Číslo 1 • 1997 • ročník VII

na VUT v Brně

Vážené kolegyně a kolegové,

Foto: Přemysl Janíček

Předvánoční koncert k poctě jubilanta
13. prosince 1996 se v aule Rektorátu VUT usku−
tečnil předvánoční koncert, na němž rektor VUT
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. slavnostně předal zla−
tou medaili Vysokého učení technického Prof. Ing.
Emanuelu Ondráčkovi, CSc. u příležitosti jeho
životního jubilea – 65 let.
Ve svém krátkém, úsměvně laděném projevu
děkan Fakulty strojní Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka,
DrSc. vyzvedl především vědeckou a pedagogic−
kou práci Prof. Ondráčka v ústavu mechaniky těles
na Fakultě strojní VUT v Brně. Jeho působení ve
funkci bývalého rektora VUT a v nynější funkci
náměstka na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy v Praze zhodnotil současný rektor
VUT P. Vavřín. Slavnostní a důstojnou atmosféru
akce umocnilo hudební vystoupení studentě
brněnské JAMU.
(red)

dovolte, abych Vás na začátku roku 1997
jménem celého vedení VUT pozdravil a popřál
Vám všem hodně zdraví, úspěchu, štěstí a
osobní pohody. Chtěl bych také touto cestou
poděkovat všem, kteří mně blahopřáli ke
znovuzvolení rektorem naší školy.
Jaký bude tento rok pro VUT? Na některých fa−
kultách nastupuje nové vedení, chystáme určité
změny v organizaci školy a zejména doufáme
ve větší účast studentů na životě akademické
obce. Měli bychom dokončit základní
dislokační a sta−vební úpravy. V první řadě však
chceme usku−tečnit kroky, které by měly
poněkud korigovat neoptimální zásahy, učiněné
v roce 1990, v roce revolučních změn v našem
vysokém školství. Mám na mysli zejména
pedagogickou oblast, kde řada předpokladů, na
kterých jsme chtěli stavět, nebyla splněna. Měli
bychom realisticky zhodnotit naše současné
ekonomické možnosti a nalézt k nim nejlépe
odpovídající systém výuky.
Hlavní pozornost chceme věnovat vědecké
(umělecké) a výzkumné činnosti, neboť
soudíme, že zde je náš dluh věči vytčeným
cílům největší. Uvědomujeme si, že náš podíl
zodpovědnosti za stav českého průmyslu stále
vzrůstá. Tady také vidíme hlavní možnost
zlepšení ekonomického stavu školy, zejména ve
mzdách.
Doufám a věřím, že tyto snahy naleznou u Vás
pochopení a rok 1997 bude pro VUT rokem
dobrým.
Petr Vavřín, rektor VUT v Brně

Slovo redaktorky
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VáÏení ãtenáfii ,

také ãasopis Události na VUT vstupuje do nového roku a spolu s novou redaktorkou bude postupnû obmûÀovat svou tváfi a vylep‰ovat svÛj styl i obsah. To ov‰em neznamená, Ïe opustí osvûdãené
postupy a kvality, kter˘ch se podafiilo za tûch nûkolik let, kdy ãasopis vychází, dosáhnout.
V prvé fiadû je tfieba vycházet z hlediska, k jakému úãelu ãasopis VUT má slouÏit. Odpovûì se neli‰í
od toho, co bylo deklarováno jiÏ loni v lednovém ãísle Událostí – tedy odráÏet bohaté dûní na v‰ech
pracovi‰tích VUT, a pfiispívat tak k vût‰í v˘mûnû informací, názorÛ a my‰lenek. V‰em jistû lidsky svûdãí, kdyÏ se umí také rozhlédnout za svÛj vymezen˘ obzor zájmÛ a specializace.
Je zfiejmû obtíÏné dosáhnout toho, aby ãasopis sv˘m obsahem a formou uspokojil v‰echny. Abychom
se k tomuto ideálu mohli pfiiblíÏit, mÛÏe pfiispût i malá anketa, kterou v tomto ãísle najdete v pfiíloze. Sv˘mi názory, pfiipomínkami a radami i Vy mÛÏete mÛÏete ovlivnit novou podobu ãasopisu a docílit jeho zkvalitnûní. Nejvíce v‰ak ãasopis obohatíte vlastními pfiíspûvky, a to jak ãlánky odborn˘mi,
tak i zprávami o dûní na Va‰ich fakultách, ústavech, katedrách a dal‰ích pracovi‰tích. Lep‰í tváfii
ãasopisu napomÛÏe více obrazového materiálu, kter˘ i z Va‰í strany rádi uvítáme.
V mnohem vût‰í mífie neÏ doposud chceme roz‰ífiit studentskou rubriku s informaãním servisem
a pochopitelnû i s pfiíspûvky studentÛ. Ta mÛÏe v závislosti na aktivitû studentÛ pfierÛst v samostatnou pfiílohu ãasopisu.
Nové ãíslo Událostí je pokusem trochu pfiekonat strohost a pfiíli‰nou akademiãnost ãasopisu, i kdyÏ
v˘mûnû vûdeck˘ch informací pfiikládáme dÛleÏitou roli. Pokou‰íme se trochu si „oddechnout“ od ryze vûdecko-technick˘ch témat tím, Ïe obãas nakoukneme i do jin˘ch oblastí, které k Ïivotu ãlovûka
neodmyslitelnû patfií. V tomto ãísle se tedy poprvé objeví nová rubrika nazvaná Dûní kolem nás.
Kromû vûdeck˘ch ãlánkÛ uvítáme i fejetony, úvahy, eseje a jiné, umûlecky stylizované texty. První
vla‰tovkou takového oÏivení ãasopisu je napfiíklad fejeton Prof. ¤íãného, kter˘ najdete v tomto ãísle,
neboÈ i touto formou se dají vyjádfiit úvahy a pocity, které ãlovûk nad urãit˘mi událostmi na VUT má.
âas od ãasu bychom Vám rádi pfiedstavili nûkterou z v˘znamn˘ch osobností pracujících na VUT. Za
nejzajímavûj‰í zpÛsob takového pfiedstavení povaÏujeme rozhovor.
V novém, lednovém ãísle Událostí se je‰tû ohlíÏíme, i kdyÏ ne vyãerpávajícím zpÛsobem, za loÀsk˘m
rokem. Kromû zpráv o akcích, probûhl˘ch v pfiedcházejících dvou mûsících, zde najdete jednak
bilancování Ústfiední knihovny VUT a v pfiíloze pak Pfiehled ãasopiseck˘ch ãlánkÛ uvefiejnûn˘ch loni
v Událostech na VUT.
VáÏení ãtenáfii, dûkujeme Vám v‰em, ktefií jste v loÀském roce pfiispívali sv˘mi ãlánky do na‰eho ãasopisu, a tû‰íme se na aktivní spolupráci se v‰emi, ktefií nám pomohou dokumentovat Ïivot a reflektovat my‰lenkové podhoubí na‰í akademické obce. Vûfiíme, Ïe i Va‰í zásluhou bude ãasopis mûsíc za mûsícem obsahovû bohat‰í, graficky zajímavûj‰í a najde oblibu u celé fiady ãtenáfiÛ, a to jak
z fiad pedagogick˘ch, vûdeckov˘zkumn˘ch pracovníkÛ a dal‰ích zamûstnancÛ ‰koly, tak i z fiad
studentstva.
Mgr. Yvonne KONEâNÁ

6

8
12

16
17
20

Zdravice rektora VUT
Události
Pfiedvánoãní koncert k poctû
jubilanta
Profil osobnosti
K Ïivotnímu jubileu Prof. Ing.
Emanuela Ondráãka, CSc.
Oslava v˘roãí
120 let od narození Viktora Kaplana
Zprávy z rektorátu
a fakult
Probûhly dal‰í volby dûkanÛ
Podivn˘ sen
Zprávy z rektorátu
a fakult
Na stáÏi v USA
10. Mezinárodní sympozium
materiálového inÏen˘rství
Glucholazy - místo pofiádání
konference
Knihovny
Knihovny VUT v roce 1996
Rozhovor
Promûny architektury
Dûní kolem nás
Co uÏ bylo
Co teprve bude
Nejv˘znamnûj‰í objevy a vynálezy
roku 1996
Studenti
Úvahy
Zamy‰lení k novému roku
Zajímavosti
Rektorsk˘ fietûz a pamûtní medaile

V novém ãísle publikovali své pfiíspûvky
tito autofii:
Prof. Ing. Petr VAV¤ÍN, DrSc., rektor VUT
Prof. RNDr. Ing. Jan VRBKA, DrSc., dûkan FS VUT
Doc. RNDr. Ing. Josef NEVRL¯, CSc.,
Fakulta strojní VUT
Prof. Ing. Václav ¤ÍâN¯, CSc.,
Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT
Doc. Ing. Vladimír USTOHAL, CSc.,
Fakulta strojní VUT
Mgr. Nata‰a JURSOVÁ,
fieditelka Ústfiední knihovny VUT
PhDr. Renata KREJâÍ, Archiv VUT
Mgr. Yvonne KONEâNÁ, redaktorka
Foto: Pfiemysl JANÍâEK a Anna PECKOVÁ
Uzávûrka ãísla: 15. ledna 1997
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Profil osobnosti

K Ïivotnímu jubileu Prof. Ing. Emanuela Ondráãka, CSc.
Dne 25. prosince 1996 se doÏil ‰edesáti pûti let profesor oboru mechanika tûles
a souãasn˘ námûstek ministra ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, zodpovûdn˘ za
oblast vysok˘ch ‰kol, pan Prof. Ing. Emanuel Ondráãek, CSc.
Prof. Ondráãek se narodil v Dolním Pofiíãí,
okres Blansko. Jeho cesta za vzdûláním nebyla
snadná. Vedla pfies uãební pomûr ve strojírnû
M. Chábek v Letovicích, kde získal v˘uãní list
v oboru strojní zámeãník, pfies Vy‰‰í prÛmyslovou ‰kolu strojnickou v Brnû, ukonãenou maturitou v roce 1953, a Fakultu strojního inÏen˘rství âVUT v Praze, kterou zavr‰il v roce 1958.
Po dvouletém asistentském pÛsobení u Prof.
Farlíka na katedfie technické mechaniky, pruÏnosti a pevnosti – pfiedchÛdkyni nynûj‰ího ústavu mechaniky tûles Fakulty strojní VUT Brno –
odchází do nároãné prÛmyslové praxe, kde pro‰el v˘znamn˘mi technick˘mi a v˘zkumn˘mi
funkcemi. V podniku ÎëAS pÛsobil nejprve jako
samostatn˘ konstruktér v oboru tváfiecích strojÛ, pozdûji se stává v˘zkumn˘m pracovníkem
podnikového v˘zkumného stfiediska. Od roku
1963 následuje tfiíleté plodné pÛsobení ve
V˘zkumném ústavu tváfiecích strojÛ a technologie tváfiení, kde je z poãátku samostatn˘m vûdeck˘m pracovníkem a pozdûji se stává vedoucím matematického oddûlení. Úspû‰ná ãinnost
v prÛmyslové praxi se stala velmi dobr˘m základem pro jeho dal‰í pÛsobení na vysoké ‰kole
a jistû i v souãasné spoleãensky v˘znamné funkci.
V roce 1966 se Prof. Ondráãek habilitoval jako
docent pro obor mechanika obhajobou práce
„Podmínky plasticity pfii statickém zatûÏování“
a nastoupil interní docentské místo na na‰em
ústavu mechaniky tûles. V roce 1969 odevzdal
doktorskou dizertaãní práci, která mu byla
pozdûji z politick˘ch dÛvodÛ vrácena.
Z hlediska vûdeckého profilu oslavence byl velice prospû‰n˘ postdoktorátní pobyt u Prof.
Haddowa na univerzitû v Edmontonu v Kanadû.
Zde vznikly v˘znamné práce v oblasti teorie metody koneãn˘ch prvkÛ a její aplikace na oblast
rázov˘ch zatíÏení.
âestn˘ obãansk˘ postoj v roce 1968 mûl pro Prof.
Ondráãka váÏné dÛsledky. Po návratu z Kanady
byl pfieveden na místo samostatného odborného
pracovníka se zákazem pedagogické ãinnosti.
K docentskému postu se mohl vrátit aÏ v roce
1978, pfiitom i zde bylo jeho pÛsobení omezeno, napfi. nesmûl aÏ do roku 1987 vést aspiranty. VáÏn˘ a soustavn˘ zájem o fie‰ení dÛleÏit˘ch
problémÛ prÛmyslové praxe je moÏné dokumentovat i tím, Ïe Prof. Ondráãek pÛsobil do

