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na VUT v Brnû
Za Igorem Zhofiem
Dne 22. listopadu 1997 neãekanû zemfiel Prof. PaedDr. Igor Zhofi, CSc. Vedle funkce dûkana Fakulty v˘tvarn˘ch umûní Vysokého uãení technického v Brnû byl profesorem katedry v˘tvarné v˘chovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brnû, pfiedsedou redakãní rady ãasopisu V˘tvarná v˘chova, ãlenem Mezinárodní
organizace v˘tvarn˘ch pedagogÛ INSEA a AICA a fiady vûdeck˘ch rad a odborn˘ch komisí.
Scházeli jsme se pravidelnû v nedûli
odpoledne u ZhofiÛ na Krondlovû
ulici, abychom si fiekli, co nového
se v minulém t˘dnu v oblasti umûní stalo a navzájem se informovali
o sv˘ch dojmech z v˘stav nebo
cest. IgorÛv pokoj s knihami a obrazy od pfiátel, konvice s ãajem a su‰enky, to vytváfielo pfii na‰ich setkáních ovzdu‰í harmonie. Nûkdy
pfiicházeli i dal‰í náv‰tûvníci –
malífii Ochrymãuk nebo Chatrn˘,
dr. Medková ãi galerista Tutsch.
Konferenãní stÛl mezi námi byl
navr‰en knihami, katalogy v˘stav,
novinkami z krásné literatury i filozofie. Ve sv˘ch sondách do tûchto
oblastí kultury byl vÏdy pfied námi
a upozorÀoval na to, co bychom
nemûli minout. V tom nezapfiel
svoji uãitelskou profesi.
Od ‰edesát˘ch let byl Igor Zhofi
uznávanou osobností. Îádná z v˘znamnûj‰ích akcí se neobe‰la bez jeho úãasti. Byl zakladatelem umûlecké skupiny Profil 57,
podílel se na organizaci v˘stavy Konfrontace v brnûnském Domû umûní v roce 1963, v pohnut˘ch letech 1968-69 se stal
pfiedsedou koordinaãního v˘boru umûleck˘ch svazÛ a v roce 1969 pfiipravil v˘stavu Bloku tvÛrãích skupin, která byla
posledním pokusem zvrátit nepfiízniv˘ normalizaãní v˘voj. Tyto aktivity zpÛsobily jeho pozdûj‰í nucen˘ odchod z univerzity,
zákaz publikování a posléze Ïivot v ústraní. K potíÏím existenãním se pfiidaly i problémy zdravotní. Jeho zrak byl váÏnû ohroÏen, to je újma pro umûnovûdce zvlá‰tû deprimující. NestûÏoval si, neproklínal ani osud ani své odpÛrce. Byl to ãlovûk noblesní. Reprezentoval staré rytífiské ctnosti, na které se dnes stále více zapomíná, choval se ãestnû, byl dochviln˘, drÏel dané
slovo. VÏdycky mû potû‰ilo, kdyÏ projevil ochotu zahájit moji v˘stavu. Jeho texty mûly jasnou logickou stavbu, byly obecnû
srozumitelné, jazykovû i stylisticky vytfiíbené. PfiestoÏe byl obklopen pfieváÏnû pfiáteli své generace, mûl blízk˘ vztah k mlad˘m umûlcÛm. Nûkdy aÏ pfiekvapivû pfiíznivû hodnotil práce, které se nám zdály problematické, nezralé. Hájil jejich v˘boje
i poklesky, dovedl ve svém my‰lení pfieklenout vûkov˘ odstup a vcítit se do jejich postojÛ. To byl patrnû jeden z dÛvodÛ,
proã se pfies svÛj pokroãil˘ vûk rozhodl pfiijmout nároãn˘ úfiad dûkana Fakulty v˘tvarn˘ch umûní. Ustanovení této ‰koly, na
kterém se sám podílel, povaÏoval za dÛleÏit˘ poãin ‰irokého v˘znamu, a chtûl k jejímu úspû‰nému rozvoji ze v‰ech sv˘ch sil
pfiispût. Ode‰el dfiív, neÏ mohl svoje zámûry realizovat.
KdyÏ jsme se v nedûli v pfiedzahrádce domu louãili a já drÏel jeho ruku ve své, netu‰il jsem, Ïe je to naposled. Je toho
tolik, co bych chtûl vzácnému pfiíteli je‰tû fiíci a co nebude uÏ nikdy vysly‰eno.
ZÛstává jen bolest a prázdné místo v srdci po dobrém ãlovûku.
Miroslav ·tolfa

Místo klidu a shovívavého úsmûvu z vydobytého Olympu historie umûní a místo práce jen pro potûchu du‰e a pfiedev‰ím sobû pro
radost se pan profesor Igor Zhofi rozhodl pfiijít do zpûnûn˘ch vod
Fakulty v˘tvarn˘ch umûní. Svou autoritou, zku‰eností a smyslem
pro fiád z nich zaãal tvofiit klidnou a prÛzraãnou hladinu, v níÏ se
mohli – souãasnû svobodnû i odpovûdnû – cítit v‰ichni pedagogové
i studenti.
Mûl jasnou koncepci, ale nemiloval unáhlené revoluce. Svou
pfiedstavu o poslání a fungování FaVU nevytváfiel sekyrou, ale
trpûliv˘m ãi‰tûním, opravováním a odstraÀováním zbyteãného.
Bûhem pÛl roku jeho práce v‰ak zaãaly b˘t vidût obrysy stavby
nové. Jeho lehce nahozená vize zaãínala mít pevné kontury, barvy
poãaly záfiit a vÛnû rozpracovaného díla probouzela v lidech
radost a tvofiivost. I pfies velké finanãní problémy, které pfiinesl
balíãek opatfiení, neustoupil od své vize a s vyrovnan˘m úsmûvem
a kladn˘m vyzafiováním své osobnosti nám ostatním naléval do
Ïil energii.
KdyÏ jsme si nevûdûli rady my, poradil a pomohl, kdyÏ nevûdûl
on, umûl naslouchat a vyhodnocovat. Tvofiil.
Jeho srdce v‰ak vûdûlo své. Místo let stráven˘ch v klidném rytmu, bylo nuceno pracovat ve stresu, v napûtí mnoha rÛznorod˘ch
vztahÛ, ukládaly se v nûm zklamání, rozãarování, ale snad i radost. OheÀ hofiel rychleji, neÏ mûl. To sobotní ráno na zahradû bylo tím posledním záÏitkem du‰e, neÏ se ve stroji srdce cosi vzpfiíãilo.
Po panu profesorovi Zhofiovi nám nezÛstaly jen jeho knihy,
úvahy a ãlánky, zÛstal v nás i otisk moudrého a otevfieného ãlovûka, ãistota jeho srdce. ZÛstalo nám ale také rozpracované dílo –
na‰e Fakulta v˘tvarn˘ch umûní. Barvy uÏ trochu zaschly, je potfieba
se znovu pustit do práce.
Pavel Luffer, prodûkan FaVU

Redakãní sloupek
Od azbuky k abecedû
Letos poprvé jsme vystavovali na frankfurtském kniÏním veletrhu. Na místû jsme zjistili, Ïe jsme jediní z ãesk˘ch
univerzitních nakladatelÛ. Jistû dÛvod k hrdosti. Ale jaké pfiekvapení, kdyÏ jsme uvidûli, kam organizátofii veletrhu v‰echny vystavovatele z âeské republiky zafiadili.

Není asi dÛleÏité, jak vidíme sami sebe a kam se fiadíme, ale jak nás vidí a zafiazují jiní. Listopadové události nám
ukázaly, jak daleká cesta mezi kultivované spoleãnosti nás ãeká.
V této souvislosti zafiazujeme kompletní text projevu Prof. Ing. Jaroslava KadrnoÏky, CSc., prorektora pro tvÛrãí ãinnost, kter˘ pfiednesl na manifestaci studentÛ 13. listopadu:
„Studentky a studenti, mládeÏi, dámy a pánové,
jsem rád, Ïe mohu na této manifestaci vystoupit jménem VUT v Brnû a vyjádfiit svÛj osobní názor k událostem, které jiÏ del‰í dobu v˘raznû vystupují do popfiedí v na‰í zemi a jeÏ vyvrcholily 1. listopadu. Velmi mnû to
pfiipomíná situaci pfied osmi lety, kdy vystoupení studentÛ bylo katalyzátorem pro rozbûh událostí, které zásadnû zmûnily stav v na‰í zemi.
Na druhé stranû mû velmi mrzí, Ïe i dnes vûci do‰ly tak daleko, Ïe touto formou musíme pozvednout ná‰ hlas
proti násilnostem, které nab˘vají na brutalitû a jejichÏ frekvence rychle vzrÛstá.
Co je pfiíãinou tohoto stavu? Jaké jsou kofieny tûchto událostí? Je to v nás? Je typick˘m znakem ãeského ãlovûka
nesná‰enlivost, brutalita, destruktivnost? Obecnû jistû nikoliv! BohuÏel je v‰ak mezi námi dosti velká vrstva
lidí a obávám se, Ïe i mlad˘ch lidí, kter˘m nejsou uvedené velmi negativní rysy cizí. Jak jinak si lze vysvûtlit,
Ïe vût‰ina telefonních budek a laviãek je stále niãena? I v jin˘ch zemích se vyskytují kresby na vefiejn˘ch
prostranstvích, ale nikde ve svûtû jsem nevidûl niãení nov˘ch fasád, novû vybudovan˘ch objektÛ a mûstského
vefiejného vybavení v takovém rozsahu, jako u nás. A co teprve mnoÏství krádeÏí a loupeÏn˘ch pfiepadení!
Naprosto nepfiijatelné chování nûkter˘ch jedincÛ je skuteãnû velmi váÏn˘m a hroziv˘m problémem. Tyto problémy v‰ak nelze fie‰it tak, Ïe jist˘ poãet jedincÛ si bude osobovat právo mstitelÛ a ukájet pfiitom své nejniÏ‰í
choutky a navíc se vybíjet i v akcích proti cizincÛm s jinou barvou pleti.
V dlouhodob˘ch ãasov˘ch horizontech jistû musí rozhodující roli sehrát v˘chova a postupné zaÏití morálních
standardÛ vyspûl˘ch demokracií. Do té doby v‰ak nelze neãinnû pfiihlíÏet. Proti jedincÛm, ktefií odmítají
respektovat právo a svobody jin˘ch, se musí uplatnit rychlá a pfiimûfiená represe. Jsem pfiesvûdãen, Ïe rychlé
a spravedlivé potrestání tûch, ktefií nechtûjí zásady demokracie respektovat a naopak je zneuÏívají pro své
nízké cíle, by situaci podstatn˘m zpÛsobem zmûnilo. Je totiÏ velmi dobfie známo, Ïe tito brutální jedinci jsou
na druhé stranû neobyãejnû zbabûlí a silná ruka spravedlnosti je mÛÏe zatlaãit do pozadí.
BohuÏel nezastupitelná úloha státu v této oblasti zcela selhala. Zákony spí‰e nahrávají zloãincÛm neÏ
po‰kozen˘m, policie vy‰etfiuje, aby nikoho neobvinila a soudy soudí, aby nic nerozhodly. Proto mû ‰okovalo
zneuÏití tûchto událostí politiky pfii podobné manifestaci v pondûlí v Praze. Páni politici místo toho, aby
zajistili bezpeãnost a pofiádek v zemi nástroji, které jsou jim svûfieny, zneuÏili tûchto událostí k svému
obvyklému zviditelÀování. To v‰e pfiesahuje v‰echny meze a musíme fiíci: Dost! Dost ha‰tefiení a politikafiení!
Potfiebujeme seriózní a poctivou práci k nastolení fiádu v této zemi.
Více neÏ desetiãlenná fiada mrtv˘ch v dÛsledku rasové a jiné nesná‰enlivosti pány politiky nepfiimûla ke zmûnû
my‰lení a stylu práce. Musel zemfiít student tmavé pleti, aby opût – po osmi letech – povstali studenti a pfiipomnûli celé spoleãnosti, Ïe takhle to dál nejde. Já si rovnûÏ myslím, Ïe to takhle dál nejde. Buì dojde k rozhodnému obratu, nebo se budeme muset se stávající politickou reprezentací na stranû koalice i opozice
rozlouãit.
Studenti – dûkuji vám.“
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V‰em autorÛm dûkujeme za jejich pfiíspûvky.

Redakãní rada pfieje v‰em
pfiispûvatelÛm a ãtenáfiÛm
‰Èastné a veselé vánoce!
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Nedokonãen˘ rozhovor

s profesorem Igorem Zhofiem
Ná‰ rozhovor jsme pfiipravovali po inauguraci prof. I. Zhofie. Chtûla jsem jeho osobnost a názory pfiiblíÏit akademické obci. 22. listopad v‰ak mé otázky pfiemûnil
na vûty holé a odpovûdi pana dûkana pfievedl do minulého ãasu. Uãinil z nich v‰ak moÏná poselství pro dal‰í nástupce.
Kdo byl profesor Igor Zhofi
Mûl moÏná trochu komplikovanou minulost, i kdyÏ cel˘ Ïivot dûlal jediné: zab˘val
se souãasn˘m v˘tvarn˘m umûním. Vystudoval pedagogickou fakultu obor v˘tvarné
v˘chovy, ale uÏ za studií se rozhodl vûnovat se pfiedev‰ím teorii: doktorát získal
v roce 1950 za práci o vnímání malífisk˘ch dûl, jako externista na filosofické fakultû
u prof. Kutala obhájil kandidátskou práci. Na stejné fakultû na jafie 1969 získal docenturu. JenÏe krátce poté musel ‰kolství opustit, a tak byl jmenován aÏ po dvaceti dvou letech. Stále v‰ak publikoval, také pod cizími jmény. Jeho bibliografie
obsahuje deset knih a kníÏek, mimo skript a broÏur zamûfien˘ch k v˘tvarné pedagogice. Jeho publikaãní ãinnost se dûlí na dva smûry – jeden je zamûfien k v˘tvarné
pedagogice, druh˘ k historii soudobého umûní doma i ve svûtû. Chronologicky
sefiazeny jsou to zejména ãtyfii tituly: Hledání tvaru (Historie moderního sochafiství)
z roku 1967, Historie v˘tvarn˘ch ‰kol v Brnû, vy‰la 1968, Promûny soudobého
v˘tvarného umûní, 1992 a monografie o Ïivotû a díle sochafie Vladimíra Preclíka,
napsaná 1989 a vydaná aÏ po ‰estiletém ãekání v roce 1995.
V roce 1990 byl jmenován profesorem teorie v˘tvarné v˘chovy a mohl pokraãovat
v práci na pedagogické fakultû Masarykovy univerzity. Odtud byl letos na jafie
pozván k pÛsobení na FaVU.
âeho chtûl dosáhnout prof. I. Zhofi jako dûkan FAVU
Na FaVU tím ”vstoupil” jiÏ podruhé: stál u zrodu této fakulty jako autor jejích prvních uãebních plánÛ, zdÛvodÀoval zfiízení fakulty v AS VUT v Brnû jiÏ koncem roku
1992 a za nûkolik t˘dnÛ poté i v pfiíslu‰né subkomisi akreditaãní komise vlády, která
pak zfiízení FaVU schválila. Po vzniku nové fakulty zde od fiíjna 1993 do záfií 1996
uãil v kabinetu teorie a dûjin umûní. Na necel˘ rok z fakulty ode‰el, aby uvolnil
místo jin˘m a mlad‰ím, shoda okolností jej v‰ak pfiivedla nazpût.
V souvislosti tohoto textu je moÏná zajímavé, Ïe úvodní ãást uvedené Historie
v˘tvarn˘ch ‰kol tvofií podrobné dûjiny Ústavu kreslení a modelování na VUT, ze kterého v rámci FA dne‰ní FaVU vyrostla a vznikla. Pfied tfiiceti lety, kdyÏ to psal, ho
ani ve snu nenapadlo, Ïe zde bude jednou sám pÛsobit.
KdyÏ byl pfied pûti mûsíci postaven do ãela ‰koly, zjistil, kolik toho o ní neví a o ãem
v‰em musí pfiem˘‰let. Na jedné stranû vûci organizaãní a nûkdy úplnû elementární
(napfi. první skuteãná inventura v‰eho, co fakulta získala a co dnes vlastní), na druhé stranû celková koncepce ‰koly, její perspektivní program. V té vûci se obrátil
nejen na novou Umûleckou radu, ve které jsou profesofii praÏské Akademie i Vysoké
umûleckoprÛmyslové ‰koly, ale vyhlásil anketu mezi vlastními pedagogy i mezi
dvûma desítkami renomovan˘ch domácích umûlcÛ.
Do dne‰ka pfii‰lo dvacet odpovûdí (dal‰í pr˘ je‰tû pfiijdou) a v‰echny, s jedinou
v˘jimkou, existenci fakulty vítají – pfii tom ji v‰ak vidí spí‰e jako ‰kolu malou, která
se nebude vyvíjet extenzívnû, ale intenzívnû – smûrem k prohloubení specifiky
sv˘ch ateliérÛ. To mohou zajistit jen v˘znamné a dynamické osobnosti jednotliv˘ch
pedagogÛ, které se zde ov‰em neobjeví mávnutím kouzelného proutku, ale
postupnû a s pomocí citlivé, koncepãní personální politiky.
Jedno v‰ak chtûl udûlat relativnû rychle: integrovat fakultu jak dovnitfi VUT, tak
smûrem ven, k dal‰ím vysok˘m ‰kolám. Pokud jde o VUT, mûly by v‰echny ateliéry
FaVU objevit na rÛzn˘ch jeho fakultách ty ústavy nebo pracovi‰tû, s nimiÏ by mohly nenásilnû a pfiirozenû spolupracovat. Pfiíklady jiÏ existují a jsou velmi rÛznorodé:
v oblasti poãítaãÛ a poãítaãové grafiky je tu spojení s elektrotechnickou fakultou
(prof. Serba aj.), v˘tvarné dotváfiení exteriérÛ realizuje FaVU v nov˘ch prostorách
fakulty chemické, na typografickou úroveÀ knih a tiskÛ vydávan˘ch VUT má v˘raznû
pozitivní vliv ateliér grafického designu FaVU.
Vazby smûrem navenek také jiÏ existují: bratislavská Vysoká ‰kola v˘tvarn˘ch umûní
zve kolegy z FaVU k semestrálním hodnocením studentsk˘ch prací, praÏská Vysoká
‰kola umûleckoprÛmyslová umoÏÀuje sledovat práci sv˘ch ateliérÛ (a uskuteãní,
jak doufal, i vybraná habilitaãní fiízení zdej‰ích pedagogÛ). Nejnovûji se otevírá
také spolupráce s Akademií, rozvíjená zejména osobními kontakty s fiadou vedoucích osobností této renomované ‰koly.

