
4. listopadu 2016 29Olomoucký kraj

DALIBOR MAŇAS

OLOMOUCKÝ KRAJ | Moderní multi-
vrstvé optické systémy, na nichž praco-
vali vědci i profesionálové z praxe,
míří do výroby.

Optické vrstvy jsou již dnes součástí
našeho každodenního života. Máme je
například na brýlích nebo mobilech.
Vědci z Regionálního centra pokroči-
lých technologií a materiálů (RCPTM)
a Společné laboratoře optiky (SLO)
Univerzity Palackého v Olomouci vy-
vinuli společně s kolegy z Fyzikálního
ústavu Akademie věd ČR a společností
Meopta – optika nové optické systé-
my, které ve svých výrobcích využije
výrobce optiky z Přerova.

„Projekt letos zařadila Technologic-
ká agentura ČR mezi nejlepší podpoře-
né projekty aplikovaného výzkumu.
Uspěl v kategorii Originalita řešení,“
uvedla mluvčí přírodovědecké fakulty
v Olomouci Martina Šaradínová.

Projekt se věnoval problémům tak-
zvaných optických tenkých vrstev, re-
spektive jejich systémů. „S optickými
tenkými vrstvami se setkáváme denně.
Nacházejí se například také na objekti-
vech fotoaparátů. Bez přítomnosti kva-
litních optických vrstev by tyto produk-

ty byly neprodejné. Počet vrstev se liší,
od jedné až po několik desítek,“ vysvět-
lil šéf týmu vynálezců Miroslav Hra-
bovský z univerzity.

První část projektu se zabývala no-
vou technologií. „Následně jsme navrh-
li a vytvořili multivrstvé systémy pro
konkrétní výrobky v přerovské Meop-
tě nebo pro užití v nestandardních apli-
kacích, například na velkorozměrných
optických prvcích pro výzkum kosmic-
kého záření, jak je známe z našich pro-
jektů,“ uvedl profesor Hrabovský.

Multivrstvé optické systémy vědci

zjednodušeně přibližují jako několik
tenkých mikro/nano vrstev s přesně de-
finovanými optickými a mechanický-
mi vlastnostmi. „Chovají se jako defi-
novaný optický systém, který zásadně
zlepšuje parametry optické soustavy.
Výzkumu v této oblasti se vědci věnují
více než půl století a konec jejich úsilí
je v nedohlednu. Rozvoj technologií to-
tiž umožňuje stále lepší a lepší užití op-
tických tenkých vrstev,“ popsala mluv-
čí přírodovědecké fakulty.

Projekt navázal na dlouholetou spo-
lupráci všech zúčastněných partnerů.

Skutečnost, že je jedním ze čtyř, které
letos Technologická agentura ČR oce-
nila, výzkumníky potěšila. „Ocenění
jsem přijal s překvapením a pokorou a
také s pocitem uspokojení z toho, že
tehdejší nápad předložit projekt byl
správný,“ poznamenal šéf týmu.

„Oficiálně jsme etablovali řešitelský
kolektiv, který intenzivně spolupracu-
je i v období po dokončení projektu.
Určitě to také vnímám jako poděková-
ní zúčastněným organizacím za to, že
vytvořily podmínky pro řešení projek-
tu,“ uzavřel Hrabovský.

JESENÍK | Necelou hodinu trvalo zá-
vodníkům z řad hasičů vyběhnout až na
vrchol Velkého Javorníku. Vítězem se
opět stal Milan Smatana z Jeseníku,
člen Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.

Extrémní běžecký závod TOTMAN
vedl z Frenštátu pod Radhoštěm od sko-
kanských můstků až na vrchol Velkého
Javorníku, který leží ve výšce 918 met-
rů nad mořem.

„Ve druhém ročníku na této trati do-
běhlo všech 19 borců a také jedna borky-
ně z řad hasičů. Všichni se vešli se do
42 minut,“ uvedl Petr Kůdela, mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje.

Loňský premiérový ročník ovládl tak-
též Milan Smatana. „Letos se ještě zlep-
šil – téměř o půl minuty – na 27:20.
Předtím se léta běhalo na Pustevny,“ po-
psal Kůdela.

Trať začala po strmých schodech ko-

lem skokanských můstků v Areálu Jiří-
ho Rašky, pokračovala prudce nahoru
po křivolakých lesních cestách. „Měřila

zhruba 4,5 km a celkové převýšení pře-
sáhlo půl kilometru, přesně 503 metrů.
Proto závod dostal právem název

TOTMAN (totálně mrtvý a nepoužitel-
ný hasič). Na vítězi a dalších běžcích to
však při doběhu do cíle téměř nebylo
znát,“ řekl mluvčí.

Ve věkové kategorii A do 40 let zvítě-
zil Martin Tuharský (HZS Moravsko-
slezského kraje, stanice Český Těšín)
časem 28:57, celkově byl druhý. Milan
Smatana samozřejmě zvítězil i ve své
věkové kategorii B nad 40 let.

„Jediná žena na trati, Denisa Izvorská
z SDH Metylovice, doběhla sice jako
nepatrně poslední, ale kvalitním časem
41 minut 20 vteřin,“ uvedl Kůdela.

Tento extrémní závod připravil Hasič-
ský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje ve spolupráci se Sportovním klu-
bem HZS MSK o. s. a Českou hasič-
skou sportovní federací.

„Závodu se zúčastnili hasiči jak z pro-
fesionálních, tak i dobrovolných sbo-
rů,“ doplnil mluvčí. (dmk)

Výzkumu v oblasti multivrstvých optických systémů využijí v praxi pracovníci přerovské Meopty, kde se technologie
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Vítězem extrémního běžeckého závodu na Velký Javorník se opět stal Milan
Smatana z Jeseníku. FOTO | HASIČI

Olomoučtí odborníci se
specialisty z Přerova
našli způsob, jak vylepšit
optické výrobky. Jejich
projekt patří k nejlepším
v oblasti aplikovaných
výzkumů v zemi.

Hasič z Jeseníku dokázal, ze extrémy umí

Vědci posunuli vývoj v optice