roku 1990 soubûÏnû ve V˘zkumném ústavu
strojírenském a metalurgickém Ostrava. V roce
1990 byl jubilant na základû své dlouholeté
pedagogické a vûdecké ãinnosti jmenován profesorem pro obor mechanika. Poãátkem roku
1991 byl Prof. Ondráãek zvolen a ustanoven do
funkce rektora VUT Brno a od roku 1993 zastává místo námûstka M·MT.
Pokusit se struãnû profilovat Ïivotní dílo Prof.
Ondráãka je úkol nelehk˘. Prof. Ondráãek je na‰ím v˘znamn˘m odborníkem v oboru mechaniky tûles se zamûfiením na oblast plasticity a pfietvárn˘ch a degradaãních procesÛ, teorii modelování v mechanice tûles a soustav tûles a na moderní numerické v˘poãtové metody, zejména
metodu koneãn˘ch prvkÛ.
Prakticky od zaãátku pÛsobení na katedfie mechaniky byl zodpovûdn˘m fie‰itelem státních
v˘zkumn˘ch úkolÛ. Od roku 1975 ‰lo vesmûs
o úkoly koordinované Ústavem termomechaniky âSAV. V rámci úkolÛ „Napjatost dvojrozmûrn˘ch tûles pfii impulsním zatûÏování“ vznikly
programy MKP SADUS a SADUR vyuÏívané
v prÛmyslové praxi. Koncepãnû formuloval úkol
„Deformace intenzivnû zatûÏovan˘ch tûles“, ve
kterém se zab˘val problematikou teorie modelování v mechanice tûles a soustav tûles. Prof.
Ondráãek je autorem nebo spoluautorem
120 titulÛ knih, ãlánkÛ, pfiíspûvkÛ ve sbornících,
v˘zkumn˘ch zpráv a pfiedná‰el na celé fiadû domácích i zahraniãních vûdeck˘ch konferencí.
Z kniÏních publikací uveìme alespoÀ „Teorii
dynamického tváfiení“ napsanou s Prof.Farlíkem
a dále knihu z posledního období „V˘poãtové
modely v technické praxi“, kde byl spoluautorem Prof. Janíãek. Za pÛvodní práce v oblasti
tváfiení vysok˘mi rychlostmi obdrÏel Prof.
Ondráãek v roce 1970 spoleãnû s Prof. Farlíkem
státní cenu.
V dobû, kdy b˘valé ministerstvo ‰kolství nedovolilo otevfiít na Strojní fakultû VUT poÏadovan˘
obor „aplikovaná mechanika“, pfiispûl Prof.
Ondráãek znaãnou mûrou k zavedení a vytvofiení koncepce mezioboru „poãítaãové navrhování
strojních soustav“ v roce 1987 s v˘raznou mechanickou profilací, kter˘ se v roce 1991 transformoval na obor „aplikovaná mechanika s poãítaãov˘m zamûfiením“. Zde zavedl a vyuãoval
pfiedmûty „teorie strojních soustav“ a „pfietvárné

procesy“. V základním studiu vyuãoval pfiedmûty „pruÏnost a pevnost I“ a „pruÏnost a pevnost
II“. Je v˘znamn˘m spoluautorem ucelené koncepce v˘uky pfiedmûtÛ mechaniky tûles v základní ãásti studia, podloÏené souborem 13
titulÛ skript. Vychoval celou fiadu vynikajících
studentÛ, mlad˘ch strojních inÏen˘rÛ a vûdeck˘ch aspirantÛ. Jako uãitel dokázal studenty
zapálit pro nároãn˘ obor mechanika, a to nejenom silou svého hlasu, ale pfiedev‰ím motivujícím obsahem i moderní seminární formou
v˘uky.
Osobní vlastnosti a schopnosti jubilantovy se plnû projevily a projevují i v organizátorské sféfie
na poli vûdeckém, ‰kolském, v prÛmyslu a v poslední dobû i na úrovni ministerstva. ·kála zastávan˘ch funkcí byla a je velmi ‰iroká. Neúpln˘
v˘ãet je moÏné zaãít ãlenstvím, resp. pfiedsednictvím vûdeck˘ch rad rÛzn˘ch institucí, redakãních rad vûdeck˘ch a odborn˘ch ãasopisÛ,
poradních v˘borÛ aÏ po funkci rektora VUT
a místo námûstka ministra ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy.
Jako rektor VUT v letech 1991 aÏ 1994 uskuteãnil
fiadu transformaãních opatfiení, která byla nezbytná pro pfiemûnu této v˘znamné technické univerzity na ‰kolu moderního evropského typu.
Pod jeho vedením se VUT vypofiádalo s relikty
minulosti jak v personální, tak v organizaãní sféfie. Tím byly poloÏeny pevné základy pro dal‰í
rozvoj ‰koly. Své pokrokové názory, respektující nové informaãní a manaÏerské principy, realizoval od samého poãátku své ãinnosti i na
M·MT, a získal si tak respekt a uznání i tûch, ktefií nejprve nebyli jeho stoupenci. To dnes vyjadfiuje i âeská konference rektorÛ, která v Prof.
Ondráãkovi ctí jak vûdeckého pracovníka, tak
zku‰eného pedagoga, kter˘ sv˘m vysok˘m osobním morálním kreditem, moudrostí, autoritou
a vyhranûn˘m smyslem pro spravedlnost a fair
play je skuteãnû právoplatn˘m reprezentantem
akademické obce v nejvy‰‰ích vládních i spoleãensk˘ch kruzích.
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
Prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc.
(âlánek byl oti‰tûn v Bulletinu âeské spoleãnosti pro mechaniku, ã. 3/96)

Oslava v˘roãí
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120 let od narození Viktora Kaplana
U pfiíleÏitosti 120. v˘roãí narození Prof. Viktora Kaplana (1876, Mürzuschlag, Rakousko), vynálezce vodní turbíny, nazvané
jeho jménem, se konala na Fakultû strojní VUT v Brnû 23. 11. 1996 oslava, pfii které byl pojmenován jménem tohoto tvÛrce
odbor hydraulick˘ch strojÛ, kter˘ je od 1. záfií 1996 souãástí energetického ústavu Fakulty strojní VUT
v Brnû. âinnost odboru je hlavnû zamûfiena jak na problematiku ãerpadel, tak i turbín a tekutinov˘ch mechanismÛ.

Zahraniãní hosté v doprovodu dûkana FS Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc.
Prof. Kaplan velkou ãást svého Ïivota strávil v Brnû, kde na nûmecké technice experimentálnû vytvofiil svÛj vynález vrtulové vodní turbíny s natáãiv˘mi lopatkami rozvádûcími i obûÏn˘mi. PÛvodnû se tento typ turbíny
pouÏíval pro malé spády a velké prÛtoky, ale dal‰ím v˘vojem tûchto turbín
se pozdûji dosáhlo, Ïe se uplatÀují i pro velké spády aÏ do zhruba 70 m pfii
velk˘ch v˘konech. Spolu s turbínami Francisovou a Peltonovou patfií ve
svûtû Kaplanova turbína k nejãastûji uÏívan˘m typÛm vodních turbín, jeÏ
se uplatÀují v hydrocentrálách k pohonu elektrick˘ch generátorÛ pfii získávání cenné elektrické energie.
Oslavy se zúãastnili také nûktefií potomci a pfiíbuzní prof. Kaplana, a to
z Rakouska a Nûmecka, dále pfiedstavitelé v˘znamn˘ch podnikÛ z oboru
hydraulick˘ch strojÛ a zafiízení, pracovníci VUT, jakoÏ i dal‰í hosté. Oslava
zaãala v zasedací místnosti dûkana Fakulty strojní krátk˘m projevem Prof.
Ing. Petra Fleischnera, DrSc., vedoucího odboru hydraulick˘ch strojÛ.
Následovalo vystoupení dûkana Fakulty strojní, Prof. Ing. Jana Vrbky,
DrSc., pronesené s ohledem na hosty z ciziny v nûmãinû. Úãastníci oslavy
jím byli informováni o stavu a o dal‰ích perspektivách v˘voje brnûnské
Fakulty strojní. Prof. Vrbka zodpovûdûl dotazy zahraniãních hostÛ, z nichÏ
vystoupila s dûkovn˘m projevem vnuãka prof. Kaplana, Prof. Ing. Gerlind
Weberová-Kaplanová z Universität für Bodenkultur Wien.

Poté si úãastníci oslavy prohlédli Brno z vy‰‰ích poloh budovy Fakulty
strojní a shlédli televizní film, natoãen˘ pfied ãasem rakouskou televizí,
o pÛsobení Prof. Kaplana v Brnû.
V doprovodu dûkana Fakulty strojní a dal‰ích jejích ãlenÛ nav‰tívili zahraniãní hosté téÏ budovu nynûj‰í Lékafiské fakulty na Údolní ulici, kde dfiíve
byla laboratofi Prof. Kaplana. Dále si prohlédli pomník s bustou prof.
Kaplana pfied Elektrotechnickou fakultou VUT na Úvoze a na téÏe ulici
také dva domy, v nichÏ rodina Prof. Kaplana dfiíve bydlela.
Pfii neformálním poho‰tûní hovofiili zahraniãní hosté téÏ o své práci: kromû Prof. Ing. G. Weberové-Kaplanové napfi. také Dr. Rainer Hasenauer
z Wirtschaftsuniversität Wien, Dr. Gunter Weber z Mnichova a dal‰í.
Bûhem rozhovorÛ se ukázaly spoleãné zájmy, které vyústily ve vyhlídku na
moÏné konkrétní pracovní kontakty.
Oslava 120. v˘roãí narození Prof. V. Kaplana posílila na Fakultû strojní VUT
tradici spojenou v Brnû se jménem tohoto vynálezce. Posílila i vûdomí potfiebnosti a prospû‰nosti mezinárodních kontaktÛ a mezinárodní
vûdecké spolupráce.
Doc. RNDr. Ing. Josef Nevrl˘, CSc.,
EÚ – odbor hydraulick˘ch strojÛ V. Kaplana, FS VUT
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Probûhly dal‰í volby dûkanÛ
Fakulta stavební

Fakulta architektury

Akademick˘ senát Fakulty stavební na svém 4. zasedání dne 15. 1. 1997
zvolil dûkanem fakulty na funkãní období od 1. 2. 1997 do 31. 1. 2000
Doc. Ing. Ladislava ·tûpánka, CSc.
Docent ·tûpánek, kter˘ dosud zastával funkci prodûkana pro vzdûlávací
ãinnost, byl jako jeden ze ‰esti kandidátÛ (Doc. Mencl, Doc. Puchrík, Doc.
Stara, Doc. ·tûpánek a Doc. Îák) zvolen aÏ v 5. kole hlasování, kterého se
zúãastnilo celkem 44 ãlenÛ senátu. Pro jeho volbu se vyslovilo 24 z pfiítomn˘ch senátorÛ.

