âÍSLO 2 • 1999 • ROâNÍK IX

na VUT v Brnû

S
U
C
I
T
S
E
OM li techniky

D
po
a
n
S
t
û
v
U
k
R
n˘
v
i
O
d
o
t
T
z
o
R
AK

TR

Foto: Milan Klapetek

Z obsahu: Jazyky – brána do svûta
Rozhovor s prof. Helenou Zemánkovou a francouzskou lektorkou Chantal Merlin
Vysokorychlostní akademické poãítaãové sítû u nás a v Evropû
Studie o vûtrné energii
Navíc: Zvlá‰tní pfiíloha ke 100. v˘roãí VUT

Redakãní sloupek
VáÏení ãtenáfii,
mÛj tatínek rád dával k dobru jednu z historek svého dûtství.
Vzpomínal na to, jak jednou jeho otec, mÛj dûdeãek, pfiinesl
domÛ nové rádio, na nûÏ byl jaksepatfií py‰n˘. Byl milovníkem
techniky a uvûdomme si, Ïe bylo teprve nûkolik málo let po válce
a na‰e rodina, zchudlá po mûnové reformû, Ïila velmi skromnû.
TakÏe nové rádio pro ni tehdy znamenalo skuteãn˘ luxus.
Rádio zaujalo mého tatínka, tehdy malého chlapce. Chtûl se
s ním blíÏe seznámit a pfiijít na to, jak vlastnû funguje, co se
v nûm skr˘vá, Ïe je schopno vyluzovat lidské hlasy i v‰elijakou
hudbu. Popadl ‰roubováãek a uÏ se v tajemném nitru pfiístroje
zvûdavû nimral. Z kouzelné skfiínky vytahoval jeden komponent za druh˘m (co pfiesnû, nevím, neb já na rozdíl od nûho do útrob rádia nikdy nenahlédla) a s údivem ty prosté jednotlivosti rozkládal na stole. KdyÏ tu bouchly dvefie od domu a bylo jasné, Ïe se vrací rodiãe.
Tatínek popadl v‰echen vyhfiezl˘ vnitfiek rádia a nasypal jej pûknû nazpût do skfiíÀky, kterou je‰tû stihl peãlivû uzavfiít.
Ten veãer pfii‰la k dûdeãkovi náv‰tûva a dûdeãek se chtûl samozfiejmû pochlubit, jak skvûle
investoval do nákupu této uÏiteãné a pokrokové technické novinky. Otoãil knoflíkem, leã
rádio zÛstalo nûmé. V pokoji na okamÏik zavládlo trapné ticho. Dûdeãek chvíli otáãel
knoflíky, pfiekontroloval pfiívod elektfiiny, kdyÏ tu mimodûk — zjevnû znervóznûl˘ — bouchl
do dfieva „neposlu‰né“ skfiíÀky. Uvnitfi to pûknû zachrastilo. KdyÏ pak rádio rozmontoval,
s hrÛzou hledûl na destrukci je‰tû nedávno tak dokonalé konstrukce. Pohled jistû tristní
pro technika, kter˘ v té chvíli nebyl schopen vidût krásu i v její rozloÏenosti.
MÛj tatínek tehdy samozfiejmû dostal velk˘ v˘prask, nicménû jeho zvûdavost ohlednû rádia
tím byla navÏdy ukojena... I pfies bolestnou teãku to poznání za to stálo.
MoÏná Vám to pfiipomnûlo nûjak˘ Vá‰ vlastní pfiíbûh. MoÏná se zamyslíte nad tím, co dne‰ní dûti zajímá, kudy se ubírá jejich pfiirozená zvídavost a zda je, ãi není Vámi nebo jin˘mi
postupnû ubíjena. Chtûla jsem jen naznaãit, kde mÛÏe zaãínat ná‰ vztah k technice, kter˘
mÛÏe b˘t rÛznû, kladnû ãi negativnû zabarven˘.
KdyÏ se mluví o technice, tak si vût‰ina lidí vybaví spí‰e krásné a ladné tvary nejmodernûj‰ích automobilÛ nebo technicky uhranãivou dokonalost nadzvukového letounu. Krásu v‰ak
mÛÏeme objevit i ve vûcech na první pohled obyãejn˘ch, ménû dokonal˘ch, svérázn˘ch.
Takov˘mi jsou napfiíklad podomácku vyrobené domácí traktory, zkonstruované z ãástí
jin˘ch strojÛ. Ten, kdo je takto stvofiil, vût‰inou vesnick˘ kutil, prokázal nejen technickou
vynalézavost a fantazii, ale ãasto i cit pro krásno, humor a samozfiejmû nezbytnou praktiãnost. O tomto zajímavém fenoménu, kter˘ mapují na Ústavu kultury a sportu Fakulty
elektrotechniky a informatiky, se doãtete na str. 17–20.
Hlavním tématem, jemuÏ se v tomto ãísle vûnujeme, je studium cizích jazykÛ na VUT.
V poslední dobû se toto téma dostává na pfietfies i v okruhu vedení na‰í ‰koly. Studenti
totiÏ nejsou s to vyuÏít v‰ech lákav˘ch nabídek, které k nám pfiicházejí ze zahraniãních
‰kol. Svût se nám otvírá, ale my se obãas k nûmu toãíme zády. Jedním z dÛvodÛ je nezájem
studovat jiné jazyky neÏ angliãtinu. Mnozí si myslí, Ïe tento svûtov˘ jazyk ãíslo 1 jim
k cestû do jakékoliv zemû postaãí. Prorektorka pro zahraniãí styky VUT prof. Zemánková
je v‰ak jiného názoru. Rozhovor s ní pfiiná‰íme na str. 4–5.
V tomto vydání ãasopisu se dozvíte i mnohé jiné zajímavé informace, aÈ uÏ ze svûta informací, vûdy a vzdûlávání, Ïivota na‰ich fakult nebo historie na‰í vysoké ‰koly. V rozhovorech a ãláncích vám tentokrát pfiedstavíme tfii svérázné a pozoruhodné osobnosti: francouzskou lektorku Chantal Merlin, b˘valého teologa, nyní pedagoga Mgr. Milana Klapetka a do
tfietice nám dobfie známého autora cestopisn˘ch ãlánkÛ doc. Vladimíra Ustohala. V tomto
ãísle jiÏ bohuÏel bilancuje, protoÏe jeho zdraví mu jiÏ nedovolí toulat se svûtem jak dfiív.
Doufám, Ïe kaÏd˘ z vás si v ãasopise najde nûco, co ho zajímá a potû‰í, a protoÏe se blíÏí
jaro, pfieji Vám v‰em hodnû vitality, svûÏesti a odolnosti vÛãi chfiipkám. Vûfite, urãitû zvítûzíte.
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Zprávy z Rektorátu

