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na VUT v Brnû
Prezentace malífiské ‰koly profesora Naãeradského
Reprodukce dvou obrazÛ na titulní stranû jsou malou ukázkou
reprezentativního kalendáfie, kter˘ pro leto‰ní rok vydala Banka
Haná. Zafiadila do nûj 12 obrazÛ,
které si vybrala z kolekce prací
studentÛ ateliéru malífiství na
Fakultû v˘tvarn˘ch umûní VUT
v Brnû. Na oplátku pak umoÏnila
studentÛm pfiedstavit tyto a dal‰í
v˘tvarné práce na v˘stavû uspofiádané od 17. února v Besedním
domû v Brnû.
Z obsahu kalendáfie i zmínûné
v˘stavy lze vyãíst, Ïe stûÏejním
tématem malífiského ateliéru, v jehoÏ ãele stojí akademick˘ malífi
prof. Jifií Naãeradsk˘, je figura
a formou pak její pfiímé vizuální
zobrazení. Studenti se v‰ak pou‰tí i do jin˘ch témat, napfiíklad do
zobrazení krajiny.
Naãeradského malífiskou ‰kolu
na FaVU charakterizuje odstup
od tradice abstraktního umûní
i od v˘znamné ãásti „modernismu”, pohybující se mimo
dimenze obrazu a sochy, a tento
odstup si nakonec paradoxnû
udrÏuje i vÛãi postmodernímu
odstupu. Jak napsal v letáãku k v˘stavû PhDr. Pavel Ondraãka, „namísto soukrom˘ch mytologií se
v pracích studentÛ traktují obecnû
pociÈované a kaÏdou generací obnovované obrazy t˘kající se lidské
existence.”
Michaelu KfiíÏovou zajímá pfiedev‰ím kompozice obrazÛ, v nichÏ
se odráÏí citovû podbarvené ÏenIrena Kfiivánková: âervené kolo
ské vidûní svûta. Jifií Kudela fie‰í
vztahy mezi figurami i jejich okolím a inspirací jsou mu bûÏné Ïivotní situace, potfieby a názory. Jan Spûváãek, jemuÏ je malba zdrojem sebepoznání, vyjadfiuje v krajinn˘ch obrazech spiritualitu.

Marta Hanlodová: Strom
Lenka Pilafiová se zab˘vá lidskou figurou v prostoru. Petr Turek, kter˘ si malováním
prodluÏuje dûtství, znovuobjevuje dûtské sny a ideály, které zatím nemÛÏe realizovat.
Zbynûk Sedleck˘ se ve sv˘ch v˘tvarn˘ch pracích zab˘vá lidskou ãinností a inspirací
jsou mu kromû jiného i fotografie, film a reklama. Také Irenu Kfiivánkovou zajímá
pohyb a rovnûÏ role barvy, projevující se jasnou expresivitou. Lubomír Typlt, jehoÏ
cyklus obrazÛ nazvan˘ Baterie na v˘stavû dominoval, vyuÏívá geometrick˘ch vztahÛ
k zachycení pohybu, sugesce pohybu, jakoÏto projevu Ïivota. Libor Vesel˘ se ve
sv˘ch figurálních obrazech i krajinomalbách nechal inspirovat staromistrovskou,
pfieváÏnû barokní malbou. V tvorbû Marty Hanlodové se objevuje Ïivot rostlin, vegetaãní bujení, rÛst i zánik. Jitka Pitnerová se snaÏí do sv˘ch obrazÛ vkládat vy‰‰í
duchovní smysl. A co Pavel Matyska? Ten se pokusil malovat parafráze na vlámského malífie Pietera Brueghela st.
Tyto publikované a vystavené práce jsou v dobrém smyslu ‰kolními pracemi
a vypovídají o ‰kole i o základech, na kter˘ch budou souãasní studenti, budoucí
(-yk-)
umûlci, stavût.

Redakãní sloupek
VáÏení ãtenáfii,
Ïivot v na‰í spoleãnosti nabral vy‰‰ích obrátek, ze stojat˘ch vod okle‰Èujícího totalitního reÏimu jsme byli jako by
vrÏeni do prudk˘ch proudÛ valící se ‰iroké fieky a museli se jako by znovu uãit plavat, abychom neztroskotali. Nûkdo
doplaval na rajsk˘ ostrov, jin˘ zÛstal nûkde na mûlãinû u bfiehu, kfieãovitû se drÏící vûtví, aby ho ten prudk˘ proud
nesmetl pod hladinu. Jde jen o obrazné vyjádfiení zmûn v Ïivotû na‰í spoleãnosti za tûch posledních 9 let. Pfiedstavme
si v‰ak, jak˘ ‰ok musí zaÏít vûzeÀ, kter˘ po mnoha letech Ïaláfiování vyjde ven na svobodu a vidí, co v‰echno se kolem nûj zmûnilo a je jiné, neÏ jak pamatuje. Nûco podobného – nûkdo více, jin˘ ménû – jsme zaÏívali i my. Sama si
pamatuji, jak po nûkolika letech matefiské dovolené, zaãínající krátce po sametové revoluci, jsem nastoupila do zamûstnání, kde koneãnû byly mechanické psací stroje vystfiídány poãítaãi s mnoha programy dosud nepoznan˘ch
moÏností a kde uÏ nebylo moÏné neovládat angliãtinu jako bûÏn˘ komunikativní jazyk svûta. Zmûnily se struktury,
názvy, v‰echno moÏné, z celého svûta se na nás valily dal‰í a dal‰í novinky...(jen ãlovûk jako by stále byl tent˘Ï, pouze
víc urvan˘ ze fietûzu). Nezb˘valo neÏ se v‰echno rychle douãit. V‰e se v‰ak ve svûtû vyvíjí a rychlost, s jakou se tak
dûje, je ãím dál vût‰í. To v‰e pfiedev‰ím díky ãím dál snaz‰í a roz‰ifiující se komunikaci a informaãní explozi. âlovûk
se ze v‰ech tûch informací mÛÏe zbláznit, chce-li s dobou drÏet krok a b˘t znal˘ svûta. Dal‰í zmûny a v˘vojové trendy musí reflektovat také ‰kolství, které pfiece má pfiipravovat studenty pro budoucí zamûstnání. Nicménû vÏdycky asi
bude o krok za tímto v˘vojem a my v‰ichni budeme nuceni dál se vzdûlávat a pfiizpÛsobovat zmûnûn˘m podmínkám
doby, abychom v nich obstáli.
Dovolte mi citovat z Britsk˘ch listÛ o tom, jak se s poÏadavky doby chtûjí vypofiádat ve Velké Británii:
Nikdo v podstatû neví, jak˘m zpÛsobem se bude ekonomika ve svûtû nadále rozvíjet. Existuje v‰ak konsensus, Ïe pravdûpodobnû pfieÏijí jen ty zemû, které budou mít vzdûlané obyvatelstvo, schopné lehce globálnû komunikovat (dÛleÏitá je tedy znalost angliãtiny), které bude mít dobrou, moderní kvalifikaci, bude schopno se
pruÏnû pfie‰kolit na novou práci a bude mít nové nápady a my‰lenky, zpenûÏitelné na mezinárodních trzích.
V tomto smyslu se nyní britská labouristická vláda snaÏí stimulovat v Británii vzdûlávací revoluci u lidí,
ktefií uÏ dávno opustili ‰kolsk˘ systém. Brit‰tí labouristé si pfiedstavují, Ïe by si lidi mûli zvyknout na to, Ïe se
budou muset cel˘ Ïivot uãit, pfiizpÛsobovat se rychle se mûnícím ekonomick˘m podmínkám. Aby u nich vyvolala tyto návyky, britská vláda pfiichází s novou iniciativou: Chce nyní poskytnout jednomu milionu britsk˘ch dospûl˘ch jednotlivû kaÏdému ãástku 150 liber (cca 8 000 Kã), za niÏ si kaÏd˘ z tûchto obãanÛ bude
moci koupit do‰kolovací kurz. Britská vláda doufá, Ïe se tím u lidí znovu vzbudí chuÈ vrátit se do ‰koly.
Vláda poskytne lidem onûch 150 liber, kdyÏ budou ochotni je sami doplnit ãástkou 25 liber (pfiibliÏnû
1 400 Kã). Co si za to Britové koupí? Napfiíklad roãní kurz úãetnictví, do nûhoÏ se dochází jednou t˘dnû a kter˘ je ukonãen maturitou. Nebo pûtit˘denní intenzivní kurz pro sekretáfiky.
Nynûj‰í plán má b˘t teprve zaãátkem sloÏitého systému pobídek, aby se lidé vrátili ke vzdûlání. Pokud bude nabídka 150 liber fungovat, lidé, ochotni dát se na do‰kolování, by dostali elektronickou kartu, na níÏ by
bylo zaznamenáno, kolik penûz na ‰kolství, vûnovan˘ch vládou, jim je‰tû zb˘vá. Pokud by byli ochotni sami
dál investovat svoje peníze do sebevzdûlávání, vláda by jim poskytla rÛzné daÀové slevy a dal‰í dotace.
Britsk˘ ministr ‰kolství a zamûstnanosti David Blunkett konstatoval, Ïe mladí lidé, ktefií nyní konãí povinnou ‰kolní docházku, mohou oãekávat, Ïe budou muset v nové ekonomické situaci za Ïivot aÏ desetkrát
úplnû zmûnit svou profesi. „Stojíme nyní jako národ na hranici nového vzdûlávacího vûku. Mûní se pracovní
pfiíleÏitosti a s nimi se mûní i kvalifikace, které bude zapotfiebí pro zítfiej‰í ekonomiku. Vzdûlávání je klíãem
k budoucí hospodáfiské prosperitû.“
Ozvaly se nicménû kritické hlasy, Ïe pr˘ tato vládní iniciativa bude k niãemu, dokud se nerozhodne
britská vláda pfiinutit podniky, aby samy financovaly do‰kolování sv˘ch zamûstnancÛ. Labouristé v‰ak odmítají k tomuto podniky nutit, neboÈ uÏ nyní z vlastní iniciativy financují do‰kolování zamûstnancÛ ãástkou
10,5 miliard liber (578 miliard Kã) roãnû.
Britská vláda také navrhuje zaloÏit novou University for Industry, Univerzitu pro potfieby prÛmyslu, která
by vyuÏívala informaãní technologie a vypracovala by kurzy pro studium lidí doma a v místních knihovnách.
„Tradiãní v˘robní prÛmysl se rozloÏil a vznikly malé a stfiednû velké podniky. Máme-li b˘t schopni uãit lidi,
musíme jim vzdûlávací kurzy dodat pfiímo na místo, tam, kde je potfiebují.“
Britská vláda také usiluje zv˘‰it úroveÀ základní gramotnosti v oblasti ãtení, psaní a poãítání v tomto
roce ãástkou 5 milionu liber.“
A jaké moÏnosti k dal‰ímu vzdûlávání mají lidé u nás? Snad Vám trochu napovíme i v rozhovoru s vedoucím Centra
distanãního vzdûlávání doc. Lojdou a doplÀujícím ãlánkem na toto téma. âtûte na str. 6–8.

2
Obsah ã. 4/98

V tomto ãísle najdete:
1 Obrazy studentÛ Fakulty v˘tvarn˘ch umûní
2 Redakãní sloupek
3 Zprávy z Rektorátu
Z jednání kolegia rektora
Dûkovn˘ dopis
4 Zprávy z Akad. senátu VUT
O ãem se jednalo 24. února 1998
5 Závûreãná zpráva o ãinnosti AS VUT v Brnû
6 Rozhovor mûsíce
Co chcete vûdût o distanãním studiu a stydíte
se zeptat
7 V˘hody, moÏnosti a perspektivy mimo‰kolního
vzdûlávání
9 Na‰e pracovi‰tû
Integrovaná knihovnická síÈ
10 âetli jste uÏ?
Zdenûk ¤ezníãek: O hradu Vevefií
Napsali o VUT
11 Dûní na fakultách
Studenti architektury nabídli Pfierovu inspiraci
V˘stava prací studentÛ Fakulty architektury
13 Nikl kadmiové baterie pokaÏdé jinak
Pfiedná‰ka Dr. Salzmanna na Fakultû podnikatelské
14 Solární architektura
Bude rok 1998 rokem v˘stavby solárních domÛ?
18 Studentsk˘ koutek
Také zlín‰tí studenti vydávají svÛj ãasopis
Úspûchy studentského designu
19 „Ostfie“ sledovaní studenti aneb Jak se Ïije
na‰í vysoko‰kolské mládeÏi – 3. ãást
20 Sociologie oãima studentÛ
Sociologie a sociální patologie
Sociální patologie prostfiedí
22 Kulturní události mûsta Brna
objektivem Anny Peckové
24 Z cest
HfibitÛvek jako z marcipánu

Uzávûrka ãísla: 20. 3. 1998
V‰em autorÛm dûkujeme za jejich pfiíspûvky.
Pfiíspûvky pfiijímáme jednak nahrané na disketách
3,5 a jednak vyti‰tûné na papífie. Lze je také
poslat elektronickou po‰tou, uloÏené v souboru
ve formátu Word 7.0. K tomu je v‰ak tfieba vÏdy
dodat i vyti‰tûnou verzi. Vítáme téÏ barevné i ãernobílé fotografie s vyznaãením autorství a popisky,
dále ilustrace, loga a dal‰í obrazov˘ materiál. Po
zpracování autorÛm vracíme. Uzávûrka kaÏdého
ãísla je obvykle 15. dne v mûsíci.
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Zprávy z Rektorátu

Z jednání kolegia rektora

Dûkovn˘ dopis
otce zesnulého Hassana E. Abdul Radího

3. bfiezna 1998
ve zkratce

• Návrh opatfiení vedení VUT ke zv˘‰ení tvÛrãích aktivit byl pfiedán písemnû ãlenÛm kolegia rektora k pfiipomínkám.
• Prorektorka prof. Zemánková informovala o nabídce stáÏí ‰v˘carské neziskové organizace Mission OST TRANS. Nabídka je urãena kvalifikovan˘m odborníkÛm ze
v‰ech oborÛ. Tradiãní univerzita v Japonsku projevila zájem pfiipojit se k projektu
otevfiení nové mezinárodní univerzity pro studenty z 50 zemí. ¤editel odboru zahraniãních stykÛ M·MT doporuãil neodmítat zahraniãní studenty. Host ze
Singapore Economic Development Board – organizace pro nábor zahraniãních
specialistÛ – nav‰tíví dne 2. dubna VUT.

Otec zesnulého studenta praÏské V·E Hassana Elamina Abdelradího zaslal súdanské komunitû v âR dopis, v nûmÏ jménem své rodiny vyjádfiil svÛj dík za její solidární postoj po tragické události z 8. 11. 1997 a za úsilí pfii pfiepravû ostatkÛ studenta do Súdánu. ZároveÀ poÏádal ve svém dopise, aby byl tlumoãen dík a ocenûní
rodiny ãeskému lidu a jeho oficiální reprezentaci, poãínaje prezidentsk˘m úfiadem
a úfiadem vlády, obûma komorami Parlamentu âR a konãe orgány V·E a jejího
pedagogického sboru – a to za pietu prokázanou pfii vzpomínkov˘ch obfiadech
i pfievozu ostatkÛ zesnulého do vlasti.
Rodina zároveÀ vyjadfiuje upfiímn˘ dík v‰em vysoko‰kolsk˘m studentÛm, organizacím a institucím, které jednoznaãnû odsoudily zloãin rasistické vraÏdy jejího syna
Hassana a projevily úãast s ne‰Èastn˘mi pozÛstal˘mi. V dopise se praví:
„Humánní postoj ‰irok˘ch vrstev studentÛ, profesorÛ a oficiálních ãinitelÛ v âR
nám pomohl lépe sná‰et tuto tragickou událost.”

• Prorektor Doc. Ing. Hobst, CSc. informoval o stavu domu na Mendlovû námûstí.
UvaÏuje se o jeho modernizaci a se zfiízením patnácti malometráÏních bytÛ.
• Fakulta podnikatelská registruje 3 000 studentÛ, pfiihlá‰en˘ch do pfiijímacího
fiízení.
• Fakulta chemická zahájila stûhování do nového objektu na PurkyÀovû 188.
• Probûhly doplÀkové volby do AS Fakulty v˘tvarn˘ch umûní a byla schválena
umûlecká rada.
• Fakulta technologická vypracovala a aplikovala program, kter˘ zahrnuje v‰echny
vystavené objednávky v oblasti nákladÛ investiãního i neinvestiãního charakteru.
¤editel CVIS je povûfien zjistit, jak tento systém spojit s EkonFIS.
• Do 30. dubna bude vypsána interní soutûÏ na logo oslav ke dni 100. a 150. v˘roãí VUT v roce 1999.
• Vedení VUT uvaÏuje o tom, Ïe do budoucna pfiedá objekt Kounicov˘ch kolejí
Veterinární a farmaceutické fakultû v Brnû. VUT jí totiÏ má vypomoci s poskytnutím 100 lÛÏek.
• Pfiípravn˘ v˘bor mezinárodní konference RUFIS vzal na vûdomí zájem VUT o spolupofiádání pfií‰tího roãníku této konference v rámci oslav 100. a 150 v˘roãí zaloÏení VUT.
• Ústav státního informaãního systému vypracoval návrh základÛ strategie
„Informaãní politiky âR“.
• Rada studentÛ akceptuje zmûnu v˘‰e poplatkÛ za ubytování a stravování od
1. 3. 1998.
• Ministerstvo obrany nabízí uspofiádat spoleãnou besedu s ministrem obrany, náãelníkem generálního ‰tábu, Vojenskou akademií a VUT k problematice armády
(hop)
a vstupu âR do NATO.
INZERCE
• Prodám zdûnou garáÏ ã. 24 na Kraví Hofie v areálu VUT.
Tel.: 05/35 11 84 , 4422 3459.

Doãetli jsme se
Poãty maturantÛ, ktefií se chtûjí dostat na vysokou ‰kolu, se rok od roku zvy‰ují.
PfiestoÏe se vysoké ‰koly snaÏí roz‰ifiovat své kapacity, bylo vloni pfiijato necel˘ch
42 procent uchazeãÛ. Tradiãnû nejvût‰í zájem byl o studium práv, spoleãenskovûdních, umûleck˘ch a ekonomick˘ch oborÛ, naopak nejmen‰í poptávka je po studiu technick˘ch oborÛ, zemûdûlství a pfiírodních vûd. V pofiadí vysok˘ch ‰kol podle
poãtu pfiihlá‰ek na jedno pfiijetí se Vysoké uãení technické v Brnû nachází na
18. místû, následované pfieváÏnû dal‰ími vysok˘mi ‰kolami technického smûru
(V·B – TU Ostrava, TU Liberec, âVUT Praha, V·CHT Praha).
Jedním ze zakladatelÛ novû vzniklé Spoleãnosti pro moderní zemûdûlství je kromû
jin˘ch také dûkan zlínské Fakulty managementu a ekonomiky prof. Franti‰ek
Trnka. Její nosnou my‰lenkou je sdruÏovat právnické i fyzické osoby úspû‰nû podnikající v ãeském zemûdûlství a spoleãn˘mi silami pfiispívat k rÛstu konkurenceschopnosti tohoto odvûtví v evropském i svûtovém mûfiítku. Toto nové podnikatelské a vzdûlávací sdruÏení má mít formu akciové spoleãnosti, jejímÏ hlavním cílem bude realizace vybran˘ch strategick˘ch projektÛ, které napomohou ke zv˘‰ení
celkové úrovnû ãeského zemûdûlství.

• Prodám garáÏ na Kraví Hofie. Cena dohodou. Tel.: 522 952 (Bujdo‰ová).