Ve funkci dûkana Fakulty architektury i na dal‰í funkãní období 1997 –
2000 zÛstává její dosavadní dûkan
Doc. Ing. arch. Alois Nov˘, CSc., kter˘ byl jedin˘m kandidátem na tento post. Z 16 pfiítomn˘ch ãlenÛ akademického senátu
Fakulty architektury jich celkem 12 odevzdalo docentu Novému svÛj hlas.
(red)

Fejeton
Podivn˘ sen
Tak jsem se vám jednoho odpoledne (pfiesnûji 4. 12. 1996) zasnil. Zdál se mnû sen, kter˘
mne vzru‰il natolik, Ïe bych se rád s vámi o nûj
podûlil. Vzhledem k tomu, Ïe jsem jiÏ pán v létech, nebyl to sen erotick˘, ale pfiesto stál za to.
Zdálo se mnû, Ïe sedím v pûkném a velkém sále, kde probíhá pfiedstavování dvou kandidátÛ
na jak˘si vysok˘ akademick˘ post – uÏ si ani
nevzpomínám, na jak˘. A povaÏte, já oba kandidáty znal. Jednoho dokonce velmi dobfie, protoÏe je uÏ nûkolik desítek let m˘m dobr˘m pfiítelem a onu zmínûnou vysokou funkci jiÏ jedno
období vykonával. Troufám si fiíci, Ïe jeho profesní i povahové vlastnosti znám dokonale.
Schopnosti toho druhého jsem znal také, i kdyÏ
jen z vnûj‰ích projevÛ. AÏ potud nic neobvyklého,
viìte?
Pak se ale v tom sále a v mém snu rozvinula diskuse, ve které se kaÏd˘ mohl zeptat kteréhokoliv z uchazeãÛ na cokoli. Tak to ostatnû
má v demokratick˘ch institucích b˘t.
Pfiekvapilo mne v‰ak, Ïe dotazy smûfiovaly vût‰inou pouze na jednoho z nich – shodou okolností právû na mého pfiítele. Zfiejmû v‰em v sále bylo jasné, co od toho druhého mohou oãekávat. Mnû to sice bylo také pomûrnû jasné, ale
pfiesto jsem se usilovnû a nepfietrÏitû snaÏil obûma pánÛm také jednu otázku poloÏit. Mûl jsem
v‰ak smÛlu. Sedûl jsem totiÏ ve druhé fiadû
a zfiejmû jen známé pfiísloví o tmû pod svícnem
zpÛsobilo, Ïe mne moderátor diskuse témûfi jeden a pÛl hodiny nezahlédl. Mohla to ov‰em také zpÛsobit jeho pfiedtucha, Ïe od spáãe nelze

oãekávat Ïádn˘ inteligentní ani strategicky
v˘znamn˘ dotaz.
Otázky se toãily pfiedev‰ím kolem penûz
a ekonomiky vÛbec. Jen sporadicky se t˘kaly
pedagogiky ãi vûdy na vysoké ‰kole – ale to jsou
dnes zfiejmû marginální problémy. Co mne v‰ak
znepokojovalo stále více, byla forma diskuse.
Nedávno jsem se z nedostatku jiné zábavy
a v bdûlém stavu díval v televizi na parlamentní interpelace pfiíslu‰níkÛ jedné strany – podot˘kám na‰eho parlamentu. Velice jsem se bavil,
pfiestoÏe ‰lo v podstatû o podívanou veskrze
smutnou. V mém snu si etika, forma i demagogie nûkter˘ch dotazÛ, lépe fieãeno dotazujících
se (v nûkter˘ch pfiípadech ‰lo spí‰e o v˘pady neÏ
o dotazy) naprosto nezadala se zmínûn˘mi interpelacemi. Já se v‰ak tentokrát vÛbec nebavil,
ale naopak mnû bylo smutno. To mûla b˘t akademická úroveÀ diskuse akademicky vzdûlan˘ch lidí? Pot mne polil pfii vystoupení jedné
pûkné dívky – zfiejmû studentky, která své otázky ãetla z listu, coÏ samozfiejmû není nic zakázaného. Mezi jin˘m mému pfiíteli – vidíte, právû jsem si vzpomnûl – rektoru této ‰koly, vytkla,
Ïe nic neudûlal pro zv˘‰ení aktivity studentÛ...?! Pfiesnost této formulace negarantuji – co
si také mÛÏete pfiesnû pamatovat ze sna? MÛj
pfiítel byl obviÀován z toho, Ïe za svého pÛsobení opomíjel rozvoj informaãních sítí a technologií, fakultních uãeben a studoven apod. –
tedy ze zanedbávání tûch aktivit, o nichÏ fiada
akademick˘ch funkcionáfiÛ na fakultách mûla
dojem, Ïe je vedení VUT podporuje aÏ pfiespfiíli‰.
Bylo mu vyãítáno, co mûl udûlat a neudûlal

(napfi. odvolat jednoho dûkana, rozpustit jeden
senát) i to, co udûlal a udûlat nemûl (toho bylo
více). S napûtím v sále stoupala i moje nechuÈ
dále spát. Moje usilovná snaha získat slovo
a zeptat se, teì uÏ nikoli kandidátÛ, ale vût‰iny
boufilivû aplaudujících v sále, o kom Ïe to vlastnû mluví a o co své argumenty opírají, v‰ak byla marná. A tak jsem se vy‰oural ze sálu a mÛj
mrákotn˘ stav zfiejmû zpÛsobil, Ïe jsem za sebou ponûkud ne‰etrnû zavfiel dvefie, za coÏ se
akademické obci dodateãnû omlouvám. Jejich
prásknutí mû zcela probudilo a já se ocitl na
ztichlé chodbû. Napûtí pominulo a s úlevou jsem si
uvûdomil, Ïe to v‰e byl jenom podivn˘ sen.
Nechápu v‰ak, co jej evokovalo. Zejména
mne zaráÏí, Ïe jsem se pfiedchozí den a ve bdûlém stavu zúãastnil obdobné akce a dal‰í probûhla den následující (té jsem se v‰ak jiÏ nezúãastnil). Na tûchto shromáÏdûních se stejn˘m
programem v‰e probíhalo dÛstojnû a jejich
úãastníci se chovali tak, jak by se dalo oãekávat od akademicky vzdûlan˘ch lidí v demokratické spoleãnosti. Pfiece není moÏné, aby jedna
akademická pÛda byla jiná neÏ druhá. MoÏná,
Ïe mnû nûkdo mÛj sen vysvûtlí.
Za jakékoliv názory pfiedem dûkuji – zejména za takové, po nichÏ se mi nebudou znovu
zdát podobné sny. NeÏ v‰ak zaãnete psát, vezmûte na vûdomí, Ïe se jiÏ k tomuto úkazu nehodlám v tomto ãasopise vracet. Tûm ãtenáfiÛm, kter˘m se chování úãastníkÛ mého snu
zdálo b˘t normální a bûÏné, se jiÏ pfiedem
omlouvám za své zastaralé vnímání svûta
a vztahÛ mezi lidmi.
Václav ¤íãn˘
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Na stáÏi v USA
Zhruba rok pob˘vá pût doktorandÛ a zamûstnancÛ Fakulty strojní VUT na
zahraniãní stáÏi ve v˘zkumném stfiedisku firmy Westinghouse v mûstû
Pittsburgu v USA, kde se podílejí pod vedením americk˘ch odborníkÛ na
projektování jadernû energetick˘ch zafiízení.
U samotného poãátku navázání kontaktÛ mezi fakultou a zahraniãní firmou stál Ing. Jaromír Heger, CSc. z ústavu mechaniky tûles na Fakultû
strojní, kter˘ moÏnost zahraniãní stáÏe dojednal v prÛbûhu svého vlastního odborného pobytu a pfiispûl k jejímu bezproblémovému zahájení.

Zaãátkem leto‰ního roku odjíÏdí posílit ná‰ t˘m dal‰í skupina doktorandÛ
a zamûstnancÛ z Fakulty strojní (3 stáÏisté) a tentokrát i z Fakulty elektrotechniky a informatiky (2 úãastníci).
Do budoucna se poãítá s dal‰ím roz‰ifiováním poãtu stáÏistÛ, zájem je rovnûÏ o mladé pracovníky z Fakulty stavební.
Podle slov dûkana Fakulty strojní, profesora J. Vrbky, je zahraniãní stáÏ vynikající formou, jak získat praktické zku‰enosti z t˘mové projekãní práce a
v neposlední fiadû se zdokonalit v anglickém jazyce.
(red)

Mezinárodní sympozium materiálového inÏen˘rství
Ve dnech 13. aÏ 15. prosince 1996 se uskuteãnilo jiÏ desáté mezinárodní
sympozium „ZpÛsoby hodnocení struktury a vlastností materiálÛ a v˘robkÛ“. Stejnû jako pfii minul˘ch akcích byl v˘znam tohoto setkání i tentokrát
z hostitelské polské strany zv˘raznûn aktivní úãastí nejen rektora Prof. Ing.
Józefa S. Sucheho, DrSc. a dûkanÛ Polytechniky v Opoli, hlavní pofiádající
instituce, ale také poãetn˘m sborem profesorÛ, docentÛ, asistentÛ a doktorandÛ nejen z této ‰koly, ale také z technick˘ch univerzit v Katovicích,
Glivici, Krakovû a âenstochové. Z ãeské strany se sympozia zúãastnili
pedagogové a vûdeckov˘zkumní pracovníci z ústavu materiálového inÏen˘rství FS VUT v Brnû v ãele s Doc. Ing. Luìkem Ptáãkem, CSc. spolu s kolegy z katedry metalurgie a materiálového inÏen˘rství Technické univerzity v Ostravû s dûkanem Prof. Ing. Petrem Jelínkem, CSc. Toto tradiãní setkání probíhalo ve mûstû Glucholazy, situovaném v pûkném pfiírodním prostfiedí jihozápadní ãásti opolského vojvodství pfii úpatí Opavsk˘ch hor.

Vlastním místem konání sympozia a souãasnû i ubytování v‰ech úãastníkÛ
byl penzion “Opawa“. Odborná ãást sympozia mûla jako vÏdy pracovní ráz
a byla po v‰ech stránkách bezchybnû zaji‰tûna pofiádající stranou, opolskou Polytechnikou. Ta s pfiedstihem vydala tiskem v‰echny prezentované
práce jako sborník ã. 227/97 fiady Vûdecké se‰ity – Mechanika. Bylo to na
35 odborn˘ch pfiedná‰ek a panelÛ autorÛ z polské nebo ãeské strany, pfiípadnû také smí‰en˘ch pracovních skupin.
Jako obvykle byla mimofiádnû srdeãná a pfiátelská zejména neformální ãást
sympozia, a to pfiedev‰ím díky pofiádající polské stranû, která v pohostinnosti, pozornosti, taktu a v neposlední fiadû i ve vedení spoleãenské zábavy je bez konkurence. Nepfiebern˘ repertoár písniãek, schopnost improvizace, talentovaná hra na hudební nástroje, druÏnost a spontánnost, s jakou se pol‰tí kolegové tûchto zábav bez rozdílu spoleãenského postavení
bez obav z diskreditace úãastÀují, to je atmosféra u nás dávno nevídaná.