Po inauguraci pfiedal dûkan Zhofi bakaláfiské diplomy
A je‰tû jedna v˘znamná vûc: chtûl hloubûji zaloÏit kooperaci s Masarykovou
univerzitou. Její pedagogové na FaVU ochotnû pfiijímají ‰patnû honorované externí
úvazky nebo zvou studenty FaVU do sv˘ch semináfiÛ. Oblasti humanitních vûd se
chtûl vûnovat daleko víc, pfiem˘‰lel o jasnûj‰ím vnûj‰ím rámci ”univerzitních studií”. Osobnû byl toho názoru, Ïe: „ stejnû jako v renesanci i dnes jsou umûní a vûda spojit˘mi nádobami – máme-li univerzitu tak blízko, musíme její intelektuální
kapacitu vyuÏít promy‰lenûji neÏ dosud.”
Jak se cítil dûkan FAVU mezi ostatními fakultami VUT
a co si myslel o tomto spojení
Vysvûtloval a chtûl dál vysvûtlovat v‰em pochybovaãÛm, jak v˘znamná je integrace
FaVU do komplexu VUT. Zejména dnes a v nastávajících letech hospodáfiské nejistoty je pfiedstava o samostatné vysoké ‰kole velikosti FaVU zcela nereálná. Ani jiné
brnûnské vysoké ‰koly FaVU dnes nemohou ”podrÏet”, zatímco s VUT FaVU pfiirozenû spojuje zejména Fakulta architektury (ale i fakulty jiné), kde se technická sféra
plynule vãleÀuje do oblasti tvorby a fantazie umûlecké.
FaVU má nepochybnû urãité zvlá‰tnosti, nemûly by se ov‰em pfieceÀovat. Chtûl, aby
FaVU bylo standardní vysoko‰kolskou fakultou, ne ‰kolou zaloÏenou na rozdílnostech a v˘jimkách. Vûfiil, Ïe FaVU je sto dosáhnout srovnatelnosti v pfieváÏné vût‰inû
parametrÛ, kter˘mi se fakulty VUT mûfií, a nevymlouvat se tam, kde to není objektivnû podloÏeno. Pak snad ostatní sesterské fakulty budou moci FaVU tolerovat, Ïe
uãili‰tû relativnû nákladné, napfiíklad i proto, Ïe má klíãovou v˘uku individuální,
coÏ zvy‰uje ”nepfiízniv˘” pomûr mezi poãtem studentÛ a celkov˘mi náklady.
FaVU Brno a jiné v˘tvarné ‰koly v âR a v Evropû
Na velmi mladou a v podstatû neznámou ‰kolu má FaVU uÏ dnes mnoho kontaktÛ
do zahraniãí. ¤ada evropsk˘ch umûleck˘ch ‰kol stojí o spolupráci, nav‰tûvují
fakultu a vymûÀují si studenty. Pfiedná‰ely i uãily zde uÏ v˘znamné osobnosti umûlecké scény z Evropy i USA, s dal‰ími se poãítá. Mobilita pedagogÛ by mohla b˘t
vût‰í, nebo lépe: ne tak jednostranná, aby nevyjíÏdûl jeden ãi dva, ale i dal‰í.
Studenti VUT a studenti FaVU
Teprve ãtvrt˘ rok existence se podafiilo zaloÏit i na FaVU Studentskou radu.
PovaÏoval to za velmi v˘znamn˘ krok k integraci studentÛ FaVU do rozlehlé obce
studujících VUT. Také na studentské úrovni by se mohla a mûla rozvíjet spolupráce
fakult.
Mluvili jsme také o dal‰í publikaãní ãinnosti prof. I. Zhofie, o nov˘ch ediãních
fiadách na FaVU, odpovûdi v‰ak pan profesor jiÏ nestaãil autorizovat....
Dr. Alena Mizerová

Zprávy z rektorátu
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Nov˘ zákon o nadacích

Ve zkratce
• k 6. 10. 1997 je ubytováno celkem 5866 studentÛ,
z toho 2190 studentÛ prvních roãníkÛ, neubytováno
celkem 1313, z toho 274 studentÛ prvních roãníkÛ.
K datu 10. 10. 1997 bylo ubytováno dal‰ích 281 studentÛ na uvolnûná místa;

Nejprve trochu historie. Zlat˘m vûkem nadací byl feudalismus. Jmûní vûnované urãitému úãelu, zpravidla
náboÏenskému nebo dobroãinnému spravovaly právnické osoby, mající zpÛsobilost b˘t nositeli práv a povinností. Následující spoleãenské fiády nadacím pfiály
stále ménû, aÏ k právnímu a faktickému vytûsnûní
nadací ze spoleãnosti. Jisté právní úpravy se nadace
doãkaly aÏ v devadesát˘ch létech na‰eho století.
Nová právní úprava daná zákonem ã. 227/1997 Sb.
(dále jen zákon) jiÏ fie‰í komplexnû problematiku
nadací a nadaãních fondÛ. S úãinností od 1. 1. 1998
ru‰í mimo jiné dosud platná ustanovení obãanského
zákoníku o nadaci (§ 20b aÏ § 20e OZ) s v˘jimkou pro
nadace vzniklé pfied tímto datem. Zákon vnesl do problematiky nadací a nadaãních fondÛ oproti dosud
platné úpravû znaãné zmûny, které bude nutno v praxi
realizovat nejpozdûji do 31. 12. 1998. Do tohoto data
se statutární orgán kaÏdé nadace zaloÏené pfied dnem
1. 1. 1998 rozhodne pro jednu z následujících moÏností:
• V termínu do 31. 12. 1998 podat návrh na zápis do
rejstfiíku podle zákona vãetnû doloÏení stanovené
minimální v˘‰e nadaãního jmûní ke dni podání návrhu
a pfiiloÏit upraven˘ statut nadace, v˘pis z rejstfiíku
trestÛ ãlenÛ správní rady, dozorãí rady, popfi. revizora.
V˘pis z rejstfiíku trestÛ nesmí b˘t star‰í ‰esti mûsícÛ.
Stejnopis návrhu na zápis do rejstfiíku za‰le statutární
orgán nadace na Magistrát mûsta Brna, popfi. okresní
úfiad, na kterém je dosud nadace registrována (§ 35
odst. 1). Celková hodnota nadaãního jmûní nesmí b˘t
niÏ‰í neÏ 500 000 Kã a po dobu trvání nadace se nesmí
sníÏit pod tuto hodnotu. Nadaãní jmûní mÛÏe b˘t tvofieno pouze penûÏními prostfiedky, cenn˘mi papíry,
nemovit˘mi a movit˘mi vûcmi, jakoÏ i jin˘mi majetkov˘mi právy a jin˘mi majetkov˘mi hodnotami, které
splÀují pfiedpoklad trvalého v˘nosu a neváznou na
nich zástavní práva (§ 3 odst. 4,5).
• Slouãit se s jinou nadací vzniklou podle dosavadních pfiedpisÛ za podmínky, Ïe úãel pfiejímající nadace
je shodn˘, popfi. obdobn˘ úãelu, pro kter˘ byla sluãovaná nadace zfiízena (§ 35 odst. 2).
• Pfiemûnit se na obecnû prospû‰nou spoleãnost.
Takto novû vzniklá spoleãnost oznámí neprodlenû
svÛj vznik úfiadu, u kterého byla registrována dosavadní nadace (§35 odst. 3).
• Zru‰it nadaci a vstoupit do likvidace. Tuto skuteãnost je nutno oznámit Magistrátu mûsta Brna popfi.
pfiíslu‰nému okresnímu úfiadu. Po ukonãení likvidace
oznámí likvidátor zru‰ení nadace témuÏ úfiadu (§ 35
odst. 4).
• JestliÏe v termínu do 31. 12. 1998 nadace nevyuÏije Ïádnou z v˘‰e uveden˘ch moÏností, nebo bude-li
návrh na zápis do rejstfiíku zamítnut, Magistrát mûsta
Brna nebo okresní úfiad nadaci zru‰í, nafiídí její likvidaci a jmenuje likvidátora ( § 35 odst. 5).
Tento ãlánek si neklade za cíl uvést cel˘ komplex
zmûn a nov˘ch úprav dan˘ch zákonem, ale pouze na
nû upozornit. V praxi je pak nutno pracovat s úpln˘m znûním zákona.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe na VUT v Brnû pÛsobí

• FEANI: probûhlo zasedání ãeského monitorovacího
komitétu, v âR bylo zatím pfiidûleno celkem 8 titulÛ
EUR Ing.;
• na Magistrátu mûsta Brna se za úãasti poslancÛ
mûstské ãásti Brno-Bystrc, zástupcÛ VUT a a. s. Vevefií
uskuteãnilo jednání o hradu Vevefií: odbor památkové péãe MMB se bude snaÏit vytvofiit podmínky pro
a. s. Vevefií, aby mohla pokraãovat v opravách hradu
(vyuÏití dotací ze stfie‰ního fondu, dotací MMB), od
kvûtna pfií‰tího roku zde budou vystaveny práce studentÛ FA a FaVU;
• probûhl semináfi SdruÏení pro jakost, pfiedsedou
byl zvolen Doc. Ing. Vojtûch Mencl, CSc.;
• v Domû umûní byla 9. 10. 1997 v 18:00 otevfiena
v˘stava Hi-tech/umûní (FaVU);
• 15. 10. 1997 v 17:00 hodin se ve Fragnerovû galerii v Praze uskuteãnila vernisáÏ v˘stavy prací studentÛ “Architektonické struktury – poãátky v˘chovného procesu na FA VUT v Brnû”;
• 2. 10. 1997 probûhl semináfi pro fieditele základních a stfiedních ‰kol v Brnû s nabídkou pfiipojit se
k projektu V· CESNET;
• 17. 11. 1997 byla v Karolinu pfiedána cena
J. Hlávky v˘born˘m studentÛm – absolventÛm VUT
v Brnû: Ing. Pavlu Rudolfovi/FS a Ing. Karlu Víchovi /FS;
• 31. 10. 1997 v 10:00 hod. byla v bloku B Listov˘ch
kolejí slavnostnû otevfiena studentská poãítaãová síÈ
LISTNET;
• ãlenÛm KR byl pfiedán analytick˘ materiál
“Podpora vydávání odborn˘ch a vûdeck˘ch ãasopisÛ
VUT”;
• vzhledem k tomu, Ïe ministr ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy rozhodl pfievést ve‰keré financování
vysok˘ch ‰kol z odboru 3 na odbor 4, povaÏuje Prof.
Ing. Emanuel Ondráãek, CSc. toto rozhodnutí jako
v˘razné oslabení postavení V· v rámci M·MT a dobrovolnû ukonãil k 1. 11. 1997 svoji funkci námûstka
ministra;
• návrhy projektÛ z programu INFRA 2, kter˘ má na
M·MT termín 19. 12. 1997, je nutno zaslat na referát prorektora KadrnoÏky nejpozdûji do 15.12.1997,
aby mohly b˘t odeslány do stanoveného termínu;
pokr. str. 5
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v souãasné dobû celkem 20 nadací, pfiipravujeme dal‰í
informace na toto téma k uvefiejnûní v nûkterém
z pfií‰tích ãísel Událostí.
Pfiehled nadací na VUT v Brnû:
Nadace Prof. ·erka
Nadace Prof. Vaverky
■ Nadace Prof. Hrubana
■ Nadace Doc. Rochly
■ Nadace Prof. Matou‰ka
■ Nadace pro rozvoj oboru
ekonomika a fiízení stavebnictví
■ Sportovní nadace
■
■

Nadace FS VUT v Brnû
Nadace SKAS
■ Ekologická nadace ENVIOPTIUM
■ Nadace NEJ-EQF
■ Nadace progresivních informaãních
technologií
■
■

■

Nadace Prof. Lista

■

Nadace Bohuslava Fuchse

■

Nadace pro rozvoj vysoko‰kolského
vzdûlávání

■

Nadace FP VUT v Brnû

■

Nadace FCh VUT v Brnû

■

Nadace pro rozvoj ekonomického
vzdûlání na FaME ve Zlínû

■

Nadace Sira Franka Lampla
Litera, nadace pro ‰ífiení vûdeck˘ch
poznatkÛ

■

JUDr. Jifií Králík
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Studenti nechávají leÏet
peníze ladem
Nadace Sira Franka Lampla byla zfiízena Sirem
Frankem a rektorem VUT v roce 1994 ve snaze pomoci talentovan˘m studentÛm Vysokého uãení technického v Brnû a umoÏnit jim pracovnû-studijní pobyt u stavební, architektonické nebo inÏen˘rské firmy.
Správní rada, spravující majetek nadace, vybírá za
úãasti rektora VUT nejschopnûj‰í z pfiihlá‰en˘ch studentÛ (1–3 studenti, ktefií absolvovali alespoÀ 2/3 studia). Vybraní studenti pak obdrÏí vyrozumûní od
pfiedsedy správní rady – prorektora pro tvÛrãí ãinnost
Prof. Ing. Jaroslava KadrnoÏky, CSc. o pfiidûlení pfiíspûvku pro uskuteãnûní pobytu v cizinû.
Kritéria pro získání pfiíspûvku jsou struãná leã jasná:
v˘borné studijní v˘sledky, dobré charakterové vlastnosti a znalost cizích jazykÛ. DÛleÏité ov‰em je, aby
Ïadatel k Ïádosti pfiiloÏil doklady o sjednání pobytu
u zahraniãní firmy, program a cíle pobytu. Îádosti,
doplnûné stanoviskem vedení fakulty adresuje na
pfiedsedu správní rady.
Bûhem dosavadního tfiíletého pÛsobení pfiispûla
Nadace na zahraniãní pobyty jiÏ nûkolika studentÛ:
Janu Pûnãíkovi z FAST v roce 1995, Vojtûchu
Svobodovi z FEI v roce 1996 a v leto‰ním roce Hanû
Kukletové z FA. Pfiíspûvek na jejich pobyty ãinil vÏdy
pfiibliÏnû 30 000 Kã.
Îehrání na nedostatek finanãních prostfiedkÛ patfií
dnes bezesporu k nejbûÏnûj‰ím konverzaãním tématÛm v zemích ãesk˘ch a moravsk˘ch. O to více pfiekvapuje pomûrnû mal˘ zájem studentÛ VUT o tuto
formu nenávratné pomoci, která udûlí vnímavému
studentu hned pfii startu do inÏen˘rského Ïivota znaãn˘ náskok.
Nedostatek informací ãi pohodlnost a lhostejnost
k vlastní Ïivotní dráze?

Prof. Ing. Jaroslav KadrnoÏka, CSc.
Pfiedseda správní rady nadace

Prof. E. Ondráãek, Prof. P. Vavfiín a Sir F. Lampl pfii
zakládání nadace

Nûkteré zásady a pravidla Z kolegií rektora
pouÏívání názvu a znaku
‰koly, resp. fakulty
• na FAVU byla zaloÏena Studentská rada fakulty;
• 6. 11. 1997 byla v galerii Îlut˘ kopec (budova
Masarykova onkologického ústavu) zahájena v˘stava
prací Ateliéru grafického designu FaVU;
• na FT ve Zlínû byl zaloÏen nov˘ ãasopis KOREK
(komunikace, reklama), 1. ãíslo vyjde v prosinci;
• Rada studentÛ poÏaduje schválení organizaãního
fiádu SKM – prorektor Dub upozornil, Ïe tento fiád
bude schválen v návaznosti na Organizaãní fiád VUT;
Obãas se setkáváme se zkomolen˘m názvem ‰koly,
popfi. chybn˘m nebo neoprávnûn˘m pouÏitím názvu
a znaku ‰koly. Obecnû závazné právní normy a interní
pfiedpisy v‰ak upravují i tuto oblast.
V souladu s ãl. 1 Statutu VUT v Brnû lze vedle úplného názvu ”Vysoké uãení technické v Brnû” pouÏít
také zkratky ”VUT v Brnû” nebo symbolu (loga)
”VUT”. Pro styk se zahraniãím se uÏívá názvu
”Technická univerzita v Brnû” v pfiepisu do pfiíslu‰ného jazyka.
V roce 1994 vydala autorka hlavního loga VUT
v Brnû, paní Vlasta Baránková ”Normu pro pouÏívání
grafick˘ch symbolÛ pro Vysoké uãení technické
v Brnû.” Norma upravuje napfi. hierarchii v grafick˘ch symbolech, barevné a ãernobílé provedení loga,
jeho kodifikaci, seznam logotypÛ jednotliv˘ch fakult,
moÏné aplikace loga na dopisní papíry, obálky, vizitky
a plastická provedení.
Podle § 8 a násl. Obchodního zákoníku jsou název
‰koly a názvy fakult obchodními názvy a jako takov˘m
jim právní fiád poskytuje pfiíslu‰nou právní ochranu.
Mohou b˘t i spoleãnû s logem aplikovány na tiskopisech apod. pouze v souladu s uvedenou normou,
oficiálnû, na základû schválení statutárním orgánem
nebo povûfien˘m vedoucím zamûstnancem.
Souãástí Statutu VUT v Brnû je také Vnitfiní fiád, kter˘
stanovuje v kapitole ã. 6 odst. 03 :
”PracovníkÛm VUT v Brnû (tedy i studentÛm) není
dovoleno pouÏívat pro soukromou korespondenci
papíry s úfiedním pfiedtiskem ani ji odesílat prostfiednictvím podatelny. TotéÏ se t˘ká i korespondence vypl˘vající z jin˘ch (napfi. spoleãensk˘ch) funkcí pracovníkÛ.” Poru‰ení tûchto, popfi. dal‰ích ustanovení,
která se uvedené problematiky dot˘kají, zamûstnanci
nebo studenty by bylo posuzováno v souladu s ustanoveními Zákoníku práce, popfi. Disciplinárního fiádu
pro studenty.
Obchodní jméno je také chránûno pfiíslu‰n˘mi ustanoveními Obchodního zákoníku a Trestního zákoníku.
JUDr. Jifií KRÁLÍK

• probûhla akreditace 7 strojních fakult v âR, FS
VUT v Brnû byla hodnocena jako nejlep‰í;
• návrh smlouvy o spolupráci mezi ·koda automobilová a. s., Mladá Boleslav a VUT v Brnû: slavnostní
podpis za úãasti vedení VUT a fakult s prezentací
v˘roby by se mohl uskuteãnit 17. 12. 1997 v Mladé
Boleslavi (autobus VUT);
• úfiad ministra Bratinky pfiipravuje do vlády zásady vyuÏití “Nadaãního investiãního fondu”, kter˘ ve
v˘‰i pfies 1 mld Kã spravuje zatím FNM. Pfiedpokládá
se, Ïe vláda do konce roku 1997 tyto zásady projedná a schválí. Na základû v˘bûrov˘ch fiízení mají b˘t
prostfiedky pfiedány nadacím, ne nadaãním fondÛm,
které budou splÀovat podmínky zákona ã. 227/97 Sb.
o nadacích a nadaãních fondech, kter˘ nab˘vá úãinnosti 1. 1. 1998. I z tohoto pohledu je vhodné soustfiedit stávající nadace tak, aby splnily podmínky
zákona a mohly se zúãastnit v˘bûrov˘ch fiízení ;
• VUT bude zaãlenûno do rozsáhlého projektu mobility studentÛ v rámci programu SOCRATES–ERASMUS;
• vedoucí KTV FS pfiedloÏil návrh na novou správu
sportovních zafiízení;
• zástupkynû Rady studentÛ podûkovala vedení ‰koly
za úãast na jednání Rady studentÛ 12. 11. 1997, pomoc pfii organizaci studentsk˘ch akcí 13. a 17. 11.
1997;
• ples studentÛ VUT se uskuteãní v hotelu
International asi 26. 3. 1998;
• 19. 11. 1997 se uskuteãnila volba nového prezidenta Rady studentÛ;
• 12. 12. 1997 v aule Rektorátu vystoupili studenti
JAMU na jiÏ tradiãním 3. pfiedvánoãním koncertu.

Zprávy z rektorátu
Informaãní shromáÏdûní
vedení a ãlenÛ akademické
obce
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Pfiehled staveb vût‰ího rozsahu za léta 1993 aÏ 1997
• 1993

se uskuteãnilo 6. listopadu v aule rektorátu. Program
tvofiily informace vedení ‰koly o tfiech oblastech:
I. Plnûní rozpoãtu ‰koly v roce 1997 po ekonomick˘ch úpravách
Hospodafiení VUT pravdûpodobnû skonãí s úãetní
ztrátou. Deficit v˘sledku hospodafiení je redukován
pouze na problém krytí odpisÛ. VUT neuzavfielo Ïádnou dohodu o pÛjãce, nemá Ïádn˘ investiãní úvûr ani
v pfiípadû nejvût‰í stavební akce rekonstrukce
PurkyÀova 118.
II. V˘hledu finanãní situace v roce 1998
Vedení VUT pfiedpokládá, Ïe rozpoãet roku 1998 se
bude pohybovat v konstantní hodnotû leto‰ního
roku. Optimální fie‰ení pro rozpoãtovou filosofii tvofií
tyto 4 body:
1. Pfierozdûlení pfiíspûvku na tvÛrãí a vzdûlávací
ãinnost tak, aby byl zachován alespoÀ pomûr 1:5.
Pokud bude tento pomûr jiÏ z M·MT pfiíznivûj‰í ve
prospûch tvÛrãí ãinnosti, nebude zmûna navrhována.
2. Nákladové koeficienty fakult ponechat v hodnotách pouÏit˘ch pfii normativním rozdûlení na M·MT
a pfiípadné finanãní v˘pomoci tûm fakultám, které
prokazatelnû (po zhodnocení v‰ech relevantních
parametrÛ) budou posílení potfiebovat, fie‰it jednou
poloÏkou. Jako krajní mez poklesu rozpoãtu fakult je
navrÏeno 10 % proti roku 1997
3. Omezit, pfiípadnû úplnû zru‰it nûkteré fondy,
spravované centrálnû.
4. Prostfiedky na provoz centrálních útvarÛ ‰koly
stanovit jednotnû podle fyzick˘ch (pfiepoãten˘ch) studentÛ, s v˘jimkou ekonomick˘ch fakult, u kter˘ch navrhuje vedení VUT sníÏení tûchto odvodÛ o X %.