Zprávy z Akademického senátu
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O ãem se jednalo 24. února 1998
Senátory zajímaly pozemky
Diskuse kolem smlouvy s firmou ÖMV vyústila
mimo jiné v Ïádost senátorÛ o pfiedloÏení soupisu
pozemkÛ, k nimÏ má VUT právo hospodafiení.
„Akademick˘ senát potfiebuje vûdût, co ‰kole patfií a jaké jsou variantní návrhy na vyuÏití pozemkÛ ãi objektÛ, abychom se mohli kompetentnû rozhodovat,” zdÛvodÀoval tuto Ïádost doc. Hlavenka. Na zasedání proto podal prorektor pro stavební ãinnost a dislokaci
doc. Hobst obsáhlou informaci o pozemcích
VUT, kterou doprovodil promítnutím
pozemkov˘ch map a barevn˘ch leteck˘ch
snímkÛ základních objektÛ VUT. Pozemky
VUT rozãlenil do 9 kategorií:
1. pozemky, které by se nemûly opou‰tût
2. nezastavûné pozemky, leÏící mimo hlavní
areály, vhodné k vyuÏití
3. nezastavûné pozemky, nevhodné k vyuÏití
pro VUT
4. pozemky VUT s budovami bez práva
s nimi hospodafiit
5. pozemky, které by VUT mûlo získat
6. nevyuÏité objekty, pozemky a pronajaté
objekty
7. pozemky mimo Brno
8. pozemky k vrácení státu, resp. církvi,
nárok na restituci
9. pozemky urãené k v˘mûnû s Magistrátem
m. Brna

Rektor VUT prof. Vavfiín informoval o jednáních,
která probûhla mezi VUT a Magistrátem mûsta Brna ve
vûci v˘mûny pozemkÛ. PÛvodní návrh urãil k v˘mûnû
tyto pozemky ve správû hospodafiení VUT:
• ãást chodníku a bfiehy na ulici Technické (pro realizaci v˘stavby chodníku od ul. Královopolské aÏ
k Fakultû strojní)
• ãást parcely na ul. VídeÀské (pro v˘stavbu cyklistické
stezky)
• zbytek parcely na ul. Rezkovû, kterou VUT nemÛÏe
vyuÏívat
• pozemek pod Kaplanovou budovou
Za nû by mûlo VUT získat pozemek pod rektorátem
na ul. Kounicovû. Proã ale, jestliÏe má Rektorát VUT
sídlit v budovû na Antonínské? Na tuto otázku rektor

VUT odpovûdûl: „Je v˘hodnûj‰í prodat budovu
Rektorátu i s pozemkem.”
Hodnota tohoto pozemku je v‰ak podstatnû vy‰‰í
neÏ u pozemkÛ navrÏen˘ch vedením VUT k v˘mûnû.
Proto Magistrát mûsta Brna nyní poÏaduje zahrnout
do návrhu dal‰í pozemky pfied Fakultou strojní v areálu Pod Palackého vrchem s dodatkem, Ïe budou vloÏeny do Technologického parku. VUT bude souhlasit

dále ovûfiilo poãty studentÛ u fakult, které jsou dosud
ve v˘voji, a nefie‰ilo pfiídûl fakulty men‰í neÏ 90 %
oproti roku 1997 tak, Ïe jej dokryje nov˘m pfierozdûlením rozpoãtu.
V diskusi se senátofii rovnûÏ kriticky vyjádfiili k tomu, Ïe nebyli dostateãnû informováni o rozhodnutí
M·MT, jímÏ byl limitován maximální nárÛst pfiepoãteného poãtu studentÛ celé ‰koly na pût procent oproti

v pfiípadû, Ïe do pÛvodního návrhu bude
rovnûÏ zaãlenûna v˘mûna pozemkÛ v areálu kolejí VUT na ul. Kolejní a Ïe pozemky
atletického areálu PPV budou pfievedeny
na‰í ‰kole bez poÏadavku náhradních
pozemkÛ podle pÛvodních platn˘ch dohod z roku 1985. Tímto vystoupením rektor VUT poÏádal senátory o pfiedbûÏn˘ souhlas s pfiipravovan˘m
návrhem zmûny. Po ukonãení v‰ech jednání
s Magistrátem mûsta Brna bude koneãn˘ návrh pfiedloÏen ke schválení AS VUT a Radû mûsta Brna.

stavu k 31. 10. 1996. Rektor VUT prof. Vavfiín namítl,
Ïe rozhodnutí bylo sdûleno dûkanÛm fakult na jednání
kolegia 10. 6. 1997 a je uvedeno v zápise. Fakulty
mohly pfiekroãit poãty pfiijat˘ch studentÛ pouze na
vlastní zodpovûdnost a s rizikem, Ïe jim nebudou pfiidûleny finanãní prostfiedky na studenty pfiijaté nad
rámec pûtiprocentního limitu. V pfiípadû, Ïe nûkterá
fakulta limit nedoãerpala, mohla b˘t tato rezerva po
dohodû pfievedena jiné fakultû, která limit naopak
pfiev˘‰ila. I pfiesto, Ïe tato moÏnost vyuÏita byla, VUT
pfiekroãilo celkov˘ limit o 250 studentÛ. Bylo proto
navrÏeno fie‰ení, Ïe fakultám, které limit nepfiekroãily,
budou pfiidûleny ve‰keré finanãní prostfiedky, zatímco
fakulty, které limit pfiesáhly, dostanou finance pouze na
limitovan˘ poãet studentÛ.
V dal‰í ãásti zasedání podala prorektorka pro
zahraniãní vztahy VUT prof. Zemánková zevrubnou informaci o ãinnosti zahraniãního oddûlení Rektorátu
VUT v roce 1997. Na závûr pak ãlenové AS VUT schválili Závûreãnou zprávu o ãinnosti AS VUT za funkãní
období od listopadu 1996 do prosince 1997. (-yk-)

NárÛst studentÛ má své hranice
âlenové AS VUT byli na zasedání obeznámeni se
stanoviskem, které ekonomická komise AS VUT zaujala k návrhu osnovy finanãního plánu neinvestiãních
prostfiedkÛ na rok 1998 a k osnovû anal˘zy v˘sledku
hospodafiení za rok 1997. Na základû tohoto stanoviska senátofii oba pfiedloÏené návrhy schválili. ZároveÀ
doporuãili, aby vedení VUT respektovalo usnesení AS
VUT o pfiídûlu 73,6 % rozpoãtov˘ch ãástek na fakulty,
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Zprávy z Akademického senátu
Závûreãná zpráva

o ãinnosti Akademického senátu VUT v Brnû
za funkãní období listopad 1996 aÏ prosinec 1997
Personální oblast
Akademick˘ senát zvolen˘ akademickou obcí VUT
v Brnû na funkãní období listopad 1996 aÏ listopad
1999 se se‰el poprvé dne 12. 11. 1996. âleny
Akademického senátu VUT se po sloÏení Statutem
pfiedepsaného slibu stali:
Mgr. Václav BoÏek, CSc.
(FAST)
Prof. Ing. Jindfiich Melcher, DrSc.
(FAST)
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
(FS)
Doc. Ing. Bohumil Hlavenka, CSc.
(FS)
Robert Charvát – student
(FS)
Ing. Simeon Zmrzl˘, CSc.
(FEI)
Doc. Ing. Franti‰ek Zbofiil, CSc.
(FEI)
Doc. Ing. ZdeÀka Lhotáková, CSc.
(FA)
Prof. Ing. Petr Nûmeãek, DrSc.
(FP)
Ing. Jifií KfiíÏ
(FP)
Prof. Ing. Jaroslav Balátû, DrSc.
(FT Zlín)
Doc. Ing. Jaromír Hoffmann, CSc.
(FT Zlín)
Ing. Vratislav Kozák
(FaME Zlín)
Ing. Pavel Rosman
(FaME Zlín)
Martin Zelinger – student
(FaME Zlín)
Ing. Stanislav Smolík
(Rektorát)
Dne 26. listopadu 1996 sloÏili slib právoplatnû zvolení
zástupci:
Doc. RNDr. Zdenûk Friedl, CSc.
(FCH)
Doc. RNDr. Jan Kotas, CSc.
(FCH)
Ing. RNDr. Milan Kynãl
(FA)
Radek Hole‰insk˘. – student
(FCH)
Svatopluk Bernard – student
(FAST)
Du‰an Su‰il – student
(FEI)
Do doby doplnûní senátu o tyto senátory byl povûfien
fiízením AS Ing. Simeon Zmrzl˘, CSc., kter˘ byl dne
26. listopadu 1996 fiádnû zvolen pfiedsedou AS VUT.
Místopfiedsedou AS VUT byl zvolen prof. Nûmeãek.
Akademick˘ senát se usnesl na 3 letém funkãním
období.
Dne 10. 12. 1996 byl AS VUT doplnûn tûmito nov˘mi
senátory, ktefií sloÏili slib:
Doc. RNDr. Miloslav ·vec, CSc. (FAST) zastupoval
prof. Melchera v jeho nepfiítomnosti pfii volbû rektora
Doc. ak. soch. Tomá‰ Ruller
(FaVU)
Ak. mal. James Janíãek
(FaVU)
Petr Turek – student
(FaVU)
David Zelenka – student
(FP)
Katefiina Horáková – studentka
(FA)
Tomá‰ Machura – student
(FT Zlín)
V prÛbûhu prvního roku funkãního období do‰lo
k následujícím zmûnám v zamûstnanecké ãásti AS VUT:
• V kvûtnu 1997 probûhly na FaVU nové volby
zástupcÛ FaVU do AS VUT a dne 3. 6. 1997 sloÏili slib
tito noví senátofii:
Doc. MUDr. Vladimír Novotn˘, CSc., Doc. ak. mal.
Ivan KfiíÏ, Václav Skácel – student
• Dne 4. 6. 1997 podal abdikaci Ing. RNDr. Milan
Kynãl z Fakulty architektury. DÛvodem abdikace bylo
jeho povolání do Parlamentu âR. Byl nahrazen fiádnû
zvolen˘m náhradníkem Doc. Ing. Janem Wernerem,

kter˘ sloÏil slib ãlena AS VUT dne 1. 7. 1997. Ve studentské ãásti AS VUT do‰lo k následujícím zmûnám:
• Dne 14. 1. 1997 abdikoval student FEI Du‰an Su‰il
a byl nahrazen fiádnû zvolen˘m náhradníkem
Jaroslavem ·vecem, kter˘ sloÏil slib 28. 1. 1997.
• Dne 24. 3. 1997 abdikoval student FS Robert
Charvát, byl nahrazen dne 25. 3. 1997 Ing. Liborem
Kotaãkou, studentem PDS.
• Dne 24. 3. 1997 byla dopisem pfiedsedy AS FaME
oznámena abdikace studenta Martina Zelingera, dne
25. 3. 1997 sloÏila slib Jana Vintrová, která byla ve volbách zvolena jako náhradnice.
Na podzim 1997 probûhly na nûkter˘ch fakultách nové volby do studentské ãásti AS VUT a novû zvolení
studenti vystfiídali svoje pfiedchÛdce:
• Dne 9. 12. 1997 sloÏila slib novû zvolená zástupkynû FT Ing. Magda Sergejevová, studentka PDS, která
nahradila studenta Tomá‰e Machuru.
• Dne 9. 12. 1997 sloÏil slib novû zvolen˘ zástupce
FaME student Tomá‰ Novák, kter˘ nahradil studentku
Janu Vintrovou.
âinnost AS VUT
Prvními legislativními povinnostmi novû zvoleného AS
VUT byla pfiíprava voleb a vlastní volba kandidáta na
rektora VUT. Tuto povinnost AS VUT splnil dne 10. 12.
1996 zvolením prof. Ing. Petra Vavfiína, DrSc.
Následovalo schválení t˘mu prorektorÛ a navrÏen˘ch
ãlenÛ Vûdecké rady VUT. Tûmito akty byla de fakto
ustavena exekutiva VUT na funkãní období 1997 aÏ
2000.
Byli stanoveni zástupci AS VUT v Radû V·: Doc.
Münsterová do pfiedsednictva a Mgr. BoÏek do pléna
RV·. Delegovaní zástupci do RV·, zvlá‰tû pak do pfiedsednictva RV·, v˘raznû pfiispûli k reprezentaci VUT.
Názory jimi tlumoãené byly akceptovány a ovlivnily
nûkteré zásadní materiály Rady V·.
Byly ustaveny dvû stálé komise:
Legislativní komise ve sloÏení:
Mgr. Václav BoÏek – pfiedseda
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. – ãlenka
Doc. Ing. ZdeÀka Lhotáková, CSc. – ãlenka
Doc. Ing. Franti‰ek Zbofiil, CSc. – ãlen
Prof. Ing. Jaroslav Balátû, DrSc. – ãlen
Radek Hole‰insk˘ – ãlen (student)
Ekonomická komise ve sloÏení:
Prof. Ing. Petr Nûmeãek, DrSc. – pfiedseda
Doc. Ing. Bohumil Hlavenka, CSc. – ãlen
Prof. Ing. Jindfiich Melcher, DrSc. – ãlen
Doc. RNDr. Zdenûk Friedl, CSc. – ãlen
Ing. Vratislav Kozák – ãlen
Ing. Libor Kotaãka – ãlen (student)
Akademick˘ senát se v prvním roce funkãního období
se‰el na 18 zasedáních, z nichÏ jedno bylo mimofiádné, konané dne 8. 4. 1997, t˘kající se projednávání návrhu V· zákona, a jedno bylo „v˘jezdní“, pofiádané na

CDV a Ústfiední knihovnû VUT, které umoÏnilo senátorÛm seznámit se na místû s tûmito rozpoãtov˘mi
sloÏkami VUT. Toto zasedání se konalo dne 25. 11. 1997.
Na sv˘ch zasedáních se AS VUT zab˘val podnûty, pfiedloÏen˘mi vedením VUT, senátory AS VUT a ãleny akademické obce. Pokud to závaÏnost projednávaného
podání vyÏadovala, byla projednána v komisi a doporuãení komise bylo pfiedloÏeno AS VUT k projednání
a schválení. Práce legislativní komise se t˘kala tûchto
hlavních oblastí: statuty fakult a VUT, vãetnû jejich pfiíloh, V· zákon a stíÏnost na poru‰ení legislativy pfii volbách na fakultû. Legislativní komise pfiipravila pro
následná jednání AS VUT 3 obsáhlá stanoviska a dvû
zprávy. Lze konstatovat, Ïe tyto materiály byly po projednáních a drobn˘ch úpravách pfiijaty jako usnesení
AS VUT. V oblasti legislativy AS VUT vyvinul maximální úsilí v pfiípravû a edici nového V· zákona. AS VUT
se snaÏil, bohuÏel bez odezvy, zv˘‰it aktivitu AS ostatních vysok˘ch ‰kol. Uspofiádal setkání akademick˘ch
senátÛ brnûnsk˘ch V· s pfiedsedou RV· s diskusí stanovisek M·MT, RV· a senátÛ V·.
Obdobnû ekonomická komise pfiipravovala na jednotlivá zasedání AS VUT stanoviska a doporuãení k zásadním ekonomick˘m materiálÛm, které pfiedloÏilo
vedení VUT. Pfiipravená stanoviska se t˘kala rozpoãtov˘ch pravidel a vlastního rozpoãtu VUT na rok 1997.
Dal‰í komisí pfiipravené a AS VUT projednané materiály se t˘kaly úpravy rozpoãtu ministerstvem a v˘sledn˘ch opatfiení v rámci VUT. V závûru prvního roku
funkãního období iniciovala EK AS VUT pfiípravu metodiky a rozpoãtov˘ch pravidel pro rok 1998. Práci
obou komisí lze hodnotit velmi pozitivnû, protoÏe jejich ãinnost velmi zefektivnila jednání AS VUT.
Dal‰í oblasti, ve kter˘ch AS VUT pfiijímal usnesení, byly
organizaãní záleÏitosti, napfi. zmûna publikaãního
oddûlení VUT na nakladatelství, stanovisko k pfiípravû
vzniku Institutu reklamní tvorby a marketingov˘ch komunikací ve Zlínû, otázka vrácení objektu Antonínská 1
státu, resp. církvi, versus projekt Centra VUT.
Bûhem jednání byly také AS VUT pfiedneseny a projednány koncepãní otázky v oblasti v˘uky a tvÛrãích
ãinností na VUT. Dále byly pfiedneseny informace
z rÛzn˘ch oblastí ãinnosti jednotliv˘ch sloÏek VUT
a zámûry jejich v˘voje. Tyto informace byly poskytovány buì aktivnû ze strany vedení VUT, nebo byly vyÏádány AS VUT pro doplnûní informací, umoÏÀujících
kvalifikované jednání a hlavnû rozhodování AS VUT.
Nutno konstatovat, Ïe jednání byla oboustrannû bezkonfliktní a konstruktivní, vedená snahou o dosaÏení
co nejlep‰ího hodnocení a maximálního moÏného
rozvoje VUT za dan˘ch podmínek.
Tato zpráva je pfiehledem ãinnosti AS VUT v Brnû za
období listopad 1996 aÏ prosinec 1997, podrobné informace jsou obsaÏeny v zápisech ã. 1 (49) aÏ 18 (66)
z jednání AS VUT v Brnû.
V Brnû dne 24. února 1998
Ing. Simeon Zmrzl˘, CSc., pfiedseda AS VUT v Brnû
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Co chcete vûdût o distanãním studiu a stydíte se zeptat

O postgraduální studium není velk˘ zájem, i kdyÏ vykazuje dobré v˘sledky

Co je to distanãní vzdûlávání?
Vût‰ina potencionálních studentÛ netu‰í, oã jde.
Toto studium se vyvinulo z korespondenãního studia. Studenti odeslali
materiály a pedagogové je ohodnotili a dali známku. Pozdûji se vytvofiila
organizaãní struktura, která podporovala studenta. Ten studuje na distanci, dostane v‰echno domÛ, a konzultant se o nûj stará. Tam, kde se to nedá jinak udûlat,
probûhnou i prezenãní fáze. Studentovi pomohou také rÛzné multimediální pomÛcky, laboratofie, video.Vznikl sloÏit˘ studijní systém, kter˘ má na starosti hlavnû
komfort studenta. Úkolem ‰koly není ukázat studentovi, Ïe nûco neumí, ale spí‰ se
musí snaÏit studenta udrÏet ve studiu. Musí pochopit, Ïe napfiíklad má rodinu, a tak
kdyÏ jednou nepo‰le práci, bylo by zbyteãné, kdyby kvÛli hlouposti studium vzdával.
Co je mûfiítkem kvality va‰í ‰koly?
Rozhodnû ne to, kolik studentÛ vyhodila. Spí‰ kolik jich studiem pro‰lo a jak se jim
nabyté vûdomosti hodily v praxi. Na‰i uãitelé nevyuãují klasicky ve tfiídû. Vypracují
studijní text, aÈ uÏ ve formû skript, CD, videa, kazety a podobnû. Dal‰í pracovník jej
prohlédne pedagogicky, zjistí, jestli se z nûj vÛbec dá nûco nauãit. Text ovlivní je‰tû
odborn˘ oponent a kritick˘ ãtenáfi, nûkdo, kdo má kvality prÛmûrného studenta,
text pfieãte a fiekne napfiíklad, ãemu nerozumûl.
Na korespondenãní formû studijních materiálÛ se pozná, jestli dotyãn˘ uãitel
tématu dobfie rozumí, jestli je dobr˘ pedagog.
Musí mít distanãní uãitel jiné kvality neÏ bûÏn˘ pedagog?
Mluvit o uãiteli je v této souvislosti velmi nepfiesné. Na distanãním vzdûlávání se
podepí‰e celá instituce. V˘uka má svá pravidla, která se mají dodrÏovat: napfiíklad
zpûtnovazební otázky, pravidelné odesílání vypracovan˘ch cviãení a podobnû. Na
vyuãování se podílí mnoho lidí, jako administrátor, manager studia, logistik, examinátor, tutor a dal‰í.
Jací studenti mají o tuto formu studia zájem?
Studovat u nás lze od 18 let, vût‰inu tvofií vûková skupina 33 aÏ 35 let. Jde o vysoko‰kolské studium, takÏe pfiedpokladem je kromû maturity schopnost umût samostatnû studovat. Musejí zváÏit, co potfiebují, zda získat vûdomosti, nebo diplom.
Distanãní studium je vhodné pro ty, ktefií potfiebují znalosti.
Jak vypadá situace se vzdûláváním mimo ‰kolní lavice
ve svûtû?
V západní Evropû touto formou studuje statisíce studentÛ, pfii tom odhaduji, Ïe
90 % jich chápe distanãní studium jako celoÏivotní vzdûlávání a na university chodí opakovanû brát urãité kurzy v oblasti, kterou potfiebuje, nebo zvolí kompletní
v˘ukov˘ program. V zahraniãí je tento zpÛsob v˘uky bûÏn˘. V rámci Evropské unie
totiÏ v kaÏdém státû pfied 20 lety zaãaly vznikat distanãní univerzity. Stát je financuje, aby rostla vzdûlanost.
A u nás?
BohuÏel jsme na to ‰li jinak. Na stávajících univerzitách se vyvinula distanãní centra,
ale pfiitom zde tímto zpÛsobem umí uãit jen málo lidí. I kdyÏ to zvládne jednotlivec, není schopn˘ nahradit cel˘ systém.
Kolik distanãních center máme v na‰í republice?
Projekt Phare oficiálnû registruje ãtyfii. Na Palackého univerzitû v Olomouci, na
VUT v Brnû, na Technické univerzitû v Liberci a na Akademii Jana Ámose

Foto: Anna Pecková

Distanãní vzdûlávání je zdokonalenou formou korespondenãního studia a lze jej
studovat pfii zamûstnání. I kdyÏ se jedná o plnohodnotné studium a absolventi dosahují mnohdy lep‰í studijní v˘sledky neÏ u studia denního, pfiesto distanãní studium nemá v âechách takovou podporu, jakou by si zaslouÏilo.
Jak funguje Distanãní centrum pfii VUT v Brnû, nám povûdûl Doc. Jan Lojda, CSc.

