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Je to tak dobøe?
Editorial záøijového èísla Události na VUT v Brnì napsal akademický sochaø Stefan Milkov.
Sochaø a grafik narozený v Bohumínì absolvoval v roce 1982 VUP v Praze. V roce 1987
byl spoluzakladatelem skupiny Tvrdohlaví. Mìl øadu samostatných i kolektivních výstav
u nás i v zahranièí  výcarsko, Spojené státy americké, Dánsko, Francie, Spolková republika Nìmecko aj. ije støídavì v Praze a Brnì.

V

ykonávám jedno z nejstarích povolání na svìtì (nejedná se o prostituci, nýbr o sochaøství)
a neumím si u vùbec pøedstavit, jak bych to zvládl bez pomoci techniky. Kde bych vzal èas
a odvahu pøistoupit ke kmeni èi kameni pouze s palicí a dlátem? Pøed zhruba dvìma sty lety nám tzv.
technická revoluce zásadnì zmìnila ivot, a to tak, e jsme jejím prostøednictvím zdánlivì zvítìzili nad
pøírodou, èemu jsme hned taky uvìøili. Technika nám ivot zrychluje a usnadòuje, zároveò nás vak
postupnì zbavuje naich pøirozených pudù, intuicí a vlastností a pøírodu likviduje. A já se ptám sám
sebe  je to dobøe?
Èlovìku vak jako jedinému autodestruktivnímu tvoru na planetì technika velice svìdèí. Nakonec,
obecnì vzato, lidský pokrok se u dávno nemìøí vyspìlostí duchovní, ale vyspìlostí techniky. Je to tak
dobøe? Nehledì k tomu, e pøeváná vìtina pièkových technických vynálezù vzniká v tajných laboratoøích zelených mozkù za úèelem lepího válèení a pak teprve pozvolna nìkteré z nich pøejdou do
normálního ivota.
Nae sondy létají na Mars, ale ozonovou vrstvu zalepit nesvedeme, zemìtøesení nezabráníme, povodním také ne, natopak tornádu, a rakovinu, pøi ví svaté technice, vyléèit neumíme. Nám známý
vesmír se stále komplikuje (jak jsme zjistili díky vyspìlé technice), hvìzdy zhasínají a nìkdy v budoucnosti nastane zøejmì znovu temno. Muský chromozom slábne, a je tak ohroeno dokonce i nae dalí
rozmnoování. Ale nám je to jedno, vdy to bude nejdøív tak za 250 tisíc let.
Technika podporuje konzum a konzum zase techniku. Kdy se mìlo pøehoupnout nové tisíciletí,
ili jsme v obavì z katastrofy, e se sesypou poèítaèe, co by znamenalo svým zpùsobem konec naeho
svìta. Mùeme ji virtuálnì létat, ít v jakémkoliv prostoru, dokáeme se virtuálnì radovat, plakat,
souloit. V budoucnu moná i jíst a vymìovat. To je nám ale dobøe!
Nae dìti jsou dìti techniky. Mùj starí syn spal ve své postýlce s vrtaèkou a èástí staré telefonní
ústøedny. Vrtaèce èasto roztomile ilal: Hajej, malinká. Mladí syn díky naí neopatrnosti objevil ji
v roce vìku mobil a stále jej vyadoval. Koupili jsme mu tedy zdaøilou maketu. Zradu okamitì poznal
a hraèkou s ukøivdìným pláèem mrtil o zeï. Tìko si umím pøedstavit, jak ho jednou budu pøemlouvat, aby vstal od poèítaèe a el se mnou k rybníku, kde bych ho chtìl nauèit chytat ryby nebo vyrobit
vrbovou píalku.
Tento zpùsob ivota, jakkoliv se mi zdá býti podivným, ji asi nelze zastavit. To bychom se museli
vichni stát poustevníky, a to se nikomu, ani mnì, nechce. Ledae by tomu uèinila pøítr samotná
Matka pøíroda. No, nìjaké signály by tady u byly. Tak uvidíme.
Konèím oblíbeným úslovím mého dobrého pøítele umìlce: Doufám, e pøijde èas, kdy si nae dìti
budou opékat buøty na zbytcích vaich poèítaèù.
Apropos: Tuto krátkou a ponìkud pøekotnou úvahu jsem koncipoval pøi jízdì z Prahy do Brna na
své milované japonské motorce, nabité elektronikou, obsah 1 000 cm, øadový ètyøválec, pìt ventilù na
válec, výkon 143 koní, výfuková pøívìra atd. atd Take proè zbyteènì pekuluju, e?
Stefan Milkov,
akademický sochaø
8/2003
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První inkubátor vysoké koly
v ÈR otevøe VUT v Brnì
V univerzitním kampusu Pod Palackého vrchem v Královì poli otevírá 16. záøí 2003 Vysoké uèení technické
v Brnì jako vùbec první vysoká kola v Èeské republice svùj vlastní Technologický inkubátor. Slavnostního
otevøení se zúèastní èlen Evropské komise pro vìdu a výzkum Phillip Busquin, místopøedseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje PhDr. Petr Mare, CSc., a ministrynì kolství, mládee a tìlovýchovy
JUDr. Petra Buzková, pøedstavitelé øady èeských vysokých kol i zástupci podnikatelské sféry.

Øeditel Jihomoravského inovaèního centra Ing. Jiøí Hudeèek.

V

ýstavba dvoupodlaního objektu o celkové uitné ploe
1250 m2 v ulici U Vodárny v tìsném sousedství budovy Fakulty strojního inenýrství VUT zaèala v záøí loòského roku.
Pronajímatelná plocha (cca 800 m2) je èlenìna do jednotlivých
segmentù s výmìrou 20 m2, které je podle potøeby moné propojovat. V objektu je k dispozici i laboratoø. Na nákladech výstavby ve výi 28,5 milionu korun se desetimilionovým grantem podílelo ministerstvo prùmyslu a obchodu, zbytek uhradilo VUT z vlastních prostøedkù.
Oznaèení inkubátor, které se ji u odborné i laické veøejnosti
iroce vilo, pøesnì odpovídá smyslu tohoto zaøízení. Nové firmy vznikají vdy na základì nìjaké mylenky. K její realizaci ve
výrobì vede ovem jetì obtíná a dlouhá cesta. Vìtina návrhù
inovací výrobkù nebo technologií vychází od technikù, kteøí
ovem málo vìdí o tom, jak se financuje výroba, jak se hledají
dodavatelé a zamìstnanci nebo jak se prosadit na trhu. Jejich
dobrý nápad proto potøebuje pomoc. Vznik nové výroby a firmy
lze pøirovnat k narození nedonoeného dítìte, které se bez zvýené péèe v inkubátoru neobejde. A stejnou péèi potøebují i zaèínající firmy. Technologický inkubátor jim právì takovou péèi
a zázemí má zajiovat.
Podle prorektora pro tvùrèí rozvoj VUT v Brnì Prof. RNDr.
Josefa Janèáøe, CSc., je inkubátor jednou z nejefektivnìjích
forem transferu výsledkù vìdy a výzkumu do prùmyslové praxe
a tím i jejich komercionalizace. Tak jako vysoké koly jinde ve
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svìtì má na tom samozøejmì zájem i nae univerzita. Vidíme
v tom jeden ze zpùsobù, jak se mùe Èeská republika, ji jako
jeden z èlenù Evropské unie, pøiblíit dynamice hospodáøského
rùstu nejvyspìlejích svìtových zemí, øekl prorektor Josef Janèáø. Podle nìj budou mezi pøímé pøínosy Technologického inkubátoru pro VUT v Brnì patøit penìní nebo nepenìní platby (napø. akcie) za pronájem prostor a poskytované sluby. Nepøímým ziskem se stane i dalí zvýení prestie VUT, vytváøení
pracovních míst pro jeho absolventy a také budoucí rozíøení
daòové základny, nebo novì vzniklé firmy budou platit danì,
jejich èást se do vysokého kolství opìt vrátí.
Manaersky bude chod Technologického inkubátoru zajiovat Jihomoravské inovaèní centrum (JIC), které bude mít
v jeho budovì zpoèátku i své sídlo. Právì øeditel JIC Ing. Jiøí
Hudeèek poskytl naemu èasopisu podrobnìjí informace související s èinností Technologického inkubátoru VUT.
: Co je to JIC a jaký je jeho vztah k Technologickému inkubátoru VUT?
Jihomoravské inovaèní centrum (JIC) bylo zaloeno jako
zájmové sdruení ètyø právnických osob  VUT, MU, Jihomoravského kraje a mìsta Brna. JIC je produktem Regionální inovaèní strategie, kterou ve spolupráci s EU vypracovala Regionální rozvojová agentura jiní Moravy. Jejím obsahem je vlastnì analýza inovaèního potenciálu jiní Moravy, na jejím základì bylo také definováno osm opatøení zamìøených na rozvoj
inovací v naem kraji. Jedním z nich je i vznik JIC, které má
slouit k vlastnímu naplòování inovaèní strategie. Ve vztahu
k vysokým kolám chce být JIC urèitým prostøedníkem mezi
podnikatelskou a akademickou sférou. JIC má za úkol také zajiovat správu a provoz vznikajících inkubátorù. Po dohodì
vech èlenù sdruení bylo rozhodnuto, e JIC bude prozatím
sídlit v prostorách právì otevíraného objektu Technologického
inkubátoru VUT. Pro VUT to je výhodné v tom, e JIC, které je
stoprocentnì financováno z prostøedkù kraje, tak bude manaersky zajiovat správu a provoz inkubátoru. Budova inkubátoru
samozøejmì zùstává plnì ve vlastnictví VUT, které ji z prostøedkù svých za finanèní úèasti ministerstva prùmyslu a obchodu
vybudovalo.
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: Kdo rozhoduje o pøidìlení místa v inkubátoru?
Souèasný stav je takový, e zájemci se obracejí buï pøímo na
JIC, nebo je k nám nasmìruje vedení VUT. Podle stupnì rozpracovanosti (idea, patent, poloprovoz) jejich podnikatelských
projektù jim nabídneme spolupráci. Rozhodující pro pøijetí firmy do inkubátoru je kladný posudek Prùmyslové rady VUT, která je jmenována rektorem. Samozøejmì e JIC chce prosazovat
pøi tomto posuzování i irí regionální zájmy inovaèní strategie.
: Co je podle vás smyslem inkubátoru?
Smyslem inkubátoru je transfer výsledkù vìdy a výzkumu do
podnikatelského sektoru. Inkubátor je prostorem, kam mohou
zaèínající firmy pøijít se svým projektem a kde získají pomoc
nutnou k jeho realizaci. Pokud se ukáe její sobìstaènost, firma
z inkubátoru odejde.
: Jak dlouhou dobu mohou firmy v inkubátoru strávit?
To samozøejmì závisí na druhu podnikání. Softwarová firma mùe prokázat svou ivotaschopnost do jednoho roku. Jiná
situace je napø. u projektù z oblasti chemie nebo biotechnologií, pro které je tato èasová hranice urèitì delí. Nemìla by vak
pøesáhnout období pìti let. Realizaci projektù firem v inkubátoru budeme peèlivì monitorovat, budeme také vyuívat regulace
prostøednictvím diferenciace výe poskytovaných výhod v závislosti na èasovém faktoru. Rozhodnì zde nechceme mít stejné
firmy pøíli dlouho, ale naopak by se tu mìly r ychle støídat.

: Jaké sluby zaèínajícím firmám inkubátor nabízí?
Rozdìlil bych to do dvou oblastí. V té první je to pronájem
prostoru  kanceláøské a výrobní plochy, laboratoø, zasedaèka
vèetnì nezbytného sociálního zázemí, parkovací místa. Samozøejmì také základní infrastruktura, jako je pøívod elektøiny,
vody, tepla, telefonní a internetové napojení, úklid, ostraha.
Dále kanceláøská technika (prezenèní technika, kopírka, tiskárna), potovní sluba, pøepis textù apod. Poskytované sluby jsou
dotované a pro zaèínající firmy tak finanènì velmi výhodné. Druhou oblastí jsou sluby vyí úrovnì. Patøí mezi nì napø. ekonomické, právní a patentové poradenství, vyhledávání partnerù,
vypracování business plánu, marketingové studie, technologické
audity, pøíprava evropských projektù a øada dalích. I u externích
expertù jsme schopni naim klientùm zajistit výhodnìjí ceny.
: Jak se podaøilo zatím inkubátor obsadit?
Z 550 m2 kanceláøských ploch máme zadáno pøes 75 procent, laboratoø (280 m2) zatím zaplnìna není, s potenciálními
zájemci se jedná. Z jedenácti firem, které se pøihlásily do výbìru, uspìlo na základì kvalitního podnikatelského zámìru osm.
Jsou mezi nimi dvì programátorské firmy, strojírenská firma
zabývající se problematikou vstøikování do motorù, dalí pracuje na technologii tavení èedièe pro výrobu vláken a budeme zde
mít i firmu, která vyvíjí metodu recyklace stavební suti na nový
materiál. Firmy, které mají zájem ucházet se o dosud volné prostory, nás mohou kontaktovat pøímo v inkubátoru.
: Poskytujete startujícím firmám také nìjaké úvìry?
Zatím jetì ne, i kdy s tím do budoucna poèítáme. Prozatím pracujeme na vytvoøení fondu rizikového kapitálu, který
vznikne z prostøedkù evropských fondù, veøejných i privátních
zdrojù. Pùjèky zøejmì budou jitìny formou akciového vstupu
do úvìrované firmy.
Igor Mauk

Budova Technologického inkubátoru VUT v Brnì.