NOVÁ KLASIFIKAâNÍ STUPNICE
Podle nového zákona o vysok˘ch ‰kolách je zpÛsob klasifikace
studentÛ plnû v kompetenci ‰koly.
Pfii diskusích o zpÛsobu klasifikace bralo
kolegium rektora VUT v úvahu tradiãní klasifikaãní stupnici, která se na fakultách dosud
pouÏívá (v˘bornû, velmi dobfie, dobfie, nevyhovûl), stupnici z období pfied válkou, uÏívající známky 1 aÏ 5, která dosud slouÏí Fakultû
architektury, a evropskou stupnici, uÏívající
písmen A, B, C, D, E, F, doporuãovanou
v Evropské unii. Její v˘hodou je kompatibilita

se systémy jin˘ch univerzit a jednoduchá mobilita pfii uznávání dosaÏen˘ch studijních v˘sledkÛ v rámci projektu Sokrates. Principem
evropské integrace systému ‰kolství není
sjednocení, ale jednota v pestrosti. Podle názoru mnoh˘ch ãesk˘ch pedagogÛ by v Evropû
nemûl b˘t vzdûlávací systém unifikován, ale
mûl by b˘t jasn˘ a prÛhledn˘.
Kolegium rektora VUT se rozhodlo pro pou-

Ïití systému, na kter˘ jsou pedagogové i studenti zvyklí, pfii tom bude doplnûn a roz‰ífien
tak, aby umoÏÀoval kompatibilitu se systémem
evropsk˘m. Stupnû v˘bornû, velmi dobfie,
dobfie, nevyhovující zÛstanou zachovány
s tím, Ïe je dána fakultám moÏnost uÏívat je
tak, aby vznikl pûtistupÀov˘ systém, kompatibilní s evropsk˘m. Druh˘ a tfietí stupeÀ hodnocení je zpfiesnûn písmeny. Student tedy
mÛÏe mít v indexu napsáno napfiíklad: velmi
dobfie/B, nebo velmi dobfie /C.
hop