III. Zámûrech vedení pro dal‰í období
V uplynul˘ch letech vûnovalo VUT velkou pozornost
i finanãní prostfiedky na rekonstrukci a dislokaci
sv˘ch fakult. Celo‰kolská pracovi‰tû jsou roztfií‰tûna
na nûkolika místech v Brnû.
V roce 1999 oslaví VUT v Brnû 150. a 100. v˘roãí svého
vzniku. Vedení ‰koly pfiipravilo projekt vybudování
Centra VUT v budovû na ul. Antonínská 1. Tato budova mûla b˘t pÛvodnû pfiedána církvi formou restituce. Usnesení vlády ã. 211 z 9. 4. t. r. v‰ak umoÏnilo
uÏivatelÛm objektÛ pfiedávat prostfiednictvím
Ministerstva kultury budovy církvi formou daru. VUT
takto souhlasilo pouze s vydáním objektu na ul.
Veslafiské, neboÈ Fakulta chemická se pfiestûhuje do
nové budovy na ul. PurkyÀova 118.
Vytvofiení Centra VUT se mÛÏe uskuteãnit za splnûní
dvou podmínek: kdyÏ projekt pfiijme akademická
obec ‰koly a kdyÏ nadfiízené ministerstvo poskytne na
v˘stavbu mimofiádné finanãní prostfiedky.
Ministerstvo takto dosud pfiíspûvky udûlovalo tûm
‰kolám, které slavily v˘znamná v˘roãí.
Pro doplnûní informace pfiiná‰íme pfiehled investiãních v˘dajÛ VUT za období 1993–97.

Rekonstrukce areálu Vevefií ÎiÏkova
Rekonstrukce auly Vevefií
Rekonstrukce ÎiÏkova 17 1. Etapa

8 599 tis. Kã
1 252 tis. Kã
10 263 tis. Kã

• 1994
FEI PPV 1. stavba Technická 8
Rekonstrukce obj. ÎiÏkova 17 2. Etapa
Rekonstrukce Vevefií ÎiÏkova dokonãení
Oprava fasády Údolní 53
Oprava fasády Vevefií 95
Poãítaãová síÈ VUT
Novostavba fakulty Zlín

122 320 tis. Kã
9 735 tis. Kã
1 118 tis. Kã
3 801 tis. Kã
4 555 tis. Kã
398 tis. Kã
169 791 tis. Kã

• 1995
Poãítaãová síÈ Zlín
Telefonizace Pofiíãí
Rekonstrukce areálu Ramzová
PÛdní vestavba BoÏetûchova
Oprava stfiechy A1 FS
Oprava stfiechy BoÏetûchova
Oprava stfiechy Kounicovy koleje
Rekonstrukce objektu D 1. Stavba
Rekonstrukce PurkyÀova 118 1. Stavba

5 001 tis. Kã
1 979 tis. Kã
1 451 tis. Kã
6 266 tis. Kã
1 342 tis. Kã
2 376 tis. Kã
3 655 tis. Kã
24 238 tis. Kã
25 148 tis. Kã

• 1996
Rekonstrukce PurkyÀova 118 1. Stavba
Rekonstrukce PurkyÀova 118 2. Stavba
Atelier FA Pofiíãí
Rekonstrukce objektu FAST /D 2. Stavba
Rekonstrukce C3
Poãítaãové sítû VUT
V˘stavba bytÛ Zlín

75 607 tis. Kã
55 300 tis. Kã
12 623 tis. Kã
10 335 tis. Kã
5 817 tis. Kã
3 685 tis. Kã
3 014 tis. Kã

• 1997
Poãítaãové sítû VUT
Rekonstrukce ZTI obj. B FAST
FAST areálová studovna
Rekonstrukce PurkyÀova 118, 2. Stavba
Rekonstrukce stfiechy FA
Havarijní oprava U4 FEI
V˘stavba bytÛ Zlín

Redakce dûkuje Dr. A. âernému za poskytnutí podkladÛ.

1 402 tis. Kã
2 241 tis. Kã
11 204 tis. Kã
183 346 tis. Kã
4 848 tis. Kã
1 960 tis. Kã
2 438 tis. Kã
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Technologick˘ park

V˘stavba pokraãuje

V posledním roce nastal v rozvoji Technologického
parku v˘razn˘ obrat k lep‰ímu.
Zmûna zaãala pfiíchodem Ing. J. Paschkeové jako
finanãní fieditelky. Dokázala vyhodnotit slabá místa
finanãní stránky projektu (CTPB platil kaÏd˘ den cca
50 000 Kã na úrocích z pÛjãek, z nichÏ byl postavena
Kaplanova budova) a pfiesvûdãit pfiedstavitele mûsta,
aby vloÏili kaÏd˘ dal‰ích 100 milionÛ do základního
jmûní. To se stalo zhruba pfied rokem a cash flow spoleãnosti se v˘raznû zlep‰il. Podafiilo se jí také dát do
pofiádku nûkolik spletit˘ch restÛ z poãátku pÛsobnosti firmy.
Krátce po nástupu Ing. J. Paschkeové ode‰el dosavadní
fieditel, Ing. Koãí, a doãasnû byl z Bovisu ”zapÛjãen”
Roderik Barker pro marketing a vedení firmy. Po cel˘
rok se nepodafiilo obsadit místo fieditele.
Rod Barker, zfiejmû bez negativních zku‰eností s na‰í
dûravou legislativou, se uvedl nûkolika rozhodnutími,
které by zfiejmû pro Ing. Koãího pfiedstavovaly nepfii-

jatelné riziko. Nicménû: podafiilo se a zaãalo se s v˘stavbou v tzv. smí‰ené zónû, tedy stavbou budov,
umoÏÀujících lehkou v˘robu a vybaven˘ch i potfiebn˘mi kanceláfisk˘mi prostorami. Prvním zadavatelem
byla spoleãná firma VÚES Brno a Control Technics,
která na ca 600 sqm bude vyrábût elektroniku pro
fiízení motorÛ. Její ãást byla zkolaudována a firma se
stûhuje do nov˘ch prostorÛ. Dal‰ím zájemcem byl
Phillips Optics, kter˘ chce vyrábût v Brnû elektronové
mikroskopy. Je si vûdom tradice a zku‰enosti lidí, ktefií
se touto problematikou zab˘vali v Tesle ãi v ÚPT
âSAV. I dnes pfiedstavují firmy Delong Instruments
a Tescan zázemí (”cluster”), které je vÏdy zajímavé
pro firmu typu high-tech: ta mÛÏe lanafiit odborníky,
ale mÛÏe i vyuÏívat spolupráce formou placen˘ch
sluÏeb.
Ani nová budova se nevyhnula problémÛm, které
vypadaly pfies zfiejmou absurditu nefie‰itelnû. Její ãást
byla na pozemku, poskytnutém ‰kolou formou

pronájmu na 199 let, zbytek patfiil Parku. Phillips
projevil zájem budovu koupit i s pozemkem. Jak ale
prodat 90 % pÛdy, na níÏ budova stojí, a zbytek pronajmout na 196 let? ¤e‰ení se na‰lo aÏ se zmûnou stanoviska M·MT, které se uvolilo dát souhlas k odprodeji pÛdy, jejímÏ uÏivatelem je VUT. Ono samo to
udûlat nesmí, protoÏe mu pÛda nepatfií.
Noví nájemci zvedli renomé projektu a bylo to hned
poznat na poãtu nov˘ch zájemcÛ. Co je potû‰itelné,
Ïe jsou to i firmy ãeské ãi firmy s v˘razn˘m ãesk˘m
podílem. Jednání se siln˘m zahraniãním investorem,
kter˘ chce v Brnû vyrábût poãítaãové komponenty, je
v závûreãné fázi, podobnû jako jiné jednání s ãeskou
firmou, která roste a potfiebuje vût‰í prostory. (Jejich
jména, jak to b˘vá obvyklé, se nezvefiejÀují aÏ do okamÏiku podpisu smlouvy.) Zájem projevil i spoleãn˘
ãesko-nûmeck˘ podnik, vyrábûjící obrábûcí náfiadí na
bázi originálního patentovaného fie‰ení: ke sdruÏení
partnerÛ do‰lo poté, co se ãeskému vynálezci podafiilo
v prÛbûhu 3 let zcela vytlaãit zahraniãní konkurenci
ze ·kodovky MB, a poté, co úspû‰nû probûhly dlouhodobé testy v Opel Wien, otevírající v˘robku dvefie
do firmy General Motors. Tato firma bude nepochybnû
velmi rychle rÛst, zájem o její v˘robky je obrovsk˘.
Jiná ãeská firma uvaÏuje o pronájmu kanceláfisk˘ch
prostor. ¤e‰ením by mohla b˘t budova zrcadlovû
umístûná proti Kaplanu na konci plánované fiady budov fáze 1a. Pokraãování v˘stavby podle byÈ upraveného projektu Petera Foggo je dÛleÏité: znamenalo
by to, Ïe se peníze investované do projektu nemusí
”odepsat”, jak vyhroÏoval finanãní auditor letos na
jafie, a mohou se rozpou‰tût do dal‰ích budov fiady
pfied Fakultou strojní. Opravná poloÏka, tj. ztráta
v pfiedpokládané v˘‰i, by totiÏ nutila oba partnery,
aby znovu zv˘‰ili kmenové jmûní, anebo vyhlásili konkurs.
Aktuálním problémem je nyní v˘kup pozemku b˘valé
stfielnice (pfiedbûÏná dohoda jiÏ byla uzavfiena) a pfieloÏka silnice vedoucí ke Kolejní. Tím by se uvolnil
prostor pro v˘stavbu dal‰ích 2 pavilonÛ smí‰ené zóny, o nûÏ je znaãn˘ zájem. Útvar hlavního architekta
není naklonûn my‰lence ”pustit” lehkou v˘robu do
zóny 1a a ani VUT by tím jistû nebylo nad‰eno.
Paní Ing. Paschkeová opustila firmu pro úplné vyãerpání. Po více neÏ rok na ní leÏelo v‰echno jednání
s ãesk˘mi institucemi – mûstem, bankami, atd.
a teprve pfied nûkolika t˘dny byl pfiijat plánovan˘
technick˘ manaÏer, kter˘ mÛÏe pfievzít nûkteré z jejích povinností. Není v‰ak vylouãeno, Ïe se po rekonvalescenci opût vrátí, nepochybnû by to projektu
pomohlo.
K personálním zmûnám do‰lo i na britské stranû (tj.
mezi lidmi Bovisu, ktefií zastupují tohoto partnera
v fieditelské radû) a zatím se zdá, Ïe rovnûÏ prospívají dûlnosti t˘mu. Dá se fiíci, Ïe projekt pfiekonal
období dûtsk˘ch nemocí a rozjíÏdí se k razantnûj‰ímu rozvoji.

Ing. Petr Holec, CSc.

TRANSFER
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Celostátní konference technick˘ch univerzit a prÛmyslu (TRANSFER)
V posledních letech se postupnû rozvíjely vûdecké
semináfie známé pod názvem WORKSHOP.
Tuto tradici zahájilo âVUT v Praze v roce 1992
a semináfie se po 3 roky úãastnili pfiispûvatelé pouze
z âVUT. Od roku 1995 se semináfiÛ zúãastnilo téÏ
VUT Brno, v roce 1996 byl semináfi pofiádán v Brnû
a v roce 1997 pfiistoupila ke spolupráci také V·B-TU
Ostrava. Zájem v‰ak projevily i dal‰í technické university.
Rozsah semináfiÛ postupnû narÛstal. WORKSHOP ’97
mûl jiÏ 598 pfiíspûvkÛ v 22 odborn˘ch sekcích, z nichÏ
9 probíhalo paralelnû. Orální prezentace musela b˘t
omezena na 10 min. Mimo to se konaly 2 sekce
posterové. Negativním rysem byla malá úãast posluchaãÛ v sekcích – úãastníky tvofiili zejména pfiedná‰ející, ãi spoluautofii, a to ãasto jen v ãasovém období svého referátu. Kvalitativní úroveÀ pfiíspûvkÛ byla
dosti nevyrovnaná, vyskytovaly se i pfiíspûvky znaãnû
slabé. Uplatnûní pÛvodního zámûru prvních pofiadatelÛ tûchto semináfiÛ – vytvofiit prostor a podmínky
pro vefiejnou oponenturu v˘sledkÛ vûdecké a odborné
ãinnosti – se v tûchto podmínkách zcela vytratilo.
Celá akce, od vlastní organizace, po vydání rozsáhlého
sborníku (letos ãtyfidílného), se stala ponûkud monstrózní a vstupem dal‰ích by byla nezvládnutelná.
Semináfie WORKSHOP se v‰ak staly zároveÀ pfiíleÏitostí k odborn˘m diskusím o vûdû na vysok˘ch ‰kolách. Semináfi zahajovali rektofii, letos úvodní zasedání nav‰tívili i zástupci sdûlovacích prostfiedkÛ. Po prvním dnu se konala vefiejná diskuse k otázkám dal‰ího
rozvoje vûdecko-v˘zkumné ãinnosti na vysok˘ch
‰kolách. Diskuse se kromû zástupcÛ vysok˘ch ‰kol zúãastnili i pfiedstavitelé z AV âR (pfiedseda, místopfiedseda), parlamentu, senátu, Rady vlády pro vûdu
a v˘zkum, zástupci nûkter˘ch podnikÛ a dal‰í.
¤ada problémÛ vznikl˘ch kolem organizace si vynutila obsáhlou debatu o budoucnosti semináfiÛ. Na setkání organizátorÛ dne 20. 2. 1997 se projednávaly
zku‰enosti ze semináfiÛ a zaãaly se r˘sovat první
alternativy fie‰ení, respektující i roz‰ífiení poãtu
zúãastnûn˘ch vysok˘ch ‰kol v následujících letech:
Alt. I. : Dvoukolová koncepce:
a) Lokální kolo na jednotliv˘ch vysok˘ch ‰kolách (pro
jednotlivé ‰koly obecnû nepovinné) by se konalo
opût v lednu a ‰koly by své semináfie koordinovaly
v urãité návaznosti s moÏností se vzájemnû nav‰tûvovat. Toto kolo by vycházelo z pozitivních rysÛ dosavadních WORKSHOPÛ v tom, Ïe by:
• umoÏnilo pfiedloÏit aktuální v˘sledky celo‰kolského v˘zkumu (za poslední rok)
• ‰kola získala reprezentativní materiál sv˘ch aktivit
(bude-li vydávat sborník)
• semináfi byl i nadále prostorem pro získání prezentaãní praxe pro doktorandy a mladé vûdecké pracovníky
• nûkteré ‰koly chápaly tento semináfi jako oponentní fiízení grantov˘ch projektÛ (zejména interních).
b) Celostátní kolo by se konalo v termínu nezávislém na oponenturách (napfi. v ãervnu nebo v záfií)

a zde by byly prezentovány ‰piãkové práce jednotliv˘ch ‰kol. Tento semináfi by byl organizován ve stylu
celostátní konference (nejlépe mimo uvedené univerzity) a byly by na nûj pozváni téÏ zástupci prÛmyslu, pfiípadnû dal‰í reprezentanti zodpovûdní za
vûdeck˘ a technick˘ rozvoj zemû (alespoÀ na koncepãní ãást jednání), a zde by se v ‰ir‰ím plénu
reflektovaly souãasné problémy vysok˘ch ‰kol a vûdy.
Alt. II.: Jednokolová koncepce i nadále
se zmen‰ením poãtu orálních pfiíspûvkÛ a posílení
posterové ãásti.
Alt. III.: Vût‰í poãet konferencí zamûfien˘ch více monotematicky sdruÏením nûkolika dosavadních sekcí a s konáním na
nûkolika místech v jednom roce.
SchÛzky prorektorÛ zainteresovan˘ch ‰kol 14. 5. a 26. 6.
1997, pfies nûkteré skeptické pfiipomínky o perspektivách a moÏnostech ekonomického zvládnutí
celé akce, dospûly k v˘razné shodû: dal‰í roz‰ifiování
dosavadních WORKSHOPÛ není moÏné, proto konat
celostátní konferenci (podle alt. I) a zku‰enosti ukáÏí,
zda dohodnutá pfiedstava je vhodná, nebo si vynutí
men‰í ãi vût‰í úpravy.
Bylo dohodnuto, Ïe organizace bude probíhat vÏdy
pod patronací jedné ze ‰kol, pfiiãemÏ organizaãní v˘bor bude celostátní. NejbliÏ‰í konferenci organizuje
âVUT Praha ve dnech 8. aÏ 10. ãervna 1998 v hotelu
Krystal Praha. Dal‰í rok zabezpeãí VUT Brno, které
oslavuje v roce 1999 100. a 150. v˘roãí svého zaloÏení (pfiípadnû ve spolupráci s V·B-TU Ostrava, která
má rovnûÏ v˘znamné v˘roãí).
Základní poslání a cíle konference:
1. Transfer informací a poznatkÛ:
• mezi odborn˘mi pracovi‰ti a technick˘mi vysok˘mi
‰kolami navzájem
• mezi ‰kolami a podnikovou sférou
• mezi ‰kolami, podniky a vnûj‰í komunitou podílející se na vûdní politice, inovaãní politice, finanãní
podpofie, apod. (M·MT, MPO, Rada vlády pro v˘zkum
a v˘voj, aj.)
Poznámky:
(1) Na národní i mezinárodní úrovni probíhá fiada odborn˘ch konferencí a semináfiÛ, které seznamují
v tematicky úzké oblasti odbornou komunitu o sv˘ch
posledních v˘sledcích bádání. Konání takov˘ch konferencí s co nejvût‰í úãastí vysok˘ch ‰kol je tfieba
podporovat.
V dne‰ní dobû v‰ak vzniká celá fiada mezioborov˘ch
disciplín a problémÛ, a proto jsou postrádána setkání,
ve kter˘ch je posluchaã seznámen s ménû hlubok˘mi, av‰ak ‰iroce zamûfien˘mi informacemi z oborÛ,
které nejsou pfiímo jím studovanou oblastí, av‰ak
naznaãují trendy oboru, jeho problémy, mezioborové
souvislosti a oblasti praktického vyuÏití. Zv˘‰ená
potfieba obecné informovanosti o odborn˘ch aktivitách uvnitfi ‰koly i aktivitách kolegÛ z jin˘ch ‰kol se

ukazuje potfiebná i v dÛsledku omezen˘ch finanãních zdrojÛ na v˘zkum a v˘voj s ohledem na minimální duplicitu (napfi. komplexní a iniciaãní
granty ãasto prokazují vzájemnou neinformovanost
odtud ãasto plyne i malá snaha vytváfiet integrované
t˘my v rámci ‰koly).
(2) Pfiesto, Ïe podniky by mûly b˘t ”odbûrateli produktÛ” technick˘ch ‰kol (studentÛ a v˘sledkÛ v˘zkumu), není dostateãná informaãní vazba mezi ‰kolami
a podniky.
(3) Státní politika aplikovaného v˘zkumu a v˘voje není myslitelná bez spolupráce se stranami, jichÏ se to
t˘ká a v˘mûna názorÛ a podnûtÛ mezi tûmito stranami mÛÏe b˘t oboustrannû prospû‰ná.
2. Pomoc ve vytváfiení podmínek pro
transfer poznatkÛ do praxe:
• nalezení konkrétních vazeb pro spolupráci ‰kol
a prÛmyslu
• vytypování perspektivních smûrÛ v˘voje a v˘zkumu
(mÛÏe slouÏit jako podklad pro jednání na úrovni
M·MT, MPO, GAâR, aj.)
Poznámky:
(1) Nezbytnou podmínkou transferu nov˘ch poznatkÛ do moderních technologií a prÛmyslu je nalezení
konkrétních vazeb s aplikaãní sférou – realizátory
inovaãní my‰lenky, coÏ jsou ponejvíce prÛmyslové
podniky. Jejich finanãní potenciál mÛÏe zároveÀ
pfiedstavovat nezanedbateln˘ zdroj nerozpoãtového
financování v˘zkumu ‰kol.
(2) Intenzivnûj‰í spolupráce vysok˘ch ‰kol a prÛmyslu by mûla pfiinést inovaãní trendy, a tedy i podnûty
pro ozdravûní hospodáfiství, zv˘‰ení konkurenceschopnosti v˘robkÛ a zvy‰ování národního bohatství.
Nelze v‰ak s omezen˘mi zdroji vytváfiet bezbfiehou
pomoc cílenému v˘zkumu a je tudíÏ tfieba stanovit
perspektivní smûry, jejiÏ podpora (v duchu Zásad vlády pro oblast v˘zkumu a v˘voje ze dne 23. 4. 1997) by
byla v˘raznûji posilována i státem. Pfii typování tûchto
smûrÛ je tfieba vycházet ze stávající tradice, úrovnû
poznatkÛ v jednotliv˘ch oblastech a zázemí pro dal‰í
rozvoj. Setkání na dané úrovni je vhodn˘m prostfiedím pro diskuse na toto téma.
Forma konferenãní prezentace:
1. Orální – prezentace vûdeckov˘zkumn˘ch
aktivit ‰kolsk˘ch pracovi‰È (vãetnû novinek a trendÛ
oboru, stavu pracovi‰tû, moÏn˘ch aplikací), vystoupení
podnikÛ o konkrétních potfiebách v˘voje.
2. Posterová – prezentace konkrétních v˘sledkÛ
‰kolského v˘zkumu, profilu podnikÛ
3. Round table – setkání a diskuse na rÛzn˘ch
úrovních.
Poznámky:
(1) Obecnûj‰í odborná rovina konference, urãená
‰irokému okruhu zájemcÛ, je reprezentována pfiedev‰ím orální ãástí a je snaha vytvofiit men‰í poãet sekcí
s minimální paralelitou.
(2) Konference by sv˘m charakterem nemûly konkurovat monotematick˘m konferencím (z hlediska
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hloubky nov˘ch dílãích poznatkÛ), ale zároveÀ by
nemûly b˘t jen referencemi o aktivitách. S ohledem
na tuto ‰ir‰í základnu by proto orální pfiíspûvky
mûly b˘t:
a) obecnûj‰í – pfiehledové, prezentovaly by spí‰e
jednotlivé t˘my, vûdecko--v˘zkumné ”‰koly” a jejich
v˘sledky, oãekávatelné trendy v dané oblasti,
b) tématikou spí‰ v˘stupní a aplikaãní, neÏ o základním v˘zkumu (s ohledem na uvedené cíle konferencí), podstatnou sloÏkou by mûly b˘t v˘sledky mezioborového v˘zkumu a v˘sledky komplexních projektÛ.
(3) Posterová sekce pfiedstavuje specializovanûj‰í
ãást konference a je tedy urãena spí‰e uÏ‰í odborné
komunitû.
(4) Pro diskuse o obecn˘ch otázkách je urãen ”kulat˘ stÛl”, kde se pfiedpokládá i vystoupení ãinitelÛ ãinn˘ch v oblasti státního managementu ve ‰kolství,
vûdû a prÛmyslu.
Pracovní název konference:
TRANSFER ’98
Pro rok 1998 byly pfiedbûÏnû dohodnuty tyto sekce:
1. Strojírenství
2. Elektrotechnika a elektronika
3. V˘poãetní technika, kybernetika a mûfiící technika
4. Stavebnictví a architektura
5. Chemické inÏen˘rství a biotechnologie
6. Energetika, paliva, hornictví
7. Materiálové inÏen˘rství a metalurgie
8. Biomedicínské inÏen˘rství
Pfiedpokládá se, Ïe konference bude probíhat paralelnû ve tfiech sekcích a Ïe bude pfiedneseno celkem asi