SUMMARY:
As the first university in the Czech Republic, Brno University of
Technology will be opening its own Technological Incubator in the
Pod Palackého vrchem campus on 16th September 2003. The
construction of the two-storey building with a total useful area of
1250 sqm in the U Vodárny street began in September last year.
8/2003
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Co si o tom myslíte?
Jednou z dalekosáhlých zmìn, kterou má doznat souèasná podoba maturitních zkouek na èeských støedních kolách, je pøesun matematiky z kategorie povinných pøedmìtù pouze do tìch volitelných. Tak to vyplývá
z pøipravovaného modelu jednotné státní maturity na vech naich typech støedních kol, který prosazuje
Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy (MMT) ÈR. Takovou zmìnu vak dùraznì odmítá mnoho odborníkù z øad støedokolských a vysokokolských pedagogù a technické inteligence. O názor na souèasnou situaci poádaly Události Doc. RNDr. Jaromíra Batince, CSc., z Ústavu matematiky FEKT VUT v Brnì.

M

atematika je dlouhodobý postrach
mnoha studentù na vech typech kol.
Poslední kroky MMT ÈR smìøují k odstranìní tohoto problému alespoò pro studenty
støedních kol. V pøipravované státní maturitì bude matematika zaøazena pouze mezi
volitelné pøedmìty. Zdùvodnìní je jednoduché  paní ministrynì mìla potíe s matematikou na støední
kole. Pøijmeme-li tuto argumentaci, potom pokud nástupcem
JUDr. Buzkové bude dyslektik, mùeme oèekávat, e zruí zase
povinnou maturitu z jazykù. Z èeho se nakonec bude maturovat?
Patøí k èeskému folkloru, e se zvlátì umìlci rádi zviditelòují tím, e líèí své potíe s matematikou na kolách základních
i støedních. Je pokládáno za normální, e se ke kadé vìci vyjadøuje astrolog, psychotronik a podobnì, ale bìnì nenajdete
vyjádøení odborníka z daného oboru. Problematika vìdy a výzkumu je pøehlíena. Pøíklad: Ve dnech 28. 7.1. 8. 2003 se konala v prostorách FAST VUT v Brnì ji 8. mezinárodní konference o diferenèních rovnicích a jejich aplikacích (ICDEA
2003), které se zúèastnilo pøes devadesát odborníkù z celého
svìta. Pøijela skoro celá svìtová pièka (chybìl profesor Erbe
z Kanady, jeho manelka mìla po pøíletu do Rakouska potíe
se získáním èeského víza, a který se proto vrátil z Vídnì zpìt do
Kanady). Informace o konferenci byla rozeslána vem médiím.
Bìhem konání konference jsme znovu upozoròovali na probíhající akci. Výsledek  ÈT sdìlila, e taková akce je pro ni nezajímavá. Vìdecká konference se zøejmì stane pøitalivou pro ÈT
a v pøípadì, e se její úèastníci mezi sebou poperou.
Postup MMT je dokladem nepochopení podstaty matematiky a její úlohy pøi výchovì a vzdìlávání. Matematika  to není
soubor vzoreèkù. Matematika je v první øadì styl mylení. Matematika uèí systematiènosti, logickému mylení, nutí hledat
podstatu problému a ukazuje na monost zanedbání nepodstatných detailù, ukazuje postupy pøi vytváøení abstraktních
pojmù. Pøi øeení matematických problémù je nezbytnì nutná
i urèitá míra vytrvalosti a píle a jejich pìstování je také souèástí
matematiky. Celá historie matematiky je toho dokladem.
Zaøazení matematiky mezi volitelné maturitní pøedmìty
znamená, e poèet maturujících z matematiky bude výraznì
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sníen. Tím se vytratí i tlak na studenty, aby se vìnovali matematice a tím souèasnì pracovali sami na sobì.
Pøipravovaná státní maturita bude výraznì humanitnì
orientována. Proto bude klesat její vypovídací hodnota pro navazující technické a pøírodovìdné obory. Konèí tím snahy
a úvahy o moném nahrazení pøijímacích zkouek na vysoké
koly technického smìru výsledky z maturity. Bez matematiky
nemá tento zámìr anci uspìt. Pro technické obory je matematika nezbytnou podmínkou. Matematika je jazykem techniky.
Student, který nezvládl matematiku, nemùe zvládnout navazující technické obory. Je moné jej nauèit urèité postupy, ale
zcela urèitì nebude vìdìt, co vlastnì dìlá a proè to dìlá.
Bez kvalitní teoretické pøípravy není myslitelné celoivotní
vzdìlávání naich absolventù. Pøitom rozvoj vìdy a techniky
èiní poadavek dalího vzdìlávání nezbytným.
Problémy øady studentù s matematikou se nedají odstranit
tím, e matematika pøestane být jedním z hlavních maturitních
pøedmìtù. Tak se pouze vytvoøí problémy jiné a mnohem závanìjí.
Øeení pøesahuje monosti pracovníkù ústavù matematiky
na jednotlivých fakultách VUT. e se snaíme o nápravu a hledání moností ke zmìnì, se mùe kadý zájemce pøesvìdèit
napø. 20. listopadu, kdy probìhne na Fakultì stavební ji
2. Mezinárodní matematický workshop.
Doc. RNDr. Jaromír Batinec, CSc.,
Ústav matematiky FEKT VUT v Brnì
SUMMARY:
Requalifying mathematics, a traditionally required subject of the
school-leaving examinations at the Czech secondary schools, to
a mere optional one is among the far-reaching changes that
might reshape the present structure of this examination that all
the secondary-school graduates have to pass. This could follow
from the new model of a unified system of school-leaving examinations at the Czech secondary schools of all types supported by
the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic. Such a change is, however, opposed by a large number of
teachers at secondary schools and universities as well as by many
technical experts. BUT News asked Doc. RNDr. Jaromír Batinec,
CSc. from the Institute of Mathematics of the BUT Faculty of Electrical Engineering and Communication for an interview.
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Robot-záchranáø z VUT v Brnì
porazil svìtovou konkurenci

V

elkého úspìchu dosáhli pedagogové
a studenti Ústavu automatizace a mìøicí
techniky FEKT VUT v Brnì a pracovníci
Centra aplikované kybernetiky. Jejich tým
RoBrno získal v celosvìtové soutìi Robo
Cup 2003 zlatou medaili. Soutì se konala
od 2. do 11. èervence 2003 v italské Padovì.
Tým brnìnské techniky se zúèastnil kategorie, ve které soutìili roboti-záchranáøi, tedy
roboti, kteøí mohou být nasazováni pøi pøírodních katastrofách. Robot Orpheus za sebou nechal dvanáct týmù z desíti zemí, vèetnì takových tradièních velmocí v oblasti robotiky a umìlé inteligence, jako jsou
Japonsko, USA, Kanada nebo Nìmecko.
Kdo by si pøedstavoval, e Orpheus vypadá jako robot Asimo, který doprovázel japonského premiéra Koizumiho pøi jeho
nedávné návtìvì Èeské republiky, byl by zklamán. Orpheus
nemá ani nohy ani ruce, ani neumí mluvit. Jeho vzhled se dá
asi nejvýstinìji popsat jako krabice na ètyøech kolech vybavená kamerou a rùznými typy senzorù. Orpheovy schopnosti jsou
vak obdivuhodné. Robot vidí, slyí, mìøí dálkovì teplotu,
dokáe se zorientovat v prostoru nebo vyjet mení schody.
Orpheus tak mùe pomoci pøi hledání obìtí nejrùznìjích katastrof. Jeho slueb mohou vyuívat záchranáøi, pyrotechnici,
hasièi, policisté nebo vojáci pøi prùzkumu míst, která jsou pro
lidi nedostupná nebo smrtelnì nebezpeèná.
V soutìi byly napodobeny podmínky po zemìtøesení, kdy
roboti mìli najít v troskách co nejvíce obìtí pøedstavovaných
figurínami, zjistit informace o jejich stavu, identifikovat polohu a oznámit to záchranáøùm. Protoe bez lidského operátora
jetì nelze tyto práce zvládnout, úspìch zásahu robota je závislý na dokonalosti jeho navádìcího systému. Právì systém, který
vytvoøili odborníci z VUT v Brnì a pomocí kterého byl Orpheus
ovládán, vzbudil velký obdiv odborníkù. O jeho vyspìlosti svìdèí i to, e tým RoBrno získal nejen celkové vítìzství, ale vytvoøil
i nový rekord ampionátu v poètu bodù získaných v jednom
kole za nalezenou obì. Zatímco ostatní týmy mìly komplikovaná zaøízení, èeský operátor ovládal Orphea pouze pomocí
notebooku, joysticku a trojrozmìrných brýlí virtuální reality.
Kamera na tìle robota se otáèí stejným zpùsobem, jakým se

Robot Orpheus je schopen zdolat i terénní pøekáky.

rozhlíí operátor. Ten kromì zábìrù kamery vidí v brýlích také
údaje o teplotì a slyí zvuky pøenáené z místa, kde se robot
pohybuje, øíká jeden z tvùrcù robota Ing. Tomá Neuil.
Výzkumníci z brnìnské techniky chtìjí schopnosti robota
jetì dále zdokonalovat: Chceme ho nauèit, aby se dokázal sebelokalizovat, tedy urèit místo, kde se nachází. Dostane jetì
dalí èidla a pomocné pásy. Také hlavní kamera by mìla být
v budoucnu sklopná, aby se robot mohl pohybovat i ve sloitìjích prostorách, slibuje Ing. Luká Kopeèný.
Celosvìtová soutì Robo Cup má ji estiletou tradici. Hlavním cílem akcí tohoto typu je posílení výzkumu v oblasti robotiky a umìlé inteligence. Studenti a pedagogové z VUT v Brnì
svým vítìzstvím skvìle reprezentovali nejen svou kolu, ale
i celou Èeskou republiku.
Pøipravil Igor Mauk, foto archiv ÚAMT
SUMMARY:
The RoBrno team from the BUT Faculty of Electrical Engineering
and Communication has won a gold medal in the Robo Cup 2003
world competition. This event took place in Padua, Italy from 2nd
to 11 th July 2003 with 13 teams from ten countries taking part.
The BUT team was competing in a category of robot rescuers,
that is, robots that can be used for rescue in natural disasters.
8/2003
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CEVAPO má nového øeditele
Po odchodu Ing. Ladislava Janíèka, PhD. MBA, který se v èervnu stal kvestorem Masarykovy
univerzity v Brnì, byl na základì výsledkù výbìrového øízení novým øeditelem Centra vzdìlávání a poradenství (CEVAPO) jmenován rektorem VUT v Brnì Ing. Vlastimil Bejèek, CSc. Nový
øeditel CEVAPO, který se své funkce ujal dne 1. srpna 2003, poskytl èasopisu Události na
VUT v Brnì odpovìdi na nìkolik otázek.

: Pane øediteli, mùete struènì uvést svou dosavadní praxi?
Na Ústavu konstruování Fakulty strojního inenýrství VUT
v Brnì jsem organizoval celoivotní vzdìlávání, v posledních
esti letech jsem se podílel na konkrétních národních i mezinárodních programech a projektech (Autodesk Academia, MS
AATP, MS IT Academy, PHARE, Leonardo da Vinci, NPJ atd).
Ve spoleènosti Computer agency, o. p. s., jsem byl na pozici
projektového manaera (na èásteèný úvazek) a pøipravoval
jsem marketingovou strategii, dalí vzdìlávání pedagogických
pracovníkù, celoivotní vzdìlávání a zodpovídal jsem za autorizovaná tréninková centra.
: Jaké pøednosti a naopak jaké nedostatky vidíte v dosavadní
èinnosti CEVAPO?
Centrum vzdìlávání a poradenství VUT v Brnì se v minulých
letech významnì podílelo na organizaci univerzitních vzdìlávacích akcí, konferencí atp. Zøejmì byla podcenìna komunikace
s fakultami a akademickým senátem, strategie VUT v interním
vzdìlávání nebyla dostateènì prostøednictvím CEVAPO prosazována a realizována.
: S jakými cíli jste se ujal funkce øeditele, co bude Vaí prioritou?
Chci, aby bylo VUT v Brnì lídrem zejména na trhu technického vzdìlávání. V celoivotním vzdìlávání se mùeme opøít
o odborný potenciál pracovníkù fakult, spoleènì mùeme vytvoøit konkurenceschopné programy a ty realizovat prostøednictvím profesionálnì fungujícího zázemí na CEVAPO.
V interním vzdìlávání zamìstnancù VUT musíme pokraèovat podle spoleènì navrené strategie a priorit, v souladu s evropskou problematikou, evropskou dimenzí vzdìlávání. Cílem
je podporovat celoivotní vzdìlávání zejména tìch zamìstnancù, kteøí se budou podílet na evropských programech a projektech, zajiovat vývoj a výuku studijních jednotek s evropskou
dimenzí studia. Chci, aby CEVAPO zahájilo do konce roku
2003 kurzy projektového øízení s dùrazem na øízení mezinárodních projektù, jazykové kurzy atp.
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Souèástí akreditovaného studia na vech fakultách musí být
také humanitní a veobecnì vzdìlávací pøedmìty. Zatím probíhala výuka na FEKT a FIT, v této oblasti je mým cílem pøipravit
a prosadit koncepci výuky pro vechny fakulty, s ohledem na
akreditaci naí univerzity po vstupu do Evropské unie.
: V minulosti ponìkud skøípala souèinnost CEVAPO s jednotlivými fakultami. Jak chcete dosáhnout nápravy?
Nechci se vyjadøovat k minulosti, je pravdìpodobné, e o vech
problémech jetì ani nevím. Mým úkolem je vzít ve na vìdomí, bariéry odstranit a pøedevím pak spolu s fakultami vypracovat spoleènou strategii zejména v interním a celoivotním
vzdìlávání. Zástupci fakult se budou podílet na tvorbì strategie
CEVAPO jako èlenové Programové rady, poradního orgánu rektora VUT v Brnì.
: Jaké zajímavé kurzy pøipravuje CEVAPO v nadcházejícím
akademickém roku?
Ji jsem zmínil kurzy v rámci interního vzdìlávání, dále pro
odbornou veøejnost pøipravujeme kurzy projektového øízení,
kurzy pro management malých a støedních výrobních firem 
Technologicky orientované (inovaèní) podnikání, v rámci projektù podpory národní politiky jakosti. Celoivotní vzdìlávání
pro technický management prùmyslových firem (Digitální design) a kurzy s evropskou tematikou v rámci Brnìnského centra
evropských studií. Ve zájemci postupnì najdou na stránkách
CEVAPO VUT v Brnì, viz http://www.cvp.vutbr.cz.
Pøipravil Igor Mauk
SUMMARY:
After the resignation of Ing. Ladislav Janíèek, PhD. MBA in June,
who became Bursar of Masaryk University in Brno, Prof. RNDr.
Ing. Jan Vrbka, DrSc., Rector of BUT, appointed the winner of a
competition DrSc. Ing. Vlastimil Bejèek, CSc. director of the BUT
Centre of Education and Counselling. The new director, who assumed the office on 1st August 2003, answered the questions
asked by BUT News.
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Rektor University of Malta
navtívil VUT v Brnì

