročilých leteckých technologií (CAAT) a Centrum výzkumu 
nízkouhlíkových energetických technologií (BIO-CCS/U) získaly 
podporu ve výzvě Excelentní výzkum v OP VVV.

Hlavním příjemcem v projektu CAAT je ČVUT, výzkumníci z LÚ  
jsou zapojeni jako partneři. Řešitelem za FSI  je doc. Jaroslav 
Juračka. Cílem brněnských výzkumníků bude mj. vyvinout 
metody a postupy individuálního celoživotního sledování 
funkčnosti a životnosti leteckých konstrukcí.

Do projektu BIO-CCS/U jsou zapojeny Fakulta strojní ČVUT 
(příjemce) a jako partneři EÚ a LPTP z FSI VUT, VŠB-TU Ostrava 
a Akademie věd ČR. Řešitelem za FSI je dr. Martin Lisý. 

Setkání zástupců ústavů, kteří se na FSI zabývají problematikou Industry 4.0

Tým projektu CAAT (nahoře), tým projektu BIO-CCS/U (dole)

http://netme.cz/cs/prumysl_4-0/
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Jediný univerzitní FabLab oslavil první narozeniny inspirativním festivalem 3D tisku 

Rám jízdního kola vytištěný ve 3D tiskárně, velkorozměrné 
tiskárny pro 3D tisk, ale také akvárium pro mravence 
nebo stolní hra, u níž hráči střílí na políčka hracího pole 
miniaturním katapultem – i to jsou prototypy, které v prvním 
roce fungování strojLABu, jediného univerzitního FabLabu 
v České republice, vytvořili studenti Fakulty strojního 
inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Svoje 
prototypy představili v pátek 6. 4. na univerzitním festivalu 
3D tisku FabFest.

„Když jsme před rokem otevírali strojLAB, tak jsme byli sami 
zvědaví na to, jak jej studenti přijmou. A ukázalo se, že jim 
na univerzitě takové místo chybělo, že kreativních nápadů 
pro inovace za použití 3D tisku a digitálních technologií 
mají opravdu hodně. Za první rok fungování strojLABu se 
do něj zaregistrovalo 130 studentů napříč VUT a věříme, že 
tento počet do budoucna ještě poroste. Proto jsme v rámci 
FabFestu slavnostně otevřeli druhou laboratoř strojLABu, 
aby měli studenti více prostoru pro práci,“ uvedl vedoucí 
Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií 
na Ústavu konstruování FSI David Paloušek. Laboratoř je 
vybavená zejména 3D tiskárnami.

Technicky nejnáročnějšími prototypy, které ve studentské 
laboratoři 3D tisku vznikly, byly 3D tiskárny, které studenti 
sami navrhli, sestrojili a také otestovali. Jednu z nich vytvořil 
student Josef Březina.

„Na vývoji prototypu velkorozměrné tiskárny jsem pracoval 
několik měsíců. Moje tiskárna je výjimečná v tom, že má velký 
využitelný prostor pro tisk, konkrétně 52 x 52 x 50 cm. Díky 
takto velké ploše jsem ve svojí tiskárně dokázal vytisknout 
i komponenty pro rám silničního kola,“ popsal talentovaný 
student. Silniční kolo se tak stalo dalším zajímavým 

prototypem, který ve studentské laboratoři vznikl. Cílem jeho 
práce bylo hlavně více prozkoumat možnosti inovací při 
konstrukci obou zařízení.

StrojLAB dává možnost využívat vybavení a stroje i těm, 
kteří mají zajímavý podnikatelský nápad. Ve strojLABu 
tak mladí inovátoři vytvořili prototypy zábavné deskové 
hry, kde hrací kostku nahrazují miniaturní katapulty, nebo 
magnetická formikária, tedy akvária pro mravence. „V 
zahraničí platí, že fablaby, huby a další otevřené dílny 
jsou místem, kde se rodí zajímavé projekty, které někdy 
proniknou i do sériové výroby. Výhodou fablabu na 
naší fakultě je především získání špičkových znalostí, 
studenti totiž konzultují svoje projekty s výzkumníky a mají 
možnost poznat zblízka vědeckou práci. To v jiném fablabu 
nenajdete,“ dodal David Paloušek.

