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Petra Mašková
První a třetí místo v jednotlivých kategoriích znamená postup do celostátních kol. Ale ani ostatní
soutěžící se neztratili.
Dne 16. 3. 2022 se konalo na Středním odborném učilišti Domažlice regionální kolo soutěže „KOVO JUNIOR 2022 - STROJNÍ MECHANIK“. Žák třídy 2OKZ Jan Martan obsadil v soutěži 3.
místo a postupuje do celostátního kola. Žák třídy 2MS Mattes Burok obsadil v soutěži 6. místo.

Dne 17. 3. 2022 se na Střední škole v Rokycanech, konalo krajské kolo soutěže ve svařování – Memoriál Mgr. Václava Vilda „ZLATÝ POHÁR LINDE“. Žák třídy
3OKZ Jakub Šidlovský obsadil v soutěži 5. místo.
Dne 23. 3. 2022 se na Střední průmyslové škole strojnické
a Střední odborné škole profesora Švejcara, Plzeň, konalo regionální kolo soutěže „KOVO JUNIOR 2022 – OBRÁBĚČ KOVŮ – SOUSTRUŽENÍ“.
Žák třídy 2OK Adam Frankovic obsadil v soutěži 1. místo a postupuje do
celostátního kola. Žák třídy 2OK Petr Řežábek obsadil v soutěži 4. místo.
AUTOŘI:

 Mgr. J. Benešová
 Ing. P. Mašková
 Ing. P. Vlček
 Ing. J. Gruber
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CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY
Jitka Benešová
4. prosince 2021 proběhly na naší škole celosvětově uznávané zkoušky ověřující znalosti angličtiny
na mezinárodní úrovni a na začátku
měsíce března 2022 konečně obdrželi
všichni absolventi Cambridgeských zkoušek ze SPŠ strojnické a SOŠ profesora
Švejcara svoje výsledky. A všichni byli
úspěšní! Gratulujeme.
11 žáků získalo certifikát Preliminary for

Schools B1, úroveň B2 First for Schools 19 žáků a na nejvyšší
metu C1 Advanced jich dosáhlo 6.
Pro úspěšné to znamená, že složená zkouška od
úrovně B1 nahrazuje profilovou část maturitní zkoušky, žáci
absolvují povinně pouze společnou část maturit z anglického
jazyka, didaktický test.
Ve školním roce 2022/2023 připravujeme pro nové
zájemce opět přípravný test, dle kterého si mohou určit obtížnost zkoušky, kterou by chtěli skládat. FCE a CAE certifikáty
pak bude možné získat během podzimu.

KROUŽEK ZÁKLADY OBJEKTOVÉHO PROGRAMOVÁNÍ
Petr Vlček
Jak jsem informoval již v únorovém čísle, probíhal na naší
škole kroužek Základy objektového programování (lektor Ing.
Petr Vlček). Vzhledem k epidemiologické situaci probíhal celý
on-line. Poslední schůzka on-line v MS Teams proběhla 22.
3. 2022.
Dovolte mně, abych se tímto ke kroužku krátce
vrátil v jeho zhodnocení.
Náplní mého „programovacího kroužku“ bylo jako
každý rok programování v prostředí Delphi. Letos se ho zúčastnilo 6 žáků.
V Teams naší školy byl vytvořen tým kroužku a přidáni do něj účastníci. Dostupnost software byla zajištěna
pomocí dočasné žákovské licence našich současných studentů s laskavým dovolením firmy EMBT Praha. Žáci si museli doma poradit s nainstalováním software. Dále byla žákům na webu naší školy zřízena stránka, do úložiště byly
umístěny potřebné materiály a podklady. Z toho důvodu byl
i kroužek zkrácen na 7 lekcí po dvou hodinách.
Přínosem projektu pro školu je propagace školy
u žákovské i rodičovské veřejnosti pomocí ukázky některých
z výukových okruhů a dále získání budoucích nových
studentů - žáků kroužku.
Projekt dále umožňuje financovat dovybavení školy v rámci výpočetní techniky, materiál nakoupil
správce výpočetní techniky Robert Krajdl. Jednalo se
o potřebný servisní materiál.
Přínosem pro zúčastněné žáky je získání
přehledu ve výše uvedených odvětvích a vzhledem
k jejich nadšení pro probírané aktivity i odbourání
případných obav ze studia technických oborů.
Na kroužku účastníci pracovali postupně
s 12 programy, které pokryly témata uvedená v obsahu. Přes sdílenou obrazovku Teams (viz obrázek) jsem
vytvářel a komentoval vytváření designu programu.
A žáci si ho vytvářeli doma. Poté jsem ukázal, jak vytvořit reakci na událost a do ní žáci kopírovali předpři-