D

ne 2. èervence 2003 navtívil VUT v Brnì rektor University of Malta Prof. Roger Ellul-Micallef. Oplatil tak rektorovi VUT Prof. Janu Vrbkovi letoní kvìtnovou návtìvu (21. a
26. 5.) maltské univerzity, pøi které byl potvrzen spoleèný zájem
na uí spolupráci obou institucí. Snaha o rozíøení vzájemné
kooperace vyústila v uzavøení rámcové dohody o budoucí spolupráci, kterou oba rektoøi v Brnì podepsali.
Úèelem smlouvy je podpoøit spolupráci v oblasti vìdy a pedagogické èinnosti. Obì univerzity budou podporovat výmìnu
akademických pracovníkù a studentù bakaláøských, magisterských a doktorandských programù a podpoøí vznik vìdecké
spolupráce v oblasti spoleèných zájmù. Univerzity si poskytnou
vzájemnou pomoc pøi zvyování vìdecké kvalifikace akademických pracovníkù, podpoøí výmìnu publikací a dokumentace týkající se probíhajícího výzkumu. Univerzity budou sdílet své
zkuenosti pøi rozvoji efektivnìjích pedagogických metod
a postupù, budou organizovat bilaterální symposia, semináøe
a konference. Pøedpokládá se také realizace spoleèných výzkumných programù a projektù.
Na základì této rámcové dohody mohou jednotlivé fakulty
VUT uzavírat své vlastní dohody ji o konkrétních formách spolupráce s fakultami University of Malta. Pro nae studenty zde
vzniká velmi zajímavá monost výjezdu v rámci programu Socrates/Erasmus. Studium by mìlo být moné a od pøítího
roku, protoe Malta zatím není èlenem EU, vysvìtlil prorektor
pro vnìjí vztahy VUT v Brnì Prof. Jiøí Kazelle.

Rektoøi podepsali dohodu o vzájemné spolupráci obou univerzit.

University of Malta má pøiblinì osm tisíc studentù a deset
fakult, na kterých probíhají vìtinou bakaláøské studijní programy. Jedna z forem budoucí spolupráce by proto mohla spoèívat v monosti pokraèování studentù z Malty v magisterských
studijních programech na VUT. Protoe maltská univerzita nepokrývá celý potøebný profil vzdìlávání, existuje i zájem o experty, kteøí by pùsobili na jejich institucích a zároveò uèili 
napø. v oborech stavebnictví, elektronika, informaèní technologie atd. Ji nyní nìkteøí pedagogové z VUT na University of
Malta vyuèují.
Rektor University of Malta Prof. Roger Ellul-Micallef si
bìhem své návtìvy v doprovodu rektora Prof. Jana Vrbky prohlédl Centrum VUT na Antonínské ulici, navtívil i Fakultu
strojního inenýrství a Ústav biomedicínského inenýrství na
Fakultì elektrotechniky a komunikaèních technologií. Souèástí jeho programu byla i krátká prohlídka Brna.
Pøipravil Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Rektor Jan Vrbka seznámil maltské hosty s historií VUT v Brnì.

SUMMARY:
On 2nd July 2003, Prof. Roger Ellul-Micallef, Rector of the University of Malta visited Brno University of Technology thus repaying
Prof. Jan Vrbka, Rector of BUT, his visit to the University of Malta
in May this year (21 st to 26th May) where both universities agreed
to pursue close co-operation. Mutual efforts to extend the existing co-operation resulted in a future co-operation framework
agreement signed by both the university rectors in Brno.
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8th International Conference on
Difference Equations and Applications
Ve dnech 28. 7. a 1. 8. 2003 se v Brnì uskuteènila 8. mezinárodní konference o diferenèních rovnicích
a jejich aplikacích. Letoní roèník tak navázal na pøedchozí konané napøíklad v Nìmecku (2001) nebo Èínì
(2002). Zastoupeny byly vedle hostitelské zemì a Slovenska i USA, Japonsko, Francie, Nìmecko, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Portugalsko, Maïarsko, Øecko, Ukrajina, Izrael, Spojené arabské emiráty a øada dalích státù. Konference se zúèastnilo více ne devìt desítek významných odborníkù z celého svìta.

K

onference je mezi matematickými významná tím, e jejím
pøedmìtem jsou diferenèní rovnice, kterými se dají matematicky vyjádøit napøíklad jevy probíhající v pøírodì, v technických vìdách nebo ve finanènictví. Proto se tato èást matematiky v posledním období velmi intenzivnì rozvíjí a proto také do
Brna pøijela øada významných matematikù z celého svìta.
Nejvyím orgánem sdruujícím matematiky pracující v dané
oblasti je spoleènost International Society of Difference Equations (ISDE), která byla zaloena v roce 2001. Vysokým ocenìním èeské a brnìnské matematiky je skuteènost, e èlenem
øídícího výboru této spoleènosti je také Prof. RNDr. Ondøej Dolý, DrSc., z Pøírodovìdecké fakulty MU v Brnì. Jeho èlenství
a fakt, e v Brnì se tomuto odvìtví vìnuje aktivní skupinka matematikù (jmenujme alespoò Doc. RNDr. Zuzanu Dolou,
CSc., a RNDr. Pavla Øeháka, CSc., z MU, Prof. RNDr. Josefa
Diblíka, DrSc., a Doc. RNDr. Jana Èermáka, CSc., z VUT),
mìly mj. vliv na to, e poøádání této prestiní konference bylo
letos svìøeno právì naemu mìstu.
Na organizaci se podílely Pøírodovìdecká fakulta Masarykovy
univerzity v Brnì, Fakulta stavební Vysokého uèení technického v Brnì a Matematický ústav Akademie vìd Èeské republiky.
O významu akce svìdèí i to, e zátitu nad ní pøevzali docentka
Helena Illnerová, pøedsedkynì AV ÈR, a primátor mìsta Brna

Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc., vedoucí ÚMDG FAST VUT v Brnì.
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Pøedsednictvo konference pøi slavnostním zahájení v aule Fakulty
stavební na Veveøí ulici.

RNDr. Petr Duchoò, který úèastníky konference pøijal na Nové
radnici.
Mimoøádná pozornost a podpora konání konference byla
dána zástupci vech tøí poøádajících organizací  dìkanem PøF
MU Doc. RNDr. Milanem Gelnarem, CSc., dìkanem FAST
VUT Prof. RNDr. Ing. Petrem tìpánkem, CSc., a øeditelem
MÚ AV ÈR Doc. RNDr. Karlem Segethem, CSc.
Slavnostní zahájení a odborná èást konference probìhla
v reprezentativním historickém areálu Fakulty stavební VUT
na ulici Veveøí v Brnì.
Pøednáky a vystoupení z konference budou publikovány ve
sborníku. Dalí podrobnosti lze najít na adrese: http://www.
math.muni.cz/~icdea2003/.
Doc. RNDr. Jaromír Batinec, CSc.,
UMAT FEKT VUT v Brnì,
foto Pavel Øehák, MU v Brnì
SUMMARY:
From 28 th July to 1st August 2003, the 8 th international conference on difference equations and their applications was held in
Brno. This years event followed several previous conferences
such as that held in Germany in 2001 or in China in 2002. The
conference was attended by more than ninety top experts from
all over the world.
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NATO  Advanced Research Workshop
17th International Conference ICNF

Ú

stav fyziky (UFYZ) FEKT VUT v Brnì ve spolupráci
s NATO Science Programme a Ioffe Institutem AV Ruské
federace zorganizoval v areálu FEKT 14. 8. a 16. 8. 2003 mezinárodní workshop Advanced Experimental Methods for Noise
Research in Nanoscale Electronic Devices. Akce byla souèástí
programu experimentálního studia zamìøeného na nanosouèástky a jejich bezporuchové aplikace. Hlavním cílem bylo
umonit setkání vìdcù majících zkuenosti s výzkumem z oblasti umové spektroskopie a nedestruktivní diagnostiky. Workshop inicioval diskuse o nových výsledcích bádání a vznik dalích spoleèných výzkumných programù. Vedle svìtových pièek se ARW zúèastnila i øada mladých vìdcù, co svìdèí o znaèném významu akce a o rozvoji této disciplíny v oblasti nanotechnologií. Koordinátory prvního ARW, který se ve spolupráci
s NATO uskuteènil v Brnì, byli Prof. Josef ikula, DrSc., a Prof.
Michael Levintein z Ioffe Institutu.
ARW poskytl diskusní forum pro experimentální metody
diagnostiky umu v nanoelektronických souèástkách. Umonil
setkání, výmìnu znalostí, názorù a zkueností specialistù v oblasti transportních a stochastických jevù v nanofyzice, kteøí se
zabývají systémy pro budoucí nanoelektroniku. Jejím cílem je
zkoumat a vytváøet metody pro experimentální sledování zdrojù umù, jejich lokalizace v závislosti na napìtí, proudu a dalích fyzikálních velièinách. Workshop byl vìnován shrnutí mìøicích metod a upøesnìní smìrù dalího výzkumu souvisejícího
s jevy probíhajícími v nanorozmìrových komponentech.
Z Brna se vìtina úèastníkù pøesunula do Prahy, kde v Karolinu pokraèovala v jednání s dalími svìtovými odborníky na
konferenci ICNF  17th International Conference on Noise
and Fluctuations. Konference ICNF 2003, která se v ÈR konala
poprvé, probìhla od 18. do 22. srpna za pøedsednictví zakladatele tohoto oboru na VUT Prof. RNDr. Ing. Josefa ikuly, DrSc.
První práce o stochastických procesech publikoval Albert
van der Ziel, který navázal na výsledky zkoumání Nyquista,
Schottkyho a Johnese. Tyto práce se staly základem dalího studia transportu a fluktuaèních procesù. Postupnì se podaøilo
definovat nìkolik typù umù a na 1/f um  právì tento typ
umu se stal pøedmìtem mnoha vìdeckých statí a pojednání se
snahou objasnit jeho pùvod. Praská ICNF byla dalím fórem,
kde zaznìlo nìkolik nových mylenek, byly pøedneseny pøíspìv-

Zahájení workshopu Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices.

ky se snahou vedoucí k teoretickému objasnìní pùvodu tohoto
umu. Bylo potìením, e ICNF se osobnì úèastnil profesor
Hooge, který je autorem experimentálnì pouitelné definice
umu 1/f. Kromì sekce zabývající se teoretickými úvahami o 1/f
umu zaznìly v Praze pøíspìvky o umové spektroskopii z výzkumu materiálù, elektronických a optoelektronických souèástek, z oblasti modelování fluktuaèních procesù v pevných látkách. Velice perspektivní a dynamicky se rozvíjející oblastí jsou
fluktuaèní procesy v biologických a biomedicínských oblastech. Velká pozornost byla vìnována i aplikacím studia umu a
fluktuaèních procesù pro stanovení kritérií spolehlivosti souèástek jako základu nedestruktivního testování.
Na konferenci pøijelo 198 úèastníkù z celého svìta, bylo
pøedneseno 174 pøíspìvkù v deseti sekcích, probìhla tøi zasedání a bylo prezentováno 141 posterù. Mezinárodní vìdecký výbor ICNF konstatoval, e jednání bylo úspìné a organizace
ICNF 2003 byla na velmi dobré úrovni. Pøítí ICNF bude ve
panìlské Salamance v záøí 2005.
Doc. Ing. Lubomír Grmela, CSc., vedoucí UFYZ FEKT,
foto RNDr. Pavel Dobis, CSc.
SUMMARY:
The Institute of Physics at the Faculty of Electrical Engineering
and Communication, in co-operation with the NATO Science Programme, organized an ADVANCED EXPERIMENTAL METHODS
FOR NOISE RESEARCH IN NANOSCALE ELECTRONIC international workshop held in the Faculty grounds from 14th to 16th August 2003.
8/2003
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Z archivu VUT v Brnì:
Zahranièní studenti
Vysoké koly technické zaèaly vznikat v 19. století v souvislosti s rozvojem vìdy a techniky. Protoe toto století
bylo zároveò dobou národního uvìdomování a formování moderních národních státù, vznikaly technické
vysoké koly ji na národnostním principu, na rozdíl od univerzit, které byly zakládány ve støedovìku jako
instituce univerzální, nadnárodní, jejich vyuèovacím jazykem byla latina, a studenti tak mohli bez jazykové
bariéry putovat po Evropì od univerzity k univerzitì.