Zmûna situace: SKM hledá zájemce o ubytování
Zaãátkem roku bylo neuspokojeno 941 ÏadatelÛ, k 6. 10. 1998 jen 514. V následujících
mûsících ukonãilo ubytování velké mnoÏství
studentÛ, a tak ke dni 13. 1. 1999 zÛstalo jiÏ
pouze 94 ãekatelÛ na lÛÏko. Je nutno uvést,
Ïe ubytováni jsou i studenti, ktefií byli z rÛzn˘ch dÛvodÛ zafiazeni na konec pofiadníku.
Ve chvíli, kdy ãtete tyto fiádky, je velmi pravdûpodobné, Ïe v‰ichni studenti, ktefií si podali Ïádost o ubytování, mají jiÏ svoje kolejní
místo.
Je otázkou, zda tato situace má b˘t dÛvodem
k radosti, ãi starostem. Pro studenty je to jistû potû‰ující zpráva, pro VUT v Brnû je v‰ak
dÛvodem k zamy‰lení. Volná lÛÏka totiÏ znamenají, Ïe SKM za nû nevybere kolejné a nedostane Ïádnou dotaci od státu. Kdo zaplatí
náklady, které bûÏí, i kdyÏ v pokoji nikdo
nebydlí ?
SKM si je vûdoma nebezpeãí, které hrozí jejímu rozpoãtu, proto od zaãátku ledna zaãala
hledat vhodné zájemce o ubytování na kolejích.
Distribuovala informace o voln˘ch lÛÏkách,
v nichÏ nabízí moÏnost ubytování pro studenty
jin˘ch vysok˘ch ‰kol. Ale pozor — situace
v Brnû je na ostatních vysok˘ch ‰kolách
obdobná. Pak uÏ existuje pouze moÏnost
DOTAZ
Kdo mi zodpoví tuto otázku:
„Jak mÛÏe ãlovûk bez vûdecké hodnosti
hovofiit o tom, Ïe je plnû kvalifikovan˘
pro práci na vysoké ‰kole?“
Prof. RNDr. Alexandr Îení‰ek, DrSc.
ãlen Uãené spoleãnosti âeské republiky

V˘voj v oblasti ubytování studentÛ na‰í vysoké ‰koly
má v leto‰ním ‰kolním roce, oproti rokÛm minul˘m,
v˘raznû jin˘ v˘voj. JiÏ na podzim zaãal poãet neubytovan˘ch studentÛ velmi rychle klesat.
ubytovávat jiné osoby, napfi. stfiedo‰koláky,
ale to jiÏ za jiné ceny, které musejí alespoÀ
pokr˘t náklady. MoÏné je také provozovat
vhodné pokoje v rámci ubytování z fiad ‰iroké vefiejnosti. Zájem o hotelové ubytování
v‰ak vût‰inou staãí pokr˘t jiÏ vyãlenûná lÛÏka
pro tento úãel.
Jako prozírav˘ se tak jeví krok pfiedat Kaunicovy
studentské koleje Veterinární a farmaceutické
univerzitû Brno. Situace vede i k zamy‰lení,
zda nesniÏovat pfieloÏenost (umístûní tfietího

lÛÏka na kolejích Pod Palackého vrchem
v blocích K1 a K2). Jisté je, Ïe v dlouhodobûj‰ím horizontu se jedná o oblast pro studenty
i VUT velmi citlivou. Hledání optimálního
zpÛsobu ubytování studentÛ bude vyÏadovat
zv˘‰enou pozornost vedení SKM a odpovûdn˘
pfiístup i ze strany zástupcÛ studentÛ, reprezentovan˘ch Radou studentÛ Vysokého uãení
technického v Brnû.
Ing. Jaroslav GRULICH

Pfiehled ubytovan˘ch studentÛ na kolejích VUT v Brnû ke dni 13. 1. 1999
(vãetnû KSK)
Poãet bydlících studentÛ
Poãet ãekatelÛ na kolejní místo (dle pofiadníku)
Poãet vydan˘ch nárokÛ na kolejní místo
na termín 18.1.1999
Poãet voln˘ch míst