Glucholazy – místo pofiádání konference
Glucholazy, mûsto zaloÏené dohodou mezi vratislavsk˘m biskupem
Vavfiincem a kníÏetem Henrykem Bradat˘m jako pohraniãní hláska na obchodní cestû z Vratislavi (Wroclawi) pfies Nysu do âech, má své poãátky
v letech 1220 aÏ 1230. PÛvodnû se naz˘valo Kozia Szyja (Caprae Colium),
proto má ve znaku kozí hlavu. Bylo obklopeno dfievûnou palisádou, v pozdûj‰ích staletích pak kamennou obrannou hradbou se dvûma vstupními
branami. Z jiÏní brány se dodnes dochovala vûÏ. V˘znamnou stavební památkou je barokní kostel sv. Vavfiince z 16. století, postaven˘ na troskách
gotického chrámu z 13.století, zpusto‰eného spolu s mûsteãkem v roce
1428 husitsk˘mi vojsky. Tuto skuteãnost pfiipomíná zachovan˘ prastar˘
vstupní gotick˘ portál. Pozoruhodnou pamûtihodností je lípa vysazená na
námûstí v roce 1648 jako památka na ukonãení tfiicetileté války. A je‰tû jedna zajímavost z polsko-ãeské historie. V roce 1683 vykroãily z Polska královské oddíly na pomoc obleÏené Vídni. Bez nich by toto mûsto obleÏené
Turky zle dopadlo. V ãele ãásti vojska polského byl hejtman Hieronim
Lubomierski z Glucholaz. Vojáci táhli pfies Moravu k jihu po cestû, která
v krátk˘ch úsecích dodnes existuje jako dávno zapomenutá a nepouÏíva-

ná polní cesta, vinoucí se od Olomouce, Vy‰kova a Rousínova k Brnu.
Glucholazy byly od stfiedovûku známé jako stfiedisko tkalcÛ. Je‰tû dnes má
toto mûsto nezanedbateln˘ v˘znam v polském odûvním prÛmyslu. Je tu také dfievafisk˘, nábytkáfisk˘ a papírensk˘ prÛmysl. V okolí se nacházejí staré
‰toly a sejpy z raného stfiedovûku, zbytky po dolování a r˘Ïování zlata. Za
hranicí na moravské stranû probíhala obdobná ãinnost ve Zlat˘ch Horách.
Poãátkem 19. století se Glucholazy staly v˘znamn˘m stfiediskem pfiírodní
léãby. K zaloÏení zdej‰ích lázní, dnes uÏ dávno mimo provoz, tehdy nemalou mûrou pfiispûl moravsk˘ lázeÀsk˘ doktor, samouk Priesnitz
z Jeseníku, vzdáleného pouh˘ch 20 kilometrÛ. Glucholazy, mûsto na polsko-moravském pomezí, mají dnes témûfi 16 tisíc obyvatel.
Doc. Ing. Vladimír Ustohal, CSc.
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Knihovny VUT v roce 1996
Leden b˘vá ve znamení bilancování pfiedchozího roku. Pro knihovny VUT
nastalo bl˘skání na lep‰í ãasy. V bfieznu roku 1996 byla slavnostnû uvedena do provozu areálová knihovna (PPV) a fakultní knihovna FP (PPV). V téÏe dobû byla – po stavebních úpravách a novém vybavení interiéru – opûtovnû zpfiístupnûna ústavní knihovna FEI (BoÏetûchova). Tyto kroky byly
uãinûny v souladu s koncepcí areálov˘ch knihoven, pro kterou se vedení
‰koly rozhodlo v roce 1995. Projekt areálov˘ch knihoven znamená zabezpeãit kaÏd˘ areál, kde je uskuteãÀována v˘uka studentÛ, modernû vybavenou knihovnou se studijními místy. Typologicky se mÛÏe jednat i o knihovnu ústavní nebo fakultní. Pro areál s pÛsobností více fakult je ov‰em
optimální provozovat spoleãnû jednu areálovou knihovnu. Areálovou knihovnu PPV spravuje FS, to znamená, Ïe nese v‰echny náklady spojené s jejím provozováním. Studovna je ov‰em vyuÏívána i studenty z ostatních fakult v areálu. Je tedy jen Ïádoucí kooperace fakult v areálu, pfiedev‰ím
v oblasti financování nákupÛ kniÏních fondÛ, eventuálnû posílení personálního zabezpeãení.
Pfii budování areálov˘ch knihoven jsou v˘znamn˘m finanãním posílením
prostfiedky získané z pfiidûlen˘ch grantÛ. V roce 1996 bylo takto rozdûleno celkem 440 000, –Kã na vybavení areálov˘ch studoven FS a FEI v˘poãetní technikou.
V roce 1996 zaznamenala velk˘ nárÛst uÏivatelÛ i Ústfiední knihovna VUT.
Od roku 1995 sídlí Ústfiední knihovna v adaptovan˘ch prostorách na Údolní 19. Zatímco v prvním roce zdej‰í pÛsobnosti získávala nové zku‰enosti
pfii zavádûní nov˘ch sluÏeb, probíhal loÀsk˘ rok jiÏ rutinnû. Vedle centrálních funkcí, kter˘mi je zastfie‰ována knihovnická struktura, zaji‰Èuje
Ústfiední knihovna sluÏby pro uÏivatelskou obec VUT ve studovnû. Nabízí
jednak ãasopiseckou a kniÏní literaturu k prezenãnímu studiu, pfiedev‰ím
v‰ak informaãní databáze na CD–ROM a pfiístup k informaãním zdrojÛm
na Internetu. K 31.12.1996 ãinil poãet registrovan˘ch uÏivatelÛ 1139.
Témûfi tfii ãtvrtiny tvofií uÏivatelé z FEI.
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Foto: Pfiemysl Janíãek
O náv‰tûvnosti studovny téÏ vypovídá pfiedchozí graf. Mezi nejãastûj‰í
uÏivatele tedy patfií studenti a zamûstnanci FEI. FA k pravideln˘m uÏivatelÛm nepatfií vÛbec. DÛvodem mÛÏe b˘t existence vlastní fakultní studovny,
ale téÏ absence informaãních potfieb dotyãné fakulty v oblasti vyuÏívání elektronick˘ch informaãních médií, coÏ mÛÏe b˘t samozfiejmû pouze subjektivní názor.
JelikoÏ pfii vyhledávání v informaãních databázích získá uÏivatel jen odkazy na primární prameny (zcela v duchu virtuální knihovny), je zapotfiebí
sluÏba návazná – obstarání originálních dokumentÛ. Meziknihovní v˘pÛjãní sluÏba Ústfiední knihovny vyfiídila v loÀském roce 600 poÏadavkÛ
na vypÛjãení dokumentu z jiné knihovny – z tuzemska i zahraniãí. Jako
v pfiedchozích pfiípadech jsou nejvût‰ími klienty uÏivatelé z FEI. Úmûrnû
s vyuÏíváním bibliografick˘ch databází roste poãet poÏadavkÛ na meziknihovní v˘pÛjãní sluÏbu. Není naprosto myslitelné, aby celo‰kolskou informaãní potfiebu tûchto sluÏeb pokryla kapacita jedné pracovnice z Ústfiední knihovny. PoÏadavky jsou tedy smûrovány téÏ k rukám areálov˘ch knihovnic – tedy na ta areálová knihovnická pracovi‰tû, kde jiÏ fungují profesionální knihovnice.
DÛleÏit˘m programem pro naplÀování obecné vzdûlanostní úrovnû posluchaãÛ je informaãní v˘uka, která se provádí v Ústfiední knihovnû od ‰kolního roku 1995/96. V zimním semestru ‰kolního roku 1996/97 se ve studovnû ÚK uskuteãnilo 112 pfiedná‰ek o moderních informaãních technologiích spojen˘ch s praktick˘mi ukázkami re‰er‰ních strategií. Tûchto semináfiÛ se zúãastnilo 2000 studentÛ 1.roãníkÛ z FAST, FS a FEI. V˘uka bude pokraãovat v letním semestru.
Prostfiednictvím Ústfiední knihovny napomáhá VUT pfii aktualizování knihovních fondÛ v poboãce Knihovny Jifiího Mahena, která je otevfiena
v areálu PPV na ulici Kolejní.
Mgr. Nata‰a Jursová
fieditelka Ústfiední knihovny VUT
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Promûny architektury
Loni 17. listopadu oslavil své Ïivotní jubileum (70 let) profesor Ing. architekt IVAN
RULLLER, osobnost v oblasti architektury dobfie známá, obdivuhodná rozsahem
i hodnotn˘m pfiínosem svého celoÏivotního díla a zajímavá také sv˘m
Ïivotním, ne vÏdy lehk˘m osudem. I kdyÏ s jist˘m zpoÏdûním, pfiece jen chceme
u pfiíleÏitosti tohoto tak v˘znamného v˘roãí pfiipomenout nûkteré z fiady úspûchÛ,
zásluh a v˘znamn˘ch tvÛrãích poãinÛ profesora Rullera a pfiedev‰ím jej pak
pfiiblíÏit ãtenáfiÛm v následujícím rozhovoru.

Pane profesore, kdyÏ jsem se blíÏe
seznamovala s va‰ím Ïivotopisem
a s údaji o va‰í rozsáhlé tvorbû, byla jsem velmi pfiekvapena, Ïe je
moÏné, aby ãlovûk v tak relativnû
krátkém Ïivotû toho tolik zvládl vytvofiit jako vy. JestliÏe vy sám se
ohlédnete za sv˘m Ïivotem, co
vás naplÀuje pocitem spokojenosti a zadostiuãinûní?
V Ïivotû je dÛleÏité, aby ãlovûk mûl rád práci,
kterou dûlá. KdyÏ vás baví, tak se vlastnû ani nedíváte na ãas, kter˘ k ní potfiebujete, a tro‰ku je
to jako hra a tro‰ku jako zábava a dílo vám jde
lépe od ruky. Víte, mnû je líto lidí, ktefií Ïijí svÛj
Ïivot tak, Ïe se uÏ od mládí tû‰í na penzi a nemají
rádi to, co dûlají. To je myslím hrozná ‰koda.
¤ada lidí tak ov‰em Ïije.
MoÏná to ani není jejich chyba. Îivot to tak pfiinesl. Civilizaãní proces odsoudil urãité lidi k pracím, kde nemohou vyuÏít tvÛrãích schopností,
které asi kaÏd˘ v sobû má. Myslím si, Ïe je to doãasné mezidobí, které bude – aspoÀ doufám –
pfiekonáno.
Vy sám jste se ve svém Ïivotû pot˘kal s nûjak˘mi pfiekáÏkami, které
vá‰ tvÛrãí rozlet brzdily nebo nûjak˘m zpÛsobem omezovaly?
Dost ãasto. Nejprve to byla válka, která zpÛsobila, Ïe jsem musel v roce 1944 pfieru‰it studium
na gymnáziu a byl jako spousta jin˘ch mlad˘ch
lidí totálnû nasazen do váleãné v˘roby. Pak pfii‰el
rok 1948 a po nûm jsem mûl nûkdy vût‰í, nûkdy
men‰í potíÏe aÏ do listopadu 1989. Ov‰em vÏdy
jsem se potkal s pfiáteli a pfiíjemn˘mi lidmi, ktefií
mi nûjak˘m zpÛsobem pomohli, a nakonec jsem
si pokaÏdé na‰el práci, která mû bavila.
Mohl byste zavzpomínat na svá
studentská léta?
Víte, já jsem s touto budovou (Fakulta architektury – pozn. red.) spojen uÏ od sv˘ch 6 let. B˘val
to tehdy uãitelsk˘ ústav, kde vybraní pedagogové uãili budoucí uãitele, a já jsem zde byl v tzv.
cviãné tfiídû. Pak jsem zaãal chodit na
Gymnázium na Pofiíãí , a kdyÏ za války Nûmci tuto budovu zabrali, tak jsem studoval zase tady.
Hned po válce v záfií 1945 jsem zahájil studia na
vysoké ‰kole. Se‰li se tam studenti ze v‰ech roãníkÛ, ktefií museli pfieru‰it studium, kdyÏ byly
v roce 1939 uzavfieny vysoké ‰koly. TakÏe jsem
mûl spoluÏáky aÏ o 6 let star‰í, od kter˘ch jsem
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Karat Brno
mohl ledacos pochytit z jejich vûdomostí. V padesát˘ch letech jsem pak na fakultû pÛsobil jako
asistent, neÏ mû v roce 1960 vyhodili.
Bylo to z politick˘ch dÛvodÛ?
Samozfiejmû. Mûl jsem ‰patn˘ politickotfiídní
profil. MÛj otec byl stavitel, takÏe jsem byl po této stránce pro tehdej‰í reÏim podezfielou
existencí.
To se mi zdá ponûkud komické.
Dnes uÏ se to zdá komické. Ale byly to nûkdy
nepfiíjemné situace spolu s dusnou atmosférou
zejména v padesát˘ch letech v období soudních
procesÛ. Víte, to se asi nedá slovy sdûlit, popsat
tu celkovou psychózu strachu a nejistoty, která
na spoleãnosti tehdy leÏela.
Jak hodnotíte období, bûhem nûhoÏ jste pÛsobil v rÛzn˘ch projektov˘ch ústavech?
Napfiíklad ve Stavoprojektu jsem mohl dûlat mimofiádnû zajímavou a v té dobû spoleãensky v˘znamnou práci, pfii níÏ jsem mûl moÏnost získat
plno vûdomostí, k jak˘m bych pfii bûÏné v˘stavbû
asi nedospûl. Pak jsem pÛsobil v Chemoprojektu
a odtud pfie‰el do ÚHA, coÏ bylo více neÏ 10 rokÛ bojem o pfieÏití, protoÏe ná‰ ústav chtûli zlikvidovat. Nakonec jsem odtud ode‰el a Ïivil se
pak jako svobodn˘ architekt. Tenkrát to bylo
moÏné, i kdyÏ mi to ãasem pfiineslo také jisté
problémy.
Zmûnily vá‰ Ïivot v˘raznû listopadové události roku 1989?
Velice. Od onoho krásného dne, kter˘ jsem
dostal k narozeninám, neboÈ jsem se narodil