N

a technických vysokých kolách se pøednáelo od poèátku
v národních jazycích, co ovem neznamená, e by posluchaèi nemohli být rùzných národností. Napøíklad v rámci habsburského mnohonárodnostního soustátí mohli a nìkdy i museli mladí lidé studovat v jiné zemi, ne ze které pocházeli.
Studovat na zahranièních kolách u sice nebylo tak bìné, ale
ne nemoné.
Kdy bylo v Brnì v roce 1849 zaloeno technické uèilitì,
vzniklo pùvodnì jako utrakvistické, to znamená, e bylo urèeno pro posluchaèe obou národností  èeské i nìmecké, a to nejen z Moravy, ale i z jiných èástí monarchie. Ve kolním roce
1851/1852 tak na brnìnském technickém uèiliti studovalo 108
Nìmcù, 101 Èechù, 3 Italové, 1 Maïar, 1 Rumun a 44 idù.
Jednalo se ovem zøejmì jen o obèany Rakousko-Uherska. Naopak zájemci o studium technických vìd z Moravy studovali
nejen v Brnì nebo Praze, ale tøeba ve Vídni nebo týrském
Hradci. Stejnì jako v celé spoleènosti, kde docházelo k dìlení
nejen kolství, ale prakticky vekerého spoleèenského ivota
podle národnostního principu, rostlo napìtí mezi Èechy a Nìmci i na brnìnské technice. A tak se nakonec podaøilo èeské stranì prosadit zaloení Èeské vysoké koly technické v Brnì roku
1899. Dvì vysoké technické koly tedy v Brnì existovaly vedle
sebe a do druhé svìtové války, kdy byla nejprve zavøena èeská
technika a po válce zruena technika nìmecká.
V prvních dvou letech studovali na èeské technice v Brnì
pouze posluchaèi z Èech, Moravy a Slezska, z nich byla samozøejmì pøeváná vìtina z Moravy. Avak ji ve kolním roce
1901/1902 se zde objevují také první studenti z Dolního Rakouska, týrska a Uher. Protoe vyuèovacím jazykem byla èetina, pøicházeli do Brna studovat zejména studenti z rùzných
slovanských národù habsburské monarchie, pøedevím z Dalmácie (a osmadvacet studentù ve studijním roce 1910/1911,
co bylo 5,1 procenta vech studentù) a z Uher (tehdejí Horní
Uhry jsou vlastnì nynìjí Slovensko, jednalo se tedy o studenty
slovenské národnosti, nejvíce jich bylo ve studijním roce 1912/
1913, kdy jich zde studovalo sedmnáct, tj. 3,1 procenta). Nìkolik studentù zde bylo také z Bosny a z Halièe. To vechno vak
byli vlastnì tuzemtí studenti. Skuteèných cizincù mimo Rakousko-Uhersko zde nebylo mnoho, ale nebyl to ani zcela zanedbatelný poèet. Nejvíce jich bylo ve studijním roce 1913/1914,
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Ve dvacátých letech minulého století studovalo na brnìnské technice
mnoho porevoluèních emigrantù z Ruska.

a to tøiadvacet. Od roku 1901/1902 poèet studentù, kteøí nebyli
z Èech, Moravy nebo Slezska, postupnì narùstal, nejvíce jich
bylo tìsnì pøed první svìtovou válkou, kdy jejich podíl pøekroèil
deset procent (61 posluchaèù, tj. 10,4 procenta).
Nevídaný nárùst poètu zahranièních studentù nastal v souvislosti se zmìnou politické situace po skonèení první svìtové
války. I nadále pøevaovali na brnìnské èeské technice studenti
z Moravy, pøiblinì ve stejné míøe byli zastoupeni posluchaèi
z Èech a ze Slovenska. Ji od prvních pováleèných let pøicházelo do Brna studovat velké mnoství studentù z tehdejí Jugoslávie (ve kolním roce 1918/1919 to bylo 65 z celkových 996,
zatímco Slovákù bylo pouze jedenáct) a ve dvacátých letech stále narùstal také poèet studentù z Ruska, ale studovalo zde také
mnoho Bulharù, Polákù a Rumunù, byli zde i studenti z Pobaltí. Nejvíce zahranièních studentù na èeské technice v Brnì bylo
ve studijním roce 1925/1926, kdy to bylo dokonce 681 cizincù
z celkových 1 720 studentù, to znamená 39,6 procenta. Mezi
cizince nebyli pøirozenì poèítáni studenti ze Slovenska.
Protoe jihoslovantí studenti tvoøili pomìrnì poèetnou komunitu na èeské technice v Brnì ji pøed první svìtovou válkou,
zaloili si v roce 1909 spolek Akademsko udrenje Jugoslavija,
aby mìli tito jihoslovantí studenti své støedisko, kde by se
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poznávali navzájem a podporovali ve studiích, aby íøili mezi
sebou pøednákami ideu kulturní vzájemnosti vech jiních
Slovanù (tak uvádí Památník ÈVT z r. 1911). O zaloení tohoto spolku se zaslouili i profesoøi techniky Dr. Karel Zahradník
a Ing. Michal Ursíny, kteøí byli jmenováni prvními èestnými
èleny. Oba mìli toti k Jugoslávii vztah, nebo zde døíve pùsobili:
Prof. PhDr. Karel Zahradník jako profesor matematiky královské univerzity Frantika Josefa I. v Záhøebu a Prof. Ing. Michal
Ursíny jako vrchní inenýr královského mìsta Záhøebu a externì
jako profesor stavitelství na zemské stavitelské kole tamté.
Jak jsem se ji zmínila, po první svìtové válce, zejména bìhem dvacátých let, rychle rostl poèet ruských studentù  emigrantù. Jejich studium bylo toti výraznì podporováno èeskoslovenskou vládou a vznikl i Komitét pro umonìní studia ruských studentù. Na to vzpomíná ve svých pamìtech vydaných
r. 1939 profesor Vladimír Novák takto:
Sám jsem se stal pøedsedou komitétu v Brnì a pøipadla mi
nesnadná úloha: ubytovati asi 200 ruských studentù  bìencù,
kteøí v roce 1921 pøili do Brna. Mìli vemonou podporu naí
vlády a nae ministerstvo zahranièních záleitostí mi prostì
naøídilo postarati se o studenty. S podporou mìsta, je poskytlo
potøebný pozemek, byly postaveny dva døevìné baráky v Cihláøské ulici, kde dnes stojí Masarykùv studentský domov (pro støe-

Nejvíce cizincù studovalo na brnìnské technice v roce 1925/26  více
ne 39 procent.

dokoláky), a tam ubytováno asi 140 studentù. Pro ostatní byly
vyhledány byty v rodinách. Studenti byli obdarováni prádlem,
obuví a atstvem a jetì penìním pøíspìvkem mìsíèním, take
bylo o nì postaráno mnohem lépe ne o studenty nae. Rutí
studenti, pokud bydleli v rodinách, nauèili se brzy èesky a mnozí
z nich zùstali v Èeskoslovensku trvale. V barácích se dreli rutí
studenti isolovanì od studentù naich a neznalost èetiny jim pak
velmi pøekáela ve studiích; nebylo je mono pøimìti k tomu,
aby chodili mezi nae studenty a s nimi se blíe spøátelili.
Studium v cizinì jistì pøináelo mnohá úskalí, ale znamenalo a stále znamená vzájemné obohacování. Proto neztrácí svùj
význam ani v souèasné dobì, kdy u není nutné studovat v zahranièí kvùli neexistenci vysoké koly ve vlastní zemi, ale je to
dùleité právì pro výmìnu a získávání nových zkueností.
Magdalena Èoupková, archiv VUT v Brnì

Poèty zahranièních posluchaèù na ÈVT v Brnì 1920/21 a 1938/39.

SUMMARY:
Universities were founded in 19th century due to the development of science and technology. As this century also saw an upsurge of patriotism resulting in the creation of national states,
technical universities formed at that time were nationality-oriented. Lectures were given in the national languages, which,
however, did not exclude students of various other nationalities.
Within the boundaries of the Hapsburg monarchy, which could be
viewed as a collection of different countries, young people could,
and sometimes even had to, study in a country different from
that in which they were born. Though not a common occurrence,
studies abroad were not impossible.
8/2003
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Tradièní èeský dodavatel turbín
dnes patøí ke svìtové pièce

obchodních pøípadù a k úspìné realizaci zakázek. Druhá fáze
restrukturalizace byla zamìøena na zlepení komunikace a týmové práce v rámci jednotlivých útvarù i mezi nimi.
Zmìny vedly k dosaení konkurenceschopné ceny, velmi
krátkých dodacích lhùt a samozøejmì svìtové úrovnì kvality
produktù. Výraznì se zvýil nejen objem získaných zakázek, ale
i jejich kvalita.
V souèasné dobì spoleènost zamìstnává pøiblinì 560 pracovníkù, z toho je tøetina se støedokolským a tøetina s vysokokolským vzdìláním. Velká èást vysokokolákù  pøes sedmdesát  pracuje v engineeringu. Ve firmì nacházejí uplatnìní nejen absolventi energetických oborù, ale také specialisté na výpoèty metodou koneèných prvkù, konstruktéøi a absolventi
oboru automatizace.
8MW parní turbína pro tchajwanskou firmu TCEC. Spokojenost zákazníka s realizací tohoto projektu pøispìla k získání dalího kontraktu na dodávku turbíny pro TCEC.

S

poleènost Demag Delaval Industrial Turbomachinery
s. r. o. vznikla v roce 2003 odkupem segmentu prùmyslových turbín spoleènosti ALSTOM Power spoleèností Siemens.
Navazuje na více ne stoletou tradici ve vývoji a výrobì prùmyslových parních turbín v Brnì. Bìhem své existence spoleènost
dodala více ne 4 000 turbín do celého svìta. Ve výrobním programu spoleènosti jsou prùmyslové parní turbíny o výkonu do
100 MW.
Spoleènost je jedním ze ètyø hlavních center Siemensu pro
výrobu, prodej, servis a vývoj prùmyslových parních turbín do
100 MW, ve kterých se stal Siemens, díky koupi segmentu prùmyslových turbín, svìtovou jednièkou co do poètu dodaných
zaøízení i celkového výkonu.
Úspìná privatizace a res trukturalizace
Takovou pozici ovem nezískala brnìnská strojírna náhodou.
Podle generálního øeditele Ing. Eduarda Palíka, MBA, byla klíèovým pøedpokladem vèasná a úspìná privatizace, kdy v roce
1993 získal vìtinový podíl zahranièní partner (ABB). Vklad
pièkové technologie pøinesl brnìnské spoleènosti konkurenceschopný produkt, ale k úspìchu na vyspìlých trzích to bylo stále jetì málo.
Rozhodujícím krokem byla restrukturalizace. Její první fáze
byla zamìøena pøedevím na zefektivnìní procesù, eliminaci
èinností bez pøidané hodnoty, sníení prùbìných dob ve výrobì i v engineeringu, zkvalitnìní procesù vedoucích k získání
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Výzkum a vývoj
Dalím faktorem, který brnìnské spoleènosti zajistil pozici nejen výrobní jednotky, ale rovnocenného partnera, je fakt, e
firma po privatizaci vyuila monosti aktivnì se podílet na spoleèných vývojových programech celého koncernu.
V souèasné dobì vývojoví a výzkumní pracovníci brnìnské
spoleènosti spolupracují na úkolech v rámci nadnárodních
týmù a v nìkterých pøípadech sami vedou mezinárodní vývojové týmy.

V engineeringu jsou vyuívány moderní softwarové nástroje jak pro 2D
design, tak pro 3D modelování  pøedevím standardní SW, jako je AutoCad, Catia nebo ProEngineer, ale i SW pro sloité 3D aplikace, jako je
PDMS nebo ANSYS (SW pro speciální výpoèty metodou koneèných prvkù).
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Mezi nejèastìjí zákazníky patøí pøedevím papírny, cukrovary,
mìstské a prùmyslové teplárny a v poslední dobì také paroplynové elektrárny a spalovny odpadu a biomasy.

Eduard Palíek, generální øeditel spoleènosti Demag Delaval Industrial
Turbomachinery s. r. o., tvrdí, e pøedpokladem rozvoje byla privatizace a
úspìná restrukturalizace.