6 736
94
61
15

Pfiehled ubytovan˘ch studentÛ na kolejích Kaunicov˘ch, Králova 45 ke dni
13.1.1999
Poãet bydlících studentÛ (JAMU a VFU)
Volná místa

275
4

Nová kapacita kolejí VUT v Brnû, urãená pouze pro studenty VUT v Brnû, je od 1. 1. 1999
6.570 lÛÏek.
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Jazyky – brána do svûta

Staãí jenom angliãtina?
S prof. Helenou Zemánkovou o stáÏích v
AÏ 90. léta pfiinesla na‰im studentÛm v˘znamné
moÏnosti a nabídky. V prvotní euforii to byly
cesty objevující jin˘ zpÛsob Ïivota, rozmanité
kulturní bohatství nav‰tívené zemû, nové
kontakty a pfiátelství. Na nû navázaly jiÏ peãlivû pfiipravované projekty, které ãerpaly z nabídek EU a pomohly rozvíjet osobní odborné
kontakty, jeÏ v dobách minul˘ch vznikly.

zahraniãí, jazykovém vybavení a mezinárodní dimenzi
Ïe vznikla ‰ance pro zahraniãní studium, kterou VUT, s termínem 15. bfiezna 1999. RovnûÏ
v prvním roce vyuÏije asi 80 na‰ich studentÛ, provûfiení jazykov˘ch znalostí chceme zorgaa stejné mnoÏství studentÛ ze zahraniãních
nizovat spoleãnû (30. bfiezna 1999), a to ze
univerzit pfiijede studovat na VUT.
v‰ech jazykÛ uznan˘ch pro projekty EU (angNe v‰e se stoprocentnû podafiilo, ale hodnotit
liãtina, francouz‰tina, nûmãina). Formuláfi
budeme aÏ v závûru ‰kolního roku. Na úrovni pfiihlá‰ky naleznou studenti na internetov˘ch
Vysokého uãení technického pracuje hlavní
stránkách aktualit zahraniãního oddûlení
koordinátor projektu Ing. Holec a pomáhá
(http://www.vutbr.cz/ro/oddeleni/zahrn/), zde
mohou získat i první informaci o fakultních
zahraniãních partnerech. Vûfiíme, Ïe tato
Jednou z oblastí, ve které se prorektor pro zahraniãní styky se sv˘m cesta bude objektivní a dá stejnou ‰anci
zájemcÛm.
spolupracujícím kolektivem angaÏuje, je uzavírání smluv se zahra- v‰em
Nyní jsme se dotkli dal‰í aktivity na‰eho
niãními univerzitami. Vypracování mezinárodních projektÛ, spolu- zahraniãního oddûlení Rektorátu, pfiíspûvky
pro mobility studentÛ a mlad˘ch vûdeck˘ch
práce s ãetn˘mi nadacemi, to v‰e smûfiuje k vytváfiení podmínek
a pedagogick˘ch pracovníkÛ. Sledujeme
podporujících oboustrannou studentskou mobilitu. Jak nov˘ch
v‰echny nabídky ke studijním a vûdeck˘m
moÏností umûjí vyuÏít studenti brnûnské VUT, jsme se zeptali
pobytÛm, pfiicházející na VUT, a od závûru
roku pfiiná‰íme jejich inzerci právû na stránprorektorky pro zahraniãní styky VUT prof. Heleny Zemánkové.
kách aktualit v internetové verzi.

Foto: Pfiemysl Janíãek

Tímto zpÛsobem se zrodily pfiedev‰ím projekty
Tempus, iniciativnû pfiipravené pedagogy nûkter˘ch fakult. Mezi nû patfiily i dva projekty
zpracované na‰ím zahraniãním oddûlením
pro mobilitu studentÛ fakult Vysokého uãení
technického. V tûchto projektech jsem spolu
s pedagogy FEI a FS zúroãila pfiátelství a dlouholetou spolupráci se zahraniãními partnery.

