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na VUT v Brnû
Na úvod akademického roku 1998/99
V souvislosti s implementací V· zákona povaÏuji za nutné zmínit nûkolik skuteãností. V prvé fiadû jde o ãasové termíny, ve kter˘ch mají b˘t vnitfiní pfiedpisy koncipovány, pfiíslu‰n˘mi orgány ‰koly schváleny a M·MT pfiedloÏeny k registraci
(pro pfiesnost jde o statut ‰koly, volební a jednací fiád AS ‰koly, vnitfiní mzdov˘
pfiedpis, jednací fiád vûdecké rady, fiád v˘bûrového fiízení pro obsazování míst
akademick˘ch pracovníkÛ, studijní a zku‰ební fiád, stipendijní fiád a disciplinární fiád; mimo to je tfieba pfiipravit pro jmenování seznam ãlenÛ správní rady
‰koly). Obecnû platí, Ïe tyto vnitfiní pfiedpisy má ‰kola pfiedloÏit k registraci do
konce roku 1998, respektive do 1. 7. 1999. Pro nûkteré z tûchto dokumentÛ je v zákonû zavedeno tzv. pfiechodné období, vût‰inou urãené na dobu 4 let. Zfiejmû nepochopením a nesprávnou interpretací tohoto ustanovení vzniká u nûkter˘ch
pracovníkÛ dojem, Ïe vlastnû není proã spûchat a na formulaci je k dispozici
celá tato doba.
Konzultacemi na M·MT jsme ovûfiili, Ïe pfiechodná doba je definována pouze proto, aby souãasn˘m studentÛm bylo umoÏnûno dokonãit studia podle regulí platn˘ch k datu zahájení (nemûnnost podmínek v prÛbûhu procesu). Je proto nutné
velmi intenzívnû pracovat na pfiípravû tûchto pfiedpisÛ, aby bylo moÏno poÏadované termíny dodrÏet. Vedení VUT je si této naléhavosti vûdomo a ãiní v‰echny potfiebné kroky k pokud moÏno nekoliznímu prÛbûhu tohoto procesu.

VáÏení kolegové, milí studenti,
do nového akademického roku vstupujeme ve znamení váÏn˘ch zmûn, které se
odehrály v prvních dvou tfietinách roku 1998. Je to v prvé fiadû nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon s platností vût‰iny paragrafÛ od 1. 1. 1999 a zmûna vlády âR, která pfiinesla i v˘mûnu na postu ministra ‰kolství. Zatímco v˘mûna ministra by v duchu
stále se zvût‰ující nezávislosti vysok˘ch ‰kol na státní správû a politickém uspofiádání spoleãnosti nemûla mít na Ïivot akademické obce a ‰koly zásadní vliv
(je to ostatnû pát˘ ministr za dobu funkãního období souãasného vedení VUT),
dÛsledky nového zákona mohou b˘t velmi hluboké. Úmyslnû fiíkám mohou b˘t,
protoÏe kromû toho, Ïe zákon ã. 111/1998 o V· mûní dosud státní vysoké ‰koly na
vefiejné, otevírá moÏnost zakládat soukromé vysoké ‰koly a zavádí novou kategorii neuniverzitních vysok˘ch ‰kol, umoÏÀuje vefiejn˘m vysok˘m ‰kolám provést
velmi zásadní zmûny ve své struktufie, samosprávû, orientaci, fiízení i ekonomické
strategii. Zmûny jistû ne neomezené, ale ohraniãené mantinely stanoven˘mi spí‰e
ekonomick˘mi, odborn˘mi a personálními podmínkami neÏ direktivami „shora“.
Jeden pfiíklad: platové podmínky zamûstnancÛ se od 1. 1. 1999 budou fiídit vnitfiním pfiedpisem vysoké ‰koly, kter˘ mÛÏe zachovat dosavadní formy platÛ, nebo
je mÛÏe od základu zmûnit. Limitující jsou pouze obecné zásady zákoníku práce,
finanãní moÏnosti ‰koly a – pochopitelnû – souhlas akademického senátu ‰koly.

Co zejména lze oãekávat? VUT patfií k tûm ãesk˘m vysok˘m ‰kolám, které fiadu v˘znamn˘ch opatfiení nutn˘ch pro zafiazení mezi moderní univerzity evropského typu jiÏ provedly. Proto soudíme, Ïe Ïádné drastické zmûny nás neãekají.
Domníváme se v‰ak, Ïe formulace vnitfiních pfiedpisÛ je vhodnou pfiíleÏitostí k realizaci úprav a zmûn vedoucích k uskuteãnûní toho, o ãem jsme jiÏ pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech hovofiili. Je to zejména optimalizace struktury ‰koly, opatfiení vedoucí
k ekonomick˘m úsporám ve v˘uce a ke zv˘‰ení kvality i objemu vûdecké a v˘zkumné ãinnosti. Pfiíprava v˘zkumn˘ch zámûrÛ fakult i úvahy o novû definovan˘ch studijních programech ukázaly, Ïe uvolnûné mantinely kladou pfiedev‰ím
zv˘‰ené nároky na odpovûdné rozhodování vedení fakult i celé ‰koly.
Pfievod majetku do vlastnictví vysok˘ch ‰kol, kter˘ se uskuteãní rovnûÏ k 1. 1. 1999,
vedl na M·MT k úvahám o odlouãení kolejí a menz od vysok˘ch ‰kol a ustavení
nûjaké formy neziskové organizace, která by tyto instituce spravovala. Toto opatfiení je moÏná na místû v Praze, kde existuje velká nevyváÏenost mezi jednotliv˘mi vysok˘mi ‰kolami, co se t˘ãe poãtu míst, kter˘mi ‰kola disponuje v pomûru
k poãtu sv˘ch studentÛ. Rozhodnû v‰ak to není pfiípad Brna, kde rektofii v‰ech ‰esti
‰kol tyto disproporce znají a vzájemnû si vypomáhají. Riziko zneuÏití tohoto kroku
(„tunelování“ a jiné praktiky) se nám zdá v souãasném právním prostfiedí tak vysoké, Ïe rozhodnû odmítáme tyto pokusy a navrhujeme takovou úpravu stávajícího
systému, která by pfii zachování kolejí a menz ve vlastnictví ‰koly minimalizovala jeho pfiípadné nev˘hody. Doufejme, Ïe M·MT nebude trvat na zavedení celostátnû platného systému a citlivû pfiihlédne k regionálním podmínkám.

(pokraãování na stranû 3)

Redakãní sloupek
VáÏení ãtenáfii,
ve svém posledním redakãním sloupku psaném na konci ãervna jsem tehdy vyjádfiila
nadûji, Ïe letos se na‰í zemi niãivé záplavy vyhnou. AniÏ jsem mûla úmysl hrát si na
vûdmu, se má optimistická pfiedpovûì bohuÏel nevyplnila. Vodní Ïivel i letos fiádil
v nûkter˘ch oblastech na‰í zemû a v mnohem hor‰ím rozsahu pak i na jin˘ch místech
svûta. To leto‰ní léto bylo vÛbec bohaté na rÛzné pfiírodní katastrofy a klimatické v˘kyvy. Zfiejmû nám pfiíroda dává jednu lekci za druhou a jasná znamení, Ïe máme nûco v˘raznû zmûnit v pfiístupu k ní a Ïivotu vÛbec. Potfiebujeme snad je‰tû tûÏ‰í lekce,
abychom pochopili? MoÏná uÏ chápeme, ale málo pro celkové ozdravûní konáme.
Nicménû ono abnormálnû a rekordnû horké léto skonãilo a pfied námi je nov˘ ‰kolní rok. Jsou lidé, ktefií nemají
zmûny pfiíli‰ v lásce, a fiíká se, Ïe ãím star‰í ãlovûk, tím se hÛfie mûní. I v oblasti ‰kolství, jak se ukazuje, nebude o zmûny nouze, a nic jiného nám nezb˘vá, chceme-li se hnout kupfiedu a víc do Evropy. Na zmûny, které probíhají ve spoleãnosti, v politice, ekonomice, vûdû a technice, je tfieba pruÏnû reagovat. Vysok˘ch ‰kol se
v tomto ohledu nejvíce dotknou zmûny související s implementací nového vysoko‰kolského zákona, nicménû
VUT chvátající v ústrety sv˘m velk˘m oslavám, zrychluje – jak se zdá – tempo svého v˘voje. Leccos ostatnû ve
svém úvodním slovû naznaãuje rektor VUT, prof. Vavfiín.
O v‰ech pfiipravovan˘ch zmûnách vás budeme prÛbûÏnû informovat. Ostatnû i ná‰ ãasopis hodlá doznat jist˘ch
zmûn, samozfiejmû – a doufejme – k lep‰ímu. K tomu mají pfiispût napfiíklad nové rubriky více mapující tvÛrãí ãinnost na‰ich ústavÛ. Rádi bychom také na stránkách ãasopisu pravidelnû otiskovali populárnû-nauãné
ãlánky i diskuse a úvahy nad aktuálními tématy. To se v‰ak neobejde bez aktivní úãasti vás – akademické obce.
Bohat‰í obsah sice chystáme pro následující 10. ãíslo, nicménû i v tomto vydání, zahajujícím ‰kolní rok, pfiiná‰íme dÛleÏité informace, podnûtné ãlánky – leckdy provokující – a na‰e oblíbené pravidelné rubriky. Rádi
bychom, aby ãasopis nejen informoval o událostech na‰í ‰koly, ale i podnûcoval ãtenáfie k zamy‰lení a úvahám a rovnûÏ pfiiná‰el zajímavá fakta z rÛzn˘ch oborÛ. V poslední dobû jsme mûli díky pfiíspûvkÛm doc.
Schmeidlera moÏnost si v‰ichni roz‰ífiit obzor v oblasti architektury.
Pfiib˘vá i ãlánkÛ oddechov˘ch, takov˘ch, které – cituji doc. Ustohala – „se dají ãíst i s jabkem v ruce“. Vyprávûjí
nejãastûji o záÏitcích z cest a rádi nám je pí‰i i studenti, ktefií absolvovali v zahraniãí studijní stáÏe.
KaÏdému jistû prospûje obãasná zpûtná vazba o tom, co a jak dûlá. Proto vítáme va‰e pfiipomínky, nápady,
návrhy a hodnocení. Pi‰tû nám je tfieba na na‰i e-mailovou adresu (konecna@ro.vutbr.cz).
Pfieji vám v‰em úspû‰n˘ ‰kolní rok a odvahu ke zmûnám.

Redakãní rada ãasopisu Události na VUT
Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. – prorektor pro vzdûlávací ãinnost VUT
Doc. Ing. Petr Sáha, CSc. – prorektor pro rozvoj VUT
PhDr. Alena Mizerová – vedoucí nakladatelství VUTIUM
Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. – Fakulta stavební
Doc. Ing. Zdenûk Skála, CSc. – Fakulta strojní
Prof. Ing. Jifií Matou‰ek, DrSc. – Fakulta chemická
RNDr. NadûÏda Uhdeová – Fakulta elektrotechniky a informatiky
Doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc. – Fakulta architektury
Ak. malífi Jan Meisner – Fakulta technologická
Ing. Roman Bobák – Fakulta managementu a ekonomiky
Petra Hendrychová – Fakulta podnikatelská
PhDr. Pavel Ondraãka – Fakulta v˘tvarn˘ch umûní
Ak. sochafi Petr Jedliãka – Fakulta v˘tvarn˘ch umûní
Martina Olexová – studentka a ‰éfredaktorka pfiílohy NO NAME
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Uzávûrka ãísla: 1. 9. 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 1. dne v mûsíci.
âasopis je vystaven ve formátu „PDF“ na
Internetu, na hlavní stránce Rektorátu VUT
(http://www.vutbr.cz/nakl/udalosti.htm).
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Zprávy z Rektorátu

Na úvod akademického roku (pokraãování ze str. 1)

Z kolegií rektora

Nadcházející akademick˘ rok je pro VUT v˘znamn˘ zejména tím, Ïe v jeho druhé
polovinû zaãnou oslavy 100. v˘roãí zaloÏení ‰koly. Zahájíme je slavnostním zasedáním roz‰ífiené vûdecké rady a plesem VUT dne 18. 3. 1999. Vyvrcholením pak
bude fiada akademick˘ch slavností na zaãátku listopadu 1999. Byli bychom rádi, kdyby tato událost ve‰la do ‰irokého povûdomí v‰ech obãanÛ mûsta Brna i celého regionu. Brno i jeho okolí bylo známé sv˘m prÛmyslov˘m potenciálem jiÏ od
dob Rakousko-uherského císafiství a je na‰í povinností pfiispívat k udrÏení a rozvoji této tradice. Jako nejstar‰í brnûnská vysoká ‰kola k tomu máme nejen historické pfiedpoklady, ale i dostateãné vûdecké a pedagogické kvality. V˘znamn˘m
krokem by mûlo b˘t zaloÏení spolku absolventÛ a pfiátel VUT, které se pfiipravuje
na zaãátek roku 1999.

7. ãervence 1998
• Rektor VUT prof. Vavfiín vyzval akademickou obec k diskusi o stavu, potfiebách
i zmûnách informaãní infrastruktury na VUT. Ve v˘zvû se praví, Ïe „VUT musí neodkladnû pfiistoupit k razantním krokÛm, které zmûní celkové informaãní prostfiedí na VUT“. Diskuse, která probíhá prostfiednictvím konference na poãítaãové síti
od 10. 7. do 30. 9. 1998, se stane zásadním podkladem k rozhodnutím a opatfiením, které vedení VUT v blízké budoucnosti pfiijme.

ve zkratce

• Rektor opakovanû vyhlásil interní soutûÏ o grafickou znaãku – logo oslav 100. v˘roãí VUT (vystaveno na Internetu).
• Na WWW stránkách se nacházejí také informace o oslavách VUT.

Asociace rektorÛ evropsk˘ch univerzit (CRE) na svém 11. valném shromáÏdûní v Berlínû ve dnech 26. aÏ 29. srpna 1998 jednala o úloze univerzit ve spoleãnosti (The Public Role of the University) jako o hlavním tématu celého zasedání. Závûr z mnoha pfiednesen˘ch referátÛ i diskusí je jednoznaãn˘: univerzity jsou vedoucí silou pokroku, prosperity i kulturní
úrovnû spoleãnosti. Pokusme se zhodnotit, zda plníme tuto roli zejména
v oblasti, která je nám vzhledem k orientaci na‰í ‰koly pfiisouzena. JestliÏe
zjistíme, Ïe tomu tak není, ptejme se proã a hledejme cesty, jak tyto pfiekáÏky odstranit. Myslím, Ïe diskuse o tomto problému by mûla probíhat
v prvé fiadû na stránkách Událostí na VUT, a tímto k tomu v‰echny ãleny
akademické obce vyz˘vám.
Nová vláda âR ve svém prohlá‰ení uznala dÛleÏitost vzdûlání i vûdecko-v˘zkumné ãinnosti. Pfiesto nelze oãekávat, Ïe ekonomická situace vysok˘ch ‰kol bude
v brzké dobû v˘raznû zlep‰ena. Stále platí ono známé „pfiiãiÀ se a bude ti pomoÏeno“. Na kaÏdém z nás záleÏí, jaká bude na‰e budoucnost v kontextu evropského spoleãenství a zejména na‰e postavení v souboru evropsk˘ch univerzit. Spolu
s cel˘m vedením VUT vûfiím, Ïe v této soutûÏi dobfie obstojíme.
Prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc.
rektor VUT v Brnû

• Usnesení vlády âR z 10. 6. 1998 o principech vûdní politiky lze nalézt na internetové adrese (http://www.vlada.cz/rady/rvv/leg isl/uv98397.win.htm).
• M·MT uvádí na stránkách WWW rozsáhl˘ servis k novému vysoko‰kolskému zákonu.
• Zamûstnanci VUT jsou povinni doplnit na své osobní kartû vystavené v Internetu
v aplikaci „Personalistika na VUT“ (adresa: http://gi.ro.vutbr.cz) nezbytné údaje
(napfi. e-mail, tel. ãíslo aj.).
• Zahraniãní oddûlení Rektorátu VUT disponuje ve svém rozpoãtu limitovan˘mi
prostfiedky k podpofie aktivní úãasti doktorandÛ na zahraniãních konferencích.
Toto oddûlení také pfiipravuje cizojazyãnou informaci pro zahraniãní studenty na
VUT, která bude obsahovat základní údaje o Brnu a VUT.
• Aula Q na Fakultû strojní bude upravena tak, aby v ní mohla probíhat jak v˘uka,
tak i promoce fakult. Rekonstrukce, která se obejde bez finanãní spoluúãasti fakult,
by mûla b˘t realizována v roce 2 000.
• Dozorãí rada SKM doporuãuje ukonãit provoz menzy PPV, Kolejní 2 k 31. 12. 1998,
zfiídit v˘dejnu hotov˘ch jídel v I. NP SC I (nyní bufet), rekonstruovat prostory
v I. NP (vedle vrátnice bloku K2) na prodejny potravin a zfiídit pizzerii v bloku K1
(nyní bar Pegy). Do konce roku se podafií zatím realizovat jen zfiízení pizzerie v bloku K1 jako náhradu za uzavfienou menzu. Pizzeria by mûla b˘t otevfiena 4. 1. 1999.
• V záfií oslaví Fakulta podnikatelská 5. v˘roãí svého zaloÏení. (Zprávu o oslavách
pfiinese pfií‰tí ãíslo Událostí).
25. srpna 1998
• Rektor poÏádal dûkany fakult, aby ve vedení sv˘ch fakult prodiskutovali základní
pfiedstavy o tvorbû vnitfiních pfiedpisÛ, jak je vyÏaduje implementace zákona o vysok˘ch ‰kolách. Celá záleÏitost spûchá vzhledem k nutnosti pfiedloÏit tyto materiály k registraci na M·MT do 31. 12. 1998. Je tfieba mít na mysli, Ïe z tûchto pfiedpisÛ bude jiÏ vycházet nové pfiijímací fiízení. Podle nového vysoko‰kolského zákona
má b˘t v rámci v‰ech V· transformováno 7 tisíc oborÛ do 200 studijních programÛ.
Uchazeãi tedy budou od pfií‰tího roku pfiijímáni do studijního programu, nikoliv
oboru jako doposud. Na dal‰ím kolegiu bude jiÏ upfiesnûn harmonogram tvorby
nov˘ch vnitfiních pfiedpisÛ.
• Prorektor pro tvÛrãí ãinnost VUT prof. KadrnoÏka oznaãil poãty v˘stupÛ z vûdecko-v˘zkumn˘ch úkolÛ za rok 1997, které byly ke dni 24. 8. 1998 odeslány, za
naprosto nepfiijatelné. Sv˘m nízk˘m poãtem nemohou totiÏ odpovídat skuteãné
úrovni vûdecko-v˘zkumné práce, která na jednotliv˘ch fakultách probíhá. Proto je
tfieba tyto informace do 9. 10. 1998 doplnit.
• Na v‰ech fakultách byla pracovnicí kontrolního útvaru Re provedena kontrola
pfiijímacího fiízení. Bûhem ní byly zji‰tûny v˘razné rozdíly v kvalitû mezi nûkter˘mi
fakultami.