Knihy a knihovny
100 orálních pfiíspûvkÛ – ãasov˘ prostor pro jeden
referát asi 30 min., vãetnû diskuse. Poãet posterÛ je
pfiedbûÏnû pfiedpokládán v obdobném rozsahu.
Bylo dohodnuto, Ïe poãty referátÛ a posterÛ budou
rozdûleny v pomûru prostfiedkÛ získan˘ch jednotliv˘mi ‰kolami na tvÛrãí ãinnost z vnûj‰ích zdrojÛ –
CEP. Na jednotlivé ‰koly tedy pfiipadne 10 aÏ 20 referátÛ a stejn˘ poãet posterÛ.
Rozsáhlá diskuse ke koncepci celostátní konference
technick˘ch universit a prÛmyslu a zejména k uspofiádání lokálního kola na VUT, v nûmÏ musí b˘t vybrány reprezentativní pfiíspûvky, probûhla na poradû
prorektora a prodûkanÛ pro tvÛrãí ãinnost 30. 5.
1997. Zde bylo dohodnuto:
1. Nebude konáno celo‰kolské lokální kolo VUT,
uzavfiení v˘zkumu za uplynul˘ rok a v˘bûr souhrnn˘ch referátÛ pro celostátní kolo probûhne na fakultách.
2. Základní formou uzavfiení a zhodnocení v˘zkumu
(i jednotliv˘ch etap), na technické universitû musí
b˘t fiádná oponentura, která je:
• pfiíleÏitostí k podrobnému zhodnocení a diskusi
o dosaÏen˘ch v˘sledcích a inspirací pro dal‰í postup
a vyuÏití,
• dÛleÏit˘m aktem, v nûmÏ je prokázáno hospodárné ãerpání finanãních a hmotn˘ch prostfiedkÛ v souladu s pfiijat˘m projektem.
Jinou formou je moÏné uzavfiít pouze drobné úkoly,
u nichÏ by náklady na oponenturu byly v˘raznû neúmûrné v porovnání s pfiidûlen˘mi prostfiedky.
3. Konání fakultních kol je Ïádoucí, protoÏe v rámci
fakulty mohou plnit obdobné cíle, jaké si klade

v ‰ir‰ím mûfiítku celostátní konference. Kromû toho
tato kola jsou velmi vhodnou pfiíleÏitostí pro získání
prezentaãní praxe pro doktorandy a mladé vûdecké
pracovníky.
Nabídka BVV
V prÛbûhu fiíjna a listopadu byla projednána dal‰í
varianta konání této konference – konání v dobû
strojírenského veletrhu, tedy vÏdy v záfií v prostorách
brnûnského v˘stavi‰tû a kongresového centra.
Vedení BVV i Kongresového centra reagovalo na
tuto my‰lenku velmi pozitivnû a nabídlo nám velmi
pfiíznivé podmínky. Po zváÏení v‰ech v˘hod a nev˘hod bylo na poradû prorektorÛ v‰ech zúãastnûn˘ch
‰kol dne 26. listopadu 1997 rozhodnuto uspofiádat
konferenci podle pÛvodního zámûru s tím, Ïe bude
dále jednáno s vedením BVV a Kongresového centra
o prezentaci nejlep‰ích v˘sledkÛ této konference formou posterÛ ve vhodn˘ch prostorách na v˘stavi‰ti
pfii pfiíleÏitosti konání strojírenského veletrhu.
Z uveden˘ch jednání na BVV vyplynul zámûr BVV konat v dobû strojírenského veletrhu Dny nové techniky pro studenty stfiedních ‰kol i Ïáky základních ‰kol
s cílem zv˘‰it zájem mládeÏe o techniku. Za VUT
byla tato iniciativa velmi ocenûna a byla pfiislíbena
pfiípadná pomoc pfii dodání vhodn˘ch exponátÛ,
které by prezentovaly pro mládeÏ pfiitaÏlivou formou
moÏnosti studia a uplatnûní studentÛ a absolventÛ
VUT.

Prof. Ing. Jaroslav KadrnoÏka, CSc.
prorektor pro tvÛrãí ãinnost

CD-ROM informaãní databáze jsou pfiístupné v poãítaãové síti VUT aneb
Nepfiijdete-li vy za informacemi, pfiijdou informace za vámi

Ing. Karen z firmy Albertina Icom pfiedná‰el na setkání zájemcÛ o technologii Ultra*Net 22. 10. 1997
Informaãní databáze na CD-ROM patfií v prostfiedí
VUT k vyuÏívan˘m informaãním zdrojÛm. Pro vûdeckou a pedagogickou ãinnost ‰koly jsou nepostradatelné, protoÏe pfiedstavují velik˘ informaãní potenciál: desítky tisíc titulÛ nov˘ch dokumentÛ utfiídûn˘ch do tematick˘ch celkÛ. Profesionální vyhledávací
software umoÏÀuje orientaci ve sledovan˘ch oborech
a provádûní re‰er‰í podle nejrÛznûj‰ích kritérií.
Ústfiední knihovna má v souãasné dobû ve svém
informaãním fondu 27 titulÛ databází na CD-ROM:
bibliografické, faktografické, v˘ukové. Nûkteré jsou
vystaveny v lokální poãítaãové síti Ústfiední knihovny,

jiné jsou pfiístupné na jednotliv˘ch pracovních stanicích, u kter˘ch jsou pfiipojeny ãtecí mechaniky. JelikoÏ
cena pfiedplatného informaãních databází pfiedstavuje
mnohdy desítky aÏ stovky tisíc Kã, je efektivní sdílet
pfiístup k nim po poãítaãové síti. Technickou bariérou jsou v‰ak rÛzné vyhledávací programy tûchto CDROM, které jsou zcela nekompatibilní. Technologické
fie‰ení pfiedstavuje systém Ultra*Net.
Ultra*Net je univerzální CD-ROM server, kter˘
umoÏÀuje zpfiístupnit tituly kteréhokoliv vydavatele.
Navíc zabezpeãuje dodrÏování licenãních podmínek
vystaven˘ch databází a má prostfiedky pro sledování
vyuÏití jednotliv˘ch titulÛ. Obsahuje i technologii pro
zrychlení a zlevnûní vystavení CD-ROM v poãítaãové
síti – tzv. ”precaching” , kter˘ pfiená‰í data z CD-ROM
na pevn˘ disk pfii zachování kompatibility se software
kaÏdého titulu. K CD-ROM serveru je moÏné se pfiipojit
– po instalaci tzv. klienta – z operaãních systémÛ
Windows 3.11, Windows 95 a Windows NT Workstation.
V souãasné dobû je toto fie‰ení pouÏíváno jak na vysok˘ch ‰kolách (napfi. Masarykova univerzita, Karlova
univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci), tak
i v Národní knihovnû âR a v Knihovnû Akademie vûd
âR. VUT Brno má zakoupenou licenci pro neomezen˘

poãet uÏivatelÛ s maximálnû 20 CD-ROM vystaven˘mi
pomocí technologie ”precaching”.
Ultra*Net server je jiÏ zprovoznûn v Ústfiední knihovnû
a v souãasnosti probíhá instalace klientského programu
na poãítaãe v areálov˘ch knihovnách. V dal‰í etapû
bude nabídnuta moÏnost downloadu klientského software z domovské WWW stránky Ústfiední knihovny.
Po anal˘ze sledovanosti titulÛ CD-ROM byly pro
vyuÏívání v poãítaãové síti VUT vybrány následující:
Compendex – databáze poskytující celosvûtov˘
pfiehled v oblasti v‰ech inÏen˘rsk˘ch oborÛ. Sleduje
ãlánky z ãasopisÛ, technické studie, sborníky z konferencí, publikace inÏen˘rsk˘ch spoleãností. KaÏd˘
záznam obsahuje bibliografickou referenci a abstrakt.
Je ãtvrtletnû aktualizována.
Metadex – databáze, která poskytuje celosvûtov˘
pfiehled o materiálech (Ïelezné a neÏelezné kovy,
polymery, keramika, plasty a kompozitní materiály),
jejich vlastnostech, zpracování a produktech. Je rovnûÏ ãtvrtletnû aktualizována.
ABI Inform Select – ekonomická databáze pro
‰kolní a akademické knihovny. Pokr˘vá 350 nejdÛleÏitûj‰ích ãasopisÛ z oblasti obchodu a managementu.
Je ãtvrtletnû aktualizována.
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Firemní monitor – kombinace ãtyfi databází:
registru organizací, databáze hospodáfisk˘ch informací,
databáze podnikatelské inzerce a databáze finanãních
profilÛ firem. Je aktualizována ãtvrtletnû (mûsíãnû).
Bookfind – databáze, která zahrnuje záznamy o více neÏ 2 milionech publikací vydávan˘ch v anglickém
jazyce v USA, Británii, Evropû, Austrálii a Jihoafrické
republice. Obsahuje subbázi nakladatelÛ a vydavatelÛ
s adresami a faxov˘m spojením.
Dal‰í rozvoj zpfiístupÀování informací na VUT Brno je
smûfiován k zjednodu‰ení pfiístupu k databázím.
I kdyÏ souãasná verze systému Ultra*Net je velice uÏivatelsky pfiívûtivá, je stále nutné na poãítaã instalovat
klientsk˘ software. Na‰ím cílem je umoÏnit pfiístup
k informaãním databázím CD-ROM pomocí bûÏn˘ch
WWW prohlíÏeãÛ, a tím je bezproblémovû zpfiístupnit
témûfi v‰em uÏivatelÛm VUT. Novû pfiipravované verze
systému Ultra*Net (Ultra*Net Web” a Ultra*Net
Aplication Server) jiÏ tuto schopnost mají a jakmile
budou uvedeny na trh, zaãneme pracovat na
”upgrade” stávající verze.
Co je v‰ak nejdÛleÏitûj‰í – jiÏ v souãasné dobû je
moÏné z areálov˘ch knihoven pfiistupovat k CD-ROM
databázím v Ústfiední knihovnû VUT Brno.
Mgr. Nata‰a Jursová
Ing. Jifií Horsk˘

10

Nová knihovna
Vytváfiení sítû modernû vybaven˘ch knihoven patfií
k dÛleÏit˘m úkolÛm Vysokého uãení technického
v Brnû. Dne 7. fiíjna 1997 byla slavnostnû otevfiena
fakultní knihovna a studovny na Fakultû stavební,
Vevefií 95.
Ve studovnách knihovny, které mají 136 studijních
míst, jsou zpfiístupnûny dokumenty k prezenãnímu
studiu. Jsou to encyklopedie, jazykové, v˘kladové
a nauãné slovníky, odborné publikace poskytnuté
ústavy fakulty a skripta. Ve studovnách o poschodí
níÏe jsou k dispozici zahraniãní a ãeské ãasopisy
a denní tisk.
V poãítaãové studovnû je
moÏno vyhledávat informace v Internetu a v databázích na CD-ROM. Pfies
internetovské adresy knihoven se nabízí moÏnost
vyhledání literatury v jejich katalozích. V˘ukové
videoprogramy je moÏno
sledovat na dvou televizních monitorech.

Informace o provozní dobû a telefonickém spojení do knihovny FAST
Provozní doba:
pondûlí – ãtvrtek 10–18 hodin
pátek 10–15 hodin
Telefonní ãísla:
7261 170–175
Fax:
7261 172
E-mail:
Marie Davidová fkdav@fce.vutbr.cz
Alena Bodeãková fkbod@fce.vutbr.cz
Marie âiháková fkcih@fce.vutbr.cz
Jana Chlupová fkchl@fce.vutbr.cz
Dana Kovafiíková fkkov@fce.vutbr.cz
ing.Michal Zále‰ák fkzal@fce.vutbr.cz

Absenãní v˘pÛjãky se budou poskytovat aÏ po zpracování fondu, kter˘ byl získán pfievodem z nûkter˘ch
ústavÛ fakulty a nákupem nov˘ch publikací. Fond bude oznaãen ãárov˘m kódem a zpfiístupnûn v katalogu
v knihovnickém systému Minidokis. Jako ãtenáfiské
prÛkazy budou pouÏívány identifikaãní karty, které
budou mít v‰ichni zamûstnanci a studenti fakulty.
Knihovna bude provádût akvizici a zpracování fondu
vãetnû zpracování ústavních kniÏních fondÛ, které si
pofiizují ústavy ze sv˘ch prostfiedkÛ. Bude vyfiizovat

poÏadavky meziknihovní v˘pÛjãní sluÏby a zavede evidenci publikaãní ãinnosti pracovníkÛ fakulty, diplomov˘ch a disertaãních prací v upraveném systému
Minidokis. Data budou takto souãasnû pfiipravena pro
konverzi do mezinárodního systému Sigle.
Fakultní knihovna zajistí informaãní v˘uku studentÛ
prvního roãníku tak, aby se seznámili se sluÏbami knihovny a nauãili se je vyuÏívat. Poznají také vyhledávací
sluÏby Internetu, vyhledávání v databázích a v katalozích knihoven. Knihovnou by mûli projít i studenti
vy‰‰ích roãníkÛ, protoÏe nemûli moÏnost se s ní seznámit dfiíve. V tom jistû pomohou v‰ichni pfiedná‰ející, vedoucí diplomov˘ch prací a ‰kolitelé doktorandÛ.
Pracovníci a studenti v‰ech fakult mohli knihovnu
FAST nav‰tívit pfii pfiíleÏitosti prodejní v˘stavy knih nakladatelství Springer, která probûhla 3.–7. listopadu.
Vystaveno bylo tisíc titulÛ v hodnotû tfií miliónÛ
korun. I kdyÏ se neprodalo v˘razné mnoÏství publikací, v˘znam v˘stavy spoãíval v tom, Ïe bylo moÏno prohlédnout si nové knihy daného oboru.
Vûfiíme, Ïe pedagogové a studenti najdou v knihovnû
a studovnách Fakulty stavební pfiíjemné prostfiedí
a informace, které potfiebují pro svoji práci a studium.
Dosavadní zájem o poskytované sluÏby je znaãn˘
(za mûsíc listopad nav‰tívilo knihovnu okolo 6000
uÏivatelÛ) a potvrzuje v˘znam moderního knihovnicko-informaãního stfiediska fakulty.
Marie Davidová
vedoucí Fakultní knihovny

11

Knihy a knihovny

Postfiehy z frankfurtského kniÏního veletrhu a nûmeck˘ch knihoven
Frankfurtsk˘ kniÏní veletrh, kter˘ se pofiádá kaÏdoroãnû ve Frankfurtu nad Mohanem, nabízí velkolepou pfiehlídku nejrÛznûj‰ích nosiãÛ informací. Knihy,
ãasopisy, turistické mapy, kalendáfie, umûlecká díla
a obrazy a elektronická média jsou vystaveny v pÛsobivû uspofiádan˘ch expozicích v deseti pavilonech.
Projít jenom nabídku vûdeck˘ch technick˘ch odborn˘ch publikací a uãebnic zabere celé dva dny. âeská
vydavatelství, která se veletrhu zúãastnila, jsme na‰ly
v pavilonu mezinárodních vydavatelÛ.

a na jejich stfiechách. Ve sbírkách knihovny jsou soustfiedûny publikace vydávané v nûmãinû. Knihovna
dostává jeden exempláfi povinného v˘tisku. Fond knihovny ãiní sedm milionÛ svazkÛ a je uloÏen v obrovském skladi‰ti a ve studovnách. Ve skladi‰ti jezdí
motorové vozíky, které pfieváÏejí knihy odesílané
dále po bûÏících pásech aÏ na urãené místo. Studovna
má velké otevfiené sály ve tfiech podlaÏních úrovních.
V multimediální studovnû v pfiízemí je umístûno 40
poãítaãÛ s pfiístupem na Internet a moÏností vyhledávání

do jejich studoven prostfiednictvím meziknihovní
v˘pÛjãní sluÏby.
Dal‰í nav‰tívenou knihovnou byla Univerzitní knihovna v Bonnu. Ta byla zaloÏena v roce 1818. Bûhem
války v‰ak byla zniãena a z jednoho milionu svazkÛ se
zachovala pouze polovina. V roce 1960 se knihovna
pfiestûhovala do nové budovy. Star‰í fond se vyhledává v lístkov˘ch katalozích, nov˘ od roku 1990 v OPAC
katalogu. Fond ãiní dva miliony svazkÛ, 500 tisíc
disertací, 500 inkunábulí a 50 databází na CD ROM.
Ve‰keré sluÏby jsou poskytovány zdarma, kromû pofiízení xerokopií a poplatkÛ za upomínky. Knihovna
má 13 tisíc uÏivatelÛ. Studovna má k dispozici 200
míst, jsou v ní vystaveny encyklopedie, slovníky, základní díla a ãasopisy. âtenáfii mají pfiístup i do skladi‰tû, coÏ vyuÏívají zejména pfii v˘bûru uãebnic. Pod
okny studovny mÛÏete vidût tekoucí fieku R˘n.
Volnû pfiístupn˘ fond v Univerzitní knihovnû v Bonnu
a v Národní knihovnû ve Frankfurtu není zabezpeãován magnetickou ochranou. Místo aby knihovny
vynakládaly finance na tato zafiízení, mohou své prostfiedky vûnovat na nákup literatury. Zfiejmû to bude

Univerzitní knihovna Bonn
V‰echny pavilony na frankfurtském v˘stavi‰ti jsou
propojeny koridory s bûÏícími pásy, které umoÏÀují
se na chvíli zastavit, anebo je‰tû více urychlit pfiesun
chÛzí po pásu. Spojení mezi pavilony zaji‰Èují také
minibusy, které zastavují u kaÏdého vchodu do pavilonu. Celému areálu dominuje vysoká administrativní
budova ve tvaru tuÏky.
KniÏní veletrh je atraktivní a velmi uÏiteãnou akcí pro
vydavatele, obchodníky, knihovníky a v‰echny zájemce o kniÏní produkci. Zajímaly jsme se pfiedev‰ím o ty
technické obory, jeÏ se rozvíjejí na VUT v Brnû.
Podafiilo se navázat nové kontakty s vydavateli. S nûkter˘mi dodavateli (Swets, Harraschowitz, Lange und
Springer) jsme projednaly otázku pfiístupu k elektronické podobû periodik. Elektronicky jsou obvykle
zpfiístupÀovány pouze abstrakty ãasopisÛ. Pfiístup
k pln˘m verzím nabízejí vydavatelé jen u nûkter˘ch
titulÛ, a to pouze ukázkovû, nebo musíte b˘t jejich
odbûratelem. Zpfiístupnûní elektronické podoby
ãasopisÛ vydavatelství Lange und Springer, jeÏ je
dodavatelem VUT, se má vyfie‰it v nejbliÏ‰í dobû.
Ve Frankfurtu jsme nav‰tívily také Nûmeckou národní
knihovnu, která byla zaloÏena v roce 1946. V kvûtnu
leto‰ního roku byla tato knihovna pfiestûhována do
novû postavené budovy. Celá stavba je kombinací
oceli, kovu a skla. OÏivujícím elementem je zeleÀ
vysázená mezi kaskádovitû uspofiádan˘mi budovami