Rozhovor

Obfiadní síÀ Îidenice
17. listopadu. KaÏd˘ rok tak dostávám pfiíjemn˘
dárek v podobû vzpomínky na sametov˘ ãas.
Tehdy za mnou pfii‰li studenti zeptat se, jestli
bych nechtûl jít do voleb na dûkana, tak jsem to
pfiijal a ãtyfii roky se této funkci vûnoval a pak
jsem na fakultû zÛstal jako profesor.
Architektura je velmi ‰irok˘ obor.
Na co jste se ve své tvorbû nejvíce zamûfioval, která oblast architektury vás nejvíce zajímala
a pfiitahovala?
V architektufie je potfieba mít ‰irok˘ zábûr a nespecializovat se pofiád jen na jednu vûc. Já jsem
se snaÏil udrÏovat si kontakt s rÛzn˘mi obory,
i kdyÏ musím fiíct, Ïe jsem inklinoval spí‰e ke
stavbám domÛ neÏ tfieba k nûjak˘m teoretick˘m
ãi urbanistick˘m pracím. Aãkoliv urbanistické
tvorbû jsem se také vûnoval, protoÏe obojí spolu
souvisí. U nás na fakultû máme pana profesora
Gregorãíka, jehoÏ tûÏi‰tû práce spoãívá v urbanismu, a v tomto smûru pfiedstavuje nespornû
‰piãku, do znaãné míry díky tomu, Ïe také stavûl.
TotéÏ se dá fiíci o panu profesoru Fuchsovi, kter˘ dozrál pfii své architektonické tvorbû k vynikajícím znalostem urbanismu, ãímÏ vlastnû zavr‰il
celou svou kariéru. Myslím, Ïe architekt by se
mûl umût orientovat podle aktuálních potfieb ve
spoleãnosti a v jisté etapû se zamûfiit na specifické úkoly, ale nelze s tím vystaãit cel˘ Ïivot.
Vytvofiil jste velkou fiadu projektÛ, studií a jin˘ch prací. Jistû dokáÏete mezi nimi urãit ty, na nûÏ
jste obzvlá‰t hrd˘. Mohl byste
nûkteré z nich zmínit?
„Hrd˘“ je takové silné slovo. Já vlastnû mám rád

sv˘m zpÛsobem v‰echny stavby, které se mi podafiilo postavit. Jen mû mrzelo, Ïe úroveÀ stavebního fiemesla, která byla dfiíve velmi vysoká,
po roce 1948 velmi rychle upadla, a tím se podepsala na v‰ech stavbách té doby. Dovedl jsem
si pfiedstavit lep‰í v˘sledek z hlediska tfieba kvality a trvanlivosti materiálu i kvality a pfiesnosti
provedení. Jinak v‰ak nemohu fiíci, Ïe bych byl
na nûjakou stavbu mimofiádnû hrd˘ a na jinou
zase úplnû zanevfiel. KaÏdá stavba mi dala nûco
jiného. Získal jsem si nové pfiátele a nové partnery ze strany investora i dodavatele, protoÏe se
vÏdy jednalo o t˘movou práci. Je dÛleÏité, kdyÏ
k vám má investor osobní vztah a pochopení pro
to, co chcete vytvofiit, a má zájem pro va‰e dílo
udûlat co nejvíce. Já jsem mûl v tomto ohledu ve
vût‰inû pfiípadÛ ‰tûstí, kdyÏ uváÏíte, Ïe v té dobû
byla ve‰kerá v˘stavba u nás pojata spí‰e byrokraticky a vlastnû i z docela vynikajících odborníkÛ
se vytvofiili úfiedníci.
V‰e v Ïivotû se vyvíjí a mûní, architekturu nevyjímaje.
Pane profesore, kam dnes kráãí
moderní architektura?
Ve svûtû je dnes dosti frekventovan˘ styl dekonstruktivismus, kter˘ je individuálním vyjádfiením
architektonického potenciálu. Nedomnívám se
v‰ak, Ïe by z toho mohl vzniknout nûjak˘ nov˘
styl. Já si myslím, Ïe cesta k nûãemu novému bude je‰tû dosti dlouhá a bude vyÏadovat moÏná
i návraty k vût‰í jednoduchosti a skromnosti,
protoÏe mnohdy jsou nûkteré stavby ve svûtû
nesmírnû nákladné.
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luetu, dnes zastínûnou paneláky. Ty dnes morálnû doÏívají z hlediska jejich provozu a dispozice,
kultury bydlení, konstrukce a kvality materiálu.
Bude to tvrd˘ ofií‰ek pro budoucí generace.
Myslím, Ïe pfiedstavy o tom, Ïe se to v‰echno
zbofií a postaví znovu, byly naivní, neboÈ Ïádná
spoleãnost nemá takov˘ potenciál, aby toto
v krátkém ãase provedla.
Mûl by podle vás správn˘ architekt myslet také ekologicky?
Mohl byste se zamyslet nad vztahem architektury a ekologie?
Já osobnû to povaÏuji dokonce za nutné.
Spoleãnost se bude muset snaÏit nalézt harmonii
se sv˘m prostfiedím a asi by to mûlo b˘t ve prospûch fyzického i du‰evního zdraví ãlovûka. Jsem
pfiesvûdãen, Ïe dojde k v˘voji, kter˘ bude v tomto smûru pozitivní. Nemohu to v‰ak zaruãit, neboÈ nûkteré zájmy tuto harmonii deformují.
Snad aÏ dojde ke krizovému stavu, pak uÏ se ãlovûk bude muset vzpamatovat. Jsem pfiesvûdãen,
Ïe ãlovûk se jednou nauãí Ïít s pfiírodou a bude
vyuÏívat klimatu, sluneãní energie a bude schopen úsporn˘m zpÛsobem uspokojovat ve‰keré
potfieby.

Ingstav Brno
Kter˘ architektonick˘ styl vás
osobnû nejvíce ovlivnil?
Neofunkcionalismus, kter˘ rozvíjel podnûty
funkcionalismu na základû nov˘ch poznatkÛ,
zku‰eností, technick˘ch novinek a uplatnûní
nov˘ch materiálÛ. Je mi nejbliÏ‰í, protoÏe mi
umoÏÀuje navazovat na to, co jsem se nauãil
a mohl obdivovat u sv˘ch uãitelÛ. K funcionalismu jsem získal zvlá‰tní vztah i proto, Ïe jsem od
sv˘ch 9 let bydlel v místû, kde tvofiila fiada ‰piãkov˘ch architektÛ, jako napfiíklad profesor
Fuchs, Vízner a dal‰í. UÏ tedy od dûtství jsem
k tomuto stylu staveb cítil obdiv a také mu rozumûl, zajisté i vlivem mého otce, kter˘ byl velmi
progresivní.

Îijete a pracujete v Brnû. Jak vnímáte architekturu na‰eho mûsta,
jaké zde vidíte hlavní problémy
a úkoly, které je tfieba fie‰it?
Je toho tolik, Ïe se to bude muset fie‰it postupnû, ale pfiece jen jsou urãité ãásti mûsta, které vyÏadují zvlá‰tní péãi. Je to jednak historické jádro
mûsta a pak celá oblast jiÏního centra, jejichÏ
promûny mohou dát Brnu nov˘ charakter a v˘raz. Automobilismus se rozrostl takovou mûrou,
Ïe tento problém bude vyÏadovat razantní fie‰ení a zároveÀ i citliv˘ zásah do organismu mûsta.
Dal‰ím otazníkem budoucnosti je osud sídli‰È,
které nám minul˘ reÏim zanechal. Tím, Ïe je postavili na zelen˘ch loukách, do znaãné míry naru‰ili to, co bylo v Brnû tak krásné – ten zelen˘
prstenec kolem mûsta, tu kompaktnû zelenou si-

Architektura je rodnou sestrou v˘tvarného umûní, vzájemnû se obohacují a dotváfií. Ve va‰í osobû si
podává ruku architekt s v˘tvarn˘m
umûlcem. Jak dalece ve vás v˘tvarník ovlivnil projektujícího
architekta?
Já jsem se vÏdycky snaÏil spolupracovat se ‰piãkov˘mi v˘tvarníky, protoÏe si myslím, Ïe architektura a v˘tvarné umûní mají spolu vytváfiet
jednotu. Mám velk˘ vztah k v˘tvarnému umûní,
ale spí‰ jsem se snaÏil hledat optimální podmínky pro uplatnûní urãitého v˘tvarného názoru, aÈ
to byla socha nebo malba ãi jin˘ v˘tvarn˘ projev.
Ráda bych se je‰tû dotkla problematiky fakulty. S va‰ím nástupem
do funkce dûkana v roce 199O
byly spojeny zmûny v koncepci
studia architektury a reorganizace
struktury fakulty. MÛÏete v souãasnosti pozorovat pozitivní pfiínos
tûchto zmûn?
Osobnû si myslím, Ïe cesta, kterou jsme se vydali, byla správná. Jednak se podafiilo prostfiednictvím konkurzÛ a jisté reorganizace stabilizovat
pedagogick˘ sbor a jednak se z pÛvodních 5 kateder vytvofiilo 16 ústavÛ, jejichÏ poãet se pozdûji
zredukoval na 11. Tento model se v praxi osvûdãil. Pokud jde o reorganizaci studia, zavedl se
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dvoustupÀov˘ model s roãní pfiestávkou pro
praxi a zatím jsou s tím dobré zku‰enosti, i kdyÏ
se je‰tû nedá definitivnû toto hodnocení uzavfiít,
neboÈ je na to pfiíli‰ krátk˘ ãas.