Zprávy z Rektorátu
Z kolegií rektora

ve zkratce (pokraãování ze str. 3)

• Rektor vyzval dûkany, pfiípadnû dal‰í pracovníky fakult k diskusi o obsahu ãasopisu Události na VUT. Podle nûj ãasopis postrádá zejména ãlánky techniãtûji zamûfiené.
• Prorektor KadrnoÏka informoval o v˘zkumném programu z Japonska, kter˘ se zamûfiuje na problematiku skleníkového efektu, a sice na otázku, jak zabránit vzniku
skleníkov˘ch plynÛ, pfiípadnû jak je zachytit a dále jak zamezit vzniku dal‰ích ‰kodlivin v Ïivotním prostfiedí. Program je vypsán na 1 rok a dotován je ãástkou do
10 mil jenÛ. Podrobnosti lze obdrÏet na odd. vûdy a v˘zkumu Rektorátu VUT.
• Ke dni 31. 8. 1998 skonãilo druhé tfiíleté období projektu z programu TEMPUS
na téma evaluace studia. Pfii té pfiíleÏitosti se uskuteãnilo na pÛdû VUT pracovní setkání, na nûmÏ se se‰li zástupci 3 ãesk˘ch a 14 evropsk˘ch univerzit. V Lednici na
Moravû tou dobou probíhal dal‰í projekt, zamûfien˘ na zlep‰ení práce zahraniãních
oddûlení moravsk˘ch univerzit.
• K 1. 11. 1998 bude v souvislosti s pfiijat˘mi studenty aktualizován generel.
• Fakulta strojní byla vybrána jako model pro nov˘ zpÛsob financování z prostfiedkÛ M·MT.
• DûkanÛm fakult byl pfiedán písemn˘ návrh vãetnû stanov t˘kající se zaloÏení
spolku absolventÛ a pfiátel VUT v Brnû, kter˘ ponese název „Technicum“.
• Dûkan Fakulty chemické oznámil, Ïe fakulta ukonãila stûhování do nov˘ch prostor na PurkyÀovû 118. Dále sdûlil, Ïe ‰kola ve spolupráci s a. s. Fatra Napajedla získala grant z prostfiedkÛ MPO.
• Na Masarykovû univerzitû dochází k 1. 9. 1998 ke zmûnû rektora. Nov˘ rektor –
prof. RNDr. Jifií Zlatu‰ka, CSc. – bude slavnostnû inaugurován 9. 10. 1998.
Prof. Vavfiín navrhuje udûlit odstupujícímu rektorovi prof. RNDr. Eduardu
Schmidtovi, CSc. Zlatou medaili VUT. Tento návrh hodlá pfiedloÏit ãlenÛm Vûdecké
rady k vyjádfiení.
• V souvislosti s v˘roãím VUT budou pfiedávány 3 druhy ocenûní: ãestn˘ doktorát,
zlatá medaile, pamûtní medaile. Návrhy mají dûkani fakult zasílat na sekretariát rektora do konce kalendáfiního roku.
• BIC, spol s r.o. (Business and Innovation Centre), zastoupené Ing. Jaroslavem
Chaloupkou, CSc., navrhuje zaloÏit spoleãnû s VUT sdruÏení právnick˘ch osob
(BIC in VUT) s cílem spojit vûdeck˘ a technick˘ potenciál regionu s inovaãním a v˘robním potenciálem informaãních firem za úãelem pfiípravy a realizace inovaãních
projektÛ. Dûkani se mohou seznámit s textem smlouvy a k této záleÏitosti sdûlit své
stanovisko.
(yk)
Pozvánka na v˘stavu
V ãeském centru ve Vídni na
Herrengasse 17 se uskuteãní ve
dnech 7.–23. fiíjna 1998 v˘stava
„Architektonické struktury –
Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal,
CSc.“ Jedná se o soubor modelÛ
v˘znamn˘ch architektonick˘ch
dûl a jejich fotografií, jimiÏ
Fakulta architektury VUT v Brnû
pfiedkládá rakouské odborné i laické vefiejnosti v˘sledky studentsk˘ch prací.
VernisáÏ v˘stavy, jejíÏ zahájení je v 17.00 hod., uvede profesor vídeÀské univerzity
M. Kubelík.
Na programu je i rezonující vystoupení brnûnské skupiny DAMA DAMA.
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Poji‰tûní VUT v Brnû
Spolupráce mezi Vysok˘m uãením technick˘m v Brnû a zakládajícím ãlenem
Asociace makléfisk˘ch spoleãností v âR – poji‰Èovací makléfiskou spoleãností
ITEAD, a.s. zaãala prakticky intenzivnû na zaãátku roku 1997.
Ná‰ postup pfii poskytování sluÏeb je standardní a zejména bezplatn˘. Obsahuje
anal˘zu rizik, jejich kvantifikaci, kvalifikaci a ocenûní. Posuzujeme i úroveÀ prevence a zábrann˘ch opatfiení na zmírnûní ‰kod. Analyzujeme stávající úroveÀ poji‰tûní a vypracováváme pojistn˘ program. V˘bûrov˘m fiízením pojistitele a dal‰ími
ãinnostmi dosahujeme optimalizaci nákladÛ na poji‰tûní. Na‰e ãinnost nekonãí
uzavfiením pojistné smlouvy, ale intenzivnû pokraãuje ve správû pojistné smlouvy
a komplexním pojistném servisu. Komplexním pojistn˘m servisem rozumíme poradenství ve v‰ech druzích poji‰tûní, informovanost o nov˘ch pojistn˘ch produktech, pomoc pfii likvidaci pojistn˘ch událostí, metodickou ãinnost a spolupráci pfii
v˘uce.
Domníváme se, Ïe dobrou kvalitu na‰i práce na loÀské pojistné smlouvû a zejména pfii pfiípravû nové pojistné smlouvy v leto‰ním dubnu ukazuje podstatnû vût‰í
rozsah krytí rizik a znaãná optimalizace nákladÛ na poji‰tûní VUT v Brnû.
Pojistná smlouva kryje rizika ve znaãném spektru odpovídající moÏnostem a potfiebám VUT v Brnû. Souãasnû tato smlouva vyÏaduje od zamûstnancÛ a studentÛ spolupráci a koordinaci ãinností v pfiípadû, pokud dojde k pojistné události nebo ke
‰kodû na majetku a následnému od‰kodnûní .
Metodika pro pfiípad vzniku pojistné události (PU) :
1. podat informaci o vzniku pojistné události kontaktním osobám:
• paní Zemanová – organizaãní a právní odbor na rektorátû VUT v Brnû
Kounicova 67a, od v‰ech fakult v Brnû, tel. : 05/ 41 12 51 11, kl. 115
• Ing. Samková – fieditelství Správy kolejí a menz VUT,
Koleje Pod Palackého vrchem, tel.: 05/ 41 32 12 63 kl. 404
• Mgr. Eva Ambrusová – právní oddûlení fakulty technologické ve Zlínû,
nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, tel.: 067/ 76 10 111 , kl. 317
2. obsah prvotní informace o pojistné události
• datum vzniku PU
• adresa místa vzniku PU ( ústav xy, ulice ãíslo, PSâ mûsto)
• co se stalo
• jaká vznikla pfiedbûÏná ‰koda v Kã
• pfii odcizení vÏdy povolat Policii âR
• hlá‰ení podává jméno, funkce a telefon
Pokud kontaktní osoby nejsou dosaÏitelné, je nutné v˘‰e uvedené informace poskytnout neprodlenû na ITEAD, a. s., Mo‰nerova 16, Olomouc, Ing. Pavel Zmitko
nebo paní Romana Alková, tel./fax./záznamník: 068/ 541 73 70.
Akciová spoleãnost ITEAD v rámci komplexního pojistného servisu a v závislosti na
rozsahu PU zdokumentuje PU. Následnû informuje likvidaãní oddûlení pojistitele
IPB Poji‰Èovny, a.s. o této pojistné události a spolu s povûfien˘mi pracovníky VUT
v Brnû spolupracuje na od‰kodnûní.
Spoleãnost ITEAD, a. s. zavedla od bfiezna 1998 pro zamûstnance a studenty VUT
v Brnû bezplatnou poradenskou sluÏbu v oblasti poji‰tûní.
Jsme pfiipraveni vám poradit a pojistit va‰e rizika v Ïivotním a úrazovém poji‰tûní,
penzijním pfiipoji‰tûní, cestovním poji‰tûní, poji‰tûní obãanském (stavby, domácnosti, odpovûdnost za ‰kody tfietím osobám), poji‰tûní motorov˘ch vozidel i stavebním spofiení.
SluÏby poskytujeme:
kaÏd˘ ãtvrtek 10.00 – 12.00 – odbor organizaãní a právní, Rektorát VUT v Brnû,
Kounicova 67a,
kaÏd˘ sud˘ ãtvrtek 12.30– 14.00 – sekretariát dûkana Fakulty strojní .
V pfiípadû akutní potfieby na telefonním ãísle 068/ 541 73 70 Ing. Pavel Zmitko,
nebo pfies v˘‰e uvedené kontaktní osoby formou schÛzky.
Ing. Pavel ZMITKO
fieditel poboãky Olomouc
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Poslední zasedání Akademického senátu VUT pfied senátními prázdninami se uskuteãnilo 16. ãervna 1998. Pfied jeho zahájením senátofii minutou
ticha vyjádfiili úctu zesnulému ãlenu Senátu doc. RNDr. Janu Kotasovi, CSc.
z Fakulty chemické, kter˘ zemfiel po tûÏké nemoci 3. ãervna 1998.
Dal‰í jednání pak probíhala ve znamení nového vysoko‰kolské zákona, jehoÏ uvedení do praxe s sebou pfiinese fiadu zmûn a tvorbu nov˘ch pfiedpisÛ.
Nov˘ zákon – nové pfiedpisy
K otázce aplikace nového vysoko‰kolské zákona pronesl fiadu vûcn˘ch poznámek
rektor VUT prof. Vavfiín. Pokud se t˘ká pfievodu majetku do vlastnictví ‰koly, bude
VUT poÏadovat to, co nutnû potfiebuje pro v˘uku a v˘zkum. Ministerstvo zatím nevydalo koneãné stanovisko ve vûci transformace SKM. Zatím probíhají jednání
a nejpozdûji do 1. 9. 1998 bude znám jejich v˘sledek. Doc. Münsterová informovala, Ïe Rada vysok˘ch ‰kol zfiejmû bude povaÏovat za platformu pro dal‰í jednání
návrh ministerstva, v nûmÏ jsou koleje a menzy specifikovány jako neziskové organizace s moÏn˘m vût‰inov˘m podílem v‰ech vysok˘ch ‰kol daného mûsta.
Nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon si vyÏádá tvorbu nov˘ch interních pfiedpisÛ, z nichÏ bude nutno co nejdfiíve zpracovat statut VUT, interní mzdov˘ pfiedpis a dlouhodob˘
zámûr VUT. Nûkteré z tûchto dokumentÛ by mûly b˘t hotovy do konce listopadu
tohoto roku a po schválení ministerstvem by od ledna pfií‰tího roku vstoupily
v platnost. Zatím neexistují Ïádné direktivy a pokyny pro jejich zpracování. M·MT
v‰ak pfiipravuje vzory tûchto dokumentÛ.
Na otázku, zda pfii tvorbû tûchto nov˘ch pfiedpisÛ bude vedení VUT spolupracovat
s Akademick˘m senátem, prof. Vavfiín sdûlil, Ïe probíhají a dále budou probíhat
pfiedbûÏná jednání s dûkany fakult. K nim mohou dûkani pfiizvat také pfiedsedy fakultních senátÛ. Na vypracování statutu se budou podílet prorektofii v souãinnosti
s pfiíslu‰n˘mi prodûkany fakult. Zásadní otázky pak projedná vedení s právním oddûlením. V prÛbûhu mûsíce záfií bude moci Senát posoudit první návrhy statutu
a mzdového pfiedpisu.

A co peníze?
Îádné pfiekvapivé zmûny nebudou moci oãekávat zamûstnanci VUT v otázce platÛ.
Prostfiedky na mzdy se budou v roce 1999 pohybovat zhruba ve stejné v˘‰i jako
v roce pfiede‰lém. Vedení VUT se bude snaÏit zachovat tarifní tabulky, ale zároveÀ
vytvofiit nové moÏnosti, jak ohodnotit aktivitu mlad˘ch pracovníkÛ, napfiíklad formou vy‰‰ích pohybliv˘ch sloÏek platu. Bez ohledu na vûk bude moÏno posunout
jejich plat do vy‰‰ích fiádkÛ v tabulkách a odstranit znev˘hodnûní dané vûkem.
Novinkou bude pfiíspûvek na institucionální vûdu, kter˘ se stane vedle dvou dosud
existujících finanãních tokÛ, normativnû pfiidûlovan˘ch na studenta a tvÛrãí ãinnost, souãástí rozpoãtu na rok 1999. Peníze na institucionální vûdu budou rozdûleny podobnû jako souãasn˘ tvÛrãí pfiíspûvek.
Jiné schéma senátu
Vedení VUT také uvaÏuje – stejnû jako jiné velké vysoké ‰koly – o novém sloÏení
AS VUT. V navrÏeném schématu by mûlo b˘t pfiedem stanoveno zastoupení tfií skupin – studentÛ, asistentÛ (lektorÛ), docentÛ a profesorÛ. KaÏdou skupinu by pfiitom volili pfiíslu‰níci dané profesní skupiny. Volba Akademického senátu VUT by
probíhala celo‰kolsky. Do takto rozvrÏeného senátu by se volilo aÏ v pfií‰tím volebním období, tedy v listopadu 1999.

Zprávy z Akademického senátu
Jak dále sdûlil prof. Vavfiín, dostává se v souãasné dobû do popfiedí zájmu
Technologick˘ park a s tím nutnost fie‰it otázku tzv. Zlaté akcie. Jak fiekl, smlouva
mezi VUT a TPB musí b˘t pfiepracována. Rektor pfiitom povede jednání tak, aby byla
zachována pozice VUT vÛãi TPB.
Peníze pro VUT
Prof. Vavfiín dále informoval, Ïe na jeho Ïádost byla pro potfieby VUT uvolnûna
z Fondu vzdûlávací politiky M·MT ãástka 2,735 mil. Kã. VUT rovnûÏ poÏádalo
o pfiíspûvky na v˘daje spojené s nákladnou rekonstrukcí historick˘ch budov na
Vevefií, které byly ve velmi ‰patném, havarijním stavu a které VUT získalo v˘mûnou
za objekt na Barviãovû ulici, vrácen˘ církvi v rámci restituãních nárokÛ.
Finance k realizaci projektu Antonínská jsou pro leto‰ní rok zaji‰tûny a pro pfií‰tí
rok obdrÏí VUT od M·MT dotaci ve v˘‰i 48 mil Kã. Snahou VUT v‰ak bude nav˘‰it
tuto ãástku minimálnû na dvojnásobek.
Prof. Vavfiín podal senátorÛm také informace o pfiípravû oslav VUT, které vypuknou
v bfieznu pfií‰tího roku.
Legislativní zmûny
AS VUT projednal návrh zmûny Statutu Fakulty technologické. Na základû doporuãení legislativní komise byl tento návrh bez dal‰í diskuse jednomyslnû schválen.
Senátofii také obdrÏeli návrh zmûn organizaãního a studijního fiádu Fakulty v˘tvarn˘ch umûní, o nûmÏ se dohodli hlasovat elektronickou po‰tou, aby urychlili jeho
schválení z dÛvodÛ jednání konkursních komisí v prÛbûhu mûsíce ãervna t. r.
O ãem jednala Rada vysok˘ch ‰kol
Se zajímav˘mi informacemi ze zasedání Rady vysok˘ch ‰kol, která se uskuteãnila
v kvûtnu tohoto roku, obeznámila senátory doc. Münsterová. Tehdej‰í ministr
Sokol zde informoval o pfiípravû rozpoãtu na rok 1999. Podle nûj bude M·MT
Ïádat 7 procentní valorizaci v rámci vysok˘ch ‰kol a prioritnû podpofií vûdu.

Námûstek ministra doc. Hálek také sdûlil, Ïe na základû podpÛrn˘ch kritérií budou
v budoucnu vysok˘m ‰kolám pfiidûlovány finanãní prostfiedky ve v˘‰i 5– 10 %.
Nemûly by v‰ak sledovat kvantitu, tedy poãty studentÛ, n˘brÏ kvalitu hlavních
ãinností ‰kol. V této souvislosti zmínil návrh kritérií, podle nichÏ by byly vysoké
‰koly hodnoceny. Materiál se dále zpracovává a ministerstvo vítá v této vûci dal‰í
podnûty.
Vzhledem k tomu, Ïe ãlenové AS VUT vyjádfiili svÛj zájem tento návrh ve spolupráci s rektorem pfiipomínkovat, vznese doc. Münsterová na dal‰ím zasedání pfiedsednictva RV· dotaz na termín podání pfiipomínek.
Senátofii také poÏádali doc. Münsterovou o rozeslání pfiehledu témat, která bude
RV· v leto‰ním roce projednávat, a v pfiípadû zájmu téÏ pfiíslu‰n˘ch materiálÛ, aby
se tak mohly vytvofiit zájmové skupiny zab˘vajícími se tûmito tématy. Jak byli senátofii pozdûji informováni, v‰echny materiály t˘kající se ãinnosti RV· budou od 1. záfií t. r. uvefiejÀovány v elektronické verzi ãasopisu ALMA MATER, jehoÏ první ãíslo
vy‰lo coby pokus jiÏ 30. dubna. âasopis lze vyhledat na internetové adrese:
http://rvs.upce./cz.
Yvonne KONEâNÁ

Ohlasy ãtenáfiÛ
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Kritická poznámka ke zprávû „Ze zasedání AS VUT 24. 3. 1998“
v ã. 5 ãasopisu „Události na VUT“
Návrh finanãního plánu VUT pro rok 1998, pfiedloÏen˘ k projednání v AS VUT, neobsahoval návrh rektora
na rozdûlení rezervních prostfiedkÛ ve prospûch FA
a FAVU, jak by si ãtenáfi mohl myslet. Není pravda, Ïe
senátorÛm „byla pfiedloÏena v materiálu varianta ã. 2“,
projednávan˘ návrh finanãního plánu z 10. 3. 1998
neobsahoval Ïádnou variantu. Kritické stanovisko AS
FA vycházelo z materiálÛ pfiedloÏen˘ch k projednání
a ty krátily finanãní prostfiedky pro FA o 241 tis. Kã
vzhledem k pfiíspûvku v roce 1997 po restrikci, zatímco
napfi. FP byla v návrhu dotována 16 % (2,855 mil. Kã)
a FCH dokonce 19 % (4,386 mil. Kã) nad pfiíspûvek po
restrikci v roce 1997.
Pfiedem ohlá‰ené dvojí zv˘‰ení cen energií, zv˘‰ení
cen telekomunikací a souãasná úroveÀ inflace ve v˘‰i
12 aÏ 13 % umoÏnily FA zpracovat anal˘zu úsporného
hospodafiení, jejímÏ v˘sledkem bylo konstatování, Ïe
s pfiidûlen˘mi prostfiedky nelze bez dluhÛ pfieÏít rok
1998. Je moÏné namítnout, Ïe existuje je‰tû nûjak˘
potenciál úspor. Ano, není to vylouãeno, av‰ak která
jiná fakulta do‰la po restrikcích tak daleko, Ïe zakázala
ústavÛm sluÏební cesty a odebrala v‰echny prostfiedky
na nákup drobn˘ch potfieb vãetnû kanceláfisk˘ch.
PrÛmûrn˘ plat zamûstnancÛ FA stagnuje od roku 1996
na jedné úrovni jako u jediné z fakult VUT. Jsou-li
osobní pfiíplatky na FA pomûrnû vysoké, jiné fakulty
asi poskytují vysoké odmûny. Skuteãnost, Ïe za rok
1997 je na FA nejniÏ‰í celkov˘ prÛmûrn˘ plat, dokládáme redakci statistick˘m v˘kazem z Rektorátu VUT
s Ïádostí o omluvu za zvefiejnûnou dezinformaci.
(PrÛmûrné platy v r. 1997 celkem: FA 12 120 Kã, FAST
12 464 Kã, FS 12 625 Kã, FT 13 125 Kã, FAVU 13 400 Kã,
FEI 13 434 Kã, FAME 14 062 Kã, FCH 14 258 Kã, FP 16
343 Kã; prÛmûrn˘ mûsíãní plat pedagogick˘ch pracovníkÛ V· podle informace z M·MT byl 15 229 Kã).
Novináfisk˘ poklesek autora zprávy pod znaãkou

