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Fejeton

EVROPANÉ MĚLI PÁRTY, aneb
třetí milénium podruhé (a zatím naposledy)
V èísle 7/99 Událostí jsem se zmínil o nìkterých aspektech magického letopoètu
2000. Následnì jsem dostal nìkolik dotazù, shrnutelných ve své podstatì do jednoho, zda
jsem si tím jist. Jist? jak se to vezme. Budu-li vìøit vem z historie známým a historiky
za pravdivé uznávaným faktùm, potom si jist jsem.
Zaènu tedy tím, kdy e to opravdu vkroèíme (podle naeho kalendáøe, který je fakticky jediným kritériem) do 21. století. Pøesto, e to bylo ji nìkolikrát uvedeno, stále je
mnoho lidí pøesvìdèených, e to bylo právì letos. Pokusím se vysvìtlit proè ne.
Nejdøíve je tøeba si uvìdomit, e pùvodní oznaèování letopoètu bylo v øímských
èíslicích, tedy písmeny I, V, X, L, C, D a M (1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000). Nula pro toto
èíslování neexistovala, nikdo ji nepoèítal jako rovnoprávné èíslo. Pomineme-li dále fakt,
e první rok naeho letopoètu nikdo za takový neoznaèoval, ná letopoèet nastal nepochybnì prvního první roku jedna. Pøedstavíte-li si èíselnou osu letopoètù, potom po
rocích -3, -2, -1, nenásledoval rok 0, ale zcela logicky rok 1. Od toho bylo mono (resp.
bylo by mono) poèítat dalí desetiletí (které je ukonèeno s uplynutím desátého roku),
staletí (které konèí s koncem stého roku). A proto 21. století, stejnì jako 3. tisíciletí
nastane a s první vteøinou 1. 1. 2001. Tedy po uplynutí roku 2000. Jene ono je to
sloitìjí
Ná letopoèet vlastnì vznikl a ex post. Jetì v roce 531 nikdo nemìl  nebo ani
nemohl mít  nejmení tuení, e ije v roce 531. S naím letopoètem vyrukoval a
v roce 532 øímský opat Dionýsus Exiguus. Tento mu s pomocí nejrùznìjích historických pramenù odvodil zpìtnì datum Kristova narození. Na tu dobu to byl nespornì
sluný výkon, protoe informaèní pøetlak tehdy rozhodnì nehrozil. Nicménì dnes ji
historikové vìdí (a vesmìs se v tom shodují), e ctihodný opat se zmýlil  Kristus se
narodil nejménì o ètyøi, pravdìpodobnìji vak o 7 let døíve (dnes se dokonce objevil
kvalifikovaný pøedpoklad, e to nebylo v prosinci, ale v záøí ). Z èeho vyplývá, e se
dá s jistotou prohlásit: Dvoutisící rok od narození Krista jsme o ètyøi a sedm let
provihli.
Ale ve je jetì trochu komplikovanìjí. Jak známo, tehdy existoval tzv. juliánský
kalendáø, nazvaný podle Gaia Julia Caesara, jen jej v øímské øíi zavedl v roce 45 pø.n.l.
Tento kalendáø vytvoøil alexandrijský astronom Sisigenes, který u vìdìl, e rok  tedy
sluneèní rok  nemá pøesnì 365 dní, a tak navrhl, aby délka roku byla stanovena jako
365,25 a kadý ètvrtý rok by byl pøestupný. Dnes ji ovem máme monost pøesnìjích
mìøení, take víme, e rok má 365,2422 dne. Za rok nám tak pøebývá nìco málo pøes
11 minut, za 129 let celý den, a za tøináct století jsme mìli fóra celých deset dní. S tím
bylo tøeba nìco udìlat. Rozhodl se k tomu pape Øehoø XII. Na jeho popud sestavil
astronom Clavius dokonalejí kalendáø (podle papee je nazýván gregoriánský). Ten se
s pøebytkem dnù vyrovnal pomìrnì struènì  v roce 1582 zkrátka neoslavil narozeniny
ten, kdo se narodil mezi 4.15. øíjnem, protoe ty dny byly prostì vykrtnuty a po
4. øíjnu následoval patnáctý. Tak se podaøilo, e dnes je prùmìrná délka roku jen
o 25 vteøin delí, ne skuteèná doba, za ní Zemì obkrouí Slunce.
Jak uvádí astronom Jiøí Grygar, pøechod od juliánského ke gregoriánskému kalendáøi
zpùsobil, e jednotlivá tisíciletí mají ponìkud paradoxnì nestejný poèet dní. Nejdelím
zùstane ji navdy první, je bylo celé juliánské, s 365 250 dny. Za (ji necelý) rok
konèící druhé bude naopak navdy nejkratí zásluhou onìch vykrtnutých dnù  365 237;
budoucí tisíciletí  doije-li se jich nìkdo, kdo by byl schopen je poèítat  budou dlouhá
støídavì 365 242 a 365 243 dnù. Pokud nìkdo, jak dodává pan Grygar, nevymyslí
a hlavnì neprosadí nìco jetì dokonalejího. Já bych jen dodal, e vymyslet to nìco
nìkdo v Èesku, docela ivì si umím pøedstavit nejrùznìjí grémia, politické strany, parlamentní a senátorské kluby, vládu nevyjímaje, jak sestavují nejrùznìjí zvlátní komise,
výbory a subvýbory :-)
Vrame se ale jetì závìrem k samotné ciføe 2000 let, udávající, jak jste snad byli
pøedchozími øádky pøesvìdèeni, znaènì diskutabilní poèet let od temnotou minulosti
obestøené tradované události. Jen asi tak tøetina lidstva ho toti slavila jako rok 2000.
Koptský kalendáø slavil vstup do roku 1760, kalendáø muslimské éry Hidra vstoupil do
roku 1420, èínský 4636, idovský kalendáø má rok 5750 a éra byzantská dokonce rok
7508. Uivatelé tìchto a mnoha dalích kalendáøù tedy zùstávají v pohodì, jak to
lapidárnì vyjádøil jeden z egyptských dìlníkù pracujících na pøípravì oslav v tìsné blízkosti Cheopsovy pyramidy  na dotaz, co e se tam chystá, pravil: Evropané tady budou
mít nìjakou párty  :-)
(say)
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Nové akademické tituly

NOVĚ JMENOVANÍ PROFESOŘI
Prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.
Jaroslav Cihláø se narodil v roce 1946 v Nejdku. V letech
196772 studoval na Fakultì pøírodovìdecké Masarykovy univerzity v Brnì, kde po absolutoriu v roce 1972 potom v roce
1973 obhájil rigorózní práci v oboru fyzikální chemie  expanze NMR spekter posunovými èidly  a byl mu udìlen titul
RNDr. V postgraduálním studiu ve Výzkumném ústavu makromolekulární chemie se od roku 1973 vìnoval této problematice. Disertaèní práci z oblasti chemie polymerù  Koordinaèní
polymerace ethylenu katalyzovaná titanocenovými katalyzátory
 obhájil v roce 1978 v ÚMCH ÈSAV v Praze a obdrel vìdeckou hodnost CSc. Svoji odbornou èinnost zahájil v roce 1978
na Vysokém uèení technickém v Brnì v oblasti fyzikální chemie keramických, polymerních a kovových materiálù a materiálových technologií. Nejprve pracoval jako výzkumník a po
roce 1983 jako samostatný vìdecký pracovník. V roce 1990 mu
byl po obhajobì habilitaèní práce na téma Hydrolýza a polykondenzace alkoxidù køemíku udìlen titul Doc.
Výzkumná èinnost Jaroslava Cihláøe je zamìøena na studium pokroèilých keramických materiálù (biokeramiky, strojírenské keramiky, technické keramiky, metod sol  gel, injekèního
vstøikování) a na studium interakcí pøi vysokých teplotách mezi
keramickými materiály a vysoce reaktivními materiály. V letech
199398 byl øeitelem pìti zahranièních a deseti národních výzkumných projektù v hodnotì více ne 30 mil. Kè. Je øeitelem
projektu INCO  Copernicus, projektu Akce COST 523, projektu programu Posílení výzkumu na V a spoluøeitelem projektu
programu Rozvoj pièkových prùmyslových výrobkù
a technologií. Výsledky své vìdecké èinnosti prezentoval na
zahranièních univerzitách a institucích ve Velké Británii (Birmingham University, West London University, Rolls  Royce
Research Unit), USA (Penn State University), Francii (Université Paris) a Èínì (Beijing University). Je autorem více ne
40 vìdeckých prací prezentovaných v mezinárodních èasopisech
a na konferencích, 24 vìdeckých a odborných prací uvedených
v èeských vìdeckých èasopisech, na konferencích a semináøích,
je dritelem 6 autorských osvìdèení a autorem 36 vìdeckých
výzkumných zpráv a 21 projektù aplikovaného výzkumu. Je
èlenem dvou zahranièních vìdeckých spoleèností (American
Ceramic Society a Materials Research Society), Èeské silikátové spoleènosti a Spoleènosti pro pøesné lití a také èlenem ètyø
vìdeckých rad  VUT v Brnì, Masarykovy univerzity v Brnì,
Fakulty strojního inenýrství a Fakulty chemické VUT v Brnì.
Byl jmenován profesorem pro obor materiálové inenýrství.

Prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc.
Zdenìk Knésl se narodil v roce 1940 v Olomouci. V letech
195762 studoval obor fyzika na Fakultì pøírodovìdecké Masarykovy univerzity v Brnì a studium ukonèil ve specializaci
Fyzika pevných látek státní závìreènou zkoukou a obhajobou
diplomové práce Energiové spektrum elektronu v porueném
krystalu. V téme roce byl pøijat na studijní pobyt do Laboratoøe pro studium vlastností kovù ÈSAV (nyní Ústav fyziky
materiálù AV ÈR), kde pracuje dodnes. V roce 1971 vykonal
úspìnì na Masarykovì univerzitì v Brnì rigorózní zkouku
ve vìdním oboru Teoretická fyzika a byl mu pøiznán titul
RNDr. Externí vìdeckou pøípravu absolvoval ve Fyzikálním
ústavu ÈSAV v Praze v letech 196771 a kandidátskou disertaèní práci na téma Dislokace v nelineární teorii prunosti,

podanou ve vìdním oboru fyzika, úspìnì obhájil v roce 1972
a získal hodnost CSc. V roce 1989 mu byl pøiznán pøíslunou
komisí CAV vìdecký kvalifikaèní stupeò I. V roce 1994 se
øádnì habilitoval pro obor mechanika na Fakultì strojní VUT
v Brnì úspìnou obhajobou habilitaèní práce Lineární lomová
mechanika vrubù a nìkteré její aplikace; v téme roce byl jmenován docentem.
Od roku 1962 a dosud pracuje v ÚFM AV ÈR v Brnì, nyní
jako vedoucí vìdecký pracovník v oddìlení mechanických vlastností. K nejvýznamnìjím výsledkùm jeho rozsáhlé vìdecké
a odborné èinnosti náleí práce z teorie dislokací, vypracování
metodik výpoètù lomovì mechanických parametrù tìles metodou koneèných prvkù, formulace zobecnìného kritéria stability
vrubù a jeho aplikace na reálná tìlesa, vypracování dvouparametrového pøístupu k øeení problému vrubù pøi creepovém,
kombinovaném creepovém a únavovém namáhání jako nástroje
k posuzování ivotnosti konstrukcí. V aplikaèní oblasti jsou to
formulace a realizace optimalizaèního pøístupu k návrhu konstrukcí poruovaných íøením únavové trhliny a práce zahrnující pøístup k odhadùm ivotnosti tlakových nádob z hlediska
mechaniky lomu.
V letech 199293 absolvoval tøímìsíèní pobyt v FraunhoferInstitut für Werkstoffmechanik, Aussenstelle Halle v rámci Go
West Activity projektù COST a jednomìsíèní pobyt jako hostující vìdecký pracovník Max Planck Gessellschaft v Dráïanech.
Kromì toho absolvoval øadu kratích studijních pobytù. Byl
hlavním øeitelem grantu GA AV ÈR Výpoèet parametrù charakterizujících constraint v èele trhliny úspìnì obhájeného
v roce 1997. Je hlavním øeitelem grantu GA ÈR Vliv velikosti vrubù na ivotnost v podmínkách únava-creep. Je spoluøeitelem dalích tøí grantových úkolù a podílí se na øeení dalích
domácích a zahranièních grantù. Je hlavním øeitelem spoleèného projektu AV ÈR a SAV s názvem Lomové parametry pre
trhliny v kompozitných materiáloch. Je autorem více ne
200 publikací, z nich asi 80 bylo uveøejnìno v zahranièních
èasopisech a ve sbornících mezinárodních konferencí. Je to velmi rozsáhlý soubor pùvodních prací. Byl a je rovnì èlenem
redakèních rad èasopisù Computers and Structures a Inenýrská
mechanika.
Byl jmenován profesorem pro obor mechanika.

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Miroslav Masák se narodil v roce 1932 v Úvalech u Prahy.
Fakultu architektury a pozemního stavitelství ÈVUT v Praze
studoval v letech 195258 a absolvoval u profesora Josefa Kittnera projektem plaveckého stadiónu do Prahy  Podolí. Poté
pracoval v Libereckém projektovém ústavu a podílel se na zaloení samostatného projektového ateliéru, který vznikl jako Sdruení inenýrù a architektù v Liberci (SIAL) v roce 1968.
S podporou ateliéru Miroslav Masák zaloil a nìkolik let vedl
KOLKU  samostatný koncepèní ateliér mladých absolventù
kol architektury. Po politických provìrkách byl zbaven odborné funkce, monosti dál samostatnì vést KOLKU i publikovat. S mladými architekty vak zùstal nadále ve styku a to nejen
ve KOLCE, ale i v neformálních skupinách v Liberci, Brnì,
Praze, Ústí nad Labem a Karlových Varech.
Od ledna 1990 byl Miroslav Masák jmenován odborným
poradcem prezidenta republiky a zároveò byl povìøen koncipováním dalího rozvoje Praského hradu. Èinnost v tìchto funkcích ukonèil v roce 1993 s ustavením Rady Praského hradu,
jejím se stal místopøedsedou. V roce 1993 byl autorizován,
osvìdèení o autorizaci mu bylo pøedáno Èeskou komorou archi-
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tektù. Od roku 1994 pùsobí jako externí pedagog Fakulty architektury Vysokého uèení technického v Brnì. Vìtinou je povìøován vedením práce na bakaláøských a diplomních projektech.
Od roku 1995 pracuje v pracovní skupinì Èeské komory architektù, v ní byl v roce 1997 zvolen do pøedstavenstva a povìøen
vedením úseku vzdìlání architektù.
Profesor Masák se zúèastnil celé øady výstav a pøednáek,
mnoha soutìí. Z významných projektù jmenujme: Zimní støedisko Jetìd (s J. piklou, 1967), relaxaèní láznì v Teplicích
(cena Committee of COG, Mexico), kaple pro Storsand
v Norsku (1969), divadlo Na provázku v Brnì (s V. Králíèkem,
1982), rekonstrukce paláce Kinských v Praze (s J. Patrným),
regenerace Arsenalu v Benátkách (s E. Pøikrylem a J. Suchomelem), koncept vilové ètvrti Sluneèní láznì v Liberci (1994),
památník arménského holocaustu pro Detroit, USA (1997).
Z hlavních realizaci pøipomeòme: výstavní pavilon Libereckých
výstavních trhù (1965), obytný okrsek v Teplicích (196472),
muzeum skla v Kamenickém enovì (s O. Binarem, 1967), nákupní støedisko Jetìd v Liberci (s ateliérem SIAL, 196875),
obchodní dùm Máj v Praze (s J. Eislerem a M. Rajniem, 1975),
Národní galerie v Praze (s ateliérem SIAL, 197995), kanceláøe
prezidenta na Praském hradì (1990), návrh soklu a instalace
tursovy sochy TGM v Rothmayerovì síni (1992), rekonstrukce rezidence v Královské zahradì (1992), projekty a instalace
výstav èeského skla v Míèovnì, v American Craft Museum
v New Yorku, v Domì umìní v Brnì a v Severoèeském muzeu
v Liberci (199597) a dalí.
Byl jmenován profesorem pro obor architektura.

Prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc.
Jaroslav Polák se narodil v roce 1938 v Bøezinì u Brna.
V letech 195661 studoval obor fyzika na Fakultì pøírodovìdecké Masarykovy univerzity v Brnì, studium ukonèil ve specializaci fyzika pevných látek státní závìreènou zkoukou a obhajobou diplomové práce Studium aktivaèní energie nìkterých
kovù a slitin resistometrickou metodou. V letech 196162
absolvoval jedenapùlroèní studijní pobyt v Ústavu fyziky pevných látek ÈSAV v Praze a od roku 1963 pracuje v Ústavu
fyziky materiálù AV ÈR v Brnì, v souèasnosti jako vedoucí
vìdecký pracovník. Kandidátskou disertaèní práci orientovanou na výzkum vlivù defektù na vlastnosti kovových materiálù
obhájil v roce 1965 a v téme roce získal vìdeckou hodnost
CSc. Titul RNDr. získal v roce 1967 ve skupinì vìd experimentální fyzika na Masarykovì univerzitì v Brnì. V roce 1992 obhájil habilitaèní práci na téma Lokalizace cyklické plastické
deformace a iniciace únavových trhlin v kovových materiálech
a získal titul docent. Doktorskou disertaèní práci ve vìdním
oboru fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálù obhájil
v roce 1993 a získal vìdeckou hodnost DrSc.
Jaroslav Polák je významným a uznávaným odborníkem
v oboru únavy materiálu. Od roku 1986 vede v ÚFM AV ÈR
skupinu zabývající se výzkumem nízkocyklové únavy materiálù
a podílel se významnì i na vybudování výzkumné laboratoøe.
Pod jeho vedením dosáhla skupina významné, mezinárodnì
uznávané výsledky. Jako autor a spoluautor publikoval øadu
pùvodních vìdeckých prací zejména na mezinárodním fóru
v oboru cyklické plasticity kovù. Formuloval statickou teorii
hysterezní smyèky a doloil ji experimentální verifikací. Zveøejnil výsledky pùvodních teoretických a experimentálních prací objasòujících mechanismus lokalizace plastické deformace,
mechanismus iniciace únavových trhlin a formuloval pùvodní
model iniciace tìchto trhlin. Rovnì publikoval sérii pùvodních
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prací o kinetice íøení krátkých trhlin, ve kterých pøedloil obecnou rovnici pro popis kinetiky únavových trhlin v technicky
významných materiálech. Od roku 1991 byl øeitelem nìkolika
národních grantových projektù a podílel se na øeení mezinárodního vìdeckého grantu. Své nové teoretické poznatky úspìnì aplikuje pøi øeení problémù nízkocyklové únavy materiálù
v prùmyslové praxi ve spolupráci s významnými èeskými prùmyslovými podniky, napø. kodou Plzeò aj. Je autorem a spoluautorem významných monografií publikovaných v angliètinì
a v èetinì. Jsou to díla, která dosáhla znaèného mezinárodního
ohlasu. Jaroslav Polák je svìtovì uznávaným odborníkem
v oboru nízkocyklové únavy materiálù.
Byl jmenován profesorem pro obor materiálové inenýrství.

Prof. Ing. Luděk Ptáček, CSc.
Ludìk Ptáèek se narodil v roce 1935 ve Svratce. Støedokolské studium na gymnáziu v Polièce ukonèil v roce 1953
maturitou. V letech 195354 pracoval v Poldinì huti v Kladnì
jako dìlník. Po ètyøletém studiu na Fakultì strojní ÈVUT
v Praze pøeel na slévaèskou specializaci Fakulty energetické
VUT v Brnì, kterou absolvoval v roce 1958; bìhem studia byl
zamìstnán na polovièní úvazek na katedøe nauky o materiálu
Fakulty strojní. Poté pracoval na katedøe na celý úvazek, od
roku 1963 jako odborný asistent. V letech 196164 absolvoval estisemestrální postgraduální kurz Fyzika pevných látek na Fakultì matematicko-fyzikální Univerzity Karlovy
v Praze. V roce 1976 zakonèil vìdeckou aspiranturu obhájením kandidátské disertaèní práce Pøíspìvek ke studiu plastické deformace kubických plonì centrovaných kovù pøi vysokých rychlostech zatìování. Docentem pro obor Fyzikální
metalurgie a mezní stavy matriálu byl jmenován v roce 1984,
habilitaèní práci nazvanou Studium slitiny AlZn4Mg1 jako
matrièního kovu pro vláknová kompozita obhájil v roce 1992.
Bìhem pùsobení na fakultì vybudoval laboratoø nedestruktivní kontroly materiálu a rentgenové strukturní analýzy. Podílel
se na projektu a zøízení Ústøedního defektoskopického støediska ministerstva kolství, které delí dobu vedl. Spolupracoval
s øadou strojírenských závodù, výzkumných ústavù i ústavù
ÈSAV.
Pedagogickou èinnost zahájil Ludìk Ptáèek na Fakultì strojní VUT vedením cvièení pøedmìtu Nauka o materiálu, tìmto
cvièením se trvale vìnoval, zlepoval je a vedl je i jako vedoucí
oboru. Postupnì roziøoval svoji pedagogickou angaovanost
nejen ve cvièeních denního studia, ale i konzultacích dálkového
(distanèního) studia celkem a na 11 rùzných pøedmìtù, k nim
v roce 1993 pøibylo jetì Metaloznawstwo na Politechnice
v Opole. Z bohaté tvùrèí pedagogické èinnosti je tøeba vyzdvihnout autorství a spoluautorství 14 uèebnic a skript, z nich publikaci Fyzika kovù byla udìlena Cena rektora VUT v roce
1987. Publikaèní èinnost profesora Ptáèka je velmi bohatá
a obsahovì pestrá, co svìdèí o jeho irokých teoretických znalostech. Výzkumné zprávy a práce pro prùmyslové závody
z oblasti metodologie byly zpracovány do 28 publikací, z nich
7 je na mezinárodní úrovni. Ze své vìdeckovýzkumné èinnosti
vydal dvì kniní publikace z oblasti defektoskopie a 60 publikací v èasopisech a sbornících konferencí. Profesor Ptáèek je
mezinárodnì uznávanou vìdeckou osobností, která se profilovala zejména v oblasti nedestruktivního zkouení materiálù
a výrobkù, a také v oblasti metalurgie, technologie, struktury
a vlastností slitin lehkých kovù.
Byl jmenován profesorem pro obor materiálové inenýrství.
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NOVĚ JMENOVANÍ DOCENTI
Doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
Narodil se roku 1963 v Novém Mìstì na Moravì. Po absolvování gymnázia studoval na Pøírodovìdecké fakultì Masarykovy univerzity v Brnì, obor matematická analýza. Po ukonèení studia nastoupil na Ústav matematiky Fakulty strojního
inenýrství VUT v Brnì, kde pracoval postupnì jako stáista,
vìdecký pracovník a odborný asistent. Na tomto ústavu pùsobí
dodnes.
V letech 19911995 absolvoval vìdeckou pøípravu na Matematickém ústavu Akademie vìd ÈR, kterou ukonèil obhajobou
kandidátské disertaèní práce. Habilitaèní øízení na Fakultì strojního inenýrství bylo zahájeno v lednu 1999. V rámci tohoto
øízení pøednesl RNDr. Èermák habilitaèní pøednáku na téma
Matematické základy optimálního øízení. V kvìtnu pak probìhla obhajoba habilitaèní práce pøed Vìdeckou radou Fakulty strojního inenýrství.
Obsahem habilitaèní práce Asymptotické vlastnosti lineárních funkcionálnì diferenciálních rovnic bylo studium diferenciálních rovnic se zpodìným argumentem. Rovnice tohoto typu
se ukazují být velmi vhodným matematickým modelem pøi øeení nejrozmanitìjích problémù technického a fyzikálního charakteru, a to zejména tam, kde se projevuje efekt zpodìní.
Mezi nejvýznamnìjí diferenciální rovnice vyetøované
v habilitaèní práci patøí tzv. rovnice pantografu nebo rovnice
s lineárnì transformovaným argumentem, modelující nìkteré
problémy astrofyziky. Cílem práce pak bylo pøedevím popsat
základní asymptotické vlastnosti øeení tìchto rovnic, zejména
stabilitu øeení.

Doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc.
Narodil se v roce 1945 v Brnì. Studoval na Vojenské akademii v Brnì ve specializaci Elektrická a speciální výstroj letadel
a po promoci pracoval jako asistent, pozdìji jako odborný asistent na VA v Brnì. Od roku 1973 pùsobí na FEI VUT. Zabývá
se prùmyslovou elektronikou, v souèasnosti zejména aplikacemi programovatelných logických obvodù (PLD) a hradlových
polí. Vedle pedagogické èinnosti spolupracoval s øadou prùmyslových podnikù a výzkumných ústavù a i v souèasnosti
pracuje na projektech prùmyslových elektronických systémù.
Pùsobí v Ústavu radioelektroniky FEI VUT v Brnì. Je garantem povinného kursu Impulsová a èíslicová technika v 1. roèníku 2. stupnì inenýrského studia oboru Elektronika a sdìlovací
technika, povinného kursu Elektrické a elektronické obvody 2
ve 2. roèníku bakaláøského studia oboru Elektrické souèástky
a systémy a volitelného kursu Programovatelné logické obvody
ve 2. roèníku 2. stupnì inenýrského studia oboru Elektronika
a sdìlovací technika
Jeho habilitaèní práce s názvem Sekvenèní subsystémy
a jejich implementace v programovatelných logických obvodech je zamìøena na zpùsoby popisu typických sekvenèních
subsystémù, zejména èítaèù, pomocí jazykù HDL umoòujících
jejich implementaci v obvodech PLD a na analýzu disponibilních zdrojù potøebných k této implementaci.

Doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
Narodil se roku 1955 v Tøebíèi. V roce 1979 ukonèil studium na Fakultì stavební VUT v Brnì. Od roku 1980 pracuje na
Ústavu pozemního stavitelství VUT v Brnì (198083 jako interní vìdecký aspirant, 198499 odborný asistent). V letech

198689 samostatný projektant PVZ VUT v Brnì. Od roku
1994 je autorizovaným inenýrem a èlenem HKAIT, v roce
1997 byl jmenován soudním znalcem. Odbornou specializací je
oblast poruch a rekonstrukcí staveb a rozvoj metod mìøení vlhkosti stavebních látek. Vedle vedení pøednáek, projektù a diplomových prací se podílí na vìdecko-výzkumné èinnosti (granty a vìdecké zámìry) a vede studenty postgraduálního
doktorského studia. Je autorem nebo spoluautorem øady projektù, výzkumných zprav, èlánkù, skript a odborných a znaleckých
posudkù.
V souèasné dobì pokraèuje v rozvoji aplikace mikrovlnných
zaøízení ve stavebnictví (mìøení vlhkosti, vysuovaní zdiva),
vede skupinu PST-NPS pracující na grantu Ministerstva prùmyslu a obchodu zabývající se rekonstrukcí panelových domù
a aktivnì se podílí na pøípravì nových uèebních plánù na Fakultì stavební.
Obhájil habilitaèní práci Nedestruktivní mìøení vlhkosti
stavebních látek pomocí mikrovlnného záøení, ve které ukazuje na monosti vyuití této metody, podpoøené dlouholetým
výzkumem, mìøením a vývojem mìøicí aparatury ve stavební
praxi.

Doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc.
Narodil se v roce 1962 v Kromìøíi. Vystudoval Vysokou
kolu chemicko-technologickou v Praze, obor technologie organických výrob (1985). Na tée kole pokraèoval ve vìdecké
pøípravì jako interní aspirant. V roce 1990 úspìnì obhájil disertaèní práci vìnovanou matematickému modelování nestacionárních kinetických jevù v heterogenní katalýze. Po ukonèení
studií pracoval v základním i aplikovaném výzkumu a také ve
skuteèné chemické praxi. Pùsobil v tehdejím Ústavu teoretických základù chemické techniky ÈSAV v Praze, pracoval jako
vedoucí chemik oblastní zemìdìlské laboratoøe a koneènì jako
výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu syntetického kauèuku podniku Kauèuk Kralupy nad Vltavou.
Od roku 1994 je zamìstnán na Fakultì chemické VUT
v Brnì, Ústavu fyzikální a spotøební chemie. Vyuèuje fyzikálnì-chemické disciplíny. Zabývá se aplikovanou fyzikální chemií, zejména kinetikou, termodynamikou a reologií, v praktické
èásti zamìøenou pøedevím na polyuretanové materiály a lignit.
V habilitaèní práci nazvané Kinetika, termodynamika, reologie. Otázky souvislostí shrnul výsledky svých dosavadních
rùznorodých aktivit. Hledá v ní spoleèný fyzikálnì-chemický
základ zdánlivì rozdílných dìjù, které jsou konec koncù dùsledkem pohybu hmoty a jejích èástic. Byl habilitován v oboru
fyzikální chemie.

Doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.
Narodil se v roce 1941 v Brnì. V roce 1963 dokonèil studia
na Fakultì pøírodovìdecké Masarykovy univerzity v oboru chemie  matematika. Poté absolvoval interní vìdeckou aspiranturu ve Výzkumném ústavu makromolekulární chemie v Brnì,
kandidátskou práci na téma Kinetika sensibilisované fotooxidace 1,3,5.- trimethylcyklohexanu obhájil v roce 1968. Ve
VÚMCH pùsobil jako vìdecký pracovník v rùzných funkcích
a do roku 1993. Zabýval se zejména studiem kompozitù polyolefinù s anorganickými plnivy  øada jeho výsledkù byla realizována. Absolvoval dva roèní pobyty ve známém Centre de
Recherches sur les Macromolécules ve Strasbourgu, kde se vìnoval výzkumu mechanismu oxidaèních degradací polymerù.
V roce 1984 je mu pøiznán vìdecký kvalifikaèní stupeò IIa.
Jeho publikaèní èinnost je rozsáhlá. Uveøejnil v uznávaných
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mezinárodních èasopisech 18 prací, v èeském èasopise 4, je
autorem nebo spoluautorem 30 pøíspìvkù na mezinárodních
a 11 pøíspìvkù na národních konferencích. Dále je spoluautorem 4 mezinárodních patentù a 42 udìlených èeskoslovenských
autorských osvìdèení.
V habilitaèní práci nazvané Studium degradace a stabilizace polyolefinù se zabýval základními charakteristikami radikálních øetìzových reakcí za pøítomnosti kyslíku, pøehledem
hlavních iniciaèních reakcí, mechanismem termooxidaèní a fotooxidaèní degradace polyolefinù, porovnáním kinetických aspektù v modelových a polymerních systémech, ale také experimentální základnou a metodami hodnocení.

Doc. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
Narodil se v roce 1951. Od roku 1969 studoval obor fyzika na
Fakultì pøírodovìdecké Masarykovy univerzity v Brnì, v roce
1971 pøeel na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se specializoval na teoretickou fyziku. V roce
1974 promoval jako doktor pøírodních vìd (RNDr.). Zaèal pracovat v Ústavu fyzikální metalurgie ÈSAV v Brnì. V roce 1980
získal hodnost kandidáta technických vìd (CSc.), v roce 1997
pak hodnost doktora technických vìd (DrSc.). O rok pozdìji mu
byla udìlena Cena Akademie vìd Èeské republiky za vynikající
výsledky velkého vìdeckého významu v oblasti Elektronová
struktura a fyzikální vlastnosti pevných látek a jejich povrchù.
V souèasné dobì pracuje v Ústavu fyziky materiálù Akademie
vìd Èeské republiky v Brnì a je jedním z pøedních èeských odborníkù v oboru poèítaèového materiálového výzkumu. Absolvoval studijní pobyty na univerzitách a vìdeckých ústavech
v Polsku, bývalém SSSR, Nìmecku, USA, Èínì a Japonsku. Na
mezinárodních konferencích pøednesl na 130 pøednáek a je autorem nebo spoluautorem 140 pùvodních vìdeckých prací a jedné
monografie vydané pøedním americkým nakladatelstvím.
V roce 1999 se habilitoval na VUT v Brnì v oboru materiálové inenýrství a získal tak vìdecko-pedagogickou hodnost
docenta. Jeho habilitaèní práce se týká studia vlastností materiálù na základì jejich elektronové struktury. Jejím základem jsou
tzv. ab initio výpoèty chování elektronù v látkách. Tyto výpoèty vycházejí z prvních principù, tj. z fundamentální kvantové mechaniky. Vyznaèují se vysokým stupnìm spolehlivosti,
jsou vak pomìrnì nároèné na programové vybavení a vyadují
pièkovou výpoèetní techniku. S jejich pomocí lze dosáhnout
hlubokého porozumìní rùzným procesùm probíhajícím
v materiálech na elektronové a atomární úrovni. V práci jsou
z prvních principù vypoèteny dùleité materiálové charakteristiky jako jsou elastické konstanty, rovnováné møíkové parametry, totální energie konkurujících si struktur, nìkteré pevnostní charakteristiky, magnetické momenty atd. Je zde
studována i stabilita èistých kovù a perspektivních intermetalických slouèenin. Výsledky prezentované v práci získaly pomìrnì iroký mezinárodní ohlas a mnozí jiní vìdeètí pracovníci
v tomto oboru na nì navázali. Na VUT v Brnì pøednáí docent
ob o souèasném poèítaèovém materiálovém výzkumu pro doktorandy a studenty vyích roèníkù a pøedává jim tak svoje
znalosti a zkuenosti ze své vìdecké práce.

Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc.
Narodil se v roce 1949 v Brnì. V roce 1949 ukonèil vysokokolské studium na Fakultì strojní Vysokého uèení technického
v Brnì v oboru slévárenské technologie. V letech 197480 pracoval ve Výzkumném ústavu energetických zaøízení v Brnì jako
samostatný výzkumný pracovník se zamìøením na problemati-
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ku pouití materiálù pro tepelnì energetická zaøízení v oblasti
creepového a únavového zatìování. V letech 197679 vypracoval databanku materiálù pouívaných v teploenergetice. Od
roku 1980 pracoval jako samostatný odborný pracovník, od
roku 1989 pak jako odborný asistent na katedøe nauky o materiálu Fakulty strojní VUT v Brnì. V roce 1990 obhájil kandidátskou disertaèní práci v oboru fyzikální metalurgie a mezních
stavù matriálù Chování tvárné litiny v podmínkách únavového
zatìování a získal vìdeckou hodnost CSc. Je autorem nebo
spoluautorem více jak 130 pùvodních vìdeckých nebo odborných prací publikovaných u nás i v zahranièí. Je øeitel 29 hospodáøských smluv se strojírenskými závody, øeitel dvou tématických úkolù a autor jednoho technického osvìdèení. V roce
1997 jako navrhovatel získal grantový projekt GA CR Vysokocyklové a nízkocyklové únavové vlastnosti izotermicky zulechtìné tvárné litiny a souèasnì jako spoluøeitel grantový
projekt Vliv plazmové nitridace na únavovou ivotnost a íøení krátkých trhlin u moderních konstrukèních materiálù.
Ve své habilitaèní práci nazvané Vysokocyklové únavové
vlastnosti tvárné litiny se strukturou feriticko-perlitickou a bainitickou se zamìøuje zejména na zkoumání a hodnocení únavových vlastností kovových materiálù (tvárná litina, konstrukèní oceli, slitiny hliníku, titanu atd.).

ABSOLVENTI DOKTORSKÉHO STUDIA
Fakulta stavební
Ing. Vlastimil Bílek (1963). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Teorie lomové pevnosti kompozitù s obsahem
cementu. kolitelem byl Doc. Ing. Jaroslav Kunc, CSc.
Ing. Jiøí Palèík (1970). Zpracoval a obhájil disertaèní práci
na téma Vliv dávkování solí eleza na anaerobní fermentaci.
kolitelem byl Doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.
Ing. Otto Pláek (1962). Zpracoval a obhájil disertaèní práci na téma Ovìøení mechanického namáhání závìrových hákù
výhybek Èeských drah. kolitelem byl Doc. Ing. Jaroslav
Puchrík, CSc.
Ing. Petr Prax (1962). Zpracoval a obhájil disertaèní práci
na téma Katalogizace charakteristických deù pro potøeby stokování. kolitelem byl Doc. Ing. Jan Mièín, CSc.
Ing. Tomá Ryl (1960). Zpracoval a obhájil disertaèní práci
na téma Urèení parametrù modelu dvojrozmìrného proudìní
podzemní vody metodou inverzního modelování. kolitelem
byl Prof. Ing. Jiøí Kratochvíl, DrSc.
Ing. Antonín Tùma (1963). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Program ochrany vod. kolitelem byl Prof. Ing.
Jan álek, CSc.

Fakulta strojního inženýrství
Ing. Jiøí Baklík (1971). Zpracoval a obhájil disertaèní práci
na téma Numerické modelování dvoufázového proudìní v turbulentním poli. kolitelem byl Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
RNDr. Ludìk Bartík (1964). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Mechanické vlastnosti ultrapevných ocelí èeské
provenience. kolitelem byl Prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.
Ing. Leo Bumbálek (1952). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Vytváøení nového povrchu a jeho význam pro
funkèní vlastnosti souèástí vyrobených z ocelí a titanových slitin. kolitelem byl Prof. Ing. Karel Kocman, DrSc.
Ing. Jiøí Bura (1954). Zpracoval a obhájil disertaèní práci
na téma Analýza napjatosti a deformace ve stìnì tepny. kolitelem byl Prof. Ing. Pøemysl Janíèek, DrSc.

Nové akademické tituly
Ing. Petr Èechák (1972). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Technologické vlastnosti formovacích smìsí
s regenerovanými ostøivy. kolitelem byl Prof. Ing. Karel
Rusín, DrSc.
Ing. Dalibor Fiala (1972). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Predikce vad odlitkù pomocí expertního systému. kolitelem byl Doc. Ing. Jaroslav Èech, CSc.
Ing. Jiøí Helán (1972). Zpracoval a obhájil disertaèní práci
na téma Zajitìní rozmìrové pøesnosti odlitkù vyrábìných metodou vytavitelného modelu. kolitelem byl Doc. Ing. Milan
Horáèek, CSc.
Ing. Petr Koruna (1971). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Výzkum a vyuití obrazové analýzy pro stanovení pórovitosti árových nástøikù. kolitelem byl Doc. Ing.
Oldøich Ambro, CSc.
Ing. Radek Král (1970). Zpracoval a obhájil disertaèní práci na téma Vyuití neuronových sítí pøi øízení mobilních robotù. kolitelem byl Prof. Ing. Zdenìk Ehrenberger, DrSc.
Ing. Vladimír Kudìlka (1955). Zpracoval a obhájil disertaèní práci na téma Technologický výzkum svaøitelnosti oceli
Ni2, 7CrMoV. kolitelem byl Doc. Ing. Oldøich Ambro, CSc.
Ing. Vladislav Krzyánek (1972). Zpracoval a obhájil disertaèní práci na téma Obrazová analýza objektù s naruenou
periodicitou a její aplikace v biologii. kolitelem byl Prof.
RNDr. Jiøí Komrska, CSc.
Ing. Jan Plevka (1957). Zpracoval a obhájil disertaèní práci
na téma Optimalizace radarového systému øízení letového provozu. kolitelem byl Prof. Ing. Ludvík Kulèák, CSc.
Ing. Petr Rudolf (1963). Zpracoval a obhájil disertaèní práci na téma Jednotný systém øízení letového provozu a metody
jeho øeení. kolitelem byl Prof. Ing. Ludvík Kulèák, CSc.
RNDr. Dana Øíhová (1958). Zpracovala a obhájila disertaèní práci na téma Øeení nelineárního dvojrozmìrného kvazistacionárního elektromagnetického pole metodou koneèných
prvkù. kolitelem byl Prof. RNDr. Alexander eníek, DrSc.
Ing. Dalibor imek (1971). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Posouzení monosti provozu jaderné elektrárny
s reaktory typu VVER, resp. PWR s kumulací tritia ve stálé
náplni primárního okruhu. kolitelem byl Prof. Ing. Frantiek
Dubek, DrSc.
Ing. Renata Tomaòová (1971). Zpracovala a obhájila disertaèní práci na téma Øízení jakosti v kusové výrobì. kolitelem byl Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
Ing. Oldøich Uher (1964). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Metodika bilancování regeneraèních kotlù
na sulfátové výluhy. kolitelem byl Doc. Ing. Ladislav
Ochrana, CSc.
Ing. Josef Valenta (1972). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma: Vyuití expertních systémù pøi kalkulaci nákladù na odlitek. kolitelem byl Doc. Ing. Jaroslav Èech, CSc.
Ing. árka Zemanová (1971). Zpracovala a obhájila disertaèní práci na téma QFD (Quality Function Deployment) 
nová metoda øízení jakosti ve slévárenství. kolitelem byl Doc.
Ing. Jaroslav Èech, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Jan Èernocký (1970). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Zpracování øeèi opírající se o automaticky získané segmentální jednotky: aplikace v kódování na velmi nízkých
rychlostech a v ovìøování mluvèího. kolitelem byl Prof. Ing.
Vladimír ebesta, CSc.

Ing. Zdenìk Feiler (1964). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Pouití signálového procesoru pro vektorové
øízení asynchronního motoru. kolitelem byl Doc. Ing. Karel
Kreysa, CSc.
Ing. Pavel Fiala (1964). Zpracoval a obhájil disertaèní práci na téma Modelování transformátorù proudu pøi zkratu. kolitelem byl Doc. Ing. Libor Dìdek, CSc.
Ing. Milan Findura (1963). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Øízení rozlehlého nelineárního systému na bázi
metod a prostøedkù umìlé inteligence. kolitelem byl Prof.
Ing. Petr Vavøín, DrSc.
Ing. Petr Hanáèek (1971). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Optická diagnostika plazmatu elektrického oblouku ve vypínaèích vln. kolitelem byl Doc. RNDr. Vladimír
Aubrecht, CSc.
Ing. Miroslav Horáèek (1964). Zpracoval a obhájil disertaèní práci na téma Detekce úhlového rozdìlení signálních
elektronù v nízkoenergiovém mikroskopu. kolitelem byl Doc.
Ing. Miroslav Kasal, CSc.
Ing. Michal Jankovský (1973). Zpracoval a obhájil disertaèní práci na téma Návrh nìkterých programových systémù
pracujících v reálném èase. kolitelem byl Doc. Ing. Miroslav
véda, CSc.
Ing. Vladimír Janouek (1966). Zpracoval a obhájil disertaèní práci na téma Modelování objektù Petriho sítìmi. kolitelem byl Prof. RNDr. Milan Èeka, CSc.
Ing. Richard Juøík (1965). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Optické mìøení lineárního a ploného posunutí
korelaèní a diferenèní metodou. kolitelem byl Prof. Ing. Václav Øíèný, CSc.
Ing. Ale Proke (1963). Zpracoval a obhájil disertaèní práci na téma Zobecnìný vzorkovací teorém a jeho aplikace.
kolitelem byl Prof. Ing. Vladimír ebesta, CSc.
Ing. Petr Pøikryl (1964). Zpracoval a obhájil disertaèní
práci na téma Prostøedky pro paralelní programování. kolitelem byl Prof. Ing. Tomá Hruka, CSc.

Fakulta architektury
Ing. arch. Lea Kulísková (1953). Zpracovala a obhájila
disertaèní práci na téma Problematiky památkové obnovy vnìjí
barevnosti architektury historických mìst. kolitelem byl Doc.
Ing. arch. Milan Køí, CSc.
Ing. arch. Antonín Odvárka (1952). Zpracoval a obhájil
disertaèní práci na téma Architektonický projekt v kontextu
výuky architektonického navrhování. kolitelem byl Ing. arch.
Pavel rubaø.
Ing. Marie Poleáková (1944). Zpracovala a obhájila disertaèní práci na téma Technické vybavení v limitech vyuití území. kolitelkou byla Doc. Ing. Zdena Lhotáková, CSc.
Ing. arch. Hana Urbáková (1948). Zpracovala a obhájila
disertaèní práci na téma Ekologická vesnice. kolitelem byl
Prof. Ing. arch. Miroslav Martinek, CSc.
Ing. Dana Wendscheová (1950). Zpracovala a obhájila disertaèní práci na téma Vztah urbanistického uspoøádání mìsta
a jeho základního komunikaèního systému. kolitelem byl Prof.
Ing. arch. Jiøí Gøegorèík, CSc.

