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pro osvěžení paměti

Dne 16. července 2007 oslavil v dob-
ré duševní i tělesné kondici sedmdesáté 
narozeniny významný odborník z oblas-
ti světelné techniky Jiří Plch.

Vysokoškolská studia zahájil v roce 
1956 na FE VUT (Brno) v oboru výroba, 
rozvod a užití elektrické energie. 
Do praxe nastoupil v roce 1961 
do oddělení mechaniky a ener-
getiky v n. p. Retex, později 
pracoval ve Výzkumném ústavu 
vlnařském v Brně. V roce 1964 se 
přihlásil do konkurzu na místo 
odborného asistenta na kated-
ře elektroenergetiky VUT Brno, 
byl přijat a roku 1966 zahájil stu-
dium externí aspirantury. Po je-
jím úspěšném ukončení v roce 
1972 mu byl udělen vědecký 
titul kandidát věd (CSc.). Na 
katedře elektroenergetiky nadá-
le působil jako odborný asistent. 
V roce 1987 získal pedagogický 
titul docent. V letech 1990 až 
1996 vykonával funkci vedoucího kated-
ry elektroenergetiky. V roce 2002 odešel 
do důchodu. 

Během působení na VUT Brno zastá-
val mnoho dalších funkcí. Byl členem 
vědecké rady Fakulty elektrotechniky, 
členem oborové rady komise pro elektro-
techniku a pro bakalářské studium. Pra-
coval ve funkci předsedy komise státních 
závěrečných zkoušek pro denní i dálko-
vé studium. Byl u vzniku Fakulty elektro-
techniky na Vysoké škole báňské v Ostra-
vě. V rámci pedagogického působení vedl 
asi 200 diplomových prací. Byl školite-
lem dvou aspirantů, které úspěšně dove-

Jubileum doc. Ing. Jiřího Plcha, CSc. 
dl k titulu kandidát věd. Napsal šest výu-
kových skript, je autorem nebo spoluau-
torem šesti výzkumných úkolů a v rámci 
mimoškolní činnosti napsal dvě příručky 
ohledně osvětlování a více než sto odbor-
ných článků, které publikoval na semi-

nářích a v časopisech. V rámci znalecké 
činnosti vypracoval asi 250 znaleckých 
posudků v oboru elektrotechnika.

Docent Plch jako předseda České spo-
lečnosti pro osvětlování, kterým je již od 
roku 1996, organizoval národní i mezi-
národní konference světelné techniky. 
Od roku 1972 je také členem předsed-
nictva ČNK CIE. Ani odchod do důcho-
du v roce 2002 ho od jeho dalších odbor-
ných aktivit neodradil. Kromě již zmíně-
ných funkcí vyučuje v Ústavu soudního 
inženýrství, spolupracuje se Stavební 
fakultou VUT Brno na řešení problemati-
ky světlovodů a je členem prezidiální rady 

Moravského elektrotechnického svazu. 
Z vlastních prostředků si koupil jasovou 
kameru typu LMK a spektrální analyzá-
tor Spektos a uskutečnil s nimi množství 
měření. Následně navrhl metodu měře-
ní a vyhodnocování jasových poměrů. 
Příkladem je měření v tunelu Valík, Siti-
na a měření rušivého světla noční oblo-
hy v rámci řešení zadání grantu Výzkum 
emisí světelného rušení vyvolaného veřejným 
osvětlením za účelem jeho omezení v dopra-
vě měst a obcí.

Znám Juru již od jeho nástupu na VUT 
Brno v roce 1964, kdy jsem jako student 
téže fakulty postoupil do druhého roč-
níku. Začínal jsem u něj jako pomocná 
vědecká síla za odměnu 200 korun za 
dvacet hodin. To byly časy! Dostal jsem 
se však ke světlu a to se mi později vrá-
tilo i s úroky. Řešili jsme mnoho úkolů 
a sestavovali laboratorní úlohy. Při letoš-
ní exkurzi v laboratoři světelné techni-
ky, kterou mě provázel Ing. Petr Baxant, 
CSc.,  jsme zjistili, že jedna z těchto úloh, 
která měří kolorimetrické souřadnice x, y 
s využitím Donaldsonova kolorimetru, se 
dosud používá.

Naše vztahy byly po celou dobu spo-
lupráce korektní. Jury Plcha si vážím 
nejen jako odborníka, ale také jako sluš-
ného člověka.

Přeji mu společně se širokou „světlař-
skou“ veřejností pevné zdraví, invenci, 
klid a pohodu do dalších let.

S úctou prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. 

Mnoho zdraví a tvůrčích sil jubilantovi 
přeje redakce časopisu Světlo.

Obr. 1. Doc. Jiří Plch na konferenci LUMEN V4 2006 
s maďarskou tlumočnicí
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