Profesor Ing. arch. Ivan Ruller
narozen 17. 11. 1926

Pfied jak˘mi dal‰ími úkoly, popfiípadû problémy fakulta v dne‰ní
dobû stojí?
Je to úkol dotvofiit její prostfiedí. My jsme pfievzali b˘valou budovu Stavební fakulty, která se
teì pfiestavuje a do níÏ bude soustfiedûna ve‰kerá ãinnost na‰í fakulty, coÏ povaÏuji za obrovskou v˘hodu. Základní podmínkou existence
kaÏdé ‰koly je, aby mûla prostfiedí, které odpovídá jejím potfiebám. Ve svûtû je bûÏné, aby kaÏd˘
studující mûl svÛj r˘sovací stÛl, kde mÛÏe pracovat. Tím, Ïe jsme dostali novou budovu, se na‰e
podmínky podstatnû zlep‰ily.

1945 – 1950 studium na Fakultû architektury a pozemního stavitelství Vysoké ‰koly technické
Dr. Edvarda Bene‰e

Îivotopis

1948 – 1952 odborná praxe u Prof. Ing. arch. dr. B. Rozehnala a spolupráce s Prof. arch.
B. Fuchsem
1952 – 1954 pÛsobení v Potravinoprojektu Brno
1954 – 1959 odborn˘m asistentem Prof. Ing. arch. M. Kopfiivy na Fakultû architektury, specializace na stavby administrativní a kulturní
1960 – 1964 práce ve Stavoprojektu Brno
1964 – 1968 Chemoprojekt Brno

Jak˘ je vá‰ názor na dne‰ní studenty, jak se vám jeví?
Mám takov˘ pocit, Ïe jsou rok od roku lep‰í.
Zfiejmû je to v˘sledkem kvalitnûj‰í v˘uky na
stfiedních ‰kolách. Tím nechci fiíci, Ïe zde v dobû, kdy jsem na fakultu nastoupil, nebyla fiada
v˘born˘ch studentÛ. Ale celková atmosféra zde
i zájem o studium se postupnû zlep‰ují.
KdyÏ jsem vás pfied chvílí pozorovala pfii konzultaci se studenty,
mûla jsem dojem, Ïe vás spolupráce s nimi baví.
Je to pfiíjemná práce, protoÏe ãlovûk jim mÛÏe
pfiedávat zku‰enosti, které pfii své práci získal,
a kdyÏ potká nûkoho, koho to zajímá, tak je to
o to pfiíjemnûj‰í. Na studentech se mi také líbí
jejich humor a schopnost recese, která k jejich
vûku pfiirozenû patfií.

1968 – 1979 vedoucím ateliéru ÚHA Brno, pozdûji Investprojektu Brno a Brnoprojektu, rozsáhlá
studijní a realizaãní ãinnost na území mûsta Brna i v Jihomoravském kraji
1976 – 1981 úãast na projektu UNESCA „Dostavba národního libyjského muzea v Tripolisu“
1979 – 1985 samostatn˘m architektem, registrovan˘m u Fondu
v˘tvarn˘ch umûlcÛ
1985 – 1989 vedoucím architektonického oddûlení v Elektroprojektû Brno
1990 – zvolen dûkanem Fakulty architektury VUT Brno, jmenován fiádn˘m profesorem
1994 – vedoucím ústavu obytného prostfiedí a volné tvorby na FA VUT
1996 – vedoucí ústavu vefiejn˘ch staveb na FA VUT

Pfiehled nejv˘znamnûj‰ích staveb

Co byste vzkázal sv˘m studentÛm?
Aby mûli rádi svou práci a aby se jí vûnovali na
plné obrátky, ov‰em v souladu s harmonick˘m
Ïivotem, neboÈ práce sice tvofií velmi v˘znamnou
a podstatnou ãást Ïivota, ale jsou i jiné stránky
Ïivota, které ãiní ãlovûka vyrovnan˘m a ‰Èastn˘m.

• Janáãkova opera Brno (ãlen autorského t˘mu)
• Administrativní budova Ingstav Brno
• Budova zlatnického druÏstva Karat Brno
• UãÀovská ‰kola pro Slovnaft v Bratislavû
• Státní banka Îìár nad Sázavou
• Areál pro zimní sporty Brno, hala Rondo
• Obfiadní sinû v Blansku, Bítovû a Brnû – Îidenicích

Pane profesore, dûkuji vám za va‰e odpovûdi
a do dal‰ích let vám pfieji hodnû zdraví, spokojenosti a tvÛrãího elánu.
Yvonne Koneãná

• urbanistické práce, studie a projekty
• interiéry, v˘stavy, muzea
• v˘tvarná ãinnost
Rondo – interier
• úãast na v˘stavách a v soutûÏích

Dûní kolem nás
V této nové rubrice Vám chceme pfiiná‰et aktuální zajímavosti z dûní kolem nás, zahrnující nejrÛznûj‰í oblasti Ïivota.
V tomto ãísle jsme se zamûfiili pfiedev‰ím na kulturu, av‰ak
nezapomínáme ani na vûdu a techniku. OhlíÏíme se jednak
za událostmi, které se v mûstû Brnû v nedávné dobû konaly,
a jednak Vás informujeme o akcích, pfiipravovan˘ch v nejbliÏ‰ím mûsíci. Do této Ïivé, kaleidoskopické rubriky uvítáme téÏ Va‰e pfiíspûvky, neboli zkuste nám napsat o tom, co
Vás v poslední dobû zaujalo a nadchlo.
Usilujeme o to, aby rubrika zaujala i Va‰e oko, snad k tomu
pfiispûjí právû reportáÏní fotografie známé brnûnské fotografky Anny Peckové.
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Obrazy ve Dvoranû
Od 5. do 18. 12. probíhala v nové galerii v˘tvarného umûní Dvorana v˘stava obrazÛ akademické malífiky Jifiiny HARTINGEROVÉ.
Hlavním inspiraãním zdrojem umûlkynû je krajina, zobrazená v kresbách,
kva‰ích i na tapisériích.

Anna PECKOVÁ (1940), umûlecká fotografka. Zab˘vá se zejména umûleckou, dokumentární a reportáÏní fotografií. Fotografuje kulturní památky
pro Moravsk˘ zemsk˘ archiv v Brnû.

Co bylo...
V˘stavy
Olbram Zoubek
Nadace Universitas Masarykiana a Masarykova univerzita uspofiádaly v˘stavu z díla pfiedního ãeského sochafie Olbrama Zoubka, která byla instalována v prostorách vestibulu a nádvofií Rektorátu Masarykovy univerzity.
SoubûÏnû s touto v˘stavou byla vydána v edici Osobnosti kniha OLBRAM
ZOUBEK, jejímÏ editorem je Prof. PhDr. Jaroslav MALINA, DrSc.
V knize najdeme reprodukce sochafiovy tvorby i dokumenty z jeho Ïivota,
dále Ïivotopisnou zpovûì umûlce, literárnû zpracovanou ve formû interview, a rovnûÏ monografickou studii o Ïivotû a díle O. Zoubka.
K nejzajímavûj‰ím ãástem knihy jistû patfií esejistická vyznání umûlcov˘ch
pfiátel a úvahy v˘znamn˘ch osobností z ãeské kultury, vûdy i politiky (mezi nimiÏ nechybí ani Václav Havel ãi Václav Klaus).

Sochafi Olbram Zoubek pfiedstavuje na vernisáÏi, konané 16. prosince,
jednu ze sv˘ch Ïensk˘ch plastik premiéru Václavu Klausovi

OheÀ, voda, vzduch, zemû
Takto byla pojmenována v˘stava obrazÛ a objektÛ Svatopluka KLIME·E,
instalovaná od 17. 12. do 19. 1. v Galerii J. Krále brnûnského Domu
umûní. Pfiírodní elementy jsou pfiedmûtem umûlcova zkoumání i v˘razov˘m prostfiedkem, a to pfiedev‰ím oheÀ, jímÏ autor své kresby a plátna
propaluje.

Pálen˘ papír le‰tûn˘ grafit na plátnû, acryl, pálení bengálsk˘m ohnûm – to
je nejãastûji pouÏívaná v˘tvarná technika S. Klime‰e, kterého vidíme na
vernisáÏi v˘stavy uprostfied dvou obrazÛ, tak charakteristick˘ch pro jeho
tvorbu.
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Dûní kolem nás

V. Renãín pfii setkání se sbûratelem sv˘ch kreseb J. Vesel˘m ze Îele‰ic,
kter˘ vlastní okolo 6 a pÛl tisíce jeho kreslen˘ch vtipÛ a více neÏ
40 knih.

Samotná v˘stava vzbudila mimofiádn˘ zájem i ohlas, z toho dÛvodu se
i dvakrát prodluÏoval její termín. 204 kreseb, humornû ilustrujících ná‰
národní Ïivot a trefnû vystihujících ãeskou povahu, shlédlo bezmála 5000
náv‰tûvníkÛ. Se zájmem se i setkal prodej nejnovûj‰í Renãínovy knihy
„Národ sobû“.

Beseda
U pfiíleÏitostí v˘stavy humorn˘ch kreseb Vladimíra Renãína uspofiádalo
Moravské zemské muzeum v Brnû slavnostní veãer, na nûmÏ se se‰lo více
neÏ 150 obdivovatelÛ tohoto kreslífie. Po promítnutí krátkého filmu Îivot
a dílo Vladimíra Renãína, kter˘ natoãil v cyklu Genus J. ·páta, se úãastníci
mohli setkat pfiímo s tvÛrcem kreslen˘ch vtipÛ a pobesedovat s ním. Jak
sám autor ve filmu na sebe upozornil, není typem humorného lidového
vypravûãe, coÏ moÏná nûktefií milovníci jeho humoru mylnû pfiedpokládají. Je to obyãejn˘, trochu stydliv˘ pán, kter˘ ne vÏdy na sebe hodlá nûco
prozradit, av‰ak i tak v prÛbûhu veãera jsme se mohli nûkolikrát zasmát
Renãínov˘m humorn˘m vzpomínkám. Snad nejvíc publikum rozesmála
historka o jednom postar‰ím kreslífiovû ctiteli, kter˘ mistrovi poslal dopis
s vyznáním, jak blízk˘ je mu jeho humor, a nezapomnûl poprosit o zaslání nûjakého kresleného vtipu. Mistr neváhal a první obrázek, kter˘ mûl po
ruce, ctiteli poslal. AÏ kdyÏ byla obálka zalepena a odeslána, si uvûdomil,
jak˘ vtip do ní vlastnû vloÏil. Pod obrázkem se vyjímal text: „Jak se‰ starej,
tak se‰ blbej.“ Ctitel Renãínovi obrázek obratem vrátil. Zfiejmû takov˘ humor mu blízk˘ nebyl.
A co je‰tû na sebe V. Renãín prozradil? Musí hodnû ãíst a sledovat, co se
kolem nûho dûje, aby pfiicházely nápady. Z nich pak nûkteré vybírá, kreslí
k nim obrázky a nakonec vym˘‰lí text.
Není typem rychlého, spontánního humoristy. Spí‰e – jak fiekl – kaÏd˘ nápad musí pofiádnû „vysedût“. Je hodnû pracovnû vytíÏen˘, pravidelnû
posílá vtipy do novin. Z autorÛ, jejichÏ knihy nejradûji ilustroval, uvedl
pfiedev‰ím Otu Pavla, s nímÏ ho ostatnû pojí i láska k rybafiinû.