Fakulta chemická
Mgr. Nadìda Fasurová (1971). Zpracovala a obhájila disertaèní práci na téma Vliv pøísad na vývoj gelové fáze silikátových kompozitù. kolitelem byl Doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc.
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Rada studentů

Setkání studentů s vedením školy
Veøejné zasedání Rady studentù a zároveò setkání studentù s novým vedením
koly probìhlo dne 6. prosince 1999 v posluchárnì Fakulty elektrotechniky a informatiky ve veèerních hodinách. Setkání moderoval pøedseda RS Pavel Výek. Za
katedru zasedli souèasný rektor VUT v Brnì Prof. Ing. Petr Vavøín, DrSc., novì
zvolený kandidát na rektora Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka DrSc., kvestor RNDr.
Alexander Èerný, kancléø Ing. Jaromír Pìnèík, prorektor pro vzdìlávací èinnost
Doc. RNDr. Petr Dub, CSc., øeditel SKM Ing. Jaroslav Grulich. Setkání se zúèastnila asi stovka studentù.
Tématem setkání byly problémy a pøipomínky k pøidìlování kolejí, bydlení, stravování, dotazy co pøinese studentùm nové Centrum VUT, nové podmínky studia, které
vyplývají ze zákona a Technologický park.
Prof. Vavøín v krátkosti pøedstavil nové
Centrum VUT, které dává studentùm k dispozici dva internetové sály, ústøední
knihovnu a prodejnu technické literatury 
jedinou svého druhu v Brnì.
Studenti promluvili o pøidìlování
kolejních míst podle vyhláky. Vznesli nìkolik drobných poadavkù, z nich nejzajímavìjí byl návrh zapoèítat pravidelné (a
nìkolikahodinové) zpodìní vlakù do
dojezdnosti, podle ní se urèuje pøidìlení
kolejního místa.

Dále studenti poadují na kolejích pøipojení dalích internetových míst, vyí
poèet elektrických spotøebièù, umístìní
trouby na peèení do kolejní kuchyòky. Zajímali se také o výhodnìjí ubytování svých
návtìvníkù a podobnì. Podobným poadavkùm vak nelze z technických dùvodù
vyhovìt.
Posluchaèi byli seznámeni s novinkami
ve stravování. Novinkou bude zavedení
nového systému u okénka: místo stravenek
bude student pøedkládat svùj studentský
prùkaz, na kterém bude zaloen úèet, kde
budou stravenky pøedplacené. Nebude si
objednávat na druhý den, ale mùe si zvolit
podle chuti a denní nabídky. Studenti si
postìovali na velikost porcí v menze

a ádají vìtí, ale podle Ing. Grulicha jsou
porce rozdìleny podle norem.
Byly projednány otázky studijních poplatkù: podle nového studijního zákona ji
nìkteøí studenti v roce 2000 zaplatí poplatek, pokud budou studovat déle, ne je standardní délka studia. Zákon vak umoòuje
jetì prominutí poplatkù v pøípadì, e sloí
zkouky v termínu, který urèí dìkanát
a akademický senát. Výe poplatku je asi
600 korun mìsíènì.
Jednalo se také o kolaudaci dopravní
komunikace a chodníku u tramvajové zastávky v prostoru Technologického parku.
Kvestor pøedstavil areál Technoparku
jako zájmové území celého VUT, bìhem
20 let se sem pøesunou postupnì vechny
fakulty, v provozu zùstane pouze Fakulta
stavební na Veveøí.
(hop)

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy stanovilo základ
pro stanovení poplatků spoje−
ných se studiem v akademic−
kém roce 2000/2001 ve výši
2 643 Kč.

Konference

TRENDY 21. STOLETÍ
V týdnu, jím vrcholil Rok vysokého uèení technického v Brnì, konala se na
Fakultì strojního inenýrství VUT konference Technické vìdy a inenýrské vzdìlávání v informaèní spoleènosti 21. století. Poádali jsme proto garanta konference,
prorektora Prof. Ing. Jaroslava Kadrnoku, CSc. o nìkolik slov k zámìrùm a cílùm
konference.
Konference byla souèástí oslav
100. výroèí zaloení VUT a 150 let technického vzdìlávání v Brnì. A souèasnì
jsem vyuili i skuteènosti roku 2000. Jsou
to ve urèitá èasová období. Nicménì se
domnívám, e i bez ohledu na nì bylo téma
velice podstatné a je o tìchto otázkách tøeba hovoøit èastìji. Obdobná konference se
konala na pøelomu listopadu a prosince pod
názvem Globalizace souèasného svìta
a technické kolství na pøelomu tisíciletí.
Zase se tedy objevuje obdobný problém,
dva základní pøelomové fenomény. Globalizace a informaèní spoleènost. A to je nìco,
co pøichází bez ohledu na skuteènost stoletého výroèí VUT, nebo pøelomu tisíciletí,
je to dáno vývojem spoleènosti a tyto dvì
velmi vánì zmìny organizace lidstva nastupují. e se bude jednat o zmìny velice
zásadní, to je holá skuteènost. Dopady budou jednak velmi pozitivní  i na Èeskou
republiku, na nai spoleènost, na celou akademickou obec, ale i nìkteré dopady zá-
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porné, a to je rovnì skuteènost, kterou je
tøeba vzít na vìdomí. Proto je tøeba si vìci
vyjasòovat, je tøeba o nich diskutovat, abychom tìm záporným jevùm umìli pokud
mono pøedcházet, nebo je alespoò minimalizovat. To je smyslem tìchto konferencí.
Vedle monotematicky zamìøených, specializovaných konferencí je vak tøeba také
skuteènì globálnìjího pohledu na svìt, a to
jsou konference jako byla tato. Co nás ponìkud zarazilo, byla pomìrnì malá úèast,
a já se domnívám, e to u je jeden z jevù,
který pøináí informaèní spoleènost. Toti
to, e tìch informací u zaèíná být velmi
mnoho, a pokud se v nich èlovìk neumí
orientovat, dochází k zahlcení informacemi. To je tøeba jeden z fenoménù, kterých
se jako dopadu informaèní spoleènosti bojím. Je známo, e èlovìk vnímá jen jisté
mnoství informací.
Tento pøíval informaci bude mít výrazné dopady na zpùsoby vzdìlávání, o tom

nelze pochybovat. Já si v souèasné situaci
neumím pøedstavit, e bychom jetì za deset, dvacet let vystaèili se zpùsobem vyuèování, jaké je zatím pøevaující, tedy køída, èerná tabule apod. Rodí se virtuální
univerzity. Ty mohou z klasických univerzit odèerpat spoustu studentù. Samozøejmì to bude koda pro tyto klasické univerzity, a navíc se obávám, aby to nebylo
virtuální vzdìlávání o virtuální realitì.
Co mi zejména v oborech technických
nebo medicínských pøipadá velmi nebezpeèné. Ostatnì se k tomu utíká ji dnes.
Studenti a pøedevím mladí vìdeètí pracovníci se velice èasto obracejí k simulacím,
k modelování reality a vìdecký experiment
se jakoby vytrácí. Pøipadá mi zcestné, aby
byl inenýr vychován jen na poèítaèových
simulacích a modelech a chybìl mu pøímý
kontakt se strojem, zaøízením. Tyto simulace a modely jsou zjednoduené a nemohou
odráet realitu. Neumím si pøedstavit, e
budou lékaøi vychováváni tak, e budou
simulovat procesy v tìle a nebudou
v kontaktu s pacientem. Obávám se vak,
e i do této oblasti to zaène pronikat.
Tím se dostáváme zase ke smyslu tìchto konferencí. Je tøeba vést úvahy o trendech, které se blíí a jim nezabráníme,
musíme je vzít na vìdomí, je to objektivní
realita. Myslím je nezbytné, abychom si na
to èas udìlali.
Pøipravil: /say/

Evropský projekt

Centrum VUT již přispívá k prezentaci města

EDURC V BRNĚ
Ve dnech 25. a 26. listopadu 1999 probíhalo v budovì Centra VUT pracovní
zasedání komise EDURC asociace Eurocities. Nezisková asociace Eurocities
(www.eurocities.org) sdruuje dnes ji více ne devadesát velkých evropských
mìst (s více jak 250 tisíci obyvatel) z èlenských i neèlenských zemí Evropské
unie. Jedním z hlavních dùvodù, který toto sdruování vyvolal, je stále rostoucí
dynamika a globalizace ekonomického rozvoje a zejména nìkteré jejich nechtìné
dùsledky. Evropské mìstské samosprávy se stále èastìji ocitají v situacích, na
jejich øeení nebyly pøipraveny a mnohdy ani samy nemohou staèit.
Nicménì øeit tyto situace (anebo
jetì lépe pøedcházet jim) je nezbytné,
protoe jinak by eskalace vyvolaných
problémù mohla výrazným zpùsobem
degradovat kvalitu ivota ve mìstì.
A zlepování kvality ivota obyvatelstva ijícího ve mìstech a urbanizovaných oblastech je hlavním cílem asociace Eurocities. Základními nástroji
a metodami práce Eurocities jsou vzájemná výmìna informací a zkueností,
zpracování tematických a srovnávacích
analýz, prosazování potøeb mìstských
samospráv do programù Evropské unie,
a k celkovému ovlivòování evropské
politiky.
Komise pro ekonomický rozvoj a regeneraci mìst EDURC (Economic Development and Urban Regeneration
Committee) patøí mezi sedmi odbornými komisemi Eurocities k nejvýznamnìjím. V souèasné dobì je èleny této
komise 47 mìst. Brno je èlenem komise EDURC od listopadu 1998 a nabídka na uspoøádání zimního zasedání
v roce 1999 byla pro nì mimoøádnou
výzvou. Naím zámìrem bylo pøedvést
Brno jako mìsto s významnou historií
i rozvojovým potenciálem, které se po
pùl století snaí znovu zaujmout dùstojné postavení v evropském prostoru.
Jako mimoøádnì pøíhodný a výrazovì
konzistentní se zámìrem prezentace
mìsta se nám pro umístìní zasedání
jevilo Centrum VUT na Antonínské
ulici. Toto rozhodnutí nakonec podle
ohlasu úèastníkù zasedání zcela splnilo
nae oèekávání, a je tøeba velmi podìkovat vedení VUT za pochopení
a vstøícnost pøi spolupráci na organizaci této akce.
Zasedání EDURC v Brnì jsme vnímali rovnì jako mimoøádnou pøíleitost umonit vedoucím pøedstavitelùm
mìsta získat pøedstavu o profesionalitì

organizace, metodách a stylu práce,
o pøístupech k problémùm a o rozsahu,
hloubce i propojení jejich øeení u samospráv vyspìlých evropských mìst.
Vedení EDURC nám v této záleitosti
vylo vstøíc a umonilo na vech jednáních brnìnského zasedání úèast pozorovatelù. Navíc druhý den jednání
byla zaøazena do programu plenární
diskuse na téma v èem a jak nejlépe by
mohl EDURC pomoci transformaèním
zemím, co je ostatnì také jeden z hlavních cílù asociace Eurocities.
Jaký byl koneèný pøínos tohoto zasedání pro Brno, v èem mìstu pomohl,
co jsme se o sobì dovìdìli?
Zasedání se zúèastnili delegáti
z 21 èlenských mìst, namátkou lze zmínit Mnichov, Brusel, Lyon, Amsterodam, Helsinky, Birmingham, Stockholm, Turín, Lipsko a dalí.
Neoèekávanì velkým problémem byla
pro potenciální úèastníky neexistence
pravidelného leteckého spojení do
Brna. Pøesto  a pøipoèteme-li navíc
pracovnì velmi nároèné období koncem roku, kdy se zasedání konalo 
byla úèast velmi sluná. S velmi malými náklady se nám tak podaøilo do Brna
pøivést významné reprezentanty z mnoha zemí a výraznì tak rozíøit evropské
povìdomí o naem mìstì.
V pracovní èásti se Brno aktivnì zúèastnilo vech tématických okruhù.
V oficiálním zahájení zasedání EDURC
vystoupil primátor mìsta Brna Petr
Duchoò a rektor VUT v Brnì Petr Vavøín, vedoucí koordinaèní skupiny projektu Strategie Brna Dagmar Lastovecká prezentovala souèasný stav prací
na projektu, dále byly prezentovány
odborné pøíspìvky v pracovních skupinách zamìstnanost a rekvalifikace,
komerce a regenerace mìst a kultura
a regenerace mìst. Zajímavé byly re-

feráty koordinátorù pracovních skupin
inovace a podnikatelský pøístup
(Stockholm a Amsterodam) a rozvojové strategie evropských mìst
(Lyon). Plenární diskusi uvedl pøíspìvek Brna na téma participace
a komunikace.
Referáty pøipravované a prezentované za mìsto Brno mìly pro nás jetì
jeden velký význam v tom, e jsme si
sami museli vyjasnit a uspoøádat souèasné pøedstavy a stanoviska v daných
oblastech. A zde se dostáváme do problematiky aktivní úèasti mìstské samosprávy v místním hospodáøském rozvoji, co je téma, které rozhodnì
pøesahuje dimenze tohoto pøíspìvku.
Nicménì je to klíèové téma èinnosti
Eurocities a zejména komise EDURC.
Velmi struènì by se ale dalo shrnout, e zatímco rozvinutá evropská
mìsta mají v této oblasti øadu propracovaných, strukturovaných, propojených a dlouhodobì uplatòovaných politik, napø. prevence nezamìstnanosti,
podpora malého a støedního podnikání,
podpora inovací, strategie rozvojových
segmentù apod., nae samosprávy prezentují zatím pouze spíe bezradnost
nad tím, co by mìly nebo mohly v aktivním pøístupu k místnímu ekonomickému rozvoji dìlat, pokud tuto oblast
vùbec neopomíjejí. Ovem ani ze strany komunity, jejích hlavních a odborných pøedstavitelù, není zatím ádná
aktivní role od místní samosprávy oèekávána, nato vyadována. Této situaci ostatnì odpovídala i minimální úèast
pozorovatelù na zasedání EDURC.
Z tohoto pohledu se tedy zdá, e
u nás demokracie jetì stále dobøe nezakoøenila, nebo jedním ze základních
testù demokracie je rozsah a úroveò
samostatné municipální a regionální
politiky. Vyspìlá evropská mìsta nám
vstøícnì nabízejí, mimo jiné i prostøednictvím Eurocities, svou pomoc. Máme
pøed sebou rozhodnì jetì velmi svízelnou, neprolapanou cestu a i nabízená pomoc má jistì svá úskalí. Zejména
proto je vak nezbytné zaèít od kritické
reflexe, je tøeba poctivì a kvalifikovanì poznat a pojmenovat svou aktuální
situaci a zaèít s rozvahou porovnávat
a hledat øeení. Nae úèast a charakter
práce v asociaci Eurocities je pro nás
právì v této etapì rozvoje jistì neocenitelným východiskem.
Ing. Radek Veteèník
odbor hospodáøského rozvoje
Magistrátu mìsta Brna
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Výzkum a finance

Přednáška profesora Zdeňka P. Bažanta, Ph.D., S.E., Dr.h.c.

Význam a financování státního výzkumu
Vae Magnificence pane rektore, Spectabile váení dìkani,
Honorabile, vzácní hosté, dámy a pánové!
Je mi nesmírnou ctí být vyzván k projevu pøi takové slavné
a významné události jako je stoleté výroèí Vysoké koly technické v Brnì. Jako hrdému èeskému rodákovi je mi to také velikým
potìením.
Pøedcházející øeèníci vylíèili rùst a význam brnìnské techniky
tak výstinì, e nemohu dodat více. Z mého osobního hlediska
bych chtìl alespoò projevit vdìènost za vìdecký dialog a spolupráci s kolegy ze zdejího ústavu stavební mechaniky. Doktor
Drahomír Novák je nyní na naí univerzitì (Northwestern University, USA  pozn. red.) jako nositel prestiního stipendia Fulbrightovy nadace a tato spolupráce nám dopomáhá uèinit pokrok
v modelování pravdìpodobnosti (nebo lépe nepravdìpodobnosti) poruení lomem v betonových konstrukcích.
Organizátoøi této slavnostní akce mne poádali, abych sdìlil
své názory na význam výzkumu a jeho efektivnost. Èesky jsem
o tom poprvé hovoøil na ÈVUT ji pøed 8 lety [1]. Od té doby
nastaly rùzné zmìny nejen zde, ale i u nás v Americe.
Dovolte mi zaèít z irího ekonomického hlediska. Je tøeba si
uvìdomit, e soustavné zvyování ivotní úrovnì, kterého jsme
byli svìdky ke konci druhého tisíciletí, bylo pøedevím dùsledkem
nových technologií. Za ty vdìèíme výzkumu a tudí do znaèné
míry univerzitám. Z hlediska politického je vak vhodné zdùraznit,
e soustavné zvyování daní, které má (nebo alespoò má mít) za
úèel zlepovat sluby a sociální programy státu, by bez pokroku
v technologii nebylo moné. Danì, z nich se sociální programy
platí, vzrostly bìhem mých 30 let v Americe z 25 na 32 % objemu
státního hospodáøství a v nìkterých státech, jako Francie a védsko, èiní pøes 50 % (pøesná èísla závisí na definici).
Pravièáci i levièáci polemizují o Lafferovì køivce, co je graf
státního pøíjmu z daní vùèi daòovému procentu [3]. Kdyby toto
procento bylo 0, stát by nemohl existovat, v pøípadì 100 % by
hospodáøská aktivita byla nulová. Tato køivka tudí musí mít
maximum, co by odpovídalo hospodáøskému optimu. Konzervativci tvrdí, e vechny pokroèilé státy ji to maximum èi optimum pøekroèily, a socialisté (u nás zvaní liberals) tvrdí, e
nikoliv.
Zvýení daní nejen pøesune bohatství obèanù do státní poklady, ale také, jak uèí moderní ekonomie, sníí celkový penìní
surplus (èi pøebytek) vech výrobcù a spotøebitelù ve státì, tj.
souèet rozdílù mezi prodejní a výrobní cenou vech transakcí ve
státì, který pøedstavuje celkový penìní pøínos hospodáøské aktivity k blahobytu spoleènosti. Tento surplus klesne s pøírùstkem
daní, a co je zajímavé, nikoliv lineárnì, ale kvadraticky [4]. Toto
se nazývá dead weight of taxes, pøeloeno mrtvá zátì daní,
která ochudí celou spoleènost a zvýí nezamìstnanost. To vak
platí pouze za pøedpokladu, e produktivita práce (stejnì jako
nìkolik dalích faktorù) je konstantní.
Jak to souvisí s výzkumem? Technický pokrok dosaený výzkumem zvýí rozdíl mezi výrobním nákladem a prodejní cenou
kadého výrobce, co zvýí zmínìný surplus ve státì a tudí
sníí tu mrtvou zátì daní. Roèní rùst produktivity v USA byl
v posledním desetiletí zhruba 2,5 %, co tedy zvýí ten roèní
´surplus´ také o 2,5 %, a je tedy v tomto smyslu ekvivalentní
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sníení daní o 2,5 %. To dále posune maximum Lafferovy køivky
doprava  do vyích daòových procent a umoní tak zvýit hospodáøskou aktivitu ve státì bez sníení daní. To je nezaslouené
(a utajované) tìstí pro politiky jako Blair, Jospin a Clinton; bez
nìj by jejich politika nemohla existovat.
U nás ve Spojených státech, jde zhruba 11 % národního hospodáøství, soukromého a státního dohromady, na výzkum (pøesná
èísla se opìt rùzní podle definice). To je prý nejvyí procento na
svìtì, ale v nìkolika jiných státech je to jen o trochu ménì 
v Japonsku a Nìmecku zhruba 10 %. Podíl soukromých podnikù
na výzkumu je zvlátì velký v USA, ale to bohuel neplatí pro
stavebnictví, které je roztøítìno na tisíce malých firem, a ádná
firma velikosti Microsoft neexistuje. V tomto oboru soukromé
firmy vydávají u nás ménì ne 1 % na výzkum a vývoj, co je
stejné ve vech zemích. Naproti tomu, strojírenský prùmysl vydává 6 %, poèítaèový 40 %, farmakologický asi 70 % a biologicko-genetický, slyel jsem kolem 90 %. Na naí univerzitì máme
milionové granty od firem jako Ford, Motorola atd., ale pro stavební fakultu nedostaneme od jednotlivé firmy více ne cca
15 000 dolarù (bereme ovem jen skuteèný výzkum, nikoliv servisní zkouky). Pøesto nae stavební fakulta (Department), která
vedle 25 profesorù, docentù a odborných asistentù má více doktorandù ne studentù na první inenýrský titul, získá na výzkumných grantech roènì kolem 7 milionù dolarù od rùzných státních
organizací.
Ve stavebním inenýrství tedy výzkum závisí ve vech zemích pøevánì na státním financování. Jeho efektivnost je proto
v naem oboru zvlátì dùleitá. Pokusím se proto nyní zmínit
nìkolik charakteristik efektivního systému, co je podle mého
názoru v podstatì ten systém, který byl zaveden v USA
v 60. letech.
Za prvé, jakým zpùsobem se má výzkum financovat? Má to
být hlavnì formou individuálních grantù, na základì individuálních výzkumných návrhù na 2 a 3 roky. Grant má být udìlen
pøímo navrhovateli, co mùe být nejen profesor, ale také docent
èi odborný asistent (v naí nomenklatuøe Associate and Assistant
Profesors). Ti vichni mají mít právo podat si výzkumný návrh
sami.
Za druhé, kdo má øídit výzkum? Øeditelem grantu (Grant
Director) má být ten profesor nebo také ten docent èi odborný
asistent, který podal návrh. U nás mladý odborný asistent je
v nevýhodì, kdy podá návrh na grant s profesorem spoleènì.
Pak toti nemùe prokázat, e je schopen originálních nápadù
a sniuje se jeho ance na povýení. Nezávislost pøi øízení grantu
také znamená, e kdo má grant, tedy i odborný asistent, si sám
rozhodne, koho najme jako doktoranda, post-doktoranda a laboratorního technika, na kterou konferenci pojede, jaký poèítaè si
koupí atd. Mùe také vcelku volnì pøesunovat peníze grantu
z jedné kategorie na druhou, pokud neporuí pravidla a nenaruí
výuku nebo výzkum kolegy, na co dohlíí dìkan a speciální
oddìlení univerzity, které vede administrativu grantu.
Za tøetí, je efektivní udìlovat velké státní granty na podporu
celého výzkumného ústavu v rámci univerzity? Podle mého
názoru tento zpùsob financování je obvykle neefektivní a má
být zamìøen pouze na ty problémy, kde je tøeba rychlý a velký

