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UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PILSEN
V èervenci 2009 se uskuteènil odborný tematický zájezd do Skotska, kterého se zúèastnili studenti, doktorandi
a akademiètí pracovníci FEL, FAV a pracovníci rektorátu.
Na studijní cestì úèastníci navštívili
svìtový unikát vodní kolo (rotaèní lodní
pøevadìè) Falkirk. Tento fantastický jez
dokonèený v roce 2002 se stal symbolem souèasného Skotska a pøinesl jak
èasovou, tak i energetickou úsporu.
Zavøení jezu, regulace hladiny vody
a otáèení gondol se uskuteèní za pouhých 15 minut. Vodní kolo ve Falkirk je
jediný lodní pøevadìè na svìtì uvedený
v Guinessovì knize rekordù. Každé
rameno má gondolu vyplnìnou vodou,
do které vplouvají lodì z horního a dolního kanálu.
Gondoly jezu (váží 300 tun) se plní
urèitým množstvím vody, které loï
vytlaèí (Archimédùv zákon). K otevøení horního a dolního jezu a otoèení
o 180 ° jsou zapotøebí motory o výkonu
22,5 kW.

Vodní kolo Falkirk.

Dále studenti a akademici navštívili
pøeèerpávací vodní elektrárnu (PVE)
Cruachan, kterou v roce 1965 slavnostnì uvedla do provozu královna
Alžbìta. Hlavní kaverna je velká jako
fotbalové høištì a je uvnitø hory Ben
Cruachan. Zde jsou instalovány ètyøi
soustrojí o výkonu 400MW. V kabelovém kanálu této pøeèerpávací vodní
elektrárny je nejdelší schodištì ve Velké
Británii a s výškou 1 000 stop ( pøibližnì
300 m ) o 1420 schodech je zapsáno do
Guinessovy knihy rekordù. Dále úèastníci expedice navštívili vodní dílo Pitlochry, které patøí spoleènosti Scottisch
Hydro-electric v Perthu a bylo uvedeno
do provozu v roce 1953. Instalovaný
výkon prùtoèné vodní elektrárny (VE)
je 15MW. Voda z Pitlochry protéká soustavou pìti VE s celkovým výkonem
245 MW. Unikátní a turisticky zajímavé
jsou kaskády lososích žebøíkù.
uuu

V Cruachan.
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V manufaktuøe na výrobu skotských kiltù.
uuu
Velice zajímavá byla exkurze v manufaktuøe v Keithu, kde šijí na zakázku
kilty. Úèastníci se seznámili s technologií a výrobou kiltù, které si nìkteøí studenti následnì vyzkoušeli. Pøivítání
skotskými dámami bylo úžasné a byl
pøizván i místní tisk z Buckie.
V programu odborného tematického
zájezdu nechybìly ani exkurze do dvou
palíren whisky Glenlivet a Strathisla
– Chivas Regall, kde se úèastníci seznámili s technologií a výrobou tohoto
skotského nápoje.
I další navštívené historické a kulturní památky Skotska zanechaly u studentù a akademikù hluboký kulturní
zážitek z této krásné zemì.
Doc. Zbynìk Martínek, FEL, KEE,
Garant expedice Skotsko 2009
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