Film
EVITA
Zfiejmû nejvût‰í filmovou událostí mûsíce ledna v leto‰ním roce se stala
u nás premiéra filmového zpracování slavného rockového muzikálu Evita
s Madonnou v hlavní roli.
Ani já jsem si nenechala ujít pfiíleÏitost vidût tento nov˘ film v oãekávání
kvalitního umûleckého záÏitku. VÏdyÈ tvÛrci muzikálu, známí z neménû
slavného Jesus Christ Superstar, skladatel Andrew Lloyd Weber a autor textÛ Time Rice, tuto kvalitu sk˘tali.
Rozhodnû jsem zklamaná nebyla. Zaujal mû v prvé fiadû pfiíbûh o v˘jimeãné Ïenû Evû Perónové, manÏelce argentinského diktátora, odehrávající se
ve ãtyfiicát˘ch a padesát˘ch letech. TouÏila po slávû, luxusu, po moci, ale
hlavnû po lásce, jak zaznívá ostatnû v písni „You Must Love Me“. Hofiela naplno a rychle, zemfiela velmi mladá. Motorem závratné kariéry, pfiipomínající osud Popelky, byla ctiÏádost, pramenící kdesi v jejím dûtství, neboÈ
vy‰la z chud˘ch pomûrÛ jako nemanÏelské dítû. Lid ji miloval, neboÈ jej
umûla oslovit a poskytnout mu útûchu, nadûji, svÛj slib i skuteãnou pomoc. Lidé z vy‰‰ích vrstev jí nikdy neodpustili její pÛvod, nehodn˘ pro první dámu zemû. Ve své touze spasit národ a dostát roli bohynû, jak ji vnímal
lid, zapomnûla sama na sebe.
Pro ztvárnûní role Evity byla z mnoha uchazeãek vybrána právû Madonna
a myslím, Ïe mnohé pfiekvapila pûvecky i herecky, moÏná ji pfiíznivû pfiijali téÏ ti, ktefií ji obvykle jako hvûzdu popu nesná‰ejí (coÏ je ostatnû i mÛj
pfiípad). Sympatick˘ byl v˘kon Antonia Banderase v roli v‰udypfiítomného
komentátora dûje jménem Che.
ReÏisér Alan Parker zpracoval muzikál jako velkolepou hudebnû–filmovou
show, klipovû pojatou, kde filmov˘ obraz umocÀuje krásu hudby a jednotliv˘ch písní a naznaãuje dal‰í v˘znamy, souvislosti a následky dûje. Také
texty písní, moÏná ne úplnû zdafiile a rozhodnû ne vûrnû pfieloÏené, jsou
dÛleÏité k pochopení pfiíbûhu.
V dne‰ní dobû, kdy jsou u nás muzikály tak v módû, tento film zcela jistû
naplní sály a jeho náv‰tûva – jak vûfiím – se pro málokoho stane promarnûn˘m ãasem.
(red)
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Co bude...
Vybíráme pro vás z akcí na únor
V˘stavy
DÛm umûní mûsta Brna, Malinovského nám. 2
·tûpán Palla – OBJEKTY, KRESBY
Jan Kotík – PRÁCE NA PAPÍ¤E
Galerie mlad˘ch, Radnická 4
Milan Mikulá‰tík – OBRAZY
M. Othová, V. Stratil, P. Písafiík, V. Skrepl, M. VaÀková, V. Havlík,
J. Kovanda – „DEMODE“
UmûleckoprÛmyslové muzeum, Husova 14
UÎITÉ UMùNÍ 6O. LET (do 16. 2.)
Jaroslav Brychta – SKLENùN¯ SVùT (do 28. 2.)
PraÏákÛv palác, Husova ul. 18
UMùNÍ ZASTAVENÉHO âASU
Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinsk˘ palác, Zeln˘ trh 8
Milo‰ Spurn˘ – FOTOGRAFIE (do 23. 2.)
TURMALÍN – KÁMEN MNOHA PODOB (od 13. 2.)
Design centrum âR, Jakubské nám. 5
BRNùNSK¯ POKOJ (do 19. 2.)
SKLO A PORCELÁN (od 24. 2.)
Pfiedná‰ky
Kulturní a informaãní centrum mûsta Brna, Radnická 10, vÏdy od 17 hod
1O. 2. ZDRAVÍ NELZE KOUPIT. Péãe o zdravé a nemocné kdysi.
24. 2. ¤EâI TÓNÒ ROZUMÍ KAÎD¯. O hudbû a hudebnících Brna.
(V rámci cyklu Hovory o Brnû pfiedná‰í Milena Flodrová)
Moravské zemské muzeum, pfiedná‰ková síÀ v Dietrichsteinském paláci,
Zeln˘ trh 8, vÏdy v pondûlí od 17 hod.
17. 2. PhDr. Slavomir Ravik, Ing. Franti‰ek Nevafiil, CSc. – CO DALA A CO
VZALA NEVIDITELNÁ RUKA TRHU
24. 2. Prof. Ing. Jaromír Císafi, CSc. – BYDLENÍ PRO MLADÉ A NEJEN PRO
Nù
(Pofiádá Masarykova dûlnická akademie a Moravsk˘ v˘bor Helsinského
obãanského shromáÏdûní)
Hvûzdárna a planetárium Mikulá‰e Koperníka v Brnû, Kraví hora 2
Pofiady ve velkém planetáriu – soboty v 18 hodin
1. 2. RNDr. Miloslav Zejda: P¤ÍSLIB MùSÍCE
V roce 1969 ãlovûk vstoupil na Mûsíc. A co dál?...
8. 2. Mgr. Jifií Du‰ek: KOMETA STOLETÍ
Pfiedãí právû pozorovatelná kometa Hale–Bopp v‰echny v˘znamné
komety minulosti?
15. 2. HVùZDY JSOU JAK SEDMIKRÁSKY NAD BRNEM
Obloha dnes veãer. Astronom – ohroÏen˘ druh?
22. 2. RNDr. Zdenûk Mikulá‰ek, CSc.: KOMETA STOLETÍ
Pfiedãí právû pozorovatelná kometa Hale–Bopp v‰echny v˘znamné
komety minulosti?
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Pfiedná‰ky – úter˘ v 19 hodin
4. 2. Leo‰ Ondra: GRAVITACE OâIMA ASTRONOMÒ
18. 2. Tomá‰ Pfiibyl: HOUSTON, DOMOV AMERICK¯CH KOSMONAUTÒ
aneb Náv‰tûva Johnsonova kosmického stfiediska
Nové knihy
EKONOMIE
Jifií BlaÏek : ZÁKLADY EKONOMIE
âtenáfi má moÏnost proniknout zpÛsobem pfiístupn˘m a srozumiteln˘m
do tajÛ mikroekonomie i makroekonomie. Dozví se v‰e podstatné ze svûta ekonomick˘ch jevÛ a procesÛ (o poptávce, nabídce, inflaci, ekonomickém rÛstu, úloze bank v ekonomice atd.). Publikace je doplnûna témûfi
stovkou grafÛ, schémat a tabulek.
Právo
K. Knap, J. Kordaã, J. KfiíÏ : AUTORSK¯ ZÁKON A P¤EDPISY...
Zahrnuje znûní autorského zákona a aktuální komentáfi k novelizovan˘m
ustanovením zákona. Je doplnûn texty platn˘ch souvisících a provádûcích
pfiedpisÛ, opatfien˘ch na klíãov˘ch místech vysvûtlivkami.
Historie
J. Kuãera, D. Líbal a kol. : Z MAPY UNESCO. (Lokality âR zafiazené do seznamu památek UNESCO). V reprezentativní publikaci na‰i pfiední odborníci pfiedstavují historii a v˘voj âeského Krumlova, Kutné Hory, lednicko–valtického areálu, historického jádra Prahy, Telãe a Zelené Hory. Na
15O barevn˘ch fotografií je dílem J. Kuãery. Publikaci doprovázejí resumé
v angliãtinû a nûmãinû.
Umberto Eco: UMùNÍ A KRÁSNO VE ST¤EDOVùKU. Dûjiny stfiedovûké
estetiky. Svûtoznám˘ autor „Jména rÛÏe“ zde formou eseje líãí dûjiny stfiedovûké estetiky, teologického i lidového vnímání nástûnn˘ch a deskov˘ch
obrazÛ, architektury a sochafiství s dÛrazem na alegorick˘ obsah a transcedentální dosah stfiedovûkého umûní.
Sport
Miroslav Bure‰, Jakub Îelezn˘ : FOTBALOVÁ ROâENKA 1996
Kniha pro ‰irokou fotbalovou vefiejnost, pfiipomínající události jednoho
z nejúspû‰nûj‰ích fotbalov˘ch rokÛ ãeské reprezentace. Zvlá‰tní ãást tvofií
EURO 96 s fotografick˘m doprovodem.
Próza
Peter Hoeg : CIT SLEâNY SMILLY PRO SNÍH
Bestseller pfieloÏen˘ do 30 jazykÛ, v anketû New York Times vyhlá‰en˘ za
nejlep‰í román roku 1993. Originální a bravurnû napsan˘ pfiíbûh umocÀuje prolínání fantazie a skuteãnosti v duchu magického realismu latinsko–americk˘ch románÛ a ironie a ãern˘ humor hlavní hrdinky, z jejíhoÏ
pohledu outsidera a rebela je dûj románu vyprávûn.
Poezie
Gary Snyder : TA BÁSE≈ JE PRO MEDVùDA
Rozsáhl˘ v˘bor koneãnû pfiedstaví m˘tem opfiedenou postavu slavného
amerického básníka jako ãlovûka z masa a krve, jako vynikajícího básníka
a esejistu.
(V˘bûr pfievzat z ãasopisu Knihy 97, roãník 7, ãíslo 1)
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Nejv˘znamnûj‰í objevy a vynálezy roku 1996
• Aptiva - S – Parametry tohoto multimediálního poãítaãe ukazují laÈku
souãasné poãítaãové techniky : procesor Pentium 200, harddisk 3,2 GB,
RAM EBO-32, 8 násobn˘ CD-ROM, bezdrátová my‰, divadelní zvuk a internetov˘ telefon.
• Chick Pc – Poãítaã má nev‰ední design skfiínû s ploch˘m zobrazovaãem
LCD (úhlopfiíãka 3O cm), snadno se pfiená‰í a je vybaven zvukem surround
se v‰emi efekty.
• StarTAC – 91 g tûÏk˘ telefon GSM není vût‰í neÏ balíãek karet.
• Internetovsk˘ televizor (Web-Tv) – Televizor slouÏí jak k pfiíjmu televize, tak jako poãítaã, umoÏÀující „serfování“ v síti Internetu.
• Nev‰ední design hifi aparatury Beosound 9000CD, na jejímÏ lineárním
panelu se otáãí vedle sebe 6 CD-diskÛ.
• MiniDv – Kapesní digitální videokamera patfií sv˘mi 0,5 kg k zázrakÛm
jemné mechaniky.
• Zahfiívateln˘ beton, jehoÏ nekovová vodivá vlákna a ãástice se prÛchodem elektrického proudu ohfiívají, umoÏní snadnûji stavût vyhfiívané podlahy a jiné plochy.
• âistiã pitné vody pomocí víka s ultrafialov˘m zdrojem svûtla napájen˘m
z akumulátoru zbaví vodu patogenních virÛ.
KaÏd˘m rokem vyhla‰uje redakce amerického populárnû-vûdeckého mûsíãníku Popular Science 100 nejv˘znamnûj‰ích vynálezÛ a objevÛ uplynulého roku, které vybírá z 10 oborÛ a pfiisuzuje jim titul Best of
What’s New. Nûkteré z nich pfiedstavujeme v následujícím pfiehledu.
• Inhibitor proteázy HIV – Tento enzym dokáÏe likvidovat viry AIDS.
• Souprava pro domácí test vzorku krve na HIV
• Umûlá v˘roba nejjednodu‰‰í antihmoty – atomÛ antivodíku
• Objev pfiíãin vych˘lení zemské hmoty
• Petawattov˘ laser Lawrencovy livermorské laboratofie urãen˘ k vyvolání
laserové termojaderné reakce dosáhl v triliontinû sekundy v˘kon 1, 3 kvadrilionu W, coÏ je o 1300 krát víc neÏ úhrnn˘ v˘kon v‰ech elektráren na
území USA.
• Ohebná plochá baterie – Mezi plastov˘mi elektrodami je elektrolyt ve
formû gelu, kter˘ nepouÏívá Ïádné ‰kodlivé kovy nebo pfiísady.
• Lithium-ionové ãlánky s trojnásobnou kapacitou pfii stejné hmotnosti
jako dosavadní nikl-kadmiové
• Osobní navigátor GG-24 – Kapesní pfiístroj urãí v rádiovém spojení se
sítí americk˘ch i rusk˘ch navigaãních satelitÛ va‰i okamÏitou pozici na kterémkoliv kontinentu s pfiesností kolem 10 metrÛ.