pravený zdrojový kód programu. A ukázal jim, jak program přeložit a spustit.
Žáci měli ztíženou situaci, neboť nebylo možné obcházet obrazovky a sdílení obrazovek od žáků směrem ke mně se
ukázalo jako problematické. Přes to všechno se většinu projektů podařilo odladit a zprovoznit. Musím podotknout, že žáci
zvládli tuto náročnou činnost velice dobře.
Po zprovoznění projektu byl vysvětlen princip funkce
kódu. Též jim byla formou prezentace ukázána tvorba programátora – programový projekt jsem tvořil od začátku a komentoval ho. Nasimuloval jsem obvyklé chyby a ukázal reakce překladače. Žáci měli alespoň možnost alespoň touto formou vidět
práci programátora.
Žáci dostali na památku krátká elektronická skripta
s obsahem kroužku a s vysvětlením kódů programů i těch,
které se z technických důvodů nepodařilo živě vytvořit.
Zájem žáků o probíraná témata předčil naše očekávání, spolupráce vyučujících a žáků byla výborná. A to přes všechny technické problém a překážky, kterou on-line forma přinesla. V závěrečné besedě a rozboru náplně kroužku všichni prohlašovali, že byli spokojeni a někteří stanou se od září našimi
žáky.
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MINULOST TECHNIKY - TECHNIKA MINULOSTI
O LETECKÝCH PRŮKOPNÍCÍCH A BRYNDAJÍCÍM HRNKU
Josef Gruber
V jednom ze svých cestopisných článků zmínil můj zcestovalý
kolega bukurešťská letiště, která nesou jména dvou leteckých průkopníků. Jedním je Aurel Vlaicu a druhým Henri Coanda. Když k nim přidáme ještě letiště v Temešváru
(Timisoara), jehož názvem je připomínán třetí rumunský letecký pionýr Traian Vuia, už to stojí za bližší seznámení. Možná zjistíte, že se závěry jednoho z těchto báječných mužů na
létajících strojích bojujete denně.
Traian Vuia (1872 – 1950) se pokoušel v prvním
desetiletí 20. století sestrojit jednoplošník, který by startoval
vlastní silou po rozjezdu na běžné cestě. To nebylo obvyklé –
např. první doložení motoroví letci, američtí bratři Wrightové
(1903), startovali z rozjezdové kolejnice pomocí závaží

Vlaicu č. I
Vuia I
(vlastně jakýsi katapult) a odhazovacího podvozku. Vuiův
jednoplošník připomínal přerostlý čtyřkolový kočárek
s roztaženým deštníkem (však ho vynálezce nazýval „létající
automobil“). 18. března 1906 vynálezce podnikl u Paříže se
strojem Vuia I po 50metrovém rozjezdu asi dvanáctimetrový
skok ve výšce 1 metru. Následně selhal motor. I tento motor
byl pozoruhodný. V podstatě šlo o upravený parní stroj, u
něhož se z kyseliny uhličité v kotlíku vyvíjel oxid uhličitý. Další
originální myšlenkou Vuiova letadla byla tažná vrtule namísto
tlačné. Prvky jednoplošníku s tažnou vrtulí a pevným podvozkem inspirovaly Vuiovy brzké úspěšné následovníky včetně
Louise Blériota (přelet La Manche v roce 1910).
Vuia pokračoval ve svých pokusech dál, ale nebyl
už příliš úspěšný, trvalý let se nezdařil. Po první světové válce
se pokoušel o vývoj vrtulníku.
Aurel Vlaicu (1882 – 1913) byl rumunský inženýr,
letecký konstruktér a pilot. Začínal jako mnoho dalších
s kluzákem (první let 1909) a brzy se pustil do motorového
letadla. Prostředky na jeho stavbu získal od ministerstva
války a ministerstva veřejného školství (!) po úspěšném předvedení leteckých modelů před vládními úředníky a novináři.
Jeho modely byly poháněny zkrucovaným gumovým svazkem. Letoun Vlaicu č. I vzlétl 17. června 1910. V září doručil
Vlaicu letecky zprávu v rámci vojenského cvičení, což představuje první případ využití letadla pro vojenské účely. Další
stroj Vlaicu č. II byl také zdařilý, jeho konstruktér s ním
úspěšně soutěžil (ve Vídni mu byl soupeřem mj. pozdější
slavný francouzský dálkový letec a válečný stíhač Roland
Garros) a získal pilotní průkaz FAI. Vlaicu zahynul 13. září

