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Abstrakt 

Příspěvek představuje jeden z prvních českých „SPIN-OFF“ projektů, který si klade za cíl nejen představení 
výhod takového typu projektu, který je v posledních letech populární na vyspělých trzích, například ve Velké 
Británii a USA, ale zároveň vkládá naděje do úspěchu nového, zajímavého projektu. Projekt je realizován ve 
spolupráci Univerzitního centra UCEEB a britské společnosti The Rope Effect Ltd vyvíjející výpočetní software 
Teretron. Projekt je ve fázi beta testování a brzy bude připraven pro český trh. 
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1 Úvod 

Nedávná krize ve stavebnictví přiměla mnoho firem hledat různé možnosti úspor. Jednou z nich se ukázal i 
přechod od drahých komplexních výpočetních software k levnějším, jednodušším a úzce specializovaným 
programům. Ty mají především výhodu v tom, že mají poměrně jednoduché uživatelsky přívětivé ovládání a 
uživatelé jsou schopni v nich pracovat prakticky ihned, bez nutnosti časově náročných školení a potřeby 
výkonné výpočetní techniky. Vzhledem k relativně nízké ceně ve srovnání s cenami komplexních softwarů se 
investice za nákup specializovaného programu může vrátit již během první zakázky, na kterou je tento software 
použit. Nezanedbatelnou výhodou je i možnost přechodu na  výhodnější konkurenční software, pokud se takový 
na trhu objeví, bez výraznějších komplikací a velkých finančních ztrát. 
Mezi takové typy softwaru patří i program Teretron, vyvíjený v rámci spin-off projektu Univerzitního Centra 
Energeticky Efektivních Budov a The Rope Effect Ltd. Projekt se specializuje na usnadnění návrhu dřevěných 
konstrukcí a jejich spojů a přípojů podle současných evropských norem. Jeho relativně nízká cena (v řádech 
jednotek tisíc za licenci) je dosažena moderním způsobem uvedení na trh - v podobě takzvaného spin-off 
projektu. Popularita těchto typů projektu je na strmém vzestupu a společnosti, které na tento nový trend rychle 
zareagují a včas zahájí spolupráci s univerzitními pracovišti, mohou získat do budoucna značnou konkurenční 
výhodu. 

2 Teretron 

Teretron je vysoce specializovaná softwarová aplikace, která si klade za cíl být na špici v integraci 
výzkumných výsledků ve svém oboru. Vývoj algoritmů probíhá ve spolupráci vědecké a inženýrské komunity. 
Díky úzké spolupráci zavádí do výpočtu pokročilé metody založené na vědecko-výzkumných aktivitách a díky 
zpětné vazbě sbírá nové poznatky pro další rozšiřování záběru evropských norem a standardizaci výpočtů dalších 
typů konstrukcí a spojů. Zároveň poskytuje příležitosti pro zapojení konkrétních vědeckých poznatků 
zveřejňovaných prostřednictvím např. recenzovaných časopisů v reálných projektech. UCEEB může přispět k 
rozvoji projektu prostřednictvím interakce s místním trhem. 

V současné době je k dispozici pouze malá řada softwarových nástrojů pro navrhování dřevěných konstrukcí. 
Ve většině případů jsou vázány na konkrétní a proprietární systémy (např Mitek a Pamir, MetsaWood a 
Finnwood atd.) nebo jsou součástí komplexního výpočetního software (Scia, Dlubal). To působí proti větší 
inovaci a vývoji v oblasti dřevostaveb a staví inženýry do rolí projektových manažerů. Mnoho inženýrů 
zdůrazňuje, že je třeba generický software, který je nezávislý na konkrétních výrobcích. Program Teretron je 
nezávislý na výrobcích produktů pro oblast dřevěných konstrukcí a zaměřuje se na implementaci celého 
Eurokódu 5 [1], nikoliv pouze na dimenzování specifických výrobků. Díky velmi nízké ceně se program stává 
dostupný i pro malé stavební a projekční společnosti či živnostníky bez nutnosti výrazné investice. 



 

Obrázek 1 Okno softwaru Teretron s intuitivně rozloženými tlačítky nástrojů a nabídek 

3 Podstata spin-off firmy 

Úkolem univerzitního spin-off projektu je přizpůsobit software Teretron domácímu trhu. Mateřské 
společnosti Rope Effect Ltd. spolupráce přinese vstup na český trh a tím i získání nového odbytiště za velmi 
nízkých nákladů. Univerzitnímu centru UCEEB na oplátku přinese určitý zdroj příjmů. 

Kromě toho založení společnosti poskytne univerzitnímu centru UCEEB hodnotný rozvoj zkušeností z 
podnikání, správy a řízení v rámci výzkumného centra, které navíc získá bez vysoké počáteční investice 
požadované pro rozvoj svého vlastního produktu, obchodního modelu, a související infrastruktury. 

Dalším významným přínosem je zisk technického know-how. Založení společnosti umožní univerzitnímu 
centru UCEEB experimentovat na poli softwarového inženýrství, což je klíčová disciplína, která je hluboce 
zakotvena ve všech aspektech současného inženýrství a vědy. Navíc, stále rostoucí specializace a fragmentace 
trhu a vzestup využití výpočetní techniky ve stavebnictví předpovídá, že se množství vyvíjeného nového 
specializovaného software v budoucnu ještě zvýší. 

4 Závěr 

ČVUT UCEEB tímto projektem prokazuje, že má skutečný zájem o reálné potřeby průmyslu i vývoj nových 
programů a tímto krokem se zařazuje mezi úzkou skupinu prestižních univerzit, které se podílí na vývoji 
software pro potřeby průmyslu, např.. UC Berkeley se společností SAP, TU München se software Sofistik a 
nedávno také University of Trento se software TimberTech.  

Ze samé podstaty spin-off projektů je patrná jejich výhodnost pro všechny zúčastněné. Projekt Teretron je v 
současné době ve fázi beta testování a v brzké době očekává implementaci v reálných projektech a první reakce 
z praxe. 
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