Komenského v Praze. Kromû toho existují je‰tû dal‰í centra, nezafiazená do projektu Phare. V˘uka v nich probíhá spí‰e formou pokusu o distanãní vzdûlávání, nûkteré pfiedmûty se studují napfiíklad dálkovû, coÏ podle mne není správné, protoÏe jde vlastnû o okle‰tûnou formu denního studia, a ne o studium distanãní. Tato
centra se samozfiejmû li‰í po stránce kvality.
V ãem se li‰í distanãní studium od dálkového?
Studenti DiV nechodí do ‰koly, ale studují doma. Uãení je tedy oddûleno od vyuãování ve ‰kole. Musí zde fungovat cel˘ systém korespondenãní formy, vyvinuté do
komfortní podoby. V pfiípadû dálkového studia se normálnû uãí ve zkráceném ãase.
Jak vypadá den distanãního pedagoga?
V kanceláfii mÛÏe jen pfiedat tuÏku z levé strany stolu na pravou, ale tak se to jen jeví nezúãastnûnému pozorovateli. Profesofii totiÏ cel˘ den sedí u poãítaãe a pfiipravují materiály. Pí‰í texty, nûkdy v˘jimeãnû uspofiádají prezenãní semináfi na dané téma. Ten je ov‰em pro studenta nepovinn˘. Diplomovou práci zpracovává student
obvykle ve ‰kole.
Zdá se, Ïe v âechách nemá distanãní studium dost
silnou podporu. Proã?
Nemá dobrou povûst proto, Ïe je mylnû pfiirovnáváno k dálkovému studiu, jehoÏ
úroveÀ je obecnû velmi nízká. Dálkové studium totiÏ slouÏilo pfiedev‰ím k získání
diplomu pro nomenklaturní kádry. Ale distanãní studium má podle statistik z 90 %
lep‰í v˘ukové efekty. To je dáno tím, Ïe student má v rámci systému péãi pedagogÛ
a kvalita uãebního materiálu je vysoká.
Kdo tedy patfií v âechách k odpÛrcÛm distanãního studia?
Ti, ktefií nevûdí, oã jde a domnívají se, Ïe jde o obdobu dálkového studia. Napfiíklad
pedagogové klasick˘ch univerzit. Vedení vysok˘ch ‰kol se zase mÛÏe distanãních
center obávat proto, Ïe jim zatíÏí rozpoãet. Nejvy‰‰í jsou totiÏ startovací náklady,
neÏ se vytiskne pfiíslu‰n˘ poãet skript, neÏ vzniknou dal‰í uãební materiály. V dal‰í
fázi ale studium b˘vá levnûj‰í neÏ klasické, protoÏe v˘daje se sníÏí. Otázka je, jestli
‰kola získá potfiebn˘ poãet studentÛ daného oboru.
Jak˘ má na rozvoji distanãního studia zájem ‰kola?
Vût‰inou zájem má, protoÏe pfiedstavitelé vedení hodnû cestují a v zahraniãí zji‰Èují,
Ïe DiV je bûÏnû pouÏívaná plnohodnotná forma studia.
Kdo distanãní centra financuje?
V zahraniãí státní granty a zbytek, tedy asi ãtvrtinu, uhradí studijní poplatky. U nás
státní podpora není, takÏe ‰kola musí vyjít z bûÏn˘ch pfiíspûvkÛ ministerstva ‰kolství, coÏ nestaãí. Distanãní vzdûlávání je totiÏ pomûrnû nákladné, zvlá‰tû ve své pfiípravné fázi.

7

Rozhovor mûsíce

Ale bylo by pfiece spravedlivé, kdyby si ãlovûk, kter˘ potfiebuje kvÛli svému postupu zv˘‰it kvalifikaci, zaplatil
studium sám.
To je sice spravedlivé, ale pfiesto je studium drahé. U nás napfiíklad rok studia marketingu stojí asi 50 tisíc korun. Nûktefií to fie‰í tak, Ïe zaplatí ãást a zbytek zamûstnavatel, ale tak ãiní vût‰inou jen zahraniãní firmy.
Uspokojíte v‰echny zájemce o studium?
V tomto smûru nejsou problémy, protoÏe kapacita centra není omezená ani prostorem ani poãtem zamûstnancÛ. V pfiípadû potfieby lze najít a zaplatit odborníky,
které je po krátkém za‰kolení moÏné do systému v˘uky DiV zapojit.
Jaké jsou podle vás pro distanãní formu studia
v âechách v˘hledy?
Asi u nás nevznikne speciální distanãní univerzita. âeská republika je pfiíli‰ mal˘
stát, její populace není poãetná a je tedy otázka, zda by se samostatná distanãní
univerzita vyplatila. Av‰ak i malé státy s populací poloviãní oproti âeské republice fie‰í formou samostatné distanãní univerzity otázku trvalé péãe o vzdûlanost národa
a jeho konkurenceschopnosti ve svûtovém mûfiítku.

Kolik studentÛ ãítá konkrétnû va‰e centrum?
Asi 70 ve dvou roãnících, dále 10 studentÛ z Hagenu. Je to málo a mrzí mne to.
Abychom byli efektivní, mûli bychom nab˘t alespoÀ 200 studentÛ. Ale hlásí se jich
málo, pfiestoÏe se snaÏíme o reklamu. Je to pro nû drahé, v nûmãinû jsme levnûj‰í,
protoÏe jsme pfievzali texty od hagenské university. Ale ãeská populace se orientuje
na angliãtinu. Vloni se o studium zajímalo 60 lidí, nakonec se pfiihlásilo 10. Na‰ím
specifikem jsou v˘hodné stornovací podmínky, takÏe student, kter˘ si studium nakonec rozmyslí, neplatí velké penále, alespoÀ ve srovnání se zahraniãím.
V ãem spoãívá spolupráce s hagenskou universitou?
Nabízí v˘ukové materiály v nûmãinû. Universita v Nûmecku je placena zemskou vládou Por˘ní Vestfálsko a pro zahraniãní poboãky má grant, takÏe cizí studenti platí
ménû neÏ nûmeãtí. Na‰í v˘hodou tedy je, Ïe lze studovat u nás doma, byÈ v nûmãinû,
a získat diplom v Nûmecku. Dal‰í v˘hodou je moÏnost studovat pfiedmûty, které
student potfiebuje pro zamûstnání, ale nemusí je ukonãit diplomem. Pozdûji si mÛÏe ‰kolu dodûlat.
Za rozhovor dûkuje

Pavla Hobstová

V˘hody, moÏnosti a perspektivy mimo‰kolního vzdûlávání

Jednou z rozhodujících podmínek prosperity
a konkurenceschopnosti hospodáfiství je bezesporu
vzdûlanost národa. V podílu 18 – 22 leté mládeÏe na
vysok˘ch ‰kolách zaostává âeská republika za vyspûl˘mi zemûmi. NemÛÏeme se proto divit, jestliÏe pokulháváme i v jin˘ch ukazatelích. Pfiitom zájem o vysoko‰kolské studium rok od roku stoupá vlivem tlaku na
trhu práce a zvy‰ujících se nárocích zamûstnavatelÛ.
Poptávku v‰ak na‰e vysoké ‰koly zatím nejsou schopny
dostateãnû uspokojit.
I ve vyspûl˘ch zemích rostou poÏadavky na vzdûlávání stále vût‰ího podílu populace, které si v‰ak jiÏ
vyÏádaly hledání nov˘ch, racionálnûj‰ích forem vzdûlávání. Vedle klasick˘ch univerzit a ‰kol typu college
nebo Fachhochschule bylo uplatÀováno distanãní
vzdûlávání (DiV) a v poslední dobû jsou vynakládány
znaãné prostfiedky na rozvíjení virtuálních univerzit,
které spojují jiÏ osvûdãenou technologii DiV s dne‰ními ohromn˘mi moÏnostmi informaãních technologií.
Jak je tomu u nás?
Pfied nûkolika desetiletími uplatÀované veãerní studium jiÏ dávno zaniklo a koncem osmdesát˘ch a zaãátkem devadesát˘ch let zmizelo i nûkdej‰í dálkové

studium. Jak ov‰em vyjít vstfiíc tûm, ktefií z rÛzn˘ch
dÛvodÛ nemohli v obvyklém vûku vysoko‰kolské studium absolvovat a nyní mají zájem studovat? Jaké
moÏnosti mají ti, ktefií se rozhodli roz‰ífiit ãi inovovat
své vzdûlání ãi rekvalifikovat se?
BohuÏel v této oblasti vysoké ‰koly neplní zdaleka
svou úlohu, jak by mûly. NevyuÏit˘ prostor zaplÀují
a komerãnû vyuÏívají instituce, jejichÏ kvalifikace
a oprávnûnost k této ãinnosti je ãasto pochybná.
M·MT âR dosud nepodporovalo rozvíjení mimo‰kolního vzdûlávání, a tak chybí jakákoliv koncepce v této
oblasti. Jsme tak v ponûkud pfiíkrém rozporu se snahami i v˘sledky, které jiÏ del‰í dobu prokazují vyspûlé
zemû, jimÏ se chce âeská republika pfiiblíÏit. Od
60. let zde byly zakládány masivní systémy mimo‰kolního vzdûlávání a distanãní univerzity. V âeské republice je rozvíjení DiV pfiedev‰ím vûcí nûkolika nad‰encÛ
na nûkter˘ch vysok˘ch ‰kolách, z nichÏ pfiední místo
zaujímá VUT v Brnû. I pfiesto je v‰ak zatím z celkového
objemu pedagogick˘ch aktivit jen málo vûnováno celoÏivotnímu vzdûlávání (v roce 1996 napfi. jen 3,2 %).
Na VUT se urãité poznatky o DiV roz‰ifiovaly pfiedev‰ím díky kontaktÛm s FeU Hagen od konce osmdesát˘ch let. V roce 1994 bylo zaloÏeno Centrum distanãního vzdûlávání (CDV) a krátce poté bylo otevfieno
FernUniversittsinformations Zentrum Hagen (FIZ)
s celorepublikovou pÛsobností. Toto centrum bylo
v roce 1997 transformováno na Studijní centrum
(ZeF). První období pÛsobení CDV bylo zamûfieno zejména na hledání forem práce a vytváfiení materiálních
základÛ. V˘sledkem byly úpravy prostor a jejich technické vybavení na Údolní ulici a dále zpracování v˘ukov˘ch materiálÛ. Od pfielomu 1995/1996 pokraãovalo rozvíjení vzdûlávacích programÛ spolu s úsilím
o ãásteãné samofinancování. Docházelo k rozsáhlé
mezinárodní spolupráci pfiedev‰ím ve formû úãasti na
mezinárodních programech DiV.
V neposlední fiadû CDV rovnûÏ poskytovalo osvûtovou

a konzultaãní ãinnost pro pracovníky VUT i zájemce
z celé âR. Ménû aktivit bylo zatím dosaÏeno v oblasti
praktického uplatÀování tûchto forem studia na VUT.
V prÛbûhu roku 1997 se z fiad ãlenÛ Akademického
senátu VUT oz˘valy hlasy zpochybÀující smysl a perspektivu CDV, jejichÏ motivem mohla b˘t i nedostateãná informovanost. Proto byla ustavena komise, která s kladn˘m v˘sledkem zhodnotila ãinnost CDV na
VUT v Brnû a pfiijala závûry, v nichÏ doporuãuje:
• pokraãovat v rozvíjení distanãních forem vzdûlávání
• více informovat akademickou obec o technologii
distanãního vzdûlávání, o ãinnosti CDV a poskytovan˘ch sluÏbách
• orientovat aktivity zejména na kurzy celoÏivotního
vzdûlávání, pfiípadnû na certifikované kurzy
• vytvofiit spoleãné pracovi‰tû pro CDV i CÎV
• vypracovat koncepci CDV a CÎV a zfiídit Radu pro
CDV a CÎV
• financovat aktivity z fondÛ schválen˘ch Vûdeckou
radou VUT, neboÈ rozvíjení nov˘ch vzdûlávacích technologií a zaji‰Èování transferu poznatkÛ o DiV nemÛÏe b˘t zcela samofinacovatelné (samofinacovatelné by
postupnû mûly b˘t aktivity CDV na úseku distanãních
kurzÛ celoÏivotního vzdûlávání).
Zámûrem vedení VUT je usilovat jak o zv˘‰ení rozsahu a efektivnosti prezenãního vzdûlávání, tak i o zvy‰ování úrovnû, rozsahu a efektivnosti celoÏivotního
vzdûlávání. Jak toho konkrétnû dosáhnout?
Pokud jde o prezenãní vzdûlávání, jeví se jako nutnost zlep‰it pfiipravenost uchazeãÛ o studium, a to
zejména v profilujících pfiedmûtech prvních roãníkÛ
(matematika, fyzika, chemie). Tím také lze sníÏit propadovost v prvních roãnících. Dal‰ím ze zámûrÛ je také nahrazovat ãást prezenãní v˘uky distanãní v˘ukou,
coÏ by po zvládnutí poãáteãního hektického období
mohlo zmen‰it rozsah prezenãní pedagogické práce
a vytvofiit vût‰í prostor pro tvÛrãí práci.

V˘hledy do budoucna
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Pro schopné uchazeãe z celé âR, ktefií byli odmítnuti na jin˘ch fakultách, chce VUT do budoucna nabídnout distanãní formu studia prvního, pfiípadnû
i druhého roãníku, která by byla otevfiena pro v‰echny
zájemce a jejíÏ nutné náklady by si uchazeãi museli
hradit sami. Na závûr tohoto studia, tedy po 1. a 2.
roãníku, a na základû v˘bûrového fiízení by bylo moÏno pfievést úspû‰né absolventy do prezenãního studia.
Pro roz‰ífiení a zkvalitnûní celoÏivotního vzdûlávání
vedení VUT navrhuje pfiipravit a nabízet kurzy
v distanãní formû a s celostátní pÛsobností. Úãelnost
a potfiebnost jednotliv˘ch kurzÛ musí b˘t v‰ak pfiedem
provûfiena marketingov˘m prÛzkumem a podrobn˘m
projektem. Jako zvlá‰È v˘znamné se pak její certifikované kurzy CÎV.
V‰emi uveden˘mi aktivitami mÛÏe VUT pfiispût ke
zvût‰ení poãtu vzdûlávan˘ch a k roz‰ífiení vzdûlávacích
oblastí i k praktickému uplatÀování nejnovûj‰ích vzdûlávacích technologií. Nezanedbateln˘ je rovnûÏ ekonomick˘ efekt, kter˘ pfiinese ‰kole více pfiíjmÛ ze vzdûlávací ãinnosti, aniÏ by bylo nutno roz‰ifiovat prostorové
a materiální vybavení. Oãekávat lze také roz‰ífiení
územní pÛsobnosti VUT v rámci celé âeské republiky.
Proã by tedy VUT nemûlo stát v pfiední linii tûch,
ktefií usilují o zvy‰ování vzdûlanosti národa, a tedy
i celkové prosperity na‰í zemû?
Yvonne Koneãná

Zahraniãní oddûlení Rektorátu VUT informuje
V na‰em oddûlení jsou pro pfiípadné zájemce k nahlédnutí následující materiály:
■ BroÏurka Univerzity v Gentu v Belgii pro zahraniãní zájemce o studium na této
univerzitû.

Nabídka tfiídenního kurzu pro pfiedná‰ející zahraniãním studentÛm od 1. do
3. ãervence 1998 na Agricultural University Wageningen, Holandsko.
Dal‰í informace na webovské stránce: www.wau.nl nebo na e-mailové adrese:
wout,vandaerBor@ALG.AO.WAU.NL (prof. dr. van der Bor).
■

■ BroÏurka obsahující seznam moÏn˘ch typÛ spolupráce s Grands Ecoles ve Francii
se zamûfiením na zemû stfiední a v˘chodní Evropy.

Informace o studiu pro zahraniãní studenty na OSWEGO, univerzitû státu
New York, USA. Informace lze téÏ získat na webovské stránce: www.oswego.edu
nebo napsat o nû na e-mailovou adresu: ESL@Oswego.edu.
■

Dále pfiiná‰íme informace z Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy:
■ O publikaci „Further Education Abroad – Grants and Scholarships“ a moÏnosti
objednávky této publikace.
O programech „Work and Travel Programme USA“ a „Intership in the USA“.
V tûchto programech se studentÛm nabízí moÏnost pracovat v USA nebo zde získat
stáÏ.

■

Nabídka univerzity v Bradfordu v Anglii na kurzy angliãtiny:
English for Academic Purposes. Jedná se o ãtyfit˘denní kurzy za 600 liber, ubytování
na kolejích za 66 liber t˘dnû.
Termíny: 15. 6. – 10. 7., 13. 7. – 7. 8., 10. 8. – 4. 9. 1998.
O dal‰í informace si lze napsat na e-mailovou adresu:
S. B. Bradley@bradford.ac.uk.

■

■ O moÏnosti studijního pobytu ve Villa I. Tatti zamûfieného na italskou renesanci.
Zájemci musí mít hodnost Ph.D. nebo její ekvivalent.
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Na‰e pracovi‰tû

Integrovaná knihovnická síÈ VUT

aneb Knihovny VUT vãera, dnes a zítra

BlíÏí se v˘roãí zaloÏení vysokého technického
‰kolství v Brnû. Slu‰í se proto ve svûtle historick˘ch
souvislostí zrekapitulovat knihovnické zabezpeãení
na VUT v Brnû.V historii kaÏdé vysoké ‰koly lze totiÏ
nalézt dÛkaz o tom, Ïe její existence není myslitelná
bez vlastní knihovny. V˘mluvná je ostatnû metafora,
která hovofií o knihovnû jako o srdci univerzity.
âeská vysoká ‰kola technická (âV·T) jako pfiedchÛdce dne‰ního VUT v Brnû byla zaloÏena v roce
1899. JiÏ v srpnu roku 1900 bylo ministersk˘m v˘nosem potvrzeno zfiízení samostatné v‰eobecné technické knihovny pro uãitelsk˘ sbor a posluchaãe. Tato
knihovna mûla soustfieìovat knihy a ãasopisy spoleãné více oborÛm a poskytovat studujícím knihy ke studiu. PÛvodní sídlo âV·T bylo v pronajat˘ch prostorách Vesny na ulici Augustinské ã. 9 (dnes Jaselská),

v téÏe ulici na ã. 18 bylo první pÛsobi‰tû knihovny. Ve
studijním roce 1900 – 1901 mûla âV·T 118 posluchaãÛ, 4 fiádné profesory, 5 mimofiádn˘ch a 1 suplujícího. Celkem 128 pedagogÛ a studentÛ mûlo k dispozici 36 studijních míst v knihovnû! Tento vysok˘
poãet míst ve studovnû svûdãí o pokrokovém a moderním pojetí vûdecké práce i studia a o pfiíkladném
pfiístupu k informaãnímu zabezpeãení. Podíl poãtu
studentÛ k poãtu studijních míst není v na‰ich souãasn˘ch vysoko‰kolsk˘ch knihovnách s tímto pomûrem ze zaãátku století absolutnû srovnateln˘. V roce
1911 se knihovna pfiestûhovala do pfiízemí a suterénu
pravého kfiídla nové budovy âV·T na ulici Vevefií
ã. 95. Po stránce prostorového zabezpeãení, obsahového naplÀování knihovního fondu i sluÏeb byla knihovna na vysoké úrovni. Knihovna mûla od svého
vzniku aÏ do roku 1945 status ústfiední knihovny vysoké ‰koly a byla urãena pro pedagogy a posluchaãe
‰koly. V roce 1945 byl podán návrh na odlouãení knihovny od ‰koly. Tento návrh byl akceptován a od roku
1947 byla knihovna administrativnû podfiízena ministerstvu ‰kolství a osvûty. V roce 1948 se uskuteãnilo
pfiejmenování na Státní technickou knihovnu. Lze
pfiedpokládat, Ïe pedagogové a studenti techniky
mohli bez problémÛ vyuÏívat sluÏeb vefiejné Státní
technické knihovny je‰tû v dal‰ích letech od jejího
osamostatnûní a nepociÈovat tedy nûjak v˘znamnû tuto organizaãní zmûnu. Zaãátkem 50. let v‰ak byla
ohroÏena samotná existence civilního technického