Omluva
VáÏení ãtenáfii,
v minulém ãísle Událostí se v ãlánku „Noví profesofii
VUT“ objevilo nûkolik závaÏn˘ch chyb, za které se
omlouvám a dodateãnû uvádím správné znûní:
Prof. Ing. Oldfiich Matal, CSc.
Obor: Energetické a hydraulické stroje a zafiízení
Pracovi‰tû: Energetick˘ ústav Fakulty strojní VUT
v Brnû
Narodil se roku 1943 v Malhostovicích. Brnûnskou VUT
ukonãil roku 1966, od roku 1975 je kandidátem vûd.
V osmdesát˘ch letech pak získává oba dva vûdecké
kvalifikaãní stupnû na âSAV v Praze. Od roku 1993 je
docentem, habilitaãní práce nese název „Provozní diagnostika meziokruhové tûsnosti ãlánkov˘ch parních
generátorÛ vyhfiívan˘ch kapaln˘m sodíkem“. V praxi
pÛsobí od roku 1966 nejprve jako samostatn˘ v˘zkumn˘ pracovník V˘zkumného ústavu energetick˘ch
zafiízení v Brnû. Od roku 1992 je fieditelem s. p.
Energov˘zkumu a od roku 1997 stojí v ãele

(hop) spoãívá také v tom, Ïe cituje jako pikantnost nûkteré kritické v˘roky ze stanoviska AS FA a z mého komentáfie, aniÏ se zmiÀuje o pfiíãinách a pfiedev‰ím
o poÏadavku: odstranit chyby v metodice v˘poãtu
pfiíspûvkÛ pro fakulty.
Zástupci FA neÏádali kompenzace, n˘brÏ spravedlivou dotaci.
Nelze zde rozebrat cel˘ pfiípad, uvedu jen dlouhodobû praktikovanou diskriminaci umûlecké tvÛrãí ãinnosti. Na rozdûlení 17 % finanãních prostfiedkÛ urãen˘ch pro vûdu a v˘zkum (tzn. tvÛrãí ãinnost) na fakultách má prvofiad˘ vliv, kolik penûz fakulta získala
v pfiedchozích dvou letech z v˘zkumu vãetnû grantÛ.
FA pro charakter profese architekta a absenci prÛmyslovû podnikatelského zázemí nemá pfiístup k v˘zkumu a omezenû ke grantÛm Fondu rozvoje V·. Vyvíjí
v‰ak tvÛrãí ãinnost, napfi. smûrem k úfiadÛm státní
správy a kulturním institucím. Podle m˘ch dílãích informací z posledních mûsícÛ vím o konkrétní pomoci
jedné povodní postiÏené oblasti (Doc. Ing. arch.
D. Glosová a kol.), o dlouhodobé spolupráci v územnû
a stavebnû plánovací ãinnosti na Hustopeãsku (Prof.
Ing. arch. M. Martínek a kol.), o pomoci pfii vytváfiení
územního plánu postkomunistické Tirany na pozvání
rakouského t˘mu (Prof. Ing. arch. M. Kyselka),
o workshopu analyzujícího dne‰ní problémy muzeí
(Doc. Ing. arch. Z. Makovsk˘ a kol.), o expertní
ãinnosti ve sporech o umûleckou a stavební ãistotu
rekonstruovaného zámku Hranice (Doc. PhDr.
J. Sedlák) aj.
Co se t˘ãe rovnosti tvÛrãích ãinností, star˘ i nov˘ zákon o vysok˘ch ‰kolách staví v‰echny druhy na jednu
úroveÀ (vûdeckou a v˘zkumnou, v˘vojovou, umûleckou, anebo dal‰í tvÛrãí ãinnost – citace podle nového
zákona). Nikoliv v‰ak na VUT, zde se k ãinnosti umûEnergetického ústavu Fakulty strojní. Pedagogickou
ãinnost vykazuje od roku 1969. Velmi v˘razná je pak
jeho vûdecko- v˘zkumná a publikaãní ãinnost mezinárodního dosahu. Na svém kontû má 340 publikovan˘ch prací, z toho 110 autorsk˘ch osvûdãení a patentÛ.
Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
Pracovi‰tû: Energetick˘ ústav FS VUT Brno
Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Je odborn˘m asistentem katedry tváfiení FS VUT od roku 1970, nikoliv roku 1990, titulu CSc. uÏívá od roku
1977.
Prof. Ing. Bohumil Hlavenka, CSc.
Je pfiedsedou AS FS od roku 1990.
Chybn˘ je rovnûÏ popisek pod fotografií na str. 28, na
níÏ je zobrazeno Národní muzeum v Barcelonû, nikoliv ve Stockholmu.
Pavla HOBSTOVÁ

leckého charakteru na FA a FAVU pfii tvorbû rozpoãtu
nepfiihlíÏí. Doufali jsme, Ïe AS VUT tento stav pomÛÏe
napravit. SenátorÛm jsme k hlasování pfiedloÏili toto
stanovisko:
„Rozdûlení prostfiedkÛ pro tvÛrãí ãinnost bude respektovat rovnocennost tvÛrãích sloÏek vûdecké
a umûlecké tak, jak vypl˘vá ze zákona ã. 172/90
Sb...“
K na‰emu nemilému pfiekvapení stanovisko nebylo senátem pfiijato, jen 6 hlasÛ bylo pro rovnocennost,
9 hlasÛ bylo proti a 11 ãlenÛ AS VUT se zdrÏelo
tajného hlasování. Je to tristní obraz morálních vlastností vût‰iny senátorÛ, ktefií z obavy, aby jejich fakulta
náhodou nepfii‰la o nûkolik korun v rozpoãtu, nestydûli se po‰lapat obecné zásady spravedlnosti a zákon.
Je moÏné, Ïe i tato má slova nûktefií z nich prohlásí za
emotivní. Za stávající situace je vskutku obtíÏné odstranit diskriminaci ve financování Fakulty architektury a Fakulty v˘tvarn˘ch umûní.
Doc. Ing. Jan WERNER
Fakulta architektury
Dûkujeme za kritick˘ pfiíspûvek doc. Ing. Jana
Wernera, kter˘ se zam˘‰lí nad ‰patnou finanãní situací své fakulty a také polemizuje na téma, zda Fakulta
architektury Ïádá kompenzace, nebo spí‰ spravedlivé
dotace. Vzhledem k omezen˘m prostorov˘m moÏnostech ãasopisu jsme nuceni o prÛbûhu jednání na pÛdû ‰koly informovat sice objektivnû, ale velmi struãnû. Proto nelze interpretovat projevy jednotliv˘ch
fieãníkÛ v doslovném znûní.
Zvefiejnûním polemiky Jana Wernera se snaÏíme cel˘
problém osvûtlit také z pohledu „postiÏen˘ch“ umûleck˘ch fakult.
Pavla HOBSTOVÁ

Dopisy ãtenáfiÛ
VáÏená redakce,
nepatfiím sice k pravideln˘m ãtenáfiÛm Va‰eho ãasopisu „Události na VUT v Brnû“, ale kdyÏ se mi náhodou jeden v˘tisk dostal do ruky, a to ãíslo 6– 7, s velk˘m zájmem jsem si pfieãetla ãlánek „Módní trendy
a stylová pluralita“ od pana docenta Schmeidlera.
Jako mnoho BrÀanÛ jsem i já hrdá na to, Ïe funkcionalismus – jeden z v˘razn˘ch architektonick˘ch smûrÛ poãátku 20. století – zanechal v Brnû tak v˘razné
stopy. Jako laik jsem si v‰ak vÏdycky kladla otázku,
které smûry následovaly a jestli bych je dovedla urãit.
âlánek pana doc. Schmeidlera dává ãtivou formou,
srozumitelnou i neodborníkovi, moÏnost orientovat
se v mnoÏství stylÛ druhé poloviny tohoto století
a získat tak pfiehled ve v˘voji svûtové architektonické
tvorby. Mám radost, Ïe vedle svého oblíbeného televizního pofiadu „Deset století architektury“ (âT 2)
mohu nyní zafiadit i Vá‰ ãasopis, kter˘ uvádí ãlánky
tak vysoké obsahové úrovnû.
S pozdravem
Dr. Jana BAROKOVÁ
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Nûkolik nezodpovûzen˘ch otázek
Úvodem
V roce 1989 do‰lo k politické zmûnû, která mûla vést k demokracii. Demokracie má
základní rysy, z nichÏ nûkteré vyjmenuji:
1. KaÏd˘ voliã má rovn˘ hlas.
2. KaÏd˘ voliã má právo kritizovat jím volené orgány a nesmí za to trpût újmu.
3. KaÏd˘ musí mít moÏnost znát svá práva a své povinnosti. Obojí musí b˘t jednoznaãnû písemnû definováno.

IV. Kde jsou jednoznaãnû písemnû definovány pravomoci a povinnosti dûkana,
prodûkanÛ, vedoucího katedry, fieditele ústavu, vedoucího odboru, uãitelÛ bez
funkcí, tajemníka fakulty a ostatních pracovníkÛ?
Otázky t˘kající se vûdeckého bádání
Vysoko‰kolsk˘ zákon zaji‰Èuje svobodu bádání na vysok˘ch ‰kolách. Z tohoto faktu
plynou dÛleÏité otázky:
1. Je dûkan nadfiízen˘ katedrám a ústavÛm v oblasti vûdeckého bádání?

4. Neexistují v˘jimky pro nikoho a není nikdo, kdo by je povoloval.

2. Je vedoucí katedry nebo fieditel ústavu nadfiízen˘ ãlenÛm katedry nebo ústavu ve
vûci vûdeckého bádání?

5. Specielnû pro vysoké ‰koly platí, Ïe práci vysok˘ch ‰kol a fakult fiídí volené orgány (nejedná se ani o státní, ani o soukrom˘ podnik), které jsou odpovûdné sv˘m
voliãÛm a peãují o jejich dobro.

3. Má b˘t vûdecké bádání financováno ze státního rozpoãtu, kdyÏ je vysoko‰kolsk˘
zákon zaruãuje?
Otázky t˘kající se mimorozpoãtov˘ch financí
4. Kdo vládne finanãními prostfiedky mimorozpoãtového (napfiíklad grantového)
projektu? Zde si v˘jimeãnû odpovím sám a soudím, Ïe se souhlasem naprosté vût‰iny ãtenáfiÛ: ten, kdo je vedoucím projektu, protoÏe je za tyto prostfiedky zodpovûdn˘.
5. Proã je tfieba Ïádat o povolení pracovní cesty soukrom˘m vozidlem, která je hrazena z mimorozpoãtov˘ch prostfiedkÛ? Kter˘ funkcionáfi je Ïádán o souhlas, kdyÏ
Ïádost nemá adresáta? Je povolující tak kvalifikovan˘, aby mohl správnû rozhodnout? (O poãtu zcela nevhodn˘ch a nesprávn˘ch formuláfiÛ se nechci zmiÀovat.
Vysoko‰kolsk˘ uãitel ztrácející ãas ve vefiejném dopravním prostfiedku je politováníhodná osoba).

Mnoho let nedemokratick˘ch systémÛ zapÛsobilo na mnohé lidi tak, Ïe si jin˘
systém neumûjí pfiedstavit a snad myslí, Ïe neexistuje. Lze se jen divit, Ïe i lidé tohoto druhu rozhodují o dûní na vysok˘ch ‰kolách.
Následující otázky vyplynuly z m˘ch zku‰eností na FS VUT, kde je byrokracie rozvinuta a fakulta se fiídí i podle nepsan˘ch nebo nezvefiejnûn˘ch a stále se mûnících
pravidel. Tato situace mne donutila k napsání tohoto ãlánku. Nechci zev‰eobecÀovat, ale moÏná i na jin˘ch fakultách VUT nebo na jin˘ch vysok˘ch ‰kolách je moÏné nûkteré z tûchto otázek poloÏit. Zcela úmyslnû neuvádím Ïádná jména, protoÏe
se asi jedná o obecné problémy.
Otázky
Pfii vzniku statutu FS VUT a VUT v roce 1990 se mnohé demokratické postupy mlãky pfiedpokládaly, a proto tyto dokumenty mají mnohé mezery. Mimoto se jedná
o produkt my‰lení vzniklého v nedemokratické dobû. Proto chci ãtenáfiÛm poloÏit
nûkolik otázek s v˘zvou, aby si na nû sami odpovûdûli, pfiípadnû z nich pro sebe vyvodili dÛsledky. Otázky rozdûluji do kategorií podle v˘znamu, kter˘ jim pfiikládám.
Zcela zámûrnû se dot˘kám pouze organizace práce. Nekladu otázky t˘kající se v˘uky a její organizace, ani otázky t˘kající se finanãního zaji‰tûní ãi hospodáfiské ãinnosti, pfiestoÏe jich lze poloÏit velmi mnoho.
Otázky zásadní
I. Je správné, aby pfii volbách do senátu kaÏd˘ volil tolik kandidátÛ, kolik uzná za
vhodné a tedy aby byly volby nerovné?
II. Podléhá dûkan senátu, kter˘ jej volí, nebo rektorovi, kter˘ jej jmenuje? Je tfieba
dotázat se rektora, zda toho ãi onoho kandidáta po pfiípadném zvolení jmenuje dûkanem?
III. MÛÏe dûkan vydávat závazné pfiedpisy (které by mûly pfieÏít i nûkolik dûkanÛ)
bez souhlasu senátu, nebo s jeho souhlasem, nebo je má vydávat senát?

Otázky t˘kající se provozu a administrativy
Administrativní ãinnost je nutná k tomu, aby v˘uka, v˘zkum i hospodáfiská ãinnost
mohly bez pfiekáÏek efektivnû existovat. Její jednoznaãná pravidla musí b˘t známa.
Administrativní aparát by mûl b˘t plnû kvalifikovan˘ a b˘t k dispozici uãitelÛm a vûdeck˘m pracovníkÛm. Administrativní pracovník není v poniÏujícím postavení, nemÛÏe ale zbyteãnû zatûÏovat uãitele a vûdecké pracovníky.
6. Proã v dobû poãítaãÛ a existence poãítaãové sítû se v mnoha pfiípadech úfiaduje,
jakoby poãítaãe neexistovaly?
7. Proã jsou tvÛrãí pracovníci zdrÏováni ruãním vyplÀováním zbyteãn˘ch formuláfiÛ, mnohdy zcela nekvalifikovanû pfiedepsan˘ch?
8. Proã neexistují formuláfie v poãítaãové síti a není moÏné je pomocí poãítaãÛ vyplÀovat?
9. Proã evidence majetku není centrální pro tak malou organizaci, jakou je FS? Proã
je v oznaãování majetku nepfiehledná nejednotnost?
10. Proã neexistuje centrální nákup a distribuce poãítaãov˘ch programÛ, kter˘ by
byl podstatnû levnûj‰í neÏ souãasn˘ decentralizovan˘?
11. Proã neexistuje centrální kvalifikovaná údrÏba poãítaãÛ a uãitelé a vûdeãtí pracovníci jsou mnohdy odkázáni na drahé firmy nebo na studenty?
Otázka t˘kající se dodrÏování zákonÛ
12. Proã jsou pfiíslu‰níci fakulty (moÏná i celého VUT) omezováni v tom, co jim zákon dovoluje? Typick˘ pfiíklad je zákon o vefiejné soutûÏi.
Závûrem konstatuji, Ïe si na nûkteré otázky neumím odpovûdût, protoÏe nemám
dostatek informací, které bych v rozvinuté demokratické spoleãnosti mûl. To
ov‰em neznamená, Ïe takové otázky nemohu vefiejnû klást.
Prof. Ing. Petr FLEISCHNER, DrSc.
Fakulta strojní

Zprávy z Vûdecké rady
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Noví docenti VUT
Jak jsme slíbili v 5. ãísle Událostí, pfiedstavujeme Vám struãnû nové docenty VUT, ktefií v leto‰ním roce obdrÏeli z rukou rektora jmenovací dekrety.

FAKULTA STAVEBNÍ
Doc. Ing. Svatopluk KorsuÀ, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav vodního hospodáfiství krajiny
Obor: Vodní hospodáfiství a vodní stavby
Téma habilitaãní práce: „Pfiíspûvek k navrhování závlahov˘ch soustav“
Narodil se roku 1936 v Brnû. V roce 1959 ukonãil na Fakultû stavební VUT vysoko‰kolské studium vodohospodáfiského oboru s hydromelioraãním zamûfiením. Vûdeckou hodnost kandidáta technick˘ch vûd získal na Slovenské vysoké ‰kole technické
v Bratislavû roku 1982. V praxi zaãínal jako projektant vodních staveb, pozdûji se vûnoval investorské ãinnosti a nakonec se
orientoval na zpracování pfiípravné dokumentace melioraãních staveb a na fie‰ení melioraãních a vodohospodáfisk˘ch studií.
ZároveÀ pÛsobil jako externí uãitel na fiadû vysok˘ch ‰kol, mj. i na FAST VUT. Jako vûdeck˘ pracovník pracoval ve V˘zkumném
ústavu závlahového hospodáfiství v Bratislavû, poté ve v˘zkumném ústavu v Pohofielicích a pozdûji ve V˘zkumném ústavu meliorací a ochrany pÛd v Praze. Roku 1994 pfie‰el na místo odborného asistenta na Fakultû stavební VUT. Na této fakultû je od
roku 1997 vedoucím Ústavu vodního hospodáfiství krajiny.
Vedle pedagogického úvazku je také fie‰itelem grantového projektu GA âR. Je autorem nebo spoluautorem 23 v˘zkumn˘ch
zpráv a studií, 61 vûdeck˘ch a odborn˘ch publikací a dal‰ích odborn˘ch ãlánkÛ. Ve v˘zkumu se vûnuje zejména problematice vyuÏití matematického modelování v oboru vodního a závlahové hospodáfiství.

Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav pozemních komunikací
Obor: Teorie a konstrukce inÏen˘rsk˘ch staveb
Téma habilitaãní práce: „Navrhování netuh˘ch vozovek a jejich údrÏby a oprav“
Narodil se 30. dubna 1946 v Brandlínû, okres JindfiichÛv Hradec. Na Fakultû stavební VUT v Brnû vystudoval obor Konstrukce
a dopravní stavby, silniãní specializaci. Na âVUT pozdûji obhájil disertaãní práci na téma „Navrhování vozovek v systému silniãního hospodáfiství“. V roce 1991 absolvoval manaÏersk˘ kurz organizovan˘ dánskou vládou.
Vûdecko-v˘zkumnou práci zahájil v roce 1965 jako pomocná vûdecká síla na katedfie dopravních staveb FAST VUT. Více neÏ
22 let pak pracoval pro Silniãní v˘voj v Brnû. Podílel se na fie‰ení mnoha v˘zkumn˘ch úkolÛ a získal autorská osvûdãení za vynálezy. V roce 1987 se stal vedoucím fie‰itelského t˘mu. Od roku 1991 nastoupil do Ústavu pozemních komunikací na FAST
VUT, kde mohl po mnoha letech normalizaãních zákazÛ pÛsobit jako pedagogick˘ pracovník. Vedle toho pokraãoval ve v˘zkumné práci. ZaslouÏil se o vybavení laboratofie a podafiilo se mu propojit ústav s praxí. V roce 1995 stanul v jeho ãele.
Uãí ve v‰ech roãnících silniãní specializaci a v souãasné dobû je vedoucím 6 doktorandÛ.

Doc. Ing. Jaromír ¤íha, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav vodních staveb
Obor: Vodní hospodáfiství a vodní stavby
Téma habilitaãní práce: „Pfiíspûvek k matematickému modelování kvality vody v povodí stfiední velikosti“
Narodil se roku 1961 v Hodonínû. Roku 1985 absoloval studium na Fakultû stavební VUT. Pracoval jako asistent stavbyvedoucího na stavbû jaderné elektrárny v Dukovanech a jako projektant kanalizací a hydrotechniky byl pozdûji zamûstnán
v Hydroprojektu Praha, od‰tûpn˘ závod Brno (pozdûji AQUATIS Brno a. s.). Od roku 1988 pÛsobí na Fakultû stavební, kde
konal vûdeckou pfiípravu, ukonãenou roku 1993 obhajobou kandidátské disertaãní práce. Patfií mezi uznávané odborníky
v oboru matematického modelování kvality vody v fiíãních soustavách a v oboru proudûní podzemní vody. V˘znamná je jeho
projektantská, posudková, konzultaãní a recenzní ãinnost. Podílel se na fie‰ení 6 úspû‰nû oponovan˘ch v˘zkumn˘ch úkolÛ.
Jako projektant spolupracoval na 12 projektech a u dal‰ích sedmi byl hlavním inÏen˘rem. V oblasti v˘poãetní techniky sám ãi
ve spolupráci s jin˘mi vypracoval 8 programov˘ch souborÛ. Je autorem, resp. spoluautorem 3 kniÏních publikací, 2 recenzovan˘ch ãlánkÛ, 14 konferenãních pfiíspûvkÛ a 23 v˘zkumn˘ch zpráv a studií. Díky velmi dobr˘m znalostem angliãtiny vedl
pfiedná‰ky a cviãení pro zahraniãní studenty. Sestavil a vydal anglicko-ãesk˘ a ãesko-anglick˘ slovník vodních staveb a vodního hospodáfiství, pfiekládal odborné texty. Od roku 1997 ‰kolí doktorandy.
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FAKULTA STROJNÍ
Doc. Ing. Anton Humár, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav strojírenské technologie
Obor: Strojírenská technologie
Téma habilitaãní práce: „Efektivní obrábûní nov˘ch konstrukãních keramick˘ch materiálÛ“
Narodil se roku 1946 v Breznû na Slovensku. Roku 1969 získal titul strojního inÏen˘ra na VAAZ v Brnû, kandidátem technick˘ch vûd je od roku 1983. V roce 1985 byl na základû konkurzu pfiijat na katedru strojírenské technologie FS VUT jako odborn˘ asistent, v roce 1988 byl jmenován docentem pro obor strojírenská technologie. Pfied nástupem na VUT pracoval jako
samostatn˘ konstruktér v brnûnské v˘vojové konstrukci Vagónky Studénka a jako samostatn˘ odborn˘ pracovník specialista
ve V˘zkumném ústavu 070 Brno.
Ve své vûdecko-v˘zkumné ãinnosti se zamûfiuje na fiezivost nov˘ch nástrojov˘ch materiálÛ, obrobitelnost nov˘ch konstrukãních materiálÛ a integritu povrchu strojních souãástí po obrábûní a po funkci. V tûchto oblastech úzce spolupracuje s pfiedními evropsk˘mi v˘robci fiezn˘ch nástrojÛ a nástrojov˘ch materiálÛ a s domácími strojírensk˘mi podniky. Má za sebou bohatou publikaãní ãinnost v domácích odborn˘ch ãasopisech a na domácích i zahraniãních odborn˘ch konferencích. Je spoluautorem ãtyfi autorsk˘ch osvûdãení a autorem ãi spoluautorem mnoha desítek v˘zkumn˘ch a expertizních zpráv. Do povûdomí
odborné vefiejnosti se v˘raznû zapsal zejména svou kniÏní publikací „Slinuté karbidy a fiezná keramika pro obrábûní“, vydanou v roce 1995.

Doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav pfiístrojové techniky AV âR
Obor: Fyzika
Téma habilitaãní práce: „Electrostatic Lenses“
Narodila se roku 1950 v Prostûjovû. Roku 1973 absolvovala Pfiírodovûdeckou fakultu dne‰ní MU v Brnû, obor fyzika pevn˘ch
látek. Kandidátem vûd je od roku 1988. Od roku 1973 pracuje v Ústavu pfiístrojové techniky, více neÏ tfii roky pÛsobila také
na TU Delft v Nizozemí. Od roku 1991 se zapojila do programu TEMPUS na Ústavu fyzikálního inÏen˘rství Fakulty strojní VUT.
Od roku 1992 pfiedná‰í „ãásticovou optiku“ pro studenty oboru fyzikálního inÏen˘rství FS. V postgraduálním studiu na této
fakultû vede v souãasné dobû dva studenty.
Ve vûdecko-v˘zkumné ãinnosti se pfieváÏnû zab˘vala v˘vojem programÛ pro elektronovou optiku (v˘poãet polí a optick˘ch
vlastností) a také praktick˘m návrhem elektronovû optick˘ch prvkÛ a systémÛ. Publikovala kolem 50 ãlánkÛ v recenzovan˘ch
mezinárodních ãasopisech a ve sbornících mezinárodních konferencí, z toho ãtyfii vyÏádané referáty na mezinárodních konferencích elektronové mikroskopie. Je spoluautorkou 4 patentÛ v elektronové litografii. ¤e‰ila nûkolik grantÛ, byla spolunavrhovatelkou dvou grantÛ GA âR, na nichÏ spolupracovala s MU a FS VUT.
Její habilitaãní práce vy‰la jako kapitola knihy publikované nakladatelstvím CRC Press v USA.

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav materiálového inÏen˘rství VUT Brno, odbor slévárenství
Obor: Materiálové inÏen˘rství
Téma habilitaãní práce: „PouÏití termické anal˘zy pro hodnocení struktury slitin hliník – kfiemík“
Narodil se v roce 1945 v Blansku. Vysoko‰kolské studium absolvoval v roce 1970 na katedfie slévárenství Fakulty strojní VUT
v Brnû. Kandidátskou práci obhájil na VUT v roce 1976. Od tohoto roku pÛsobil na katedfie slévárenství jako odborn˘ asistent.
Roku 1997 byl habilitován pro obor materiálové inÏen˘rství. Po odborné stránce se zab˘vá zejména problematikou metalurgie litin a neÏelezn˘ch kovÛ a slévárenskou technologií.
Je ãlenem v˘konného v˘boru âeské slévárenské spoleãnosti a pfiedsedou technologické komise.
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FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
Doc. Ing. Zdenûk Nováãek, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav radioelektroniky
Obor: Elektronika a sdûlovací technika
Téma habilitaãní práce: „Víceúãelová hexaedrická anténa“
Narodil se roku 1945 v Kamenné, okr. Tfiebíã. Po ukonãení studia na FEI VUT v Brnû zaãal na této fakultû pracovat jako
asistent na katedfie radioelektroniky. Externí vûdeckou pfiípravu uzavfiel obhájením kandidátské disertace v roce 1980.
Bûhem svého dlouholetého pÛsobení na katedfie se podílel na pfiípravû a v˘ukové náplni fiady pfiedmûtÛ, jimÏ vyuãoval, a na
vybudování laboratofií. Do v˘uky zavedl pfiedmûty, jako je Radiotelemetrie nebo Navrhování rádiov˘ch spojÛ. V poslední dobû vyuãuje pfiedmûty zamûfiené na elektromagnetické pole. Je spoluautorem 8 titulÛ skript a vût‰ího poãtu uãebních textÛ
a poãítaãov˘ch programÛ vyuÏívan˘ch ve v˘uce. Vedl více neÏ 60 diplomov˘ch prací a od roku 1996 je ‰kolitelem doktoranda a pfiedná‰ejícím v kurzu doktorandského studia.
Svou odbornou ãinnost zamûfioval na základní i aplikovan˘ v˘zkum v oboru antén a elektromagnetického pole. Nûkteré v˘sledky tûchto prací byly vyuÏity pfii úpravách anténních systémÛ uÏívan˘ch v armádû. Dal‰í v˘zkum se t˘kal ãasového a prostorového zpracování rádiov˘ch signálÛ a byl fie‰en v rámci grantov˘ch projektÛ FEI. V˘sledky prací byly publikovány v fiadû
ãasopisÛ i ve sbornících vûdeck˘ch konferencí. Je ãlenem mezinárodní organizace IEEE, zvolen˘m do národního v˘boru sekce AP, a pracuje také ve v˘boru vûdecké konference COMITE.

FAKULTA ARCHITEKTURY
Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav stavitelství
Obor: Konstrukce v architektufie
Téma habilitaãní práce: „Teplotní mikroklima v pozemních stavbách“
Narodil se roku 1952 v Krnovû. Na Fakultû stavební VUT vystudoval obor pozemní stavby. V letech 1981 aÏ 1983 absolvoval na
SV·T v Bratislavû postgraduální studium stavební fyziky. Získané poznatky rozvíjel v letech 1985 aÏ 1989 v rámci aspirantského studia, ukonãeného habilitaãní prací. Ve ‰kolním roce 1996/97 absolvoval kurz vysoko‰kolské pedagogiky a psychologie.
Odbornou praxi zahájil v roce 1977 v Obchodním projektu Brno, kde byl zamûstnán aÏ do zru‰ení podniku v roce 1991. Poté
do roku 1994 pracoval jako projektant – Ïivnostník. Samostatnû nebo jako vedoucí tvÛrãího kolektivu zpracoval více jak tfiicet projektÛ budov. Je autorizovan˘m inÏen˘rem pro obor pozemní stavby.
V letech 1979 aÏ 1984 vykonával na katedfie pozemních staveb Fakulty stavební VUT funkci externího uãitele. Od roku 1994
pÛsobí v Ústavu stavitelství na Fakultû architektury.
Je spoluautorem jedné monografie, 4 vysoko‰kolsk˘ch skript, 57 odborn˘ch ãlánkÛ. Bohatá je i jeho pfiedná‰ková ãinnost.
Odbornou pozornost zamûfiuje na konstrukce a teoreticky zdÛvodnûn˘ detail v architektufie a pozemních stavbách a disciplínách stavební fyziky. Zab˘vá se také opomíjen˘mi památkami lidového stavitelství v severozápadní ãásti na‰eho Slezska.

Doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav urbanistické tvorby
Obor: Urbanismus
Téma habilitaãní práce: „Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbû“
Narodil se roku 1951 v Ivanãicích na Moravû. Studoval na Fakultû architektury VUT, kde obhájil diplomovou a pozdûji také
kandidátskou práci. V letech 1980–1990 zde na katedfie architektonické tvorby pracoval jako vûdeck˘ pracovník. V dal‰ích letech pak pÛsobil na Ústavu vûdy a informací této fakulty. Od roku 1994 se v Ústavu urbanistické tvorby vûnuje v˘uce sociologie, vûdecko-v˘zkumné ãinnosti a ateliérové v˘uce.
Pfii zamûstnání vystudoval obor sociologie a dosáhl v nûm doktorského titulu. V roce 1997 se habilitoval na docenta v oblasti urbanistické tvorby. Úãastnil se fie‰ení 25 v˘zkumn˘ch úkolÛ, z toho 4 mezinárodních. 5 v˘zkumn˘ch úkolÛ vedl jako hlavní fie‰itel. Jeho rozsáhlá odborná publikaãní ãinnost ãítá pfies 200 ãlánkÛ v odborném tisku u nás i v zahraniãí. Je autorem
1 kniÏní monografie. V zahraniãí absolvoval postgraduální studium, stáÏe a konal pfiedná‰ky i prezentace. Od roku 1994 reprezentuje âeskou republiku v organizaci AESOP. Jeho projekãní ãinnost zahrnuje ‰irokou oblast od územního plánování, rodinné domy aÏ po interiérovou tvorbu.
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Doc. Ing. Ivana Îabiãková, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav stavebních konstrukcí a techniky prostfiedí
Obor: Konstrukce v architektufie
Téma habilitaãní práce: „MoÏnosti dal‰ího vyuÏití star˘ch prÛmyslov˘ch budov“
Narodila se roku 1946 v Jevi‰ovicích u Znojma. V roce 1968 ukonãila studium na Fakultû stavební VUT v Brnû. Od roku 1992
je kandidátem vûd v oboru teorie a konstrukce pozemních staveb na téma zesilování zdûn˘ch konstrukcí oplá‰Èováním.
Habilitaãní práci obhájila v roce 1997 v oboru „konstrukce v architektufie“ na téma moÏnosti dal‰ího vyuÏití star˘ch prÛmyslov˘ch budov z hlediska jejich spolehlivosti.
V letech 1968–1987 pracovala jako statik postupnû v projekci vlnafiského, nábytkáfiského a cementáfiského prÛmyslu, od roku 1982 externû vyuãovala na FAST VUT. V roce 1987 nastoupila na Fakultu architektury VUT v Brnû jako odborná asistentka. Bûhem své profesní ãinnosti se zab˘vala pfiedev‰ím poruchami a rekonstrukcemi prÛmyslov˘ch budov, na toto téma uvefiejnila fiadu pfiíspûvkÛ. Aktivnû se úãastní odborn˘ch konferencí a semináfiÛ u nás i v zahraniãí. Vûdecko-v˘zkumnou ãinností se zab˘vá prÛbûÏnû, pfiedev‰ím pracuje na v˘zkumech star˘ch prÛmyslov˘ch budov a dále staveb z nepálené hlíny. Je mnohaletou ãlenkou státnicov˘ch komisí, kontinuálnû spolupracuje s prÛmyslov˘mi podniky a stavebními firmami.

FAKULTA CHEMICKÁ
Doc. RNDr. Hana Doãekalová, CSc.
Pracovi‰tû: Ústav chemie a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí
Obor: Analytická chemie
Téma habilitaãní práce: „Stopová prvková anal˘za biologick˘ch materiálÛ metodami atomové spektroskopie“

Narodila se 18. 3. 1951 ve Velkém Mezifiíãí. Studium odborné chemie ukonãila na katedfie analytické chemie Pfiírodovûdecké
fakulty Masarykovy univerzity v roce 1974 a téhoÏ roku získala titul RNDr. Po studiích nastoupila do V˘zkumného ústavu veterinárního lékafiství, kde pracovala v analytické laboratofii a pozdûji v oddûlení potravináfiské hygieny. Roku 1994 pfie‰la na
obnovenou Fakultu chemickou VUT. Zde pÛsobila zprvu v Ústavu chemie materiálÛ a posléze v Ústavu chemie a technologie
ochrany Ïivotního prostfiedí, kde se habilitovala.
Ve své vûdecko-v˘zkumné ãinnosti se zamûfiila na sledování cest cizorod˘ch toxick˘ch prvkÛ v potravním fietûzci, v dal‰í fázi
pak obrátila svÛj zájem i na nûkteré v˘znamné stopové prvky pozitivní biogenní hodnoty. Její ãinnost obná‰í 5 pÛvodních prací v mezinárodních a 24 pojednání v ãesk˘ch ãasopisech, 1 autorské osvûdãení, 55 oponovan˘ch v˘zkumn˘ch zpráv a vût‰í poãet konferenãních pfiíspûvkÛ. Úãastní se fie‰ení 4 grantov˘ch projektÛ. Pfiispûla k získání autorizace analytické laboratofie pro
národní monitoring potravních fietûzcÛ. Nejvût‰í ohlas zaznamenaly její metodologické pfiíspûvky z oblasti atomové absorpãní
spektrometrie.