Jak˘ je o zahraniãní stáÏe zájem?
V loÀském závûreãném roce projektu Tempus
se zdálo, Ïe studenti jsou jiÏ nasyceni a zájem
opadá. Pfiesto se Vysoké uãení technické chopilo nabízené pfiíleÏitosti, kterou pro pfií‰tí
roky projekt Erasmus/Socrates pfiinesl a kter˘
je vÛãi na‰im studentÛm finanãnû velkorysej‰í
neÏ ke studentÛm západních univerzit.
Bilaterální smlouvy uzavfiené fakultami a jejich
pracovi‰ti jsou „zastfie‰eny" Institucionální
smlouvou mezi na‰í univerzitou a EU.
Mnohé z nich navazují na spolupráci, zaloÏenou v rámci projektu Tempus. Pozitivní je,
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mu zahraniãní oddûlení Rektorátu. Na fakultách to jsou rovnûÏ vytypovaní pracovníci,
ktefií pfiispívají ke zdárné realizaci projektu.
Ale o tom se ãtenáfii doãetli v pfiíspûvku Ing.
Holce v minulém ãísle ãasopisu.
Je nutné, aby zahraniãní oddûlení
Rektorátu fakultám nûjak systematicky
pomáhalo?
V‰ichni musí pfiekonat obtíÏné zaãátky, kdy
se projeví nedostatek zku‰enosti, ãi ‰patné
pochopení pravidel. Ne ke v‰em studentÛm
pfiicházejí informace vãas, a stipendia pak
zÛstanou nevyuÏita. Ne vÏdy totiÏ fakultní
koordinátor vypí‰e dílãí konkurz, aby tato
místa obsadil. Ti studenti, ktefií jsou na VUT
v˘jimeãní svojí jazykovou znalostí nûmãiny,
‰panûl‰tiny nebo francouz‰tiny, „narazí" uÏ
v prvním kole v˘bûrového fiízení. To spoãívá
v prokázání znalosti angliãtiny. I kdyÏ se
ucházejí o studium v zemi, pro kterou splÀují
svojí jazykovou vybaveností pfiedpoklad, fakultní konkurzní podmínky s nimi nepoãítají.
Jak se to dá vyfie‰it?
Nechali jsme se inspirovat zku‰en˘mi vypisovateli stipendijních pobytÛ, jako je
Fulbrightova komise ãi Francouzsk˘ Institut,
a po konzultacích na národní úrovni projektu Socrates/Erasmus. Pfiipravujeme uzávûrku
pfiihlá‰ek se stejn˘mi podmínkami pro v‰echny zájemce z fiad studentÛ a doktorandÛ

Organizujete také zajímavé akce na
pÛdû ‰koly. Jak˘ pfiinesou uÏitek?
Pro zmapování skuteãn˘ch pfiání a potfieb
studentÛ je dÛleÏit˘ Ïiv˘ kontakt se studentskou obcí. Na podzim loÀského roku jsme
v aule Rektorátu zorganizovali setkání studentÛ
VUT s panem Bricardem, adjointem vûdeckého
ata‰é z Francouzského Institutu v Praze.
Hovofiil o nabídce stipendií francouzské vlády
pro závûreãnou specializaci studia, o doktorandském studiu se dvûma ‰koliteli (francouzsk˘m a ãesk˘m), o ãetn˘ch kurzech pro
studenty a doktorandy podnikatelsk˘ch
fakult, ale i o prázdninov˘ch jazykov˘ch kurzech. Informace jsme shrnuli a jsou opût zvefiejnûny na www stránkách.
V minulém t˘dnu jsme zorganizovali dal‰í
setkání, tentokrát se zástupkynûmi
Fulbrightovy komise z Prahy a Akademického
informaãního centra v Brnû. To nezi‰tnû pomáhá v‰em zájemcÛm o studium v zahraniãí
nalézt a obeslat vysokou ‰kolu, která by odpovídala jejich poÏadavkÛm. AIC systematicky
zpracovává celosvûtovou nabídku a zájemce
si zde mÛÏe provûfiit na testech i svoji jazykovou pfiipravenost. Ráda bych je‰tû upozornila
na v˘znamnou nadaci, která i pro na‰e studenty vytváfií finanãní podporu zahraniãního
studia. Je to nadace D. a V. Havlov˘ch VIZE
97, o jejím pfiínosu pro vzdûlávání na‰ich
studentÛ informujeme opût na stránkách
aktualit.
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A jak se dívá vedení jednotliv˘ch fakult
na budoucí profil absolventa Vysokého
uãení technického?
Ani ty nejsou jednotné. Pfiimlouvala bych se,
abychom neodb˘vali jazykovou nepfiipravenost
na‰ich studentÛ odkazem na chyby stfiedo‰kolského studia, ale radûji pfiispûli k vytvofiení podmínek pro rovnocenné formování
odborné i jazykové vyspûlosti absolventa na‰í
univerzity.

