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Obrázek 1: Logo firmy Sobriety s.r.o. 

 

  

Obrázek 2: kamera MercuryRT společnosti Sobriety pro RT(Real-Time) snímání a vyhodnocování deformací. 
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1. ÚVOD 
Cílem práce je poskytnout perspektivu studenta angažujícího se v průmyslu, a to nejen za účelem 

přivýdělku, ale především získání zajímavé praxe, nových kontaktů a v neposlední řade aplikaci a 

prohloubení školou poskytnutých znalostí a dovedností. 

Jakožto člověka pilného, trávení zejména letních prázdnin pracovně pro mne není cizí. První 

pracovní zkušenost v oboru pro mne přišla na sklonku mého bakalářského studia v nedalekém 

kamenolomu Brno-Líšeň, jako obsluha velína mlecí linky na vápenec společnosti Kalcir s.r.o. I 

když o této brigádě práce nepojednává, umožnila mi získat cenné zkušenosti a ujasnit si co od 

případné brigády očekávám. Začal jsem se také více zajímat o pevnostní analýzy (nejen díky 

bakalářské práci), a kompozity, dnes velmi aktuální téma, které se u nás bohužel momentálně 

vyučuje až v letním semestru 5. ročníku. 

Své dík musím v tomto směru vyjádřit panu docentu Návratovi, díky jehož konexím jsem se 

postupně dostal k firmě Sobriety, kde si nakonec zpracovávám i diplomovou práci na téma 

pevnostní analýzy kompozitu. 

Ve společnosti pracuji v oddělení výzkumu, vývoje a designu.  

 

  



2. INFORMACE O FIRMĚ SOBRIETY S.R.O. 
 

Společnost Sobriety je relativně mladou společností, v různých oblastech jak českého, tak 

světového průmyslu se realizuje od roky 2002 a pokrývá širokou oblast od vývoje produktů, a 

poradenskou činnost v oblastech techniky po software/hardware vývoj. Např.: 

• Tepelný management motorového prostoru 

• Systémy nasávání vzduchu, včetně prachu a vody 

• Vývoj v oblasti proudění: turbíny a kompresory 

o Úzká spolupráce s firmou Honeywell 

• Vývoj výměníků tepla s technologií tepelných trubic včetně regulačních ventilů 

• Vývoj a výroba vzduchového ložiska a těsnění 

• Vývoj analogové i digitální řídící techniky  

• Vývoj softwaru pro měření a analýzy v oblasti strojírenství 

• Vývoj speciálních měřících zařízení 

• Vývoj optických měřících systémů 

 

Zdůraznil bych zejména projekty: 

V oblasti optických systémů, kameru Mercury-RT jež umožňuje vyhodnocování deformací na 

vzorku (např. tahové zkoušky) v přesnosti srovnatelné s tenzometry. 

 

Obrázek 3: kamera MercuryRT společnosti Sobriety s.r.o. [1] 



V oblasti kompozitů vývoj habitatu pro extrémní prostředí, na kterém se podílí také odborníci ze 

Space innovations, ale také VUT. (Jeden exemplář byl dokonce dopraven na Floridu, kde byl 

testován a posuzován v rámci Space Studies Program 2012.) 

 

Obrázek 4: habitat pro extrémní prostředí společnosti Sobriety s.r.o. [1] 

 

V nadcházejících měsících bude probíhat tvorba prototypu nového rozkládacího habitatu pro 

extrémní prostředí z kompozitních materiálů.   



3. AEROSPACE/DESIGN 
V neposlední řadě bych zmínil projekt vysokootáčkového elektrického kompresoru, zamýšlený 

např. pro čerpání paliva namísto tradičně používaných turbokompresorů  

Právě na projekt vysokootáčkového stroje jsem byl osobně nasazen. Pro vysokootáčkové motory 

s permanentními magnety je nutno použít „objímky“, neboli jakéhosi návleku na magnetech, které 

zabraňují destrukci motoru od velkých dostředivých zrychlení.  

Klasické kovové návleky nejsou pro naše použití vhodné z několika důvodů, a proto je vhodnější 

použít vhodně zvolený, navinutý a nasměrovaný vláknový kompozit.  

Ten má v porovnání s běžně používanými kovy mnohem vhodnější poměr hustoty/pevnosti. 

Dalšího zlepšení je dosaženo částečným odstraněním generace vířivých proudů, ty pro 

pomaluběžné motory nepředstavují takový problém, se stoupajícími otáčkami se však stávají 

jednou z hlavních příčin snížené účinnosti. Energie zmařená vířivými proudy se mění na teplo, bez 

dobrého odvodu tepla může dojít až ke ztrátě magnetických vlastností kovu použitého na 

permanentní magnety. 

 

 

  



4. CFRP 
Jednoduší je také výroba, dvousložkovou matrici lze namíchat v přízemních laboratořích, které má 

naše oddělení k dispozici. Touto namíchanou matricí je protáhnuto vlákno (např. uhlíkové: vzniká 

tak CFRP – Carbon fiber reinforced polymer). Stojí zde také navíječka kompozitů s kódovým 

označením „Helenka“, kde si lze nastavit libovolné vlastní vinutí (počet vrstev, sklony vláken, 

podélná vlákna, rychlost navíjení atd.) za předpokladu, že je k tomu navíjecí přípravek 

přizpůsoben. 

 

Obrázek 6: uhlíkové vlákno Taraya: svazek připravený k navíjení.  

Obrázek 5: Prosycovací zařízení. 



 

Obrázek 7: Navíjecí zařízení. 

 

 

  



5. ZÁVĚR 
Svoji nynější pracovní pozici vnímám velmi kladně. Můžu říct že práce zde je velice zajímavá a 

pro studenta výživná půda ke zdokonalování i osobnímu růstu, stejně tak je i kolektiv 

bezproblémový.  

Náplň práce koresponduje se studijním oborem a paralelně se školou nabízí druhý pohled na 

stejné věci (nutné však podotknout, že je metodika používaná v praxi od akademické značně 

odlišná). Cenou zkušeností je tedy i porovnávání přístupů mezi školou a prací. 

Mám také jedinečnou možnost z první ruky sledovat postup „svého“ projektu a díla od plenek až 

k test-standu, kde budu mít možnost své výpočty prakticky ověřit a následně aplikovat na 

finálním výrobku.  



6. POUŽITÉ ZDROJE 
[1] SOBRIETY [online]. 2017 [cit. 12-11-2017]. Dostupné z: http://www.sobriety.cz 