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ
Doc. Ing. Petr Dostál, CSc.
Pracovi‰tû: Katedra automatizace a fiídící techniky
Obor: Automatizace a fiídící technika ve spotfiebním prÛmyslu
Téma habilitaãní práce: „Jeden pfiístup k fiízení procesÛ chemické technologie“
Narodil se roku 1945 v KnûÏdubû, okr. Hodonín. V· studium absolvoval v letech 1963– 68 na V·CHT v Pardubicích v oboru
Procesy, zafiízení a automatizace chemick˘ch v˘rob. Po ukonãení studia byl zamûstnán ve Slovnaftu Bratislava. Od konce
r. 1971 do r. 1996 pracoval jako odborn˘ asistent a pozdûji docent na katedfie automatizace CHTF STU v Bratislavû. Po krátkém pÛsobení na Fakultû chemické VUT v Brnû pfie‰el v roce 1997 na katedru automatizace a fiídicí techniky Fakulty technologické ve Zlínû.
Titul CSc. v oboru Technická kybernetika získal v r. 1979 na V·CHT v Pardubicích, docentem pro stejn˘ obor byl jmenován
v r. 1985 na CHTF STU v Bratislavû. V oboru Automatizace a fiídicí technika ve spotfiebním prÛmyslu se habilitoval v r. 1997
na FT VUT ve Zlínû.
V prÛbûhu svého pÛsobení na uveden˘ch pracovi‰tích vyuãoval celou fiadu pfiedmûtÛ základního studia i pfiedmûtÛ studijních
oborÛ z oblastí modelování, identifikace a simulace systémÛ, teorie automatického fiízení a její aplikace pfii fiízení zejména chemickotechnologick˘ch procesÛ. Byl vedoucím celé fiady diplomov˘ch prací a ‰kolitelem v oboru Technická kybernetika.
PÛsobil jako ãlen i pfiedseda komisí pro státní zkou‰ky na rÛzn˘ch pracovi‰tích v âR i SR, jako ãlen pro obhajoby doktorandsk˘ch prací na V·CHT v Praze a na CHTF STU v Bratislavû.
Je autorem, resp. spoluautorem více neÏ 100 publikací v mezinárodních i domácích odborn˘ch ãasopisech a sbornících vûdeck˘ch konferencí, spoluautorem 2 vûdeck˘ch monografií a 5 V· skript.
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Nové smûry automatizace energetick˘ch
procesÛ

Konference TELEKOMUNIKACE 98
ve znamení ATM

V pofiadí tfietí mezinárodní konference nazvaná Nové smûry automatizace energetick˘ch procesÛ se uskuteãnila ve dnech 19. a 20. kvûtna v Academia centrum ve
Zlínû. Jejím smyslem bylo a nadále zÛstává poskytovat pfiíleÏitost k v˘mûnû informací a zku‰eností o souãasném stavu a dal‰ím v˘voji v projektování a realizaci fiídicích systémÛ energetick˘ch procesÛ, které v souãasnosti procházejí celkovou rekonstrukcí. Akce se stala dal‰í pfiíleÏitostí k navázání odborn˘ch partnersk˘ch stykÛ
mezi inÏen˘ry, pracovníky zab˘vajícími se v˘zkumem, v˘robou, dodávkami i provozem automatizaãních zafiízení energetick˘ch procesÛ. ÚãastníkÛm tato konference pfiinesla v dne‰ní dobû tak potfiebné informace o nov˘ch a v souãasné dobû
vyuÏívan˘ch metodách fiízení v˘roby a dodávky energií, o fiídících a informaãních
systémech pouÏívan˘ch pro fiízení energetick˘ch procesÛ, o jejich v˘zkumu, v˘voji, projektování, v˘robû, nasazování, provozu, údrÏbû, kvalitû a v neposlední fiadû
i o jejich ekonomickém a ekologickém pfiínosu s dÛrazem na vztah ãlovûk – technika – prostfiedí.
Konference probûhla pod zá‰titou Ministerstva prÛmyslu a obchodu âR, Úfiadu
mûsta Zlína a VUT v Brnû. Ve spolupráci s âesk˘mi energetick˘mi závody a. s.,
Teplárensk˘m sdruÏením âR, Fakultou elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislavû a Slovensk˘mi elektrárnami a. s. Bratislava ji zorganizovala Fakulta technologická ve Zlínû. Dvoudenního jednání se zúãastnilo celkem 224 úãastníkÛ z 11
státÛ svûta. Ke 12 tematick˘m okruhÛm bylo pfiihlá‰eno 137 pfiedná‰ek. U pfiíleÏitosti konference vy‰el také sborník nazvan˘ Nové smûry automatizace energetick˘ch procesÛ 98, zahrnující 125 pfiíspûvkÛ. V prvním dnu konference byla rovnûÏ
uspofiádána v˘stavka automatizaãní techniky, jíÏ se zúãastnilo celkem 23 firem.
O úspû‰n˘ prÛbûh celé akce se zaslouÏila katedra automatizace a fiídicí techniky
Fakulty technologické Zlín spolu se sesterskou katedrou Fakulty elektrotechniky
a informatiky STU v Bratislavû.
Úmyslem organizátorÛ je nadále pokraãovat v organizování takto zamûfien˘ch konferencí, a to stfiídavû v âeské a Slovenské republice s dvouletou periodou. Snahou
bude v budoucnu roz‰ífiit mezinárodní úãast a získat moÏnou podporu u dal‰ích
renomovan˘ch mezinárodních organizací. Pfiitom je Ïádoucí úzkostlivû se drÏet
pÛvodního zámûru konference, tedy aby slouÏila jako v˘znamn˘ zdroj informací
pro úãastníky, ktefií nemají své pfiíspûvky, pracují v ãesk˘ch a slovensk˘ch energetick˘ch provozech a nejsou dostateãnû jazykovû vybaveni (byl by pro nû napfi.
zaji‰tûn pfieklad).
Pfií‰tí 4. mezinárodní konference probûhne v Bratislavû v kvûtnu roku 2000.

V pofiadí 21. konference „TELEKOMUNIKACE 98“ probûhla v pravidelném ãervnovém termínu v Brnû. Pofiadatel, Ústav telekomunikací FEI VUT v Brnû, ve spolupráci se SPT TELECOM, a. s. – oblast Morava, âeskou vûdeckotechnickou spoleãností – sekcí telekomunikací a âeskou elektrotechnickou spoleãností – poboãkou
pfii FEI VUT, pfiipravil zdafiilou akci. Na konferenci odeznûlo pfies 50 odborn˘ch
pfiíspûvkÛ. Plenární zasedání bylo pfiená‰eno do sítû Internet. Své expozice s novinkami zajistil TELECOM, a. s., Otpokon spol. s r. o., Mikrokom spol. s r. o.,
ERICSSON, spol. s r. o., Telekom Tipa, a. s., Kapsch Telecom, spol. s r. o.
Konferenci zahájil v zastoupení dûkana FEI VUT prodûkan prof. Ing. Václav ¤íãn˘,
CSc., kter˘ po uvítání úãastníkÛ v nov˘ch prostorách FEI VUT ve svém projevu vyzdvihl oboustrannou v˘hodnost spolupráce ‰kola – praxe. Plenární zasedání dále
pokraãovalo 6 odborn˘mi referáty. Doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. detailnû seznámil úãastníky s problémy fiízení v sítích ATM (Asynchronní pfienosov˘ mód).
Spoleãn˘ pfiíspûvek Ing. Otto Dostála, CSc., Doc. Ing. Miloslava Filky, CSc., Mgr.
Karla Slavíãka a RNDr. Pavla ·mrhy poukázal na moÏnosti videokonferencí realizovan˘ch prostfiednictvím Internetu, sítû TEN–34 CZ a ATM. Souãástí tohoto pfiíspûvku byla i v˘‰e zmínûná ukázka obrazového pfienosu. Ing. Vladislav ·korpil, CSc.
seznámil úãastníky s experimentální sítí ATM, která se buduje za podpory M·MT
na Ústavu telekomunikací v Brnû. Problematikou kvality sluÏeb v ATM sítích se zab˘val pfiíspûvek pracovníkÛ bratislavské FEI STU, Ing. Roberta Kajana a Ing. Du‰ana
Maliny. Ze stejného pracovi‰tû odeznûl pfiíspûvek autorÛ Doc. Ing. Pavola
Podhradského, CSc., Dr. Ing. Stephana Ruppa a Dr. Ing. Antona Mareãka o inteligentních sítích. Aktuální pfiíspûvek „PovodÀová lekce“ autora Ing. Václava Kfiepelky
mûl velk˘ ohlas u auditoria a rozvinul ‰irokou diskusi. V posledním plenárním pfiíspûvku o novinkách v datov˘ch a telekomunikaãních zafiízeních se pfiedstavila firma
Kapsch Telecom.

Pfiípadné dal‰í informace, resp. Sborník pfiedná‰ek získáte na adrese sekretariátu
konference:
Katedra automatizace a fiídicí techniky,
Fakulta technologické ve Zlínû, VUT v Brnû,
Vladimír Va‰ek, pfiedseda organizaãního v˘boru,
Ivana Vachutová, sekretariát,
nám. TGM 275, 762 72 Zlín,
(Tel./Fax: + 420 67 7211521 E– mail: balate@zlin.vutbr.cz)
(–yk–)
Dûkan Fakulty technologické VUT ve Zlínû doc. Jifií Dostál zahajuje konferenci.

Prof. Ing. Václav ¤íãn˘, CSc., prodûkan FEI VUT v Brnû, pfii zahajovacím projevu

Konference dále pokraãovala v jednotliv˘ch sekcích.V sekci Spojovací a pfienosové
techniky, které pfiedsedal Doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc., se problematika detailnû
soustfiedila na ATM pfienosy, virtuální a pfiístupové sítû. V sekci Optick˘ch komunikací, s pfiedsedou Doc. Ing. Miloslavem Filkou, CSc., zaujaly problémy se zvy‰ováním rychlostí optick˘ch spojÛ a dotyková obrazovka na principu infraãervené mfiíÏe.
V sekci Pfienosu dat, s pfiedsedajícím Ing. Karlem Nûmcem, CSc., se problémy soustfiedily na zabezpeãování pfienosu dat, simulaãní metody, metody ARQ aj.
Pfiíspûvky a diskuse v sekci Elektronick˘ch obvodÛ, jejímÏ pfiedsedou byl Prof. Ing.
Kamil Vrba, CSc., byly zamûfieny na analogové filtry a na zajímavou problematiku
teorie chaosu v elektronick˘ch systémech. V sekci âíslicového zpracování signálÛ,
jejímÏ pfiedsedou byl doc. Ing. Zdenûk Smékal, CSc., zaujaly pfiedev‰ím problémy
kompresní techniky pro zpracování audiovizuálních signálÛ, zobecnûn˘ vzorkovací teorém pro úzkopásmové signály a automatické generování kódu pro nastavení
audiokodeku na v˘vojovém modulu pro signálov˘ procesor MOTOROLA DSP
56002.
Cíl konference – seznámit úãastníky s nov˘mi trendy v oboru telekomunikací, v˘mûna zku‰eností a v neposlední fiadû také navázání kontaktÛ mezi pracovníky ãetn˘ch organizací, soukrom˘ch firem a ‰kolsk˘mi pracovníky – se naplnil.
Doc. Ing. Miloslav FILKA, CSc.
Ústav telekomunikací FEI VUT v Brnû
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Dûní na fakultách

Spolupráce Ústavu vodních staveb se zahraniãními vodohospodáfisk˘mi
pracovi‰ti
Tento pfiíspûvek si klade za cíl struãnû informovat o spolupráci
Ústavu vodních staveb FAST VUT se zahraniãními vodohospodáfisk˘mi ústavy. Náplní spolupráce jsou reciproãní v˘mûnné
pobyty studentÛ a pedagogÛ a práce na odborn˘ch projektech
hostitelského pracovi‰tû.
Poãátky spolupráce se datují od jara roku 1992, kdy byly uskuteãnûny první kontakty mezi Ústavem vodních staveb VUT FAST Brno a Department of Geographical
and Environmental Sciences Univerzity v Huddersfieldu (GB). Tato spolupráce aÏ
do roku 1994 probíhala za podpory projektu TEMPUS JEP 4175–93/2, od roku
1996 pak byla spolupráce roz‰ífiena o Labor für Wasserbau und Wasserwirtschaft
Fachhochschule Wiesbaden (SRN) a náklady spojené s v˘mûnn˘mi pobyty byly zaji‰Èovány aÏ do jeho ukonãení v roku 1998 z projektu TEMPUS MJEP 09439–95.
Hlavním kontraktorem projektu byli Prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc, rektor VUT a Prof.
Ing. arch. Helena Zemánková, CSc, prorektorka VUT pro zahraniãní styky.
Následující tabulka udává poãty studentÛ a pedagogÛ zúãastnûn˘ch na v˘mûnn˘ch
pobytech:

a prodejnu studijních potfieb. Areál vysoké ‰koly, leÏící nedaleko centra tohoto lázeÀského mûsta, má také vlastní podzemní i povrchová parkovi‰tû, kromû laboratofií
a zku‰eben umístûn˘ch uvnitfi jednotliv˘ch objektÛ zde mÛÏeme nalézt také pfiírodní
laboratofi vodních staveb – Labor für Wasserbau und Wasserwirtschaft – zamûfienou
mimo jiné na v˘zkum ekobiologick˘ch úprav vodních tokÛ a nádrÏí.
·ir‰í spolupráce mezi Ústavem vodních staveb a Labor für Wasserbau und
Wasserwirtschaft trvá od roku 1996, kdy probûhly první osobní kontakty vãetnû nastínûní dal‰ího pfiedpokládaného rozvoje spolupráce. Na jafie tohoto roku byl po
v‰ech stránkách zaji‰tûn a následnû i realizován tfiímûsíãní pobyt studentky
z Wiesbadenu v Brnû. Studentská vûdecká práce, kterou zde za pomoci pracovníkÛ
ÚVST zpracovala, byla ve Wiesbadenu vysoce hodnocena. V dal‰ích dvou letech byly zaji‰tûny a následnû i realizovány dlouhodobé (ãtyfimûsíãní) studijní pobyty na‰ich studentÛ na FH ve Wiesbadenu. I tyto pobyty lze hodnotit jako velmi úspû‰né.
Studenti plnû vyuÏili nabízen˘ch moÏností, podíleli se na vûdecké práci v laboratofii vodních staveb a jimi vypracované práce v mnoha ohledech pfiekraãují poÏadavky kladené uãiteli. Dal‰ím velk˘m pfiínosem je také navázání osobních kontaktÛ
s nûmeck˘mi studenty a zamûstnanci laboratofie a zdokonalení se v jazyce, kter˘m
dnes v Evropû mluví bezmála sto milionÛ lidí.

Rok

Ústav vodních staveb FAST
VUT

Geographical and
Environmental Sciences

Labor für Wasserbau und
Wasserwirtschaft

1992

1 GB

2

1993

1 GB

1

1994

2 GB

2

1995

1 GB

1

1996

1 GB+2 SRN

1

1997

1 SRN

1

1998

2 SRN
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Struãnû bychom se chtûli zmínit také o partnersk˘ch pracovi‰tích.
Univerzita v Huddersfieldu je moderní pracovi‰tû pfiipravující studenty na své budoucí povolání formou tfiíletého a pûtiletého fiádného a tfiíletého doktorandského
studia. Partnerské pracovi‰tû se zab˘vá vodohospodáfiskou problematikou v celé
‰ífii se zvlá‰tním zamûfiením na vodohospodáfiskou ekologii a vlivy vodních dûl na
Ïivotní prostfiedí. Areál vysoké ‰koly je kompaktní a sestává z fiady moderních budov, v nichÏ jsou umístûny jak jednotlivé fakulty, tak koleje, menza a tûlocviãn˘
komplex, kter˘ je po cel˘ den volnû pfiístupn˘ jak pro studenty, tak pro uãitele.
TûÏi‰tû odborné práce pracovi‰tû Department of Geographical and Environmental
Sciences spoãívá v fie‰ení úloh aplikovaného v˘zkumu se znaãn˘m podílem práce
pfiímo v terénu. Konkrétními v˘zkumn˘mi úkoly jsou dlouhodobé sledování a vyhodnocení zaná‰ení pfiehradních vodárensk˘ch nádrÏí, monitoring podzemních
vod vãetnû jejich jakosti, spolupráce pfii ãi‰tûní spla‰kov˘ch odpadních vod
a úprava pitné vody. Na tûchto projektech se také podíleli na‰i studenti fiádného
i doktorandského studia. Pfiínosem pobytÛ byly kromû zlep‰ení jazykov˘ch znalostí i kontakty s anglick˘mi studenty a uãiteli, moÏnost srovnání zpÛsobu v˘uky v zahraniãí a u nás, v neposlední fiadû pak poznání sociálních a kulturních podmínek
v zahraniãí.
Vzájemná spolupráce s univerzitou v Huddersfieldu byla ukonãena díky odchodu hlavního koordinátora a vedoucího vodohospodáfiského oddûlení Dr. Butchera z univerzity. PfietrÏené kontakty se jiÏ bohuÏel nepodafiilo obnovit.
Fachhochschule (FH) Wiesbaden je moderní, novû zfiízená vysoká ‰kola. Cel˘ komplex
budov, ve kterém je umístûna, není star‰í neÏ pût let. Zahrnuje vlastní uãebny, pfiedná‰kové sály, laboratofie, ale také rozsáhlou vûdeckou knihovnu, spoleãenské centrum
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Fachhoschule Wiesbaden je moderní, novû zfiízená vysoká
‰kola.

V rámci pfiipravovaného projektu ERASMUS–SOKRATES je
mimo pravidelnou v˘mûnu studentÛ uvaÏována také krátkodobá mobilita uãitelÛ, která spoãívá zejména v zaji‰tûní krátkodob˘ch pfiedná‰kov˘ch cyklÛ pracovníkÛ ÚVST na FH Wiesbaden na sesterském pracovi‰ti. Pfii poslední pracovní náv‰tûvû ve Wiesbadenu byly mimo jiné dohodnuty právû hlavní
smûry dal‰í spolupráce vãetnû pfiedpokládan˘ch pfiedná‰kov˘ch okruhÛ zajímajících obû strany. Zájem o rozvoj vzájemn˘ch vztahÛ je oboustrann˘ a doufáme, Ïe
budoucí spoleãné projekty jen podtrhnou jeho pfiínos a úãelnost.
Doc. Ing. Jaromír ¤ÍHA, CSc.
Dr. Ing. Miloslav ·LEZINGR

Univerzitní areál v Huddersfieldu je kompaktní a sestává z fiady moderních budov.

Dûní na fakultách
Fakulta architektury zaloÏila tradici
pofiádání vûdecko-pedagogick˘ch
konferencí
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„Stavba pro venkov 98“

Na konci letního semestru, ve dnech 3. a 4. ãervna 1998, probûhla na
Fakultû architektury VUT v Brnû vûdecko-pedagogická konference.

V leto‰ním roce se ve dnech 13.–16. kvûtna v rámci stavebního veletrhu For Arch
– Stavba JiÏní âechy v âesk˘ch Budûjovicích konal jiÏ pát˘ roãník
soutûÏe „Stavba pro venkov“.

Cílem vûdecké konference, jak to v zahajovacím pfiíspûvku uvedl dûkan FA doc.
A. Nov˘, bylo seznámení akademické obce s pracemi doktorandÛ a umoÏnûní vefiejné prezentace dílãích v˘sledkÛ, kter˘ch bylo v prÛbûhu studia dosaÏeno. Uãitelé
a ‰kolitelé tak mohli nahlédnout do prací kolegÛ, ãímÏ mûli moÏnost získat pfiehled
o stavu vûdecké v˘chovy na fakultû. Akce se zúãastnili posluchaãi druh˘ch a vy‰‰ích
roãníkÛ. Ve sborníku, kter˘ byl ke konferenci vydán, publikovalo v˘sledky své ãinnosti 29 doktorandÛ. K vefiejné prezentaci bylo pfiijato 16 pfiíspûvkÛ.
Hlavním tématem pedagogické konference byly zku‰enosti vypl˘vající z nového
modelu studia na FA VUT v Brnû. K nov˘m prvkÛm patfií rozloÏení studia do dvou
stupÀÛ (bakaláfisk˘ a magistersk˘ stupeÀ), roãní praxe mezi tûmito stupni realizovaná mimo fakultu, zmûna struktury pfiedmûtÛ a nové metody ve v˘uce. Celkem bylo pfiedneseno 10 referátÛ. Jako host s pfiíspûvkem „ V˘chova k praxi – britská zku‰enost“ vystoupil Dipl. arch. Alan Chapman, dlouholet˘ uãitel fakulty architektury
z anglického Brightonu.
Závûr konference byl vûnován diskusi, kterou kromû kmenov˘ch uãitelÛ svou aktivní úãastí obohatili hosté. O zku‰enosti se s námi podûlili doc. R. ·paãek, dûkan
FA z Bratislavy, a doc. J. Suchomel, dûkan FA z Liberce.
Doprovodnou akcí k pedagogické konferenci byla v˘stavka se studentsk˘mi pracemi, kterou zorganizovala doc. D. Glosová. Z jejich chronologického uspofiádaní byl
zfiejm˘ poÏadovan˘ rozsah, nároãnost a obsahová náplÀ studia v jednotliv˘ch roãnících. Pfiehlednû se tak prezentovaly v‰echny pfiedmûty, které bûhem pobytu na fakultû musí posluchaãi absolvovat.
Konference navázala na podobnou akci, která probûhla jiÏ pfied dvûma roky. Byly tak
poloÏeny základy dobré tradice spoleãného pracovního setkání studentÛ (doktorandÛ), uãitelÛ a odborné vefiejnosti.