• Fotovoltaick˘ panel formátu 7✕5 staãí plnû zásobovat men‰í rodinn˘ domek elektrickou energií díky vy‰‰í úãinnosti kfiemíkov˘ch plátkÛ United
Solar Syst.
• Sluneãní elektrárna SOLAR-2 – V jejích v˘mûnících na 100 metrové
vûÏi osvûtlované 1930 zrcadly vzniká pára o teplotû 540 oC a staãí zásobovat 10 000 domÛ.
• Joint Strike Fighter – Nadzvuková stíhaãka s kolm˘m startem je radarovû „neviditelná“ a pfii startu ãi pfiistání nasává vzduch zepfiedu pod odklopn˘m ‰títem zabraÀujícím znovunasávání spalin.
• Objev karbonátové souãeniny v meteoritu, která byla odhalena jako
moÏná fosilie, z níÏ lze odvozovat existenci Ïivota na jiné planetû neÏ na
Zemi.
• Ford Expedition – Terénní limuzína dostala ze v‰ech automobilÛ nejvy‰‰í vyznamenání za úspornost, design a bezpeãnost.
• Hliníkov˘ elektromobil EV-1 s akãním rádiem na jedno nabití 120 aÏ
150 km
• Necar II – RozváÏkov˘ elektromobil a minibus je pohánûn nov˘m typem
kyslíko-vodíkového palivového ãlánku.
(V˘tah z ãlánku uvefiejnûného v Technickém t˘deníku ã. 2/97)

Studenti
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Vystavujeme v Praze
Ateliérové práce studentÛ prÛmyslového designu ve strojírenství na
Fakultû strojní VUT v Brnû budou od 4. do 28. února vystavovány v praÏské galerii Design centra âeské republiky. Zá‰titu nad nimi i tentokrát
pfievzal dûkan fakulty Prof. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
O exponáty, které vznikaly v letech 1993 aÏ 1996 a jsou dílem studentÛ
nynûj‰ího 4. a 5. roãníku, projevilo zájem také Technické muzeum v Praze,
zam˘‰lející zafiadit nûkteré z nich do sv˘ch sbírek a podchytit tak pfiedev‰ím tvorbu zaãínajících designerÛ.
Pro zájemce o tento zajímav˘ obor, spojující hledisko technické a estetické, sdûlujeme, Ïe v˘stava „Design na strojní fakultû“ je jako první pfiístupná i na Internetu: http:// iris. fme. vutbr. cz/ design
(red)

Otevfien˘ dopis studentÛm ve Svazové republice
Jugoslavie
Na Ïádost pfiedstavitelÛ Studentského parlamentu Fakulty elektrotechniky a informatiky otiskujeme v plném znûní jejich otevfien˘ dopis
studentÛm Svazové republiky Jugoslavie, kter˘ studenti zaslali elektronickou po‰tou na bûlûhradsk˘ server urãen˘ právû problematice opoziãního hnutí v Srbsku. Dopis byl rovnûÏ odeslán Velvyslanectví âeské
republiky v Bûlehradû a rozhlasov˘m stanicím Hlas Ameriky a Svobodná
Evropa.
Tímto gestem studenti dávají otevfienû najevo, Ïe jim nejsou lhostejné
pomûry mimo hranice na‰í zemû a Ïe dokáÏí morálnû podpofiit jiné
studenty v jejich spravedlivém boji.

Studentsk˘ parlament
FEI VUT
Údolní 53
602 00 Brno
âeská republika
E–mail: st-unie@fee.vutbr. cz

V Brnû dne 8. ledna 1997
VáÏení studenti,
dovolte nám – Studentskému parlamentu Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého uãení technického v Brnû – jakoÏto zvolen˘m zástupcÛm
studentÛ FEI VUT, vyjádfiit Vám na‰i plnou podporu ve Va‰í snaze o prosazení svobody a demokracie ve Va‰í vlasti. Doufáme, Ïe v boji, kter˘
vedete, budete, obdobnû jako na‰i pfiedchÛdci v roce 1989, úspû‰ní a Va‰e
zemû se tak zafiadí mezi demokratické zemû Evropy.
S úctou
Studentk˘ parlament
Radomír Kureãka
pfiedseda

V˘stava „Design na strojní fakultû“, konaná v galerii Design centrum
âR v Brnû

foto: Pfiemysl Janíãek
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Úvahy

V‰echno dobré

Zamy‰lení k novému roku
A je tu zase nov˘ rok se ‰Èastnou sedmiãkou na
konci a my si opût jako vÏdy pfiejeme navzájem
jenom to dobré – zdraví, ‰tûstí, lásku... aÏ po úspûch a peníze, které u leckoho figurují na místû
prvém. Pfiejeme si právû to, co pociÈujeme jako
Ïádoucí, leã nedostateãné.
Jak je to hezké pfiát druh˘m jenom to nejlep‰í –
stalo se nám to zvykem, moÏná i trochu formalitou, ale pfiesto za tûmi v jist˘ch pfiíleÏitostech
opakovan˘mi slovy mÛÏeme cítit skuteãnou touhu ãlovûka zmûnit nûco v sobû i kolem nás
k lep‰ímu. Nûkdy je to jen povzdech s v‰udypfiítomnou nadûjí – kéÏ by to letos bylo lep‰í.
Potkáváme se, ruce si tiskneme, pfiejeme si v‰e
dobré a pak tfieba na to dobré zapomeneme.
Pfiejeme si zdraví, vÏdyÈ je tak dÛleÏité – a co
pro nû dûláme? Jak se staráme o své tûlíãko, které by mûlo b˘t zdravou schránkou zdravého ducha. Nezapomínáme na nû ve shonu v‰edního
Ïivota? Neumlãujeme jeho volání po zmûnû Ïivotního stylu? Odpovûì pfiilétá okamÏitû – není
ãas.

Pfiejeme si ‰tûstí – „mu‰ku jenom zlatou“, která
vÏdycky obletuje ty druhé a ne nás /dle nás/.
V˘klad ‰tûstí má v‰ak mnoho podob podle toho,
jak se rÛzní Ïebfiíãek hodnot u lidí.
TûÏko se mÛÏe ‰tûstí na nás usmívat, kdyÏ mu
nevûfiíme. Uvûdomujeme si, jak kaÏdou chvíli
myslíme a mluvíme? Nejsou v na‰em slovníku
moc ãasto slova jako „to nejde“, „to je nemoÏné“, „je to ãím dál hor‰í“, „dneska je blbej den,
blb˘ poãasí, já jsem blbej a v‰echno je blb˘“?
Pfiejeme si ‰tûstí, chceme, aby se na nás usmívalo , a usmíváme se my na nû? Jak proÏíváme svÛj
kaÏdodenní Ïivot? Umíme se radovat z maliãkostí a z pfiítomného okamÏiku? Co kdyÏ místo
toho upíráme svou napjatou tváfi a váÏn˘, unaven˘ pohled nûkam jinam – k vidinû úspûchu,
penûz, nebo do mlÏn˘ch dálek marnosti?
MoÏná o dost ménû si pfiejeme lásku, snad se
stydíme pfiát si nûco tak delikátního a intimního. Láska v‰ak hranice intimity pfiesahuje. Lehko
i tûÏko se o ní mluví. Ale kaÏd˘ ví, jak je pro Ïivot ãlovûka dÛleÏitá, a zajisté kaÏd˘ po ní touÏí,
aÈ to pfiizná ãi nikoliv, aÈ v ni vûfií nebo nevûfií.

Otevírá srdce, zprÛchodÀuje komunikaci, zaÏehuje plamínky úsmûvu v oãích, pfiiná‰í jenom to
dobré, neboÈ láska neubliÏuje.
Mohli bychom si pfiát je‰tû mnoho jiného – více
poctivosti, pravdomluvnosti, odvahy, sebedÛvûry, zodpovûdnosti, v‰eho, co v na‰em lidském
Ïivotû potfiebujeme k pozitivnímu v˘voji individuálnímu i kolektivnímu. Ale mÛÏeme to vyjádfiit obyãejn˘mi dvûma slovy – v‰echno dobré.
To, co neubliÏuje, je dobré. Nejde jen o dobré
úmysly, ale i ãiny a jejich dÛsledky. K tûm je zapotfiebí jednak dobré vÛle a jednak poznání
pravdy.
A tak pfieji nám v‰em po cel˘ rok v‰echno dobré
(a snad by bylo nejlep‰í pfiát si to hezké – sobû
i druh˘m – kaÏd˘ den).
(YK)

Foto: P. Koneãn˘

MORPA,a.s.
pfiední ãesk˘ v˘robce
■ bezdfiev˘ch nenatíran˘ch papírÛ
■ tenk˘ch tiskov˘ch papírÛ
■ jednostrannû natíran˘ch papírÛ
■ speciálních technick˘ch papírÛ
■ balicích papírÛ a sáãkÛ
■ exkluzivních ruãních papírÛ
MORPA, a.s. 789 62 OL·ANY
âeská republika
Tel.: 0042 649 – 384 111
Fax: 0042 649 – 384 348
Telex: 66457
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Zajímavosti
Rektorský řetěz a pamětní medaile

Zlatá pamětní medaile uložená v etuji.

Rektorský řetěz na modrém sametu

„Klenoty VUT“

Za účelem řádného uložení a ochrany
rektorského řetězu iniciovalo v loňském roce
publikační oddělení pořízení kufříku na tuto
insignii. Autorem návrhu i provedení je
umělecký knihař Jindřich Svoboda.
Kufřík o rozměrech 68,5 x 43,5 x 9 cm je
zhotoven z hovězí kěže. Vnitřek kufříku je
potažen modrým sametem. Do dna kufříku
zapadá obdélníková podložka, na které je
umístěn rektorský řetěz. Modrý samet podložky

podtrhuje krásu a jedinečnost insignie. Celý
komplet vytváří zajímavý exponát pro
případnou výstavní prezentaci.
Dalším dílem Jindřicha Svobody je etuje na
zlatou pamětní medaili VUT v Brně. Etuj o
rozměrech 11,5 x 14,5 x 2,5 je řešena velmi
netradičně. Po jejím rozevření vidíme v dolní
části rámeček ve tvaru oválu, ve kterém je
pamětní medaile zasazena. V horní části se pak
uvede jméno osobnosti, které byla medaile

na VUT v Brně

udělena. Otevírání a zavírání umožňují čtyři
magnety. Pokud jde o barevné provedení,
převládá tmavá modř v kombinaci se světlou.
PhDr. Renata KREJČÍ
Archiv VUT v Brně

Foto: Jaroslav Strnad
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