Výzkum a finance
pokrok bez ohledu na peníze. Takové ústavy, zvané Research
Centers, rozdìlují peníze na základì vnitøní recenze. Ta vak
èasto degeneruje na vnitøní politiku a je ovlivnìna bratøíèkováním èi osobními zátìmi. Obvykle se v takovém ústavu sveze
spousta neproduktivních pracovníkù, kteøí by sami grant získat
nedokázali. Bohuel vak státnì financované ústavy se na naich univerzitách poslední dobou rozmáhají dùsledkem politických tlakù.
Za ètvrté, jak se má grantový návrh recenzovat? Recenze
musí být anonymní, provedena nejlepími odborníky v daném
problému, a to ve svìtovém mìøítku, zvlátì v pøípadì malého
státu. Obrovskou zodpovìdnost ve volbì recenzenta zde mají
pracovníci grantové organizace. Aby byli informováni, musí jezdit sami na mnoho konferencí a naslouchat kritickým debatám,
v pøednákové síni i na chodbách. Bohuel v poslední dobì pod
politickými tlaky se víc a víc penìz rozdìluje podle jiných mìøítek a nìkdy se velká skupina projektù posuzuje hromadnì, narychlo, ve velké komisi, co podle mého názoru vede vìtinou
k neobjektivní volbì.
Nebezpeèím je rovnostáøství. Nemìlo by vadit, e nìkteré
univerzity dostávají mnohem více státních penìz ne jiné, e
Massachussets dostane mnohonásobnì víc ne Idaho, e nìkteøí
profesoøi na kole nemají ádný grant. Mnozí z nich vynikají
pedagogicky, ve výuce, co je prvotní poslání univerzity. Ovem
profesory zamìøené pouze na výuku si mùe dovolit jen státní
univerzita. Soukromá univerzita orientovaná na výzkum jako nae
by v konkurenci kol neobstála. Nicménì podle mého názoru se
kvalitní výuka a výzkum navzájem nevyluèují, spíe naopak.
Za páté, co se má a nemá platit z grantu? Aby stát vìdìl, co
výzkum stojí, a aby výdaje kontroloval ten, kdo problému rozumí, grant má platit vekeré náklady výzkumu  nejen platy, reii
a sociální pojitìní, koupi poèítaèù a pøístrojù, ale také pøídavný
plat profesora, co je u nás omezeno na tøetinu základního univerzitního platu. Nedávno, podle mého názoru nesprávnì, bylo
vládou zakázáno platit sekretáøky z normálních výzkumných grantù. kola je prý má platit z reie, je je souèástí grantu. Bohuel
vak tu reii spolkne centrální administrativa univerzity. Pro sekretáøku výzkumníka zùstane málo nebo nic a závisí to na vnitøní
politice.
Organizace výzkumu je ve Spojených státech stále pøedmìtem sporù a útokù politikù, kteøí se èasto snaí dobøe osvìdèené
zásady rozmìlòovat a tím získat falenou popularitu volièù.
Mohl bych debatovat o mnoha dalích problémech [12].
Myslím ale, e jsem se dotknul tìch hlavních. Chci Vám podìkovat za Vai pozornost a pøeji brnìnské technice dalích sto let
skvìlé budoucnosti.
Odkazy:
[1] Baant, Z. P., (1991) Vládní financování výzkumu: porovnání výsledkù s náklady (øeè po pøijetí èestného doktorátu
ÈVUT, v Praze, 14. 11. 1991), Informaèní bulletin rektorátu
ÈVUT è. 3 (prosinec), 59; anglická verze: Materials and Structures (Paris, RILEM) 25 (1992), 248252. Pozmìnìná verze pøetitìná v èasopisu Vesmír 73 (6), 334336 (1994).
[2] Baant, Z. P. (1993), Public funding of university research and graduate programs (invited lecture), Am. Soc. of
Engrg. Education (ASEE) Centennial Annual Conf. Proc., held
in Urbana, Illinois, 1993, 341345.
[3] O. Blanchard (1997). Macroeconomics, Prentice Hall
(p. 435).
[4] Economist, Sept. 20, 199 (p. 18).

Prof. Z. P. Bažant, Ph.D., S.E., Dr.h.c.
Zdenìk P. Baant, W. P. Murphy profesor na Civil Engineering and Materials Science Department, Northwestern University,
pochází z Prahy, kde v roce 1960 absolvoval stavební fakultu
ÈVUT. V roce 1963 obhájil vìdecký titul CSc. (Èeskoslovenská
akademie vìd). Dále absolvoval postgraduální studium teoretické
fyziky na Karlovì univerzitì v Praze (1966) a v roce 1967 byl
jmenován docentem na ÈVUT. V letech 196163 pracoval
v Praze jako projektant mostních konstrukcí, v období 196467
pracoval na ÈVUT. Poté pùsobil na CEBTP v Paøíi, na univerzitách v Torontu a v Berkeley v Kalifornii. Na Northwestern
University pùsobí od roku 1969, kde se také stal profesorem
(1973). Prestiní titul W. P. Murphy profesor mu byl udìlen
v roce 1990. V letech 198187 byl na Northwestern øeditelem
Research Center for Geomaterials.
Dostal mnoho poct, vèetnì: zvolení r. 1996 do National Academy of Engrg. v USA; SES Prager Medal; ASME Warner Medal; ASCE Newmark Medal; Croes Medal, Huber Prize, Lin
Award; RILEM L´Hermite Medal; Torroja Gold Medal (Spain),
Humboldt Prize (Germany), olín Medal od ÈVUT, Stodola Gold
Medal od SAV; Guggenheim, Ford, NATO, JSPS, Kajima,
ASTEF Fellowships (výzkumná stipendia); China Gov. Lectureship Award; Best Engrg. Book of the Year Award, Outstanding
New Citizen (Chicago 1976), èestné èlenství v Bldg. Res. Inst. of
Spain, Czech Soc. for Mech., Czech Inst. of Civil Engrgs.; zvolen ´Fellow´ v Am. Academy of Mech., ASME, ASCE, ACI,
RILEM a SES; hostující profesor na více ne dvaceti svìtových
univerzitách.
Byl prezidentem Society of Engineering Science a také zakládajícím prezidentem FraMCoS. Byl èi je pøedsedou rùzných komisí v ASCE, ACI, RILEM a IA-SMiRT. Obdrel èestný doktorát od ÈVUT (1991) a Universität Karlsruhe (1997) a je nositel
øady vìdeckých vyznamenání od rùzných spoleèností. Publikoval
dodnes témìø 400 odborných èlánkù v odbornì uznávaných vìdeckých èasopisech, mnoho dalích èlánkù ve sbornících vìdeckých konferencí a ètyøi knihy. Jsou zamìøeny na stavební materiály (zejména beton, ale také kompozitní a keramické materiály,
zeminy, led a kovy) a analýzu konstrukcí  zvlátì pak lomovou
mechaniku, vliv velikosti konstrukce, otázky stability, dotvarování a smrování, teplotní a vlhkostní vlivy, pravdìpodobnostní
modely.
V letech 198894 byl Editor in chief pro ASCE Journal of
Engrg. Mechanics. Dále je nyní Regional Editor èasopisu International Journal of Fracture a èlenem redakèních rad 14 dalích èasopisù. Od roku 1970 získal výzkumné granty a zakázky
v celkovém finanèním objemu 8 mil. dolarù.
Z jeho 41 bývalých studentù na Ph.D. (doktorandù), 18 dosáhlo titul profesora (v USA, Francii, panìlsku, Japonsku,
Tajvanu, J. Koreji, Turecku aj.), 8 se stalo ´dept. chairmen´, tøi
rektory, tøi øediteli výzkumných ústavù. V roce 1959 patentoval
pojistné lyaøské vázání, jeho prodala Lovìna v bývalém Èeskoslovensku (pod znaèkou ´ZPB´) pøes 30 000 párù (zaèátkem
60. let).
Prof. Baant nedávno navtívil Brno u pøíleitosti oslav
100. výroèí VUT v Brnì, kde pøi slavnostním zahájení konference ke 100. výroèí zaloení Èeského vysokého uèení technického
a zahájení výuky oboru stavebního inenýrství pøednesl projev,
který jsme vzhledem k jeho výjimeènosti otiskli (vèetnì odkazù
doplnìných profesorem Baantem).
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CEEPUS
CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES (CEEPUS)

Program zemí bývalého
Rakousko−Uherska
Ji tøetím rokem je Fakulta stavební zapojena do mobilitního programu
CEEPUS. Tento program je zamìøen
na mobilitu v rámci univerzit støední
Evropy, co jsou v podstatì zemì nìkdejího Rakousko-Uherska. Také generální sekretariát, øídící tento mobilitní program, sídlí v hlavním mìstì
staré dobré monarchie, ve Vídni,
a vekeré náklady na jeho èinnost
hradí Rakousko. Po podepsání vech
potøebných mezinárodních smluv
vstoupil program CEEPUS v platnost
dne 1. prosince 1994.
Zakládajícími èleny jsou Bulharsko,
Maïarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko. V roce 1995 se pøipojilo také Chorvatsko, v roce 1996 Èeská
republika a od roku 1998 je èlenem také
Rumunsko.

Zaměření a cíle
programu
Program CEEPUS je otevøen pro
vechny studijní obory, ovem zamìøuje se pøedevím na univerzity, které nabízejí pøednáky v jazyce anglickém, nìmeckém nebo francouzském. CEEPUS
je urèen nejen pro mobilitu studentù
a doktorandù, ale také vysokokolských
uèitelù. Kadý úèastník programu obdrí stipendium, které je poskytnuto hostujícím státem, pøièem maximální doba
jednoho pobytu je 12 mìsícù.
Poèet nabízených stipendijních mìsícù si stanovuje kadý z èlenských státù. Pro zajímavost, pro akademický rok
1999/2000 vloila Èeská republika do
programu 350 stipendijních mìsícù, nejvíce mìsícù vloilo Maïarsko  500
a nejménì, kadý po 200 stipendijních
mìsících, Bulharsko, Chorvatsko a Slovinsko.
Celý program je organizaènì rozdìlen do tzv. sítí, ve kterých se jednotlivé
fakulty zapojují podle tématického zamìøení. V roce 1999 se do programu zapojilo celkem 17 èeských vysokých kol
a jejich 33 fakult, které pracují v rámci
30 sítí. Fakulta stavební VUT v Brnì je
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ji tøi roky zapojena v síti PL 23, jejím
zamìøením je ivotnost stavebních objektù.
Jak zdùrazòuje generální tajemnice
programu paní Mag. Elisabeth Sorantin
z Rakouska, hlavním cílem celého mobilitního programu CEEPUS je pøedevím podpora spolupráce mezi støedoevropskými univerzitami a tím
i celkové integrace v tomto regionu.
Zemì støední Evropy mìly k sobì vdy
blízko historicky, kulturnì, ale i jazykovì. V minulosti byly také èasto souèástí
stejných územnì správních celkù, èeho
pøíkladem je Rakousko-Uherská monarchie. Tuto sounáleitost je potøeba i nadále podporovat. V dnení dobì je
upøednostòována orientace na tzv. západ a pøejímání západních trendù. Pøitom se ovem èasto zapomíná, e ná
region má jiné kulturnì historické pozadí a tím i jiná specifika. CEEPUS se na
rozdíl od jiných mobilitních programù
a mezinárodních aktivit soustøeïuje na
zemì z naeho støedoevropského regionu. Nestaèí mít pøece pouze pøehled
o tom, co se dìje na západì, ale je
nutné mít také informace ze zemí, které
nás obklopují a jsou nám proto po vech
stránkách nejblíe.

Síť PL 23
Fakulta stavební v Brnì je do programu CEEPUS zapojena v rámci sítì
PL 23 ji od roku 1996. Èinnost této
sítì je podøízena hlavnímu tématu, který
se týká ivotnosti stavebních objektù.
V souèasné dobì je v této síti zapojeno
celkem 8 stavebních fakult, které jsou
z Èeské republiky, Polska a Slovenska.
Koordinátorem celé sítì je ji tøi roky
Prof. Jan Kubik z polské Technické univerzity v Opole.
Fakulty zapojené do sítì PL 23 jsou
z následujících vysokých kol:
Technical University, Opole, PL; Silesian Technical University, Gliwice,
PL; VUT v Brnì, CZ; VB Ostrava, CZ;
ÈVUT, Praha CZ; Slovenská technická
univerzita, Bratislava, SK; Technická
univerzita, ilina, SK; Technical University, Vídeò, A.
Mezi vemi zúèastnìnými stranami
probíhají mobility uèitelù a studentù

postgraduálního doktorského studia.
Studijní pobyty studentù bìného studia v rámci sítì PL 23 zatím neprobíhají. V rámci mobilit programu CEEPUS
mají stipendisté monost seznámit se
s prací, výukou a výzkumem, a to vìtinou nejen na hostitelském ústavu, ale
i na ostatních ústavech navtívené fakulty. Program pobytù je tvoøen individuálnì podle zamìøení a poadavkù jednotlivých stipendistù. Je ji dobrým
zvykem, e hosté pøedevím z øad uèitelù pøednesou pøednáku prezentující výzkumné úkoly, kterými se zabývají.
Mobility probíhající ji tøi roky
v rámci programu CEEPUS, sítì PL 23,
pøispìly znaèným dílem k navázání mnoha pracovních vztahù a rozíøení spolupráce mezi zúèastnìnými fakultami. Spolupráce mezi èeskými a slovenskými
stavebními fakultami je ji tradiènì rozsáhlá a je podporována také dalími projekty. Avak pro rozvoj spolupráce
s polskými partnery má CEEPUS znaèný
význam zvlátì proto, e jiné projekty
podporující kontakty s tìmito naimi sousedy témìø neexistují.
Dùkazem pøínosu programu CEEPUS a pøispìní jeho tøíleté èinnosti
k rozvoji vztahù mezi FAST VUT
v Brnì a polskými partnery, je také
znaèné mnoství pøíspìvkù, které byly
z tìchto univerzit zaslány a publikovány na XI. Mezinárodní vìdecké konferenci, konané na VUT FAST ve dnech
18.20. 10. 1999 u pøíleitosti 100. výroèí zaloení Èeské vysoké koly technické v Brnì. Mnoho polských hostù
a autorù publikovaných pøíspìvkù, kteøí
se zúèastnili této konference, absolvovalo studijní pobyt v rámci programu
CEEPUS.

Mobility na Fakultě
stavební
První dva stipendisté z Fakulty stavební v Brnì vyjeli v rámci programu
CEEPUS ji na podzim roku 1997 a to
na Technickou univerzitu v polském
mìstì Opole. Od té doby bylo jednomìsíèní stipendium pøidìleno celkem
15 osobám, kterým tak byl umonìn studijní pobyt na partnerských univerzitách. Jak je vidìt z uvedených tabulek,

Fakulta stavební
vìtinou vyjídìjí studenti postgraduálního doktorského studia, kterých bylo
v prùbìhu tøí let 10. Uèitelù, kteøí vyuili ance a navtívili partnerské univerzity, bylo za celou dobu trvání 5. Vìtina pobytù naich stipendistù, celkem 8,
probìhlo na Technické univerzitì
v Opole a to pøímo na Katedøe fyziky
stavebních materiálù.
K nám na fakultu pøijelo za celou
dobu celkem 8 hostù, z toho 3 postgraduální studenti a 5 uèitelù. Vichni nai
hosté byli z Polska. Kadý z hostù mìl
v rámci pobytu veøejnì pøístupnou pøednáku. Ve své pøednáce prezentovali
svou vìdeckou práci na domovské fakultì. V prùbìhu roku 1999 probìhly
v rámci programu CEEPUS tyto pøednáky:
Dr. Josef Gigiel  Measurement of
Shape of Cooling Tower Shell; Dr.
Oleksij Onyszko  Thermomechanical
Processes in Fibroconcretes; Mgr. in.
Andrzej Pownuk  Applications of Interval Analysis in Mechanics; Mgr. in.
Mariusz Jasniok  Realkalizace elezobetonu elektrochemickou metodou.
Hosté, kteøí k nám pøijeli, pobývali
vìtinu èasu svého studijního pobytu na

nìkterém z ústavù naí fakulty, a to na
takovém, který svým zamìøením nejvíce odpovídá zamìøení pøijídìjícího stipendisty. Ve smìøuje k tomu, aby mohlo dojít k co moná nejlepí výmìnì
odborných informací a navazování uí
spolupráce mezi jednotlivými odborníky. Za tøi roky trvání programu CEEPUS
na FAST se do programu, jako hostitelské ústavy zapojily: Ústav pozemního stavitelství, Ústav stavební mechaniky a Ústav technologie stavebních hmot
a dílcù. Dalí ústavy jako napøíklad
Ústav chemie a Ústav stavebnin a zkuebních metod participují na programu
naich hostù tím, e umoòují a zajiují
exkurze ve svých laboratoøích a prostorách.

aplikuje doma, zvyuje tak úroveò svého oboru, a tím pak prospívá celé naí
spoleènosti. Pokud se jedná o výjezdy
do zemí, které nás obklopují, setkáváme
se s lidmi, kteøí jsou nám svou mentalitou velice blízcí. V pøípadì slovanských
národù je vekerá komunikace moná
i bez znalosti cizích jazykù. Díky minimální jazykové bariéøe se stáe v tìchto
zemích stávají pøístupné prakticky pro
kadého zájemce. CEEPUS za tøi roky
svého trvání ji pøinesl své výsledky.
Spolupráce mezi zúèastnìnými fakultami, v naem pøípadì pøedevím
s polskými fakultami, se znaènì rozíøila a prohloubila. Vzniklo mnoství odborných i pøátelských kontaktù. Lidé
spolu komunikují na nejrùznìjích úrovních. a to je, podle mého názoru, tím
nejvìtím pøínosem jakýchkoliv mobilitních programù pro nás pro vechny
a také základem integrace naí lidské
spoleènosti, o kterou dnes tolik usilujeme.
Ing. Pavla Melecká
koordinátor programu CEEPUS
na VUT FAST
Ústav pozemního stavitelství
melecka@rochla.fce.vutbr.cz

Závěrem
Co dodat závìrem? Myslím si, e jakýkoliv pobyt na zahranièní univerzitì
a v cizí zemi vùbec je vdy dobrou ancí k získání nejrùznìjích informací, a
u na poli odborném, èi sociálnì spoleèenském. Èlovìk, který se dostane do
zahranièí, mùe srovnávat, vytvoøí si
svùj vlastní názor. Získané poznatky pak
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Kongres

KONGRES AESOP 2000 V BRNĚ
AESOP, tedy Association of European Schools of Planing, vznikla na podzim
roku 1987 v Amsterodamu. Vzela z diskusí zakládajících èlenù, které se týkaly
pojetí urbanismu a jeho uplatòování na evropských kolách. Asociace, pùvodnì
zamìøená pouze na západoevropské koly urbanismu, pøijala v poslední dobì za
èleny i koly urbanismu a územního plánování z východní Evropy i ze Spojených
státù, Izraele, Malajsie a dalích zemí. V souèasné dobì má 146 èlenù z 29 rùzných
evropských zemí a 20 dalích èlenù v osmi zemích mimo Evropu.
O roku 1992 je AESOP organizován
v Belgii jako nezisková organizace,
v jejím zakládacím listì jsou cíle formovány takto: podporovat rozvoj výuky urbanismu a výzkum na tomto poli; vytváøet
kooperace a výmìnu mezi kolami urbanismu v Evropì, harmonizovat uèební plány
a zrovnoprávnit diplomy a akademické
hodnosti; reprezentovat zájmy kol urbanismu vzhledem k národním a nadnárodním organizacím, zvlátì v Evropì.
Nejvýznamnìjí událostí v programu
AESOP je kadoroèní kongres, kde je konfrontováno iroké spektrum práce jednotlivých kol. Zahrnuje prezentaci vìdeckovýzkumné a pedagogické práce i diskusi nad
jednotlivými tématy, vztahujícími se
k urbanismu a územnímu plánování, sociologii mìsta, sídelní geografii, regionální
problematice, ekonomii mìsta, právní problematice, plánování atd. Kongres zahrnuje vìtinou místní exkurze, obchodní jednání a setkání zájmových skupin. Koná se
v èlenských zemích a jeho zamìøení se mìní
podle aktuálních podmínek. Uskuteènil se
ji na univerzitì v Amsterodamu, Dortmundu, Reggio Calabria, Tours, Oxfordu,

Stockholmu, Lodi, Istanbulu, Glasgow,
Torontu  kde se úèastnili i ameriètí a kanadtí urbanisté, v roce 1997 to bylo
v holandském Nijmegen. V roce 1998
v portugalském univerzitním mìstì Aveiru
a letos v norském Bergenu. Poøádání kongresu se ujme vdy ta univerzita, která má
v odborné oblasti dobrý zvuk.
Na zasedání národních zástupcù a výboru AESOP ve výcarské Asconì a holandském Nijmegen bylo rozhodnuto, e dalí
kongres AESOP bude v Brnì. Je to významné uznání naí práce v této organizaci.
Kongres AESOP 2000 v Brnì bude vìnován prezentaci urbanistických, regionálních a územnì plánovacích projektù a diskusi nad jejich problematikou. Dále bude
zamìøen na úlohu plánování v pøítím tisíciletí a na mìnící se roli subjektù, které do
plánování vstupují. Vìdecký program kongresu bude zahrnovat lokální i regionální
problematiku v územním plánování, problémy endogenní a exogenní dynamiky,
restrukturalizaci a nové koncepce urbanistického rozvoje. Zasedání v sekcích budou
vìnována i výuce urbanismu. Vìdecký program bude sestávat ze dvou paralelních jed-