Zakázky po celém svìtì
Kromì tradièních trhù støední Evropy, Íránu, Turecka a Indie
dnes brnìnská jednotka dodává turbíny hlavnì do západní Evropy (pøedevím do Velké Británie, Itálie, Finska, védska a panìlska), severní Ameriky (USA a Kanada) a Asie (Tchaj-wan,
Thajsko, Malajsie a Jiní Korea). Mnohé asijské zakázky byly
uzavøeny prostøednictvím významných japonských nebo korejských EPC kontraktorù.
Spokojení zákazníci
Mezi nejvýznamnìjí úspìchy firmy patøí dodávka historicky
první èeské turbíny do Spojených státù. Perfektní realizace tohoto projektu vedla k maximální spokojenosti amerického zákazníka a turbína nyní slouí jako skvìlá reference, která ji
pomohla získat dalí tøi kontrakty v USA a jeden v Kanadì.
Tato zakázka je také pozoruhodná tím, e mezi podepsáním
kontraktu a uvedením zaøízení do provozu uplynulo pouhých
dvanáct mìsícù.
Potvrzením viditelných úspìchù brnìnské spoleènosti je
rovnì fakt, e se zákazníci k této firmì opakovanì vracejí. Jen
v posledním roce s ní uzavøela kontrakt na dodávku dalí turbíny napøíklad americká firma Sierra Pacific Industries nebo
spoleènost Taiwan Cement Engineering Corporation.
Více ne sto turbín za deset let
Od roku 1993 firma získala zakázky na dodávku 118 turbín do
více ne tøiceti zemí celého svìta o celkovém výkonu 2 387 MW.

Stabilní objem zakázek i pøes pokles poptávky
Je pravda, e v oblasti energetického zaøízení dochází v posledním desetiletí k celosvìtovému poklesu trhu, a tento vývoj se
dotýká i prùmyslových parních turbín. Podle interních analýz
dolo na trhu prùmyslových parních turbín do 100 MW
(6100 MW pro pohon generátorù) k postupnému poklesu poptávky po nových turbínách z 9 000 MW v roce 1993 na pøiblinì 7 000 MW celkového výkonu v roce 2001. Rok 2002 pak pøinesl dalí pokles o pìtadvacet a tøicet procent.
Je jasné, e takový vývoj vede k tomu, e obstojí pouze ty
firmy, které mají zákazníkùm co nabídnout. I pøes výrazný pokles trhu se podaøilo v období 2002/2003 získat obdobný poèet
zakázek jako v letech pøedchozích. Navíc, vyjádøeno v celkové
finanèní hodnotì, pøedstavují tyto zakázky oproti roku 2001/
/2002 nárùst pìtadvacet procent.
Pot enciál rùstu
Firma si uvìdomuje, e ani úspìná privatizace a restrukturalizace, ani souèasné obchodní úspìchy jí nemohou automaticky
zajistit souèasnou pozici pièkového svìtového dodavatele parních turbín i do budoucna. Proto v Brnì neustále pracují na
rùzných programech, které napomáhají k udrení této pozice.
Kromì ji zmínìného vývoje souèasných i nových produktù je
to napøíklad projekt zamìøený na sniování nákladù, program
Excelence v øízení projektù nebo projekt 6 Sigma, jeho podstatou je zvyování kvality vech procesù vèetnì rozhodovacích
s cílem dosáhnout 99,9997 procent jejich spolehlivosti. Tento
projekt je zaloen na statistických metodách a jednou z hlavních zásad je mìøitelnost dosaených výsledkù ve formì konkrétních nákladových úspor.
První výsledky by tyto programy mìly pøinést ji v následujících mìsících a budou pokraèovat i v budoucnu. Ostatnì dynamický rozvoj je obsaen ve vizi spoleènosti, která si dává za cíl být
preferovaným dodavatelem kvalitních prùmyslových parních turbín vytváøejícím zisk a finanèní prostøedky pro budoucí rùst.
Postavením na celosvìtovém trhu a více ne stoletou tradicí
výroby parních turbín se brnìnská spoleènost øadí k nejvýznamnìjím firmám v celém regionu. Proto je zajímavou pracovní pøíleitostí pro absolventy vìtiny strojírenských oborù
brnìnských vysokých kol.
(inz.)
8/2003
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Tøetí setkání seniorù zapojených
do programu EuCoNet ve Vicenze
Program EuCoNet (Evropská kompetenèní sí pro zpøístupnìní Internetu seniorùm) je program Evropské unie,
který má za úkol roziøovat výuku poèítaèové techniky mezi seniory. Pøedpokládá zvládnutí základních úkonù
ovládání poèítaèe s postupným roziøováním znalostí práce na PC tak, aby docházelo k výmìnì informací
mezi úèastníky-seniory z jednotlivých zemí Evropské unie a jejich pøípadnému setkávání. Pøipomínám, e
tento projekt je souèástí programu Socrates-Grundtvig 2, který je financován z prostøedkù Evropské unie.

Èervnové setkání seniorù se uskuteènilo v italské Vicence.

P

ro seniory ze západních zemí, kteøí ji 1520 let zdokonalují své poèítaèové znalosti a jsou jazykovì vybaveni (a u
tím, e je to jejich mateøtina, nebo celoivotním uíváním
tohoto jazyka), není problém plnit jakýkoliv úkol programu
EuCoNet. Ovem pro seniory ijící padesát let za eleznou oponou je to jetì prùkopnická práce, nároèný a drahý koníèek. Ji
první dvì setkání (v Ulmu a v Brnì) vak ukázala odhodlání
èeských i slovenských seniorù dohonit èasovou ztrátu a pod
patronací vysokých kol obstát v oblasti práce s poèítaèem
v programu EuCoNet.
Tøetí setkání se konalo ve dnech 19.22. èervna 2003 ve Vicenze v Itálii. Pro informaci uvádím, e Vicenza je mìsto s cca
150 tisíci obyvatel, zapsané v listinì UNESCO, nacházející se
na polovièní cestì mezi Benátkami a Veronou s nádherným
panoramatem rozlehlých vápencových Dolomit. Neúprosný
program konference vak nedovolil zastavení v horách, nýbr
vyadoval nai úèast od ranních do pozdních veèerních hodin.
Vzájemné pøivítání delegací probìhlo pøátelsky a vude se ozývalo hallo, nebo úèastníci ji navazovali na døívìjí vzájemné
kontakty. Setkání øídila paní Carmen Stadelhofer z centra
ZAWIW pøi univerzitì v Ulmu, která je koordinátorem uvedeného programu EuCoNet.
Zástupci jednotlivých delegací po dva dny pøedstavovali výsledky svých prací v zapojování seniorù do výuky a práce s PC
ve svých zemích.
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Vedoucí delegace VUT v Brnì Lenka Shromádilová informovala ve své prezentaci Vzdìlávání a vyuití Internetu seniory
v ÈR o skuteèném stavu pouívání Internetu v ÈR a o podpoøe
vlády a státní správy v roziøování poèítaèových technologií jak
na univerzitách, tak ve speciálních kurzech poøádaných ministerstvem informatiky a také výukou v nìkterých soukromých
institucích.
Ing. Stanislav Jansa pøedloil srovnání výsledkù rámcových
prùzkumù vyuití Internetu seniory ze vech partnerských
zemí EuCoNet.
Ing. Michal Vojkùvka analyzoval specifika výukových metod
vzdìlávání dospìlých a pøedloil pøehled poèítaèových kurzù
seniorù zajiovaných VUT v Brnì.
Ing. Eva Veleíková dokumentovala v grafické úpravì informace (získané z oficiálních informaèních systémù) o vyuívání
Internetu ve kolách, na pracovitích a v domácnostech.
Kadá ze zúèastnìných delegací pøedstavila svùj program
roziøování výuky pro seniory. Uvádím, jako malý obrázek pro
srovnání, e v západních zemích vlastní a vyuívá PC cca dvacet
procent seniorù, zatímco v ÈR pouze pìt a ve SR jen dvì procenta seniorù.
Vechny informace byly pro nás nesmírnì zajímavé a inspirující. Poslední den probíhaly diskuse ve skupinách nad zpùso-

Mnozí úèastníci setkání se znali ji z døívìjích akcí.
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bem a formou dopracování programu EuCoNet. Byla pøedána
diskusní témata pro e-learning seniorù pøi dalím setkání
v Glasgow. Ptáte se, jaká témata mohou být spoleèná pro seniory z Evropy? Jsou to napøíklad:
1. Jak se dìlit o bohatství svìta.
2. Co znamená evropské spoleèenství pro staré lidi.
3. Najít pøijatelné pojmenování pro staré lidi.
4. Vztahy mezi generacemi, obzvlátì ve vztahu k Internetu.
5. Zkuenosti a oèekávání starích lidí v poèítaèových kurzech.
6. Kurz pro prarodièe umìt správnì vybrat a hrát poèítaèové
hry se svými vnouèaty.
7. Co jsme se nauèili a co je realita ivota.
Nejsou to jednoduchá témata ani pro zpracování v èeském
jazyce, nato v angliètinì a formou e-learningu na PC. Zvládneme to?
Z uvedené pracovní náplnì konference nesmí vyplynout, e
nebyl èas na uvolnìní a zábavu. Byl. Poznali jsme, e Italové
jsou národ zpìvný. Kadý veèer byl zpøíjemnìn zpìvem nìkterého ze sborových tìles Vicenzy. Nejvìtí pøekvapení nás vak
èekalo v pozvání do divadla Teatro Olimpico (památky zapsané v listinì UNESCO), kde orchestr tamního divadla doprovázel mladou a fascinující sopranistku Gabrielu Costa v áriích
z oper Rosiniho, Verdiho, Mozarta, Offenbacha a Vagnera. Byl
to nezapomenutelný záitek.
Také prohlídka mìsta s fundovanou prùvodkyní nám pøinesla mnoho nových informací o tamních palácích a stavbách
architekta Palladia, které se táhnou jako ni a k Padovì. Návtìvu tohoto mìsta jsme uskuteènili poslední den na závìr.
Mìli jsme monost procházet se místy, kudy kráèela ta z nejtvoøivìjích historií Itálie  gotika a renesance  co bylo pro nás
opravdovým záitkem. Stáli jsme v místech, kde il a pracoval
Galileo Galilei  na univerzitì v Padovì, dotýkali jsme se
náhrobku sv. Antonína v nádherné goticko-renesanèní bazilice
s prosbou o zdraví a úspìch naich nejbliích.
Plni tìch nejkrásnìjích dojmù jsme se vraceli poslední
veèer do Vicenzy, ale èekalo nás jetì rozlouèení s pøáteli u veèeøe na ekologické farmì. Za svorného konstatování, e italská
kuchynì je nejlepí svìtovou kuchyní, jsme se rozlouèili s Vi-

Vedoucí delegace VUT v Brnì Lenka Shromádilová informovala o stavu
pouívání Internetu v ÈR.

cenzou, podìkovali jsme za krásné pøijetí v Itálii a pøedevím
jsme se rozlouèili se vemi pøáteli z jednotlivých delegací.

Arrivederci Vicenza
Chybí vak to nejdùleitìjí: podìkování Vysokému uèení technickému v Brnì za to, e otevøelo seniorùm cestu do Evropy
roziøováním znalostí s PC na Univerzitì tøetího vìku a v kurzech vyuití poèítaèové techniky.
Setkání ve Vicenze je praktickou ukázkou toho, co nám
(a nejen seniorùm) pøináí èlenství v Evropské unii.
Ing. Eva Matouková, foto Ing. Michal Vojkùvka
SUMMARY:
The EuCoNet programme (European Computer Network  helping the senior citizens to gain better access to the Internet) aims
to support computer technology courses provided to senior citizens. The basic computer operations are a minimum with
gradual improvement of computer skills enabling exchange of
information among the participants  senior citizens from EU
countries. The third meeting of senior citizens involved in the
programme was held in Vicenza, Italy, from 19th to 22nd June
2003.
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Ná nejmladí pokoøitel kanálu
La Manche studuje na VUT v Brnì
Do elitního klubu èeských plavcù, kterým se podaøilo pøekonat kanál La
Manche, vstoupil na zaèátku srpna i Jan Pøíborský z Bøeclavi. Jedenadvacetiletý
student 2. roèníku Fakulty elektrotechniky a komunikaèních technologií VUT
v Brnì je jeho sedmým a zatím nejmladím èlenem. Vzdunou vzdálenost
33 kilometrù mezi Velkou Británií a Francií zdolal za 12 hodin.