Zámûrem vypisovatelÛ, kter˘mi byli ABF, Nadace pro architekturu a stavitelství,
V˘stavi‰tû a. s. a ministerstva âR: místního rozvoje, zemûdûlství a Ïivotního prostfiedí, bylo pfiedev‰ím zdÛraznit v˘znam a specifiãnost regenerace a obnovy na‰eho venkova a souãasnû zv˘‰it zájem studentÛ o tuto problematiku. Programov˘m
cílem celé akce je obnovit svébytnost venkova, jeho prostfiedí i zpÛsob Ïivota, pfiipomenout moÏnost obnovy stávajících fondÛ venkovsk˘ch sídel vãetnû krajinného
rámce a nutnost zohlednit specifika venkova nejen pfii navrhování jednotliv˘ch staveb, ale i pfii fie‰ení celého území.
Do soutûÏe bylo pfiihlá‰eno 77 prací z pûti vysok˘ch ‰kol – FA a FSt âVUT Praha,
FA VUT Brno, FL âZU Praha, ZF MZLU Lednice.
Porota ve sloÏení prof. ing. arch. M. Kyselka, CSc., FA VUT Brno – pfiedseda poroty, doc. ing. arch. M. Ba‰e, FA âVUT Praha, atelier VEGA, doc. ing. B. Ko‰atka, CSc.,
FSt âVUT Praha, prof. ing. arch. M. Martínek,CSc, FA VUT Brno, doc. ing.
P. Nepomuck˘, ZF MZLU Lednice na Moravû, ing. S. Rokos, vrchní fieditel financování projektÛ, RSTS Raiffeisen – stavební spofiitelna Praha, Mgr. ·. ·tenclová,
LF âZU Praha, Ing. T. Zajíc, ABF Praha, udûlila 13 cen, 4 zvlá‰tní ceny Raiffeisen
stavební spofiitelny, 1 zvlá‰tní cenu Nadání J., M. a Zd. Hlávkov˘ch a 10 odmûn.
Fakulta architektury VUT Brno byla v soutûÏi zastoupena 38 pracemi studentÛ II.
aÏ V. roãníku. Ocenûní se dostalo tûmto návrhÛm:
kategorie urbanismu
Urbanisticko-architektonická studie Hradec – Nová Ves, Pavlína Orálková
Studie spoleãenského a sportovního centra obce Bûlá pod Pradûdem, Stanislav
Srnec
Urbanisticko-architektonická studie Uherãice, Roman Kovafiík

Doc. Josef CHYBÍK
Fakulta architektury

Matematici ze 14 zemí se sjeli
na Milonovû
Na 50 matematikÛ ze ãtrnácti zemí tfií kontinentÛ (napfi. z Maìarska, SRN, âíny,
Thajska, Kanady, Ruska, Polska, Estonska, Litvy, Slovenska aj.) se ve dnech
30. 8.– 5. 9. 1998 se‰lo na Milonovû ve Velk˘ch Karlovicích na mezinárodní vûdecké konferenci zamûfiené na obecnou algebru a uspofiádané mnoÏiny. Z ãesk˘ch pracovi‰È se zúãastnili zástupci VUT a MU v Brnû, TU Liberec a UP Olomouc.
Pofiadatelem konference zvané „Letní ‰kola“ byla katedra matematiky FT VUT ve
Zlínû a katedra algebry a geometrie Pfiírodovûdecké fakulty UP Olomouc. Zlín‰tí
konferenci pfiipravovali a zaji‰Èovali její uspofiádání, odborn˘m garantem byl prof.
RNDr. Ivan Chajda, DrSc. z Olomouce, jeden z pfiedních pracovníkÛ v tomto
oboru ve svûtû.
Algebraici se v prÛbûhu jednání, která probíhala v angliãtinû, vzájemnû informovali o nejnovûj‰ích v˘sledcích v oboru obecné algebry, zejména uspofiádan˘ch mnoÏin a svazÛ. Jejich práce budou publikovány v mezinárodním sborníku vydaném ve
spolupráci s Technickou univerzitou ve Vídni.
Tradici konferencí zaloÏili pfied více neÏ tfiiceti lety ãe‰tí a sloven‰tí matematici, profesofii Miroslav Novotn˘, Franti‰ek ·ik, Milan Sekanina, Ján Jakubík a Milan
Kolibiar, pfiedstavující u nás ‰piãku ve svém oboru. DÛleÏitost zmínûné akce podtrhuje udûlení grantu M·MT (ã. PG 98 415) na podporu této v˘znamné akce.
Dobrá organizace, pfiíjemné prostfiedí Beskyd, vlídnost a pohostinnost, s nimiÏ se
hosté na Vala‰sku setkali, matematiky a zejména pak hosty z ciziny natolik ovlivnila, Ïe se rozhodli pfií‰tí konferenci uspofiádat za rok opût zde.

Doc. RNDr. Josef ZEDNÍK, CSc.
Katedra matematiky FT VUT Zlín

kategorie staveb pro bydlení
Rekonstrukce domu v Lo‰ticích, Karel Stfiíbrn˘
Pfiestavba rodinného domu podnikatele v Ti‰novû, Petr Nûmec
Skupina rodinn˘ch domÛ Uherãice, Klára Raimrová
kategorie obãansk˘ch staveb
Rekonstrukce a dostavba hospodáfiského dvora Urãice, Stanislav ·rot
Nástavba prodejny a kulturního domu, Osíãko, Lenka Dubová
Areál vinn˘ch sklepÛ, Diváky, Jakub Kotek
Pfiestavba obecního úfiadu Tû‰etice u Olomouce, Petr Keith
Pfiínosem této soutûÏe je také navázání pfiím˘ch kontaktÛ ‰kol s obecními úfiady obcí,
se kter˘mi byla mnohá témata dohodnuta nebo i jimi objednána.
Pfiejme v‰em vypisovatelÛm, organizátorÛm, zúãastnûn˘m a soutûÏícím studentÛm
hodnû zdaru v jejich dal‰í práci a pfií‰tímu roãníku hodnû nápadÛ a námûtÛ a tfieba i reáln˘ch podkladÛ ke studiím, územním plánÛm ãi projektÛm.

Ing. arch. Romana KAPLANOVÁ
Ústav architektury venkova FA VUT
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Z historie VUT

Cyklus „Rektofii VUT“

Prof. Ing. Vladimír Fischer

Prof. Ing. Josef Rieger

Ve studijním roce 1931–1932 se stal rektorem brnûnské ãeské techniky architekt
Vladimír Fischer.
Vladimír Fischer se narodil dne
4. 7. 1870 ve Fry‰táku v rodinû
stavitele Antonína Fischera. Po
maturitû na ãeské státní reálce
v Brnû v roce 1887 studoval inÏen˘rské stavitelství a geometrii na
âeské vysoké ‰kole technické
v Praze.
Po vykonání II. státní zkou‰ky
v roce 1893 narukoval jako jednoroãní dobrovolník do Vídnû,
kde v‰ak setrval aÏ do roku 1898.
Zprvu pracoval v ateliéru Emila
Foerstra a v letech 1895–1898 ve
známé architektonické kanceláfii
Ferdinanda Fellneraa Hermanna
Helmera. Architekti Fellner
a Helmer jsou autory projektÛ fiady evropsk˘ch divadel, mj. i brnûnského Mahenova divadla
(1882).
V roce 1889 vykonal Vladimír
Fischer v Praze zkou‰ky pro stavitele a civilní geometry a poãátkem následujícího
roku mu byly udûleny pfiíslu‰né koncese. Mûl se tedy stát otcov˘m nástupcem
v podniku v Hole‰ovû, kde krátce pÛsobil do ledna 1902.
Av‰ak smûfiování a cíle Vladimíra Fischera byly jiné – získává ceny v architektonick˘ch soutûÏích na radnici v Prostûjovû a na faru ve Vy‰kovû a je stále více poután
tvÛrãí ãinností.
Na pfielomu let 1901–1902 nastoupil do státní stavební sluÏby pfii Moravském místodrÏitelství v Brnû, kde setrval dvacet let a vypracoval se z adjunkta aÏ na vrchního stavebního radu. Bûhem tohoto období projektoval a posuzoval ‰koly, okresní
úfiady, nemocnice, kostely a fary a v‰echny druhy vefiejn˘ch staveb. V prvních letech
po vzniku âeskoslovenské republiky organizoval vefiejnou technickou sluÏbu na
Slovensku a v Bratislavû. V roce 1923 se stal ãlenem Regulaãního poradního sboru
mûsta Brna.
V témÏe roce byl jmenován fiádn˘m profesorem pozemních staveb uÏitkov˘ch na
âeské vysoké ‰kole technické v Brnû. V letech 1924–1925 a 1935–1936 byl zvolen
dûkanem odboru architektury a pozemního stavitelství. Od svého nástupu na ‰kolu aÏ do odchodu do penze v únoru 1939 stál v ãele Ústavu pozemních staveb
uÏitkov˘ch. Po smrti projektanta Kounicov˘ch kolejí profesora K. H. Kepky se staral o stavbu kolejí a sám projektoval Dívãí dÛm KSK. Studenti i kolegové mu dÛvûrnû pfiezdívali „stafiíãek Fischer“.
Profesor Vladimír Fischer je autorem více neÏ stovky architektonick˘ch realizací,
a proto uvádíme pouze nûkteré z nich. Jedná se napfi. o radnici ve Fry‰táku
(1900–1901), hotel U tfií králÛ v Prostûjovû (1906), Augustiniánsk˘ dÛm
v Luhaãovicích (1906), reálku na Antonínské v Brnû (1903), ‰kolu ve Veverské
Bit˘‰ce (1910–1911), nájemní domy v Brnû, z nichÏ zvlá‰tû vyniká tzv. ·védsk˘ dÛm
na Smetanovû ulici. Nelze nezmínit budovu Cyrilometodûjské záloÏny na Zelném
trhu v Brnû (1913–1915), obchodní dÛm Vágner na âeské ulici v Brnû (1928), farní chrám sv. Augustina v Masarykovû ãtvrti v Brnû (1929–1935) a první protirakovinov˘ ústav v republice DÛm útûchy na Îlutém kopci v Brnû (1929–1935).
Profesor Vladimír Fischer zemfiel dne 28. 10. 1947 v Brnû.

Ve studijním roce 1932–1933 stanul v ãele brnûnské ãeské techniky profesor Josef
Rieger.
Josef Rieger se narodil dne 19. 3.
1880 v Lib‰tátû. V roce 1897 maturoval s vyznamenáním na reálce v Jiãínû. V letech 1897–1902
byl posluchaãem odboru stavebního inÏen˘rství âeské vysoké
‰koly technické v Praze.
Rokem 1903 zaãíná více neÏ tfiicetileté pÛsobení Josefa Riegra na
brnûnské ãeské technice. V letech
1903–1910 byl zprvu asistentem,
konstruktérem a pozdûji adjunktem pfii stolici stavební mechaniky. V roce 1906–1907 obdrÏel
Gerstnerovo stipendium a podnikl
za úãelem studia metod zkou‰ení
materiálu a staveb z armovaného
betonu del‰í studijní cestu do
·v˘carska, Francie a Nûmecka. Ve
·v˘carsku pracoval ve zku‰ebním
ústavu profesora Schüleho na polytechnice v Curychu. Ve Francii
nav‰tûvoval pfiedná‰ky vynikajících profesorÛ Séjourné, Résala a Mesnagera a pÛsobil v laboratofiích slavné École des Pontes et Chaussées. V Nûmecku nav‰tívil
Stuttgart, Mnichov a Berlín.
V roce 1907 byl Josef Rieger jmenován honorovan˘m docentem a o rok pozdûji potvrzen soukrom˘m docentem staveb ze ztuÏeného betonu. Tím byl poloÏen základ
budoucí stolici betonového stavitelství, která byla jako první toho oznaãení
v Rakousku zfiízena v roce 1910 právû na ãeské technice v Brnû. Ing. Josef Rieger
byl jmenován mimofiádn˘m profesorem stavitelství betonového. K jeho jmenování
fiádn˘m profesorem do‰lo v roce 1917.
Bûhem svého dlouholetého pÛsobení na ãeské technice v Brnû zastával profesor
Rieger dvakrát funkci dûkana. Ve studijním roce 1912–1913 byl dûkanem odboru
stavebního inÏen˘rství a o tfii roky pozdûji dûkanem odboru kulturního inÏen˘rství.
Po smrti profesora Ursínyho vedl mechanicko-technickou laboratofi, které dal novou orientaci smûrem k Ïelezobetonov˘m konstrukcím.
Profesor Josef Rieger patfií k prÛkopníkÛm staveb ze Ïelezového betonu (Ïelbetu)
u nás.
Jeho publikaãní ãinnost je neobyãejnû rozsáhlá – kromû stûÏejních prací uvefiejnil
na sedmdesát krat‰ích pojednání. Uveìme alespoÀ tfiísvazkové dílo Statika Ïelbetov˘ch konstrukcí staticky neurãit˘ch (1. díl 1926, 2. díl 1929, 3. díl 1936), které
bylo vydáno rovnûÏ nûmecky a francouzsky. Francouzské vydání Calcul des
constructions hyperstatiques má pfies tisíc stran a obsahuje i statické fie‰ení jednoduch˘ch rámÛ patrov˘ch.
V roce 1920 – po dvanácti letech práce – dokonãil profesor Rieger konstrukci speciálního betonáfiského logaritmického pravítka, jehoÏ pouÏívání se roz‰ífiilo i v zahraniãí.
Josef Rieger pÛsobil rovnûÏ jako úfiednû autorizovan˘ inÏen˘r a stál˘ soudní znalec.
Podle jeho návrhÛ byla realizována fiada staveb, zejména mostních. Tehdej‰í novinkou byla úsporná kombinace Ïelezobetonové mostovky na Ïelezn˘ch mostech.
Jedná se napfi. o mosty ve Zlínû (31 m) z roku 1907, v KromûfiíÏi (63 m) z roku 1909
a v Tlumaãovû z roku 1916.
Profesor Josef Rieger zemfiel neoãekávanû dne 4. 1. 1941 v Brnû.

Mnohem víc informací o Ïivotû a díle tohoto v˘znamného architekta a zakladatele
tradice brnûnského architektonického ‰kolství pfiiná‰í vzpomínkov˘ medailon, kter˘ pod názvem Vûrn˘ stoupenec historizující tradice (K 50. v˘roãí úmrtí architekta
Vladimíra Fischera) publikoval v loÀském pátém ãísle Prostoru Zlín doc. PhDr. Jan
Sedlák,CSc. z Fakulty architektury VUT v Brnû.

PhDr. Renata KREJâÍ,
Archiv VUT
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URBANITA

1. Sociálnû-ekologická definice
Má málo spoleãného se souãasn˘m pojetím ekologie,
navazuje na star‰í ‰kolu americké sociologie, jiÏ zmínûnou chicagskou ‰kolu. Zde je urbanita svázána s velikostí, hustotou a heterogenitou mûstského obyvatelstva. Tato definice poskytuje projektantÛm uchopitelné
a vyuÏitelné v˘sledky, které v‰ak byly v praxi velmi neúplnû realizovány. Nejãastûji byla vytváfiena vysoká
hustota obyvatel, to proto, Ïe je to v˘hodné i ekonomicky. JiÏ ménû se tvofiila velikost a skoro vÛbec ne
heterogenita vrstev, kultur, etnik a funkcí. To, co z tohoto pojetí urbanity u nás i v Evropû zbylo, byly nové
obytné soubory z panelov˘ch vysokopodlaÏních domÛ.
Sociální a funkãní heterogenity se dá v dne‰ních spoleãensk˘ch podmínkách dosahovat velice nesnadno.
Sociální diverzita obyvatel v obytn˘ch ãtvrtích ztroskotává na chování lidí. I pokud se vytvofií moÏnost heterogenity, prosadí se selektivní migraãní procesy, na
jejichÏ konci zÛstane vût‰inou sociálnû stejnorodé
obyvatelstvo. A pokud sociálnû heterogenní obyvatelstvo ve ãtvrtích pfiece zÛstane, tak je sociální promíchání spí‰e prostorová, ale ne sociální realita.
Kontakty mezi sousedy se vytváfiejí mnohem snáze
v sociálnû homogenních ãtvrtích neÏ v sociálnû heterogenních. Sociálnû rÛznorodá ãtvrt znamená tak prostorov˘ fakt, kter˘, kriticky vidûno, je velice abstraktní.

Ïivotní prostfiedí emisemi ãi intenzivní dopravní obsluhou. Moderní pojetí administrativních staveb vyÏaduje ãasto jiné formy a konstrukce (napfi. rozpûtí mezi
nosn˘mi ãástmi) budov neÏ ty, které by se daly vyuÏít
i na bydlení. Koncentrace v oblasti distribuce vede
k tak velk˘m nákupním stfiediskÛm a supermarketÛm,
Ïe pouze z hlediska dopravního zatíÏení je tûÏké je
pfiiblíÏit bydlení. Proto americkou novináfikou a autorkou knih o urbanismu Jane Jacobsovou tak láskyplnû
vykreslen˘ obraz sociálnû a funkãnû smí‰en˘ch ulic je
asi jiÏ obraz navÏdy zmizelého mûsta 19. století. To
proto, Ïe ztratilo za dne‰ních podmínek reálnou základnu své existence.
2. Funkcionalistické pojetí
Zde je kvalita mûstského prostfiedí dÛsledkem úplnosti, kterou jsou reprezentovány rÛznorodé, celospoleãensky diferencované funkce mûsta, ke kter˘m
patfií zejména bydlení, práce, rekreace a doprava.
Toto pojetí je vedle sociálnû-ekologického nejblíÏe
projekãní praxi, i kdyÏ pfiispûlo málo k realizaci urbanity. Urbanistické a územnû plánovací prosazení funkcionalistick˘ch principÛ (Aténská charta) vedlo paradoxnû k tomu, Ïe byly mnohde urbánní kvality zniãeny.
3. Sociálnû-psychologická definice
Zde je za kritérium urbanity vykládána dialekticky vidûná polarita vefiejného a soukromého. Mûsto je v takovém mûfiítku urbánní, jak se kaÏdodenní Ïivot obyvatel polarizuje do dvou sfér. Do privátní, ve které je
intimita a emocionalita umístûna pfiedev‰ím do bytu,
a do sféry vefiejné, politické a ekonomické, které nacházejí svoje místo ve vefiejn˘ch prostranstvích.
4. Politické pojetí
Podle toho je urbanita dÛsledkem skuteãnosti, Ïe
kladné obãanské vlastnosti jako píle, vzdûlání a v˘kon,
a nikoliv pÛvod, pfiíslu‰nost ke tfiídû ãi dûdictví, rozhodují o sociálním postavení individua. Urbanita je
vázána na spoluúãast obãanÛ na fiízení mûsta, t.j. na
funkãní demokracii.
5. Civilizaãní v˘klad
Urbanita znamená emancipaci od pfiírodní nutnosti.
Mûsto je vykládáno jako stroj, kter˘ své obyvatele ãiní
nezávisl˘mi na práci a odpovûdnosti, vlivech poãasí
a vlivech pfiírodního ãasového reÏimu.