V souãasné dobû je knihovnická síÈ VUT profesionalizována. ·est fakultních a ústavních (oborov˘ch)
knihoven na VUT zabezpeãuje profesionální knihovnické sluÏby v jednotliv˘ch lokalitách. (FA, FAVU,
FEI – Údolní 53, FEI – BoÏetûchova 2, FEI –
Technická 8, FP). O fiád v˘‰e jsou svojí velikostí a nabízen˘mi sluÏbami knihovny: Technická 2 (otevfiena
v bfieznu 1996), Vevefií 95 (otevfiena v fiíjnu 1997),
PurkyÀova 118 (oãekává se zahájení provozu od poloviny roku 1998). NaplÀují pfiedstavu o moderní knihovnû, která zpfiístupÀuje literaturu pfiímo ve studovnách a je vybavena v˘poãetní technikou pro vyuÏívání
elektronick˘ch informací.
Pokraãováním procesu tvorby integrované knihovnické sítû VUT je její propojení do vy‰‰ích stupÀÛ knihovnick˘ch systémÛ (brnûnsk˘ integrovan˘ knihovní
‰kolství v Brnû. Po vzniku Vojenské technické akademie v roce 1951 do‰lo k organizaãním zmûnám a pfiesunÛm studijních oborÛ, teprve od roku 1956 byla
obnovena celistvost ‰koly ustavením Vysokého uãení
technického v Brnû. Od tûchto dob se datuje decentralizovaná knihovnická síÈ ‰koly. Jednalo se ve skuteãnosti o jednotlivé ústavní (katedrové) knihovny,
vzájemnû nekooperující, bez odborného knihovnického personálu. V roce 1960 (ve smyslu organizaãního fiádu knihoven vysok˘ch ‰kol) bylo zfiízeno
Knihovní stfiedisko VUT, aby koordinovalo ãinnost
ústavních a katedrov˘ch knihoven (v roce 1964 jich
bylo celkem 62 na 18 místech Brna). AlespoÀ nûkteré
knihovnické funkce byly centralizovány, ov‰em nedostatky atomizované knihovnické sítû pfietrvávaly.
Od zaãátku 90. let ãiní VUT v Brnû integraãní kroky
k vybudování knihovnicko - informaãní sítû ‰koly:
• Evidenãní podchycení informaãních zdrojÛ do automatizovaného knihovnického systému. Speciálnû
pro potfieby VUT v Brnû byl vytvofien systém MDOKIS.
Byl implementován ve v‰ech dílãích knihovnách.
• Tvorba elektronického souborného katalogu VUT.
• Vyãlenûní finanãních prostfiedkÛ na centrální
odbûr zahraniãních ãasopisÛ a informaãních databází.
• V˘stavba areálov˘ch knihoven.
Projekt areálov˘ch knihoven vychází z dislokaãních
podmínek ‰koly a jeho realizace má vytvofiit knihovnicko - informaãní pracovi‰tû a studovny v lokalitách,
kde je soustfiedûna v˘uka. Terminologické oznaãení
„areálová knihovna“ zdÛrazÀuje akãní rádius knihovny a stává se v˘chodiskem pro participaci nûkolika fakult. Signifikantním znakem tûchto knihoven
je velikost jejich studoven s volnû pfiístupnou literaturou.
V roce 1997 byla formulována koncepce integrované knihovnické sítû. Vychází ze „Zámûru budování
areálov˘ch knihoven“, kter˘ pfiedpokládá zaji‰tûní
knihovny v kaÏdém centru v˘uky. Tohoto cíle bude
v roce 1998 dosaÏeno po zprovoznûní knihovny na
PurkyÀovû 118. Dal‰ím procesem je strukturování
knihovnického systému VUT.

systém, celostátní projekt CASLIN). Aby VUT hrálo
v tûchto projektech roli dÛstojného partnera, je nutné
naplnit koncepci areálov˘ch knihoven. Tedy nejenom
vybudování studoven, ale i ustavení systémov˘ch
vazeb mezi prvky knihovnické struktury.
Pfii ‰ífiení elektronick˘ch knihovnick˘ch sluÏeb je
partnerem Ústfiední knihovny VUT Centrum v˘poãetních a informaãních sluÏeb, které zabezpeãuje mj.
rozvoj jednotného knihovnického software.

Mgr. Nata‰a JURSOVÁ
Ústfiední knihovna

âetli jste uÏ?
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Zdenûk ¤ezníãek: O hradu Vevefií
Vydalo VUTIUM, nakladatelství VUT v Brnû,
Kounicova 67a, 1997. Fotografie – archiv VUT v Brnû
a Leteck˘ ústav FS VUT v Brnû, grafická úprava Eva
Lufferová (37 stran).
Po mnoha letech se opût objevila na kniÏním trhu
sliãnû vypravená a svûÏím vypravûãsk˘m slohem napsaná publikace o nejzachovalej‰ím hradu v blízkém
okolí Brna. Navíc o hradu, ke kterému by mûl mít kaÏd˘ zamûstnanec VUT i jeho student zvlá‰tû blízk˘
a starostliv˘ vztah, neboÈ hrad je jiÏ od roku 1972 ve
správû Vysokého uãení technického v Brnû. To jej
pronájmem v roce 1994 svûfiilo do péãe akciové spoleãnosti Vevefií.
BroÏura formátu 170 x 145 mm, doplnûná historizujícími i malebn˘mi snímky hradu a krajiny a také nûkolika atraktivními leteck˘mi pohledy na hrad Vevefií
a okolí, pfiibliÏuje pohnuté dûjiny tohoto v minulosti
neobyãejnû v˘znamného moravského hradu od nejstar‰ích dob aÏ do souãasnosti. Ve zkratce si pfieãteme
nejstar‰í dochované povûsti o pÛvodu hradu, plánek
a legenda s textem k nûmu nastíní jeho stavební v˘voj
i souãasnou architekturu. Stfiídání majitelÛ hradu, zaãlenûné do historie ãeského státu a v nûm Moravy, pfiipomíná jeho pohnuté osudy.
V této souvislosti si moÏná uvûdomíme, Ïe hrad
Vevefií jako zázrakem u‰el osudu zfiíceniny, kter˘ postihl, s v˘jimkou ·pilberku, v‰echny hrady v okolí
Brna. Publikace obsahuje také historii pozdnû románské kaple Matky BoÏí, stojící nedaleko hradu Vevefií.
Z této kaple pochází obraz Madony z Vevefií, jehoÏ
barevná rytina byla pfied lety pouÏita pro ãeskoslovenskou po‰tovní známku.

BroÏura pfiipomíná i nûkolik v˘znaãn˘ch osobností, jejichÏ Ïivotní cesta se dotkla hradu Vevefií. Mimo jiné k nim patfií sv. Zdislava z Lemberka (1220–1252),
jejíÏ otec, Pfiibyslav z KfiiÏanova a Obfian, byl purkrabím na hradû Vevefií a patrnû vlastníkem hradu
Obfiany, dále sir Winston Churchill (1874–1965), kter˘ zde na poãátku století lovil baÏanty, a ná‰ první prezident Tomá‰ Garrigue Masaryk (1850–1937), kter˘
hrad nav‰tívil v roce 1928. Podobn˘ch v˘znamn˘ch
osobností na hradû Vevefií pob˘valo mnohem více.
Majitelem hradu byl dokonce princ Gustav Wasa,
vnuk ‰védského krále Gustava III.
Publikace zároveÀ aktualizuje jiÏ dávno nedostupné monografie o tomto hradu, k nimÏ patfií pfied mnoha lety vydané propagaãní broÏury J. ·kára: Hrad
Vevefií a Veverská Bít˘‰ka, vydal Zemsk˘ cizineck˘ svaz

v Brnû 1923 (77 stran) a od téhoÏ autora Hrad Vevefií,
Veverská Bít˘‰ka – Ti‰nov, vydal autor v Brnû 1931
(37 stran). Tyto star‰í prameny zvlá‰tû pfiiblíÏí blízké
okolí hradu, které zÛstalo nenávratnû ukryto pod
vzdutou hladinou fieky Svratky po dostavbû a naplnûní
pfiehrady. Tím beze zbytku zanikly pod hradem Vevefií
napfiíklad Ïelezné hamry, které zásobovaly hrad Ïelezem, a zmûnilo se rovnûÏ panorama hradu. PÛvodní
pohled na hrad pfiibliÏuje reprodukce barevného
akvarelu na pfiebalu publikace ZdeÀka ¤ezníãka, jejíÏ
proãtení doporuãuji v‰em, kdo mají rádi Veverské
lesy a historii, která je s nimi spojena. BroÏuru lze
koupit za 30,50 Kã u paní Novotné z nakladatelství
VUTIUM v budovû Rektorátu VUT, Kounicova 67a,
Brno (tel. 05/41125178).
Prof. Ing. Karel Stránsk˘, DrSc.

Napsali o VUT
VystfiiÏeno z tisku
âeská národní banka vypisuje vefiejnou anonymní v˘tvarnou soutûÏ na návrhy pamûtních mincí, a sice v hodnotû 200 korun k 200. v˘roãí zaloÏení praÏské Akademie
v˘tvarn˘ch umûní a ke 100. v˘roãí zaloÏení brnûnského Vysokého uãení technického. Obû v˘roãí budou v pfií‰tím roce. Uzávûrka soutûÏe pro návrh mince k v˘roãí
AVU je letos 29. kvûtna, uzávûrka pro návrh druhé mince je 25. záfií.
17. 2. 1998, HALÓ NOVINY, Praha
Kontakt 98 je název akce, kterou vãera (10. bfiezna – pozn. redakce) v aule
Mendelovy zemûdûlské a lesnické univerzity pofiádala mezinárodní studentská
asociace Aisec.
Smyslem jiÏ ‰estého roãníku setkání se studenty vysok˘ch ‰kol s obchodním (VUT
Brno) a ekonomick˘m (Ekonomicko-správní fakulta MU) zamûfiením je pfiipravit
pro nû perspektivní pracovní budoucnost. V zaplnûné aule v MZLU se nejprve asi
tfiem stovkám studentÛ prezentovaly firmy (...), odpoledne následovaly bloky konzultací s asi 80 posluchaãi v jednotliv˘ch uãebnách. Ty byly zamûfieny na konkrétní
dotazy, moÏnost spolupráce se studenty a podobnû.
11. 3. 1998, BRNùNSK¯ VEâERNÍK

0 nároãnosti studia na VUT v Brnû svûdãí skuteãnost, Ïe ‰kolu absolvuje kolem 50
aÏ 60 procent pfiijat˘ch uchazeãÛ. Vysokou úroveÀ této technické univerzity potvrzuje i vysoká míra úspû‰nosti jejích absolventÛ. „·kola je v úzkém kontaktu s v˘robní sférou a podílí se téÏ na vûdecké, projektové ãi aplikaãní ãinnosti,” fiekl
prorektor VUT Petr Dub. Pfiipomnûl, Ïe jsou to i nûktefií studenti, ktefií v závûreãné
etapû studia na tûchto úkolech spolupracují.
·kola i její jednotlivé fakulty pofiádají veletrhy pracovních pfiíleÏitostí, které potvrzují, Ïe absolventÛ VUT není nadbytek. „V nûkter˘ch oborech dokonce poptávka
pfievy‰uje nabídku,” poznamenal prorektor. Jak dále uvedl, v posledních letech
vzrÛstá zájem prÛmyslov˘ch firem si formou stipendia do budoucna zajistit mladé
odborníky.
14. 3. 1998, MORAVSKOSLEZSK¯ DEN
Ani vysoko‰kolské koleje v Brnû nemohou uspokojit v‰echny Ïadatele. Napfiíklad
Masarykova univerzita (MU), která disponuje 4 071 lÛÏky, v tomto studijním roce
vyhovûla pouze 68 procentÛm ÏadatelÛ. Témûfi 1 850 mimobrnûnsk˘ch studentÛ
zÛstalo odkázáno na hledání podnájmu anebo denodenní dojíÏdûní ze sv˘ch domovÛ. V˘raznû lep‰í situace není ani na Vysokém uãení technickém. To má v souãasné dobû k dispozici 6 742 lÛÏek, av‰ak bezmála 1 050 ÏadatelÛ o ubytování v koleji zatím vychází naprázdno.
14. 3. 1998, MORAVSKOSLEZSK¯ DEN 1998
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Dûní na fakultách
V˘stava prací studentÛ Fakulty architektury
v Pfierovû

Studenti architektury
nabídli Pfierovu inspiraci
Právû konãící v˘stava prací studentÛ Fakulty architektury v sále pfierovského kina zaujala netradiãními
nápady. Studie vy‰ly ze zadání mûstského úfiadu a jeho pfiedstavitelÛm patrnû poslouÏí k zamy‰lení, jak by
se mûsto mohlo pfiípadnû rozvíjet. Redakci to sdûlili
doc. Ing. arch. Miloslav Konviãka, CSc a Ing. arch.
Gabriel Kopáãik z FA VUT Brno.
„Celá v˘stava se snaÏila komplexnû vyfie‰it problém
mûstského centra. Kdyby si radnice objednala práci
u renomované projektantské firmy, zaplatí za jeden
v˘sledek, kter˘ je pro ni závazn˘. Pfii tom mÛÏe riskovat, Ïe obãané s ním nebudou spokojeni,” vysvûtlil
pedagog.
Dodal, Ïe ‰kola naproti tomu nabídla mûstu nejlep‰í
práce studentÛ pfiedev‰ím k inspiraci. „AÏ bude radnice jednou zadávat práci firmû, mÛÏe pfii tom vycházet
ze studentsk˘ch nápadÛ, které se nejvíc líbily,“ sdûlil
architekt.
Z nejzajímavûj‰ích pfiipomínáme studie mûstského
centra. U fieky Beãvy studenti navrhují zv˘‰it nábfieÏí,
aby pfiede‰li nebezpeãí zaplavení. Nevhodnou budovu
obãanské vybavenosti humanizuje autorka Vladana
Pacholíková rozãlenûním na men‰í, drobnûj‰í objekty.
StûÏejní je rozsáhlá diplomní práce studenta
Maxmiliána Wittmanna. Dílo Ivy Nûmeãkové uspûlo
v celostátní soutûÏi o nejlep‰í urbanistick˘ projekt.
Poutavé jsou nápady autorÛ P. Havelky, O. Bouãka,
H. Holi‰e, P. Mutiny.
Regenerace pfiednádraÏního prostoru studentky
ÎÛrkové upoutala ve ‰kolní soutûÏi o cenu Bohuslava
Fuchse. V˘stavu zahájil v polovinû února vedoucí
Ústavu urbanistické tvorby Fakulty architektury prof.
Jifií Gfiegorãík za pfiítomnosti mûstského architekta
Vladimíra Petro‰e, zástupce starosty Ing. Bohumila
Procházky a politick˘ch pfiedstavitelÛ Pfierova.

Odborn˘ zájem pedagogÛ Ústavu urbanistické tvorby FA VUT v Brnû je v nûkolika posledních letech orientován na stále aktuální téma na‰eho urbanismu – na problematiku regenerace, obnovy a rozvoje na‰ich mûst,
zejména stfiední velikosti (KromûfiíÏ, Pfierov, Olomouc atd.). Zanedbáváno v‰ak není ani Brno, sídlo fakulty.
V poslední dobû zaujaly v˘sledky dosaÏené pfii fie‰ení centrálních mûstsk˘ch prostorÛ Staré osady v Îidenicích.
Zadání studentsk˘ch ateliérov˘ch prací obvykle vycházejí ze zpracovan˘ch územních plánÛ mûst a specifick˘ch
potfieb fie‰ené lokality. Aktuálnost a konkrétnost zadání jsou podmínûny dlouhodobou spoluprací pedagogÛ
ústavu s odborníky koncepãních urbanistick˘ch pracovi‰È mûstsk˘ch a okresních úfiadÛ.
O tom, Ïe v˘sledky ateliérové tvorby jsou kvalitní, svûdãí fiada úspûchÛ: na mezinárodním Workshopu
v KromûfiíÏi v roce 1996 studenti a uãitelé z nûmeckého Kaiserslauternu spoleãnû se studenty a uãiteli
Ústavu urbanistické tvorby FA VUT fie‰ili koncepãní otázky rozvoje mûsta i jednotliv˘ch zón. V˘sledky spoleãného
t˘denního pobytu, zajímavé pro odbornou i laickou vefiejnost, byly pozdûji prezentovány v kromûfiíÏském Domû
kultury. K dal‰ím úspûchÛm bezesporu patfií i fiada vysok˘ch ocenûní z pfiehlídek studentsk˘ch prací, napfi. v mezinárodní soutûÏi pod zá‰titou IFHP v záfií 1995 v Belfastu, v celostátní soutûÏi o nejlep‰í urbanistick˘ projekt,
pofiádané jiÏ podvakráte Fakultou architektury âVUT v Praze, nebo v soutûÏi o cenu Bohuslava Fuchse, kaÏdoroãnû konané na FA VUT Brno.

Olga ÎÛrková – PfiednádraÏní prostor
V˘stava studentsk˘ch prací v pfiedsálí pfierovského kina pfiedstavuje v˘bûr nejkvalitnûj‰ích projektÛ za ãtyfileté období. Pfierov díky minul˘m koncepãním chybám i realizacím panelov˘ch vysokopodlaÏních bytov˘ch objektÛ v duchu tzv. urbanismu jefiábov˘ch drah sk˘tá pro architekty a urbanisty nepfieberné mnoÏství klasick˘ch
i moderních odborn˘ch témat. Mûsto bezohledn˘mi zásahy na mnoha místech ztratilo svoji identitu, vytratily se
typické mûstotvorné prvky, ke kter˘m patfií pfiedev‰ím blok, ulice, námûstí a pobytové nábfieÏí.
Vystavené studentské práce, které mají velmi podrobnû rozpracovanou analytickou ãást zakonãenou tzv. problémov˘m v˘kresem, se zab˘vají jak tématy celomûstského a pfiímûstského pfiírodního charakteru, napfi. okolím
Pfierovsk˘ch lagun (studentka I. Nûmeãková, vedoucí práce Prof. Gfiegorãík, Ing. arch. Kopáãik), tak pfiedev‰ím
centrální oblastí, námûstím TGM, okolím ulice Jateãní a navazujícím zdevastovan˘m nábfieÏím fieky Beãvy
(V. Pacholíková, Doc. Konviãka). K pracím, které zaujaly svojí komplexností a pokusem v rozsahu celé centrální ãásti navázat na zbytky pÛvodní kvalitní mûstské struktury a souãasnû navrhnout novou moderní strukturu
mûsta, patfií projekt studentÛ O. Bouãka, H. Holi‰e, P. Kutiny (ved. prof. Gfiegorãík). Nûkteré práce se úspû‰nû
pokusily o rehabilitaci urbánního prostfiedí mûsta Pfierova pomocí novû formovan˘ch námûstí, bulvárÛ a modernû pojat˘ch klasick˘ch, funkãnû kompoziãních prvkÛ, napfi. mûstsk˘ch bran (I. Bergmann, prof. Gfiegorãík).

(hop)
Igor Bergmann – Studie dostavby námûstí v Pfierovû

Doc. Ing. arch. Miloslav Konviãka, CSc. se sv˘m studentem Maxmiliánem Wittmannem bûhem v˘stavy
v Pfierovû

Dûní na fakultách
V‰echny pfiedvedené práce mají velmi kvalitnû zpracovan˘ tzv. mûstsk˘ interiér.
Velká pozornost je vûnována pfiírodním prvkÛm – vodû, zeleni a mûstskému
mobiliáfii (laviãky, osvûtlení, fontány, prameníky, informaãní systém atd.). Ke kvalitnímu parteru patfií i zajímavû pojednaná textura dlaÏeb a v˘tvarná díla. Cílem by
mûlo b˘t vytvofiení kultivovaného prostoru charakteristického v˘razu, dotváfiejícího
„genia loci“, v tomto pfiípadû Pfierova.
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s doprovodnou zelení. Polyfunkãní objekty jsou navrÏeny jako uzavfiené, resp. polouzavfiené bloky se zjevnou snahou vrátit mûstu tradiãní urbanistické prvky, které
v tomto prostoru chybí. Celkovou vybavenost doplÀují podzemní kapacitní garáÏe,
které svojí niveletou mj. reagují na povodnû z ãervence 1997, a navrÏená bezprostfiední opatfiení mûstského úfiadu v této ãásti mûsta. Prav˘ bfieh je zastaven tvarovû
velmi zajímav˘m objektem kulturní vybavenosti vã. vyuÏití dnes prázdné budovy

Ondfiej Bouãek – Pfierov (ulice Komenského)

K dal‰ím bolestiv˘m místÛm mûstské struktury patfií pfiednádraÏní prostor.
Cílem práce (O. ÎÛrková, doc. Konviãka) byly pfiedev‰ím dva úkoly – v celomûstské úrovni najít kapacitní prÛjezdnou trasu, tak aby byl ochránûn prostor vnitfiního mûsta, a v lokální úrovni navrhnout nové funkãnû provozní i prostorové fie‰ení
daného prostoru. Urbanisticko–dopravní fie‰ení navrhuje novou svûtelnû fiízenou
kfiiÏovatku, roz‰ífiení dopravních pruhÛ vã. potfiebn˘ch parkovi‰È na terénu i v podzemních garáÏích. VyuÏití dnes devastovaného bloku pfiedpokládá v prostoru
exponovaného nároÏí administrativu–banku a event. dal‰í úfiady. V atriu parteru
navazující ãásti bloku je navrÏeno obchodní centrum a v dal‰ích podlaÏích bytová
funkce. Urbanisticko–architektonické fie‰ení se vyznaãuje pfiehledností, funkãní
vyváÏeností, provozní logikou a moderním, kontextuálnû pojat˘m prostorov˘m
vyjádfiením.

pro dal‰í kulturní úãely – galerii, rÛzné v˘stavní prostory, knihovnu atd. NavrÏené
objekty mají vhodné mûfiítko – i kdyÏ architektura je moderní, respektuje historické
danosti a urbanistick˘ kontext.
Na v˘stavû je prezentováno celkem 15 prací na 20 rozsáhl˘ch panelech.
Zamy‰lení nad nûkolika pracemi je pouze torzem, které nemÛÏe pfiiblíÏit v‰echny
projekty ani tvÛrãí atmosféru studentsk˘ch ateliérÛ, kde pfiedvedené práce na jedné stranû reálné, ale souãasnû i nekonvenãní vznikaly. Zamy‰lení v‰ak nemÛÏe pfiiblíÏit ani atmosféru v˘stavy a zaujetí obãanÛ, ktefií s neskr˘van˘m zájmem sledují
nové urbanistické my‰lenky a pfiedstavy o svém mûstû Pfierovû.