: Co ve vás vzbudilo touhu pøeplavat Kanál?
Kníky mých pøedchùdcù  Frantika Venclovského a Libora Latíka. Ve tøinácti, kdy se mi dostaly do rukou, jsem v tom
vidìl hrdinský výkon. Nìco jako vyhrát olympiádu nebo dojít
na severní pól. Výzva nìco dokázat. Pro mì to byl kanál La
Manche. Takový dìtský sen.
: Jak dlouho jste trénoval a s jakou intenzitou?
Pøíprava byla napøed veobecná  bìhání, cyklistika. Po maturitì jsem zaèal plavat, vìnoval jsem se zimnímu plavání. Otuilci Petr Mejla a Richard Hahn mi ukázali cestu. V loòském
roce, kdy se nám podaøilo pøeplavat Kanál tafetovì, jsem se
zaèal cílenì pøipravovat na sólovou plavbu. Koneènou pøípravu
vedl trenér Michal tìrba.
: Kolik kilometrù jste v tréninku uplaval?
Na podzim 60 kilometrù mìsíènì, v poslední fázi stejná dávka týdnì. To znamená dennì ve vodì ètyøi a pìt hodin a jetì
dalí posilování v tìlocviènì. Nejvíc kilometrù jsem v zimì naplaval v bøeclavském bazénu, na jaøe potom v Seèské pøehradì.
: V moøi jsou silné proudy, vlnobití. Staèí pøíprava v bazénu?
Samozøejmì e plavat v bazénu a v moøi je obrovský rozdíl.
K úspìchu je nutné dokonale zvládnout techniku a to je moné
se nauèit v jakékoliv vodì. V moøi jde potom u jen o to zvyknout si na správnou polohu tìla. To jsem natrénoval pøi tøítýdenním èekání na pøíznivé poèasí v Doveru.
: Mìl jste pøi plavání nìjakou krizi?
Ve vodì jsem ádnou krizi nezail. Urèité tìkosti pøily
u francouzského pobøeí, kde jsou silné proudy. Jednu chvíli se
zdálo, e mì proud strhne za Zelený mys, co by znamenalo
prodlouení plavby o dalí dvì hodiny. I tak jsem naplaval témìø
57 kilometrù, pøièem rychlí plavci mají trajektorii kolem 45.
Psychicky mi dalo asi nejvíc zabrat èekání na poèasí na bøehu.
Víte, e kadý den se krátí èas, který máte, e s kadým odsunutím startu mizí pøipravené peníze. Pøedstava, e z Anglie odjedete, ani se o Kanál vùbec pokusíte, je ubíjející.
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: Jaké jsou pocity, kdy se dotknete nohou pevné zemì?
Obrovská úleva, e u nemusíte plavat. Vechny svaly a vlastnì celé tìlo únavou stranì bolí. A potom je to vdìènost pøírodì,
co mnì dala. To byl asi nejsilnìjí pocit. A taky vìdomí, e jsem
dosáhl cíle. Právì cesta, která k nìmu vede, dìlá èlovìka lepím.
: Vá pokus byl tak trochu utajený. Proto také na bøehu neèekaly kamery jako u vaich pøedchùdcù. Nemrzí vás to? A jak se
vyrovnáváte se souèasnou pozorností médií?
Nemrzí. Plaval jsem pro sebe, ne pro publicitu. Medializace
mì dost pøekvapila. Vzhledem k tomu, e jsem ji sedmý Èech,
který Kanál pøekonal, jsem èekal spíe nìjakou zprávièku v regionálním tisku. I kdy mì to nijak zvlá netìí, zatím mi to
také nevadí. Zùstávám v klidu.
: O psychice jsme ji mluvili. Je pro zdolání Kanálu dùleitìjí vùle a odhodlání, nebo fyzická kondice?
Myslím, e je to tak napùl. Fyzièku mít musíte, a s ní roste
i psychika. To odhodlání. Hodnì lidí se divilo, e jsem to v mém
vìku zvládl psychicky. Po maturitì jsem byl s kamarádem stopem v Turecku, rok nato na Sibiøi. Chodil jsem dálkové pochody, dìlal extrémní vìci. Myslím, e to èlovìka zpevní.
: Jaké máte dalí plány?
Urèitì chci pokraèovat v dálkovém plavání. Je to nádherný
sport, který se vyznaèuje obrovskou svobodou ducha. Chtìl
bych se v budoucnu pokusit o Kanál jetì jednou, ale obìma
smìry. Láká mì i horolezectví, tøeba slézt severní stìnu Eigeru.
: Kdy se do toho pustíte?
Nebude to hned. Zatím jetì nepociuji to pravé odhodlání.
A teï je také mým nejbliím cílem úspìné dokonèení studia
elektrotechnické výroby a managementu na VUT v Brnì.
Pøipravil Igor Mauk, foto plavcùv archiv
SUMMARY:
The beginning of August saw Jan Pøíborský, another conqueror of
the English Channel, being admitted to the club of Czech swimmers who have crossed the Channel. This twenty-year old second-year student at the Faculty of Electrical Engineering and
Communication is the seventh and youngest member of the club.
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Významné osobnosti historie
VUT v Brnì  rektoøi
Pokraèujeme v rubrice, v ní postupnì pøedstavujeme osobnosti, které na brnìnské technice pùsobily v její více
ne stoleté historii a zaslouily se významnì o rozvoj nejstarí èeské vysoké koly na Moravì. Pohled do historie
otevírá cyklus o rektorech. Od roku 1900 a do poèátku padesátých let 20. století se volba rektora konala kadoroènì na schùzi profesorského sboru. Pøed volbou akademických funkcionáøù na studijní rok 1920/1921
bylo dohodnuto, e rektoøi ji nebudou voleni podle sluebního stáøí, nýbr støídavì z jednotlivých odborù.

Prof. Ing. Vincenc Hlavinka

Vincenc Hlavinka se narodil 5. dubna 1862 ve Vincencovì u Prostìjova. Po maturitì na Èeské
vyí reálné kole v Prostìjovì zamíøil do Vídnì, kde absolvoval studia na odboru kulturního
inenýrství pøi Vysoké kole pro kulturu pùdy a na Vysoké kole technické. V letech 18871888
byl zamìstnán u technické kanceláøe Zemìdìlské rady v Praze, poté pùsobil dlouhá léta ve
státní stavební slubì království Chorvatska, Slavonie a Dalmácie. Po onemocnìní malárií pøesídlil do upy KrievacBelovar, kde pracoval na stavbách pozemních, silnièních, vodních
a zvlátì regulaèních a melioraèních. V roce 1899 byl jmenován profesorem inenýrských vìd
na novì zøízené lesnické akademii pøi filozofické fakultì univerzity v Záhøebu.
Rok 1911 pøinesl v ivotì Vincence Hlavinky významnou zmìnu: po ètyøiadvacetiletém
pùsobení v cizinì se vrací do vlasti a stává se øádným profesorem meliorací, vodárenství a stokování mìst na èeské technice v Brnì. Díky jeho pedagogickým schopnostem a odborným vìdomostem se mu podaøilo vybudovat na novém odboru kulturního inenýrství ústav vysoké úrovnì.
I bìhem pùsobení na kole vypracoval èetné projekty, které byly realizovány pod jeho dozorem,
napø. návrh kanalizace mìsta Tøebíèe, návrh a stavba vodovodu pro hotely na Radhoti aj.
Kromì øady studií a pojednání uveøejnìných v odborných èasopisech je autorem tøísvazkového
díla Nauka o melioracích, úpravách tokù a hrazení bystøin, které vylo v letech 19271928. Ve
studijním roce 1912/1913 byl dìkanem odboru kulturního inenýrství a v roce 1915/1916 odboru stavebního inenýrství. V roce 1929/1930 stál v èele odboru inenýrského stavitelství.
Rektorem na studijní rok 1919/1920 byl slavnostnì inaugurován 31. øíjna 1919. Zemøel 25. února
1934 v Brnì.

Prof. PhDr. PhMr. Jiøí Baborovský

Jiøí Baborovský se narodil 28. srpna 1875 v Bøezových Horách u Pøíbrami v rodinì lékárníka.
Po maturitì na reálném gymnáziu v Pøíbrami v roce 1894 vstoupil do lékárnické praxe. Farmaceutická studia absolvoval na èeské univerzitì v Praze, kde v roce 1898 dosáhl hodnosti magistra
farmacie. Poté se rozhodl pro studium chemie na filozofické fakultì èeské univerzity v Praze.
Ji v prùbìhu studia se zajímal o fyzikální chemii. V roce 1901 absolvoval spoleènì s Bohumilem Kumou prázdninový kurz fyzikální chemie u profesora Wilhelma Ostwalda v Lipsku. Po
promoci a získání titulu doktora filozofie v únoru 1902 se vydal do Lipska na delí dobu.
Výsledky výzkumu chování hoøèíkových anod publikoval v nìkolika pojednáních, která nakonec spojil do dùkladné habilitaèní práce. Dne 14. záøí 1905 byl potvrzen prvním docentem
fyzikální chemie na èeské univerzitì v Praze, v øíjnu 1911 byl jmenován mimoøádným profesorem fyzikální chemie tamté.
Po zøízení odboru chemického inenýrství na èeské technice v Brnì v roce 1911 si profesor
Kuma pøedsevzal získat Baborovského jako profesora fyzikální chemie pro tento odbor, co se
podaøilo v prosinci 1912. Profesor Baborovský se s velkým úsilím pustil do budování nevelkého,
ale velmi úèelnì uspoøádaného ústavu, který pak existoval a do zruení odboru v roce 1951. Jeho
vìdecké dílo je velmi rozsáhlé  bibliografie jeho prací uvádìjí na sto dvacet titulù. Se svými
áky a spolupracovníky se vìnoval více ne dvacet let experimentálnímu studiu sloité otázky
hydratace iontù ve vodných roztocích elektrolytù. Výrazem úcty a vánosti, které se vdy tìil,
byla trojí volba dìkanem odboru chemického inenýrství (1914/1915, 1927/1928 a 1936/1937)
a dvojí volba rektorem koly (1920/1921 a 1923/1924). Zemøel 10. listopadu 1946 v Brnì.
PhDr. Renata Krejèí, archiv VUT v Brnì
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Zaèíná
akademický rok 2003/2004
VUT v Brnì vstupuje do nového akademického roku 2003/2004. Vem naim pedagogùm pøejeme úspìch v jejich nároèné práci, studentùm, kteøí se po prázdninách odpoèatí znovu vracejí do poslucháren, a samozøejmì i tìm, kteøí do nich
usedají poprvé, mnoho radosti nad získanými poznatky a hlavnì úspìné absolvování celého studia na naí univerzitì.
Tak jako se to podaøilo jejich pøedchùdcùm, jejich letoní promoce zachytila nae fotoreportá. Letos na osmi fakultách
VUT v Brnì zatím odpromovalo 411 absolventù v bakaláøském, 1 693 absolventù v magisterském a 110 v doktorandském studiu. Seznam studentù, kteøí získali Cenu rektora a Cenu Nadace Preciosa, pøineseme v pøítím èísla.
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Volání dálek

V

èervnu a èervenci Fakulta chemická uspoøádala pod zátitou rektora Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc., dvì výstavy
cestopisných fotografií Ing. Jana Brady a Ing. Petra Dzika.
O své výstavì Jan Brada, systémový integrátor FCH, vypráví:
Cestu po národních parcích západní èásti USA jsem uskuteènil v øíjnu 1999. Cílem bylo poznat alespoò zlomek z pøírodních krás severoamerického kontinentu, tvoøených nepøebernými skalními útvary, rozsáhlými poutìmi, hlubokými kaòony
èi bouølivými vodopády, ale té úchvatnou paletou flóry a fauny.
Západní oblast USA pøináí toti svou neopakovatelnou pestrostí zcela nové záitky ve srovnání s krajinou evropského
kontinentu. Vechna místa na fotografiích jsou dostupná po
vyznaèených stezkách kadému zdatnìjímu turistovi, proto by
fotografie mìly motivovat k osobní návtìvì tìchto krásných
koutù pøírody.
Výstava byla koncipována jako dlouhodobá, jejím úèelem
bylo také pøispìt k oivení laboratorního traktu fakulty. Proto ji
mohou zájemci zhlédnout a do konce roku.
Petr Dzik, student doktorského programu, o svém putování
severozápadní Kanadou øekl: Uskuteènit velkou cestu po øece je
snem kadého vodáka. Po výpravách na naich a støedoevropských øekách a po zvládnutí základù vodáckého sportu se ocitneme na rozcestí: mùeme se stát vodáky-sportovci nebo vodáky-cestovateli. Ti první zaènou zdokonalovat své umìní a øeí
techniku eskymáckého obratu, správného zábìru pádla a vedení lodi v proudu. Kdy stojí nad øekou u jezu, pøemýlejí, kudy
by ,to lo sjet. Atraktivnost øíèních úsekù hodnotí podle nároènosti. Naproti tomu vodák-cestovatel stojí nad øekou, vidí do
dálky se vinoucí proud a zaène snít. Snít o cestì, kterou musí
voda urazit, ne dospìje ke svému cíli, ne se spojí s nekoneèným horizontem moøe.
Dlouhá cesta po øece, od pramene a k oceánu proudem
plynoucím v nekoneèné krajinì lesù, horizontù horských høbetù,
v neohranièeném prostoru èasu, je pak stejným cílem jako vrcholky nejvyích hor, nejrychlejí èasy èi nejvìtí vzdálenosti v ostatních sportech. Dosaení tohoto cíle vyaduje stejné úsilí jako expedice ke títùm hor. Na svìtì je ji jen málo míst, která umoòují
takovou cestu proít. Jedno z nich je daleký sever amerického
kontinentu. Jeho nespoutaná, drsná a k èlovìku nepøívìtivá
krajina dokáe uèarovat natolik, e se k ní musí stále vracet.

Uskuteènit velkou cestu po øece je snem kadého vodáka.