1913 při pokusu přeletět Karpaty. Přesná příčina havárie není
jasná. 17. červen, den prvního letu Aurela Vlaicu, se
v Rumunsku slaví jako Národní den letectví.
Henri Coanda (1886 – 1972), syn rumunského generála a profesora matematiky a dcery francouzského lékaře

Coanda-1910
(proto „ánri“) byl rumunský aerodynamik a autor letounu, který
měl využívat principy proudového pohonu (1910!). Kromě toho
má na kontě několik dalších vynálezů a také objev jevu po něm
nazvaného – s ním se setkáváme poměrně často, vesměs
kupodivu v kuchyni. Mladý Coanda měl být vojákem jako otec,
s tím se ovšem nesmířil a v roce 1910 absolvoval v první třídě
leteckých inženýrů na nově založené pařížské škole. Jeho experimentální letadlo Coanda-1910, navržené a postavené ve
spolupráci s italským leteckým konstruktérem Capronim, mělo
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místo vrtule kompresor, který vpředu nasával vzduch a
urychloval jej směrem vzad. Do proudu vzduchu chtěl vynálezce údajně zavést spaliny z pístového motoru, který poháněl kompresor, a do
nich navíc vstřikovat
palivo (jako „forsáž“ u
dnešních tryskáčů) –
vzhledem k umístění
pohonné jednotky by
kolem pilota pak létaly
plameny. Tato idea není
doložena, stejně jako
„let“, spíše skok, který
Proudové saně
skončil havárií. Sám
Coanda ovšem tvrdil, že letěl… Princip má s dnešním proudovým pohonem společné pouze to, že urychlením proudu plynu a změnou jeho hybnosti vzniká reaktivní síla. Ta ovšem
v této podobě nemohla být srovnatelná s proudovým motorem, v němž je turbokompresor, poháněný spalovací turbínou. Ital Caproni se pokoušel mnohem později uskutečnit
něco podobného jako Coanda v dokonalejší podobě, ale jeho
stroj, ač létal, nedosahoval parametrů vrtulových letadel. Za
druhé světové války se Coanda pokoušel v okupované Francii stavět pro Němce proudové saně, ale bez úspěchu.
Coandovo jméno je spjato mimo jiné s fyzikálním
jevem, k němuž dochází při proudění tekutin
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(pravděpodobně si jej uvědomil při experimentech s oním nekonvenčním pohonem letadla). Asi každý zažil situaci, kdy při
vylévání vody z hrnku se voda „lepí“ na vnější stěnu a stéká po
ní dolů – při chemických pokusech ve škole (když se ještě směly dělat) jsme proto nalévali chemikálie z kádinek do zkumavek
pomocí skleněné tyčky. Podstatou Coandova jevu je podtlak,
který vzniká při proudění poblíž stěny (zvýšení rychlosti je provázeno poklesem statického tlaku – zákon zachování energie).
Tím je proud přitlačen ke stěně. Při obtékání zakřiveného povrchu má tekutina snahu tento povrch kopírovat. Vychýlení
proudu směrem dolů bylo využito u letadel s krátkým vzletem a
přistáním (STOL – short take off and landing), Coandův jev se
uplatňuje u hudebních nástrojů, v systémech větrání, u rychlých formulových závodních automobilů a jinde. Podrobnosti se
však vymykají účelu a rozsahu tohoto článku. Já jsem na Coandův jev narazil u špatně zkonstruované rychlovarné konvice.
Obrázky:
Vuia I: File:Vuia I - 1906 (3).png - Wikimedia
Commons
Vlaicu: 17 iunie 1910: Aurel Vlaicu zboară peste
Cotroceni - Educatie Privata
Coanda: Henri Coanda - a Romanian inventor who
built the first jet aircraft in the world - ImperialTransilvania
File:Coanda snow sleigh.jpg - Wikimedia Commons