Doc. Ing. arch. Miloslav KONVIâKA, CSc.
Ústav urbanistické tvorby FA VUT

M. Wittmann – okolí fieky Beãvy (model)
¤eka Beãva kromû historického jádra se zámkem patfií k nejv˘raznûj‰ím mûstsk˘m charakteristikám. Právû okolím Beãvy v historické ãásti mûsta se zab˘vá diplomní práce M. Wittmanna (ved. doc. Konviãka). Práce citlivû pojímá patu historického jádra opro‰tûnou od prÛjezdné dopravy, prostor doplÀuje liniovou zelení
a u Tyr‰ova mostu navrhuje amfiteatrální posezení. I v dal‰ím prÛbûhu je nábfieÏí
pojato jako bulvárov˘ prostor s kavárnami a restauracemi bez prÛjezdné dopravy,

(redakãnû upraveno)
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Dûní na fakultách
Nikl kadmiové baterie pokaÏdé jinak

Na Fakultû podnikatelské Vysokého
uãení technického v Brnû se dne 16. 3.
1998 konala v rámci v˘uky pfiedmûtu
„Podnikov˘ management“ pfiedná‰ka
Dr. Richarda Salzmanna o managementu banky.
Studenti nejenom Fakulty podnikatelské, ale i ostatních fakult VUT se zájmem vyslechli pfiedná‰ku a spoustou dotazÛ navíc prokázali zvídavost, která je pfiedpokladem kaÏdého poznání.
Dr. Richard Salzmann, senátor Parlamentu âR za
Brno, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel
Komerãní banky, a. s. vedl pfiedná‰ku ve zcela pracovním stylu, bez poct a oslav. Je velmi povzbudivé, Ïe
tak zamûstnan˘ ãlovûk je ochoten pfiednést studentÛm pfiedná‰ku v rámci bûÏného studijního programu.

Inovace akumulátorov˘ch zdrojÛ
probíhá na VUT jiÏ druhé desetiletí
âestn˘m uznáním v soutûÏi INOVACE ROKU ‘97
ocenila Asociace inovaãního podnikání âR ekologicky
‰etrnou technologii v˘roby a provozu Ni-Cd akumulátorov˘ch baterií, jehoÏ v˘zkum probíhá v Ústavu elektrotechnologie Fakulty elektrotechniky a informatiky
VUT v Brnû. Kromû v˘zkumu elektrodov˘ch hmot
nikl-kadmiov˘ch akumulátorÛ se ústav zab˘val i optimalizací jejich provozu s ohledem na minimalizaci
dopadu provozu na Ïivotní prostfiedí.
Ekologicky ‰etrná technologie v˘roby Ni-Cd akumulátorÛ pfiedstavuje aplikaci kadmiové elektrodové
hmoty do v˘roby kapsové konstrukce akumulátorÛ.
Kyselina ‰Èavelová, jako aktivní, pórotvorná látka,
umoÏÀuje zmûnit fyzikální vlastnosti kadmiové hmoty
na povrchu kadmiov˘ch elektrod. To vede i pfii sníÏení celkového obsahu kadmia o 10 % ke zlep‰ení elektrotechnick˘ch parametrÛ Ni-Cd akumulátorÛ. Uspofií
se tak od roku 1980 kaÏdoroãnû kadmium v hodnotû
5 milionÛ korun. Pfii tom se zlep‰í pracovní prostfiedí

pfii v˘robû Ni-Cd akumulátorÛ aÏ o 80 % tím, Ïe se
sníÏí pra‰nost i obsah kadmia. Zlep‰ené elektrické
parametry zmínûn˘ch akumulátorÛ se projevily za
ztíÏen˘ch podmínek: pfii vybíjení, pfii nízk˘ch teplotách a pfii vysok˘ch proudov˘ch zátûÏích.
Na novou kadmiovou hmotu elektrod bylo udûleno
ãs. autorské osvûdãení a zahraniãní patenty v USA
a Bulharsku.

LABATEST
Testovací souprava LABATEST rychle a jednodu‰e
zkontroluje znehodnocení elektrolytÛ Ni-Cd akumulátorÛ vlivem jejich karbonizace. Zkou‰ky mÛÏe provést nekvalifikovan˘ pracovník pfiímo v terénu.
Zkou‰ka LABATESTEM je o 50 % levnûj‰í, neÏ kdyby
byla provádûna v laboratofii. Souprava LABATEST byla
uvedena do v˘roby v roce 1987 v JZD Svornost ve
Vladislavi na Tfiebíãsku.

Pfiedná‰ka Dr. Salzmanna
na Fakultû podnikatelské

Prof. Ing. Petr NùMEâEK, DrSc.
Richard Salzmann se nezapomnûl také podepsat do
pamûtní knihy Fakulty podnikatelské
Foto: Pfiemysl Janíãek

Regenerace peroxidem
Nikl-kadmiové akumulátory se regenerují peroxidem vodíku, kter˘ odstraní neÏádoucí uhliãitany.
Ty vznikají na povrchu elektrod pÛsobením kyslíku.
Ovûfiení regenerace bylo provedeno u statistického
souboru 412 ãlánkÛ po dobu 2 aÏ 18 let na osvûtlovacích akumulátorov˘ch bateriích Ïelezniãních
vagónÛ. Zregenerované ãlánky byly pÛvodnû urãeny k vyfiazení. Podafiilo se obnovit 62 % vyfiazen˘ch
ãlánkÛ, které dosáhly 80 – 93 % pÛvodní kapacity.
Regeneraãní postup peroxidem vodíku získal v roce 1988 ãs. autorské osvûdãení. Získal jej i zpÛsob
mûfiení kapacity Ni-Cd baterií z nabíjecí a vybíjecí
kfiivky, stejnû tak na mûfiení stavu nabití, které se
provádí opût v terénu, pfiímo v elektrick˘ch vozidlech.
Nikl kadmiové akumulátory pouÏil v praxi
Dopravní podnik mûsta Ostravy. Po ukonãení provozu v Ïelezniãních vagónech, lokomotivách, tramvajích a trolejbusech mohou b˘t vyfiazené akumulátory, jejichÏ kapacita poklesla na 60 –- 70 %, je‰tû
pouÏity jako náhradní zdroj elektrické energie
v dal‰ích oborech. Osvûdãily se napfiíklad jako akumulátorové baterie v systému s vûtrn˘mi elektrárnami. Vyfiazené baterie mohou je‰tû 15 let slouÏit
druhotnû na chatách a chalupách jako náhradní
zdroj elektrické energie.

Doc. RNDr. Miroslav CENEK, CSc.
Doc. Ing. Jifií KAZELLE, CSc.
Ústav elektrotechnologie, Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT Brno
(redakãnû zkráceno a upraveno)
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Bude rok 1998 rokem v˘stavby solárních domÛ?
Ohlá‰ené zv˘‰ení cen energií, které postihne drobné spotfiebitele v tomto roce, se projeví v provozní
ekonomii staveb. Finanãní zatíÏení uÏivatelÛ bytÛ
a domkÛ bude velké. JiÏ dnes se hledají cesty k nápravû. Jednou ze slibn˘ch cest je budování tzv. „solárních
domÛ”.
Energie získávaná tûmito solárními zafiízeními bude
od pfií‰tího roku relativnû lacinûj‰í. Navíc je ekologická, její v˘roba nezatûÏuje Ïivotní prostfiedí.Tento smûr
ekologické architektury zaznamenal svÛj vznik v první
polovinû sedmdesát˘ch let. Dnes mÛÏeme konstatovat
jeho roz‰ífiení po celém svûtû. Ekologická architektura zahrnuje solární domy rÛzn˘ch systémÛ, budovy,
které jsou konstruovány tak, aby uspofiily co nejvíce
energie. Stavby jsou navrhovány podle pfiísn˘ch ekologick˘ch kritérií, vlivem nejnovûj‰ích poznatkÛ jsou
eliminovány nové materiály se ‰kodliv˘m úãinkem na
lidské zdraví. âasto nastává renesance pfiírodních materiálÛ – cihly, dfieva a kamene. Nejvût‰í zku‰enosti se
solární architekturou mají zejména ve Stfiedomofií,
v Izraeli a v USA.
Ekonomická kritéria vyuÏití solární
energie
Formy ekologické architektury vycházejí z funkcionálních poÏadavkÛ energetického provozu domu
a domácnosti. Zajímav˘m pfiíkladem mÛÏe b˘t tzv.
„DÛm s nulovou spotfiebou energie” od dánského
architekta Petra Harboe v areálu Vysoké ‰koly technické v Lyngby, kter˘ je energeticky sobûstaãn˘ a poskytuje komfortní bydlení. Ekologická architektura vyuÏívá
sluneãní energie, která je nejdostupnûj‰ím, nejãist‰ím
a prakticky nevyãerpateln˘m zdrojem tepla a svûtla.
Experimenty se solární energií provádûjí
v Nûmecku. První dÛm, k jehoÏ vytápûní je vyuÏita sluneãní energie, se stavûl ve V˘maru. Ve srovnání s klasick˘mi objekty stejného typu mají úspory energie
dosáhnout 25–45 %. Speciální plochy a konstrukce
„solárního domu”, natfiené ãernou barvou a obloÏené
zvlá‰tním sklem, umoÏní ohfiev vzduchové vrstvy pod
jeho fasádou, odkud získané teplo bude proudit pfiímo
do obytn˘ch místností nebo do zásobníkÛ. Objekt se
zrodil na r˘sovacích prknech studentÛ a uãitelÛ v˘marské vysoké ‰koly stavební a architektury. Pfii dlouhodob˘ch mûfieních provádûn˘ch v rÛzn˘ch nadmofisk˘ch v˘‰kách ve ·v˘carsku se prokázalo, Ïe solární
ohfiev uÏitkové vody dokáÏe domácnosti u‰etfiit
okolo 35 % energie pfii pfiitápûní a dokonce 60–90 %
energie pfii ohfievu uÏitkové vody.
Podle statistick˘ch údajÛ se nejvíce energie v domácnostech spotfiebuje právû na vytápûní a ohfiev
uÏitkové vody. V prÛmûru jde asi o 80 % celkové spotfieby. Pokud se podafií získat tuto energii ze slunce,
vûtru, vzduchu ãi pÛdy, o stejné poplatky by se sníÏily poplatky rodiny za energii. A to není málo. U nás by
byla taková úspora o to v˘znamnûj‰í, Ïe náklady na
energii v prÛmûrné ãeské domácnosti jsou o 30 % vy‰‰í neÏ ve vyspûl˘ch státech.

Experimentální projekty solárních domÛ jsou ovûfiovány proto, Ïe je tfieba vyfie‰it je‰tû mnoho úkolÛ,
neÏ bude moÏné sluneãní energii vyuÏívat „prÛmyslovû” a v kaÏdodenním Ïivotû. I kdyÏ její ovládnutí je pomûrnû snadné, cel˘ proces je je‰tû velmi nákladn˘
a nûkdy i málo úãinn˘. Technologie pfiemûny sluneãní
energie je v‰ak neustále zdokonalována a odborníci
tvrdí, Ïe vzhledem k rÛstu cen klasick˘ch paliv bude
nakonec vytápûní sluneãní energií u bytov˘ch staveb
úspû‰nû konkurovat ostatním systémÛm topení. V˘voj
cen klasick˘ch paliv v poslední dobû tomu nasvûdãuje. ProtoÏe se pfiedpokládá rÛst cen energie v âeské
republice aÏ k úplné deregulaci, budou ekonomické
ukazatele „solárních domÛ” v budoucnosti podstatnû
pfiíznivûj‰í. V˘hodná bude i urãitá nezávislost na dodavatelích energie, ktefií mnohdy svého monopolu
arogantnû vyuÏívají.

Jaká je sluneãní energie
Slunce je obrovsk˘m generátorem energie.
Pfiemûnou vodíku v hélium se vyzafiuje energie 70 000
aÏ 80 000 kW/m2 na jeho povrchu. Na vnûj‰ím okraji
atmosféry Zemû z tohoto mnoÏství zÛstane 1,35
kW/m2, na povrchu Zemû je‰tû 0,6–1,2 kW/m2. Z tohoto mnoÏství dopadajícího sluneãního záfiení je 30 %
v atmosféfie na zemském povrchu hned odraÏeno.
K ohfiívání povrchu Zemû, vodstva a atmosféry je
tfieba 47 %. Zhruba 23 % staãí k odpafiování vody, coÏ
vede ke globálnímu kolobûhu vody. V tom jsou i 2 %
energie, zpÛsobující pohyb vûtru a mofisk˘ch proudÛ.
Z tohoto mnoÏství pouze 0,23 % fotosyntézou pfiemûÀuje a tvofií tak základ v‰eho Ïivota na Zemi. Fosilní
energetické zdroje jsou vlastnû konzervovaná sluneãní
energie, která byla pfiemûnûna pfied miliony let na klasické zdroje paliv.
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Pfii souãasném tempu tûÏby budou svûtové vyuÏitelné zásoby ropy vyãerpány za 32 let, zemního plynu
za 42 let a zásoby uhlí za 275 let. Proto bude hrát sluneãní energie stále vût‰í roli pfii fie‰ení svûtového
energetického problému. Odborníci odhadují, Ïe tyto
ekologicky ãisté energie (t.j. vítr, voda, solární energie) by mohly v budoucnosti kr˘t aÏ 12–15 % spotfieby.
Ve stfiedoevropsk˘ch zemích pfiipadá na jednoho
obyvatele prÛmûrnû 20 m2 stfie‰ní plochy. Toto mnoÏství postaãí k roãní produkci zhruba v rozsahu 5 000
aÏ 10 000 kWh energie.
Úhel mezi zemskou osou a obûÏnou dráhou Zemû
vedle roãní doby a vzdálenosti od rovníku urãuje vyuÏitelnou dobu sluneãního záfiení a úhel dopadajících
paprskÛ. Podle nûkter˘ch odborníkÛ je moÏné dosáhnout v na‰ich podmínkách aÏ 500 sluneãních hodin
v létû (ãervenec), v zimû se toto mnoÏství redukuje na
polovinu. Se vzrÛstající nadmofiskou v˘‰kou se zvy‰uje
i intenzita záfiení. Zvlá‰tû vhodné pro vyuÏití a sluneãní
energie jsou vy‰‰í polohy. JiÏní a jihov˘chodní svahy
mají pfiíznivou polohu pro pfiijímání dopadajících paprskÛ a jsou vût‰inou z klimatick˘ch dÛvodÛ vhodné
k osídlování.
Technická zafiízení jímající sluneãní energii, jako
napfi. sluneãní kolektory, b˘vají vût‰inou pevnû instalována, proto jejich provedení a úhel ke Slunci má velk˘ v˘znam na mnoÏství získané energie. Podle klimatické zóny, zemské ‰ífiky, topografie a zpÛsobu uÏití
mÛÏe b˘t celé zafiízení rozmanitû navrhováno.
Prostorové rozloÏení celého solárního systému je tvarováno tak, aby bylo dosaÏeno co nejvût‰ích pfiírÛstkÛ
energie. Aãkoliv b˘vají vût‰inou kolektory pevnû zabudovány, nûkdy se pfiipevÀují rozevíratelné reflektory,
které mohou zvût‰it úãinnou plochu ãi vyrovnat nepfiízniv˘ úhel. âásti tûchto reflektorÛ jsou podle denní
doby pohyblivé a v noci mohou dokonce kolektor
tepelnû izolovat. I bez pohybování kolektory mohou
ãásti budov s úpravou zaruãující tepelnou odráÏlivost
slouÏit k vyrovnání ztrát vznikl˘ch zastínûním nûkter˘ch zón.
Doposud byly vyvinuty a jsou pouÏívány tfii základní systémy: pasivní, aktivní a solární ãlánky.
Pasivní systém
Nejjednodu‰‰í forma vyuÏití solární energie k vytápûní místností je tzv. systém pasivní. Jeho podstatou
je jímání sluneãního záfiení okny a skleníky orientovan˘mi od jihov˘chodu k jihozápadu. Pfiitom je tepelná
ãást záfiení absorbována masivními ãástmi stavby.
KaÏd˘ zku‰enûj‰í stavitel ví, Ïe pouze optimalizací
orientace domu k jihozápadu lze u‰etfiit pfiinejmen‰ím 5 % energie za vytápûní. Tepelné pfiírÛstky jsou
samospádem nebo pomocí ventilátoru distribuovány
dále do neoslunûn˘ch místností.
Pfii pasivním typu vytápûní slouÏí konstrukce domu
a zvlá‰tní tzv. trombová stûna k hromadûní a udrÏení
sluneãního tepla. Nejãastûji tedy pasivní systém vyuÏívá
termální hmoty domu zdí, podlahy, stropÛ – které
zachycují teplo nashromáÏdûné pod velk˘mi plochami izolujícího skla.
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Konvekãní proudy, tj. pfiirozené stoupání horkého
vzduchu, pomáhají rozvádût tepl˘ vzduch do celého
domu. Kromû toho musí poloha a forma domu
umoÏnit co nejvût‰í vyuÏití dopadajících paprskÛ.
Solární domy s pasivním systémem jsou ãasto konstruovány tak, aby bylo zabránûno úniku dopadajícího
tepla. Jsou izolovány pfiedev‰ím od severu, kam jsou
orientovány pfiedev‰ím obsluÏné místnosti a technická zafiízení.Obytné místnosti jsou orientovány k jihu,
v˘chodu a západu. V na‰ich pomûrech je nejtepleji
a k jímání sluneãních paprskÛ nejv˘hodnûj‰í orientace
jihozápadní. Tímto smûrem se také solární dÛm rozevírá, tam se orientují prostory „lapající” teplo.
Sluneãní paprsky pronikají okny, jsou pohlcovány
vnitfiními stûnami a vyzafiovány zpátky do interiéru.
Slunce ohfiívá také vodu v bubnech ve stûnách proti
oknÛm. Îaluzie jsou natoãeny tak, aby v zimû sluneãní
paprsky propou‰tûly a v létû odráÏely. Interiér má
umoÏÀovat pfiirozené proudûní vzduchu od podlahy
k horní úrovni místností.
Pasivní systém je pouÏiteln˘ bez velk˘ch nárokÛ na
technická zafiízení v kaÏdé oslunûné budovû. Je nutné
pouze dÛkladnû koncipovat stavbu i na tuto energetickou funkci a z aspektu solárního vytápûní posoudit
i funkci jednotliv˘ch stavebních ãástí (velikost oken
a prosklen˘ch stûn i jejich orientace, pfiítomnost stavebních ãástí, které by jímaly teplo, nûkde i tepelnou
izolaci atd). I v na‰í klimatické oblasti je pfii odpovídající koncepci domu a zmûnû uÏivatelsk˘ch návykÛ
moÏné krytí znaãné ãásti tepelné energie pasivním
systémem.
V jiÏním, teplej‰ím klimatu se uÏívá jiÏ zmínûná
trombová stûna jako kompaktní, pasivní systém.
Bezprostfiednû za tabulí skla se nachází ãerná stûna.
Tato stûna absorbuje bûhem dne tepelné sluneãní záfiení a bûhem noci je odevzdává za ní se nacházejícím
místnostem. Proto musí b˘t tlou‰Èka této stûny upravena podle sluneãního záfiení. V létû mÛÏe b˘t tento
systém, ov‰em vybaven˘ klapkami k fiízení procházejícího vzduchu, uÏit i k ochlazování.
Pasivní solární systémy pracují v oblasti niÏ‰ích teplot a pouÏívají se v˘luãnû k vyhfiívání místností. Tyto
systémy znaãnû ovlivÀují i urãují formu staveb, a tím
nûkdy ovlivÀují i provoz uÏivatele.
Aktivní systémy
Pfii aktivním zpÛsobu solárního vytápûní se o rozvod zachyceného tepla starají zvlá‰tní energeticky nenároãná ãerpadla, ventilátory a dal‰í zafiízení. Sluneãní
teplo sbírají na stfie‰e kolektory, jsou to ãerné kovové
krabice vzduchotûsnû uzavfiené víky za skla ãi plexiskla.
Kolektory prochází kovové potrubí, jímÏ proudí voda
ãerpaná ze zásobní nádrÏe. Voda se v kolektorech
ohfiívá, pak se vrací do nádrÏe a je rozvádûna topn˘m
systémem do celého domu.
Technické zafiízení pro systém, oznaãovan˘ jako
aktivní, je tedy sloÏitûj‰í. UmoÏÀuje ale vyuÏití sluneãního záfiení nejen k vytápûní obytn˘ch budov, ale
i k pfiípravû teplé vody a v˘robû elektrické energie.
Pokud je solární zafiízení vyuÏíváno i mimo mûsíce
s intenzivním sluneãním svitem, tak se v podzimních