Známá frankfurtská radnice

Frankfurt – studovna knihovny

V˘stavi‰tû Frankfurt

v databázích na CD ROM (asi 100 titulÛ). Po schodi‰ti pfiecházíme do studovny, kde jsou pfiístupny monografie, encyklopedie, slovníky, celkem 40 tisíc svazkÛ. K vyhledávání slouÏí OPAC (Online Public Access
Catalogue) katalogy. UÏivatelé mají moÏnost pouÏívat
i vlastní notebook. Po dal‰ím schodi‰ti pfiejdeme do
studovny ãasopisÛ a denního tisku, kde je vystaveno
okolo 900 titulÛ periodik. Studovny mají k dispozici
350 míst. Dokumenty se mohou studovat pouze ve
studovnách, knihovna neposkytuje absenãní v˘pÛjãky. Mimo knihovnu pÛjãuje pouze jin˘m knihovnám

Stánek VUT v Brnû

tím, Ïe Nûmci mají velk˘ smysl pro zodpovûdnost
a pofiádek a to platí i v nûmeck˘ch knihovnách.
Náv‰tûva nûmeck˘ch knihoven byla inspirující v mnoha smûrech. Potû‰ující je zji‰tûní, Ïe se nyní mÛÏeme
i na VUT pochlubit knihovnami, které jsou srovnatelné z hlediska prostorového a technického vybavení
i z hlediska poskytovan˘ch sluÏeb.
Marie Davidová
Fakultní knihovna FAST
Mgr. Nata‰a Jursová
Ústfiední knihovna VUT
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Tûlesná v˘chova a sport
na V·
Transformaãní proces probíhající na vysok˘ch ‰kolách od roku 1990 s sebou nese celou fiadu zásadních zmûn organizaãního i pedagogického charakteru, které
logicky zasahují i oblast tûlov˘chovy a sportu.
Je neoddiskutovatelné, Ïe tûlesné a sportovní aktivity jsou souãástí komplexu
fyzick˘ch, zdravotních, duchovních a spoleãensk˘ch aktivit, které vytváfiejí profil
studentÛ a patfií do studijních programÛ a ke studentskému Ïivotu u nás, stejnû
jako na v‰ech svûtov˘ch univerzitách. Je v‰ak nutné, aby byly provádûny efektivnû
se skuteãn˘m dopadem na vûdomí a fyzick˘ stav studentÛ.
Ekonomické problémy, se kter˘mi se vysoké ‰koly pot˘kají, dle mého názoru
budou pokraãovat i v budoucnu. Proto by mûlo b˘t na‰ím úkolem hledat a tvofiit
takov˘ systém a zpÛsob zaji‰tûní tûlesné v˘chovy a sportu, kter˘ by tuto situaci
respektoval.
Îádná ‰kola není tak bohatá, aby mohla zajistit pravidelnou v˘uku tûlesné v˘chovy
v‰ech sv˘ch studentÛ. Kapacita sportovních zafiízení a finanãní prostfiedky na to
prostû nestaãí. To byl hlavní dÛvod odstoupení od povinné v˘uky tûlesné v˘chovy
na Fakultû strojní.
V prÛbûhu pûti minul˘ch let se potvrdil ná‰ odhad, Ïe nám vlastní kapacity tûlov˘chovn˘ch zafiízení zcela naplní studenti, ktefií se do tûlesné v˘chovy a sportu zapisují na základû svého zájmu. Na pronájmy bazénÛ, ledové plochy, kurzÛ a sportovních aktivit mimo objekty VUT, které probíhají ve znaãném rozsahu, jiÏ ‰kola
nepfiispívá ani korunu.
Dotazníkovou metodou testujeme jiÏ nûkolik let nastupující posluchaãe 1. roãníkÛ FS, FCH, FP, FA, zda mají zájem se zúãastnit tûlov˘chovn˘ch a sportovních aktivit v prÛbûhu studia, jak˘ch sportÛ, zdali jsou aktivní sportovci a mají zájem
reprezentovat VUT. Z 996 dotázan˘ch studentÛ nastupujících nyní do 1. roãnímá zájem o TV 881 studentÛ (88,5 %),
kÛ studia
nemá zájem 125 studentÛ (12,5 %),
z toho 200 je aktivních sportovcÛ, tj. 20 %.
celkem dotázan˘ch
nástup. do 1. roã.
FS
786
FCH
84
FA
65
FP, bakal.
61
∑
v r. 97–8
996
dotázan˘ch

z toho
TV ANO
684
81
57
49
881
má zájem o TV

TV NE
102
3
8
12
125
o TV nemá zájem

aktivní sportovci
ze ∑ dotázan˘ch
160
10
12
18
200
aktiv. sportovcÛ

Tyto argumenty nám dávají signál, kam smûfiovat tûlesnou v˘chovu a sport na vysok˘ch ‰kolách v budoucnu. Proto pfiispívám do diskuse, kterou otevfiel rektor
VUT prof. Vavfiín na zasedání vedoucích ústavÛ 16. 9. 1997 nûkolika námûty:
1/ Zafiadit TV do kreditního systému studia s minimální hodnotou kreditu, a jednodu‰e tak sjednotit systém v˘uky TV na VUT.
2/ Pfiiãlenit k fakultám sportovní zafiízení tak, aby jejich provoz byl efektivnû a ekonomicky fiízen (tzn. areálové uspofiádání).
3/ VyuÏít moÏnosti zapojení externích uãitelÛ, lektorÛ a odborníkÛ do tûlov˘chovného procesu, které v na‰em oboru vede k finanãním úsporám a zv˘‰ení kvality v˘uky.
4/ Zamyslet se nad moÏností VHâ, která by mohla pfiinést katedrám potfiebné
finanãní prostfiedky.
5/ Podporovat reprezentaci VUT na vysoko‰kolsk˘ch pfieborech a akademick˘ch
mistrovstvích.
6/ Podpofiit ãinnost vysoko‰kolsk˘ch sportovních klubÛ, které v˘raznû ovlivÀují tûlov˘chovné a sportovní aktivity studentÛ i zamûstnancÛ ve volném ãase.
PaedDr. Jaroslav Bogdálek, vedoucí KTVS FS

âtvrt˘ roãník celostátní soutûÏe diplomov˘ch prací z oblasti tvorby Ïivotního prostfiedí vyhrála Ing. Eva Malá, absolventka Ústavu vodního hospodáfiství krajiny
pfii Fakultû stavební VUT v Brnû.
Celostátní soutûÏ diplomov˘ch prací pofiádala jiÏ po ãtvrté nadace Envioptimum
pfii Fakultû strojní spolu s BVV, a.s. a Ministerstvem Ïivotního prostfiedí v rámci doprovodného programu ENVIBRNO. Do finále, mezi nejlep‰ích 15 ze 73 pfiihlá‰en˘ch prací (z 23 fakult), se dostalo pût prací z VUT.
Celkovou vítûzkou se stala Ing. Eva Malá, nynûj‰í doktorandka Fakulty stavební.
Ve své práci navrhla konkrétní fie‰ení vegetaãní kofienové ãistírny odpadních vod v
malé obci Ol‰í u Telãe. Je to soustava pfiírodních filtraãních vrstev, která nepÛsobí
v krajinû tak ru‰ivû jako klasické ãistírny. Vrstvami protéká zneãi‰tûná voda, která
v koneãné fázi dosahuje v˘borné kvality.
Provozní náklady pfiírodní ãistírny vod, kde neãistoty filtrují kameny, písek, kofieny
a rÛzné vegetace, jsou témûfi nulové. V na‰í republice takto funguje asi 40 ãistíren.

Pfiedseda poroty hrabû Radslav Kinsk˘ gratuluje vítûzce Ing. Evû Malé

PrÛmyslov˘ design ve strojírenství
Na strojních fakultách se mají ‰anci prosadit technicky zaloÏení studenti s v˘tvarn˘m cítûním – absolventi získají základní znalosti strojního inÏen˘ra se zamûfiením
na designérskou tvorbu. To se odráÏí ve zlep‰en˘ch moÏnostech komunikace designéra s konstrukcí a v˘robou. Podniky se dnes nemohou obejít bez designu jako
integrální souãásti marketinkov˘ch a manaÏersk˘ch rozhodnutí. V˘chova designérÛ
na strojních fakultách k tomu mÛÏe v˘znamnû pfiispût.
Design na strojní fakultû Technické univerzity v Ko‰icích nedávno oslavil 25 let. Pfii
této pfiíleÏitosti nav‰tívili své slovenské kolegy designéfii z Fakulty strojní VUT, kde
je obor prÛmyslov˘ design ve strojírenství zaveden teprve pát˘ rok. Brnûné si nejenom prohlédli prostory a práce ko‰ické Katedry designu, ale zajímali se o studijní
programy, doktorandské studium a dal‰í otázky, které pfiiná‰í podobné zamûfiení
v˘uky.

Na snímku zleva doc. Jan Rajlich a doc. Jaroslav Jarema – vedoucí designu z Brna
a z Ko‰ic – a designéfii Miroslav Zvonek a Ladislav Kfienek z brnûnské strojní
fakulty pfii prohlídce ko‰ického ateliéru designu.
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V˘sledky soutûÏe o nejlep‰í urbanistick˘ projekt

V leto‰ním roce se uskuteãnil druh˘ roãník celostátní soutûÏe o nejlep‰í urbanistick˘ projekt. SoutûÏ ,
která byla vypsána na popud Fakulty architektury

Respektování v˘‰e uveden˘ch moderních urbanistick˘ch aspektÛ, dále invence, odbornost, ale i grafická
zruãnost a sdûlnost se staly hlavními kritérii pfii hodnocení jednotliv˘ch prací. Práce v odborné porotû se
zúãastnili kromû zástupcÛ fakult architektury i odborníci z praxe a Ministerstva pro místní rozvoj âeské
republiky. Je potû‰itelné, Ïe Fakulta architektury VUT

studentÛ probûhlo v rámci imatrikulace studentÛ
I. roãníku v Betlémské kapli.
Letos nejvy‰‰í ocenûní z brnûnsk˘ch studentÛ – 2. cenu získala Vendula Kunãíková za urbanistickou studii
Staré Osady v Brnû–Îidenicích, 3. cenu získal Zbynûk
Zavfiel za studii rodinn˘ch domkÛ v Brnû–Lí‰ni a jednu z odmûn Jifií ·obr za studii nového vyuÏití území
podniku MILO Olomouc. Vedoucím tûchto tfií prací
byl Doc. M. Konviãka. Odmûnu rovnûÏ získal David
Hromada za práci HavlíãkÛv Brod–Svatovojtû‰ská,
kterou zpracoval pod vedením Prof. J. Gfiegorãíka.
Porota hodnotila prÛbûh obou roãníkÛ soutûÏe velmi
pfiíznivû, zejména pfiíleÏitost vzájemného srovnání
jednotliv˘ch tvÛrãích pfiístupÛ i dosaÏené v˘sledky.
O tom, Ïe se jedná o kvalitní práce svûdãí i ta skuteãnost, Ïe loÀské projekty Ivy Nûmeãkové – Pfierovské
laguny a Olgy ÎÛrkové Pfierov – regenerace pfiednádraÏního prostoru se úspû‰nû umístily v soutûÏi o cenu
Bohuslava Fuchse na FA VUT. Práce Venduly
Kunãíkové Brno–Sadová, se naopak úspû‰nû umístila
v mezinárodní soutûÏi s názvem ”RÛznorodé formy
bydlení v pluralitní spoleãnosti” zab˘vající se dnes
velmi aktuálním tématem etnick˘ch minorit. V soutûÏi, která probûhla pod zá‰titou IFHP (International
Federation for Housing and Planning) pfii pfiíleÏitosti
svého kongresu v záfií 1995 v Belfastu se na‰e studentka umístila na 3. místû a získala 1. odmûnu ze 73
soutûÏících z celého svûta. I leto‰ní v˘sledky soutûÏe
o nejlep‰í urbanistick˘ projekt dávají tu‰it úspûch
ocenûn˘ch prací ve fakultních event. dal‰ích studentsk˘ch soutûÏích.
V ãem je skryt úspûch? Nejen v jiÏ v zmínûné invenci,
odbornosti a grafické zruãnosti studentÛ, ale rovnûÏ
v konkrétnosti a aktuálnosti zadání. Zadání vycházející
z potfieb daného území jsou v˘sledkem jiÏ dlouhodobé spolupráce Ústavu urbanistické tvorby FA VUT

Iva Nûmeãková, 4. roãník – Pfierovské laguny – centrum volného ãasu
âVUT v Praze byla otevfiena pro v‰echny studenty
architektury âVUT, VUT, V·UP, AVU a jiné studenty
z âeské republiky, ktefií bûhem v˘uky zpracovávali
projekty s urbanistick˘m zamûfiením.
Zámûrem vypisovatelÛ bylo zdÛraznit v˘znam a specifiãnost urbanistické tvorby pfii regeneraci a obnovû
na‰ich mûst a souãasnû zv˘‰it zájem studentÛ o obor
i zkvalitnit úroveÀ dosahovan˘ch v˘sledkÛ. JiÏ del‰í
dobu je pfii hodnocení kvality studijních a projektov˘ch prací i v˘sledného stavu mûstského prostfiedí
zdÛrazÀován spí‰e parciální pohled na jednotlivé
architektury, bez vzájemn˘ch funkãních, provozních
a prostorov˘ch vazeb. Je podceÀován kontextuální
tvÛrãí pfiístup respektující historické podmínky, specifické charakteristiky jednotliv˘ch mûstsk˘ch ãástí
a ãasto i tradiãní historií ovûfiené, stále v‰ak platné
kompoziãní principy. Jsou opomíjeny prostorovû
v˘tvarné vztahy sousedících staveb a celkov˘ v˘raz
mûstského interiéru – ulic, námûstí, mûstsk˘ch ãástí
a nakonec i celého mûsta.

v Brnû v tvrdé konkurenci obou soutûÏních roãníkÛ
nevy‰la naprázdno. Naopak v˘sledky jsou velmi
povzbudivé. VÏdyÈ v roce 1996 z celkem osmi ocenûní získali studenti Ústavu urbanistické tvorby FA VUT
v Brnû celkem pût cen a v leto‰ním roce ze sedmi
ocenûní ãtyfii ceny.
V loÀském roãníku ze studentÛ fakulty architektury
VUT v Brnû nejvy‰‰í ocenûní – 2. cenu získala Iva
Nûmeãková za studii Pfierovsk˘ch lagun, vedoucí práce byl Prof. J. Gfiegorãík, Ing. arch. G. Kopáãik.
âtyfii odmûny získali: Petr Ondráãek za práci
Boskovice – regenerace Îidovské ãtvrti, Olga ÎÛrková
za práci Pfierov – regenerace pfiednádraÏního prostoru
a Vendula Kunãíková za práci Brno–Sadová.
Vedoucím tûchto tfií prací byl Doc. M. Konviãka.
âtvrtou odmûnu získal Pavel Ducháãek za práci Brno
– Mendlovo námûstí, vedoucím práce byl Ing. arch.
G. Kopáãik.
V˘sledky soutûÏe byly prezentovány na v˘stavû, která
se uskuteãnila na âVUT v Praze a slavnostní ocenûní

Vendula Kunãíková – studie Stará osada,
Brno–Îidenice
v Brnû s fiadou mûstsk˘ch a okresních úfiadÛ.
Koncepãní orgány tûchto úfiadÛ tak prostfiednictvím
studentsk˘ch prací získávají nejen nápady a námûty,
ale ãasto i reálné podklady ke studiím, územním plánÛm i projektÛm.

Doc. Ing. arch. Miloslav Konviãka, CSc
Ústav urbanistické tvorby FA VUT
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Stfiety? SouÏití?!!
Fakulta architektury pofiádá kaÏdoroãnû v ãervenci
pro studenty 2. roãníku kreslífiskou praxi zamûfienou
na kresbu architektury mûstského interiéru. Tato praxe probíhala postupnû v Telãi, Lipníku a letos jiÏ druh˘m rokem ve Znojmû. V loÀském roce probûhly
odborné pfiedná‰ky pro studenty a zároveÀ se navázala spolupráce s Mûstsk˘m úfiadem a Okresním
úfiadem mûsta Znojma, které chtûly vyuÏít odborn˘ch zku‰eností a názorÛ pedagogÛ i studentÛ pro
fie‰ení sv˘ch konkrétních architektonicko-urbanistick˘ch problémÛ.
Pfiiná‰íme hodnocení akce z obou pohledÛ:

Akad. soch. Oldfiich Rujbr, FA:
„Dané téma se odvíjí od názorÛ na fie‰ení vztahu mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací a “agresivity” podnikatelsk˘ch zájmÛ z pohledÛ architektonického, tvorby
koncepce zámûrÛ, památkové ochrany, kulturního,
sociologického, ekonomického a marketingové komunikace, pohledÛ vytváfiejících image mûsta a jeho
individualitu. Ve Znojmû je tento problém náleÏitû demonstrován vztahem pivovaru k okolí, s negativními
vlivy na mûstskou památkovou rezervaci a rotundu
jako národní kulturní památku.
Tato ústfiední tématika je na semináfii i v˘stavû zastoupena konkrétním bakaláfisk˘m projektem, generelem
pivovaru Hostan, dále s ní úzce souvisejí pfiíspûvky
o ÚP MPR Znojmo a vyuÏití, rekonverzi a existenci
prÛmyslov˘ch objektÛ v centrech mûst.
S ohledem na fakt, Ïe FA se nachází v Brnû, je logické,
Ïe nûkteré z pfiíspûvkÛ se zab˘vají v˘‰e zmínûnou problematikou na pfiíkladech z tohoto mûsta. Napfi. bakaláfiské práce s tématikou nové zástavby tradiãního
mûstského okruhu v Brnû. Ostatní pfiíspûvky zpracovávají téma stfietu souÏití z nejrÛznûj‰ích pohledÛ.
Teoretické zamûfiení semináfie vãetnû soubûÏné v˘stavy studentsk˘ch prací a probíhající kreslífiské praxe
v ulicích mûsta tak umoÏÀuje “vtaÏení” znojemské
vefiejnosti do odborné problematiky a tfiíbení i konfrontaci názorÛ. Doufáme, Ïe akce bude obohacením
v‰ech úãastníkÛ o konkrétní pfiístupy a poznatky v dané tématice.
Mûsto s bohatou historií, ale kulturou momentálnû
orientovanou spí‰e na “ekonomickou” turistiku ze
sousedního Rakouska, získává pfiíleÏitost k obohacení
svého kulturního programu. Akce mÛÏe podpofiit souÏití ve mûstû a spojovat zájmy v‰ech sociálních skupin
na spoleãném rozvoji.“

Jitka Toj‰lová, referát kultury, Okresní úfiad Znojmo:
„Stfiety, souÏití (nejen) mûstsk˘ch památkov˘ch center, stfiety – slovo, znamenající rozpor, protiklad, neshodu, náraz; souÏití – v tomto slovû cítíme nejen ”Ïití vedle sebe”, ale i ”Ïití spolu”, jde tedy vlastnû o vztahy sousedské. Spojením obou slov pak vzniká napûtí.
PoÏadavky, pfiedstavy a moÏnosti ãlovûka konce
20. století v památkov˘ch centrech toto napûtí vyvolávají téÏ, i kdyÏ ãasto – dle mého názoru – zcela zbyteãnû.
Pracuji ve Znojmû (v krásném, historickém mûstû) na
okresním úfiadu a tzv. vykonávám (s m˘mi kolegynûmi) státní správu na úseku památkové péãe (mimo jiné).
Do Znojma jezdí zaãátkem ãervence na t˘denní tzv.
v˘uku v terénu studenti brnûnské Fakulty architektury.
Znojmo má historické centrum – památkovou rezervaci, a tedy ”stfiety souÏití”, fakulta architektury má
studenty a pedagogy (schopné, ‰ikovné), ktefií tráví v˘‰e uveden˘ t˘den ve Znojmû.
Byly zadány i studentské práce fie‰ící budoucí provoz
pivovaru Hostan (nacházející se v památkové rezervaci v sousedství rotundy sv. Katefiiny) a pivovar nechal
zpracovat projekt svÛj – takhle nûjak vznikl nápad
uspofiádat odborn˘ semináfi, kter˘ bude zajímav˘ pro
studenty i tzv. odbornou i laickou vefiejnost.
Nápad a téma tedy byly, ochota ke spolupráci také,
zb˘vala maliãkost – zafiídit v‰e ostatní (a já dûkuji touto cestou v‰em z fakulty architektury, ktefií ”to” zafiídili a pokud se neurazí – Oldfiichu Rujbrovi zvlá‰È).
Probûhl t˘den, nabit˘ a snad i pouãn˘ – pro v‰echny.
Urãitû by se mûl opakovat (a bude!).
A je‰tû jednou ke ”stfietÛm, souÏití”.