Videa z prvního FabFestu naleznete na webu NETME.

http://netme.cz/cs/czech-videoblog-jaky-byl-fabfest-2018/
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Přijměte pozvání na druhý ročník konference The SPIL Scientific 
Conference, který se bude konat na Fakultě strojního inženýrství 
VUT v Brně ve dnech 30. - 31. srpna 2018. Stejně jako v loňském 
roce se zaměří na problematiku a aktuální poznatky ve výzkumu    
v oblasti Energy, Water, Emission &`Waste in Industry and Cities.

Jako hlavní řečníci vystoupí prof. Jiří Klemeš jako vedoucí projektu SPIL, 
dále prof. Yutao Wang z Fudan University, prof. Raymond Tan z De La 
Salle University nebo Dr. Aoife Foley z Queen‘s University Belfast.

První ročník konference přilákal více než 170 výzkumníků z celého 
světa. Tým pod vedením prof. Jiřího Klemeše věří, že díky atraktivním 
tématům i v letošním roce přijede řada zástupců světových univerzit.

Více informací najdete na wwww.conferencespil.com

Druhý ročník The SPIL Scientific Conference naváže na konferenci PRES

NETME Centre v letošním roce otevřelo novou networkingovou 
platformou pro výzkumníky, kteří se chtějí dozvědět více 
praktických informací o mezinárodních projektech. Setkání 
Science Café se konají jednou měsíčně a zaměřují se vždy na 
konkrétní grant, který představí úspěšný výzkumník z VUT.

Zatím poslední setkání na téma H2020 WIDESPREAD-03-2018: 
Twinning se uskutečnilo ve čtvrtek 17. května. Grant představil 
doc. Jan Čechal z CEITEC a ÚFI, který stojí za dvěma úspěšnými 
evropskými projekty. Další setkání jsou plánována na podzim.

Více informací o plánovaných Science Café naleznete na webu nebo Facebooku 
NETME Centre.

Science Café: nová platforma pro sdílení zkušeností s mezinárodními projekty

Účastníci prvního ročníku The SPIL Scientific Conference 2017.

http://conferencespil.com/
https://www.facebook.com/NETMEcentre/
https://www.facebook.com/NETMEcentre/
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Grantové příležitosti
OP VVV (OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ)

Pro léto 2018 nejsou avizovány nové výzvy relevantní pro výzkum na FSI. O podzimních výzvách vás budeme informovat     
v zářijovém čísle NETME News.

KONTAKTNÍ OSOBY PRO OP VVV

Mgr. Zdeněk Šalomoun; salomoun@fme.vutbr.cz, Bc. Pavel Kratochvíl, kratochvil.p@fme.vutbr.cz       

GRANTY TA ČR (TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY) 

DELTA 6 

Program je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji českých 
podniků a výzkumných organizací s partnery z čínské provincie Zhejiang (Če-ťiang). Dále je předpokládána podpora 
spolupráce s čínskými teritorii Jiangsu (Ťiang-su), Tchaj-wanem, a dále Spolkovou republikou Německo, Korejskou 
republikou a Vietnamskou socialistickou republikou. Otevření výzvy: 6. 6. 2018, deadline: 7. 8. 2018.

Další informace naleznete na webu TA ČR. 

GRANTY MŠMT (MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY)

INTER-VECTOR

Na konci dubna vyhlásilo MŠMT třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-VECTOR (LTV19, 
program INTER-EXCELLENCE) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Podprogram INTER-
VECTOR podporuje zastoupení českých vědců v řídících orgánech nevládních organizací mezinárodního charakteru, které 
se věnují výzkumu a vývoji. Deadline: 22. 6. 2018.

 Další informace naleznete na webu MŠMT.