Kontakty mezi sousedy se vytváfiejí mnohem snáze
v sociálnû homogenních ãtvrtích neÏ v sociálnû heterogenních.
Pokud se experimentálnû projektovalo smíchání funkcí v malém mûfiítku, narazilo to na ekonomickou realitu. Velká produkãní zafiízení se dají tûÏko integrovat
s bydlením. TotéÏ platí pro men‰í podniky, zatûÏující

6. Anarchistické pojetí
Urbanita obsahuje také protichÛdn˘, chaotick˘ a anarchistick˘ element. To se obrací proti v‰em dosud jmenovan˘m elementÛm. Urbanita je proti jasnosti a pfiehlednosti mûsta, proti jeho fiádné ekonomii. Pouliãní
prodej, pololegální a neformální aktivity patfií také
k obrazu mûsta. Ale jsou proti vefiejnému pofiádku.
Pololegální aktivity, stínov˘ skryt˘ i noãní Ïivot a vÛbec utajované stránky lidské existence vytváfií specifikum velkomûstské urbanity. Anonymita velkomûsta je
pfiedpokladem k tomu, aby odchylné chování na‰lo
svoje místeãka, ve kter˘ch se mÛÏe vyÏít nezávisle na
formálních státních i neformálních kontrolách. Mûsto
je poslední dÏunglí, kde je moÏné pfiekvapení, dobro-

druÏství, nebezpeãí a s tím spojená zmûna a inovace.
Toto v‰ak není moÏné ani není vhodné plánovat.
Projektování je pfiedev‰ím fiád. Program rozvoje mûsta, kter˘ by chtûl rozvíjet chaotické elementy urbanity
a propagovat anarchii, by na‰el jen úzkou politickou
bázi.
KaÏdá epocha a kaÏdá spoleãnost vytváfií vlastní zabarvení, vlastní typ urbanity.

Urbanita je jedním z nejvíce uÏívan˘ch i zneuÏívan˘ch termínÛ ve stavební a urbanistické praxi
posledních let.
Urbanita je pfiitaÏlivá. Znamená nejen urãit˘ text a rytmus urbanistické tvorby – geometrickou komplexnost, tvary, vztahy, fiád i chaos, dekorativní prvky, ale
i silnou sociální dimenzi a symbolické v˘znamy.
Volání „více urbanity“ nacházíme v programech vypsan˘ch soutûÏí, v odÛvodnûní tzv. dopravního zklidnûní
i ve zprávách k zastavovacím plánÛm. MÛÏeme fiíci, Ïe
nacházíme pût pojetí urbanity. V‰echna tato pojetí
jmenují podstatné a neopomenutelné elementy urbanity. Jejich souãet v‰ak bohuÏel, jak se v praxi ukázalo, nezaruãuje urbanitu samu:

Urbanita je také protikladnost
JiÏ proto, Ïe rÛzné spoleãenské skupiny mají rÛzné
a ãasto protikladné zájmy. Pravé mûsto je takové místo, kde se vûdomû fie‰í konflikty zájmÛ. Ale urbanita je
protikladná i v dal‰ím, základnûj‰ím smyslu neÏ je
konflikt zájmÛ.
Mûstsk˘ obyvatel má ve mûstû protikladná oãekávání.
Mûsto by se tak mûlo stát místem anonymity, kde je
moÏné mûnit sociální role a stále znovu zaãínat.
Pfiitom má b˘t domovem, místem, kde jsou známí
a kde je moÏné dÛvûfiovat a cítit se bezpeãnû. Mûstské
povûtfií osvobozovalo nejen z feudální závislosti, ale
i z nutností a závazkÛ dan˘ch vlastní biografií. Ale toto osvobození je dvojseãné, mÛÏe b˘t také ohroÏením,
mÛÏe znamenat ztrátu bezpeãnosti, nezakotvenost
a ztrátu kofienÛ.
Podmínkou urbanity je její vlastní
v˘voj
V‰echny v˘‰e uvedené definice urbanity jsou podmínky nutné, nikoliv ale postaãující. Urbanita je více neÏ
suma tûchto elementÛ. Urbanita se musí vyvíjet, je v˘sledkem sociálních procesÛ, které potfiebují ãas.
Evropské mûsto má za sebou tisícilet˘ v˘voj, ve kterém
se mohla rozvinout jeho specifická urbanita.
Novodobé, stejnû velké obytné soubory vznikaly za
dobu nesrovnatelnû krat‰í. I kdyby v projektu i realizaci zahrnovaly v‰echny v˘‰e uvedené aspekty urbanity, nedosahovaly by zpoãátku urbánní kvality. K rozvinutí urbánních kvalit je tfieba ãasu. Navíc kaÏdá epocha a kaÏdá spoleãnost vytváfií vlastní zabarvení, vlastní typ urbanity. Urbanita, jak si ji dnes pfiedstavujeme,
obsahuje také dfiívûj‰í, dnes jiÏ pfiekonané elementy,
známky dfiívûj‰ího pojetí. To je dal‰ím dÛvodem, proã
by mûla b˘t novû formulována.
Urbanita je ‰iroké pole, kde sociologie, architektura
a urbanismus jsou dÛleÏit˘mi, ale nikoliv jedin˘mi
tvÛrãími elementy. Nedá se pouze naplánovat, mÛÏe
se ale rozvinout v ãase. Proto je nezbytné o ní pfiem˘‰let, v diskusi hledat dÛsledky pro novou rozvojovou politiku mûst.
Doc. ing. arch. PhDr. Karel SCHMEIDLER, CSc.
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Îivot a bydlení

Sociologie v architektufie

Recenze

Úvaha studenta

Sociologie, architektura, urbanismus – pojmy, které
v souãasném svûtû tvofií celek, v jehoÏ obsahu se ukr˘vá jedno z nejvût‰ích tajemství budoucnosti Ïivota
ãlovûka na této planetû. Proã? Bydlení a jeho kultura
s sebou nesou nároky vytváfiející potfiebu ãinit Ïivot
pohodlnûj‰ím tam, kde si pfiíroda vystaãí svojí pouhou existencí, kde ãlovûk naopak pfiírodu pfietváfií
dle obrazu svého a pfiirozen˘ fiád vûcí promûÀuje
(vÛãi pfiírodû) v nepfiirozen˘ fiád vlastní kultury.
Osobní poÏadavek po identitû jde proti nároku prostfiedí.
Studie Sociologie v architektonické a urbanistické
tvorbû (Karel Schmeidler a kol.), která byla nedávno
uvedena na kniÏní pulty, má tu pfiednost, Ïe nutí zamyslet se nad shora uveden˘mi faktory a vûnovat zv˘‰enou pozornost individuálnímu chápání smyslu bydlení. „V pováleãném pojetí architektury lze sledovat
stále se zvût‰ující vliv studia sociálních a psychick˘ch

i v teoretick˘ch úvahách o architektufie. Zaãalo se mluvit o tom, Ïe mûsta musejí rÛst a urbanistické plánování musí vytvofiit prostor (tzv. otevfien˘ konec) pro
pfiedem neurãen˘ v˘voj“. (viz str. 71). Není v‰ak chybou bránit se velikosti pfiírody tím, Ïe ãlovûk permanentnû vym˘‰lí jak proti ní? Obrana je pfiirozenou lidskou vlastností pfied v‰ím, co na nûj doléhá jako protiklad. Odvûká touha zu‰lechtit prostfiedí vlastního
prostoru Ïivota pfierostla v pocit nutnosti zasahovat
v‰ude tam, kde si pfiíroda uchovala je‰tû svoji panenskou tváfi (napfi. stánkem s peãivem, slepovan˘m zaruãenû nejzdravûj‰í marmeládou).
Ale ãlovûk chce bydlet a v‰ím, co se dá chápat jako
„existence pod stfiechou“, omlouvá zásahy tak kruté,
Ïe vyvolávají zcela pfiirozené reakce v podobû Ïiveln˘ch pohrom, jeÏ jsou dÛsledkem toho, o co ãlovûk
usiluje – o kulturu bydlení.
Co v‰echno tedy tvofií rozsah pojmu „b˘t sám sebou“?

âlovûk odedávna touÏí zu‰lechÈovat svÛj vlastní Ïivotní prostor.

potfieb ãlovûka orientovan˘ch smûrem k prostfiedí
a hledání jeho lidského smyslu. Tento pfiístup a jeho
formové dÛsledky pfiedstavují v jistém smyslu programovou negaci stylového projevu funkcionalismu.“ –
“Vyvstal poÏadavek humanizovat a antropometrizovat
architekturu nûkdy aÏ pfiíli‰ poznamenanou pfiedchozím technicistním pfiístupem.“ (viz str. 53)
Bez zbyteãn˘ch romantizujících peripetií o „kráse“ stavitelské práce autor upfiednostÀuje fakticitu zaloÏenou na ovûfiování pfiímo z pramenÛ, jejichÏ bohat˘ seznam najde ãtenáfi v Pfiehledu pouÏité literatury.
Tématem pfiedloÏené práce prostupuje my‰lení o architektufie jako zvlá‰tním zpÛsobu filozofie ãlovûka
a jeho praktickém vyústûní v tom, jak˘m prostfiedím
z vlastního tvÛrãího potenciálu je sám „obhozen“.
V tomto bodû shledávám jeden z nosn˘ch pilífiÛ
Schmeidlerovy práce, neboÈ nacházet se ve svûtû znamená také zacházet s ním jako s nástrojem vlastního
bytí. „Ameriãtí kritici architektury aplikovali postmoderní kritiku utopií filozofa a profesora London
School of Economics Karla Poppra na stavbu mûst
a zaãali hovofiit o eliminaci mnohotvárnosti a rÛznorodosti v moderním návrhu mûsta. PopperÛv postmoderní plaidoyer pro pluralitu a náhodu nalezl ohlas

Jsou to pfiednû potfieby, hodnotov˘ systém a s tím
spojené prostfiedky pro dosahování individuálních
cílÛ. Nekoneãná fiada studií o motivacích lidského jednání, dÛsledcích na zmûny prostfiedí a tím i lidské
zdraví dnes v sociologicko-prognostické literatufie tvofií zcela samostatné odvûtví sahající aÏ k psychologicko-psychiatrick˘m okrajÛm. „Pomûrnû vysokou míru
kriminality ãi deviantního chování vykazují v˘‰kové
budovy od urãitého poãtu podlaÏí, nepfiehledné vchody, v˘tahy, haly, schodi‰tû a poÏární schodi‰tû, podzemní garáÏe ãi chodby.“ (viz str. 178) Pfiíãiny (tedy
kauzální principy) jsou v tomto ohledu neúprosné,
jedna du‰evní nebo fyzická Ïádost vyvolává druhou,
a to zvlá‰È jsou-li takové Ïádosti splÀovány.
Studie ing. arch. PhDr. Karla Schmeidlera, CSc. ve
spoluautorství s doc. PhDr. Rudolfem Kohoutkem,
CSc. bude jistû sv˘m víc neÏ jen uãebnicov˘m textem
pfiínosem v‰em, kdo v oboru, jak˘m je architektura,
dnes chtûjí získat encyklopedick˘ pfiehled. Faktickou
pozornost, jak ze strany odborníkÛ, tak studentÛ si
uvádûná práce vskutku zaslouÏí.

PhDr. Jifií ADAMEC

Pfii úvaze nad spojením sociologie a architektury si
vzpomínám na knihu, kterou jsem pfied ãasem dostal
do rukou – „·ok z budoucnosti“ od Alvina Tofflera.
Toffler definuje ‰ok z budoucnosti jako fenomén spojen˘ s ãasem, jako v˘sledek mimofiádnû zrychleného
tempa v˘voje spoleãnosti. Jde o tlak staré spoleãnosti
na novou, nûco jako kulturní ‰ok, av‰ak v rámci jedné
society.
Toto téma se dot˘ká doslova v‰ech oblastí lidského
bytí, architekturu nevyjímaje. Jeho prÛzkum je provádûn pfieváÏnû sociologick˘mi metodami a ãasto vyuÏívá sociologického náhledu.
Pokud jde o architekturu, ta byla odedávna povaÏována za cosi stabilního, co i po nás zÛstane zachováno
dal‰ím generacím. V souladu s tempem spoleãenského v˘voje a s nárÛstem trendu pomíjivosti se dnes postavení architektury v˘znamnû mûní. PrÛmûrná Ïivotnost staveb neustále klesá. V epo‰e jeskyÀ byla prakticky neomezená, v dobû osidlování Spojen˘ch státÛ
ãinila asi 100 let, dnes je to asi 40 let. Vzhledem k faktu, Ïe tato informace je z konce 60. let 20. století, je
víc neÏ pravdûpodobné, Ïe „poloãas rozpadu“ stavby
je dnes nejspí‰ o polovinu krat‰í.
Neznamená to samozfiejmû klesající úroveÀ kvality
materiálu, práce ãi technologií (právû naopak). Onen
zkracující se poloãas rozpadu je podmínûn vysokou
rychlostí Ïivota této spoleãnosti. Mûsta dnes mûní svoji tváfi takfiíkajíc pfies noc.
Architekt a filozof B. Fuller oznaãil Ïivot ve velkomûstû za neustále se opakující evoluãní proces vystûhování, demolicí, odklízení, doãasnû prázdn˘ch pozemkÛ
a opûtné v˘stavby. Vût‰ina lidí povaÏuje stavební práce blokující mûstské ulice za pfiechodné nepfiíjemnosti, které brzy pominou a nastane nehybn˘ klid. Je to
jejich kocovina z newtonského pohledu na svût, ale
my dnes vstupujeme do svûta einsteinovské relativity.
Pod tlakem této tendence promûnlivosti a nestability
se v architektufie objevuje koncepce modualismu. Ten
lze definovat jako snahu dosáhnout vût‰í stálosti stavby jako celku cestou obûtování stability jejích substruktur. V praxi to znamená v˘stavbu objektÛ, jejichÏ
jedinou relativnû trvalou souãástí je jejich kostra, do
níÏ se podle potfieby umisÈují jednotlivé moduly a mohou b˘t libovolnû pfiemisÈovány nebo odstranûny
a nahrazeny.
V souvislosti s architekturou bych také rád zmínil
pfiedpoklad renomovan˘ch futurologÛ t˘kající se
osobního vztahu jedince k místu, k bydli‰ti a tedy
k domu. Právû ona stabilita architektury umoÏÀovala
lidem minul˘ch generací vytváfiet si skuteãnû pevná
pouta k pouh˘m nûkolika místÛm, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰í byl bezpochyby jejich domov. Dne‰ní ãastá migrace v populaci, podmiÀovaná nejãastûji stûhováním
za prací, vede k obrovskému nárÛstu tûchto pseudomovÛ, jejichÏ citová hodnota v‰ak klesá pfiímo úmûrnû s jejich poãtem.

Jakub KONICAR
Fakulta architekrury

Ostfie sledovaní studenti
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Sportovní aktivity a tûlesná zdatnost

Novû vydané tituly

Seriál o stavu mládeÏe, jak ji vidí a sleduje na
Fakultû elektrotechniky a techniky vedoucí kabinetu
kultury Mgr. Zdenûk Hons, má své dal‰í pokraãování. Tentokrát zabrousíme do oblasti sportu a tûlesné
zdatnosti.
Tûlesnou vyspûlostí a sportovní zdatností na‰ich studentÛ se zab˘vám pouze v rámci sv˘ch testÛ, a proto
jsem poÏádal o pomoc svoje kolegy tûlocvikáfie, ktefií
se projektu také zúãastÀují. Následující pfiíspûvek vychází z jejich podkladÛ. Pfii tomto mém snaÏení mi
nejvíce pomohl Mgr. Ivo ·marda a vedoucí Ústavu kultury a sportu Dr. Ivana Va‰ourková.
Studenty na na‰em pracovi‰ti testujeme od roku
1996, kdy z 327 testovan˘ch studentÛ dosáhlo kritick˘ch v˘sledkÛ 19. Doslova ‰okem v‰ak byly v˘sledky
plavání. Témûfi 20 procent testovan˘ch studentÛ se
ukázalo b˘t neplavci. Mezi ty, ktefií by se mohli oznaãit jako studenti s nadstandardní kondicí, patfiilo pouze 57 studentÛ.
Od prvního v˘zkumu uplynuly 2 roky a fyzická kondice
se jeví stejná, ne-li je‰tû o nûjaké to procento hor‰í.
âím je to zpÛsobeno a co s tím v dal‰ím období bude
nutné udûlat? Je zfiejmé, Ïe nedostatek financí ve ‰kolství se negativnû promítá i do práce ústavÛ, které se
zab˘vají tzv. doplÀkovou formou v˘uky. I kdyÏ se
v poslední dobû nutnost podpory kulturní, zdravotní,
tûlesné vyspûlosti skloÀuje snad ve v‰ech pádech, je
tfieba vycházet z toho, co ‰kola dostane a jaké si stanoví priority. Pfii nich nûkdy najde uplatnûní argument, Ïe s fyzickou kondicí vlastní studium nesouvisí
a drogy nás aÏ zas tak moc neohroÏují a Ïe se vlastnû
nic nedûje, protoÏe kdo má zájem si zasportovat, tak
si nûjakou aktivitu najde i mimo ‰kolu. Je to jen ãásteãná pravda.
Na zahraniãních ‰kolách si uvûdomují fakt, Ïe ãlovûk
s dobr˘m fyzick˘m fondem je schopen daleko lépe
sná‰et pracovní zatíÏení, má lep‰í studijní v˘sledky
a není tak ohroÏen zdravotními problémy a negativními dopady stále se prohlubujícího problému drog, alkoholu, koufiení apod. Tûlesná v˘chova je povinná
v prvním roãníku, v ostatních roãnících je doporuãená. Ve své podstatû jsme líní, o ãemÏ svûdãí i pfiedchozí testy, o kter˘ch jsem psal v minul˘ch ãíslech,
a tak je více neÏ jisté, Ïe poãet sportujících studentÛ
po prvním roãníku rapidnû klesá. Povinná tûlesná
v˘chova je tedy i prevencí a pfiivede do tûlocviãen
opravdu v‰echny studenty. Navíc mÛÏe strhnout k rekreaãnímu sportu i ty, ktefií nemají ze základních
a stfiedních ‰kol s tûlesnou v˘chovou dobré zku‰enosti.
Testy dále pomáhají i pfii roz‰ífiení nabídky Ústavu kultury a sportu, ve které je v souãasnosti 16 sportovních
specializací, v nichÏ si studenti mohou vybrat podle
vlastních zájmÛ. Pro nároãnûj‰í, ev. pokroãilej‰í studenty jsou vypisovány sportovnû zamûfiené hodiny.
V‰e je v‰ak limitováno krácen˘m rozpoãtem a rostoucími náklady na pronájem. Jedná se pfiedev‰ím o jiÏ
zmiÀované plavání, dále lední hokej a lyÏování na
umûlém svahu. Bylo naopak vyhovûno zájmu studentÛ,
ale i zamûstnancÛ ‰koly o kondiãní posilování roz‰ífie-
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ním provozu posilovny dennû do pozdních veãerních
hodin. Do rozvrhu byl navíc zafiazen kurz pro neplavce,
kter˘m v leto‰ním roce pro‰lo úspû‰nû 36 studentÛ.
Dal‰í vyhledávanou a velmi pfiitaÏlivou formou v˘uky
tûlesné v˘chovy jsou pobytové kurzy zamûfiené na bûÏecké a sjezdové lyÏování, snowboarding, cykloturistiku, windsurfing, turistiku, vodácké kurzy a ve spolupráci s FS i na kurz instruktorÛ lyÏování. Tûchto kurzÛ se kaÏdoroãnû zúãastní aÏ 400 studentÛ. BohuÏel
v poslední dobû si je studenti hradí v plné v˘‰i sami.
V˘sledky testÛ, ale i zájem o rekreaãní sport z fiad nejen studentÛ, n˘brÏ i zamûstnancÛ FEI, ovlivnil rozhodnutí zaloÏit Klub rekreaãního sportu. Klub dnes jiÏ
sdruÏuje 800 ãlenÛ, ktefií vyuÏívají posilovnu, tûlocviãnu, lodûnici, bazén i kurty. Nezapomíná se ani na zamûstnance ‰koly, pro které organizujeme vodácké zájezdy, kurzy windsurfingu, cyklistické vyjíÏìky, sportovní turnaje, aerobik, kalanetiku, regeneraãní cviãení
apod. Zamûstnanci vyuÏívají tûlocviãnu také na basketbal, volejbal, sálovou kopanou. Velk˘ úspûch zaznamenal v minul˘ch dnech organizovan˘ „Lady den“,
na kterém si paní i sleãny zasportovaly a dozvûdûly se
i nûco o módû, kosmetice, spoleãenském Ïivotû apod.
Projekt, kter˘ sleduje mimo jiné i tuto stránku osobnosti studentÛ na‰í fakulty, pfiitahuje stále ‰ir‰í spektrum studentÛ a zamûstnancÛ ‰koly. Pfies objektivní
pfiekáÏky, zpÛsobené pfiedev‰ím nedostatkem financí,
jsou pracovníci Ústavu kultury a sportu FEI pfiipraveni nadále zprostfiedkovávat v‰em zájemcÛm o tûlov˘chovu kvalitní sportovní vyÏití.
Mgr. Zdenûk HONS