MnoÏství a v˘znam dochovan˘ch historick˘ch památek i cel˘ch území jsou v na‰í republice obrovské, ale
úcta k nim naopak (ruku na srdce) malá. Náv‰tûvám
se sice máme ãím pochlubit, to je v‰ak velmi ãasto v‰e.
Tato slova nepfiehánûjí, toto je skuteãnost.
Samozfiejmû, Ïe ne v‰e staré je to nejlep‰í. Je to v‰ak
doklad v˘voje, moÏností, poÏadavkÛ, vkusu a umu své
doby. A ãasto je to i doklad vtipu a nápaditosti na‰ich
pfiedkÛ, kterému by bylo dobré se nauãit alespoÀ rozumût, v˘borné by bylo jej i chtít. Potom zvládneme
i ono souÏití bez (zbyteãn˘ch) stfietÛ a navíc si dochováme i to, co jinde nemají. Ne, ne, toto není obrana
památkové péãe (tak ãasto zatracované), neboÈ ona sama vznikla jako reakce na ony ”stfiety” a dnes má sv˘ch
i zbyteãn˘ch problémÛ také dost. Vtip a nápaditost
architektÛm urãitû neschází, ale nûkdy b˘vá velmi
obtíÏné tvofiit s citem. ObtíÏné je i svÛj nápad prosadit, vysvûtlit a uskuteãnit – umût komunikovat, pfiesvûdãit – slovy, která mají (pÛvodní) v˘znam, neboÈ
ulice Hradní neznamená pivovar a rekonstrukce
·palíãku není totoÏná s jeho bouráním (nebo ano ?).
O tom v‰em a mnohém jiném byl semináfi – dûkuji !“
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Brussels Eureka
5. 11. 1997 – 12. 11. 1997

Úãast Fakulty technologické
na 46 Svûtové v˘stavû inovaãního v˘zkumu a nov˘ch technologií pfiinesla 2 zlaté medaile.
Na v˘stavû v bruselské hale
Les Pyramides bylo zvefiejnûno
více neÏ 1 100 vynálezÛ ze 40
rÛzn˘ch státÛ na v˘stavní plo‰e cca 7 000 m2. Expozici âeské republiky, která pfiedvádûla
celkem osm patentÛ, pfiipravily ve spolupráci âesk˘
svaz vynálezcÛ a zlep‰ovatelÛ a âeská hutnická spoleãnost.
Tfiinecké Ïelezárny pfiedvádûly dva patenty, Pfierovské
strojírny a VIPA Liberec po jednom patentu. Vysoké
‰koly byly zastoupeny jedním patentem z fakulty
elektrotechniky a informatiky âVUT v Praze, jedním
patentem z Fakulty farmacie University Karlovy
v Hradci Králové a dvûma patenty z Fakulty technologické ve Zlínû VUT v Brnû:
Kolomazník K., Va‰ek V., Janáãová D., Langmaier F.,
Mládek M. – Enzymatická hydrol˘za chromoãinn˘ch
odpadÛ koÏedûlného prÛmyslu, její vizualizace
a poãítaãové fiízení.
Balátû J. – ZpÛsob fiízení tepelného v˘konu horkovodu a zapojení k provádûní tohoto fiízení.
Oba patenty jsou motivovány potfiebou praxe a jsou v˘znamn˘m pfiínosem KNOW HOW sv˘ch technologií.
Oba získaly zlatou medaili.
Tomá‰ SYSALA

Prof. J. Balátû prezentuje svÛj patent.

II. národní fórum
o produktivitû
“ Podnik svûtové tfiídy” se uskuteãnilo 16.–17. 10. 1997
ve Zlínû v prostorách Akademia centra FT VUT Brno.
Na základû pfiízniv˘ch zku‰eností se stejnou loÀskou
akcí se k organizování se‰li tfii partnefii, Fakulta managementu a ekonomiky VUT v Brnû ve Zlínû, Barum –
Continental, s.r.o. Otrokovice a Institut prÛmyslového
inÏen˘rství Liberec. Zá‰titu nad leto‰ním fórem pfievzal stejnû jako loni pan Tomá‰ BaÈa, prezident BaÈa
Limited Toronto. Pfiíspûvky pfiednesli:
• Doc. PhDr. Alois Glogar, CSc. FaME Zlín: Koncepce
univerzitního vzdûlávání v prÛmyslovém inÏen˘rství
na FaME .
• Prof. Waltr. J. Easdale, Vice president School of
Business Ontario. Building a world class manufacturing
plant.
• Prof. Kjell. B. Zandin, CMC, H. B. Maynard and Co.
Inc., Pittsburg: Vize a role prÛmyslového inÏen˘rství
v prostfiedí globálního businessu a ekonomiky.
• Doc. Ing. Milan Vytlaãil, CSc., Institut prÛmyslového
inÏen˘rství Liberec: Geneze produktivity v realitû podnikÛ âR.
• Serge Le Berre, Kaizen Institute Altendorf,
KAIZEN GEMBA.
• Jifií JabÛrek, MBA, Barum Continental, s.r.o
Otrokovice: Systém flexibilní v˘roby.
• Prof. Ing. Radim Vlãek, CSc., V·E Praha: Hodnotov˘
management jako vhodn˘ nástroj reengineeringov˘ch
aktivit.
• Ing. Petr Sehnal, Barum – Continental, s.r.o. Otrokovice:
Produktivita – Základ konkurenãního úspûchu.
• Ing. Jifií Appeltauer, Rieter Elitex a. s. Îamberk:
Principy t˘mové práce.
• Ing. Miroslav Stanûk, Barum – Continental, s.r.o.
Otrokovice: Nové smûry v˘voje ISO 9000 – vize 2000.
• Dipl. ing. Bernd Britzke, Deutsche MTMVereinigung Hamburg: Pfiíspûvek MTM k rozvoji produktivity v moderním prÛmyslovém podnikání.
• Dr. Ing. Ivan Ma‰ín, Institut prÛmyslového inÏen˘rství Liberec: Metoda TPM v âR Vedoucí projektÛ IP.
• Doc. Ing. Ján Ko‰turiak, CSc., Îilinská univerzita:
Simulace zlep‰ování v˘robních a logistick˘ch systémÛ.
• Kamil Heide, Peguform Bohemia a. s. Liberec:
Implemenace projektÛ prÛmyslového inÏen˘rství.
• Ing. Vlastislav Kuba, CSc., FaME VUT Brno: Podíl
marketingov˘ch a prodejních ãinností na realizaci
produktivity prÛmyslového podniku.
Mimo úãastníkÛ z fiad pedagogÛ a studentÛ FaME se
zúãastnilo pfiihlá‰en˘ch 123 úãastníkÛ z organizací
strojírenství (42), gumárensk˘ch a plastikáfisk˘ch
(61), energetika (7), chemie (3), ‰koly( 3), poradenské organizace a finance (3).
Díky aktivitû úãastníkÛ si zachovala akce charakter
fóra, neformální v˘mûny zku‰eností v diskuzi po kaÏdém pfiíspûvku i na spoleãenském veãeru. Zástupci tfií
organizátorÛ vyjádfiili pfiesvûdãení, Ïe v zaloÏené
tradici budou pokraãovat i v pfií‰tím roce.
ing. Roman BOBÁK

Napsali o VUT – vystfiiÏeno z tisku
■ Dohodu o spoleãném provozování studijního centra
FernUniversität Hagen v âeské republice podepsali
4. záfií rektor Vysokého uãení technického v Brnû
prof. ing. Petr Vavfiín, DrSc. a rektor FernUniversität
Gesamthochschule in Hagen prof. ing. Dr. Helmut
Hoyer. Dohoda navazuje na smlouvu o spolupráci
mezi obûma vysok˘mi ‰kolami z roku 1989 a mûní se
jí statut Informaãního centra FernUniversität Hagen
na VUT v Brnû na centrum studijní, ãímÏ se roz‰ifiují
moÏnosti vysoko‰kolského studia v âR i v nûmeckém
jazyce.
(VIII.–IX. 1997, Podnikání plus Brno)

Efektivní nástroje inovaãní politiky firem nabízí
VUT v Brnû. Podle doc. Ing. Bohuslava Bu‰ova metodika tvorby fie‰ení inovaãních zadání (TRIZ) vznikala od roku 1946 studiem patentÛ a postupÛ fie‰ení
technick˘ch problémÛ. Anal˘zou více neÏ jednoho
a pÛl milionu patentÛ bylo zji‰tûno, Ïe nejlep‰í inovace jsou dosahovány pomûrnû mal˘m poãtem skuteãnû pouÏívan˘ch fie‰itelsk˘ch postupÛ. Metodiku
TRIZ pouÏívá jiÏ fiada podnikÛ v praxi, napfi. ABB,
Îìas, Preciosa, ETA, JE Dukovany a dal‰í.
(X. 1997, Podnikání plus Brno)

■

Dûní na fakultách

Slavnostní promoce
a imatrikulace studentÛ
Den studentÛ – 17. listopad, probûhl v leto‰ním
roce na fakultû v duchu slavnostních ceremoniálÛ.
Po imatrikulaci studentÛ bakaláfiského studia oboru
DaÀové poradenství se pokraãovalo dvûma na první
pohled odli‰n˘mi ceremoniály: promocí studentÛ
MBA a imatrikulací prvních studentÛ britského bakaláfiského studia, které jsou spojené s dlouholetou
spoluprací Fakulty podnikatelské Vysokého uãení
technického v Brnû a Nottingham Business School
z Nottingham Trent University ve Velké Británii.
Studium Master of Business Administration
organizuje jiÏ ãtvrt˘m rokem Ústav nadstavbov˘ch
studií Fakulty podnikatelské VUT v Brnû – Brno
Business School. V leto‰ním roce obdrÏí svoje certifikáty 55 absolventÛ prvního stupnû – Certificate in
Management a také budou pfiedány diplomy 23
úspû‰n˘m studentÛm druhého stupnû – Diploma in
Management Studies.
Britské bakaláfiské studium je pokraãováním
a prohlubováním vzájemné spolupráce mezi FP VUT
v Brnû a NBS z NTU ve Velké Británii. Jedná se
o ãtyfileté ekonomicko-manaÏersky orientované studium britského typu Business Finance, zahájené ve
‰kolním roce 1997/98. Studium bude zakonãeno
udûlením britského akademického titulu Ba
(HONS).Po ukonãení tohoto studia má absolvent
také moÏnost pokraãovat ve svém manaÏerském vzdûlávání v Master of Business Administration na Brno
Business School FP VUT v Brnû.
Slavnostní promoce a imatrikulace studentÛ se zúãastnil prorektor Nottingham Trent University prof.
K. Short, dûkan prof. M. Reynolds, vedoucí programu
fiádného studia Dr. R. Graves, druh˘ tajemník
Britského velvyslanectví v Praze T. Brennan, zástupce
rektora prof. J. KadrnoÏka, dûkan FP doc. K. Rais,
PhDr. Iveta ·imberová
doc. F. Bartes a dal‰í.

Dne 13. listopadu 1997 uspofiádali zástupci firmy
TRANSTECH-TOOLING s. r. o. workshop pro studenty
nav‰tûvující kurs Technologie neklasick˘ch materiálÛ.
Ing. Drápela s kolegou seznámili studenty FaVU
s bohat˘m sortimentem firmy, která je v˘hradním
zástupcem nûmecké firmy SIKA Chemie GmbH.
V˘klad o vlastnostech a pouÏití a vzorky nejrÛznûj‰ích
pryskyfiic a materiálÛ mohly studenty inspirovat pro
konkrétní projekty a zámûry v umûlecké praxi. Vy‰‰í
pofiizovací cena tûchto kvalitních materiálÛ brání jejich roz‰ífiení, vedení firmy hledá zpÛsob, jak nûkteré
zajímavé projekty studentÛ sponzorsky podpofiit.
Nûkteré vzorky materiálÛ budou moci studenti
vyzkou‰et v nejbliÏ‰ích cviãeních kursu Technologie
neklasick˘ch materiálÛ.
Jifií Sobotka
FaVU VUT v Brnû
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Kurátorka v˘stavy, Jennifer de Felice o tom fiíká:
„Myslím si, Ïe pojem hi-tech umûní je dost omezen˘
a mylnû dává divákÛm dojem, Ïe najdou díla, vytvofiené nejdokonalej‰í technikou. Tedy letos jsem se
pokusila najít díla, které pouÏívají technologie
v kreativním procesu, ale jejich podoba mÛÏe b˘t
velmi bûÏná, napfi. video, film, fotografie, plakáty,
kníÏky, atd. Koncept hi-tech je velmi populární, ale
vytváfií to jisté hierarchie mezi umûním klasick˘m –
jako je malba, sochafiství, ale i video a nov˘mi médii. Není pochyb, Ïe vefiejnost potfiebuje umûní pfiekonávající, pouãující a takové, které vytvofií prostor
pro my‰lení a zkoumání témat, t˘kající se souãasné
doby – to je to, ãím je pro mû hi-tech. Nûco, co se
odehrává právû teì.”

HI-TECH/UMùNÍ
V fiíjnu probûhl jiÏ 4. roãník v˘stavy, kaÏdoroãnû
pofiádan˘ FaVU VUT v Brnû, jejím ateliérem VideoMultimedia-Performance a firmou Silicon Graphics,
s finanãní podporou Open Society Fund a Sorosova
centra souãasného umûní.
V˘stava se konala od 9–23. fiíjna ve v‰ech prostorách
Domu umûní. Oproti pfiedchozím roãníkÛm akcentovala pfiedev‰ím téma, kter˘m byly Symptomy a domácí léãebné prostfiedky. Mohlo by se zdát, Ïe jde o lékafiskou oblast, ale koncepce je mnohem ‰ir‰í, snaÏí
se dát moÏnost pro fie‰ení i problematick˘ch otázek,
t˘kajících se souãasné spoleãnosti a kreativity jednotliv˘ch nezávisl˘ch umûlcÛ, umûleck˘ch skupin a zpÛsobu, jak˘m reflektují souãasnou situaci a trendy. Na
nová média se totiÏ mÛÏeme dívat jako na nositele
rychle se ‰ífiící civilizaãní choroby, ale na druhé stranû lze tyto práce chápat i jako léãebn˘ prostfiedek
a jejich autory jako diagnostiky ãi léãitele. O koncepci v˘stavy a v˘bûr dûl se postarala Jennifer de Felice.
Ve v˘stavních prostorách se objevily práce studentÛ
ateliéru vedle prací pedagogÛ a zahraniãních autorÛ.
Pfiedstavili zde nejrÛznûj‰í díla od ti‰tûného obrazu,
performance a fotografie, pfies videoprojekci nebo
obraz na monitoru, aÏ po multimediální interaktivní
instalace, vãetnû projektÛ na WWW. „Nevystavujeme
jen vûci, které jsou ovlivnûny technologií, ale i vûci,
které jsou tfieba kriticky konfrontaãní. V˘stava je do
urãité míry dílna, vût‰ina vûcí vznikla jen pro ni,”
fiekl pfii jejím zahájení Tomá‰ Ruller. V˘stava se snaÏila
odpovûdût na sporné a problematické otázky: v˘hody, nev˘hody a rizika informaãních technologií
v umûní a kultufie, kulturní diverzita a srozumitelnost, jak jsou prezentovány nebo stírány zvlá‰tnosti
v umûní nov˘ch a ”star˘ch” médií.

Nadja Slováková pfiedstavila svou videoinstalaci
”The Look” (Pohled), ve které konfrontuje diváka
s pocitem odcizení míjejících lidsk˘ch tváfií.

Francouzská umûlkynû Orlan, o kterou je na mezinárodních scénách velk˘ zájem, má velice nároãné
projekty. Patfií mezi kontroverznûj‰í umûlce a její
tvorba by vydala na samostatné sympozium.
Zab˘vá se pfiemûnou vlastního tûla prostfiednictvím
plastick˘ch operací i poãítaãov˘ch moÏností, aby dosáhla podoby ”svaté Orlan” dle vzoru klasické estetiky. Díky finanãní pomoci Alliance française zde
mohla pfiedstavit svÛj velk˘ svûteln˘ panel.
Festival se neomezil pouze na prostor Domu umûní,
jeho stopy jsme nacházeli i ve mûstû. ·lo o projekt
VERGESSEN – Zapomenout – mezinárodní skupiny
pfiibliÏnû 30 lidí z nejrÛznûj‰ích oborÛ, ktefií se stále
víc orientují na aktivní a produktivní stránky zapomínání. Ve stfiedu mûsta jsme mohli vidût sloup, kam bylo
moÏné vhodit lísteãek s pfiáním zapomenout cokoliv.
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Cyklus „Rektofii VUT“
Prof. Ing. Dr. techn. Jan Novák
Ve studijním roce 1926 –
1927 vystfiídal Bohumila
Vlãka ve funkci rektora
‰koly profesor analytické
chemie Jan Novák

Milan Kincl ve sve práci Feti‰ je feti‰ zkoumá roli média a ãlovûka v médiu. Mezi skuteãn˘mi osobami
zachycen˘mi ve v˘stfiiÏcích z novin a ãasopisÛ nacházíme postavu samotného autora, kter˘ se stává
souãastí popisovan˘ch událostí.

Markus Kaech dovezl ze ·vycarska svÛj Institut pro
mediální nemoci. Pfiivádí nás do kompletnû zafiízené lékafiské ordinace a ukazuje moÏné novû vznikající a rodící se nemoci zachycené na poãítaãovû
deformovan˘ch nástûnn˘ch obrazech.
Pozorní chodci si mohli v‰imnout obnovené neonové
svûtelné girlandy na ulici KobliÏná, jedné z nejfrekventovanûj‰ích brnûnsk˘ch ulic, která je smûsicí
v‰ech dekád tohoto století. UpozorÀuje nás na pfiedmûty, které, aã neslouÏí svému pÛvodnímu úãelu,
jsou jakousi tichou kulisou mûsta, kterou uÏ nikdo
nevnímá a neobdivuje. Obnovu girlandy provedla firma NEON, která tyto reklamy v sedmdesát˘ch letech
vyrobila. Po celou dobu v˘stavy probíhala fiada doprovodn˘ch akcí: performance, na nichÏ postupnû vystoupili Milan Kozelka, Quido Sen, Dorothea
Rustová, Jeremias Schwartzer, Richard Fajnor
a Stanislav Filip, promítaní, prezentace studentsk˘ch
prací z praÏské FAMU, kterou uvedl nov˘ asistent
AVMP, PhDr. Vanãát. Zajímavé spojení nejnovûj‰ích
hudebních trendÛ s tematickou audiovizuální produkcí pfiinesl Audioroom z Vídnû, pofiadan˘ 19. 10.
veãer v areálu památkovû chránûné staré továrny
VaÀkovka.
V˘stava Hi-Tech/Umûní pfiedvedla projekty, které jsou
jistû kontroverzní a ãasto pfiekvapivé a li‰í se od toho,
co jsme zvyklí vídat na v˘stavách, zvlá‰tû v Domû
umûní. Jejich témata se mnohdy vymykají v‰em rozpravám o umûní, ale zasahují pfiesto do na‰ich záÏitkÛ
a zku‰eností. Obchody, vefiejná místa, rozhlas, televize, prÛmyslové haly, auta, noviny, hospody a pracovi‰tû se stávají komunikaãními rozhraními mezi
Mgr. Daniela Ve‰krnová
projektem a publikem.