MOBILITY

Prostřednictvím aktivity MOBILITY jsou prováděny dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci 
sjednané Českou republikou s partnerskými státy. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji 
spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility 
výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. Deadline: 22. 6. 2018.

mailto:salomoun%40fme.vutbr.cz?subject=
mailto:kratochvil.p%40fme.vutbr.cz%20%20?subject=
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta/sesta-verejna-soutez.html
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-7
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Výjezdy jsou aktuálně možné do následujících zemí: 

• Francie - deadline pro předložení návrhů projektů: 30. 6. 2018

• Polsko - deadline pro předložení návrhů projektů: 29. 6. 2018

• Čína - deadline pro předložení návrhů projektů: 30. 6. 2018

Další informace naleznete na webu MŠMT.

GRANTY GA ČR (GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY)

EXPRO

Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO, tj. projektů 
základního výzkumu, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní 
vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit nabytí potřebných znalostí a 
zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů. Vyústěním úspěšně řešeného projektu 
v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev. Doba řešení 5 let, 
účelová podpora max. 50 mil. Kč. Deadline: 28. 6. 2018.

 Další informace naleznete na webu GAČR.

LIFE

Bylo vyhlášeno více výzev pro rok 2018. Cílem program LIFE (The Financial Instrument for the Environment) je 
přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a 
přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Program LIFE slouží i k podpoře a rozvoji 
environmentální legislativy v Evropské unii.

 Další informace naleznete na webu programu LIFE nebo na webu Ministerstva životního prostředí ČR.

KONTAKTNÍ OSOBY 

Mgr. Zdeněk Šalomoun; salomoun@fme.vutbr.cz, Bc. Pavel Kratochvíl, kratochvil.p@fme.vutbr.cz       

OP PIK (OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST)

INFORMACE K OP PIK

Ing. Hana Petrušková; petruskova@fme.vutbr.cz

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-6
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-polskych-vyzkumnych
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko-cinskych-navrhu-projektu-spoluprace-2
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/mobility-6
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm
mailto:salomoun%40fme.vutbr.cz?subject=
mailto:kratochvil.p%40fme.vutbr.cz%20%20?subject=
mailto:petruskova%40fme.vutbr.cz?subject=
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H2020 (HORIZONT 2020)

MSCA-IF-2018: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Dotační titul Horizont 2020 - MSCA 
Míra financování (%) 100
Maximální dotace 5980 EUR max za měsíc + 1450 EUR per měsíčně pro instituci

Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-
if-2018.html

Otevření výzvy 12.04.2018
Termín uzavření 12.09.2018
Popis Podpora individuálních nadnárodních stipendií udělených nejlepším nebo nejslibnějším výzkumníkům 

jakékoli státní příslušnosti za účelem zaměstnání v členských státech EU nebo přidružených 
zemích programu Horizont 2020. Vychází z žádosti, kterou zpracoval výzkumný pracovník. Cílem 
individuálních stipendií je posílit tvůrčí a inovační potenciál zkušených výzkumných pracovníků, 
kteří chtějí diverzifikovat své individuální schopnosti v oblasti získávání dovedností prostřednictvím 
pokročilého vzdělávání, mezinárodní a meziodvětvové mobility.

WF-01-2018: Widening Fellowships

Dotační titul Horizont 2020 - MSCA 
Míra financování (%) 100
Maximální dotace 1 mil. EUR

Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wf-01-
2018.html

Otevření výzvy 12.04.2018
Termín uzavření 12.09.2018
Popis Jedná se o historicky první výzvu podporující méně rozvinuté (widenning) země. Podpora je určena 

individuálním nadnárodním stipendiím uděleným výzkumným pracovníkům jakékoli státní příslušnosti ve 
„widenning“ zemích. Žádosti do této výzvy budou automaticky podány v případě, že návrh projektu podaný 
do výzvy MSCA-IF-2018: Individual Fellowships bude umístěn v seznamu náhradníků „reserve list“.