Setkání emeritních pracovníků v Centru VUT
V reprezentaèních prostorách Centra VUT na Antonínské ulici se poèátkem prosince 1999
uskuteènilo setkání vedení Fakulty podnikatelské a zástupcù odborové organizace s bývalými
pracovníky katedry ekonomiky a øízení FP VUT, kteøí odeli bìhem esti let trvání FP na
zaslouený odpoèinek. Tito stále jetì velmi vitální starí úèastníci setkání a nai bývalí
blízcí spolupracovníci a kolegové, mìli nesmírný zájem o dìní na fakultì a celé kole: zajímaly je volby nového akademického senátu koly a fakulty, volby dìkana, jeho nový management, volby rektora, informace o poètech studentù a pøijímacím øízení, o novém V zákonì
a souèasných formách studia, i o spolupráci s praxí.
Úvodem promluvil tajemník fakulty Ing. Meluzín. Dìkan fakulty doc. Rais potom pøedal
vem pøítomným støíbrnou minci, vydanou pøi pøíleitosti stého výroèí VUT, èestnou vstupenku na výstavu VUT KOLA PRO MORAVU, informaèní materiály o fakultì a oslavách
VUT, konaných v prùbìhu celého roku 1999 a nìkolik èísel posledních výtiskù èasopisu
UDÁLOSTI na VUT, poskytujících ivý náhled do tohoto dìní.
Tento malý kolektiv, ivì se orientující v pøedkládaných informacích, následnì absolvoval
s odborným výkladem asi pùlhodinovou exkurzi po prostorách nového Centra VUT, které
bylo v neuvìøitelnì krátkém termínu uvedeno do ivota jak pro potøeby studentù a zamìstnancù VUT, tak i pro dùstojné umístìní rektorátu. Na chvíli se vichni úèastníci posadili ve
slavnostní aule a prohlédli si její nádherný interiér. Závìr tohoto upøímného setkání byl
v kavárnì areálu, kde si úèastníci zavzpomínali na kolní ivot, proitý jetì ve starých
prostorách na Orlí a Gorkého.
Pøi podveèerním louèení si vichni popøáli do nového roku 2000 hodnì zdraví, tìstí,
osobní spokojenosti a pohody. Slíbili si, e pokud budou v pøítím roce alespoò troku zdraví,
rádi se sejdou na nìkteré z akcí fakulty (napø. ji na druhém fakultním plese).
Petra Hendrychová

14

nání, výstavy projektù a fotografií, diskusních klubù, kulatých stolù a workshopù.
Nové postupy a výzkum budou projednávány v deseti sekcích.
Kongres se zamìøí na rozbor plánovací
praxe Evropského spoleèenství, národních
postupù v této oblasti u evropských státù
a na regionální a místní zkuenosti. Bude
doplnìn doktorským workshopem, kterého
se zúèastní postgraduální studenti urbanismu z celé Evropy a nìkteøí ameriètí urbanisté.
Kongres se bude konat od 18. do
23. èervence 2000 v Brnì, v kongresovém
centru brnìnského výstavitì, a jeho poøadatelem bude Vysoké uèení technické
v Brnì. Tajemníkem kongresu bude Doc.
Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
z Ústavu urbanistické tvorby Fakulty architektury VUT (schmeidler@ucit.fa.vutbr.cz)
a organizaèním zabezpeèením byl povìøen
TA  Service, Kongresové centrum v Brnì.
Podrobné informace:
http://www.ta-service.cz/aesop/

In corpore sano…
V Ústavu kultury a sportu pøi Fakultì
elektrotechniky a informatiky VUT v Brnì
na Údolní 53 byla koncem øíjna loòského
roku slavnostnì otevøena a uvedena do provozu relaxaèní místnost. Malé slavnosti se
zúèastnil dìkan FEI Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc., vedoucí jednotlivých ústavù fakulty a èlenové UKUS.
Vybavení RELAXU zajistil Klub rekreaèního sportu pøi FEI za finanèní podpory odborové organizace a ve spolupráci
se správou areálu na Údolní 53. Je urèen
pøedevím pro zamìstnance fakulty, ale
vyuívá se i k výuce.
Vybudování RELAXU nabízí monost, soustøedit se ve výuce na studenty,
kterých u nás studuje velmi málo a proto si
zaslouí zvýenou pozornost. Nabízíme
cvièení na TOTAL-TRAINERU (posilovací lavice), trampolínì, bicyklovém ergometru, polohovací lavici, dále cvièení
s jednoruèními èinkami, na ebøinách
s posilovací hrazdou a masá na vibraèním
lehátku s nìkolika programy. Jednotlivá
sportovní stanovitì jsou doplnìna návodem jak zaøízení správnì uívat a ukázkami cvièebních postupù. Své cvièební programy je mono konzultovat s odborníky
na UKUS.
Blií informace na sekretariátu UKUS,
tel.: 43 16 73 13,
E-mail: cadova@ukus.fee.vutbr.cz.
PaedDr. Ivana Vaourková
vedoucí UKUS FEI VUT
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VZPOMÍNKA NA NAŠE NEJLEPŠÍ LÉTA
K SEDMDESÁTINÁM Prof. Ing. JIŘÍHO KRATOCHVÍLA, DrSc.
S pojmem metoda koneèných prvkù
jsem se poprvé setkal ke konci roku 1966.
Byl jsem tehdy vánivý bridista a vymýlení nových licitaèních systémù mi suplovalo
vìdu. Mùj partner Ing. Frantiek Leitner,
pozdìji nejlepí èeskoslovenský bridista
a hráè svìtového formátu, se ve vlaku pøi
cestì na jeden z mnoha bridových turnajù
rozpovídal o své práci. Prý spolupracuje na
vytváøení komplikovaného programu pro
statické výpoèty pøehrad. Dìlají ve dvojici
a jeho partnerem je odborný asistent z FAST
VUT Ing. Jiøí Kratochvíl, CSc. Je to otevøená hlava, s ohromným èichem na odbornou
literaturu. Nedávno mu øekl, e by potøebovali matematika, a tak se Frantiek obrátil
na mne. Zeptal jsem se jej, co to vlastnì
metoda koneèných prvkù je. Z odpovìdi
jsem moc moudrý nebyl. Zapamatoval jsem
si, e se dvojrozmìrná oblast výpoètu rozdìlí na mnoho trojúhelníèkù.
S Ing. Kratochvílem jsem se seznámil poèátkem roku 1967. Hned pøi naem prvním
setkání mi pùjèil Syngeovu knihu The Hypercycles in Mathematical Physics. Nael
jsem v ní interpolaèní teorém pro lineární
polynomy na trojúhelníku. Je zajímavé, e je
dokázán za podmínky maximálního úhlu, která se zaèala systematicky analyzovat teprve
v devadesátých letech. Snail jsem se tento
výsledek zobecnit na ètyøstìny a poprvé jsem
okusil záludnosti tøí dimenzí. Víc jsem vak
hrál brid, nemìl jsem ádnou motivaci a potøebné vìdomosti. Opìt zasáhl Ing. Kratochvíl. Na zaèátku øíjna 1967 mi dal fotokopii
èlánku Pin Tonga a T.H.H. Piana o konvergenci metody koneèných prvkù, který vyel
v americkém èasopise Solids and Structures.
Byl to spí inenýrský èlánek napsaný se solidními matematickými znalostmi. Hodnì
jsem se z nìj pouèil a kdy jsem svoje vìdomosti doplnil ze slavné Michlinovy knihy
Problema minimuma kvadratiènogo funkcionala, pøimontoval k tomu Syngeho interpolaèní teorém pro trojúhelníky a svoje výsledky pro ètyøstìny, mìl jsem dobré základy pro
kandidátskou práci. To u byl prosinec 1967
a v té dobì se sblíil Ing. Kratochvíl s prof.
Zlámalem a zaèal ho uèit metodu koneèných
prvkù. Zprostøedkoval mi také setkání se Zlámalem, s kterým jsem zaèal debatovat
o metodì koneèných prvkù z matematického
hlediska. Zlámal nemìl monost s nikým jiným o koneèných prvcích z matematického
hlediska mluvit. Kratochvíl zaèal Zlámala
pravidelnì navtìvovat, pùjèil mu právì vylou Zienkiewiczovu knihu a bavil se s ním
o algoritmizaci MKP. V této trojici jsme se
èasto setkali ve Zlámalovì pracovnì, protoe
Kratochvíl býval u poèítaèe v tehdejí Laboratoøi poèítacích strojù velmi èasto.
Ing. Kratochvíl byl prvním èlovìkem na
evropském kontinentì, co se zaèal metodou
koneèných prvkù zabývat. Objevil ji pro

sebe v roce 1965 ve vìdecké knihovnì Vojenské akademie, kdy listoval americkými
leteckými urnály. Byl pøekvapen jejími
monostmi a rozhodl se vytvoøit prùmyslový program pro statické výpoèty pøehradních hrází. Protoe to nejdùleitìjí v èláncích nebylo, musel mnohé algoritmizaèní
a programátorské postupy vymyslet.
Protoe Zlámal v bøeznu 1968 dopisoval
èlánek o svém vynikajícím výsledku, který
pozdìji vyel pod názvem On the finite element method v Numerische Mathematik, zaèal se zajímat o numerickou realizaci, take
do naeho týmu se zapojil tehdy mladièký
Ing. Libor Holua, kterému u docent Kratochvíl (jako habilitaèní práci prostì pøedloil svou výzkumnou zprávu, kterou vypracoval pro Hydroprojekt Brno) zaèal
vysvìtlovat svoje programátorské taje.
V èervenci 1968 byl díky Kratochvílovým
radám komplikovaný program pro pøibliné
øeení biharmonického problému pomocí
Zlámalova (ale také Argyrisova, Bellova,
Boshardova a Visserova) polynomu pátého
stupnì hotov. Já zatím dopsal kandidátskou
práci a Kratochvíl spolu s Prof. Koláøem
zaèal organizovat sepisování knihy o MKP
Výpoèet ploných a prostorových konstrukcí
metodou koneèných prvkù. Rozhodli jsme
se ji napsat ve ètveøici KoláøKratochvíl
Leitnereníek.
Pøed podepsáním smlouvy v druhé polovinì roku 1969 jsme u mìli za sebou
nìkolik èlánkù o algoritmizaci rùzných inenýrských problémù. Úhrnem jsem spo-

leènì s Kratochvílem podepsán na jedenácti èláncích, dvou skriptech a tøech vydáních naí knihy (první èeské v roce 1972,
nìmecké v roce 1975 a druhé èeské pøepracované a rozíøené v roce 1979). Málokdy se vyskytne tak úzká spolupráce mezi
matematikem a inenýrem (èi inenýrem
a matematikem), která vydrela dlouhá léta
 nejlepí léta naeho ivota. V období
19681975 jsme se vídali témìø kadý den,
buï v Kratochvílovì pracovnì na Veslaøské, nebo zpoèátku neutrálním území Laboratoøe poèítacích strojù, která se stala od
záøí 1972 mým pracovitìm. Málokdy inenýr ovlivní matematika tak, jak Prof.
Kratochvíl ovlivnil mne. Má navíc nehynoucí zásluhy na tom, e v Brnì vznikla
jak inenýrská, tak matematická kola metody koneèných prvkù, z nich ta matematická mìla svìtovou úroveò. Náskok, který
jsme díky Kratochvílovi mìli pøed okolním
svìtem, byl toti k nezaplacení a my jej
dokonale vyuili.
Kratochvíl neuèil èi neovlivòoval jenom
nás matematiky  byl zapáleným a obìtavým pedagogem; vdy jsem se pøi svých návtìvách u nìho na Veslaøské setkal v jeho
pracovnì s nìjakým jeho vìdeckým aspirantem. Prof. Kratochvíl je pro mne ideálem
vysokokolského uèitele: iroký rozhled ve
svém oboru, skvìlý pøehled o èasopisecké
literatuøe, za sebou rozsáhlé vìdecké i pedagogické dílo a chu pøedávat své znalosti a
u formou pøednáek èi vychováváním vìdeckých aspirantù.

Prof. Ing. Jiøí Kratochvíl, DrSc. (na snímku uprostøed) v novém Centru VUT v Brnì se svými
kolegy a pøáteli Doc. Ing. Jaroslavem Maleòákem, CSc. (vlevo) a Prof. RNDr. Alexandrem
enikem, DrSc.
Foto: Pøemysl Janíèek
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Naposledy mì Prof. Kratochvíl pøekvapil
(a jako numerického matematika zahanbil)
v roce 1982, kdy mi donesl výtisk Numerische Mathematik s èlánkem O. Pirroneau
o kombinaci metody koneèných prvkù a metody charakteristik pro øeení Navier-Stokesových rovnic, popisujících proudìní tekutin. Tento èlánek byl potom základem

rozsáhlého prùmyslového programu, na kterém se pracovalo nìkolik let.
Po roce 1984 se nae cesty rozely, vídali jsme se tak estkrát do roka. On byl víc
inenýr, já matematik. Opìt jsme se setkali
v roce 1991 jako èlenové vìdecké rady
VUT.
Prvního záøí 1999 bylo Prof. Ing. Jiøímu

Kratochvílovi, DrSc. sedmdesát let. Nepøedstavujte si vak, e odpoèívá. Je stále èinný
a ve skvìlé formì. Je to trochu ironie, e za
nejpovolanìjího napsat nìjaký medailon
k této pøíleitosti byl vybrán matematik.
Udìlal jsem to rád a je mi to velkou ctí.
Alexander eníek

O matematické teorii metody konečných prvků
(Z pøednáky v Uèené spoleènosti ÈR 
Alexander eníek)
Je nutné definovat, èím rozumíme první
den matematické teorie. Ztotoòuji se s názorem, e je to datum zaslání èlánku, který
vyel první v rámci této teorie v matematickém èasopise. První èlánek o metodì koneèných prvkù vyel v roce 1968 v Numerische
Mathematik, mìl název On the finite element method, autorem byl Milo Zlámal
a pod jeho jménem stálo: Received April
17. 1968.
Pojem metoda koneèných prvkù potøebuje alespoò minimální výklad: Je to pøibliná metoda pro øeení variaèních problémù. Variaèním problémem pøitom rozumíme
problém, ve kterém se minimalizuje (resp.
maximalizuje) nìjaký funkcionál na tøídì
pøípustných funkcí, které se èasto nazývají
stavy. Nejjednoduím a nejpøístupnìjím
pøíkladem je princip minima potenciální
energie, podle kterého se ze vech pøípustných stavù realizuje ten, ve kterém je potenciální energie dané soustavy minimální. (Jetì konkrétnìji: pøedstavte si kulièku, kterou
vloíme do misky kulovitého tvaru, a to nikoliv na dno. Kulièka v misce chvíli kmitá,
a se ustálí na dnì misky. Kadá z poloh
kulièky v misce je pøípustná, na dnì má vak
kulièka potenciální energii minimální.)
Formulovat nìjaký variaèní problém matematicky potøebuje velké úsilí; velké tìstí
je, e existují tøídy variaèních problémù;
v kadé tøídì se problémy lií pouze geometrickým tvarem oblasti, ve které jsou definovány, vedlejími podmínkami (vìtinou
okrajovými a poèáteèními) a materiálovými
konstantami. Máme-li dva variaèní problémy tée tøídy dané na rùzných oblastech
a s rùznými vedlejími podmínkami, jde
o dva matematicky rùzné problémy, z nich
kadý se musí øeit samostatnì. Donedávna
(tj. do konce edesátých let) jediný zpùsob,
jak tyto problémy øeit, bylo sestavit tzv.
Eulerovu rovnici pøísluného problému.
Dostali jsme tak okrajový (èi poèáteèní 
okrajový) problém (parciální) diferenciální
rovnice. Z matematického hlediska sestavení takového problému znamená vyøeení
pùvodního variaèního problému, protoe byl
formulován snazí matematický problém.
Z praktického hlediska ovem bylo nutné pokusit se o øeení tohoto snazího problému.
Drtivou vìtinu tìchto problémù nelze øeit
analyticky a z pøibliných metod byla k dispozici pouze tzv. metoda sítí. Ta se vak
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neumí dobøe vypoøádat s nepravidelným tvarem oblastí a s okrajovými podmínkami silového typu. Situace byla pro matematiky
v polovinì edesátých let dosti tristní: o metodì sítí mohli pilnì teoretizovat, dobré výsledky vak nedávala. Nedobøe na tom byla
také variaèní metoda Ritzova vzhledem ke
své nestabilitì. A tu pøiel Zlámal se svým
èlánkem a témìø pøes noc (pøesnìji bìhem
necelého roku) se stal svìtovou jednièkou
v Numerical Analysis. Vysvìtlím proè.
Vítìzslav Nezval napsal ve ètvrtém zpìvu Edisona:
Je to úmysl a trochu náhoda
stát se presidentem svého národa.
Stejnì je to úmysl (pokud tím nazýváme
ctiádostivou píli) a trochu náhoda, stát se
svìtovou jednièkou ve svém oboru. Milo
Zlámal díky jednomu svému kladnému povahovému rysu této náhodì dosti pomohl.
Tím jeho pozitivem byla ochota naslouchat
kadému inenýrovi a snait se mu pomoci,
pokud ádal o pomoc. A protoe jako øeditel
výpoèetního centra VUT v Brnì se èasto
setkával s inenýry, kteøí tam poèítali na
tehdy moderním poèítaèi DATASAAB D21,
zajímal se také o jejich práci. V roce 1967
tam èasto poèítali inenýøi Kratochvíl a Leitner. Protoe Zlámal skoro o nì zakopával,
jednoho dne mu to nedalo a zeptal se, co
poøád pilnì poèítají. A k svému velkému
pøekvapení se dozvìdìl jemu neznámý výraz: metoda koneèných prvkù. Poèítali touto
metodou statický výpoèet jedné pøehrady.
Ing. Jiøí Kratochvíl, nyní u dlouhá léta profesor a DrSc., byl toti due zvídavá a vypìstoval si u pøed mnoha lety zvyk sledovat vechnu dostupnou èasopiseckou
inenýrskou literaturu, která jen trochu souvisela s jeho oborem. A tak, aèkoliv byl
vodaø, alespoò okrajovì, ale pravidelnì sledoval americké letecké urnály (na VAAZ
byly k dispozici), a tak jednou na poèátku
roku 1965 ho v èasopisu AIAA zaujaly konstrukce trupù letadel sestavené z trojúhelníèkù a malùvky rùzných trojúhelníkových
prvkù. Doèetl se tam o finite element method, co si pro sebe pøeloil jako metoda
koneèných prvkù. (Pøirozenìjí pøeklad metoda koneèného prvku, který byl pozdìji propagován, se neujal.) Zaèal studovat èlánky
podrobnìji a po dùkladnìjím zváení se
rozhodl pokusit se o samostatnou praktickou aplikaci: dal si za úkol vytvoøit v praxi
aplikovatelný program pro statické výpoèty
pøehrad. Úkol nelehký: nejene se musel

douèit mnohé z programování, ale musel
také rozøeit to nejtìí, toti sestavit algoritmus vytvoøení celkové matice tuhosti
a vektoru pravé strany z elementárních matic a vektorù. To v èláncích toti nebylo. Jak
øeit velkou soustavu lineárních rovnic co
nejrychleji, dal za úkol svému partnerovi
Ing. Leitnerovi, který byl mým bridovým
partnerem. Ten mì také seznámil v bøeznu
1967 s Ing. Kratochvílem, protoe prý potøebují matematika. V øíjnu 1967 mi Ing.
Kratochvíl dal fotografickou kopii èlánku
Pin Tonga a Piana z èasopisu Solids and
Structures o konvergenci metody koneèných
prvkù. Tím, e jsem ten èlánek pøeloil do
matematiky, nìco pøidal a pøizpùsobil pasáe ze slavné Michlinovy knihy Problema
minimuma kvadratiènogo funkcionala, jsem
napsal obhajovatelnou kandidátskou práci,
kterou jsem v hrubém rukopise dokonèil
5. bøezna 1968. Takový byl stav, kdy v listopadu 1967 dal Ing. Kratochvíl svou prvou
informaci o MKP prof. Zlámalovi. Popsal
mu v ní princip metody a na co ji konkrétnì
aplikují. Zlámalova první reakce byla: No,
myslím, e metoda sítí je lepí.
Zlámal vak v inenýrském pøístupu rozpoznal polozapomenutou Courantovu mylenku z roku 1943, která zapadla proto, e
tehdy nebyly poèítaèe, na kterých by se dala
realizovat. Proto mu to nedalo, vyhledal
Kratochvíla a nechal si od nìj podrobnìji
o MKP poreferovat. Dozvìdìl se tak mimo
jiné o do té doby známých interpolaèních
polynomech 2. a 3. stupnì na trojúhelníku,
které dodnes inenýøi nazývají Veubeckùv
element a Holandùv element podle jejich
prvních uivatelù. A protoe zrovna nemìl
na èem pracovat, dal si za cíl dokázat konvergenci metody koneèných prvkù pøi pouití Veubeckova elementu. Práce se mu tak
daøila, e dokázal konvergenci i pro Holandùv element a navíc zkonstruoval trojúhelníkový C1- prvek, tj. polynom jednoznaènì
urèený takovými parametry, e globální
funkce, která je pomocí nìj na triangulaci
zkonstruovaná, je spojitá i s obìma svými
prvními parciálními derivacemi v celé ztriangulované oblasti s polygonální hranicí. To
u byl velký výsledek, a kdy po vtipném
triku dokázal také pøísluný interpolaèní teorém, byl èlánek hotov. V kvìtnu 1968 sice
v Numer. Math. vyel èlánek amerických
autorù Birkhoffa, Schultze a Vargy na podobné téma  pojednával o konvergenci Galerginovy  Ritzovy metody pøi pouití Ah-