Jan Novák se narodil dne
4. 5. 1881 v Prostûjovû jako syn obchodníka. Po
maturitû na prostûjovské
reálce studoval v letech
1899–1901 chemii na âeské vysoké ‰kole technické
v Praze. Od roku 1901 pokraãoval ve studiu na technice ve Vídni, kde v roce 1903 úspû‰nû vykonal druhou státní zkou‰ku. Kromû toho absolvoval jednosemestrové doplÀovací studium na polytechnice
v Curychu. V letech 1903–1904 pÛsobil jako asistent
na ãeské vy‰‰í prÛmyslové ‰kole v Praze. V roce 1906
byl na âV·T jmenován doktorem technick˘ch vûd. Od
kvûtna 1906 do prosince 1912 byl nejprve asistentem,
pozdûji adjunktem Zemského v˘zkumného ústavu
zemûdûlského v Brnû. V roce 1911 se habilitoval na
brnûnské ãeské technice pro obor organická chemie.
V listopadu 1912 byl jmenován mimofiádn˘m profesorem analytické chemie – vedle profesora B. KuÏmy
se tak stal druh˘m profesorem novû zfiízeného odboru chemického inÏen˘rství ãeské techniky v Brnû.
Zaãátky budování ústavu analytické chemie byly velmi
svízelné. ProtoÏe pro tento ústav nebyly pfiipraveny
Ïádné místnosti, byl provizornû umístûn ve sklepních
prostorách novostavby techniky na Vevefií 95. Po obtíÏném jednání s vídeÀsk˘m ministerstvem financí
bylo dosaÏeno schválení pronájmu celé budovy na
Augustinské (dnes Jaselské) ulici ã. 18. Adaptaãní práce, které byly pfieru‰eny váleãn˘mi událostmi, mohly
b˘t obnoveny aÏ po návratu profesora Jana Nováka ze
ãtyfileté aktivní vojenské sluÏby. Vnitfiní zafiízení ústavu bylo dokonãeno v roce 1919. V témÏe roce byl
Jan Novák jmenován fiádn˘m profesorem analytické
chemie. Ve studijním roce 1919–1920 zastával funkci
dûkana odboru chemického inÏen˘rství.
Kromû profesury analytické chemie suploval Jan
Novák osm let (od roku 1918 do roku 1926) chemickou technologii potravin pro posluchaãe 4. roãníku.
Se sv˘mi asistenty se zab˘val pracemi o karbidech
hofiãíku, o produktech hydrol˘zy bílkovin, o elektrolytickém stanovení antimonu a o vlivu ozónu na oxydaci
alkoholÛ a umûlé stárnutí lihovin. Velkou pozornost
vûnoval zaãínající v˘robû plastick˘ch hmot a získal
v tomto oboru i nûkolik spoleãn˘ch patentÛ. Byl spolumajitelem továrny na pfiístroje chemického
a potravináfiského prÛmyslu Aparatea, poradcem
továrny na umûlé fenolformaldehydové pryskyfiice
firmy Regal a spol. v Brnû a ãlenem dozorãí rady
hornického podniku Corona v Karlov˘ch Varech.

Profesor Jan Novák zemfiel dne 16. 2. 1929 v Brnû.

Prof. Ing. Karel ·imek
Ve studijním roce 1927 –
1928 se stal rektorem
brnûnské ãeské techniky
profesor Karel ·imek.
Karel ·imek se narodil
dne 13. 4. 1880 v Tfiebohosticích u âeského Brodu. Po maturitû na vy‰‰í
reálce v Praze v roce
1898 pokraãoval ve studiu na praÏské technice. Po ukonãení studia inÏen˘rského stavitelství pracoval rok jako inÏen˘r na stavbû
dráhy Jiãín–Turnov u firmy J. Kruli‰. V letech 1904–
1906 byl asistentem a konstruktérem u profesora
A. Velflíka na âV·T v Praze. V roce 1906 opût vymûnil ‰kolu za praxi a aÏ do roku 1913 pracoval
v PraÏské mostárnû, filiálce âeskomoravské továrny
na stroje, kde vypracoval fiadu detailních projektÛ
Ïelezn˘ch konstrukcí, a to jednak mostních, jednak
konstrukcí stavitelství pozemního a vodního.
V lednu 1914 byl Karel ·imek jmenován mimofiádn˘m profesorem ãeské techniky v Brnû. O ‰est let
pozdûji – v roce 1920 – se stal fiádn˘m profesorem
statiky se základy grafické statiky, Ïelezn˘ch staveb
pozemních a encyklopedie technické mechaniky.
V letech 1916–1917 a 1919–1920 byl dûkanem
oboru inÏen˘rského stavitelství a zemûmûfiiãského
inÏen˘rství, ve studijním roce 1932–1933 dûkanem
odboru architektury a pozemního stavitelství.
Kromû znaãn˘ch uãebních povinností byl profesor
·imek v neustálém spojení s praxí a vypracoval fiadu
projektÛ vlastních konstrukcí (otoãné jefiáby, jefiábové vozy, gradaãní vûÏ, ãelist a trupy stavidel pro hydrocentrálu aj.). Od poãátku spoluvytváfiel základy ãesk˘ch vûdeck˘ch institucí, celostátních i místních. Byl
ãlenem âeské matice technické, Masarykovy akademie práce, pfiedsedou Svazu vysoko‰kolsk˘ch profesorÛ, ãlenem ãetn˘ch odborn˘ch a zku‰ebních komisí.
Dnem 31. 3. 1951 byl profesor Karel ·imek ze zdravotních dÛvodÛ penzionován.
Zemfiel v roce 1956.
Pravideln˘m ãtenáfiÛm rubriky „Rektofii VUT” jistû neuniklo, Ïe témûfi v kaÏdém následujícím studijním
roce nastupuje do ãela ‰koly nov˘ rektor.
V období od zaloÏení ‰koly do poãátku 50. let byl totiÏ rektor volen kaÏdoroãnû, a to na schÛzi profesorského sboru. Volba v‰ech akademick˘ch funkcionáfiÛ,
tj. rektora a dûkanÛ fakult, byla poté potvrzena v˘nosem ministerstva ‰kolství. Zástupcem rektora byl
automaticky dfiívûj‰í odstoupiv‰í rektor, zvan˘
prorektor, ãímÏ byla zachována kontinuita úfiadu.
Rektor zastupoval ‰kolu na vefiejnosti a pfii jednání
s úfiady a reprezentoval ji pfii slavnostních událostech. Ve skuteãnosti v‰ak ‰kolu fiídil a o v‰ech zásadních záleÏitostech rozhodoval profesorsk˘ sbor, jehoÏ
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ãleny byli v‰ichni fiádní a mimofiádní profesofii a dále
dva voleni zástupci docentÛ. SchÛze profesorského
sboru se konaly s v˘jimkou prázdnin kaÏd˘ mûsíc.
KdyÏ bylo tfieba projednat nûco naléhavého a dÛleÏitého, scházel se sbor na mimofiádn˘ch zasedáních.
Pfied volbou akademick˘ch funkcionáfiÛ na studijní
rok 1920–1921 bylo dohodnuto, Ïe rektofii budou voleni stfiídavû z jednotliv˘ch odborÛ, a nikoliv
postupnû podle sluÏebního stáfií, jak tomu bylo
doposud.
Inaugurace – slavnostní uvedení nového rektora do
úfiadu – byla z hlediska vnitfiního Ïivota ‰koly vÏdy
v˘znamn˘m ceremoniálem. Úãastnili se jí zástupci
státních, zemsk˘ch a mûstsk˘ch úfiadÛ, zástupci ostatních brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kol, prÛmyslu, studentÛ
atd. O inauguraci nového rektora se psalo v tisku,
kter˘ uvefiejÀoval kromû fotografie nastupujícího rektora i v˘Àatky z jeho projevu. Publikoval rovnûÏ citace ze zprávy odstupujícího rektora, kter˘ pfiedkládal
struãn˘ pfiehled událostí a ãinnosti ze uplynul˘ studijní rok a uvádûl nového rektora do funkce.
Nov˘ rektor nejprve podûkoval za poctu a dÛvûru,
kterou se mu zvolením do ãela ‰koly dostalo, a poté
pfiednesl ”dle starého obyãeje” pfiedná‰ku z vûdního
oboru, kter˘ na ‰kole zastupoval.
V archivu VUT v Brnû je poprvé doloÏeno konání
této slavnosti na na‰í ‰kole v roce 1919, kdy se dne
31. fiíjna funkce rektora ujal profesor Vincenc
Hlavinka, kter˘ proslovil pfiedná‰ku ”O úkolech vodního hospodáfiství v dobû pováleãné”. Tradice konání této slavnosti byla pfieru‰ena v roce 1938. K jejímu obnovení do‰lo aÏ po deseti letech, kdy byl dne
24. ledna 1948 do funkce rektora slavnostnû uveden
profesor Václav Kubelka.
Projevy odstupujícího a nastupujícího rektora byly
rovnûÏ vydávány tiskem v plném znûní. Nyní slouÏí
jako velmi cenn˘ historick˘ pramen k dûjinám na‰í
‰koly. ·koda jen, Ïe v archivu VUT v Brnû nejsou
dochovány kompletnû.

PhDr. Renata KREJâÍ
Archiv VUT

24. 1. 1948 – Instalace rektora V·T v Brnû, Václava
Kubelky
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Gymnázium Kpt. Jaro‰e oslavilo 130 let vzniku
Ohlédneme-li se zpût do minulosti, mÛÏeme konstatovat, Ïe neexistuje prakticky Ïádn˘ spoleãensk˘, vûdeck˘ ãi umûleck˘ obor, ve kterém by nûkter˘ ze studentÛ, absolventÛ nebo profesorÛ tohoto gymnázia
nevynikl. Tak napfiíklad v literatufie to byli
Franti‰ek Barto‰, Karel âapek, Vilém Mr‰tík, Petr
Bezruã, Milan Kundera, básníci Ivan Blatn˘, Zdenûk
Rotrekl a Josef Such˘, pfiekladatel antick˘ch dûl
Ferdinand Stiebitz a historik Brna Franti‰ek ·ujan.
V pfiírodních vûdách vynikli Karel Absolon a Edvard
Formánek, v medicínû mj. zakladatel onkologického
ústavu na Îlutém kopci Jaroslav Bake‰, v psychologii Robert Koneãn˘, ve v˘tvarném umûní malífi
Alfons Mucha, v teologii brnûnsk˘ biskup Karel
Skoup˘, v politice syn zakladatele Lidov˘ch novin
Jaroslav Stránsk˘, v hudbû nejv˘znamnûj‰í ãesk˘
skladatel druhé poloviny 20. století Jan Novák.
Z tûch nejmlad‰ích jsou nejznámûj‰í ‰achista Pavel
Blatn˘, gymnastka Lenka Oulehlová, krasobruslafiky Katefiina Mrázová a Radka Kovafiíková ãi osobit˘
hudebník, v˘tvarník a fyzick˘ básník Petr Vá‰a.
Gymnázium na tfiídû Kapitána Jaro‰e je ‰kola se
slavnou minulostí, ale i nadûjnou pfiítomností a budoucností. Potvrzují to i v˘sledky v˘zkumu Ústavu
pro informace ve vzdûlávání SET 95, kde se v ukazateli úspû‰nost studentÛ pfii pfiijímacím fiízení na vysoké ‰koly umístilo gymnázium na prvním místû
mezi v‰emi stfiedními ‰kolami v âeské republice.
Gymnázium v Brnû na tfiídû Kapitána Jaro‰e je ‰kola
s bohatou tradicí. Bylo otevfieno v roce 1867, kdy se
po prohrané prusko-rakouské válce habsburská dynastie snaÏila získat podporu u národÛ monarchie.
Zfiízení gymnázia prolomilo bariéru germanizaãního
úsilí a bylo poãátkem ãeského stfiedního ‰kolství na
Moravû, zaãátkem a zdrojem vûdeckého a umûleckého Ïivota a pfiedstupnûm vysokého uãení v Brnû.
Profesofii gymnázia byli vût‰inou vynikající vûdci a ãasto poloÏili základy vûdeckého bádání ve sv˘ch disciplínách. Prvofiad˘ v˘znam pro moravskou etnografii
mají práce Franti‰ka Barto‰e, Antonín Va‰ek zahájil
poslední fázi bojÛ o podvrÏené rukopisy, první ãeskou studii z matematiky na Moravû otiskl roku 1870
Adam Sto‰ek, optické pokusy konal svûtovû proslul˘
fyzik Franti‰ek Koláãek, skvûlé dílo o moravské kvûtenû vytvofiil Edvard Formánek, do na‰í historiografie se
zapsali Václav Royt, Franti‰ek Kameníãek a Franti‰ek
·ujan. Profesofii gymnázia také redigovali první a po
urãitou dobu jedin˘ ãesk˘ vûdeck˘ orgán na Moravû,
âasopis Matice moravské. Teprve po vzniku ãeské
techniky v roce 1899 a univerzity v roce 1919 ustoupil badatelsk˘ v˘znam gymnázia do pozadí.
Gymnázium si velmi brzy po svém zaloÏení získalo
povûst pfiísné a nároãné ‰koly. Poãet ÏákÛ stále vzrÛstal a dvû budovy v ulici Na hradbách (nyní
Rooseveltova), kde byla ‰kola provizornû umístûna,
uÏ byly nevyhovující. V roce 1882 získala ‰kola povolení ke stavbû nové budovy v místech b˘valého
Hutterova rybníka v blízkosti LuÏánek. Stavba trvala
pouh˘ jeden rok, 11. dubna 1883 byly zahájeny v˘ko-

pové práce a 18. záfií 1884 byla budova slavnostnû
otevfiena. Pfiízniv˘ v˘voj ‰koly naru‰ila aÏ první svûtová válka. Tehdy budova slouÏila jako vojenská
nemocnice a vyuãování bylo pfievedeno do uãitelského ústavu na Starém Brnû. Mnoho profesorÛ i ÏákÛ
bylo povoláno do vojenské sluÏby a fiada z nich poloÏila Ïivot v boji za svobodu ãeského národa. Po vyhlá‰ení samostatnosti 28. fiíjna 1918 se opût zaãalo s pravidelnou v˘ukou.
K rozsáhlé adaptaci a zvlá‰tû nadstavbû 3. poschodí
(stála pfies dva miliony korun) do‰lo v roce 1936.
Toto poschodí sice ãásteãnû poru‰ilo jednotn˘ styl
budovy, ale umoÏnilo znaãné roz‰ífiení poãtu tfiíd.
ZároveÀ bylo instalováno elektrické zvonûní a ‰kolní
rozhlas, dosavadní vytápûní kamny na uhlí a koks
bylo nahrazeno ústfiedním topením.
Pak nastalo dal‰í z tûÏk˘ch období na‰ich novodob˘ch
dûjin, fa‰istická okupace, která tûÏce zasáhla studenty
i profesory gymnázia. Zahynul fieditel dr. Josef Kudela
a dal‰ích sedm profesorÛ, z fiad studentÛ je známo
padesát devût obûtí. Znovu, stejnû jako za první svûtové války, se muselo gymnázium stûhovat, tentokrát
do Králova Pole, protoÏe budovu ‰koly zabrala
Luftnachrichtenkompanie.
Po válce bylo vyuãování obnoveno jiÏ 24. kvûtna
1945. Ale po nûkolika letech klidné existence pfii‰ly
dal‰í problémy. V roce 1952 bylo gymnázium “dáno
do klidu”, coÏ byl oficiální název pro zru‰ení gymnázia; jeho zbylé tfiídy byly pfiiãlenûny ke Gymnáziu dr.
Z. Nejedlého (to bylo po roce nov˘m ‰kolsk˘m zákonem reorganizováno na jedenáctiletou stfiední ‰kolu,
která se posléze odstûhovala). V budovû byla umístûna základní devítiletá ‰kola, která se od roku 1963
stala experimentální matematickou ‰kolou.
Po velkém úsilí se podafiilo gymnázium obnovit
k 1. záfií 1969. Tehdy se v‰ak podstatnû zmûnilo
zamûfiení ‰koly. Místo klasického mûla v˘raznû matematick˘ charakter. V roce 1984 byla zmûna dovr‰ena,
neboÈ ‰kola byla zafiazena do sítû gymnázií se zamûfiením na matematiku. Toto období, které trvá aÏ do
souãasnosti, je charakterizováno vynikajícími úspûchy
studentÛ pfiedev‰ím v matematice a fyzice (vítûzové
mezinárodní matematické a fyzikální olympiády, studijní pobyty v zahraniãí i úspû‰né studium na vysok˘ch ‰kolách).
Pfii pfiíleÏitosti oslav 130 let od otevfiení prvního ãeského státního gymnázia v Brnû uspofiádal Klub
absolventÛ spolu s fieditelstvím gymnázia a dal‰ími
pfiíznivci ‰koly fiadu akcí:
V˘znamnou souãástí oslav bylo sympozium
„Gymnázium jako kulturní fenomén”, které se uskuteãnilo ve dnech 5. a 6. ãervna 1997 v aule Právnické
fakulty MU (slavnostní zahájení) a v Kongresovém
sále hotelu Intenational (pracovní ãást).
Hlavní oslavy, které vyvrcholily v sobotu 27. záfií
1997, trvaly cel˘ poslední záfiijov˘ t˘den. V pondûlí
22. záfií v dopoledních hodinách nav‰tívil gymnázium pfiedseda vlády âeské republiky Václav Klaus.
Vût‰inu ãasu pobytu na gymnáziu vûnoval besedû
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Studenti
Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky
Hlávkov˘ch
Správa NADÁNÍ Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch v zastoupení jejího pfiedsedy
Doc. PhDr. Jaroslava Nedvûda. CSc. a tajemnice PhDr. Dagmar R˘dlové a za pfiítomnosti prorektora VUT v Brnû prof. Ing. Jaroslava KadrnoÏky, CSc. udûlila dne
13. 11. 1997 v zasedací místnosti rektorátu VUT stipendium studentÛm VUT
v Brnû, kter˘mi chce alespoÀ zãásti eliminovat nepfiíznivou situaci v dÛsledku ãervencov˘ch povodní v roce 1997.

Studentka gymnázia vítá premiéra Václava Klause

Stipendium ve v˘‰i 1200 Kã mûsíãnû prozatím na zimní semestr ‰kolního roku 1997/98 bylo udûleno:
Richardu Brázdovi – FEI VUT v Brnû
Rostislavu Hlávkovi – FS VUT v Brnû
Radovanu ZrÛbkovi – FAST VUT v Brnû
ZbyÀkovi Pospí‰ilovi – FAST VUT v Brnû
Pokud studenti fiádnû splní svoje studentské povinnosti zimního semestru ‰kol. roku 1997/98, bude jim poukázáno stipendium i na letní semestr.
MoÏnost udûlit v˘‰e uvedené stipendium není uzavfiena. Studenti se mohou prostfiednictvím studijních oddûlení fakult o stipendium ucházet. Podmínky udûlení stipendia jsou k dispozici na studijních oddûleních.
Dále správa NADÁNÍ Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch akceptovala návrh vedení VUT v Brnû a udûlila CENU
Josefa Hlávky 1997 absolventÛm VUT v Brnû Ing. Pavlu Rudolfovi z FS a Ing. Karlu Víchovi z FS.
Toto ocenûní spolu s finanãní odmûnou ve v˘‰i 20 000 Kã jim bylo pfiedáno dne 17. listopadu. Pfiedání Ceny se
zúãastnil za VUT v Brnû Doc. RNDr. Petr Dub, CSc., prorektor pro vzdûlávací ãinnost.
Marcela Surá
referát prorektorÛ

Paní Ali Block-Absolonová s fieditelem gymnázia
RNDr. I. Herrmanem
se studenty, pfii níÏ zodpovûdûl fiadu dotazÛ z nejrÛznûj‰ích oblastí politického a vefiejného Ïivota.
Dal‰í akcí spojenou s v˘roãím byla pfiedná‰ka Mrs Ali
Block-Absolonové, ãlenky American Orchid Society,
studentky na‰eho gymnázia v letech 1933–37, na téma „LidoÏrouti mezi orchidejemi – Papua-Nová
Guinea”. Pfiedná‰ka se uskuteãnila ve spolupráci
s Pfiírodovûdeckou fakultou MU ve ãtvrtek 25. záfií
v 18 hodin ve zcela zaplnûné aule této fakulty na
Kotláfiské ulici.
V pátek 26. záfií v 10 hodin se v âestném rondeau
Ústfiedního hfibitova se‰li zástupci fieditelství a studentÛ gymnázia s paní Ali Block-Absolonovou, aby se
poklonili památce jejího otce, profesora Karla
Absolona, od jehoÏ narození uplynulo právû 120 let.
Sobotní slavnostní den zaãal v 8.30 bohosluÏbou
v chrámu sv. Tomá‰e, kterou celebroval Mons. ThDr.
Josef Koukl, biskup litomûfiick˘ (abs. 1945).
Úãastníci „Dne otevfien˘ch dvefií” se ve více neÏ dvou
hodinách seznámili jak s historií, tak i se souãasn˘m
Ïivotem ‰koly.
Oslavy pokraãovaly od 14.00 slavnostním
shromáÏdûním v Janáãkovû divadle. Vysoké ‰koly byly
zastoupeny Masarykovou univerzitou a Vysok˘m uãením technick˘m. Jejich pozdravy tlumoãili prorektofii
prof. MUDr. Pavel Braven˘, DrSc. a doc. RNDr. Petr
Dub, CSc.
RNDr. I. Herrman,
fieditel gymnázia

V˘stava „Studenti v cizinû“
Dne 26. listopadu byla v aule rektorátu VUT zahájena v˘stava „Studenti v cizinû“. Zahraniãní oddûlení VUT jiÏ
tradiãnû zorganizovalo v˘stavu prací studentÛ, které vznikly na zahraniãních vysok˘ch ‰kolách v rámci projektu
TEMPUS.
Tato akce umoÏnila setkání v‰ech zájemcÛ o studium v zahraniãí i v˘mûnu zku‰eností se studenty, ktefií tuto pfiíleÏitost jiÏ mûli.
Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.
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Gaudeamus
Objektivem Pfiemysla Janíãka
Ve dnech 19.–22. 11. 1997 se uskuteãnil v pavilonu H na BVV jiÏ IV. roãník veletrhu pomaturitního vzdûlání GAUDEAMUS ‘97. Odborn˘m garantem veletrhu bylo VUT v Brnû, zastoupené dûkanem FEI doc. Ing. J. M. Honzíkem, CSc.
Organizaãním garantem byla softwarová spoleãnost MP-Soft Brno, zastoupená Ing.
P. Mikulou, fieditelem spoleãnosti. âtvrt˘ roãník veletrhu sponzorovaly a organizaãnû podpofiily Brnûnské veletrhy a v˘stavy, a.s.
Na tiskové konferenci se diskutovalo nejenom o ekonomice, ale i o zpÛsobu
organizace veletrhu. Byly zhodnoceny pfiedcházející roãníky a zvlá‰tû pak projednávána ekonomika a perspektivy roãníkÛ následujících.
V roce 1996 nav‰tívilo Gaudeamus 21 500 úãastníkÛ. Z toho témûfi 800 odborníkÛ
z fiad fieditelÛ, uãitelÛ, pedagogick˘ch pracovníkÛ a pracovníkÛ pracovních úfiadÛ.
Poãet náv‰tûvníkÛ v˘stavy v roce 1997 dosáhl vlivem nepfiíznivého poãasí ãísla
19 000.
P. Hendrychová
FP VUT v Brnû

Sport
Memorial Petra Zezuly
I. roãník závodu v obfiím slalomu na umûlé hmotû
Katedra tûlesné v˘chovy Fakulty strojní uspofiádala ve stfiedu 19. listopadu závod v obfiím slalomu na umûlém svahu, kter˘ se jel souãasnû jako I. roãník
Memoriálu Petra Zezuly, studenta FS, kter˘ tragicky zahynul 4. fiíjna 1997 pfii
práci na sjezdovce na Fajtovû kopci ve Velkém Meziãíãí. Petr Zezula zvítûzil
v pfiedchozích 2 roãnících a reprezentoval âR i VUT v Brnû na juniorsk˘ch mistrovstvích svûta v travním lyÏování.
Na startu se se‰lo 34 lyÏafiÛ amatérÛ z brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kol. Na nároãné trati
obfiího slalomu postavené dr. Pode‰vou prokázali studenti dobrou
lyÏafiskou v˘konnost a zejména zájem o tuto formu mûfiení v˘konnosti.
V kontrastu s bezchybnû fungující organizací pofiadatelÛ z KTVS FS byl jen stále se
zhor‰ující stav lyÏafiského svahu.
V˘sledky :
MUÎI
1. ZBO¤IL Lubo‰
start. ã. 4
VSK FS
celk. ãas
44,56
2. POKORN¯ Jan
19
FS VUT
44,70
3. ANDRES Martin
8
FP VUT
45,56

ÎENY
1. MASTNÁ Jaroslava
2. KUBI·OVÁ Dita
3. K¤E·ËÁKOVÁ Mart.

