
Dny otevřených dveří Ústavu pro hydrodynamiku 

7. a 8. listopadu 2018, 13-17 hod 

Exkurze: 

Ne/viditelné proudění 

Proudění tekutin, jeho zákonitosti a projevy 

jsou nejenom všude kolem nás, ale dokonce i 
uvnitř nás samých. Nejde jen o klasickou 
představu jako je výtok vody z vodovodního 
kohoutku, proudění vody v řece, případně 
v různých trubkách při průmyslové výrobě. 

Proudění má velký vliv na další mechanizmy 
jako je např. přestup tepla nebo hmoty, tedy 
základní projevy života. Součástí exkurze bude 
ukázka vizualizací různých ne/viditelných 

druhů proudění. 

Jak se z vody stane pitná? 

Zajímá Vás, jestli máme k dispozici dostatek 

kvalitní pitné vody, a jaké problémy musí 

řešit úpravny vody? Co je nutné k tomu, 

abychom si z kohoutku natočili sklenici pitné 
vody? To návštěvníkům zjednodušeně 

vysvětlíme pomocí modelu úpravny vody. 

V našich laboratořích vás seznámíme 

s postupy úpravy vody dnes a v minulosti a 

ukážeme vám různé způsoby odstraňování 

nežádoucích látek, jako jsou produkty sinic a 
řas, pesticidy, mikroplasty nebo léčiva a 
hormony. 

Sucho a povodně – extrémy současnosti  

V posledních letech narůstá frekvence 
výskytu sucha, ale také přívalových povodní. 
Výzkum, modelování a monitoring srážko-

odtokového procesu je hlavním tématem 
výzkumné skupiny hydrologie. Představíme 
vám lokální varovný systém před 
přívalovými povodněmi navržený na našem 
pracovišti. Jeho součástí je terénní 

meteorologická stanice, kterou si můžete 
prohlédnout v prostorách ústavu. Pro 
nejmenší návštěvníky je připraven model 

zaplavování krajiny, kde sami mohou 
navrhnout protipovodňová opatření. 



Ne všechny látky tečou stejně 

Asfalt či med tečou pomalu a líně, kečup či 

dresinky nás mohou dokonale překvapit, tok 
vody bereme jako srovnávací základ. U 
tekutých mýdel, tělových mlék či opalovacích 
krémů jsme docela vybíraví a špatná tekutost 

nás až pobuřuje. Ukážeme si, proč se jednotlivé 
látky chovají tak rozdílně, a jestli nelze výrazně 
přispět ke zlepšení jejich tokových vlastností. 
Uvidíme, co dělá s látkami magnetické či 

elektrické pole, a prohlédneme si na 
elektronovém mikroskopu nanovlákna, která 
posoudíme i hmatem. 
 

Přednáška:  

Historický vývoj nanovláken  

Po oba dva dny ve 14:00 hod 

Přednášející: Ing. Petra Peer, Ph.D. 

Nedostatek přírodních vláken byl popudem pro vznik prvních syntetických vláken. Výroba 

vláken z regenerované celulózy, tzv. viskózová vlákna, byla započata koncem 19. století. 

Z téhož materiálu lze pomocí 
elektrostatického zvlákňování 

připravit i nanovlákna, tedy 

vlákna s průměrem menším než 

500 nm. Nanovlákennou vrstvu 

lze využít nejen v textilním 

průmyslu, ale také k tvorbě 

náhradních orgánů. Přednáška 
bude zacílena na historický vývoj 
nanovláken a bude obohacena 

snímky z elektronového 
mikroskopu. 

 

 Organizaci DOD zajišťují: Lenka Pivokonská, Irena Zíková 

Pro větší skupiny je rezervace nutná (RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D., +420 233 109 
002, pivokonska@ih.cas.cz), jednotlivci se objednávat nemusí, exkurze budou probíhat 
v půlhodinových intervalech, první bude zahájena v 13:00 hod. 
 