1+1=3...
linových polynomù z roku 1964, co jsou
vlastnì obdélníkové Cm- prvky. Vzhledem
k malé pouitelnosti obdélníkových prvkù
byl Zlámalùv výsledek obecnìjí, navíc originálnìjí, mìl ve svém názvu MKP a poukazoval na souèasné inenýrské trendy. Zlámal je tedy první matematik, který ve své
práci uil výraz metoda koneèných prvkù.
Svým èlánkem Zlámal poukázal na jednu
oblast matematiky velmi málo zmapovanou
 její mapa mìla velký nápis HIC SUNT
LEONES.
Zajímavé je, e v roce 1968 publikovali
ètyøi rùzní inenýøi stejný trojúhelníkový C1prvek  ovem bez pøísluného interpolaèního teorému, pouze s poukazem na monosti
pøi øeení tenkých desek. V tom roce zaèalo
být v MKP horko, výsledky stíhaly výsledky a do práce se zaèali v dùsledku Zlámalovy práce zapojovat i matematici. V Brnì
jsme vak díky Ing. Kratochvílovi mìli náskok.
I kdy byl ve své podstatì Zlámal vdy
vlk - samotáø, v té dobì jsme si to ani neuvìdomovali. Ing. Kratochvíl se u nìj pravidelnì pøi svých návtìvách v LPS stavoval,
Zlámal se nemìl kromì mne s nikým
o MKP monost bavit a tak jsme dosti èasto spolu vichni tøi drunì sedávali v Zlámalovì pracovnì. Tento kolektiv se na jaøe
1968 rozrostl o dalího èlena: programátora Ing. Holuu - budoucí programátorskou
jednièku pøes MKP v Èeskoslovensku. Zlámal toti chtìl svoje výsledky ovìøit v poèetní praxi a povìøil proto Holuu, aby mu
jeho algoritmus pro výpoèet tenké desky
pøi pouití jeho trojúhelníkového C 1- prvku
naprogramoval.
Kratochvílovy programy obsahovaly
jako koneènìprvkovou násadu funkce, které
byly po trojúhelnících polynomy prvního
stupnì, take Holuova úloha nebyla lehká:
musel Kratochvílovy programátorské postupy zobecnit pro polynom pátého stupnì, kde
kromì derivací prvního a druhého øádu vystupovaly také derivace podle normály. Holua vdy øíkal, e programovat koneèné
prvky je snadná vìc (ale v závorce dodával,
e hledat chyby pøi ladìní je velmi obtíné).
A ladìní pøi tak komplikovaném programu
bylo k zoufání, protoe výsledky testovacích pøíkladù byly takové neslané nemastné
 zkrátka nepøesvìdèivé vzhledem k teoreticky pøedpovìzené pøesnosti. Zlámal se ptal
Kratochvíla: A poèítal tou metodou vùbec
nìkdo nìco. Kratochvíl se jen smál a øíkal
Zlámalovi, aby byl trpìlivý. V polovinì èervence 1968 nael Holua po nìkolikanásobné kontrole chybu v jednom indexu a testovací pøíklady najednou vyly s pøesností na
osm platných èíslic  èili naprosto pøesvìdèivì potvrzená teorie. Zlámal týden na to
odjel na konferenci do Edinburgu a tam poádal pøedsedajícího, aby smìl hovoøit o nìèem naprosto jiném ne na zaèátku roku
oznámil. To byl první mezinárodní referát
o metodì koneèných prvkù.
Po vstupu vojsk jsme se jetì více zakousli do práce. Zlámal psal souèasnì dva

èlánky; jeden o algoritmizaci MKP, druhý
o redukci parametrù  oba vyly krátce po
sobì v Numer. Math. a spolu s prvním èlánkem z roku 1968 mu vynesly pozvání do
USA a Francie celkem na tøi mìsíce za velmi výhodných finanèních podmínek. Odjel
zaèátkem roku 1970. Já v øíjnu 1968 zaèal
budovat hiearchii interpolaèních polynomù
na trojúhelníku  byla to cesta dlouhým tmavým tunelem a smìné na celé vìci je, e
z matematiky jsem na to nepotøeboval nic,
nepoèítám-li vìdomost, e souèet pøirozených èisel od jedné do n je roven1/2n(n+1).
V hlavì se mi rozsvítilo nìkdy na zaèátku
roku 1969 pøi veèerních zprávách tu sobotu,
kdy dávali druhé pokraèování Randalla
a Hopkirka. Èlánek, který mi udìlal jméno,
jsem pak sepsal bìhem mìsíce. Staèilo dokázat jetì jedno duchaplnìjí lemma a zobecnit trochu Zlámalovo dùkazové schéma
z jeho prvního èlánku o MKP. Zlámal tento
mùj výsledek odvezl na podzim 1969 do
USA a spolu s Bramblem jej odìli do lepího hávu, tj. pøísluné interpolaèní teorémy
dokázali v sobolevovských normách. Mezitím staèil Zlámal jetì pracovat na algoritmech pro prunostní výpoèty metodou koneèných prvkù a spolupracovat na nìkolika
drobnìjích èláncích.
V druhé polovinì roku 1970 zaèal Zlámal pracovat na své koncepci zakøivených
trojúhelníkových prvkù. První èást tohoto
díla mu vyla v roce 1973 v SIAM J. Numer. Anal. Je to práce typicky zlámalovská:
struèná, pøesná, srozumitelná. Zatím co první èást pojednávala o ideálních zakøivených
trojúhelníkových prvcích, jejich køivá strana je totoná s èástí hranice, druhá èást, jetì hutnìjí a pøitom rozsáhlejí, pojednávala
o reálných køivých trojúhelnících a numerické integraci na nich. Pøi psaní této práce
udìlal Zlámal jen jednu chybu: referoval
o dosaených výsledcích v prùbìhu práce pøi
jedné ze svých zahranièních cest. Prof. Raviart z Paøíe mi v roce 1975 øekl: Vìdìli
jsme, e jetì nìjakou dobu potrvá ne Zlámal èlánek pole do tisku. Museli jsme jej
pøedehnat. Dìlali jsme na tom s Ciarletem
témìø dnem i nocí a práci o køivých izoparametrických prvcích a numerické integraci na
nich jsme uveøejnili v Azizovì knize o matematických základech metody koneèných
prvkù, která vyla v rok konání konference
(tj. 1972). Tak vlastnì ztratil Zlámal pozici
svìtové jednièky v Numerical Analysis. Nic
nemìní na tom skuteènost, e Raviart mi
v téme hovoru pøiznal, e se metodu koneèných prvkù uèil z prvních Zlámalových
prací.
Uvedenými dvìma pracemi skonèilo Zlámalovo stacionární (èi eliptické) období. Od
roku 1973 zaèal pracovat na evoluèních problémech, které øeil kombinací metody koneèných prvkù a diferenèní metody. Zprvu
to byla lineární rovnice pro vedení tepla,
kde se zejména vìnoval vícekrokovým metodám; od roku 1975 zaèal analyzovat rùzné
nelineární typy. V období 197578 navíc
zásadním zpùsobem pøispìl k teoretickým

otázkám superkonvergence MKP. V období
198188 se vìnoval jednak øeení kvazistacionárního magnetického pole v nestejnorodém prostøedí a dále metodì koneèných prvkù aplikované na rovnice polovodièù.
Pozoruhodné je, e kromì zásadních matematických výsledkù publikovaných v renomovaných amerických èasopisech se vdy
zúèastnil na pøípravì algoritmu a podstatnì
tak pøispìl k praktické realizaci øeení problému pomocí prùmyslového programu.
Prof. Zlámal nenapsal ádnou knihu  byl
pøíli soustøedìn na hledání øeení praktických problémù. Nevydrel u ádné problematiky pøitom tak dlouho, aby ji zcela vyèerpal. Obraznì øeèeno: jeho brázda byla
iroká, ale ne tak hluboká, aby tam ádné
brambory nezùstaly. A pøi peèlivém zkoumání èlovìk zjistil, e jich tam zùstalo poehnanì. Je to moje dobrá zkuenost.
Je zajímavé, e se nikdy nezajímal o svoje ohlasy v èasopisech  citace ho zkrátka
nezajímaly a nikdy ádný Citation Index neotevøel. Citací mìl pøitom poehnanì; o tom
jsem se vdy pøesvìdèil, kdy jsem hledal
svoje citace, protoe nae pøíjmení jsou blízko sebe v anglické abecedì. Zato si zakládal
na velkém mnoství pozvání, která za svùj
ivot obdrel. Málokterý matematik odmítl
tolik pozvání jako on. Z formálních uznání
stojí za zmínku dvì: øadu let byl pøedsedou
matematického kolegia ÈSAV a obdrel
èestný doktorát Technische Universität
Dresden.
Prof. Zlámal zemøel náhle ve vìku 73 let
dne 22. èervna 1997. V jeho pozùstalosti
jsem nalezl seznam jeho èlánkù. Má 70 poloek, z toho 47 je vìnováno metodì koneèných prvkù. Od roku 1968 pracoval jenom
na této metodì. Asi 18 èlánkù je zcela zásadních. Kdybych je mìl hodnotit, uil bych
následující hodnotovou stupnici:
1 = záporný stupeò: stydím se za autora, e toto napsal,
0 = neutrální stupeò: práce mì nezajímá,
i kdy na ní nìco je,
1 = první stupeò: to je chytré  e mì to
nenapadlo,
2 = druhý stupeò: práce mì velmi obohacuje, jsem rád, e jsem ji poznal,
3 = tøetí stupeò: práce otvírá nový smìr
bádání.
Zlámalova práce z roku 1968 je tøetího
stupnì, zbývajících 17 druhého stupnì  mne
aspoò velmi obohatily.
Zlámalovo velké tìstí bylo, e první
inenýr na kontinentì, který zaèal pracovat
s metodou koneèných prvkù, pùsobil
v Brnì. Dalí vývoj událostí vak u náhoda nebyla.
Kdy vìdecká rada Fakulty strojního inenýrství VUT pøála Prof. Zlámalovi k jeho
sedmdesátinám, prozradil na sebe: Kdy
jsem v roce 1961 pøeel na strojní fakultu,
uvìdomil jsem si, e musím dìlat matematiku jinak, ne jak se dìlá na univerzitì. A to
se mu podaøilo dokonale.
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Společnosti

Česká stavební společnost tentokrát na východě
K èinnostem Èeské stavební spoleènosti patøí mimo jiné i kadoroèní poøádání zahranièních poznávacích a odborných zájezdù. Jména Ing. Eliky Hynkové, prof. Ing. arch. Jana
Bukovského, DrSc., Ing. Otty Podsedníka, CSc. jsou vdy zárukou vysoké kvality zájezdu.
Itineráøe zájezdù, které obsahují jak údaje geografické, tak i architektonické, dále pak odborné,
seznámení pøedevím s vodními díly, svìdèí o desítkách hodin strávených pøi jejich peèlivé
pøípravì. Autorem tìchto vynikajících materiálù, které obdrí kadý úèastník zájezdu, je Ing.
Otta Podsedník.

Krása kvetoucích Karpat uchvátila vechny.
Loòský rok byl mimoøádnì bohatý na zahranièní výjezdy. Èeská stavební spoleènost
pro své èleny a i pro dalí zájemce z øad pracovníkù fakulty pøipravila, na rozdíl od minulých let, hned zájezdy tøi. Koncem kvìtna
vyjeli èlenové ÈSS do severní Itálie, v èervenci byla realizována cesta na Podkarpatskou
Rus a v záøí se pro ty, kteøí se vloni nedostali
pro velký poèet uchazeèù do Francie, tato
úspìná exkurze do Bretanì a Normandie opakovala.
V poøadí ji desátý zahranièní zájezd ÈSS
smìøoval tentokráte na východ, na Ukrajinu,
pøesnìji do její jihozápadní èásti  na Podkarpatskou Rus (z naeho pohledu), do Zakarpatské oblasti (z pohledu Ukrajincù).
Vedení ÈSS mìlo mimoøádnì astnou
ruku, kdy si vybralo pro realizaci tohoto
zájezdu cestovní kanceláø Subcarpatia, která
se specializuje jen na tuto oblast. Její majitel
a zároveò ná prùvodce Ing. Libor Chytílek
byl u se zájezdy na Podkarpatské Rusi tøicetkrát. Zná ji lépe ne své vlastní boty, a to je
pro tuto zemi neuvìøitelných situací víc ne
potøebné.
Jak tedy probíhal devítidenní turistický
zájezd do zemì, která vzbuzuje tolikeré obavy, do zemì, její 45% oficiálnì pøiznaná nezamìstnanost pøímo dìsí, do zemì, její lachovití mladí muové døou na stavbách
i v naem mìstì a obèas nìkdo z nich si tady
vystøelí? Zájezd na území, na nìm se mnohý
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ná obèan starí generace narodil, do teritoria, které od roku 1919 bylo souèástí naí republiky a které na základì vnucené dohody
mezi SSSR a ÈSR bylo v èervnu 1945 pøipojeno k Ukrajinské SSR.
Nae putování zaèalo 10. èervence ráno.
V tu dobu jsme odjídìli autobusem na trasu,
která bude mìøit cca 2000 km a povede cestami i necestami.
Nae první zastávka mìla být v Olomouci. U na krátkém úseku naí cesty z Brna do
Olomouce jsme poznali, e naím prùvodcem
bude èlovìk, který nezapøe svou pùvodní profesi  dopravního inenýra, èlovìk s vysokou
kulturou mluveného projevu, èlovìk s velkým
kulturním rozhledem a navíc mu vtipný, se
smyslem pro humor.
V Olomouci jsme èekali na dalí úèastníky naeho zájezdu, kteøí sem mìli pøijet z Prahy. Èekací doba byla panem inenýrem vyuita k prohlídce mìsta.
Pøekroèení hranic na Slovensko v mnohých vyvolalo vzpomínky na bývalé Èeskoslovensko, nepøíjemný pocit, e nae republika je teï opravdu jen malou zemièkou.
Nádhera levoèského chrámu pøi dalí naí
zastávce vìtinì úèastníkù vyrazila dech.
Krásu levoèského námìstí jsme vychutnali
spolu s dobrou jugoslávskou zmrzlinou, za
kterou jsme utratili zbývající slovenskou
mìnu.
A u na nás èekaly hranice s Ukrajinou.

Ne, v této zemi se od dob Gogola pøístup
arogantního úøedníka k bezmocnému obèanu
pøíli nezmìnil. Dvì hodiny jsme nesmyslnì
èekali, pak pochodovali se zavazadly, aby byla
zrentgenována, pak nastaly nekoneèné tahanice kvùli seznamu úèastníkù a pak dalí problém, tkvící u neznámo v èem...
V pozdních noèních hodinách jsme dorazili do naí turbázy v Uhorodì. Pokojíky byly
na ukrajinské pomìry ucházející. Jen bohuel
ve vyích patrech netekla voda. Proè? Neznámo. Tento nepøíjemný záitek byl smazán
naí úèastí na ranní nedìlní bohoslubì v øeckokatolické katedrále v Uhorodu. Skuteènì
nejnádhernìjím hudebním nástrojem je kolený lidský hlas, a pokud je jich celý sbor,
umocnìný prostøedím pro nás exotického
a tajemného chrámu i obøadu, máte o nevední záitek postaráno. Po krátké prohlídce mìsta jsme pokraèovali pøes Mukaèevo a Chust obì mìsta jsme si také krátce prohlédli  údolím øeky Riky pøes Migorje na Sinìvirský
prùsmyk.
Ubytovali jsme se v 900 m nad moøem
v pìkném hotelu Kamjanka. Spali jsme v èistých 24lùkových pokojích. 0 tom, e jsme
v zemi, kde zítra ji znamená vèera, svìdèily jen patnì se zavírající dveøe a barevnì
zajímavé ruèníky vyrobené z umìlé hmoty,
nesající tedy vodu. Strava vechny velmi pøíjemnì pøekvapila. ádná mletá masa, ve èerstvé, chutné, se spoustou zeleniny a také se
zmrzlinou. Mìli jsme zaplacenu sice polopenzi, ale snídanì byla vlastnì obìdem, jen polévka chybìla. Ti, kteøí mají rádi mléèné výrobky, si skuteènì mohli pøijít na své. Mléko
pøímo od krav, nevídané chuti, máslo, které
neprolo mlékárnou, vynikající brynza. Èaje
hojnost.
Z Kamjanky jsme a do soboty podnikali
výlety. Autobus nás vdy kus popovezl,
kousek cesty jsme li spoleènì a pak ti fyzicky nejzdatnìjí se vydávali na trasu s horskými vùdci Koljou a Vasilem. Oba znali nejen
trasu, ale navíc byli schopni odpovídat na
spoustu dotazù a Vasil patøí ke skuteèným
znalcùm místní flóry. Poradí vám, jaké léèivé
byliny si mùete nasbírat. A nejen byliny si
mùete pøivézt, ale také borùvky, houby, pokud máte to tìstí a ony zrovna rostou. Sbìr
hub je zde dùvodem k omluvence ve kole. Je
to prakticky jeden z mála pøíjmù zdejích obyvatel. Ti ménì zdatní li s Ing. Chytílkem.
I tato trasa mìla svùj pùvab. Kdo chtìl, mohl
jít sám-individuálnì, kdo nechtìl, zùstal v hotelu. Ale takových nebylo. Vichni stateènì
lapali.
Hory jsou pokryty z vìtí èásti lesy, které
jsou v høebenových partiích vystøídány travnatými poloninami. Tradice pastevectví na
poloninách je prastará. Krása kvetoucích Karpat vechny chytla za srdce.
Opravdovou lahùdkou byl výlet k jezeru
Sinìvir, které je nejvìtím jezerem na Podkarpatské Rusi. Leí uprostøed lesù pod horou Oziròa. Jezero má protáhlý tvar a je ledovcového pùvodu. Jeho voda je azurovì
prùzraèná. Povìst o vzniku jezera je stylizovanì zobrazena na døevoøezbì na dvou mo-
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hutných døevìných sloupech, které tvoøí dominantu bøehu jezera. Lesnaté okolí je prohláeno za pøírodní rezervaci. Málokdo z nás
nìkdy pøedtím vidìl blankytnì modré slimáky, tùòky pøeplnìné malými abkami a rybkami a spoustu barevných motýlù, kteøí usednou i na ruku turisty a nechají se nosit kolem
jezera. Pøírodní krásy lze umocnit i kulináøskými záitky. V kolibì vám pøipraví i z telecího masa chutný a levný alik, který se sa-

pracovníci nám poskytli fundovaný výklad.
Na závìr exkurze se rozvinula pøátelská debata.
Jedním z nejvìtích bohatství Podkarpatské Rusi jsou kromì døeva, mramoru a soli,
také prameny minerálních vod. Úèastníci zájezdu si mohli dosytosti dopøát vod solných,
sirných, elezitých i uhlièitých. Na naich
cestách jsme se pravidelnì zastavovali u tìchto pramenù a samozøejmì, e jsme si èepovali

Døevìný øeckokatolický kostel v Koloèavì.

mozøejmì zapíjí vodkou. A to vám potom pøi
zpáteèní cestì k autobusu nevadí ani hustý
a vytrvalý dé.
Zajímavé pro èeské turisty bylo i muzeum
voraøství, i kdy bylo èásteènì znièeno loòskými povodnìmi. S jejich následky jsme se
èasto bìhem své cesty setkávali.
Vìtina Èechù zná pøedevím Koloèavu,
a to prostøednictvím Olbrachtova románu
Nikola uhaj loupeník a jeho dramatického zpracování Balady pro banditu. Nikola
uhaj vak není na Podkarpatské Rusi ani
v Koloèavì samé tím, èím u nás  hrdinou.
V koloèavské kole je velmi zajímavé
muzeum. Jeho novì koncipovanou expozici
pøipravili v roce 1996 pracovníci Vlastivìdného muzea ve Vsetínì. Pro návtìvníky
(zvlátì mue) se stává nezapomenutelnou
i jeho prùvodkynì paní uèitelka Natalka Tumarec, která s vámi navtíví i koloèavský høbitov, kde vám ukáe nenápadné hroby Eriky
a Nikoly. Na jejich kovových køíích visí èeské trikolory. A budete-li mít tìstí, zahlédnete i Nikolovu dceru Annu tajerovou (77 let),
která ale o popularitu moc nestojí. Zajímavý
v Koloèavì je i døevìný øeckokatolický kostel
ze 17. století. U kostelíka najdete hroby dvou
èeských èetníkù, které Nikola zastøelil. A pro
dokreslení atmosféry zhlédnete v autobuse na
videu Baladu pro banditu.
Velmi zajímavou byla i návtìva hydroelektrárny u vesnice Ninyj Bystry. Byli jsme
zde ji oèekáváni vedením elektrárny a zdejí

minerálku i do zásoby, støídajíce tak vody
s vínem, které se pìstuje v niích oblastech
na jihu.
Na zpáteèní cestì jsme si nakoupili velmi
levné koíkáøské výrobky v Ize, v mìsteèku
proslulém touto ruèní výrobou. Snad u kadého domku tam visí na plotì hotové výrobky.
Neodoláte, nakoupíte ve velkém.
Poslední naí delí zastávkou na území
Podkarpatské Rusi byl opìt Uhorod. Zde nám
dìlal prùvodce primáø zdejí tuberkulózní léèebny pan dr. Dumniè. Navtívil s námi nejen
hrad s muzeem a karpatským folklórem, ale
podal nám ke vemu, vèetnì expozice karpatské pøírody, skuteènì fundovaný výklad. Pan
primáø el s námi také do skanzenu, který byl
pro vìtinu z nás velkým pøekvapením. Pøedèí toti ná Ronov i Veselý kopec. Najdeme
zde nejen starý obytný dùm rolníka z údolí
øeky U, ale také starou kolu, huculskou
usedlost, maïarskou chalupu, bydlitì Rumunù. Skanzenu nechybí kostelík, mlýn, zvonièka. Pan doktor je èlovìk vestranný. On,
76letý mladík, byl v parném pozdním odpoledni z nás nejèilejí. Nezapomnìl ale ani na
svou profesi. Naordinoval nám vylouèit sùl,
støídmost v jídle, sklenku èerveného vína pøed
spaním a pohyb. Jen jsem nepostøehla, kam
máme zaøadit tu slaninku s èesnekem, o které
tak krásnì vyprávìl. Skuteèným poitkem
bylo poslouchat jeho krásnou èetinu nezanesenou novotvary. Pan doktor je také milovníkem hudby. To on je éfdirigentem u-

horodského chrámového sboru. Navíc je jetì
politicky èinným, usiluje o autonomii Podkarpatské Rusi. Celá tato oblast je v souèasné
dobì poukrajintována. Ing. Chytílek nás
upozoròoval na vznik nových památníèkù,
které rostou jako houby po deti. (Obvykle se
postaví køí, na nìm se objeví tabulka s popisem události, v ní hlavní kladnou roli hrají
pravovìrní Ukrajinci.) I tak se dìlá historie.
Ná pobyt rychle ubìhl. Jetì jsme staèili
zaregistrovat novou výstavbu na okrajích vìtích mìst. Bohuel z valné èásti monstra, vypovídající o tom, e i tady má silný vliv architektura Dallasu, dovedená èasto a ad
absurdum.
Bìhem naeho zájezdu se nikdo nezranil,
nikomu nebylo nic ukradeno, ztracené vìci
byly nalezeny, nikdo neonemocnìl a i zabloudiví úèastnice zájezdu se nakonec astnì
nala. Mnozí úèastníci si slibovali buï nahlas
èi v duchu: Já se tam vrátím...
Svou zprávu o zájezdu Èeské stavební
spoleènosti na Podkarpatskou Rus bych si
dovolila uzavøít citátem Jaroslava Kusaly
z jeho turistického prùvodce s názvem Podkarpatská Rus: Stojí za to pøekonat byrokratické pøekáky na hranicích, vydret trochu nepohodlí, nahlédnout do tìkého ivota
v podhorských vesnicích a pøedevím  vydat
se na høebeny polonin. Civilizaèní vymoenosti jsou krásná a pøíjemná vìc, ale obèas
není na kodu odpoèinout si od nich a srovnat
si trochu mylenky i ivotní hodnoty. O to víc
pak po návratu domù oceníme, e na bìné
ivotní potøeby nemusíme vystát nekoneènou
frontu, e pro nae dìti není èokoláda nebo
pomeranè jen výjimeènou pochoutkou, e autobusy jezdí podle jízdního øádu a spoustu
dalích malièkostí, které nám pøipadají samozøejmé. Tolik citát.
To neváhejte a na Podkarpatskou Rus si
také zajeïte.
PhDr. Vilma Skácelová
Foto: PhDr. Marcela Rùièková