Autorova simulace Coandova jevu (Autodesk Flow Design)

RUMUNSKO DÁVNO NENÍ DIVOČINA
DÍL 7: TRANSALPINA (CAPATINI, PARING)
Petr Vlček
Rumunsko je jednou z mála zemí
v Evropské Unii, která je soběstačná na
naftu. Jedeme průmyslovým údolím řeky
Jiu. Paralelně s námi tudy vede jedna
z hlavních tratí. Vidíme několik mazutových elektráren, rafinerie ropy a další
průmysl. Oblast je podhůřím Karpat
a vrcholky nad údolím jsou okolo 300 až
500 metrů nad mořem. Jsou tu lesy
i pole.
Město Targu Jiu, kam trať i silni-

ce vede, objíždíme po kraji pahorkatiny,
směr Talvesti, Urechesti, Ungureni, Budieni do Capacioasi. Zde se napojujeme na
hlavní silnici, která vede z Targu Jiu podél karpatského oblouku do Novaci.
Tady začíná nejvýše položená
průtahová silnice Transalpina. V Capatini
a Paring jsem se toulal za krásného počasí asi 7 lety. Tehdy jsme z Capatini
přecházeli do Paringu a přecházeli nově
postavenou silnici. Slíbil jsem si, že si
silnici projedu autem. Slib jsem si chtěl

splnit před třemi lety. Tehdy jsme se ale
z Delty Dunaje vraceli s rozbitým autem
a toto přání se mi nevyplnilo. Takže jsem
si ho splnil až letos za krásného počasí.
Tohle byl po Draculově hradě Poienari
a vodním hradě Fagaraš třetí hlavní cíl
cesty.
Transalpina (silnice číslo
DN67C) je 148 km dlouhá státní silnice
a vede mezi Paringem a Capatini. Je
nejvýše položenou silnicí v Rumunsku
s nejvyšším bodem v průsmyku Urdele
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(2 145 m). Spojuje Novaci, jižně od pohoří Parâng, se Sebeș na severu. Transalpina protíná čtyři kraje – Gorj, Vâlcea, Sibiu, Alba – překračuje pohoří Parâng z

dovaly římské legie během válek s Dáky,
proto je na historických mapách uvedena jako „římský strategický koridor IV“.
Místní legenda říká, že koncem 18. sto-

Transalpina
jihu na sever. Nejvyšší nadmořská výška
je dosažena na úseku asi 20 km, v kraji
Vâlcea, procházející krátkou vzdáleností
od vrcholů Dengheru (2 084 m), Păpușa
(2 136 m), Urdele (2 228 m), Iezer (2
157 m). m) a Muntinu (2 062 m). Transalpina je latinský název, používaný ve
starých latinských textech Țara Românească, což znamená „země za horami“.
Vzhledem k tomu, že jde o vysokohorskou
silnici, je v zimě uzavřena, otevřena je od
poloviny května do poloviny října
(v závislosti na počasí) a pouze přes den
(08:00-20:00).
Počátky této cesty jsou nejasné,
některé zdroje tvrdí, že ji jako první vybu-

