
Informujeme / i*

roãník II       ãíslo 5       ãerven 2013 www.listyregionu.cz

14

Blanensk˘ podnik âKD má stale-
tou prÛmyslovou tradici. Na jeho roz-
voji se podílelo mnoho pfiedchozích
generací, jejichÏ  práce zásadnû pfii-
spûla k v‰eobecnému rozvoji spoleã-
nosti. Ve strojírenské oblasti to byla
pfiedev‰ím v˘roba vodních motorÛ,
které  prostfiednictvím alternátorÛ do-
dávaly do rozvodné sítû silovou elek-
tfiinu do prÛmyslov˘ch podnikÛ i dal-
‰ím spotfiebitelÛm. Kaskáda pfiehrad
na Vltavû, na Váhu aj. byla vybavena
v˘hradnû turbínami z blanenského zá-
vodu. Stovky tûchto strojÛ slouÏily
spolehlivû nejen v sousedních evrop-
sk˘ch zemích, ale byly exportovány
i na dal‰í vzdálené kontinenty. 

Na projektech turbín a jejich mon-
táÏích se podílela fiada znamenit˘ch
odborníkÛ z místních strojíren âKD.
K v˘znamn˘m osobnostem nepo-
chybnû patfií také ‰éfkonstruktér Ing.
Svatoslav Havlíãek, kter˘ se letos,
zaãátkem ãervna doÏil úctyhodn˘ch
95 let. 

Ing. Havlíãek se narodil ve Velké
nad Veliãkou. Po ukonãení základ-
ního vzdûlání  a po maturitû na reál-
ném gymnáziu ve StráÏci, zaãal ro-
ku 1937 studovat na strojní fakultû
VUT v Brnû. Za nûmecké okupace
byly ãeské vysoké ‰koly uzavfieny,
proto musel roku 1939 studium pfie-
ru‰it. Aby získal alespoÀ úplné
stfiední technické vzdûlání, absolvo-
val zkrácenou v˘uku na prÛmyslové
‰kole v Brnû, kde roku 1940 matu-
roval. Potom nastoupil do zamûst-
nání v podniku tehdej‰í akciové
spoleãnosti âeskomoravské strojír-
ny v Blansku (dfiívûj‰ím podniku
âKD Blansko). PÛsobil nejdfiíve
v konstrukãním oddûlení tzv. rÛz-
n˘ch strojÛ, tj. pfii projektování par-
ních a teplovodních kotlÛ, ml˘n-

sk˘ch strojÛ, zafiízeních pro chemic-
k˘ prÛmysl apod. V roce 1945 do‰lo
k ukonãení války a vysoké ‰koly by-
ly opût otevfieny. Sv. Havlíãek do-
konãil studium a po sloÏení druhé
státní zkou‰ky roku 1946 dosáhl in-
Ïen˘rského titulu v oboru hydraulic-
k˘ch strojÛ. Specializaci zmínûného
odvûtví vyuÏil opût v podniku âKD
Blansko, kde se dlouhodobû vûno-
val v˘voji a konstrukci vodních tur-
bín. 

Vodní motory jsou ekologick˘mi
stroji s vysokou úãinností. Jejich sou-
strojí spolu s elektrick˘mi generátory
vyrovnávají dodávky elektfiiny v roz-
vodn˘ch sítích. Kapacita tûchto vod-
ních elektráren je relativnû malá, cca
10 %. Jsou v‰ak v pohotovostním re-

Ïimu schopny v krátkém ãase zasáh-
nout tak, aby nedo‰lo k eventuálním
v˘padkÛm a haváriím pfietíÏené pfie-
nosové soustavy. 

Program tohoto oboru obsahoval
ve‰kerá mechanická zafiízení elektrá-
ren, tzn. vodních turbín v‰ech typÛ,
regulátorÛ, ãerpacích souprav, v‰ech
typÛ uzávûrÛ, akumulaãních ãerpadel,
ocelov˘ch konstrukcí atd. V roce
1948 se závod âKD Blansko stal mo-
nopolním v˘vojov˘m a v˘robním
pracovi‰tûm, které dodávalo kom-
plexnû tato hydraulická zafiízení rÛz-
n˘m odbûratelÛm. 

Zpoãátku byl Ing. Havlíãek kon-
struktérem vodních turbín, pozdûji
vedoucím pracovní skupiny. V roce
1953 zastával funkci vedoucího kon-
strukce a od roku 1961 se stal hlav-
ním konstruktérem celého technic-
kého úseku. Od roku 1970 byl povû-
fien vedením v˘voje v uvedeném 
oboru. Za znamenité pracovní v˘-
sledky byl nûkolikrát odmûnûn pod-
nikov˘mi medailemi. 

Kromû fiady jin˘ch projektÛ to
byly zejména turbíny pro vodní 
elektrárny Slapy a Orlík. Elektrárna
Slapy na Vltavû má v˘‰ku hráze 70
m, je osazena tfiemi Francisov˘mi
turbínami o v˘konu 50 200 kW
a pracuje se spádem 56 m. Vodní 
elektrárna Orlík má v˘‰ku hráze 91
m, je osazena ãtyfimi turbínami typy
Francis o v˘konu 94 500 kW a pra-
cuje se spádem 70,5 m. Ing.
Havlíãek pfiitom fiídil celou technic-
kou ãinnost úseku. Za vynikající
v˘sledky dosaÏené pfii realizaci nû-
kter˘ch projektÛ byla tehdy pracov-
níkÛm âKD Blansko udûlena vyso-

ká státní vyznamenání. Ing.
Havlíãek se úãastnil pfii uvádûní
strojÛ do provozu a zastupoval fir-
mu pfii obchodních jednáních.
O projektech také pfiedná‰el a nové
poznatky publikoval v odborn˘ch
ãasopisech. V souvislosti s povolá-
ním vykonal nûkolik zahraniãních
cest. Jmenovitû do Francie, SSSR,
·védska, Anglie, NDR, Polska, âí-
ny, Indie, Brazílie, Rumunska,
Iránu, Jugoslávie. 

Ing. Havlíãek byl ve ãtyfiicát˘ch letech
minulého století s Ing. V. Otãená‰kem,
Ing. J. Grussem a dal‰ími kolegy  také
aktivním sportovcem. K jeho oblíben˘m
sportÛm  patfiilo plavání, basketbal, cyk-
loturistika a lyÏování. Pfies nûkteré zdra-
votní indispozice zÛstává Ing. Havlíãek
i nyní aktivním a zajímá se o rozliãné no-
vinky, zejména technického druhu.
Pracuje napfi. i s internetem.

Na závûr pfiejeme váÏenému Ing.
Slávku Havlíãkovi k jeho v˘znam-
nému Ïivotnímu jubileu pfiedev‰ím
upevnûné zdraví a pfiíjemn˘ pocit pfii
ohlédnutí za vykonan˘m celoÏivot-
ním dílem. Zapsal se tak trvale mezi
ty skromné a kultivované techniky,
kter˘ch si velice váÏí mnozí jeho
gratulanti, pfiátelé, kolegové a dal‰í
obãané z blanenského regionu.

Redakce ListÛ RegionÛ se k blaho-
pfiání pfiipojuje.
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