WIDESPREAD-03-2018: Twinning

Dotační titul Horizon 2020 - WIDESPREAD 
Míra financování (%) 100
Maximální dotace 5980 EUR max za měsíc + 1450 EUR per měsíčně pro instituci

Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
widespread-03-2018.html

Otevření výzvy 15.05.2018
Termín uzavření 15.11.2018
Popis Cílem Twinningu je výrazné posílení definované oblasti výzkumu v univerzitní nebo výzkumné organizaci 

z méně rozvinuté „widenning“ země tím, že ji propojíme s nejméně dvěma mezinárodně vedoucími 
výzkumnými institucemi v jiných členských státech nebo přidružených zemích. Twinning bude 1. posilovat 
kapacitu vědecko-technických pracovišť spojených institucí se zaměřením na univerzitu nebo výzkumnou 
organizaci z „widenning“ země; 2. pomůže zvýšit profil výzkumu instituce z rozšiřující se země, jakož i 
výzkumný profil jejího týmu.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wf-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wf-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2018.html
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H2020-FETOPEN-2018-2020

Dotační titul Horizon 2020 - Future and Emerging Technologies 
Míra financování (%) 100
Odkaz https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/

fetopen-01-2018-2019-2020.html

Otevření výzvy 07.11.2017
Termín uzavření 16.05.2018, 24.1.2019, 13.05.2020
Popis Položit základy radikálně nových budoucích technologií jakéhokoli druhu od vizionářských 

interdisciplinárních spoluprací, které rozpouštějí tradiční hranice mezi vědami a disciplínami, včetně 
sociálních a humanitních věd. Toto téma také podporuje hnací úlohu nových aktérů ve výzkumu 
a inovacích včetně vynikajících mladých výzkumných pracovníků, ambiciózních MSP špičkových 
technologií a prvních účastníků FET v rámci programu Horizont 2020 z celé Evropy.

SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 

LC-SC3-RES-8-2019: COMBINING RENEWABLE TECHNOLOGIES FOR A RENEWABLE DISTRICT 
HEATING AND/OR COOLING SYSTEM 

Dotační titul Horizon 2020-Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Míra financování (%) 100
Odkaz https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-

res-8-2019.html

Otevření výzvy 05.09.2018
Termín uzavření 11.12.2018
Popis Existuje velký potenciál pro začlenění významných podílů z obnovitelných zdrojů energie do systémů 

dálkového vytápění a / nebo chlazení. Je zapotřebí inovačních přístupů k využití tohoto potenciálu 
v různých zeměpisných regionech Evropy, a to i při zvažování možností kombinace dvou nebo více 
technologií obnovitelných zdrojů energie a začlenění přebytečného tepla. Operátoři a uživatelé 
očekávají, že systémy budou spolehlivé a budou mít omezené náklady na instalaci a provoz. 
Podporuje se nákladově efektivní řešení pro systémy dálkového vytápění a / nebo chlazení, které 
umožňují uspokojit alespoň 50% energetické náročnosti systému použitím jednoho nebo více 
technologií pro obnovitelné zdroje energie v okrese. Integrace zdrojů jinak zbytečného nadměrného 
tepla je v rozsahu.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
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SMART CITIZEN-CENTERED ENERGY SYSTEM

LC-SC3-ES-6-2019: RESEARCH ON ADVANCED TOOLS AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT  

Dotační titul Horizon 2020-Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 
Míra financování (%) 100
Odkaz https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-

es-6-2019.html

Otevření výzvy 05.09.2018
Termín uzavření 05.02.2019
Popis Je třeba vyvinout a testovat řadu nástrojů a budoucích technologií, aby pokryly mezery a / nebo 

připravily energetický systém na rok 2030 a dále.

INFORMACE K H2020

Ing. Blanka Marušincová, MSc; marusincova@fme.vutbr.cz

Volná pozice: Administrátor/ka projektů
Máte odvahu postavit se každé výzvě? Patří mezi Vaše 
vlastnosti pečlivost a spolehlivost? A chtěli byste spolu s 
námi pomáhat české vědě? Pak hledáme právě vás. Pozice 
Administrátor/ka projektů je vhodná i pro absolventy.

