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ANOTACE 
Příspěvek představuje jeden z prvních českých „SPIN-OFF“ projektů, které již nejsou pouze 
dominantou vyspělých trhů jako je britský či americký, ale začínají pronikat i na další trhy, 
český nevyjímaje. Projekt je realizován ve spolupráci Univerzitního centra energeticky 
efektivních budov (UCEEB) ČVUT a britské společnosti The Rope Effect Ltd vyvíjející generický 
výpočetní software Teretron pro navrhování přípojů a prvků dřevěných konstrukcí dle 
Eurokódů, nezávislý na konkrétních výrobcích. Produkt již úspěšně završil fázi beta testování 
a ve druhé polovině září 2015 vstoupí na český trh. Bližší informace pro zájemce jsou 
uvedeny na stránkách www.teretron.cz. 

SUMMARY 
The paper presents one of the first Czech “SPIN-OFF” projects. These projects are not only 
privilege of developed markets such as in the UK or in the US, but they are beginning to 
expand into other markets, including the Czech one. The project is realized in cooperation of 
the University Center for Energy Efficient Buildings (UCEEB) ČVUT and British company The 
Rope Effect Ltd. The subject of the project is developing an independent generic computer 
software Teretron for designing connections and members of timber structures according to 
the Eurocodes. The product has successfully completed beta testing and in the second half 
of September 2015 is entering into the Czech market. Detailed information can be found at 
www.teretron.cz. 

ÚVOD 
Relativně mladý a dynamicky se rozvíjející trh se stavebně-inženýrským softwarem, prošel 
během nedávno uplynulé recese vlnou zájmu o levné, jednoduché a úzce specializované 
programy. Ty mají kromě rychlé návratnosti investice pro jejich pořízení i výhodu v 
jednodušších a uživatelsky přívětivých ovládáních, viz obr. 1, takže jsou v nich jeho uživatelé 
schopni pracovat téměř ihned, bez nutnosti časově náročných školení a potřeby výkonné 
výpočetní techniky.  

Nezanedbatelnou výhodou těchto úzce specializovaných programů je pružnější reakce nejen 
na změny předpisů a norem, ale i na potřeby a přání zákazníků, protože pro zákazníky není 
problém přejít 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 britské společnosti The Rope Effect Ltd. 
Spin-off je firma zpravidla zakládaná studenty a mladými vědeckými pracovníky vysoké školy, 
kteří využívají jejího hmotného či nehmotného majetku k realizaci svého záměru 
postaveného na výsledcích svého výzkumu. Mateřská firma podporuje spin-off tím, že daný 
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přenos znalostí, schopností a dovedností umožní, a to včetně možnosti vložení přímých 
prostředků do jeho zahájení, přičemž figuruje mezi vlastníky spin-off firmy. 

 
Obr. 1 Okno softwaru Teretron s intuitivně rozloženými tlačítky nástrojů a nabídek 

Projekt spin-off firmy Teretron se specializuje na usnadnění navrhování a posuzování 
dřevěných konstrukcí, zejména jejich spojů a přípojů podle současných platných evropských 
norem.  

Jeho relativně nízká cena (v řádech jednotek tisíc za licenci, viz obr. 2) je dosažena moderním 
způsobem uvedení na trh - v podobě takzvaného spin-off projektu. Popularita těchto typů 
projektů 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. 

 

Obr. 2 Aktuální ceník programu Teretron [1] 

TEORIE 
Teretron je vysoce specializovaná softwarová aplikace navržená s ohledem na zjednodušení 
navrhování dřevěných konstrukcí, včetně návrhu za požáru. Vývoj algoritmů probíhá ve 
spolupráci vědecké a inženýrské komunity. Díky úzké spolupráci a zpětné vazbě sbírá nové 
poznatky pro další rozšiřování záběru evropských norem a standardizaci výpočtů dalších typů 
konstrukcí a spojů. 



  

 

Obr. 3 Možnosti návrhů za pomoci programu Teretron  

Program Teretron obsahuje nejen široký záběr návrhových možností (momentové přípoje, 
spoje namáhané tahem, nosníky se zářezy a náběhy, zakřivené a vyklenuté nosníky, sloupy, 
průřezy), spolu s rozsáhlou databází materiálů (jehličnaté i listnaté dřeviny, lepené lamelové 
dřevo, LVL, překližka), ale jeho významnou silnou stránkou je generování editovatelných 
detailních protokolů poskytujících podrobné analytické výpočty spolu s kompletními 
referencemi na specifické články Eurokódů a všechny související předpisy a normy. Protokoly 
je navíc možné exportovat do formátů *.rtf či *.docx pro následné zpracování a formátování 
podle zvyklostí a představ každého uživatele. 

Díky nezávislosti programu Teretron na producentech různých výrobků pro oblast dřevěných 
konstrukcí, se program zaměřuje na implementaci celého Eurokódu 5 [2], nikoliv pouze na 
dimenzování specifických výrobků (například spojovacích prostředků jednoho výrobce). Tím 
se vymezuje proti nástrojům vázaným na konkrétní a proprietární systémy (např Mitek a 
Pamir, MetsaWood a Finnwood atd.) či součástem komplexních výpočetních software (Scia, 
Dlubal). 

Svou podstatou, že se jedná o generický software, nezávislý na konkrétních výrobcích, navíc 
přispívá k větší inovaci a vývoji v oblasti dřevostaveb a nestaví inženýry pouze do rolí 
projektových manažerů. Program je navíc dostupný i pro malé stavební a projekční 
společnosti či živnostníky bez nutnosti výrazné investice. 

Software v tuto chvíli dokáže pokrýt návrh a posouzení všech prvků a spojů pokrytých 
normou Eurokód 5 a neustále se rozvíjí. Dají se tak očekávat další aktualizace a doplnění na 
základě nejen normativních změn, ale i nejnovějších vědecko-výzkumných poznatků díky 
spolupráci s univerzitním centrem UCEEB ČVUT. 

VÝSLEDKY 
Vznik spin-off firmy Teretron je výsledkem transferu technologií a znalostí mezi univerzitním 
prostředím a praxí na poli softwarového inženýrství, což je klíčová disciplína, která je hluboce 
zakotvena ve všech aspektech současného inženýrství a vědy. Založení spin-off firmy je 
relativně nový (viz obr. 4), levný a moderní způsob vstupu na trh.  

Kromě generování zdroje příjmů pro všechny zúčastněné, přináší vítanou spolupráci mezi 
vědou a praxí. Spin-off firma díky tomu může pružněji reagovat na celosvětové výsledky 
výzkumu, vývoje a inovací. Na druhou stranu univerzitní centrum získává lepší přehled o 
aktuálních tématech vhodných pro výzkum. Kromě toho založení spin-off společnosti 
poskytuje univerzitnímu centru hodnotný rozvoj zkušeností z podnikání, správy a řízení v 



  

rámci výzkumného centra, které navíc získalo bez vysoké počáteční investice požadované 
pro rozvoj svého vlastního produktu, obchodního modelu, a související infrastruktury. 

 

Obr. 4 Četnost vzniku spin-off firem v ČR [3] 

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 ve velmi blízké době bude 
zahájena distribuce na český trh. Bližší informace pro zájemce jsou uvedeny na stránkách 
www.teretron.cz.  
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