a zimních mûsících sniÏuje stupeÀ úãinnosti pfii zvy‰ujících se nákladech na zachování tepelného standartu. Spotfieba teplé vody jedné domácnosti v na‰ich klimatick˘ch podmínkách se dá kr˘t v˘robou v kolektorech v období od kvûtna do fiíjna. Pro tepeln˘ transport je moÏné vyuÏít jednoduch˘ samotíÏn˘ systém,
pokud je zásobník teplé vody v˘‰e neÏ kolektory.
V zimních mûsících reaguje samotíÏn˘ systém pfiíli‰
pomalu na to, aby úãinnû vyuÏil sníÏené mnoÏství sluneãního záfiení. Pfii pouÏití pumpy s ovladateln˘m v˘konem je ale moÏné i v zimû studenou vodu pomocí
sluneãních paprskÛ pfiedehfiívat. ÚroveÀ nutnou pro
topení ãi teplou vodu (min.40 oC) není moÏné pomocí
solárních kolektorÛ dosáhnout. V takovém pfiípadû je
moÏné solární zafiízení doplnit tepelnou pumpou,
která transformuje nízké zimní pfiírÛstky tepla na vyuÏitelnou úroveÀ.
V dÛsledku kolísání pfiíjmu energie a jejího vyuÏití
jsou pouÏívány vedle solárních kolektorÛ dal‰í
technická zafiízení jako v˘mûníky, tepelné pumpy,
zásobníky atd.
Kolektory
Záfiivá energie Slunce je pfiijímána ãásteãkami hmoty, na které dopadá. Ty ji více ãi ménû absorbují, pfiemûÀují na tepelnou energii a dále vyzafiují. V pfiírodû
existuje mnoho forem kolektorÛ, automaticky zaruãujících optimální v˘mûru ãi uzavfiení, pokud Slunce
dále nesvítí. Jako to ãiní zcela automaticky sluneãnice.
Nûkteré kolektory jsou tak jednoduché, Ïe je moÏné
vyrábût pfiímo na staveni‰ti. Nebudou sice tak úãinné
jako prÛmyslovû vyrábûné kolektory, ale budou podstatnû lacinûj‰í, takÏe se budou dfiíve amortizovat.
Jednotlivé díly ploch˘ch kolektorÛ je moÏné spojovat
a umístit na jakoukoliv stojící budovu. Jinou moÏností je stavût jiÏ od poãátku stfiechu a stûny budov na
principu kolektoru. K tomu je potfiebné vyvinout
technické polotovary, jako jsou absorbéry, v˘mûníky,
stfie‰ní systémy atd., eventuelnû jako kombinaci s nosn˘mi systémy. Takov˘ systém by dal architektÛm
dostatek moÏností pro uspokojivou estetickou tvorbu
a ekonomická technická fie‰ení.
Ploché kolektory absorbují sluneãní záfiení a promûÀují je v teplo. Jímaná energie mÛÏe b˘t transformována na jiné místo, kde mÛÏe b˘t pfiímo uÏita,
nebo zakonzervována. Tyto kolektory pfiijímají pfiímé
i difuzní záfiení, proto jsou vhodné pro lokality s men‰ím mnoÏstvím pfiímého záfiení.
Jejich v˘roba je pomûrnû jednoduchá: jako vnûj‰í
krytí slouÏí prÛhledná deska (skla, umûlá hmota), která je provedena jednodu‰e nebo dvojitû. Za ní je plochá absorbãní plocha, která absorbuje záfiení a mûní je
na teplo. Touto plochou protéká transportní medium,
nejãastûji voda nebo vzduch, které pfiijaté teplo váÏe
a odvádí na jiná místa.
Absorbãní deska se vyrábí vût‰inou z hliníku, oceli
nebo mûdi. Mûì je sice ponûkud drahá, ale má ze
v‰ech jmenovan˘ch kovÛ nejvût‰í schopnost vést teplo. Umûlé hmoty vedou teplo relativnû ‰patnû a jsou
jen zfiídka uÏívány. Absorbãní plochy jsou vût‰inou
ãerné nebo se skládají z nûkolika vrstev. Oba zpÛsoby
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nátûru absorbují krátkovlnné sluneãní záfiení.
Upraven˘ povrch (galvanizace, eloxování, atd.) zabraÀuje reflexi tepelného záfiení. Je to proti ãernému povrchu znaãná v˘hoda, neboÈ se zamezí odchodu tepla,
a zvût‰í se tím zisk tepla a zv˘‰ení teploty v kolektoru
o 20 % a více.
Jako transportní media se nejãastûji uÏívá voda
a vzduch. Pfii vy‰‰ích teplotách nad 100 oC je nutno
uÏít jin˘ch kapalin, jako napfi. olej, glycerin atd. Tyto
kapaliny by nemûly b˘t jedovaté a nemûly by uvolÀovat látky ‰kodlivé Ïivotnímu prostfiedí. Pfiípadné poruchy jsou i v pfiípadû vodního media velice nepfiíjemné,
mohou mít za následek nekontrolovatelné následky.
Tepelnû technicky je voda se svou tepelnou jímavostí
vyhovující.

Vzduch jako transportní medium reaguje je‰tû
rychleji. Nev˘hodou jsou ale jeho ‰patné tepelnû technické vlastnosti. Z tohoto hlediska se vyÏaduje vy‰‰í
obrat media, hor‰í je moÏnost skladování tepla. Proto
se nûkdy uÏívá kombinace vzduchov˘ch a kapalinov˘ch kolektorÛ.
Relativnû vysoká úãinnost ploch˘ch kolektorÛ je
zpÛsobena ãásteãnû tzv. skleníkov˘m efektem. Kryt
sklenûnou tabulí propou‰tí takfika celé sluneãní
spektrum, takÏe energie vniká bez pfiekáÏek dovnitfi
a mÛÏe b˘t uchována. Zpûtné vyzafiování z absorbãní
plochy je podstatnû pomalej‰í a nazahrnuje celé
spektrum. NemÛÏe proniknout zpût ven sklenûn˘m
krytem, takÏe v oblasti infraãerveného záfiení je
únik mal˘. Zdvojené zasklení redukuje ztráty do okol-
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ního ovzdu‰í, ale pfiitom také zmen‰uje zisk záfiení
o více neÏ 10 %.
Oblast pouÏití ploch˘ch sluneãních kolektorÛ leÏí
v oblasti nízk˘ch teplot pod 100 oC. To odpovídá pouÏití pro vytápûní a pfiípravu teplé vody v domácnosti.
StupeÀ úãinnosti kolektorÛ je kolem 40 aÏ 50 %. Pfii
moÏnosti uskladnûní jímané energie je moÏné získat
na 1 m2 roãnû aÏ 500 kWh tepla. Tato hodnota v‰ak
mÛÏe b˘t celou fiadou vlivÛ podstatnû sníÏena (stínûní, u‰pinûní absorbãních ploch, ztráty na zafiízení atd).
Byly vyvinuty i nûkteré speciální typy kolektorÛ.
Jedním z nich je typ Heat Pipe. U tohoto kolektoru
existuje je‰tû jeden vlastní hermetick˘ kolobûh.
Nev˘hodou je komplikovaná v˘roba, moÏná pouze
prÛmyslovû.
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Za rok lze získat z jediného solárního kolektoru
o plo‰e 1,78 m2 pfiibliÏnû 1 050 kWh, a to není málo.
V elektrárnû na v˘robu stejného mnoÏství energie
spotfiebují 900 kg hnûdého uhlí, v rodinném domku
by kotel spolykal 3 metráky uhlí.
Koncentrované kolektory
Koncentrované kolektory soustfieìují podle principu ãoãky dutého zrcadla sluneãní záfiení na jeden bod
ãi linii.Tím dochází ke zhu‰tûní dopadajícího záfiení
na mal˘ prostor. Vy‰‰í intenzita záfiení zpÛsobuje potom vy‰‰í úroveÀ teploty. Jako prostfiedky koncentrace jsou pouÏívána parabolická zrcadla, jejichÏ osa je
namífiena na Slunce. Z jejich ohniska je potom odvádûna energie. Aby se zvût‰ila velikost sbûrn˘ch ploch,
jsou vytváfiena celá pole ploch˘ch zrcadel.
Oblast pouÏití koncentrovan˘ch kolektorÛ leÏí
v oblasti nad 100 oC aÏ do nûkolika tisíc stupÀÛ.
Parabolické zrcadlo o prÛmûru nad 2,4 mÛÏe produkovat teplotu pfies 3000 oC, precizní zafiízení dosáhne
250 000 násobného zhu‰tûní sluneãního záfiení.
Koncentrované kolektory jsou provozuschopné za celé fiady podmínek, které jejich pouÏití klimaticky
a technicky omezují. Pro jejich provoz je nutné pfiímé
sluneãní záfiení, musí se také sledovat dráha Slunce
atd.
Solární ãlánky
Solární ãlánky pfiemûÀují sluneãní energii na elektrick˘ proud. Zásobují energií napfi. kosmické lodû
a druÏice. Jsou 7—10 cm dlouhé a skládají se z polovodiãe (napfi. Silicium), na jehoÏ hraniãní vrstvû pfii
sluneãním záfiení (i difuzním) vzniká napûtí. Jeden
ãlánek dosahuje pfiibliÏnû napûtí 0,5 Voltu, velikost
proudu závisí na velikosti plochy a intenzitû svûtla.
Jednotlivé ãlánky mohou b˘t sefiazeny paralelnû ãi
sériovû, takÏe je moÏné dosáhnout poÏadovaného
napûtí ãi proudu. Elektrická energie mÛÏe b˘t uÏita
pfiímo ãi uskladnûna v bateriích a akumulátorech.
StupeÀ ãinnosti leÏí za optimálních podmínek
mezi 12–15 %. Pomocí optick˘ch systémÛ (ãoãky,
dutá zrcadla) lze dosáhnout vy‰‰í úãinnosti. 1 m2 plochy osazené solárními ãlánky dosáhne za poledního
slunce v˘konu 100 W. Nev˘hodou jsou vysoké v˘robní náklady a nízká úãinnost. Kladem jsou provozní
jistota a dlouhá Ïivotnost (neomezeno — nejsou
pohyblivé díly) i okamÏitá úãinnnost, bezproblémová
montáÏ a nezatíÏení Ïivotního prostfiedí (bez zápachu
a emisí).
U vût‰iny rodinn˘ch domkÛ na‰ich západních sousedÛ lze na jiÏní nezastínûné nebo na rovné stfie‰e ãi
na balkonû postavit elektrárnu na vyuÏití sluneãní
energie. MÛÏe ji instalovat prÛmûrnû schopn˘ amatér
s pomocí pokr˘vaãe. Stejnosmûrn˘ proud z fotovoltaick˘ch ãlánkÛ se v mûniãi pfievádí na proud stfiídav˘
(220 V). Pfiedpokladem je pouze dohoda s místním
elektrárensk˘m podnikem. Elektrick˘ vodiã za mûniãem se zasune do libovolné zásuvky, a napojí se tak na
bytov˘ rozvod. Tím se vytûsní pfiíslu‰ná dodávka elektrické energie od vnûj‰ího dodavatele. Nestaãí-li
proud ze sluneãní elektrárny, doplÀuje se automaticky
pfies elektromûr z vefiejné sítû. Akumulace na noãní
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proud je zbyteãná. Bûhem dovolené mÛÏe tato domácí elektrárna dodávat energii do vefiejné sítû a elektromûr bûÏí pozpátku a sniÏuje úãet za elektfiinu. Pfii
v˘konu 1,2 kW lze vyrobit asi 1000 kWh, a sníÏit tak
emise kysliãníku uhliãitého asi o 500 m3 roãnû.
Zafiízení nepotfiebuje baterie, obsluhu ani údrÏbu.
Nûkteré elektrárenské podniky nabízejí potfiebné
elektromûry na zpûtn˘ chod. Na pÛvodní elektroinstalaci se nic nemûní, ale elektromûr na zpûtn˘ chod je
pfiedpokladem pro získání pfiíspûvku. Orientaãní
náklady na vyuÏití uvedené elektrárny ãiní na 1 m2
modulu asi 1.300 DM, takÏe minimální velikost vãetnû
v‰ech nákladÛ pfiijde asi na 7.000 DM. Pfii dlouhodobém uÏívání je to v‰ak náklad pfiijateln˘.
Zvlá‰tní oblasti uÏití pro solární ãlánky je jejich
vyuÏití pro aktivní solární systém. Pumpy a ventilátory,
které pohánûjí media, je moÏné napájet ze solárních
ãlánkÛ. Je to velmi v˘hodné zvlá‰tû proto, Ïe pfii vy‰‰í
intenzitû záfiení roste zároveÀ v˘kon pump. Dal‰í
oblastí uÏití je pfii dobíjení baterií. Existují uÏ systémy,
které dokáÏí díky elektronické regulaci a nov˘m technologiím kombinovat vyuÏití energie slunce, vûtru
a okolního prostfiedí (pomocí tepeln˘ch ãerpadel),
takÏe se navzájem doplÀují. Je-li málo slunce, pracuje
vûtrná elektrárna nebo tepelné ãerpadlo, a naopak.
Pfiedpoklady roz‰ífiení solární
architektury v âeské republice
K velk˘m zneãi‰ÈovatelÛm ovzdu‰í sídel patfií lokální
topení a v˘topny, pouÏívající nekvalitní uhlí ãi naftu.
Stále diskutovaná, ale nefie‰ená problematika zhor‰ování kvality Ïivotního prostfiedí mûst i venkovského
prostoru alarmuje nejen jeho ochránce a obyvatele
postiÏen˘ch oblastí, ale i odborníky zdánlivû vzdálen˘ch oborÛ. I architekti a stavební inÏen˘fii hledají
cesty jak sniÏovat mnoÏství emisí do ovzdu‰í, vznikající
spalováním fosilních paliv za úãelem v˘roby energie.
âást této energie lze u‰etfiit uÏitím energie sluneãní,
stavbou takov˘ch obytn˘ch objektÛ, které by tuto
energii jímaly a umoÏnily její vyuÏití. JiÏní Morava
i âechy mají pfiíhodné podmínky pro exploataci sluneãní energie na vytápûní obytn˘ch staveb i pro pfiípravu teplé vody. Jde zejména o intenzitu sluneãního
svitu. Klimatické podmínky nejsou tak dobré, jako ve
Stfiedomofií, ale jsou mnohem lep‰í neÏ napfi. ve
Skandinávii, USA ãi ·v˘carsku, kde je v˘stavba solárních domÛ na vesnici roz‰ífiena a státem podporována
zejména sníÏením danû. Stavby navrhované na optimální zachycování a vyuÏívání solární energie jsou ve
svûtû tak roz‰ífieny, Ïe daly vznik architektonickému
stylu — solární architektufie. Pro masové roz‰ífiení
solárního vytápûní ve mûstech i na venkovû Moravy
a âech je nutné pfiizpÛsobit toto zafiízení rÛzn˘m
typÛm budov (rodinné domy samostatnû stojící, fiadové rodinné domy, bytové domy rÛzného typu, administrativní stavby, v˘robní stavby prÛmyslové i zemûdûlské). Stejnû tak roz‰ífiení solárního vytápûní ovlivní
architekturu tûchto staveb, zejména dispozici, provozní vztahy, formu, v˘raz i povrchovou úpravu.
Stávající, vût‰inou dodateãnû zabudovaná solární
zafiízení, pÛsobí ãasto jako cizí tûlesa, a ne jako harmonick˘ díl budovy. Sv˘m v˘razem odrazuje nûkteré

uÏivatele, architekty i pracovníky na odborech Ïivotního prostfiedí, územního plánování a architektury
mûstsk˘ch a obecních úfiadÛ. VyuÏití sluneãní energie,
zvlá‰tû dodateãné namontování kolektorÛ, vede ãasto
k takov˘m formám domÛ a jejich stfiech, Ïe jejich v˘raz z hlediska souãasn˘ch estetick˘ch pfiedstav mÛÏe
b˘t velmi neobvykl˘. Je tfieba optimalizovat nejen
technické systémy, ale tvofiivû produkovat mnoÏství
nov˘ch, esteticky uspokojujících fie‰ení. Nûkteré z nov˘ch solárních domÛ mohou b˘t pro nás zatím velmi
neobvyklé, neodpovídají navykl˘m a zaÏívan˘m
v˘tvarn˘m schématÛm. Solární architektura mÛÏe b˘t
svou neobvyklostí a technickou nároãností nov˘m
impulsem v rozvoji architektury konce XX. století.
Slibné jsou v˘sledky dosaÏené v nûkter˘ch dánsk˘ch zemûdûlsk˘ch komunitách, kde získávají 85 %
ekologicky ãisté energie zejména vyuÏitím solární
energie na zemûdûlsk˘ch a bytov˘ch stavbách, vyuÏitím energie vûtru bioplynu atd. Uvûdomíme-li si nepfiíznivûj‰í geografickou polohu Dánska vzhledem
k âeské republice, mÛÏeme doufat, Ïe i u nás jednou
z velké ãásti solární vytápûní nahradí na‰e dosavadní
ekologicky zatûÏující systémy.
I u nás existují na trhu za pfiijatelnou cenu solární
panely s velkou úãinností, které pracují ãasto za podmínek, kdy bychom nevûfiili, Ïe nûjaká energie z oblohy pfiichází. Firmy mohou také provést odbornou
instalaci kombinovaného systému klasického (obvykle
elektrického) vytápûní, doplnûného o sluneãní ohfiev
na míru danému objektu. V praxi to vypadá takto:
v domku je ústfiední topení s pfiímotopn˘m elektrick˘m kotlem a sluneãní kolektory o potfiebné kapacitû.
Elektronika hlídá teplotu v místnostech, teplotu média v topném systému a v˘kon sluneãních kolektorÛ.
Automaticky omezuje v˘kon elektrick˘ch topn˘ch
ãlánkÛ podle v˘konu kolektorÛ, a pokud je v˘kon
dostateãn˘, odpojí je ze sítû úplnû. Dnes pfiijde kombinovan˘ solární systém se ãtyfimi kolektory a dal‰í
nutnou technikou v bûÏném rodinném domku (vãetnû instalace) pfiibliÏnû na 300 000 Kã a návratnost
investice je 15 let. Návratnost investice je ponûkud
del‰í neÏ u bûÏn˘ch energetick˘ch zafiízení, ov‰em
Ïivotnost nejménû 20 let dává záruku, Ïe nejen Ïivotní prostfiedí, ale i penûÏenka nepfiijde zkrátka. Nové
materiály umoÏÀují dosahovat Ïivotnost dokonce
okolo 50 let.
Doc. ing. arch. Karel SCHMEIDLER, CSc.
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Také zlín‰tí studenti
vydávají svÛj ãasopis

Úspûchy studentského designu

Jmenuje se KOREK (název je sloÏeninou slov
KOmunikace a REKlama) a v tomto roce vy‰lo první –
„zimní” – ãíslo. O jeho obsahovou náplÀ a grafickou
podobu se zaslouÏili studenti nejpovolanûj‰í –
z Institutu reklamní tvorby a marketingov˘ch komunikací Fakulty technologické ve Zlínû.