letí, začátkem 19. století se každá rodina podílela na stavbě části této silnice
v závislosti na fyzických a finančních
možnostech. Podle jiných zdrojů byla
silnice přestavěna a vydlážděna Němci
během 1. světové války z vojenských
důvodů, ale byla velmi málo využívána.
Jisté je, že tato cesta, známá jako Poteca Dracului (Ďáblova cesta) byla původně horská cesta, kterou používali pastýři
z Mărginimea Sibiului k přechodu hor se
stády ovcí v Țara Românească ( Valašsko). Constantin C. Giurescu ve své práci
Istoria Olteniei podporoval Rakousko
(1718-1739), Constantin C. Giurescu
ukazuje, že již v roce 1731 rakouské
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úřady navrhovaly výstavbu zakarpatské
silnice na stezce staré trans humanitní
cesty spojující Transylvánii s Oltenií.
Vzhledem k poučení z první světové války chtěl král Carol II., aby rumunské
pozemní síly měly strategickou cestu pro
horské dělostřelectvo tažené koňmi,
kterou by mohly projet jednotky pohybující se mezi Valašskem a Transylvánií. Za
účelem stanovení trasy pro cestu se
ministerský předseda Gheorghe
Tătărescu vydal na horu z Novaci do
Lotru, doprovázen 20 jezdci z Novaci
a vedenými učitelem Ionem D. Giurgiulanem. V návaznosti na to Tătărescu
zahájil stavební práce na náhorní plošině Novaciului.
Restaurátorské práce, o kterých se rozhodlo, že proběhly v letech
1934-1939, král Carol II se zúčastnil
inaugurace silnice v roce 1939 v doprovodu budoucího krále Michaela I., stejně
jako Tătărescu a jeho manželky Arethie.
Celou trasu projeli terénním vozidlem.
Po inauguraci byla silnice známá jako
Drumul Regal (Královská cesta) nebo
Drumul Regelui (Králova cesta), což
nahradilo populární název Poteca Dracului (Ďáblova cesta).
Cesta byla rehabilitována ještě
jednou během druhé světové války, protože Němci potřebovali přístup k této
silnici z vojenských důvodů. Poté, po
více než 70 let, silnice dostávala malou
až žádnou údržbu. Také se říká, že Nicolae Ceaușescu nechal během komunistického režimu postavit Transfăgărășan Road (DN7C), jen aby předčil
Transalpinu. V letech 2008-2009 začaly
zlepšovací práce s cílem přeměnit tuto
velkolepou silnici na moderní jednoproudovou silnici (148 km), za vysokou cenu
385 milionů EUR, zakázku dostala Nelu
Iordache Romstrade, většinu celkových
prací a peněz (67 %) bylo přiděleno této
společnosti.
Neexistovalo žádné ekonomické ani dopravní opodstatnění pro výdaje
tak velké částky (2,6 milionů na km),
protože silnice má omezené využití
(maximálně 6 měsíců v roce) kvůli počasí ve vysoké nadmořské výšce a již existovala státní silnice DN66 a DN7 ve
směru Novaci -Targu Jiu – Petrosani –
Sebes, která vede v údolí řek Jiu, Raul
Jiet, předeje hřeben Sureanu a sjíždí
k řece Lotru. Zde se napojuje cesta
z Novaci. Pak překoná průsmyk mezi
Lotru a Sureanu a sjíždí údolím řeky
Sebes do stejnojmenného města. Ta je
využívána 12 měsíců v roce. Tato objížďka potřebovala ke zlepšení pouze 10 %
částky vynaložené na Transalpinu.
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Existují také důkazy o korupci,
jedním ze zúčastněných jmen je premiér
Ludovic Orban, tehdejší (2007-2008)
ministr dopravy, a mimo jiné Varujan
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a dostáváme od obsluhy možnost vyjet
pod vrchol Papusa (2136 mnm). Na vrchol a zpět je to ještě hodina cesty. Sjíždíme na ubytování, vařím večeři a pak

navštívil, přešel, a tak vzpomínám. Zpátky k autu jdeme stejnou cestou, ale přes
vrcholky zmíněných hor.
Ještě nechám syna svézt kou-

Transalpina - Ranca
Vosganian. Silnice byla dokončena v roce
2009. Transalpina, většinou využívaná
turisty, má omezení rychlosti (maximálně
60 km/h) a hmotnosti (maximálně 7,5
tun), přejezd z jednoho konce na druhý
trvá minimálně 3 hodiny. To oživilo vesnici Rânca, kde se buduje turistické a lyžařské centrum.
Převýšení od Novaci je opravdu
veliké. Jedem pomalu a bedlivě sledujeme teploměr. Děláme „chladící zastávky“
U silnice jsou předražená tržiště – pastičky na turistovu peněženku. Výhledy jsou
nádherné.
Vyjíždíme na kótu 1 500 mnm
a jdeme se projít po hřebeni k vysílači
Ranca. Dojíždíme do vesnice Ranca, kde
jsme si u vysílače objednali přes mobil
nocleh. Pozorujeme nedalekou bouřku
nad Novaci a v Paringu. Pak se jdeme se
projít. Neplánovaně docházíme k lanovce