Jakoby se tu zastavil èas
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Významné výroèí, které je velmi tìsnì spjato s historií Èeské vysoké koly
technické, si pøipomenula brnìnská
chemická obec. Bylo jím sedmdesáté
výroèí zaloení první poboèky tehdy
Èeskoslovenské chemické spoleènosti
v Brnì, s pùsobností pro Moravu a Slezsko.
Tomuto aktu, k nìmu dolo 29. ledna
1929, pøedcházela dlouhá historie snah
o svobodnou výmìnu vìdeckých informací
a stavovské sdruování v profesionálních
spolcích a spoleènostech, které má
v prùmyslovì nejvyspìlejích zemích tehdejí C. k. rakouskouherské monarchie (Èechách, na Moravì a ve Slezsku) více ne
dvousetletou tradici, zahájenou dokonce
pøed Velkou francouzskou revolucí a jejími osvícenskými vlivy.
Prvou institucí toho druhu byla Spoleènost neznámých vzdìlancù v zemích rakouských (Societas eruditorum incognitorum in terris Austriacis), zaloená
Josefem
Petraschem
v Olomouci
v r. 1746. V r. 1799 vznikl v Brnì Krouek pøátel pøírodovìdných znalostí a vlastivìdy, pøedmìtem jeho zájmu byla pøedevím fyzika a chemie. Ji tehdy sílily
tendence spojovat spolky a zájmová sdruení a tak byla v roce 1811 ustavena Moravská spoleènost pro zvelebení orby, pøírodoznalství a vlastivìdy. Je pochopitelné,
e tehdejí zájmové spoleènosti se sdruovaly kolem vzdìlávacích institucí, osvíceneckých církevních organizací za podpory vlastenecké lechty, která byla
v èeských zemích nositelem technického
pokroku, zakládajíc po zruení nevolnictví prvé manufaktury a rozvíjejíc i pokrokové zemìdìlství a na nì navazující textilní a potravináøský prùmysl.
Takovými institucemi byly na Moravì
Stavovská akademie v Olomouci a Augustiniánský kláter v Brnì, vedený osvíceným opatem Frantikem Nappem, podporujícím rozvoj vìdy a kultury. V nìm
pùsobila øada známých osobností, jako Jan
Øehoø Mendel, Frantiek Bratránek, Frantiek Matìj Klácel a dalí. V Praze to byla
nejen tehdy Karlo-Ferdinandova universita, ale zejména Polytechnický institut,
zaloený jako nejstarí technická kola rakouského mocnáøství v r. 1806.
Z mnoha rùzných meních a lokálních
spolkù se zamìøením na chemii vzniká na
pozadí rozvíjejícího se technického kolství v Èeských zemích Èeská spoleènost
chemická, jako jedno z nejstarích profe-
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sionálních sdruení, ji v roce 1866. Od
zaloení této vìdecké spoleènosti je také
vydáván èasopis Listy chemické (v r. 1999
mající ji pozoruhodný 123. roèník). Na
nìj navazující èasopis Chemické listy (93.
roèník) dnes vydávaný Asociací èeských
chemických spoleèností (její souèástí je
Èeská spoleènost chemická) v sobì inkorporuje i døívìjí Èasopis pro prùmysl chemický (109. roèník).
Idea spolku, zamìøeného na chemii
a chemickou technologii na Moravì,
vznikla záhy po zøízení odboru chemického inenýrství na C. k. Èeské vysoké kole technické Frantika Josefa v Brnì
v r. 1911 a zesílila zejména po vzniku svobodného èeskoslovenského státu spolu
s prudkým rozmachem národního sebevìdomí, kultury a prùmyslu ve dvacátých
letech. V novém státì navázala na døívìjí
Èeskou spoleènost chemickou Èeskoslovenská spoleènost chemická se sídlem
v Praze. V tehdy druhém nejvìtím kulturním a kolském centru Èeskoslovenska,
Brnì, dolo po øadì pøípravných prací
k ustavení prvé poboèky Èeskoslovenské
spoleènosti chemické zejména z popudu
zakladatelù odboru chemického inenýrství na Èeské vysoké kole technické, a to
jejího prvého dìkana Prof. PhMr. PhDr.
Bohumila Kumy (18731943), jako
i dalího ze zakladatelù uvedeného odboru Prof. PhMr. PhDr. Jiøího Baborovského (18751946). Oba tito významní èinitelé jsou zapsáni zlatým písmem do
letopisù Vysokého uèení technického
i Masarykovy univerzity v Brnì. Prof.
Kuma byl dìkanem odboru chemického
inenýrství ÈVT r. 19121913 a 1916
17, dìkanem pøírodovìdecké fakulty
r. 19201921, pozdìji byl i rektorem univerzity. Prof. Baborovský byl dìkanem
odboru chemického inenýrství r. 1914
15, 192728 a 193637, rektorem ÈVT
byl r. 192021 a 192324.
Pøípravné práce na zaloení poboèky
probíhaly od r. 1924 a v lednu 1929 dolo
k jejímu ustavení. Prvá poboèka sdruovala chemiky Moravy a Slezska. Pøi zaloení mìla 50 èlenù, v následujícím roce
dosáhl poèetní stav ji 145 èlenù. Nejvyího poètu èlenù bylo dosaeno v roce
1951, a to 401. Od r. 1953 dolo
k pøestupu èlenstva do novì ustavených
poboèek v Olomouci, Ostravì a Zlínì.
Brnìnská poboèka od svého zaloení
vyvíjí aktivní èinnost, v ní se zrcadlí rozvoj chemických oborù na kolách

i v prùmyslové praxi a vìdeckovýzkumné
základnì. Odborné aktivity se zamìøily na
poøádání pravidelných pøednáek významných tuzemských i zahranièních odborníkù, organizaci postgraduálních kol a kurzù a organizaci chemických sjezdù,
(v èem se existující poboèky støídají).
Brnìnská poboèka byla poøadatelem celostátního chemického sjezdu v letech 1935,
1949, 1950, 1962, 1974, 1977 a 1988.
Dalí poøadatelství je plánováno na rok
2002.
K významným aktivitám patøí kurzy
praktické spektrální analýzy, jich se
v letech 19541963 uskuteènilo 7, na nì
navázaly Letní koly NMR spektroskopie,
jich bylo v letech 19741987 poøádáno
celkem 8 s diferencovaným zamìøením.
Rozsáhlou aktivitu tvoøí akce v oboru
chromatografie i dalích separaèních
a elektromigraèních metod. Pod zátitou
poboèky probìhlo 15 kurzù plynové chromatografie, letní koly se specializovanou
tématikou a kurzy elektromigraèních metod. V tìchto oborech lze napoèítat 48
konferencí, kolokvií, symposií, kurzù, letních kol a semináøù v letech 19561981
s úèastí pøes 2 400 frekventantù. Dalím
nosným tématem je chemie heterocyklických slouèenin, v nìm bylo uspoøádáno
5 symposií s rozsáhlou mezinárodní úèastí v letech 19631996. Ètvrtou významnou oblastí je aplikace výpoèetní techniky
v chemii a chemometrie. Mezinárodní
akce Chemometrics, zamìøená na analytickou a fyzikálnì-organickou chemometrii, byla poøádána v Brnì v letech 1990,
1993, 1996 a 1999. Vedle uvedených nosných témat poøádala brnìnská poboèka
mnoho dalích akcí k rùzným aktuálním
tématùm.
V posledním desetiletí se stalo dobrým
zvykem brnìnské chemické komunity, e
veøejné habilitaèní a profesorské pøednáky jsou mimo poadavky øízení (pøedepsané zákonem) konány na pravidelných
mìsíèních schùzích Chemické spoleènosti. To pøispívá k vysoké úrovni habilitaèních a profesorských jmenovacích øízení
v chemických oborech v Brnì i k vzájemné informovanosti.
Historie brnìnské poboèky jasnì ukazuje její sepìtí s odborem chemického inenýrství Èeské vysoké koly technické
i s Pøírodovìdeckou fakultou Masarykovy university. Pohled do historických záznamù o vedoucích funkcionáøích poboèky (pøedseda, jednatel, hospodáø)
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dokumentuje významné postavení pøedních profesorù brnìnské techniky. Jméno
J. Baborovského zde dominuje v r. 1929
a poté nepøetritì v letech 19381945.
F. Perna (dìkan 194748, 194950 a rektor 195051) zde figuruje nepøetritì
v letech 19291938. V r. 1938 byl pøedsedou poboèky V. Veselý (dìkan 192122,
193233, 193839, rektor 193031,
1945). V. Kubelka (dìkan 192425, rektor 194748) byl pøedsedou poboèky
v r. 1947. O. Viktorin byl jednatelem
v r. 1946. Se jménem J. Lauschmanna se
setkáme v letech 19491974 celkem sedmkrát jako pøedsedou. Primát co do
dlouhodobosti nepøetritì zastávané funkce hospodáøe má nespornì A. Wagner
v období 19461975. V letech 197880
nalezneme jméno J. Brandtetra.
V souèasné dobì je FCH VUT v Brnì

zastoupena Z. Friedlem (místopøedseda)
a J. Matoukem (èlen výboru).
Èeská spoleènost chemická oceòuje
zásluhy o svùj rozvoj a chemii Hanuovou medailí. (Dr. Ing. Josef Hanu byl
profesorem analytické a potravináøské
chemie na ÈVUT v Praze a mj. je èestným
doktorem VUT v Brnì od 6. 5. 1933 za
mimoøádné zásluhy o rozvoj chemických
vìd). Od r. 1966, kdy je pøi stoletém jubileu Èeské chemické spoleènosti tato medaile udìlována, jí byli z brnìnských chemikù poctìni Jan Lauschmann, Arnot
Okáè a Alois Wagner (1966), Mirko Hrubý, Václav Kubelka a Jan Vøeál (1973),
Josef Trtílek (1974), Jaroslav Janák
(1977), Karel Dostál (1981), Zdenìk Valtr (1984), Karel Veselý a Milan Kratochvíl (1990) a Lumír Sommer (1999).
Z nich je vìtina spojena s Vysokou ko-

lou technickou E. Benee, Vojenskou
technickou akademií a Vysokým uèením
technickým jako jejich absolventi nebo
akademiètí pracovníci. Poslednì jmenovaný nyní pùsobí na FCH VUT.
V r. 1988 byla poboèka poctìna medailí Beilsteinova institutu ve Frankfurtu
nad Mohanem.
K sedmdesátému výroèí byla Èeskou
spoleèností chemickou  poboèkou Brno
vydána za pøispìní Masarykovy univerzity a Vysokého uèení technického v Brnì
pamìtní publikace: A. G. Pokorný, J. Janák 70 let první poboèky ÈSCH, zaloené
26. ledna 1929 v Brnì. 54 s., Brno 1999,
která sedmdesátiletou historii poboèky
i její vztah k VUT podrobnì dokumentuje.
Prof. Ing. Jiøí Matouek, DrSc.
FCH VUT v Brnì

Konference

První mezinárodní vědecká konference Chemistry and Life
K významným odbornì zamìøeným
akcím akcím bezesporu náleí prvá rozsáhlejí mezinárodní vìdecká konference Chemistry and Life, konaná v záøí
1999.
Konference sestávala z jednodenního
plenárního zasedání a jednodenního jednání ve ètyøech sekcích. Vzhledem k velkému
mnoství pøihláených sdìlení do programových sekcí jejich program zahrnoval
vedle pøednáek velké mnoství plakátových sdìlení.
Plenární zasedání zahájil uvítáním pøítomných, mezi nimi 41 zahranièních hostù
ze 6 zemí, dìkan fakulty Prof. Ing. Lubomír Lapèík, DrSc. Slavnostní úvod pøednesl Prof. Ing. Petr Vavøín, DrSc., rektor
VUT v Brnì. Plenární zasedání bylo vedeno v angliètinì.
Z plenárních pøednáek stojí za pøipomenutí analýza spolupráce mezi univerzitním výzkumem a prùmyslem, pøednesená
L. Lapèíkem, dále pronikavá vize o ivotì
jako systémovém fenoménu z úst J. Schurze (Graz/A) a øada dalích klíèových sdìlení, vztahujících se k programu konference
a jejích sekcí. A. Korgo (Basel/CH) zdùraznil význam tropických áv pro výivu,
zdraví a vitalitu, J. Hirsch (Bratislava/SK)
rozebral inhibièní úèinky amoniguanidinu.
T. G. Langdon (Los Angeles, CA/USA) se
zabýval problémy superplastického formování kovù a jeho perspektiv, P. V. Krivenko (Kiiv/UA) se vìnoval budoucímu trendu v trvanlivosti betonù. P. Pelikán
(Bratislava/SK) rozvinul významné teoretické téma trojrozmìrného výpoètu elektronové struktury v chemii pevné fáze, R. P.
Kusy (Chapel Hill, NC/USA) informoval

o progresivních aplikacích vyztuených
kompozitù v medicínì a M. Gheorgiu
(Brno/CZ) rozebral perspektivy chemických informaèních systémù.
Program konference byl zvolen tak, aby
ukázal na souèasné a perspektivní problémy chemie a progresivních chemických
technologií v hlavních rozvojových smìrech, které odpovídají koncepci výchovnì
vzdìlávacího programu Fakulty chemické
VUT v Brnì, který se opírá o analýzu trhu
práce v transformujícím se ekonomickém
okolí, evropské a svìtové trendy v chemii
a vìdách na pomezí chemie, fyziky a biologie, jako i chemických technologií a biotechnologií i jejich podíl na strategii vývoje postmoderní spoleènosti  trvale
udritelném rozvoji. Nevýhoda budování
fakulty od naprosté nuly navíc v nepøíznivém ekonomickém prostøedí byla tak
vyváena výhodou absence konzervatismu,
typického pro nìkteré kamenné fakulty,
petrifikující programy urèené pro minulost
a nedostateènì se otevírající novým trendùm.
V programu konference byla vìnována
patøièná pozornost novým materiálùm
a predikci jejich vlastností pro èetné aplikaèní sféry  strojírenství, elektrotechniku,
mikroelektroniku, výrobu a uití stavebních
hmot, iroké spektrum oborù spotøebního
prùmyslu, polygrafii i medicínské aplikace.
V tomto smìru byla velká pozornost vìnována technologickým procesùm ve výrobì
i zpracování polymerních a kompozitních
materiálù, anorganických silikátových
a kovových materiálù. Významné informace se týkaly nìkterých vlastností nových
materiálù v souvislosti s fotochemií a elek-

tronikou, jako i degradaèními mechanismy. irokou varietu problémù výivy,
výroby, konzervace a spotøeby potravin
a základních potravináøských produktù,
opírající se o biologické, mikrobiologické,
biochemické a biotechnologické informace
pøinesl poèetný soubor sdìlení, vìnovaný
chemii potravin a biotechnologiím. Ukázal
mj. na citlivost této oblasti lidských aktivit
pro zdraví a zdravé ivotní prostøedí a navíc nutnost dosaení vysoké kvality a její
kontroly, nebo zde se více ne v kterémkoliv výrobním sektoru propojuje primární, sekundární a terciární sektor, zájem
výrobce s ochrannou spotøebitele na pozadí tvorby a ochrany ivotního prostøedí
a zdraví. Velká pozornost byla vìnována
problémùm chemie a technologie ochrany
ivotního prostøedí.
Zájemce o podrobnìjí informace o této
prvé a zdaøilé odborné akci rozsáhlejího
rozmìru, poøádané na Fakultì chemické
VUT v Brnì, jí se ze strany 175 tuzemských i zahranièních úèastníkù dostalo jednoznaènì kladného zhodnocení, odkazujeme na Sborník: 1st Meeting on Chemistry
and Life: Book of Abstrakts. Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 1999, 210 s., ISBN 80-214-1371-9.
Mezi autory je 67 pøísluníkù fakulty, mezi
nimi øada doktorandù a dokonce studentù.
Je mono mezi nimi najít jména absolventù
z prvních tøí bìhù, kteøí úspìnì ukonèili
studium v létech 19971999.
(Redakènì kráceno)
Prof. Ing. Jiøí Matouek, DrSc.
Èlen vìdeckého výboru
1. konference Chemistry and Life
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Významní chemici
VÝZNAMNÍ CHEMICI
Prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc., Dr. h. c.
Jaroslav Janák se narodil 25. kvìtna 1924 v Uhorodì. Absolvoval
reálku a Vyí prùmyslovou kolu chemickou v Praze. Vzdìlání ukonèil
v roce 1947 na Vysoké kole chemicko-technologického inenýrství, kde
v roce 1964 získal hodnost doktora chemických vìd. V roce 1965 se
habilitoval pro obor analytické chemie na Fakultì pøírodovìdecké Masarykovy univerzity.
V roce 1984 byl zvolen èlenem korespondentem Èeskoslovenské
akademie vìd a v roce 1992 na návrh vìdecké rady Masarykovy univerzity byl jmenován profesorem analytické chemie. Vysoké uèení technické v Brnì udìlilo v roce 1996 profesoru Janákovi èestný titul doctor
honoris causa.
Odbornou práci zahájil Jaroslav Janák v období let 1947 a 1951
v ústøední laboratoøi Chemických závodù v Litvínovì. Na odpovìdném
místì øeil rozbory plynù, vod a vývoj kontrolních metod pro vybudované výrobní zaøízení. Za tìchto podmínek se zrodila mylenka chromatografické analýzy plynù. V dalích letech 19511956 pracoval v Ústavu
pro naftový prùmysl v Brnì, kde zaloil analytické laboratoøe. Vìdeckou
èinnost zahájil geochemickým studiem. Vyvinul a v roce 1952 patentoval první analytickou metodu chromatografie plynù, pouitelnou na rozbory surových zemních plynù a zdrojù pøírodních vod, vyuívající plynový chromatograf jeho vlastní konstrukce. První patentovaný pøístroj
svého druhu na svìtì byl vyuíván ve své dobì zejména
v petrochemickém prùmyslu po celém svìtì.
V letech 19561964 byla na jeho návrh zøízena laboratoø pro analýzu
plynù Èeskoslovenské akademie vìd v Brnì (ÈSAV), kde v první etapì
vývoje vycházelo vìdecké úsilí z významných úspìchu Janákovy chromatografické analýzy plynù. Bìhem doby roziøoval toto pracovitì
a v roce 1936 dosáhl zøízení Ústavu instrumentální analytické chemie.
Ústav podporoval ès. realizaci výroby vìdeckých pøístrojù. Od roku
1974 byl ústav pøejmenován na Ústav analytické chemie ÈSAV, který
od roku 1993 existuje jako Ústav analytické chemie Akademie vìd Èeské republiky (AV ÈR).Tím bylo charakterizováno dalí rozvinutí vìdecké tematiky na metody irího spektra analytické separace, jako jsou
HPCL, ITP, SFC-SFE, CZE, FFF a pouití zamìøeno na biochemické
a ivotní prostøedí, ale i soudní lékaøství.
Podstatné je, e zaloil nejen èeskou a slovenskou kolu plynové
chromatografie, ale Ústav analytické chemie, který také v letech 1964
1970, dále 19731980 a poté 19901993 vedl.
Hlavním vìdeckým zájmem Jaroslava Janáka byla analytická chemie, metodologie a instrumentace plynové a stopové analýzy a separaèní
metody. Zaslouil se nejen o objev plynové chromatografie, ale té o její
rozíøení a uplatnìní nejen u nás, ale i ve svìtì. Nejvýznamnìjích výsledkù dosáhl v analýze plynù, definované pyrolýze ve spojení s plynovou
chromatografií, elementární analýze a isotachoforeze. Význam jeho poèinù spoèívá v soustavné práci roziøující vìdeckou základnu, ale i poznatky týkající se historických souvislostí chemické vìdy a techniky.
Jeho vìdecká èinnost obnáí na 350 pùvodních prací a 6 kniních pøehledù.
Od roku 1945 je èlenem Èeskoslovenské spoleènosti chemické
v Praze. Po roce 1951 pracoval ve výboru brnìnské poboèky ÈSCH pøi
ÈSAV. Za poboèku byl èlenem ústøedního výboru spoleènosti v Praze.
V Brnì byl mnohaletým pøedsedou a hlavním organizátorem spolkové
èinnosti poboèky. Velmi èasto pøednáel a s kolektivem svých spolupracovníkù organizoval postgraduální výuku, kurzy, semináøe, konference,
kolokvia, sympozia a propagoval Letní koly. Zaslouil se znaènou obìtavostí v poøádání celostátních sjezdù spoleènosti se snahou otevøenì
rozvíjet vìdecké ideje mladé generace. Patøí k nejvýraznìjím postavám
nejen brnìnské poboèky, ale i celé naí Èeské spoleènosti chemické.
Je èlenem Advisory Board mezinárodních èasopisù Journal of Chromatography (Holandsko), dále Journal of Chromatographis Science
(USA) a The Encyclopedia of Analytical Science, London (Velká Británie).
Je èestným èlenem The Chromatographic Society London, Èeské
spoleènosti chemické Praha a Slovenské spoleènosti chemické Bratislava.
Jeho vìdecké výsledky byly ocenìny doma i v zahranièí. V roce 1966
Technická univerzita Gdaòsk, Polsko; 1975 mezinárodní medaile M. S.
Cvéta For Distingunished Research in Chromatography Mnichov,
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SRN; 1977 Hanuova medaile ÈSCH pøi ÈSAV Praha; 1978 M. S. Cvét
Medal of The Societ Academy of Science Tallin, Estonsko; 1984
J. Heyrovského plaketa ÈSAV Praha; 1984 Technická univerzita Pardubice; 1990 Komenského univerzita Bratislava; 1991 Univerzita ve Ferraøe, Itálie; 1992 Masarykova univerzita v Brnì; 1996 Vysoké uèení technické v Brnì; 1999 afaøíkova medaile ÈSCH Praha. Dr. Ing. Adolf
G. Pokorný, CSc.