NÁPLŇ PRÁCE

• administrativní a metodická podpora projektů Fakulty 
strojního inženýrství VUT v Brně

• zajišťování informovanosti o projektových výzvách 
(TAČR, GAČR aj.)

• komunikace s řešiteli projektů a s poskytovateli
• práce s informačními systémy VUT
• vyhledávání projektových příležitostí
• analytické činnosti (zpracování a vyhodnocování dat)
• 
POŽADUJEME

• VŠ vzdělání min. bakalářského stupně (lze i absolvent/
ka)

• AJ slovem i písmem
• pokročilou znalost práce na PC (MS Office)
• předpoklady pro práci s informačními systémy
• komunikativní a organizační schopnosti
• pečlivost a spolehlivost

NABÍZÍME
• zajímavou a odpovědnou práci v oblasti podpory 

výzkumu a vzdělávání
• zázemí významné a úspěšné instituce
• motivující mzdové a pracovní podmínky
• zaměstnanecké výhody (6 týdnů dovolené, příspěvek na 

stravné a penzijní připojištění)
• možnost dalšího rozvoje prostřednictvím kurzů pro 

zaměstnance

KONTAKT
Přihlášky formou motivačního dopisu společně se 
strukturovaným životopisem posílejte do 22. 6. 2018 
elektronicky na e-mailovou adresu konecna@fme.vutbr.cz. 

mailto:marusincova%40fme.vutbr.cz?subject=
mailto:konecna%40fme.vutbr.cz?subject=
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Spolupráce s průmyslem
Brněnští výzkumníci testují zařízení, které dokáže infekční odpad zlikvidovat už v nemocnici

Obvazy, jednorázové pomůcky jako pláště, rukavice 
nebo roušky, ale také použité pleny musejí nemocnice a 
veterinární zařízení nechat zlikvidovat jako vysoce infekční 
odpad. Žluté pytle tak z nemocnic putují do specializovaných 
spaloven a to i na velké vzdálenosti. Rostou tak náklady, 
ekologická zátěž i rizika vyplývající z nakládání s 
nebezpečným odpadem. Výzkumníci z VUT teď jako první 
v České republice zahájili testování přístroje nazvaného 
Converter, který umožňuje ekologickou likvidaci infekčního 
odpadu přímo ve zdravotnickém zařízení.

Z operačního sálu přímo do bubnu přístroje, který 
nebezpečný odpad během půl hodiny rozdrtí na velmi jemné 
částečky a dekontaminuje od všech infekčních látek. I tak 
by mohl už brzy vypadat proces likvidace infekčního odpadu 
ve zdravotnických nebo veterinárních zařízeních. Možnosti 
využití přístroje, který už se používá v zahraničí, v českých 
podmínkách začali zkoumat výzkumníci z Ústavu procesního 
inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT.

„Podle dostupných údajů je zhruba 85 procent odpadů ze 
zdravotní péče označeno jako infekční odpad. Množství 
tohoto odpadu z nemocnic, léčeben, ale také z veterinární 
péče neustále narůstá, a proto považuji za velmi důležité 
tuto problematiku řešit. Je nutné hledat efektivnější, a přitom 
ekologickou cestu pro zpracování tohoto odpadu a pro jeho 
potenciální využití. Možnost likvidace přímo v nemocnici 
místo toho, aby odpad svozové firmy převážely desítky 
kilometrů do specializovaných spaloven, je rozhodně krok 
správným směrem,“ řekl Vítězslav Máša, vedoucí výzkumné 
skupiny z Ústavu procesního inženýrství.

Zpracovaný odpad není infekční a navíc je vhodný pro 
další využití jako alternativní palivo. „První výsledky našeho 
výzkumu ukazují, že výhřevnost tohoto materiálu je vyšší než 
v případě hnědého uhlí. Při provozu Converteru také vzniká 
odpadní teplo, které může nemocnice využít pro ohřev vody,“ 
popsal vedoucí výzkumné skupiny Vítězslav Máša s tím, 
že výzkum se zaměří i na neenergetické využití výstupního 
dekontaminovaného odpadu např. pro stavební účely.

