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Od 7. 12. 2011 do 14. 4. 1013
probíhá v Moravském zemském
muzeu v Brnû v pavilonu Anthro-

pos v˘stava s názvem Umûní aus-
tralsk˘ch domorodcÛ, uspofiádaná
k 50-tiletému v˘roãí otevfiení obno-

veného Pavilonu Anthropos v br-
nûnském Pisáreckém parku (1961).
Moravské zemské muzeum pfiipra-
vilo nároãnou v˘stavu ze sv˘ch sbí-
rek, získan˘ch zakladatelem Anth-
roposu Janem Jelínkem pfii vûdecké
expedici MZM do Arnhemské ze-
mû v Severní Austrálii v roce 1969.
Pfii pfiíleÏitosti v˘stavy v MZM by-
la zapÛjãena ãást exponátÛ jako pu-
tovní v˘stava i do Domova pro se-
niory v Letovicích. V prÛbûhu mû-
síce února se s ní zájemci mohli se-
známit a na závûr této v˘stavy 
„umûní australsk˘ch domorodcÛ” si
s uÏivateli pfiijeli popovídat i pra-
covníci muzea. Dovezli také ukázat
ruãnû malované autentické nástroje
od australsk˘ch domorodcÛ. V ‰e-
desát˘ch letech 20. století Ïily
v Austrálii pÛvodním zpÛsobem Ïi-

vota na úrovni doby kamenné v od-
lehl˘ch oblastech jiÏ jen malé sku-
pinky lidí. Austral‰tí vûdci si byli
vûdomi rychlosti, s jakou se pÛvod-
ní kultura i její nositelé ztrácejí,
proto australská vláda poÏádala 
UNESCO o vyhlá‰ení záchranného
programu zamûfieného na studium
mizející tradiãní kultury. Pfiíprava
cesty trvala dva roky. Podafiilo se
získat podporu ministerstev kultury
a ‰kolství. Na organizaãním a fi-
nanãním zabezpeãení se podílela
fiada zahraniãních institucí i jednot-
livcÛ. V̆ zkum v Austrálii trval cel˘
jeden rok. Expedice zkoumala pfie-
dev‰ím archeologické nálezy
a skalní malby kmene Rembarran-
ga.
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Zapomenutá expedice 
za australsk˘mi domorodci

âást exponátÛ vystavená v Domovû pro seniory v Letovicích.

âKD Blansko Engineering modernizuje Vltavskou kaskádu
Vltavská kaskáda je soustava devíti vodních dûl, které byly budovány v rozmezí 30-
t˘ch aÏ 90-t˘ch let minulého století. V dlouhodobém plánu spoleãnosti âEZ do roku
2020 je jejich postupná modernizace. Nav˘‰ením úãinnosti a v˘konu rekonstruova-
n˘ch strojÛ na Vltavské kaskádû se zefektivní v˘roba elektrické energie z obnovitel-
n˘ch zdrojÛ o desítky GWh roãnû.

Pod vedením spoleãnosti âKD Blansko Engineering, a.s. ve spolupráci s âKD
Blansko Holding, a.s. pro‰ly v uplynul˘ch letech generálními opravami vodní elektrár-
ny Kam˘k (soustrojí TG3), Slapy a Vrané. Dlouhodobá spolupráce obou spoleãností
prokázala záruku kvalitnû odvedené práce a po úspû‰n˘ch modernizacích do‰lo k na-
v˘‰ení v˘konu elektráren v souhrnu o 5,5 MW.

Od loÀského roku probíhá generální oprava VE Lipno a novû byl podepsán kontrakt
na modernizaci VE Kam˘k soustrojí TG1. Obû tyto akce jsou realizovány „Konsorciem
âKD” - sloÏeném ze spoleãností âKD Blansko Engineering a âKD Blansko Holding. 

Pfiedmûtem generální opravy a modernizace VE Kam˘k TG1 je rekonstrukce strojní ãás-
ti celého soustrojí tak, aby byla zv˘‰ena jeho spolehlivost a ekologické a provozní para-
metry, coÏ mimo jiné zahrnuje optimalizaci profilu obûÏn˘ch lopat, jejich instalace do stá-
vajícího náboje a hydraulického profilu, zaji‰tûní provozu bez kavitaãních úãinkÛ a dal‰í
úpravy celého soustrojí, dále montáÏ, zkou‰ky a uvedení do provozu. Parametry novû
navrÏeného hydraulického tvaru byly za úãasti zákazníka v lednu 2013 ovûfieny mûfie-
ním na modelu Kaplanovy turbíny v hydraulické laboratofii âKD Blansko Engineering,
a.s. Ukonãení prací s následn˘m pfiedáním zmodernizovaného soustrojí do provozu je
smluvnû dohodnuto na 3. 2. 2014. Jana Skotáková