sedím chvíli na terase a pozoruji nádherné hory. Za soumraku se ještě jsme projít po vesnici.
Ráno je trochu mlha, která se
trochu rozpouští. Pokračujeme ve vyhlídkové jízdě nejkrásnější části Transalpiny
a dosahujeme jejího vrcholu. Děláme
chladící
zastávky
spojené
s fotografováním. Na chatě Carbunele
pod stejnojmennou horou (2157 mnm)
parkujeme a další část dne budeme
věnovat Paringu. Jdeme po hřebeni pod
Izerem – Mohoru (2 337 mnm) na vrchol
Plescoaia (2 250 mnm). Klesáme na
odbočku do doliny Vidau, kde jsou dvě
plesa. Cílem naší cesty je Setea Mare
(2365 mnm). Vidíme další část Paringu
s nejvyšší horou Parangul Mare (2 519
mnm). Máme rozhledy i na sousední
nižší Capatini a v dáli jsou Lotru a Sureanu. Všechna tato pohoří jsem v minulosti

sek zpátky do sedla Urdelle (asi 10 km),
aby také řídil alespoň kousek po Transalpině. Vracíme se zpátky a pokračujeme
dále. Jedeme pomalu a zastavujeme
u chaty Muntinu, abychom se rozloučili
nejvyššími partiemi Transalpiny. Na parkovišti je tvrdohlavý osel, který občas
neumožní zaparkovaným autům vyjet
a dělá jim problémy. Také zdržel chvíli
nás…
Sjíždíme do lesních partií
v údolí řeky Lotru ke klášteru Biserica
Sfintii Martiri Brancoveni. Ke klášteru se
sjíždí silnice ze 4 směrů, mimo jiné se ze
západu napojuje uvedená silnice z Targu
Jiu. Na východ se pak dá dojet do Brezoi,
kde údolím řeky Olt vede hlavní silnice
Rumunska do Bukurešti, a nebo na Oradeu. V údolí je mnoho turistů, protože je
klášter umístěn mezi horami Capanini,
Paring, Lotru a Sureanu.

http://www.spstrplz.cz

SPŠ STROJNICKÁ A SOŠ
PROF. ŠVEJCARA, PLZEŇ

Klatovská 109,
301 00 Plzeň

Telefon: 371 510 811 - vrátnice,

371 510 825 - sekretariát.

Historie kláštera začíná v polovině 17. století. V roce 1654 se vesnice a panství ze Sâmbăta de Sus dostaly do vlastnictví Preda Brâncoveanu, dědečka
Constantina Brâncoveanu, místního bojara z jihu Karpat, který postavil malý
dřevěný kostel v údolí řeky Sâmbăta. Na jeho místě postavil kolem roku
1686 první zakladatel, panovník Constantin Brâncoveanu, pán Valašska,
v letech 1688 - 1714, druhý kamenný klášter.
Stoupáme do průsmyku mezi Lotru a Sureanu a sjíždíme k řece
Sebes. Mezi Lotru a Sureanu, údolím této řeky pokračujeme do Sebese
a dále do nedaleké Albi Iulii. V bookingu jsme našli adresu ubytování, jedeme
tam bez rezervace. Jedná se ale o byt, který je pronajímán a nikdo není doma. Objíždíme tedy místní hotely, ale buď je draho, nebo plno. Alba Iulia je
jedno posvátných míst v Rumunsku. Jedná se o královskou pevnost. A tak je
zde draho a plno místních turistů a poutníků. Nakonec se nám podařilo sehnat ubytování v nedalekém Sebesi v hotelu na náměstí, kam se vracíme.
Večer ještě obcházím po večeři náměstí.
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Ranca

V Penny mají něco na
(každý) zub
(Foto Filip Gruber)

Zpravodaj připravuje J. Gruber (gruber@spstrplz.cz). Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
Toto číslo vyšlo v březnu 2022.