MALEC, Zdenûk (ed.)
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Vybrané geodetické práce ve stavebnictví
Fakulta technologická
ZELINKA, Ivan
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Neuronové sítû a genetické algoritmy
Fakulta chemická
ÎÁâEK, Ladislav
Hydrochemie
Vûdecké spisy
Edice PhD THESIS
DOBROVOLN¯, Petr – sv. 1
Pfiíspûvek k symbolické anal˘ze analogov˘ch obvodÛ
HAVÍ¤OVÁ, ZdeÀka – sv. 2
MoÏnosti pouÏívání nosn˘ch kombinovan˘ch dílcÛ na
bázi dfieva
TÒMA, Antonín – sv. 3
Program ochrany jakosti vod
SMUTN¯, Jaroslav – sv. 5
Moderní metody anal˘zy hluku a vibrací aplikované
na kolejovou dopravu.
KALA, Zdenûk – sv. 6
Nelineární odezva ocelov˘ch rámÛ na statické zatíÏení

Zodpovídáme va‰e dotazy
V dobû, kdy v ãasopise naposledy vy‰el mÛj ãlánek,
pfii‰ly na mou e-mailovou adresu dva dotazy. Jeden se
t˘ká testÛ HIV, druh˘ cholesterolového testu. Testy
HIV na na‰em pracovi‰ti neprovádíme, ale zprostfiedkujeme anonymní test na pfiíslu‰ném odborném pracovi‰ti. Cholesterolové testy organizujeme pfiímo
v prostorách UKUS na FEI minimálnû 1x za semestr, je
v‰ak tfieba dostateãnû v pfiedstihu projevit zájem, abychom mohli testování objednat aÏ po sestavení urãitého poãtu zájemcÛ.

LINDR, Jaroslav – sv. 7
Optimalizace soustavné technické péãe o nové,
rekonstruované a modernizované stavební objekty
Edice Habilitaãní a profesorské spisy
KASAL, Miroslav – sv. ã. 1
Moderní metody generace a zpracování signálÛ
nukleární magnetické rezonance
RAIDA, Zbynûk – sv. ã. 2
Full-Wavefinite Element Analysis of General Microwave Waveguides
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ChuÈ vstoupit na neznámou pÛdu
Do Grenoblu jsem se dostal v rámci programu TEMPUS – projektu mezinárodní v˘mûny studentÛ.
Bûhem ãtyfimûsíãního pobytu jsem mûl jako student
Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT Brno za
úkol vypracovat diplomovou práci na pfiedloÏené téma. Pro na‰i ‰kolu existovalo pût nabídek: tfii do
PafiíÏe a dvû do Grenoblu. PÛvodnû jsem se jako ãlovûk, kter˘ nikdy pfiedtím nebyl ve Francii, rozhodl pro
PafiíÏ, ale fiízením osudu jsem se dostal do Grenoblu
a musím fiíct, Ïe nakonec jsem byl rád, Ïe to tak
dopadlo. Grenoble je totiÏ men‰í mûsto témûfi na jihu
Francie obklopené Alpami a jako takové pro mû sk˘talo pestfiej‰í obraz Francie neÏ PafiíÏ.
Univerzitní knihovna s panoramatem Alp

Do Francie jsem odjíÏdûl na zaãátku bfiezna a pobyt
mûl trvat do konce ãervna. To znamená cel˘ letní semestr. Byla tu tedy jistá nev˘hoda, protoÏe v‰echny
pfiedmûty (kromû diplomové práce) mi zÛstaly a po
návratu jsem z nich musel sloÏit zkou‰ky. Nicménû
v tomto ohledu mi v‰ichni mí uãitelé vy‰li vstfiíc, za
coÏ jim znovu dûkuji. Jinou nev˘hodou bylo také to,
Ïe jsem odcházel od rozdûlané diplomové práce a mûl
jsem jen ãtyfii mûsíce na zpracování nového tématu
a navíc v cizí zemi. Zkrátka samotné rozhodnutí odjet
nebylo nijak rychlé a byla tu mnohá pro i proti. Ale nakonec zvítûzila chuÈ poznat nûco nového a také nadûje, Ïe se ve Francii koneãnû nauãím pofiádnû francouzsky. A nakonec to v Grenoblu stejnû shrnula jednou vûtou má kamarádka: „Il faut se bouger – âlovûk
se musí h˘bat“.
Nakonec jsme do Grenoblu odjíÏdûli z âeské republiky tfii: já, spoluÏák z kruhu Pavel a David – nám pfiedtím neznám˘ kolega z Plznû, student tamûj‰í fakulty
elektrotechniky. Rozhodli jsme se do zemû s˘rÛ dopravit vlastním autem. A to i pfies mírná varování z minul˘ch let, kdy se studentÛm pfii podobné pfiíleÏitosti
auto porouchalo, na coÏ – kromû problémÛ s tím spojen˘ch – doplatili nûkolikat˘denním zpoÏdûním celého pobytu. My jsme takové problémy na‰tûstí nemûli
a mnohokrát jsme je‰tû byli rádi, Ïe s sebou máme
vlastní vozidlo. I kdyÏ jsme ãasto bloudili, mohli jsme
takto poznat kus Francie podle vlastní chuti.
Grenoble je milé mûsto na jihov˘chodû Francie poblíÏ
hranic s Itálií. PfiestoÏe leÏí uprostfied hor (Mont Blanc

a z Afriky. Nûktefií z nich v‰ak mají francouzské obãanství, takÏe to vlastnû Ïádní cizinci nejsou. To platí
zejména pro Araby. Z nich jsem tam potkal hodnû
mlad˘ch lidí, ktefií jsou uÏ rodil˘mi Francouzi – narodili se totiÏ pfiistûhovalcÛm. Tedy národÛ tam bylo poÏehnanû a nûkdy jsem si pfiipadal jako v Babylónû. Co
se t˘ãe dorozumívání, na prvním místû byla samozfiejmû francouz‰tina. Anglicky se sice bylo moÏné domluvit hlavnû s ostatními cizinci ale, jak jsem si v‰iml, i ti
se snaÏili pfiizpÛsobit se místním a zvládnout francouz‰tinu.
Francouzi a angliãtina – podle mého dojmu je sice
pravda, Ïe Francouzi v prÛmûru anglicky moc neumí,
ale není to nûjak˘m jejich
Grenoble – mûsto na jihov˘chodû Francie
nacionálním sm˘‰lením.
Bavil jsem se tam s lidmi,
ktefií se anglicky uãili tfieba
osm let, ale dûlalo jim velké problémy vést v angliãtinû souvislej‰í rozhovor.
Je to podle mû zkrátka
tím, Ïe francouz‰tina pofiád je‰tû JE svûtov˘ jazyk
a od cizince pfiijíÏdûjícího
do Francie se dá oãekávat,
Ïe se domluví jazykem této zemû (coÏ tfieba my âe‰i
jistû ãekat nemÛÏeme).
TakÏe angliãtina je v osnovách i v uãebnicích, ale
studenti ...si z toho moc
nedûlají. Zkrátka k tomu
nemají takovou motivaci jakolej star‰í a ménû luxusní Kolej CONDILLAC
ko my „z v˘chodní Evropy“.
neÏ její nûkteré modernûj‰í
Zpoãátku to tak nevypadasestry v campusu, ale tím pálo, ale brzy po pfiíjezdu se
dem je i levnûj‰í a mnû ke
podafiilo pro mû najít ve
spokojenosti staãilo, Ïe mám
‰kole poãítaã, na kterém
pokoj sám pro sebe. Navíc tu
jsem mohl v podstatû nerubyla na patfie spoleãná ku‰enû pracovat. Dokonce mi
chyÀka, coÏ se brzy ukázalo
byla zfiízena i e-mailová adb˘t velice dÛleÏité. Díky této
resa. Zpracování diplomomístnosti jsme se totiÏ seznávé práce bylo trochu nároãmili a pozdûji ãasto setkávali
nûj‰í, to je pravda. V tomto
s na‰imi sousedy – místními
ohledu jsem s nostalgií
studenty a studentkami.
vzpomínal na Brno a své
Vybavení ‰koly, ve které jsem
ve Francii pracoval, je srovnatelné s podmínkami semestrální projekty, které nemûly o nic hor‰í úroveÀ,
u nás. Opravdu to nemáme o nic hor‰í, alespoÀ co se ale na jejich vypracování jsem mûl více ãasu a po pravt˘ãe v˘poãetní techniky. Ov‰em Francouzi a poãítaãe, dû fieãeno i více svobody. Ve Francii jsem musel bûto je kapitola sama pro sebe. Za prvé si moc nedûlají hem ãtyfi mûsícÛ nastudovat novou problematiku,
starosti s jejich vypínáním – nechají je zapnuté pfies aplikovat ji v praxi a je‰tû (a to moje vedoucí chtûla
noc nebo tfieba pfies cel˘ víkend. Za druhé tisknou hlavnû) získat pûkné v˘sledky. Navíc – jak to tak u div‰echno, co se dá. Od grafÛ z Matlabu pfies stránky plomek chodí – bylo nutné v‰e sepsat (v angliãtinû),
z Internetu aÏ po nûkolikafiádkové texty. Mají tam spe- opravit a vytisknout dfiív, neÏ jsem odjel. Nûkdy jsem
ciální ko‰e na papíry urãené k recyklování, a kdyÏ se v laboratofii sedûl od rána do noci, ale nelituji – kaÏdá
jim nûjak˘ v˘tisk nelíbí nebo ho pfiestanou potfiebo- zku‰enost dobrá.
vat, hodí ho tam. Z mého pohledu pl˘tvání papírem, TakÏe závûrem mÛÏu podobnou stáÏ jenom doporuale jestli tak dÛslednû recyklují, moÏná v koneãném ãit. V˘hody znaãnû pfieváÏily nad nev˘hodami a nikdo
z tûch, kdo letos odjeli, nelitoval. Chce to jen trochu
dÛsledku ‰etfií lesy více neÏ my, kdo ví.
Na ‰kole bylo spousta studentÛ i pedagogÛ z cizích ze- chuti vstoupit na neznámou pÛdu.
mí: z Nûmecka, Itálie, Belgie, ze skandinávsk˘ch zemí,
z v˘chodní Evropy (âeská republika, Rumunsko)
Franti‰ek HO¤AVA
je odtud asi jen 100 km), je to pr˘ nejplacatûj‰í francouzské mûsto. Mají tu dvû fieky, dvû tramvajové linky
a lanovku na pevnost zvanou Bastilla. Mûsto je to spí‰e moderní, za památkami sem turisté urãitû nejezdí
(protoÏe tu skoro Ïádné nejsou). Témûfi ve‰keré vysoko‰kolské dûní se tu odehrává v „campusu“ – v podstatû mûstské ãtvrti, kde jsou soustfiedûny skoro
v‰echny univerzitní budovy, knihovny, ale také koleje,
menzy (kter˘m se tu fiíká „restaurants universitaires“)
a tfieba i kryt˘ plaveck˘ bazén.
Nám bylo pfiidûleno ubytování na jedné ze star‰ích kolejí CONDILLAC. Oproti nûkter˘m názorÛ jsem já byl
s tímto ubytováním spokojen. Je sice pravda, Ïe to je
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Z análÛ Královské jízdní
Do krajin vysoko na severu Teritoria Yukon nepfiivádí
ãlovûka náhoda, ale úkoly nebo vytãen˘ cíl. Na‰e parta
tam smûfiovala za Severním polárním kruhem. V celé
obrovité Kanadû vede k nûmu jediná cesta, z Dawson
City. Musíte po ní projet 403 kilometrÛ, a máte-li odvahu, mÛÏete pokraãovat dál na sever do osady Fort
McPherson a odtud do Arctic Red Riveru, pfiípadnû aÏ
do eskymáckého Inuviku v severozápadních teritoriích.
Je‰tû v˘‰ k severu se prostírá uÏ jen gigantická delta
veletoku Mackenzie, zakrojená bfiehem Beaufortova
mofie, souãásti Severního ledového oceánu.
Pra‰ná cesta z Dawsonu k Severnímu polárnímu kruhu,
po které uhánûl ná‰ pevnû stavûn˘ vÛz, vede neuvûfiitelnû rozmanit˘m terénem panenské arktické tundry,
místy poznamenané dávnou sopeãnou ãinností, objíÏdí ãi pfietíná horská pohofií, nabízí úchvatnû krásné
v˘hledy do v‰ech stran bez sebemen‰í stopy po ãinnosti ãlovûka. Kromû krátk˘ch období bûhem jarního
tání b˘vá otevfiena po cel˘ rok. V provozu je teprve od
roku 1979, ale poãátek jejího názvu – Dempster
Highway – je mnohem star‰ího data. Je pojmenována
podle inspektora Severozápadní jízdní policie
Williama Dempstera, kter˘ na Yukonu slouÏil ãtyfiicet
let. V roce 1911 se proslavil v mimofiádnû nároãném
pátrání po policejní patrole, ztracené v ledov˘ch pustinách.
Tato sága Severu, drama inspektora F. J. Fitzgeralda
a jeho tfií druhÛ, zaãala v prosinci roku 1910. MuÏi vyjeli na patrolu z Fort McPherson aÏ daleko na jih do
Dawson City. Je‰tû neÏ v‰ak dorazili k horám zvan˘m
Richardson Mountains, poslali zpût indiánského prÛvodce. Ten pak v únoru následujícího roku pfiijel do
Dawson City, kde k nemalému pfiekvapení zjistil, Ïe
tu nikdo o Fitzgeraldovû patrole neví. Trasu z Fort
McPherson do Dawsonu, dlouhou 880 kilometrÛ, psí
smeãky obvykle zdolávaly za 25 dní. Patrolu tedy
urãitû stihlo ne‰tûstí.
Do pralesÛ Yukonu neprodlenû vyrazila pátrací skupina. Byli to dva konstáblové, indiánsk˘ prÛvodce
a velitel korporal W. J. D. Dempster. Tûla ztracen˘ch
policistÛ se jim v‰ak podafiilo najít aÏ v dubnu.
Hroby policistÛ v Dawson City.

Na pamûÈ ‰íleného trappera.

jednoho z policistÛ, ktefií pfii‰li pro‰etfiit stíÏnost indiánÛ, Ïe jim pytlaãí v jejich území. PfiestoÏe policisté
rozmetali srub dynamitem, podafiilo se mu z nûj prchnout. Policie jeho stopu vytrvale sledovala a pfiidali se
i bílí lovci a indiáni. Trappera se nûkolikrát podafiilo
dostat na mu‰ku, ale stále unikal a staãil zastfielit policistu. Teprve po 48 dnÛ trvající ‰tvanici v krut˘ch
arktick˘ch mrazech, kdy kanadská policie poprvé
pouÏila k takové akci letadlo, byl 17. února 1932 na
zamrzlé fiece Eagle Riveru zlosyn obklíãen sv˘mi pronásledovateli, z nichÏ jednoho tûÏce postfielil, dokud
sám nepadl.
Cesta zvaná Dempster Highway.

Zbloudilí ne‰Èastníci se v mrazivém objetí ledové smrti
marnû snaÏili udrÏet pfii Ïivotû za kaÏdou cenu. Snûdli
koÏené ‰nûrování bot, fiemínky ze saní a nakonec
i hladem po‰lé psy. Podle data v nalezeném
Fitzgeraldovû zápisníku poslední policista zemfiel
dobré tfii t˘dny pfied v˘jezdem pátrací skupiny.
Dne‰ní cesta Dempster Highway sleduje pfiibliÏnû trasu, po které by Fitzgeraldova patrola b˘vala projíÏdûla, kdyby neminula prÛsmyk pfied Richardsonov˘m
pohofiím a nesjela tak ze správného smûru.
Pfied cestou na kanadsk˘ sever jsem s oãima navrch
hlavy zhltnul je‰tû jeden tamní pfiíbûh. Naz˘val se
„The Mad Trapper of Rat River“. Pfii Dempster
Highway jsem pak u balvanu s pfiipsanou vzpomínkou na „‰íleného trappera od ¤eky krys“ cel˘ pfiíbûh
znovu proÏil. Poslední den roku 1931 problematick˘
lovec koÏe‰in tûÏce postfielil pfies dvefie svého srubu

na VUT v Brnû

Pfiíbûh ‰íleného trappera je dodnes obestfien záhadou. Byl tímto ‰tvancem muÏ jménem Albert
Johnson? Nebo Arthur Nelson? Kdo to vlastnû byl?
Pohfibili ho v malé indiánské osadû Aklavik v deltû
Mackenzie Riveru, leÏící stejnû vysoko na severu jako
osada Inuvik na konci silnice Dempster Highway.
Obû místa by stála za náv‰tûvu, jenÏe pfied Severním
polárním kruhem jsme prorazili pneumatiku. Na‰tûstí
se dala opravit, ale vydat se dál na sever? Riskovat v liduprázdné krajinû je‰tû jedno píchnutí? Royal
Canadian Mounted Police by pak mohla zahájit pátrání,
tentokrát po bláznech z âeska! Mají tu v‰ak s âechy
i dobré zku‰enosti, jak jsem ãetl v yukonském tisku.
Tamní královsk˘ jízdní policejní vlãák, velmistr na
gaunery, totiÏ pochází od nás. Pr˘ – bilingual dog!
Text a foto:
Ovládá dva jazyky!
Doc. Ing. Vladimír USTOHAL, CSc.
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