Obor prÛmyslov˘ design se studuje na dvou fakultách
VUT, ten „umûleãtûj‰í“ na Fakultû v˘tvarn˘ch umûní
v Brnû a ten spí‰e „strojafisk˘“ na Fakultû strojní. To,
co oba ateliéry spojuje, je kromû jiného i úspû‰nost
jejich studentÛ v fiadû soutûÏí.
Dobr˘ design 97
Smyslem soutûÏe Dobr˘ design je kaÏdoroãnû mapovat úroveÀ ãeského designu v oblasti realizovan˘ch
produktÛ a tvÛrãí potenci nejen profesionálních
designérÛ, ale i kvalitu studentÛ a ‰kol, které je pfiipravují pro jejich profesionální dráhu. Kvalita studentÛ a ‰kol je obecnû vysoká a studentské návrhy ãasto
excelují v této a jim podobn˘ch soutûÏích. Jsou pouÏitelné i pro praxi, otázkou v‰ak je, jak je prÛmyslov˘
sektor schopen této nabídky vyuÏít.
Také studenti z Fakulty strojní VUT dokázali v posledních letech nûkolikrát zaujmout sv˘mi návrhy odbornou vefiejnost. V posledním roãníku soutûÏe Dobr˘
design, jejíÏ v˘sledky byly slavnostnû vyhlá‰eny dne
12. bfiezna 1998 v Betlémské kapli v Praze, uspûl
student z ateliéru prÛmyslového designu na Fakultû
strojní Marián Lednick˘.
Za návrh dentálního rentgenu si posluchaã 5. roãníku
odnesl cenu „Dobr˘ design 97“.

Prostfiednictvím ãasopisu chtûjí studenti pfiiná‰et zajímavé informace ze Ïivota obou zlínsk˘ch fakult i zmínûného Institutu a rovnûÏ informovat o kultufie a dûní ve Zlínû. Doufají, Ïe se jim podafií ke spoleãnému
dílu pfiitáhnout i ostatní studenti, ktefií by sv˘mi pfiíspûvky obohacovali i zkvalitÀovali obsah ãasopisu.
V souãasné podobû je ãasopis dvoubarevn˘, ti‰tûn˘ na
obyãejném papífie, o osmi stranách. Textovou ãást zv˘razÀují ãernobílé fotografie, reprodukce obrazÛ a rÛzné ilustrace, napfiíklad i kreslen˘ seriál. âasopis je
nesen v pfieváÏnû hravém studentském duchu a jeho
první ãíslo se pohybuje zatím v˘hradnû v tematickém
i zájmovém okruhu posluchaãÛ Institutu reklamní
tvorby a marketingov˘ch komunikací. První ãíslo v˘raznû oÏivují dva rozhovory i smûlá reportáÏ z veãírku,
nepfiehlédnutelná je grafická úprava Moniky Divi‰ové,
studentky grafického designu.
Studenti hodlají je‰tû v tomto semestru vydat dal‰í dvû
ãísla, v nichÏ – jak doufají – se odrazí pfiib˘vání
odborn˘ch vûdomostí. Potû‰iteln˘m faktem je, Ïe se
na‰li sponzofii, s jejichÏ pfiispûním ãasopis mohl
vyjít. Takto je napfiíklad pro dal‰í ãtyfii ãísla zaji‰tûn
papír.

(-yk-)

Dentální rtg. Mariána Lednického
Foto: Pfiemysl Janíãek

Firma ETA a.s. odmûÀovala studenty FaVU
1. cenu v kategorii vysavaã
1. cenu v kategorii napafiovací Ïehliãka
2. cenu v kategorii dal‰í v˘robek za návrh
elektrického vafiiãe
Katefiina Peterková (4. roã.) získala:
3. cenu v kategorii vysavaã
3. cenu v kategorii napafiovací Ïehliãka
3. cenu v kategorii dal‰í v˘robek za návrh elektrického vafiiãe

Úspû‰ní byli rovnûÏ studenti ateliéru prÛmyslového
designu na Fakultû v˘tvarn˘ch umûní VUT v Brnû.
V nedávné dobû dosáhli v˘razného úspûchu v soutûÏi
designérsk˘ch oborÛ umûleck˘ch ‰kol, kterou vypsala
firma ETA a.s. spolu s Design centrem âR. V soutûÏi,
jíÏ se zúãastnilo 42 autorÛ/kolektivÛ z âeské
a Slovenské republiky, obdrÏelo celkem 6 studentÛ z
FaVU soutûÏní ceny:
Kolektiv ·tûpán Hulc (2. roã.),
Tomá‰ Hru‰ka (1. roã.),
Vlastimil Bartas (1. roã.) získali:

Spoluautofii
Monika ·rolerová (4. roã.)
a Zdenûk Veverka (3. roã.)
získali:
1. hlavní cenu v nejobtíÏnûj‰í kategorii soubor v˘robkÛ
za návrhy napafiovací Ïehliãky, vysavaãe a kuchyÀského robota v povinné ãásti a za návrhy fritézy, teplovzdu‰ného ventilátoru a elektrického vafiiãe v ãásti
volné.
Slavnostní pfiedání diplomÛ a odmûn probûhlo dne
19. bfiezna 1998 na BVV v rámci v˘stavy DOMO, kde
byla také vût‰ina prací vystavena.

(-yk-)
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„Ostfie” sledovaní studenti aneb Jak se Ïije na‰í vysoko‰kolské mládeÏi
âást III. – NÁCHYLNOST K RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ
V této ãásti na‰eho povídání bych se rád pozastavil
nad osobností a rizikov˘m chováním studentÛ prvních
roãníkÛ, nad jejich „temperamentem”. Velmi mû k tomu dopomohl dotazník, kter˘ zpracovala a po skonãení první ãásti projektu vyhodnotila psycholoÏka
dr. ZdeÀka Îídková z Krajské hygienické stanice.
K vlastnímu pojmu temperament je tfieba fiíci, Ïe se
v bûÏné fieãi pouÏívá v ponûkud jiném v˘znamu neÏ ve
vûdecké literatufie. V ní je temperament chápán jako
souhrn urãit˘ch vlastností, které nás pfiedurãují k urãitému zpÛsobu jednání a chování. ZáleÏí na tom,
jakou míru kaÏdé z tûchto vlastností máme, zda
malou, ãi velkou.
U studentÛ prvních roãníkÛ Fakulty elektrotechniky
a informatiky jsme sledovali temperamentové rysy
v souvislosti s tzv. rizikov˘mi zpÛsoby chování. PouÏili
jsme jednoduchého dotazníku o 17 otázkách, na které
studenti odpovídali ano–ne podle toho, do jaké míry
je dan˘ popis chování vystihoval. Úkolem studie bylo
zmapovat v˘skyt takové kombinace temperamentov˘ch vlastností, které mohou vést k vy‰‰í náchylnosti
k rizikovému chování.
V první fiadû jsme zji‰Èovali procento studentÛ, ktefií
se ve sv˘ch temperamentov˘ch vlastnostech vymykají
bûÏnému prÛmûru. Tendence k impulzívnímu chování si pfiipisovalo 15 % studentÛ, tendence k riskování
29 %, egocentrismus, tedy silnou zamûfienost prosazovat svÛj prospûch, 10 % studentÛ. Kombinaci tûchto
vlastností, signalizující zv˘‰enou náchylnost k rizikovému chování, udávalo 6 % studentÛ. Pfii dal‰ím ‰etfiení, které bylo pomûrnû zdlouhavé a sloÏité, se ukázaly dal‰í velmi zajímavé souvislosti. Pfiedev‰ím rizikové
typy mají vlaÏn˘ vztah k zaloÏení rodiny, neuspokojivé
vztahy k pfiátelÛm a není jejich prvofiad˘m zájmem b˘t
prospû‰ní jin˘m lidem. Rizikové typy také ãastûji uvádí
nespokojenost se studiem a neuspokojivou finanãní
situaci, jejich prvofiad˘m zájmem je zajímavé zamûstnání a dostatek penûz. Naprosto jim chybí zvyk pravidelného uãení a ãastûji trpí pocity únavy.
Dal‰í vûc, která nás zaujala, bylo zastoupení souhlasn˘ch odpovûdí s vybran˘mi tvrzeními. Na následující otázky odpovûdûla kladnû témûfi jedna tfietina
studentÛ: • práce pouze pro osobní uÏitek
• poru‰ování nafiízení pro osobní uÏitek
• rychlá ztráta rozvahy
• impulzívní reakce pfii pfiekvapení
• zbrklé jednání
• impulzívní, neplánované v˘daje
Ve v‰ech pfiípadech jde o otázky z oblasti egocentriãnosti a impulzivity, tedy chování spoleãensky neÏádoucího. Toto chování si zase v˘raznû ãastûji pfiisuzovali rizikové typy studentÛ.
Poslední, rozhodnû v‰ak ne z hlediska v˘znamu,
bylo zji‰tûní, Ïe rizikové typy patfií k tûm, ktefií více
holdují alkoholu, jsou ãastûji pravideln˘mi kufiáky, více je láká uÏití drogy a mají tendenci k vût‰ímu poãtu
sexuálních partnerÛ.

Na‰e sledování temperamentov˘ch pfiedpokladÛ
zachytilo jen malé procento studentÛ se zv˘‰enou
pravdûpodobností problémÛ v osobním Ïivotû ãi sociálních vztazích. Byl bych v‰ak nesmírnû rád, kdyby
ãtenáfie na‰e v˘sledky zaujaly a dovedly k nám do poradny ty, kdo mají pocit, Ïe se ve v˘‰e uveden˘ch
charakteristikách poznali.
Pfií‰tû si rozebereme dal‰í rizikové faktory v chování
studentÛ, fiekneme si nûco o fyzické dispozici a poradenské ãinnosti.

Je nûjaká moÏnost pfienést projekt
i na Fakultu podnikatelskou?
Je tu velk˘ zájem o ustavení poradny
a o uskuteãnûní pfiedná‰ek t˘kajících se projektu.
Je i na‰ím cílem, aby v‰ichni studenti mûli moÏnost
zapojit se do projektu, zatím v‰ak je v‰e ve fázi jednání,
a navíc jsme – tak jako celá fiada dobr˘ch projektÛ –
limitování finanãními moÏnostmi, ãasem i prostory.
Vítáme v‰ak kaÏd˘ dobr˘ nápad a kaÏdou pomocnou
ruku.

Ptáte se, my odpovídáme...

Jsou cholesterolové testy urãeny jen
pro studenty, anebo i pro pracovníky
‰koly, a za jak˘ch podmínek?
Cholesterolové testy organizujeme jak pro studenty, tak i pro zamûstnance, a to v prostorách ‰koly.
StudentÛm je zatím tato sluÏba poskytována bezplatnû, pracovníci pfiispívají ãástkou do 100,– Kã. Je v‰ak
moÏno vyuÏít prostfiedkÛ fakult ãi ústavÛ, pokud je
v jejich zájmu dobr˘ zdravotní stav jejich zamûstnancÛ. BliÏ‰í informace je moÏno projednat osobnû nebo
telefonicky, pfiípadnû prostfiednictví e-mailu.

V minulém ãísle Událostí jsem vás vyzval, aby jste se
dotazovali na vûci, které s tímto projektem souvisí
a na které bychom mohli s odborníky reagovat.
Respektujeme vá‰ poÏadavek na anonymitu a pfiiná‰íme odpovûdi na první dva dotazy. Jeden dotaz pfii‰el
z Fakulty podnikatelské a ten druh˘ z fiad zamûstnancÛ
‰koly.

Tû‰íme se na va‰e dal‰í dotazy, na nûÏ se pokusíme
i v dal‰ím ãísle odpovûdût.
Mgr. Zdenûk HONS
e-mail: hons@ukus.fee.vutbr.cz

D Û l e Ï i t é

u p o z o r n û n í

Tûsnû po uzávûrce tohoto ãísla k nám do redakce ãasopisu pfii‰la od autora pfiedchozího ãlánku informace,
která mnohé, jimÏ není lhostejné vlastní zdraví, urãitû zaujme. 14. kvûtna 1998 budou v prostorách kabinetu
kultury UKUS FEI, Údolní 53, probíhat cholesterolové testy urãené pro studenty i pracovníky VUT.
Zájemci se musí pfiedem pfiihlásit u vedoucího kabinetu kultury Mgr. ZdeÀka Honse,
tel. ã. 43 16 73 05, 43 21 12 05.

Studentsk˘ koutek
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Sociologie oãima studentÛ
Na‰í redakci v nedávné dobû poskytl doc. ing. arch. Karel Schmeidler, CSc.
stohu seminárních prací od studentÛ 4. roãníku Fakulty architektury. Pod jeho
vedením se studenti zam˘‰leli nad fiadou témat a aktuálních problémÛ z oblasti
bydlení a Ïivotního stylu vÛbec, nazíran˘ch z hlediska sociologie. V tomto i dal‰ích ãíslech chceme nûkteré z nejpodnûtnûj‰ích prací pfiedstavit. Pro zaãátek jsme
si vybrali texty zab˘vající se sociální patologií jednak proto, Ïe je to téma vzhledem k stoupající kfiivce kriminality v na‰í spoleãnosti aktuální, a pak také proto,
Ïe v tomto ãísle jsme se v pfiedcházejícím ãlánku vûnovali právû rizikovému
chování mládeÏe. Zajímá vás , jak mÛÏe prostfiedí ovlivÀovat chování lidí? âtûte
tedy s námi.
Sociologie a sociální patologie
S pojmem sociologie jakoÏto spoleãenské vûdy velmi úzce souvisí pojem sociální patologie pfiedstavující urãit˘ negativní jev, kter˘m je tfieba se zab˘vat a kter˘ je
tfieba fie‰it. Na základû mnoha sociologick˘ch prÛzkumÛ bylo prokázáno, Ïe tento
problém velice úzce souvisí s prostfiedím, v nûmÏ se ãlovûk pohybuje.
Spoleãnû se zfiízením spoleãnosti, morálními hodnotami, kulturou a mírou její
rozvinutosti má na rozvoj chování ãlovûka vliv také hmotná podstata okolního svûta. Je v‰eobecnû znám˘m pravidlem, Ïe lidé Ïijící na vesnicích a v men‰ích mûstech
jsou pfied patologick˘mi odchylkami spoleãnosti chránûni více neÏ lidé Ïijící v hektickém duchu velkomûsta. Toto je dáno zejména hustotou zalidnûní a s tím velice
úzce souvisejícím zpÛsobem bydlení. Na rozdíl od vesnické zástavby rodinného
charakteru je velkomûstská bytová zástavba pfieváÏnû v˘‰kového (mnohorodinného) typu. Tato mnohdy zcela anonymní forma bydlení v podstatû neumoÏÀuje
pln˘ rozvoj jedince i rodiny jakoÏto jedineãné sociální skupiny.
Uvedená anonymita zároveÀ témûfi zcela znemoÏÀuje tzv. „sociální kontrolu“
jednotliv˘ch obyvatel. Absence tohoto velice dÛleÏitého prvku potom vede k v˘razn˘m projevÛm patologick˘ch odchylek spoleãnosti (alkoholismus, narkomanie,
sdruÏování v partách, sexuální promiskuita, vandalismus, existence gangÛ atd.)
Souãasn˘ trend v architektufie velkomûstsk˘ch obytn˘ch sídli‰È je ve znamení
v˘razného humanizaãního procesu, jehoÏ cílem je vylákat obyvatele sídli‰È z nekompromisnû uzavfien˘ch bytÛ a tímto alespoÀ ãásteãnû v˘‰e uveden˘ anonymní
zpÛsob Ïivota zmírnit. Otázkou v‰ak je, zda obyvatelé mûstsk˘ch periferních sídli‰È
budou schopni zmûnit svÛj zabûhnut˘ Ïivotní styl v krátké dobû, nebo – a to se
jeví jako pravdûpodobnûj‰í varianta, zda je to záleÏitost generaãní.
Dále je tfieba se zamyslet nad zpÛsobem my‰lení lidí na venkovû a lidí Ïijících na
megasídli‰tích a sídli‰tích vÛbec. Zatímco lidé na venkovû mají ‰anci uplatnit vlastnick˘ vztah ke svému domu, lidem na sídli‰ti tato potfieba chybí. Lidem bez vztahu
k nûãemu vlastnímu potom pfiirozenû schází vztah k hodnotám a vûcem spoleãn˘m, a odtud se odvozenû vyvíjí problém vandalismu.
Souãasn˘ humanizaãní trend ve mûstû je urãitû nezbytn˘, ale vzhledem k pfievaÏujícímu sociálnímu sloÏení periferních velkomûstsk˘ch sídli‰È zabrání v˘voji patologick˘ch odchylek jen v omezené mífie a v dlouhodobém ãasovém horizontu.

Petra ZÁBR·OVÁ
Sociální patologie prostfiedí
DÛleÏitou otázkou, dnes jiÏ ãasto diskutovanou, je prevence sociální patologie.
Jedná se o problematiku zab˘vající se deviantním chováním, kriminalitou, vandalismem apod. ve vztahu k sociálnímu prostfiedí v architektufie.
Sociologové zaznamenali, Ïe od okamÏiku, kdy oblasti procházejí intenzivní
urbanizací, zaãnou narÛstat problémy kriminality, odcizení, mentálních nemocí,
sebevraÏednost, nezamûstnanost apod. Toto b˘vá spojováno s malou kapacitou
nûkter˘ch oblastí poskytnout populaci zamûstnanost, náplÀ volného ãasu nebo
dostateãné sluÏby.
Mûsta dnes mají vût‰í v˘skyt deviací a patologie neÏ venkovské oblasti, zvlá‰tû pfii
srovnání rozvodovosti, uÏívání drog, zloãinnosti, nezamûstnanosti ãi mentálních

onemocnûní. Vût‰ina takto postiÏené populace smûfiuje do mûst, kde vyuÏívají
vût‰í anonymity, nebo jsou prostû z oblasti venkova vytlaãováni. Dnes jiÏ víme, Ïe
patologické jevy vznikají v období adaptace na mûstské prostfiedí, tzv. anomie,
anebo jsou pro mûsto charakteristické .
Vût‰ina centrálních mûstsk˘ch oblastí vykazuje nejvût‰í ãetnost sociální patologie, nejtûÏ‰í kriminality, vraÏd, sebevraÏd, uÏívání drog, alkoholismu, loupeÏí,
znásilnûní, delikvence mladistv˘ch a relativnû vysokou úmrtnost dûtí spojenou
s nedostateãnou rodiãovskou péãí.
âetnost patologií ve mûstech je sledována ze dvou stránek:
• 1. Fyzikální podmínky – jako jsou zneãi‰tûní, hluk, nekvalita prostfiedí –
monotónnost sídli‰È, ‰patné podmínky bydlení
• 2. Spoleãenské podmínky – jedná se o pfielidnûní, ‰patné socioekonomické
podmínky, sociální izolace
Oscar Newman, sociolog zab˘vající se zkoumáním sociální patologie v jednotliv˘ch budovách a jejich komplexech, zjistil, Ïe v nejvût‰ích budovách byla zaznamenána nejvût‰í ãetnost kriminálních ãinÛ. Z tohoto v˘zkumu stanovil, Ïe míra kriminality je znaãnû ovlivnûna charakterem fyzického prostfiedí. Jsou urãité typy budov
a obytného prostfiedí, kde se odehrává více kriminálních ãinÛ neÏ jinde, protoÏe
byly ‰patnû navrÏeny. Nevhodn˘ architektonick˘ návrh v˘znamnû napomáhá rÛstu
kriminality. Tato kriminalita narÛstá, pokud nejsou v okolí lidé, v málo pfiehledn˘ch prostorách a tam, kde není nutné se obávat rizika odhalení ãinu.
Vysokou kriminalitu ãi deviantní chování vykazují v˘‰kové budovy od urãitého
poãtu podlaÏí, nepfiehledné vchody, v˘tahy, schodi‰tû, poÏární schodi‰tû, podzemní
garáÏe aj.
Prevencí je dle Newmana dobr˘ architektonick˘ návrh, kter˘ mÛÏe v˘raznû
redukovat moÏnosti trestn˘ch ãinÛ. DÛleÏit˘ je vzájemn˘ kontakt mezi lidmi, ne
anonymita, osamûlost nebo odcizení. Obytné prostfiedí by mûlo b˘t koncipováno
tak, aby poskytovalo obrann˘ prostor, kter˘ provedení kriminálního ãinu ztíÏí a kde
lidé mají své sousedství pod kontrolou. Doporuãuje se skladba rÛzn˘ch typÛ bytÛ,
aby byla zastoupena celá demografická struktura obyvatel, dobré umûlé osvûtlení
apod. Oscar Newman zdÛraznil dÛleÏitost tzv. skuteãn˘ch a symbolick˘ch bariér,
jakousi demarkaãní linii mezi vefiejnou a soukromou sférou okolo budov. Tím dochází ke sníÏení poãtu trestn˘ch ãinÛ.
Trestn˘ ãin vychází z komponentÛ tzv. trojúhelníku kriminality, kter˘mi jsou:
• kriminální motiv
• pfiíleÏitost provedení
• obûÈ
Odstranûním nebo sníÏením v˘skytu jednoho z uveden˘ch komponentÛ se mÛÏe zabránit kriminálním ãinÛm.
Pfii navrhování obytného ãi jiného prostfiedí bychom mûli zohledÀovat dle
Newmana tyto ãtyfii hlavní faktory:
I. Teritorium
– prostor, kter˘ by bezprostfiednû obãan vlastnil. JestliÏe plocha je jejich,
tak se o ni starají, a tím klesá nebezpeãí vandalismu
II. Dohled
–i nad takov˘mi prostorami, jako jsou schodi‰tû, chodby, v˘tahy, pasáÏe ...
III. Image
– budova vypadá bezpeãnû, nebo tak, Ïe by bylo snadné v ní spáchat
trestn˘ ãin
IV. Prostfiedí
– po vybrání staveni‰tû by se mûl projektant seznámit také s úrovní kriminality v daném místû. Prostor by mûl b˘t bezpeãn˘ a dostateãnû pfiehledn˘.
Správn˘ návrh a promy‰lené uÏití v‰ech prostor vede k redukci kriminality a strachu z ní. Takto mohou b˘t v˘znamn˘m pfiíspûvkem ke zlep‰ení mûstského Ïivota.