11
7
1

FAST VUT
FAST VUT
VFU

53,59
57,25
58,47

DRUÎSTVA
1. ZBO¤IL Lubo‰
JU¤ÍâEK Radek
BULIâKA Michal
K¤E·ËÁKOVÁ Mart.

4
5
2
1

VSK FS
VSK FS
VSK FS
VFU

98,85

2. POKORN¯ Jan
KELLER David
KELLER Dan
VA·OVÁ Jana

19
18
17
16

FS VUT
FS VUT
FS VUT
FS VUT

102,55

3. âERN¯ Roman
BLAÎEJ Viktor
VRBA Franti‰ek
CHMELOVÁ ·árka

28
29
31
30

MZLU
MZLU
MZLU
MZLU

103,43

PaedDr. Jaroslav BOGDÁLEK
vedoucí KTVS FS

Brnûn‰tí Aligátofii ukonãili sezónu 1997
Dne 12. listopadu se v pavilonu O brnûnského v˘stavi‰tû uskuteãnilo slavnostní
zakonãení sezóny univerzitního sportovního klubu amerického fotbalu Brno
Alligators. Na tento slavnostní veãer pfiijali pozvání zástupci sponzorÛ klubu
a zástupci vysoké ‰koly: Ing. Stanislav Jansa, tajemník Fakulty strojní VUT a RNDr.
Hana Lepková, tajemnice Katedry tûlesné v˘chovy a sportu.
Zbynûk Zelinka, manaÏer t˘mu, bilancoval: “4 prohry, 4 v˘hry a 2 kontumaãní
v˘hry v základní ãásti ligy. Postup do playoff byl radostn˘ leã prohra o jeden bod
byla trpká. Nedostatek hráãÛ se ukázal jako nejvût‰í handicap. Proto jsme provedli velk˘ nábor nov˘ch hráãÛ.” V podûkování jmenoval lékafie, komentátory, organizátory, sponzory a hlavnû kouãe, pana Johna Crofta (USA), kter˘ uvedl:
“S leto‰ní sezónou jsem celkem spokojen˘, i kdyÏ se nám nepodafiilo dosáhnout
na zaãátku sezóny vytyãeného cíle, kter˘m byl postup do finále. Stejnû tak jako
loni jsme se museli podûlit o 3.– 4. místo s Prague Lions /pozn.: hraje se americk˘m zpÛsobem – tj. dále potom se jiÏ nehraje o 3. a 4. místo/. Zmûna nastala na
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prvních dvou místech, kde se oproti loÀské sezónû na prvním místû umístili
Oceláfii z Ostravy pfied Pantery Prahy. To, Ïe po 3 letech neporazitelnosti Prague
Panthers dokázali Ostrava Steelers zmûnit tento stav, povaÏuji za velk˘ úspûch
ostravského t˘mu. V závûru ligy nám chybûli hráãi. Velkou ãást viny na tom nese
ãeská armáda, která “vzala” 5 na‰ich nejlep‰ích hráãÛ zrovna v nejtûÏ‰ích chvílích,
kdy jsme je potfiebovali v semifinálovém utkání”.

Hlavní kouã Jonathan Croft a trenér obrany Robert Clark udûlili tato ocenûní:
nejlep‰í hráã útoku: receiver – ã. 85 – Ludûk Skoup˘
nejlep‰í hráã obrany: linebacker – ã. 51 – Miroslav Matûjíãek
ocenûní za nejtvrd‰í údery: safety – ã. 24 – Darren Duncan /USA/
“cena trenéra” motto “tûlem a du‰í oddán hfie”: linebacker – ã. 44 – Alen Svoboda
nejhodnotnûj‰í hráã sezóny 97: linebacker – ã. 51 – Miroslav Matûjíãek
nejvíce zdokonalen˘ hráã: receiver – ã. 84 – David Brudna
nováãek roku: ofensivelineman – ã. 67 – Tomá‰ Lazar
cena za hru na 110 %: ofensivelineman – ã. 92 – Ale‰ Malásek
ocenûní za nejvíce odbûhan˘ch yardÛ: runingback – ã. 35 – Robert ·am‰ula
ocenûní za nejvíce chycen˘ch pfiihrávek: receiver – ã. 875 – Ludûk Skoup˘
ocenûní za nejvíce skórovan˘ch bodÛ: runingback – ã. 35 – Robert ·am‰ula
“Zlatá paÏe”: quarterback – ã. 12 – Jaroslav Kudela
útoãn˘ lineman roku: offensive lineman – ã. 70 – Stanislav Glaser
“Zlodûjská cena”: cornerback ã. 34 –- Michal Karas
nejlep‰í hráã speciálních t˘mÛ: linebacker ã. 52 – Franti‰ek Dobiá‰.
(red.)

Volejbalov˘ turnaj
28. 11.–30. 11. 1997 pofiádala KTVS FS 2. roãník volejbalového turnaje vysoko‰kolsk˘ch druÏstev. V kategorii muÏÛ startovalo 6 muÏstev, v kategorii Ïen zmûfiilo
své síly 5 druÏstev a v mix volejbalu se utkalo 6 ãtvefiic.
MuÏi odehráli v základní skupinû 15 utkání na 3 odehrané sety. Îenská druÏstva
odehrála celkem 10 utkání, která rozhodla o celkovém vítûzi turnaje. Pod muÏskou
sítí (243 cm) na zmen‰eném hfii‰ti (9 m x 6 m) bojovala druÏstva 2 muÏÛ a 2 Ïen.
V mixovém turnaji bylo odehráno celkem 15 zápasÛ, které urãily vítûze.
V¯SLEDKY MUÎI
V¯SLEDKY ÎENY
V¯SLEDKY MIX
1. PfiF MU Brno
1. PfiF MU Brno
1. FF + PfiF MU Brno absolv.
2. ÚTK PdF MU Brno
2. FT ve Zlínû
2. FS
3. FS I. VUT v Brnû
3. VUT v Brnû
3. FS + FCH
4. VFU v Brnû
4. VFU v Brnû
4. FT ve Zlínû “L”
5. FT ve Zlínû
5. FF MU Brno
5. FF ve Zlínû “Q”
6. FS II. VUT v Brnû
6. FS VUT v Brnû
Ve tfiech dnech volejbalového maratónu bojovalo o kaÏd˘ míã 120 volejbalistÛ
a volejbalistek.
Dokázali, Ïe se tradiãní vysoko‰kolsk˘ sport zaãíná vracet na akademickou pÛdu.
RNDr. Hana Lepková
fieditelka turnaje
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Z cest

PROVENCE 1997

Stalo se národním sportem, Ïe dlouho pfied ranním
kuropûním zaãínají na‰e v˘lety do zemí, o kter˘ch
jsme si je‰tû pfied pár lety mohli nechat jenom zdát.
A tfiebaÏe jsme s mou Ïenou k odjezdu autobusu
spûchali, dorazili jsme, aã neradi, jako poslední. Jeho
pasaÏéfii, uãitelé a zamûstnanci Fakulty architektury si
mohli spokojenû oddechnout. Koneãnû jsme byli
v‰ichni a mohli vyrazit. Byly pfied námi více neÏ ãtyfii
tisíce kilometrÛ, sedm dnÛ cestování a cílem jihofrancouzská Provence.
Pfiedtím je‰tû Rakousko s pfiíjemnou zastávkou
u Mondsee, náv‰tûva kouzelného Insbrucku a uÏ za
tmy nocleh ve ‰v˘carském Adelbodenu. AÏ teprve ráno jsme zjistili, kam jsme to vlastnû pfiijeli. OblaÏilo
nás teplé sluníãko a pohádkov˘ aÏ k˘ãovit˘ v˘hled na
skalnaté hory s vizuálnû jednotnou zástavbou horského mûsteãka. A protoÏe na zájezdech b˘vá tak
málo ãasu, Ïádné velké rozhlíÏení a honem dále, do
Îenevy. Nechme stranou zdej‰í turistické zajímavosti
a podívejme se blíÏe na jeden ”ãinÏák”. DÛm v Ïenevské ãtvrti Les Grottes, postaven˘ v polovinû osmdesát˘ch let, v nás evokuje vzpomínku na dílo geniálního Antonia Gaudího. Stavitelem byl ·v˘car Christian
Hunziker, architekt–samouk. SedmipodlaÏní bizarní
budova s dvaa‰edesáti byty se ve své podstatû vymyká architektonick˘m normám. Pfiesto je to stavba pfiíjemná, nabitá nápady, plná fantazie a pfiekvapení.
Onen atribut zvlá‰tnosti zpÛsobil, Ïe má fiadu obdivovatelÛ, ale i kritikÛ.

zavfiené, tfieba nûkdy pfií‰tû, a tak jsme za‰li na námûstí Place de la maison Carrée. Tady najdete nûco
mimofiádného. Na pomûrnû malé plo‰e naproti sobû
vyrostly dvû naprosto odli‰né stavby. Kamenn˘ sloupov˘ chrám, povaÏovan˘ za jednu z nejkrásnûj‰ích
stavebních umûleck˘ch památek na území fiímského
impéria, a moderní budova galerie s prosklen˘mi
plochami a portikem ze subtilní ocelové konstrukce.
Je to setkávání ãasÛ, stavebních technologií, rÛzn˘ch
pohledÛ a pfiístupÛ k formování hmoty. Jméno stavitele starovûké památky uÏ pfied staletími uvízlo v zapomnûní, autorem novostavby je proslul˘ Brit, sir
Norman Foster.
Ze soudobé tvorby nás v Nimes upoutala je‰tû jedna
pozoruhodná stavba – sociální bydlení Nemausus od
Jeana Nouvella. Jedná se o racionální, z hlediska
pouÏit˘ch materiálÛ – kov a beton, ”chladnou” aÏ
”nepfiíjemnû chladnou” hmotu. Snad bylo zámûrem
architekta vytvofiit uÏivatelÛm bytÛ takové prostfiedí,
které by je nutilo, aby tuto adresu povaÏovali jen za
krátkodobé Ïivotní provizorium, které se budou snaÏit co nejdfiíve opustit. Jestli toto byl skuteãn˘ architektÛv zámûr, tak se mu to podafiilo dokonale.
Nedaleko Nimes byla dal‰í zastávka u slavného fiímského akvaduktu naz˘vaného podle fieky Gard, kterou pfieklenuje. Stavba pochází z konce 1. století pfi.
n. l. Ze vzdálenosti 50 km pfiivádûla vodu do Nimes.
PrÛzraãná voda fieky Gard neãekanû a neodolatelnû
lákala ke koupeli, a tak ãasto bez plavek, jen tak nebo

Lyon – centrální hala nádraÏí

Nimes – sociální bydlení

Ze Îenevy na francouzskou pÛdu uÏ je to jen skok.
Po tfiech hodinách cesty proÏíváme neãekané pfiekvapení: vÏdyÈ to muselo b˘t je‰tû pfied krátkou chvílí,
kdy dosedl na zemi, ‰koda, Ïe jsme nevidûli, jak
pfiistává, je‰tû má roztaÏená kfiídla, protaÏen˘ krk
a sklonûnou hlavu, opatrnû se k nûmu pfiibliÏujeme,
abychom jej snad nevypla‰ili a on zamával kfiídly a odletûl. Tak sugestivnû, s fyziologicky pfiesvûdãiv˘mi
znaky dravce na nás zapÛsobila centrální hala nádraÏí
v Lyonu. Jejímu tvÛrci Santiago Calatravovi se z oceli
a skla podafiilo vymodelovat skvûlé dílo.
Jsme v Orange, mûstû nabitém antick˘mi památkami.
V amfiteátru jeden z na‰ich odváÏnûj‰ích kolegÛ
sklidil potlesk na otevfiené scénû, kdyÏ ve snaze otestovat jeho akustiku zapûl pár árií, které vylovil z pamûti svého ochotnického mládí.
Zajímav˘m, ono je na cestách zajímavé vlastnû v‰echno, ale pfiesto, poutav˘m mûstem je pro architekty
Nimes. Koloseum bylo sice kvÛli chystané koridû

alespoÀ ve spodním prádle jsme okusili slast pozdnû
letního koupání.
ZáÏitkem byla i náv‰tûva Avignonu, kter˘ byl po více
jak sto let (1309 aÏ 1417) centrem fiímskokatolické
církve a sídlem ‰esti papeÏÛ a vzdoropapeÏÛ.
Nejv˘znaãnûj‰í stavbou je papeÏsk˘ palác, stavûn˘ jako pevnost. Na palác navazuje chrám Notre Dame des
Doms s románskou lodí. Znám˘m a opûvovan˘m je
most pfies Rhonu, kter˘ spojoval Avignon s Nov˘m
mûstem. Od 17. století je v troskách, kdyÏ zÛstaly
zachovány pouze ãtyfii oblouky.
Mrtv˘m mûstem je naz˘váno Baux–de–Provence.
V rozsáhl˘ch ruinách v minulosti zde nalézalo domov aÏ ‰est tisíc obyvatel. Dnes jen díky kvetoucímu
cestovnímu ruchu, kter˘ roãnû z celého svûta pfiiláká
na pÛldruhého milionÛ turistÛ, jich tady Ïije kolem
ãtyfi set. Monumentální zástavba se vypíná na strmém
vápencovém ostrohu, ze kterého se otevírá dalek˘
v˘hled po kraji. V okolí se tûÏila a stále tûÏí hliníková
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ruda, která je podle tohoto místa naz˘vána bauxitem.
rakteristická stáda pasoucích se polodivok˘ch koní.
Kraj je znám˘ také vinohradnictvím, jehoÏ produkty
Chová se tu také ãern˘ skot s lyrovit˘mi rohy. Statní
jsme ve skalním sklepû také okusili.
b˘ci, ktefií uÏ pouh˘m vzezfiením vyvolávají úctu, jsou
Pokraãovali jsme po dolní Rhonû do Arles, zaloÏenéodchytáváni pro tradiãní provensálskou koridu.
ho ¤eky jiÏ v 6. stol. pfi. n. l. Mûsto má po Nimes druNásledující zastávkou byl opevnûn˘ stfiedovûk˘ Aigues
h˘ nejlépe zachovan˘ amfiteátr, kter˘ mohl pojmout
Mortes. Mûsto v zasolené baÏinaté níÏinû delty Rhony
aÏ dvacet tisíc divákÛ.
PÛsobiv˘ je románsk˘ kostel
sv. Trofima z 9. stol., kde jsou
v jedné z kaplí uloÏeny relikviáfie s ostatky témûfi tfiiceti
svat˘ch.
V deltû fieky Rhony nás vítá
na slunce bohatá pfiímofiská
rovina, kraj Camargue. V ãasto témûfi neprostupn˘ch baÏinách naleznete pfiepestrou
paletu rostlin a ÏivoãichÛ.
Dokonce se tady pûstuje r˘Ïe
a je jí tolik, Ïe témûfi staãí pokr˘t spotfiebu celé Francie.
Vidûli jsme pro kraj tolik chaMarseille – stfiecha obytného domu s objektem matefiské ‰koly

Pfiesto, Ïe Marseille není bohatá na stavební památky,
nalézá se zde moderní stavba, kterou najdete snad
v kaÏdé uãebnici architektury – obytná budova od
slavného Le Corbusiera. DÛm je obydlen, a tak se
nám nepodafiilo vstoupit do nûkterého z mezonetov˘ch bytÛ. V˘tahem jsme v‰ak vyjeli na stfiechu, na
které nás pfiekvapila zajímavá zástavba. Máte tady
pocit, jako byste se ocitli na malém sídli‰ti, kompletnû vybaveném komunikacemi a domy, které vytváfiely
komplex matefiské ‰koly. Z celého souboru je dnes
v provozu pouze tûlocviãna, která slouÏí jako fitness
centrum. Tatam je také pÛvodnû navrÏená obytná
stfie‰ní zahrada s bujnou vegetací. ÚdrÏba této obrovské zelené plochy v tak teplém kraji by byla jistû
ekonomick˘m i provozním problémem. Pfiesto neobvykle formovaná, v‰ude pfiítomná betonová hmota je
i tak velmi zajímavá.
Cestujeme po Azurovém pobfieÏí. Koupel v mûlké
vodû v Saint-Tropez vyvolává aÏ úsmûvné situace.

Nimes – galerie
s jedineãnû zachoval˘mi
stfiedovûk˘mi hradbami.
NezadrÏitelnû se blíÏíme
k mofii, k nejvût‰ímu
obchodnímu pfiístavu
Francie a Stfiedozemního
mofie – Marseille.
Vyplouváme na blízk˘
ostrÛvek
s pevností
Chateau d’ Iff, proslaven˘
Dumasov˘m Hrabûtem
Monte Christo. Po návratu do pfiístavu vystupujeme vysoko nad mûsto
k chrámu Notre-Damede-la-Garde, místa se ‰irok˘m v˘hledem na pfiístav
a mofie.

Îeneva – obytn˘ dÛm

na VUT v Brnû

Luxusní hotely a penziony, pláÏe, vzrostlé palmy, to
je Cannes. V blízkosti festivalového paláce procházíme po svûtoznámém chodníku s podpisy a oti‰tûn˘mi dlanûmi hvûzd stfiíbrného plátna.
V Antibes, evropském stfiedisku kvûtináfiství nav‰tûvujeme Musée Grimaldi. V letech 1946 aÏ 1947 zde
Ïil a tvofiil Pablo Picasso, kter˘ tu zanechal bohatou
kolekci maleb, kreseb, olejÛ a keramiky.
Pfies Nice jedeme do Monaca. LeÏérnost a ‰eì fasád
na francouzsk˘ch domech vystfiídal aÏ pfiehnanû
upraven˘ vzhled mondénních staveb druhého nejmen‰ího státu na svûtû. Nasáváme atmosféru bohatého kníÏectví, víceménû leno‰íme a ãekáme na uplynutí povinn˘ch osmi hodin nucené pfiestávky rezervované k odpoãinku fiidiãÛ. O pÛlnoci nasedáme do
autobusu, abychom za dlouh˘ch dvacet jedna hodin
byli zase doma.
Josef Chybík, FA VUT Brno, ústav stavitelství
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