Prof. Ing. Milan Kratochvíl, CSc.
Katedra organické chemie Masarykovy univerzity v Brnì poøádala
pod zátitou svého rektora Prof. RNDr. Jiøího Zlatuky, CSc. ve dnech
23. a 24. listopadu u pøíleitosti 75. narozenin Prof. Ing. Milana Kratochvíla CSc. sympozion s názvem Chemie je jen jedna. Konference byla
zahájena zdravicemi a uznáními od øady pøedstavitelù organizací a institucí z Praky, Bratislavy, Koic, Pardubic a Olomouce. Pøednáející prezentovali své práce a publikace vìnované prof. M. Kratochvílovi v pøednákách i na posterech.
Milan Kratochvíl se narodil 20. prosince 1924 ve Starèi u Tøebíèe.
V roce 1949 absolvoval Fakultu chemickou Vysoké koly technické
v Brnì, kde zùstal a do roku 1951 jako asistent. Poté pùsobil na Vojenské akademii. Od roku 1961 se vìnoval pedagogické èinnosti na katedøe
organické chemie Fakulty pøírodovìdecké brnìnské univerzity. Zde dosáhl vìdecké hodnosti CSc., v roce 1963 se habilitoval pro obor organické chemie a v roce 1991 byl jmenován profesorem.
Po událostech v roce 1968 musel opustit pedagogickou èinnost na
Fakultì pøírodovìdecké. V letech 19791989 pùsobil ve Výzkumném
ústavu èistých chemikálií v Brnì (Lachema), kde mu bylo plnì umonìno deset let pracovat v oblasti matematické chemie. Brnìnská Lachema
umonila té svým sponzorským pøíspìvkem Sympozion zorganizovat.
Prakticky celoivotní výzkumnou práci vìnoval M. Kratochvíl teoretickému studiu reakcí a reaktivity. Soustøedil se zejména na metodologii
a formalizaci organické chemie a plánování syntéz s vyuitím poèítaèe.
Výsledky své práce prezentoval doma i v zahranièí a byl uznávaným
svìtovým odborníkem ve své specializaci. V oblasti matematické chemie a CAOS je spoluautorem 27 èasopiseckých sdìlení a dvou monografií (Academia, Springer).
Moderní pøístup k podání látky organické chemie byl dùsledkem jeho
novátorských snah, vycházejících z hlubokého poznání principù na základì studia Ingoldova díla  v té dobì se organická chemie uèila na
vìtinì kol úplnì jinak. Lásku k vybrané disciplínì dovedl vzbudit svým
zpùsobem podání, vzornou pøípravou a dokonale logickým vysvìtlením
dìjù. Jeho pedagogické mistrovství se odráelo i v zájmu støedokolských uèitelù o nový zpùsob výuky na støedních kolách. Pedagogická
èinnost M. Kratochvíla byla velmi bohatá. Externì pøednáel
v postgraduálním studiu na Fakultì chemicko-technologické Slovenské
vysoké koly technické v Bratislavì. Teprve po pádu totalitního reimu
se mohl vrátit jako uèitel katedry organické chemie na Fakultì pøírodovìdecké Masarykovy univerzity v Brnì. Zde pùsobil v pøednákách Matematické modely pro organickou chemii, v PGS vyuèoval Logickou
strukturu chemie a vedl semináøe. Pro pøednáky a cvièení publikoval
jako autor nebo spoluautor 24 uèebních textù a skript. V souèasnosti
pokraèuje v tvùrèí èinnosti na uèebnici Principy a modely organické
chemie.
Od roku 1948 je èlenem Èeskoslovenské spoleènosti chemické pøi
ÈSAV, kde byl dlouholetým funkcionáøem. V roce 1990 mu byla udìlena pamìtní Hanuova medaile, v roce 1994 Èestné èlenství za obìtavou
práci ve Spoleènosti a za pøínos k rozvoji chemie. Dále je dritelem
èestného uznání ÈSVTS odborné skupiny prùmyslové chemie MU
a Slovenské vysoké koly technické v Bratislavì. V roce 1994 mu byla
udìlena Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brnì. Pøi inauguraci
Fakulty chemické Vysokého uèení technického v Brnì v roce 1996 mu
bylo udìleno vysoké ocenìní  Zlatá medaile VUT.
Uèitelé Fakulty chemické VUT v Brnì a Fakulty pøírodovìdecké
MU v Brnì se stýkali pøedevím na pùdì Ès. spoleènosti chemické. Dvì
chemie v Brnì sledují zákonitosti vyplývající z chemismu reakcí anorganických i organických systémù skýtajících pøedpoklady rozvoje nových
materiálù. Ty se mohou liit v poslání, ale nemusí být podstatným rozliovacím znakem v dobì, kdy odborná veøejnost pøitaká k poznání, e
chemie je pouze jedna.
Dr. Ing. Adolf G. Pokorný, CSc.
Prof. Ing. Jiøí Brandtetr, DrSc.
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Dr. Alfred Bader

Dr. Alfred Bader se zapsal do povìdomí odborné chemické veøejnosti jako spoluzakladatel svìtoznámé firmy Aldrich Chemical Co., jedné
z nejvìtích svìtových spoleèností vyrábìjících èisté chemikálie, kterou
vybudoval takøka z nièeho. V roce 1975 firma Aldrich splynula s neménì
známou Sigmou. V roce 1991 byl donucen opustit vedení slouèené spoleènosti, kdy mu správní rada nemohla odpustit, e vìnoval znaèný
balík akcií kanadské Queens´ University.
Dr. Alfred Bader se narodil v roce 1924 ve Vídni idovskému otci
pùvodem z moravského Kyjova. Po otcovì smrti byl adoptován tetou.
Po Køiálové noci v listopadu 1938 se mu podaøilo získat spolu
s dalími idovskými dìtmi britské vízum, co mu nepochybnì zachránilo ivot. V roce 1940 byl jako nìmecký pøísluník internován pro podezøení ze pionáe a pøevezen do Kanady. Tam byl pozdìji pøijat ke
studiu na Queens´ Univerzity (Kingston, Onatario), kde vystudoval organickou chemii. Bader zùstal ve své kanadské Alma Mater, kde se po
dlouhé dobì cítil opìt jako rovnoprávný obèan, dodnes vìrný a jeho
podpora této univerzitì je dnes ji legendární. Pozdìji jetì studoval na
Harvardské univerzitì v USA.
Dr. Alfred Bader se bìhem svého ivota vìnoval se svojí manelkou
Isabel sbírání výtvarných dìl vlámských mistrù. Ji od svých edesáti let
mimoøádnì podporoval chemické vìdy a sponzoroval úèast mladých
èeských chemikù na zahranièních konferencích. obdivuhodná filantropická aktivita nabyla v roce 1989 nìkolika významných forem. Dr. Bader ustavil finanèní jistiny, z jejich úrokù jsou navdy hrazeny stipendia èeských studentù na významných svìtových univerzitách, jako

Harvardské, Imperial College of London, University of Pennsylvania a
Columbia University.
Byl si vìdom si svého moravského pùvodu a udroval pøátelské
vztahy s øadou naich chemikù. První pøíleitost k návtìvì Moravy
a Olomouce mìl a po válce, v roce 1949.
Jeho angaovanost pro èeskou chemii vyvrcholila v roce 1994 zøízením Ceny Alfreda Badera, která je spojena s udìlením finanèní prémie
mladým èeským organickým chemikùm do 35 let. Finanèní prostøedky
pro tuto cenu poskytuje Dr. Bader prostøednictvím Nadace pro obèanskou spoleènost a udìluje ji Èeská spoleènost chemická na základì rozhodnutí dvanáctièlenné komice. Z øady úspìných chemikù vznikl Klub
nositelù ceny Alfreda Badera.
Málokdo mùe ocenit vhodným zpùsobem velkomyslnou podporu
mladých chemikù a tìit se z rozvoje èeské organické a bioorganické
chemie. Udìlování prestiní ceny jménem sponzora Dr. Alfreda Badera
vyplývá z hlubokého zájmu, dùvìry a pøesvìdèení o vynikající úrovni
mladých èeských chemikù.
Èeská chemická spoleènost udìlila v roce 1994 Dr. Alfredu Baderovi svoji nejvyí poctu  èestné èlenství. V roce 1995 byl vyznamenán
Charles Lathrop Parsonsovou cenou Americké chemické spoleènosti.
Literatura:
Bader, A.: History of the Aldrich Chemical Co. Pøednáka.
Paleta, B., Koutek, B.: Chem. Listy 93, 54-55, 1999.
Paleta, O.: Bulletin ÈSCH, zima 1995, s. 16.
Draar, P., Paleta, O.: Bulletin ÈSCH, jaro 1994, s. 7.
Vièar, J.: Bulletin ÈSCH, podzim 1994, s.13-14.
Dr. Ing. Adolf Gustav Pokorný, CSc

Jubileum
Profesor Ing. Dr. Jan Cablík, DrSc. – 85 let
Koncem loòského roku se doil
85 let ná pøední
odborník v oboru
hydromeliorací
Prof. Ing. Dr. Jan
Cablík, DrSc.
Narodil
se
16. prosince 1914
v Kunovicích. Po
absolvování gymnasia v Uherském Hraditi
v roce 1933, studoval vodohospodáøský odbor
Fakulty stavební VUT v Brnì. Jeho studium,
tìsnì pøed závìrem, bylo násilnì pøerueno uzavøením vysokých kol. Studium ukonèil bezprostøednì po válce obhajobou diplomní práce
a státními závìreènými zkoukami v roce 1945.
V období protektorátu pracoval v Technické kanceláøi moravskoslezských obcí, mìst
a okresù v Brnì, kde konal práce mìøièské,
projekèní a rozpoètáøské. Zde spolupracoval
s Prof. Ing. Dr. Karlem Jùvou. Po osvobození
se profesor Jùva vrátil na stavební fakultu, kde
vedl Ústav meliorací I. a vzal si jej jako asistenta.
Pìtiletá praxe, kterou získal v Technické
kanceláøi, byla kvalitním praktickým základem
pro jeho dalí èinnost ve funkci vysokokolského uèitele. Brzy po ukonèení studia v roce
1949 obhájil akademický doktorát; v roce 1951
byl jmenován docentem; v roce 1958 kandidátem vìd, o dva roky pozdìji (1959) byl jmenován profesorem a v roce 1962 obhájil doktorát
vìd. Pùvodní náplní vìdecké a pedagogické
èinnosti Prof. Jana Cablíka byly pøedmìty
Ochrana pùdy, Rybníky a Pozemkové
úpravy. Byl kolitelem aspirantù pro obory

hydromeliorace a hydrologie a vychoval øadu
mladých následovníkù.
V roce 1953 a 195960 byl Prof. Jan Cablík dìkanem stavební fakulty a po ètyøi roky
195458 byl prodìkanem pro pedagogickou
èinnost. Po odchodu Prof. Karla Jùvy na VZL
se stal v roce 1960 vedoucím katedry hydromeliorací, jím byl a do roku 1972, kdy byl
z vedení katedry odvolán dìkanem FAST pro
ztrátu politické dùvìry (podpis petice ádající
odchod sovìtských vojsk v roce 1968). Po tomto datu uèil jen do konce semestru, nesmìl publikovat a po devìtadvacetileté slubì na VUT
musel odejít v roce 1976 pøedèasnì do dùchodu. I kdy nesmìl publikovat a uèit, velmi úzce
spolupracoval radou a zkuenostmi s mladími
pracovníky Katedry hydromeliorací.
Velmi rozsáhlá je jeho odborná èinnost.
V letech 19461948 se úèastnil tøí soutìí Spolku inenýrù a architektù, vdy získal cenu
a práce byla publikována. K nejvýznamnìjím
patøí studie Ochrana zemìdìlství pøed klimatickým suchem, která po doplnìní vyla kninì ve SZN 1951. Ve ètvrté soutìi v roce 1950,
vypsané Masarykovou akademií práce, získali
spoleènì s Prof. K. Jùvou tøetí cenu za studii
o protierozní ochranì pùdy. Tato práce vyla
v roce 1951 jako skriptum Ochrana pùdy.
V roce 1954 vydali celostátní uèebnicí Protierozní ochrana pùdy (SZN Praha 1954 a 1963),
v tomto roce vyel v Budapeti také její pøeklad do maïartiny. Autoøi kníky byli poctìni
Cenou osvobození mìsta Brna v roce 1955.
Tato uèebnice se stala základem pro rozvoj protierozní problematiky u nás.
V iroké odborné veøejnosti je Prof. Jan Cablík znám svými pracemi v oblasti malých vod-

ních nádrí rybnièního typu. Malými nádremi
se zabýval od poèátku své odborné èinnosti
a prvé èlánky publikoval ji v 1941. O malých
nádrích vydal skriptum Základy stavby rybníkù (SNTL  1955) a o pìt let pozdìji vydal
celostátní uèebnici Základy stavby rybníkù
a hospodáøských nádrí (SZN Praha, 1960). Pro
malé nádre zkonstruoval pneumaticky ovládanou výpus a násoskový vodomìr, urèený pro
odbìr vody poerákem, obì konstrukce byly patentovány.
Po odchodu Prof. K. Jùvy na VZ pøednáel
pøedmìt Závlahové stavby a v letech 1968 a
1973 postupnì vydal se spoluautorem 4 dílné
skriptum Závlahové stavby IIV.
Poznatky z výzkumu publikoval ve sbornících a odborných èasopisech. S nejnovìjími
poznatky seznamoval posluchaèe a aspiranty
na svých perfektnì pøipravených pøednákách.
Mnoho odborníkù vzpomíná na rybníkáøské
konference s poutavou tématikou, které organizoval v Èeských Budìjovicích.
Studenti, jeho aspiranti a asistenti, ale
i vichni, kteøí se s Prof. Janem Cablíkem setkali, s vdìèností vzpomínají na jeho nevední
ochotu, lidský a pøátelský pøístup, pomoc
v sloitých situacích. Dnes, i pøes vysoký vìk
a zdravotní problémy, zajímá se Prof. Jan Cablík o èinnost pracovitì, které po léta budoval
 Ústavu vodního hospodáøství krajiny, Fakulty stavení VUT. Radami, vycházejícími
z dlouholetých zkueností, pomáhá mladím
pracovníkùm. Jubilantovi pøejeme hodnì zdraví, osobní spokojenosti, aby mohl jetì dlouho v klidu sledovat výsledky své celoivotní
práce.
Prof. Ing. Jan álek, CSc.
Ústav vodního hospodáøství krajiny
Fakulta stavební VUT v Brnì
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Jak je neznáte

Mgr. Milan Klapetek
(Pokračování z minulého čísla)
Vzájemné vztahy mezi lidmi v určité
kultuře nelze vypozorovat z nějakých
turistických průvodců, nýbrž pouze tak,
že jste tam. Koncentrace lidí v New
Yorku je nepředstavitelná. Našinci by
se za takových podmínek brzy navzá−
jem povraždili. Američané se mi od za−
čátku jevili být velice milí a ohleduplní
(naštěstí jsem neměl žádnou patálii
s imigračními úředníky, to bych možná
zpíval jinou). V New Yorku se mi do−
konce chvílemi zdálo, že tam přechá−
zet ulici na červenou by bylo méně ne−
bezpečné, než u nás přecházení ulice
na zelenou. Auta tam při setkání
s takovou lidskou překážkou jednodu−
še zpomalí nebo počkají. Řidič autobu−
su, stojícího na červenou otevře člově−
ku, který dá najevo, že by rád nastoupil.
Taxikář zastaví uprostřed křižovatky
zákazníkovi, aniž se ozve hysterické
troubení a nadávky těch za ním. Úřed−
nice v bance (označená jmenovkou
s jejím křestním jménem) je na vás milá,
i když vaše nechápavost volá do nebe.
Prodavač housek na ulici se na vás
usměje a popřeje vám, Sire, příjemný
den. To jsou miniatury, ze kterých se
však skládá život. A co zločinnost? Zá−
leží patrně na tom, kam se člověk do−
stane, ale z divadel na Broadway jsem
chodil v noci přes půl Manhattanu pěš−
ky a neměl jsem menší pocit bezpečí
než v Brně na Staré osadě. Jen jednou
jsem viděl scénu, která stojí za zazna−
menání. Na Union Square stálo poli−
cejní auto a u něj muž s předpaženýma
rukama v poutech. Jeden z přítomných
policistů mu natíral zápěstí nějakou
mastí, aby ho to, chudáka, nebolelo.
Zločinec se přitom tvářil spokojeně
a odevzdaně, jako by byl v péči pra−
covnic salonu krásy.
Náboženství v Americe je fenomen,
pro který nestačí člověku pojmy a kate−
gorie, běžně dostačující v Evropě. Nej−
rozšířenějším a možno říci základním
náboženstvím v USA je protestantismus
kalvínsko−puritánské ražby. Bylo to pů−
vodně náboženství velmi přísné a neto−
lerantní. I Amerika měla své procesy
s čarodějnicemi. Mnohé rysy americké−
ho myšlení nesou rysy tohoto, dnes již
liberalizovaného puritanismu. Je to jed−
nak představa, že práce, činnost a ak−
tivita jsou pravým smyslem lidského ži−
vota a úspěch (vyjádřitelný vydělanými
penězi) je důkazem i měřítkem Boží mi−
losti. Odtud pochází americká rvavost

a dravost, stejně jako zásada „vždy
s úsměvem“ – keep smiling. Neúspěch
a zasmušenost či nedostatek optimis−
mu by zde znamenaly nepřítomnost
Boží přízně, což by vydávalo o daném
člověku velmi špatné svědectví. Něco
takového na sobě nedávají vidět ani
lidé, o kterých by dle našich měřítek
bylo možno říci, že jsou na dně. Je
ovšem nutno říci, že udržování takové
optimistické fasády může být někdy
velmi náročné, a je známo, že být psy−
chologem či psychoterapeutem je
v Americe velmi dobrý džob..
S vývojem a formováním americké
společnosti se měnila i náboženství,
a to především tím, že byla nucena od−
kládat svůj univerzalistický nárok. To
znamená, že byla nucena přehodnotit
zakořeněnou představu, že dané ná−
boženství je to jediné správné, věrné
a pravé, a proto by ho správně měli
všichni přijmout. Náboženství je dnes
pro Američana soukromou kulturní zá−
ležitostí, a není představitelné, že by
někdo někomu jeho náboženské před−
stavy inkvizitorsky opravoval. Něco ji−
ného je to, že mu nabídne jiné, jako
nabízí obchodník své (pochopitelně
lepší) zboží. Američané si dávají zále−
žet na tvrzení, že u nich je dokonalá
odluka církve a státu. To však pro nás
podivně kontrastovalo s tím, že ve vět−
šině chrámových a jiných nábožen−
ských prostor je na významném místě
americká vlajka. Odluka zde znamená
to, že se ústřední vláda nemůže dovo−
lávat žádného náboženství a žádné
náboženství se nemůže dovolávat vlá−
dy a její podpory. Rovnoprávnost všech

náboženství však má velmi rozmanité
důsledky. Posvěceným dnem je pro
křesťany neděle, pro Židy sobota. Ozý−
vají se však muslimové, že mají právo
na volno v pátek. Až se takto přihlásí
i budhisté, hinduisté, šintoisté a všech−
ny další kulty, nezbude již na práci den
žádný, jak si nám stěžoval radní jedné
z newyorských čtvrtí. Mnohá nábožen−
ství jsou z našeho evropského pohledu
nezvyklá a člověk by je v Americe ne−
čekal a nehledal. Mezi takové patří be−
zesporu tak zvaní Amish people. Jsou
to potomci členů různých novokřtěnec−
kých sekt, vypuzených z Evropy v době
protireformace, a my jsme navštívili ně−
která jejich zařízení a domácnosti ve
státě Pennsylvánie. Mnoho z nich do−
dnes spojuje svůj původ s Moravou,
a také jsem za těch šest týdnů viděl
v různých městech celkem tři Morav−
ské ulice. Původní národnost těchto lidí
je ovšem německá, a dodnes používají
německé liturgické knihy, i když již ně−
mecky většinou neumí. Styl jejich živo−
ta je charakteristický důrazem na spo−
lečenství, vyznačují se skromností
a rezervovaným vztahem k technice. To
se naprosto rozchází s tím, co by člo−
věk u nás považoval za americké. Zá−
kladním heslem jejich života není svo−
boda, nýbrž naopak „Gelassenheit“,
tedy jakási zajatost, skromnost a ohled
na Boha a na druhé lidi. Jsou to lidé
zvláštního skromného a jednoduchého
životního stylu. Ovšem, na rozdíl od
našich představ, vcelku skromným ži−
votem žije většina Američanů, takže tito
Amišové tam zas tak velkou anomálií
ani nejsou.
(Pokračování příště)