Martina ROTREKLOVÁ
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S KARTAMI DO SVùTA
Cestujete do zahraniãí? Na studijní pobyty, do mezinárodních táborÛ dobrovolné
práce nebo jen tak, za poznáním jako turisté? Pak jistû víte, Ïe pfiechod k bezhotovostnímu placení prostfiednictvím plastikov˘ch karet je celosvûtov˘m trendem
a stává se i u nás souãástí moderního Ïivotního stylu, je zárukou solventnosti a zvy‰uje prestiÏ drÏitele karty. Vût‰ina mezinárodních autopÛjãoven neposkytuje své
sluÏby, pokud zájemce nepfiedloÏí platební kartu. To se t˘ká i mnoh˘ch hotelÛ, kde
zákazník v pfiípadû platby v hotovosti pÛsobí podezfiele a hotel ãasto Ïádá v tomto
pfiípadû platbu pfiedem. Karty nabízejí klientÛm také moÏnost vyuÏívání mnoh˘ch
doplÀkov˘ch sluÏeb, jako jsou napfiíklad poji‰tûní, slevy, telefonní sluÏby aj.

NOVINKA: VISA ELECTRON
STUDENT
âeská spofiitelna roz‰ífiila koncem roku 1997 nabídku úvûrov˘ch karet.
Novinkou je mezinárodní kreditní karta VISA Electron Student pfiipravená speciálnû pro studenty vysok˘ch ‰kol.
Tato karta je urãena k mezinárodnímu pouÏití pro v˘bûr hotovosti z on-line bankomatÛ a bezhotovostnímu placení zboÏí a sluÏeb u obchodníkÛ vybaven˘ch elektronick˘m platebním terminálem. Její vydání je vázáno na ruãitelsk˘ závazek jednoho z rodiãÛ studenta, pfiípadnû jiné osoby, a splnûní podmínky, Ïe Ïadatel nebo
ruãitel musí mít u spofiitelny zaloÏen úãet. Na základû Ïádosti a individuálního
ohodnocení bonity Ïadatele (ruãitele) je stanovena v˘‰e poskytovaného krátkodobého úvûrového limitu (max. do 20 000 korun), kterou mÛÏe prostfiednictvím karty ãerpat. K úhradû jednotliv˘ch transakcí dochází vÏdy po mûsíãním vyúãtování,
kdy je drÏitel karty vyzván ke splacení minimální splátky (10 % z ãerpaného úvûrového limitu). Prostfiednictvím karty lze ãerpat finanãní prostfiedky do v˘‰e aktuálního stavu – disponibilního zÛstatku úvûrového limitu na kartovém úãtu.
Karta má platnost 1 rok, její cena je v souãasné dobû 250 korun. Navíc drÏitel
platné karty VISA Electron Student získá bezplatné cestovní poji‰tûní v zemích
Evropy a dále v Izraeli, Egyptû, Maroku, Tunisku a Turecku. Pro bezplatné cestovní
poji‰tûní nesmí délka jedné cesty pfiesáhnout 50 dní.

EURO<26 SPF?
Co je EURO<26?
Karta mládeÏe, která svému majiteli zajistí slevy a v˘hody v âeské republice (700
slev) a v Evropû (200 000 slev) v oblasti dopravy, kultury, sportu, obchodu, vzdûlávání a ubytování. V kaÏdé zemi vydává tamní kanceláfi Karty mládeÏe prÛvodce
s informacemi o moÏnostech vyuÏití karty. Napfiíklad ve ·panûlsku existuje systém
slev v 17 autonomních oblastech a celkovû dosahuje poãtu 50 000. Mezi nejv˘hodnûj‰í patfií 20 % sleva na Ïeleznici (RENFE a FEVE) v tzv. „modr˘ch dnech“ (dvû
tfietiny roku). Lodní spoleãnost Transmediterránea poskytuje 20 % slevu na v‰ech
sv˘ch trasách (mimo Algeciras - Tanger), na Kanársk˘ch ostrovech je to dokonce
35 %. V kinech, divadlech a galeriích se slevy pohybují kolem 25 – 50 %. Lákavé
jsou slevy ve sportovních stfiediscích, napfi. na lyÏafisk˘ch vlecích v Andalusii,
Aragonii nebo Baskicku.
Slevy v ¤ecku jsou poskytovány na ubytování, pfiedev‰ím v‰ak na kulturu – aÏ
50 %. S touto slevou si mÛÏe majitel karty prohlédnout Akropoli, Athénské muzeum
nebo si koupí lístek do Národního divadla nebo na kulturní festivaly v Athénách,
Epidauru a Heraklionu.
O slevách v jednotliv˘ch zemích se mohou zájemci více dovûdût v Informaãním
centru mládeÏe (tel. 02/ 2421 9022).

Reklama

Co je SPF?
Spofiitelní penzijní fond s nejvût‰í nabídkou pro mladé lidi. Státní pfiíspûvek a v˘nosy fondu dûlají z penzijního pfiipoji‰tûní nejv˘hodnûj‰í formu spofiení i pro studenty vysok˘ch ‰kol. Pfiitom se mûsíãnû nejedná o závratné ãástky. Napfiíklad pfii
mûsíãní úloÏce 200 korun mÛÏete uspofiit za tfiicet let 70 000 korun, av‰ak spoleãnû se státním pfiíspûvkem a podíly na zisku fondu bude na va‰em úãtu pfiibliÏnû pÛl
milionu.
Pro mladé lidi od 18 do 27 let Spofiitelní penzijní fond pfiipravil tzv. Jubilejní prémii ve v˘‰i 600 korun. Tuto prémii spoleãnû se smlouvou o penzijním pfiipoji‰tûní
u SPF vám mÛÏe darovat nûkdo z blízk˘ch tfieba k narozeninám, promoci nebo také bez udání dÛvodÛ. Jubilejní prémie ve v˘‰i 600 korun je zároveÀ pfiedplatn˘m
na penzijní pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem na dobu prvních tfií mûsícÛ. Po jejich vyãerpání se mÛÏete dohodnout s rodiãi nebo prarodiãi – právû oni vám po
dobu studia mohou pfiíspûvky platit.
A nakonec, jestliÏe chcete vzít svÛj osud do vlastních rukou, tento dárek si mÛÏete dát kaÏd˘ sám. Kromû prémie získáte dal‰í v˘hody od SPF: bezplatné Ïivotní
poji‰tûní, moÏnost zaloÏení finanãnû zajímavého Spofiitelního penzijního úãtu, v˘hodn˘ prodej cenn˘ch papírÛ ve prospûch penzijního pfiipoji‰tûní. Pokud vyuÏijete v˘‰e uvedené nabídky âeské spofiitelny (pofiídíte si kartu VISA Electron Student)
i Spofiitelního penzijního fondu (uzavfiete smlouvu o penzijním pfiipoji‰tûní u SPF)
získáte pro první rok

KARTU EURO<26 OD SPF
ZDARMA
Navíc Vám âeská spofiitelna poskytne 10 % trvalou slevu z ceny karty VISA
Electron Student.
Podrobné informace zájemcÛm sdûlí pracovníci v kaÏdé poboãce âeské spofiitelny nebo v Informaãním a poradenském stfiedisku SPF, tel. 02/21516308-9, najdete je také na stránkách Internetu: http://www.finance.cz/prezent/spf.
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Kulturní události mûsta Brna objektivem Anny Peckové
V jeden den se v brnûnském knihkupectví
Barviã a Novotn˘ setkali pfii autogramiádû
dvû známé osobnosti ãeské kultury – spisovatelka Iva Hercíková a filmov˘ reÏisér,
herec, scénárista a nyní i úspû‰n˘ sloupkafi Jifií Menzel. 9. bfiezna zde totiÏ podepisovali své poslední autorské v˘tvory.
Kniha Vá‰eÀ od Ivy Hercíkové jistû potû‰í
Ïenské ãtenáfiky a pfii ãtení vybran˘ch
sloupkÛ Jifiího Menzela v knize Tak nevím
(podruhé) si slovy autora mÛÏe kaÏd˘ poloÏit sám pro sebe otázku: „Tak nevím, je
to opravdu tak?” Skeptik Menzel totiÏ nerad nûco kategoricky tvrdí, vÏdyÈ ví, Ïe
„pochybování b˘vá plodnûj‰í” a Ïe „nejlépe
vyslovené pravdy nikdy nenahradí to, na
co si ãtenáfi ãi posluchaã nepfiijde sám.“
O sv˘ch sloupcích, pravidelnû vycházejících v ãasopise STORY, napsal: „Nechtûl
bych, aby nûkdo bral tyto sloupky nûjak
moc váÏnû. Staãí mi, jestli trknou. Nejsem
myslitel tak hlubok˘, a taky je jen velmi
málo vûcí, které by se mûly brát opravdu
váÏnû.”
A jak se o svém novém kolegovi vyjádfiila
Iva Hercíková? Definovala ho jako herce
nemravn˘ch rolí a reÏiséra moralizujících
filmÛ a dala mu vtipnou nálepku – ãesk˘
Woody Allen. Nakonec si povzdychla, Ïe
k mnoha (chud˘m) spisovatelÛm pfiibyla
dal‰í konkurence.

Jedním z vystavovan˘ch exponátÛ Defilé 98 byla také plastika akademického
sochafie Vladimíra Preclíka, vedoucího sochafiského ateliéru na Fakultû v˘tvarn˘ch
umûní VUT.

70 let jiÏ uplynulo od vzniku brnûnského v˘stavi‰tû v Pisárkách. Ve stejném roce, kdy bylo dokonãeno, se také konala velkolepá V˘stava soudobé kultury v âSR. Do její pfiípravy
se tehdy zapojili pfiední ãe‰tí architekti. Od tûchto událostí právem získalo mûsto Brno pfiívlastek veletrÏní. V˘stavi‰tû pak pro‰lo dal‰ími v˘znamn˘mi obnovami, dostavbami i rekonstrukcemi, z nichÏ tou poslední byla pfiestavba pavilonu G.
70. v˘roãí brnûnského v˘stavnictví pfiipomenula od 18. února do 8. bfiezna 1998 expozice
Defilé v Domû umûní. Na vernisáÏi v˘stavy, instalované ke stejné pfiíleÏitosti v novû
rekonstruovaném pavilonu G, doprovázeli brnûnskou primátorku Dagmar Lastoveckou
generální fieditel a. s. BVV Antonín Surka spolu s Václavem Svobodou.

Dûní kolem nás
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Brnûnské v˘stavi‰tû poctil svou náv‰tûvou v dobû konání
veletrhu SALIMA také vala‰sk˘ král Boleslav Polívka.
Majestátnû rozdával podpisy masám a jednomu z náv‰tûvníkÛ, kter˘ veliãenstvu pfiedloÏil „pas vala‰ského království”,
udûlil pfied zraky na‰í fotoreportérky bezvizovick˘ styk. Podle
jin˘ch svûdkÛ sv˘m podpisem stvrzoval i kvalitu vystavovan˘ch v˘robkÛ.
Atmosféru Bretanû vnesli mezi BrÀany
sv˘m keltsk˘m koncertem dva hudebníci z druÏebního mûsta Rennes – Jean
Baron a Christian Anneix. Zahráli na
tradiãní lidové hudební nástroje bombarde a biniou-koz.

Dlouhou cestu od obrázku k písmu, jak
ho známe dnes, dokumentovala stejnojmenná v˘stava, kterou uspofiádalo
Dûtské muzeum Moravského zemského
muzea v pfiízemí Dietrichsteinského
paláce. „Latinské písmo se v ãeském
státû prosazovalo od 10. století a do
13. století byla jeho jedin˘m druhem
Karolínská miniskula,“ uvedla pfii v˘kladu k v˘stavû její kurátorka Martina
Nesnídalová (na snímku). Od té doby
písmo doznalo mnoha promûn a dnes
jeho charakter i dal‰í v˘voj ovlivÀují
poãítaãe.
Bfieznové dny i letos byly v Brnû zasvûceny Francii. Konal se dal‰í roãník DnÛ
francouzské kultury „Bonjour Brno”. Jednou z v˘stav uspofiádan˘ch pfii této pfiíleÏitosti byla expozice âeské centrum v PafiíÏi, která pfiedstavila vítûzn˘ projekt
soutûÏe vypsané v roce 1991 a fotografie centra, jeÏ bylo pfiestavûno podle návrhÛ
ZdeÀka Zdafiila, Heleny Jiskrové a Víta Másla. VernisáÏe, konané 5. bfiezna v síni
Obce architektÛ, se zúãastnil fieditel brnûnské Alliance Francaise Pierre Nadaud
(zleva) a zástupce Alliance Francaise v PafiíÏi Philippe Leblance (vpravo).

(-yk-)
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HfibitÛvek jako z marcipánu

Mlad‰í dcera Mika Alexe.

Ruskou Ameriku, dne‰ní stát Alja‰ku, prodanou
AmeriãanÛm v roce 1867, dodnes pfiipomínají tamní
názvy usedlostí, vodních tokÛ ãi pohofií. Nejpatrnûj‰í
stopou dávné pfiítomnosti RusÛ v této obrovité severské zemi jsou v‰ak cibulovité bánû tu a tam zachovan˘ch pravoslavn˘ch kostelíkÛ a kapliãek. Neobyãejnû
pozoruhodn˘m místem s patinou dávné ruské historie je alja‰ská vesniãka Eklutna, vzdálená asi
40 km severov˘chodnû od tichooceánského pfiístavu
Anchorage. Její poãátky sahají do roku 1650, kdy na
své objevení z ruské strany Alja‰ka teprve ãekala.
Vesniãka má dnes jen 60 stál˘ch obyvatel, pfiíslu‰níkÛ
indiánského kmene Denaina (ãi Tanaina), kter˘ je
souãástí spoleãenství AthabaskÛ, pfiedstavujících nejpoãetnûj‰í skupinu pÛvodních obyvatel Alja‰ky.
Nejmalebnûj‰ím místem Eklutny je dodnes pouÏívan˘
hfibitÛvek, kter˘ sv˘m stylem a pestrobarevností nemá
na celém americkém kontinentu obdoby. Spojila se
tu dávná tradice indiánÛ AthabaskÛ s vlivem ruské
pravoslavné církve. Místo kvûtin na ãerstvém hrobû
neboÏtíka pozÛstalí pokládají novou houni. KfiíÏem
v jeho nohou symbolizují pfiíslu‰nost k pravoslaví. Na
ãtyfiicát˘ den rodina zbuduje na hrobû dfievûn˘ domeãek, zvan˘ „dÛm ducha”, a vyzdobí jej pastelov˘mi
barvami, které jí dle kmenové tradice náleÏí. Velikost
domeãku je obvykle úmûrná vûku zemfielého. Kdysi
se ve v˘roãních dnech kladla na hrob je‰tû miska
r˘Ïe, smíchaná s medem a rozinkami.
Souãástí hfibitovního areálu jsou dva dfievûné kostelíky, oba zasvûcené svatému Mikulá‰i, patronu
Eklutny. Star˘ srubov˘ kostelík postavili pfiedkové
dne‰ních vesniãanÛ v letech 1845–1886 pod dohledem pravoslavného ruského misionáfie Igumena
Nikolaje. Interiér kostelíka v pfiísvitu mihotav˘ch plamínkÛ voskov˘ch svící zdobí prastaré drahocenné
ikony.

Malebné rovy v alja‰ské Eklutnû
Novûj‰í kostelík, svítící bûlobou, pochází z let
1954–1962. I ten je vyzdoben vzácn˘mi rusk˘mi
ikonami, svícny a fiadou cenn˘ch liturgick˘ch pfiedmûtÛ, z nichÏ vût‰ina je star‰í neÏ 350 let a byla na
Alja‰ku pfiivezena poãátkem 19. století rusk˘mi lodûmi. BohosluÏby tu obãas vykonává putující knûz.
Kostelík je také dílem vesniãanÛ, které v dobû stavby
vedl Maxim Alex, zvan˘ Mike, syn posledního náãelníka Eklutny, zemfielého v roce 1953. Právû tehdy
Mika Alexe poprvé schvátil infarkt. Bylo to váÏné, poleÏel si pÛl roku v nemocnici a alja‰sk˘ pravoslavn˘
biskup John Zlobin mu pro v‰echny pfiípady pfii‰el
udûlit poslední pomazání. I sám Leontij Turkeviã, metropolita se sídlem v New Yorku, kter˘ tehdy pob˘val
na Alja‰ce, nav‰ívil nemocného Mika, aby mu poÏehnal k cestû na vûãnost. Mike Alex v‰ak infarkt pfieÏil,
a to s pfiesvûdãením, Ïe ho k Ïivotu navrátili církevní
otcové. Zato se pak vzornû staral o star˘ kostelík
i hfibitÛvek a s pfiáteli se pustil do stavby nového kostela. V˘sledku své bohulibé ãinnosti si je‰tû mohl uÏít.
Zemfiel totiÏ aÏ po druhém infarktu v roce 1977, jak
jsem zjistil z údaje na náhrobní desce pfied „domeãkem jeho ducha“ s ãervenou stfií‰kou.
Cel˘ areál hfibitÛvku s obûma kostelíky doplÀují
dvû dfievûné kapliãky ze 70. let tohoto století.
Kapliãku s modrou bání symbolizující vesmír postavily indiánské dûti. Je to kopie sibifiské kaple a je zasvûcená Theodokos – Matce boÏí, Pannû Marii, druhá
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kapliãka pak svatému Hermanovi, jednomu z prvních
rusk˘ch misionáfiÛ na Alja‰ce a prvnímu ruskému
pravoslavnému svatému, kter˘ byl na americké pÛdû
kanonizován.
Z dfievûného stavení naproti hfibitÛvku se d˘milo.
Pohled oknem dovnitfi mi potvrdil odhad, Ïe je tu su‰árna ãi udírna lososÛ. Patfiívala právû onomu Miku
Alexovi, kter˘ b˘val rybáfiem a úlovky tu zpracovával
pro zásobu na zimu. Jinak byl po tfiicet let zamûstnán
coby pfiedák na alja‰ské Ïeleznici, dokud ho nesklátil
infarkt. Nasával jsem libou vÛni udících se ryb, kdyÏ
za mnou ze sousedního srubového domku pfii‰la velmi milá paní a srdeãnû mû zvala k náv‰tûvû. Byla to
dcera Mika Alexe. I s její star‰í sestrou jsem se seznámil. K mému pfiekvapení obû dámy mûly velmi dobré
povûdomí o âeské republice. Právû se vûnovaly ruãní
práci, a tak jsem s nelíãen˘m zájmem sledoval jejich
zruãné prsty, umnû vy‰ívající mokasiny. Obû indiánky
hovofiily dokonalou angliãtinou a samozfiejmû i kmenov˘m jazykem, kter˘, jak mi vysvûtlily, je velmi blízk˘ jazykÛm indiánÛ Navaho a ApaãÛ Meskaleros, Ïijících nûkolik tisíc kilometrÛ daleko na jihozápadû
Spojen˘ch státÛ. Tato skuteãnost potvrzuje spoleãn˘
pÛvod indiánsk˘ch obyvatel Severní Ameriky. Rád na
sestry Alexovy vzpomínám. Bylo s nimi pûkné posezení. „Thank you!” – louãil jsem se s nimi, „ãínan” –
díky! – v jejich jazyku.
Doc. Ing. Vladimír USTOHAL, CSc.
Foto: autor
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