Brněnští výzkumníci jsou teprve na začátku testování, které 
potrvá nejméně 12 měsíců. Podrobnější analýzu a závěry 
svého bádání tak chtějí představit až v příštím roce. Hlavním 
cílem výzkumu je efektivní a spolehlivá likvidace infekčního 
odpadu v místě jeho vzniku. Součástí výsledků by měly být

i postupy pro správnou integraci zařízení do zdravotnických 
provozů, jeho efektivní provoz a nakládání s výstupním 
dekontaminovaným materiálem.

Dekontaminační vlastnosti Converteru už posuzoval Státní 
zdravotní ústav v Praze a ten vydal souhlasné stanovisko k 
jeho zavedení pro dekontaminaci nemocničního infekčního 
odpadu. Prodejce tak získal potřebná povolení pro prodej 
zařízení v České republice. V současné době Converter 
využívají zdravotnická zařízení v Rusku a v zemích východní 
Evropy.

„Od spolupráce s Ústavem procesního inženýrství mám 
velká očekávání. Zaujala mě dlouholetá zkušenost místních 
pracovníků v oblasti nakládání s odpady i vynikající technické 
zázemí v NETME Centre, kde výzkumníci pracují,“ uvedl Leoš 
Grelich, distributor Converteru v České republice.
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KONTAKTY

NETME Centre 
info@netme.cz 
+420 541 144 981

REDAKCE

Mgr. Radka Šťávová 
stavova@fme.vutbr.cz

Pneumobily z VUT porazily evropskou elitu

Hned se dvěma vozidly, která pohání stlačený vzduch, 
zabodovali studenti Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT na 
mezinárodních závodech studentských týmů v Maďarsku. Z 
pěti soutěžních disciplín ve třech zvítězili, v dalších obsadili 
3. a 4. místo. V konkurenci 36 univerzitních týmů tak dosáhli 
nejlepšího výsledku ve svojí historii a dostali se do evropské 
špičky. Pneumobil Racing Team Brno je jediným zástupcem 
České republiky na závodech pneumobilů.

Mladí konstruktéři na výjimečném závodě, které se účastní 
36 univerzitních týmů z Evropy, startovali se dvěma 
monoposty na stlačený vzduch. „Každý rok stavíme úplně 
od začátku nový monopost, což je také největším smyslem 
tohoto projektu. Na každém novém autě se odráží celkový 
pokrok, který jsme jako tým za rok prodělali. Používáme nové 
a vyspělejší technologie, jako je robotické obrábění nebo 
vakuové kapotování karbonové kapoty,“ řekl vedoucí týmu 
Matúš Ranuša. Více informací si přečtete v článku.

Zaujalo nás
SŠLP: Jak se láme křídlo kluzáku? Podívejte se na video Leteckého ústavu

V našich laboratořích panuje navzdory mrazivému počasí 
čilý ruch. V únoru výzkumníci z Leteckého ústavu FSI 
otestovali křídla celokompozitního dvojmístného kluzáku 
304TS společnosti HpH, spol. s. r.o., Kutná Hora. Jednalo 
se o průkaznou zkoušku pevnosti pro evropskou agenturu 
EASA, která by měla zaručit vydání typového certifikátu 
pro tento kluzák. Slangově se této zkoušce říká “lámací”. 
Jak to dopadlo?

Přečtěte si článek a hlavně se podívejte na video na webu 
Svazu českého leteckého průmyslu.

mailto:info@netme.cz
mailto:stavova%40fme.vutbr.cz?subject=
https://www.fme.vutbr.cz/clanek.html?zid=61986
http://www.sclp.cz/letecky-ustav-fs-vut-v-brne-zlomil-dalsi-kridlo/
http://www.sclp.cz/letecky-ustav-fs-vut-v-brne-zlomil-dalsi-kridlo/