Hnáni tìmito pohnutkami uskuteènili v èervenci a srpnu
minulého roku ètyøi kamarádi, jinak celkem racionální a uváliví mui, na první pohled bláznivou a nebezpeènou výpravu:
na dvou nafukovacích kánoích Orinoko sjeli øeku Peel River
v kanadském Severozápadním teritoriu, od zaèátku splavnosti
a témìø k jejímu ústí do MacKenzie River. Pøi vyplutí se tak
ocitli v drsné a èlovìkem nezasaené pøírodì, stovky kilometrù
od civilizace a 570 øíèních kilometrù od cíle.
Pøestoe expedice byla extrémnì nároèná a místa v pøetíených lodích bylo zoufale málo, na fotoaparáty a filmy se samozøejmì najít muselo. Návtìvníci výstavy tak mìli pøíleitost
zhlédnout fotografie z pobytu na øece, ale také z cesty z a do Calgary. Cesta k øece byla dlouhá pøes 4 000 km a vedla nejkrásnìjími
èástmi Kanady  národními parky v Rocky Mountains. Cesta
zpìt míøila jetì víc západnìji pøes hory na pobøeí Pacifiku.
Na výstavì tak byly k vidìní barevné fotografie poøízené
v tìchto konèinách. Kadodenní ivot èlenù expedice byl potom zachycen na èernobílých fotografiích, doplnìných rozsáhlejími popisky, vzpomínkami a citáty z expedièního deníku,
aby i návtìvník doposud nepoznamenaný cestovatelskou vání
mìl monost pocítit volání dálek
Michal Veselý, foto Jan Brada, Petr Dzik
SUMMARY:
In June and July, the Faculty of Chemistry, under the auspices of
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., organised two exhibitions of
travelogue pictures by Ing. Jan Brada and Ing. Petr Dzik.
8/2003
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Ètvrtá konference Advanced
Batteries and Accumulators

H

lavním zamìøením letoní konference byly nové trendy ve
výzkumu a vývoji moderních elektrochemických zdrojù
proudu. Odborné pøednáky byly zamìøeny pøedevím na tyto
oblasti:
lithiové a lithioiontové systémy,
metal-hydridové systémy,
palivové èlánky,
klasické akumulátory a baterie,
superkondenzátory a elektrochromní prvky,
tuhé a gelové elektrolyty.
Konference ABA jsou poøádány v souèinnosti mezi Ústavem
elektrotechnologie FEKT VUT v Brnì a Ústavem anorganické
chemie AV ÈR v Øei u Prahy. Jejich vzájemná spolupráce, která
je potvrzena písemnou smlouvou, spoèívá v øeení spoleèných
výzkumných a grantových projektù za rozsáhlé úèasti studentù
a doktorandù a v øadì dalích aktivit. Tyto konference pøipravují a øídí Ing. Marie Sedlaøíková, CSc. (ÚETE FEKT) a Doc. Ing.
Jiøí Vondrák, DrSc. (Ústav anorganické chemie AV ÈR).
Letoní konference se zúèastnilo osmdesát odborníkù, kteøí
do Brna pøijeli napø. z Japonska, Tchaj-wanu, Èíny, Ruska,
Ukrajiny, Polska, Rakouska, Slovinska, Nìmecka a Velké Británie. Celkem bylo pøedneseno nebo prezentováno ve formì
posteru témìø sedmdesát pøíspìvkù.
Firmy Zahner, Eco Chemie Utrecht a Bochemie, a. s.,
Bohumín, akce vyuily pro prezentaci svých výrobkù a sponzorovaly èást doprovodného spoleèenského programu. První dvì

Pøednáelo se o nových trendech ve výzkumu elektrochemických zdrojù
proudu.

jmenované firmy pøedstavují svìtovou pièku v oboru elektronických pøístrojù pro nároèná elektrochemická mìøení, firma
Bochemie je zase významným výrobcem materiálù, mimo jiné
i pro chemické zdroje proudu. Jedním z èestných èlenù vìdeckého výboru byl i profesor Mino Green (Imperial College, Londýn); tento úèastník v padesátých letech zaloil oblast zkoumající procesy probíhající na povrchu polovodièových elektrod
v roztocích elektrolytù.
Spoleèenská èást programu byla  díky sponzorùm  znaènì
bohatá. Zahrnovala varhanní koncert, který pro úèastníky pøednesl jeden z vynikajících britských elektrochemikù a souèasnì
amatérský hudebník Dr. John Owen z univerzity v Southamptonu, následovaný banketem v restauraci. Dalí den byla uspoøádána exkurze do Moravského krasu a pivovaru. Tøetí den vyslechli úèastníci pìvecký koncert v Centru VUT.
Organizaèní výbor touto cestou vyjadøuje vedení VUT
v Brnì upøímný dík za poskytnutí sálu i dalích prostor a za
finanèní pomoc pøi poøádání konference.
Ing. Marie Sedlaøíková, CSc.,
UETE FEKT VUT v Brnì

Letoní konference se zúèastnilo na osm desítek odborníkù z celého svìta.
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SUMMARY:
From 15th to 19th June 2003, the BUT Centre in the Antonínská
street hosted an Advanced Batteries and Accumulators international conference this time labelled as the fourth. The conference
followed three previous similar events and is related to the 21st
and 22nd seminars of chemical sources of electricity.
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Informace

Ronovské spoleènosti ON Semiconductor
roziøují spolupráci s MU a VUT v Brnì
Spoleènosti TESLA SEZAM, a. s., a TEROSIL, a. s., z Ronova
pod Radhotìm, které se zabývají výrobou polovodièù v rámci
nadnárodního koncernu ON Semiconductor, podepsaly smlouvu
s Pøírodovìdeckou fakultou MU v Brnì o vybudování spoleèné
Laboratoøe polovodièù. Laboratoø bude sídlit v areálu Pøírodovìdecké fakulty na Kotláøské ulici, kde se uvolní místo po pøestìhování nìkterých oborù do nových prostor. Zde budou po
rozsáhlé rekonstrukci, která zaène v pøítím roce, umístìna vybraná laboratorní pracovitì s technologií pro výrobu polovodièù.
Náklady na rekonstrukci ve výi 20 mil. Kè uhradí MU. Zaøízení darují a èásteènì zapùjèí spoleènosti TESLA SEZAM
a TEROSIL.
Souèástí laboratoøe, která zaène fungovat v roce 2006, bude
i 125 m2 tzv. èistých prostor s pøesnì definovanou teplotou, vlhkostí vzduchu a minimálním obsahem prachových èástic. Reálný výrobní proces polovodièù toti probíhá v takto upraveném
prostøedí.
Dùvodem k navázání spolupráce bylo velmi kvalitní fyzikální vzdìlávání na PF MU i na Ústavu fyzikálního inenýrství
FSI VUT v Brnì. Chceme pomoci vybudovat pracovitì, které
bude vychovávat odborníky s urèitým povìdomím o technologii polovodièù. Právì takové lidi toti potøebujeme v naich

podnicích. Jejich specializace je nutná ji bìhem studia, shrnuje poradce generálního øeditele spol. TESLA SEZAM Jaromír Valíèek. V Ronovì by mohlo najít uplatnìní pìt a deset
absolventù roènì.
Pøírodovìdecká fakulta si od spolupráce s ronovskými podniky slibuje zkvalitnìní výuky studentù. Po dokonèení laboratoøe plánujeme zavést praktickou výuku polovodièových technologií. Dalím pøínosem pro nás je monost øeit fyzikálnì
zajímavé problémy a získat unikátní experimentální materiál,
øíká vedoucí sekce fyziky PF MU Prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
Laboratoø bude vyuívat zhruba tøicet studentù fyziky PF a asi
tøicet studentù fyzikálního inenýrství VUT v Brnì. Kromì
toho v ní budou øeeny výzkumné úkoly obou ronovských firem, obou kol a v pøípadì zájmu i dalích organizací.
Èeské firmy koncernu ON Semiconductor tak roziøují dosavadní spolupráci s obìma vysokými kolami, kterou navázaly
ji v roce 2002. V jejím rámci ji v Brnì funguje Laboratoø diagnostiky defektù a analýzy povrchù køemíku. Nová Laboratoø
polovodièù se stane její organizaèní souèástí. Specialisté ronovských firem také pøednáejí studentùm fyziky MU a VUT
v Brnì. Spolupráce probíhá i pøi zpracovávání bakaláøských
a diplomových prací podle potøeb firem TESLA SEZAM
a TEROSIL.
(red)

Uèitelé základních a støedních kol stávkovali
Kadá tøetí èeská kola èi kolka zùstala 1. záøí zavøená. Celkem
jich bylo 3 480. Jednodenní výstrané stávky za vyí platy se
zúèastnila polovina vech naich uèitelù  72 tisíc. Jejich akci
podpoøili hodinovou výstranou stávkou i zamìstnanci finanèních úøadù, Èeské správy sociálního zabezpeèení, katastrálních
úøadù a knihoven. Nejvíce kol stávkovalo na jiní a severní
Moravì a v Praze.

Hlavním dùvodem nespokojenosti kantorù je zachování výplaty poloviny tøináctých a ètrnáctých platù. Podle nich by toti
v pøípadì, e o nì pøijdou, z ohlaovaného zvýení uèitelských
mezd zbylo jen pár stokorun mìsíènì. Vláda vak na vyplácení
tøináctých platù, co by si vyádalo nìkolik miliard korun,
nemá finanèní prostøedky.
(red)
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Vzpomínka
Prof. Ing. Èestmír Vermouzek, CSc.
* 1. 5. 1920
 23. 6. 2003

P

rof. Ing. Èestmír Vermouzek, CSc., se narodil 1. 5. 1920
v Kuøimi u Brna. Po úspìném absolvování reálného
gymnázia zaèal studovat na tehdejí Vysoké kole technické
Dr. Edvarda Benee v Brnì. Uzavøení vysokých kol znemonilo jeho studia a navíc èást války proil jako totálnì nasazený
v Nìmecku.
Vysokokolská studia dokonèil po válce a v roce 1947 nastoupil profesionální dráhu v Královopolské strojírnì jako projektant. V roce 1952 odeel na tehdejí VTA na katedru Prof.
Perny, kde a do roku 1959 pøednáel, a to od roku 1954 ji jako
docent, chemické inenýrství. V roce 1958 se vrátil do KSB, kde
pùsobil jako vedoucí výpoèetního oddìlení, respektive jako vedoucí projekce.
Z tohoto období pochází významná øada realizovaných projektù a inenýrských staveb v oboru petrochemie  jak u nás,
tak i v zahranièí. Kdy v roce 1960 byla na obnovené strojní
fakultì VUT zøízena katedra strojních zaøízení chemických
a potravináøských závodù, bylo celkem logické, e profesor
Vermouzek jako uznávaný odborník byl vybrán k jejímu vedení. Nejprve jako externí a od roku 1963 ji jako øádný profesor,
jako interní vedoucí. Z této doby pochází i odborný profil
katedry, který po urèitých obmìnách je dodrován dodnes.
Novì vzniklá katedra pod jeho vedením patøila k nejmladím
na strojní fakultì VUT a logicky se hlásila k tradicím chemického inenýrství Vysoké koly technické Dr. Edvarda Benee
v Brnì. Tato tradice byla zaloena Prof. Vondráèkem, pøes
Prof. Perny byla udrována Prof. Vermouzkem. Není pouhou
náhodou, e na katedøe pùsobil i dalí pracovník z tohoto pracovitì, dnes ji zesnulý Prof. Dr. Ing. V. Dolealík.
V roce 1965 v rámci pomoci rozvojovým zemím Prof. Vermouzek pùsobil dva roky na univerzitì v Chartúmu v Súdánu,
kde pøednáel chemické inenýrství.
Vedoucím katedry byl nepøetritì (s výjimkou pùsobení
v Súdánu) a do roku 1984.
V tomto roce pøedal vedení katedry, ale dále se aktivnì podílel jak na pedagogické, tak i na odborné práci katedry. Vedl
øadu disertaèních a diplomových prací, podílel se na práci
u státních závìreèných zkouek a v øadì dalích aktivit. Výsledky práce prezentoval v publikacích a vystoupeních na univerzitách, konferencích a kongresech jak u nás, tak i v zahranièí.
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Nezanedbatelnou èást jeho odborné práce èiní jeho pùsobení jako soudního znalce v oblasti chemického inenýrství. Jeho
odborné zamìøení bylo pøedevím v oblasti destilaèních metod,
zvlátì víceslokových uhlovodíkových smìsí a zavádìní moderních projekèních metod. Ve svém oboru byl uznávaným odborníkem. Známé jsou jeho aktivity v oblasti fotografování a v celé
øadì dalích oborù.
Pod jeho vedením byla zpracována øada disertaèních prací
jak u souèasných pracovníkù ústavu, tak dalích, kteøí pùsobí
vìtinou ve vedoucích funkcích.
Jeho pùsobení na VUT pøesahovalo rámec katedry. Byl nìkolikrát prodìkanem FS VUT.
Pùsobil i v øadì celostátních komisí. Se jménem Prof. Vermouzka je spojena historie, ale i souèasnost Ústavu procesního
a ekologického inenýrství, který v roce 1995 vznikl slouèením
katedry chemických zaøízení s dalími katedrami.
Prof. Vermouzek byl veobecnì znám jako nepøekonatelný
optimista a vitální èlovìk. Proto nás i v jeho vysokém vìku nepøíjemnì zaskoèilo jeho úmrtí. Nejen ty, kteøí mìli èest být jeho
áky i spolupracovníky, ale i celou technickou veøejnost, která
s ním pøila do styku.
Prof. Ing. Èestmír Vermouzek, CSc., zemøel 23. 6. 2003.
Prof. Ing. Jaroslav Medek, CSc.,
Ústav procesního a ekologického inenýrství

SUMMARY:
On 23rd 2003, Prof. Ing. Èestmír Vermouzek, CSc. died at the age
of 83. His name means a great deal for the history at the Faculty
of Mechanical Engineering as well as for the present of the Institute of Process and Environmental Engineering, which was established in 1995 by merging the department of chemical facilities
with other departments. Ever the optimist, Prof. Vermouzek was
known for his unrelenting vigour. Those who have had the honour
to be his students and colleagues as well as all the engineering
community that knew him will deeply mourn his passing away.
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Uloení ostatkù Raduita de Souches,
velitele hrdinné obrany Brna

O

statky Ludvíka Raduita de Souches (16081683), polního
marála a velitele obrany mìsta pøi védském obléhání
Brna v roce 1645, byly v sobotu 16. srpna odpoledne slavnostnì
znovuuloeny do hrobky v brnìnském kostele sv. Jakuba. Stalo
se tak v den 395. výroèí narození této významné postavy historie tøicetileté války.
Témìø ètyømìsíèní (3. kvìtna a 23. srpna 1645) úspìná
obrana Brna proti mnohonásobné pøesile vojsk generála Lennarda Torstensona (proti jeho osmadvacetitisícové armádì stálo pouhých tisíc pìt set obráncù) pøispìla k ukonèení tøicetileté
války. Hrdinství Bròanù v nejdramatiètìjích týdnech dìjin
Moravy vzbudilo respekt celé tehdejí Evropy. Vítìzný boj mìl
rozhodující vliv i na dalí vývoj mìsta, které za odmìnu získalo
od císaøe øadu dùleitých privilegií a s definitivní platností tak
pøevzalo roli metropole Moravy.
Uloení ostatkù vojevùdce Raduita de Souches bylo jedním
z bodù letoních oslav Dne Brna, který pøipadá na 15. srpen.
Právì tento den se roku 1645 podaøilo obráncùm mìsta odrazit
rozhodující a poslední útok védských oblehatelù, kteøí se poté
snah o dobytí Brna vzdali a 23. srpna odtáhli.
Jihomoravská metropole slaví Den Brna, který se zrodil
z iniciativy brnìnského biskupství, letos ji posedmé. Je spojen
i s církevním svátkem Nanebevzetí Panny Marie. Panna Marie
mìla podle tradice pomoci obráncùm mìsta pøi védském obléhání. Obraz Panny Marie Svatotomské (v roce 1645 byl v augustiniánském chrámu sv. Tomáe, nyní je v bazilice Nanebevzetí

Rakev s ostatky marála uloil do hrobky brnìnský biskup Vojtìch Cikrle.

Panny Marie na Starém Brnì) se prý v èase nejnebezpeènìjího
útoku vedù objevil na obloze nad mìstem. To údajnì dodalo
obráncùm novou sílu k odraení náporu. Od té doby je obraz
oznaèován za symbol ochrany mìsta.
Pietní bohoslubu spojenou s ukládáním ostatkù do hrobky
slouil brnìnský biskup Mons. ThLic. Vojtìch Cikrle. Bílá rakev s rudou rùí na víku byla uloena do historické schránky
v hrobce pod podlahou kostela, odkud byla v kvìtnu letoního
roku vyzdviena. Hrobka byla mezitím opravena, vyèitìna
a opatøena osvìtlením. I kdy po znovuuloení ostatkù mohlo
do hrobky nahlédnout nìkolik desítek úèastníkù bohosluby,
nyní bude znovu uzavøena. Pøedpokládané trvalé zpøístupnìní
hrobky bude moné a po osazení tepaného zábradlí u vstupu
z chrámové lodi. Raduit de Souches byl v kostele sv. Jakuba
pohøben na základì pøání ve své závìti. Barokní náhrobek zdobený bronzovou kleèící postavou marála byl vybudován podle
návrhu Jana S. Kerkera v roce 1722.
Souèástí Dne Brna byl také historický prùvod mìstem, mariánské nepory v katedrále na Petrovì a ohòostroj.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Souèástí Dne Brna byl i historický prùvod mìstem.

SUMMARY:
In the afternoon of 16th August, a ceremony was conducted in St.
Jacobs church in Brno to re-inter the mortal remains of Ludvík
Raduit de Souches, a field marshal and commander in chief of
the defence of the town besieged by the Swedes in 1645.
8/2003
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Nové uèební texty a publikace

REKTORÁT
Nakladatelství VUTIUM
JURA, Pavel
Základy fuzzy logiky pro øízení a modelování
2003  1. vyd.  132 s., ISBN 80-214-2261-0
Vìdecké spisy
Vysokého uèení technického v Brnì
Edice PhD Thesis
IMBEROVÁ, Iveta
Vyuití principù marketingové koncepce úplné
spokojenosti zákazníka (TCS) pro rozvoj podniku
2003  sv. 176  32 s., ISBN 80-214-2350-1

POSPÍIL, Jiøí
Øeení rozptylu emisí produkovaných automobily v mìstské zástavbì
2003  sv. 184  26 s., ISBN 80-214-2385-4

BLECHA, Petr
Vyuití moderních metod øízení a zabezpeèování jakosti pøi konstrukci obrábìcích center
2003  sv. 195  32 s., ISBN 80-214-2430-3

RÁBEK, Vlastimil
Optické metody detekce nezøetelných stop na
vozovce pøi znalecké analýze silnièních nehod
2003  sv. 185  26 s., ISBN 80-214-2386-2

Edice Habilitaèní a inauguraèní spisy
DOÈEKALOVÁ, Hana
Gelové techniky pro studium procesù spojených s odpadovým hospodáøstvím
2003  sv. 109  22 s., ISBN 80-214-2349-8

JEBÁÈEK, Ivo
Letová pevnost mìøení
2003  sv. 186  31 s., ISBN 80-214-2387-0

VANÌK, Jiøí
Vyuití transportních a umových charakteristik pro testování kvality fotovoltaických èlánkù
2003  sv. 177  25 s., ISBN 80-214-2351-X

BRADÁÈ, Frantiek
Metody optické kontroly a jejich aplikace v oblasti strojírenské výroby
2003  sv. 187  21 s., ISBN 80-214-2397-8

KØIVÁK, Petr
Studium vlivu pøítlaku na vlastnosti kladných
elektrod olovìného akumulátoru
2003  sv. 178  27 s., ISBN 80-214-2352-8

ÈAPOUNOVÁ, Dana
Vyuití pektolytických enzymù pøi výrobì èerveného vína
2003  sv. 188  32 s., ISBN 80-214-2410-9

MYKOVÁ, Renáta
Vliv pracovní výkonnosti na efektivnost podniku
2003  sv. 179  30 s., ISBN 80-214-2355-2

SAMEK, Roman
Studium dynamických jevù pøi zháení elektrického oblouku SF6
2003  sv. 189  28 s., ISBN 80-214-2423-0

SLAMME, Azeddien M.
Design Space Exploration of High-performance Digital Systems
2003  sv. 180  31 s., ISBN 80-214-2361-7
NGUYEN Van Tuyen
Experimentální a teoretický výzkum vlastností
plynu ze zplyòování biomasy v atmosférické
f luidní vrstvì
2003  sv. 181  32 s., ISBN 80-214-2362-5
BAÈA, Petr
Studium sloek vnitøního odporu kladné elektrody s dùrazem na identifikaci procesù zpùsobujících pøedèasnou ztrátu kapacity olovìných
akumulátorù
2003  sv. 182  28 s., ISBN 80-214-2363-3
SLAVÍÈEK, Pavel
Urèování vybraných termofyzikálních vlastností roztavených fluoridových solí, zejména
kyselého f luoridu draselného  KHF2
2003  sv. 183  28 s., ISBN 80-214-2364-1
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MARKESOVÁ, Jana
Vliv podnikatelské etiky na ekonomické výsledky malých a støedních podnikù
2003  sv. 190  32 s., ISBN 80-214-2424-9
PØIKRYL, Radek
Plazmové polymery na bázi køemíku
2003  sv. 191  31 s., ISBN 80-214-2425-7
RAGAB, Saad Alamin Mohamed
Pøíspìvek k analýze dynamických stavù elektrického pohonu s trojfázovým krokovým motorem
2003  sv. 192  38 s., ISBN 80-214-2418-4
BRODSKÝ, Zdenìk
Efektivnost propagace u prùmyslových podnikù
2003  sv. 193  28 s., ISBN 80-214-2426-5
EL GANNAM, Moustafa
Analýza optických nelineárních sdruovaèù
2003  sv. 194  27 s., ISBN 80-214-2427-3

SCHWARZ, Josef
Bayesovské evoluèní algoritmy s aplikacemi
v úlohách dekompozice a alokace
2003  sv. 110  32 s., ISBN 80-214-2389-7
TUZA, Karel
Soubor významných realizovaných inenýrských, architektonických dìl
2003  sv. 111  32 s., ISBN 80-214-2390-0
ÈERNOCKÝ, Jan
Èasové zpracování pro výpoèet pøíznakù v rozpoznávání øeèi
2003  sv. 112  30 s., ISBN 80-214-2395-1
DOHNAL, Mirko
Cenové inenýrství (Cost Engineering) jako interface mezi ekonomikou a inenýrstvím
2003  sv. 113  20 s., ISBN 80-214-2396-X
OLC, Frantiek
Robot Modelling and Control
2003  sv. 114  35 s., ISBN 80-214-2407-9
KALA, Zdenìk
Verifikace kritérií pro navrhování ocelových
konstrukcí metodami spolehlivostní analýzy
2003  sv. 115  36 s., ISBN 80-214-2406-0
RAIDA, Zbynìk
Modelování mikrovlnných struktur: tradièní
a netradièní pøístup
2003  sv. 116  31 s., ISBN 80-214-2415-X
BØEZINA, Tomá
Efektivní metoda Q uèení: Simulaèní pouitelnosti pro øízení aktivního magnetického loiska
2003  sv. 117  35 s., ISBN 80-214-2414-1
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Bienále Kámen 03
v kláterní zahradì

T

øi zahranièní a jeden èeský sochaø se zúèastnili IV. mezinárodního sochaøského bienále Kámen 03, které bylo 17. srpna
zahájeno v zahradì bývalého kartuziánského klátera v Královì
Poli. Jeho areál je od roku 2002 sídlem Fakulty informaèních
technologií VUT v Brnì.
A do 7. záøí mohli zájemci sledovat práci sochaøù pøi opracování pískovcových blokù z lomu v Podhorním Újezdì. Do
Brna pøijeli Ján Gejdo (SR), Gábor Miklya (Maïarsko), Eva
Roucka (Francie) a Martin Slovák (ÈR). Díla, která umìlci vytvoøili, budou instalována ve stálé galerii na Bakalovì nábøeí,
uvedl jeden z organizátorù Jiøí Marek.
Bienále Kámen se koná od roku 1997 ve dvouletém intervalu ji poètvrté, letos je to ale poprvé, kdy prostory klátera spravuje FIT. I kdy tradice sympozia není zatím dlouhá, lze nalézt
nìkteré styèné body této akce s nìkolikasetletou historií kartuziánského klátera i øádu.
Kartuziánský kláter byl zaloen 13. srpna 1375. Tedy rovnì v srpnu, stejnì jako se konává sochaøské sympozium.
Kartuziánský øád, zaloený v roce 1084 sv. Brunem, má svùj
mateøský kartouz v horském masivu Grande Chartreuse
v pøedpolí francouzských Alp v departementu Isère. Od roku
1155, kdy se ustálila organizace øádu, se scházeli pøevorové jednotlivých kartouzù, rozdìlených pozdìji do provincií, na zasedání generální kapituly, poøádaných ve Velkém kartouzu kadý
druhý rok. Bienále Kámen se rovnì koná kadý druhý rok,
upozornila odborná asistentka RNDr. Jitka Kreslíková, CSc.,
z FIT VUT v Brnì.
V podstatì poustevnický ivot otcù kartuziánù, vìnovaný
pøevánì modlitbám a rozjímání v prostorovì izolovaných objektech  v celách a v chóru otcù kláterního kostela, umoòovali bratøi kartuziáni, kteøí pracovali uvnitø kartouzu a peèovali
o hospodáøství. Pøísnost samoty zmíròoval otcùm kartuziánùm
kláterní ivot soustøeïovaný do nedìlí a svátkù. Bratøi kartuziáni, u kterých pøevaoval ivot v kolektivu, rozjímali naopak
o nedìlích a svátcích v celách, které netvoøily samostatné jednotky. V kláterním kostele mìli vyhrazen pøední chór bratøí,
èásteènì oddìlovaný lektoriem od chóru otcù.
Kromì doby vìnované kláternímu ivotu zachovávají
otcové kartuziáni pravidlo mlèení. To obecnì platí, kromì nezbytné potøeby komunikace v pracovním kolektivu, i pro laické

Mez pozvanými umìlci byla i sochaøka Eva Roucka z Francie.

bratry. Zatímco náplní ivota otcù byla z velké èásti kontemplace, zajiovali bratøi hospodáøsky celou komunitu. Studenti
také pracují v kolektivu v laboratoøích (i o nedìlích) a rovnì
v mlèenlivosti (kromì nezbytné komunikace) a kontemplují nad
zadanými úkoly.
Nelze opomenout ani vztah umìní k technice  informaèní
technologie jsou oborem technickým. Jak øekl Seneca Artes
serviunt vitae, sapientia imperat (ivotu umìní slouí, moudrost vládne). A tak umìní nyní samo za studenty pøichází, dodala Jitka Kreslíková.
Souèasnì se sochaøským bienále se v areálu klátera uskuteènil projekt Vítr bez andìlù, spoleèné dílo sochaøky Dany
Markové a malíøky Vlasty Mlejnkové.
mau,
foto Michaela Dvoøáková

SUMMARY:
Three foreign and one Czech sculptors have been taking part in
the Kámen 03 (Stone 03) 4th International Biennale, which was
opened in the garden of the Cartesian monastery in Brno-Královo
Pole on 17th August. Since 2002, the monastery premises have
been the seat of the BUT Faculty of Information Technology.
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