minimálnû s patnáctiãlenn˘m kolektivem studentÛ. Kladu si i dal‰í otázku, zda je moÏné
pfiesvûdãit fakulty, aby poãítaly ve sv˘ch pfiipravovan˘ch rozpoãtech s financováním
francouz‰tiny, nûmãiny ãi ru‰tiny pro váÏné
zájemce. Hrozí totiÏ, Ïe v˘uka tûchto jazykÛ
na VUT zcela vymizí.
Vedení podnikatelské fakulty si pfii realizování
mezinárodních projektÛ, organizování odborn˘ch kurzÛ v cizím jazyce a pfii hostování
zahraniãních profesorÛ zaãalo tuto situaci
uvûdomovat. Prozíravé studenty, ktefií chápou jazykovou pfiipravenost jako nezbytnou,
podporuje Fakulta stavební. S nápady, jak financovat jazykovou v˘uku, pfiichází i Fakulta
chemická. Pokusíme se hledat fie‰ení i na
úrovni celo‰kolské.
Za rozhovor dûkuje
Pavla HOBSTOVÁ

Závûreãné setkání úãastníkÛ projektu TEMPUS

Jaká je jazyková vybavenost studentÛ
techniky?
Problematická. K pfiekonání jazykové bariéry
je nezbytná angaÏovanost a cílevûdomost
samotného studenta. Ne kaÏd˘ si pfii stfiedo‰kolském studiu uvûdomil, jak dÛleÏitá bude
znalost jazyka. A tak na Vysoké uãení pfiicházejí studenti, ktefií potfiebují doplnit tuto mezeru ve vzdûlání. Ale mezi vysoko‰kolsk˘mi
studenty nalezneme i takové, ktefií usilují
o zminimalizování jazykov˘ch kurzÛ v uãebních plánech fakult.

Má v˘uka jazykÛ na VUT dostateãnou
podporu? ZÛstane poãet v˘ukov˘ch
hodin alespoÀ stejn˘?
Fakulty se doposud pfiíli‰ nezab˘valy stavem
jazykov˘ch znalostí sv˘ch studentÛ a snad si
ani nepfiipou‰tûly zodpovûdnost. Svoji pozornost smûfiují k odborn˘m kurzÛm a na
poÏadavky v oblasti jazykové vybavenosti reagují obavou, zda by jejich splnûní nebylo na
úkor právû odbornosti. Mnohdy se i uklidÀují, Ïe jeden jazyk, a tím je pfiece pro techniky
angliãtina, staãí. Setkání s pfiedstaviteli kateder jazykÛ v‰ak pfiineslo konstatování, Ïe ani
znalostí elementární angliãtiny se nemohou
v‰ichni na‰i studenti chlubit. Od odborné
angliãtiny mnohé z fakult odstoupily úplnû.
U nûkter˘ch oborÛ se uznává, Ïe kvalita v˘uky je v úzkém vztahu s velikostí studijní skupiny. Ale uãitel katedry jazykÛ musí pracovat

Foto: Anna Pecková

Obû setkání se studenty VUT v aule Rektorátu
dokumentovala zájem o zahraniãní studium,
které by mûlo pfiinést nejen obohacení ve
studovaném oboru, ale i evropskou dimenzi
do vysoko‰kolského vzdûlávání.
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Minoritní jazyky na VUT
Pokusme se nahlédnout do zákulisí dan˘ch
„jazykov˘ch problémÛ“ a stejnû tak zkusme
analyzovat pfiíãinnû-následné vztahy, které —
spí‰ neÏ nezájem studentÛ — zpÛsobily dne‰ní
krizi ve v˘uce cizích fieãí. O to hÛfi, Ïe naznaãená problematika se net˘ká jedné fakulty,
ale celého VUT v Brnû, a dûkani vût‰iny fakult nechtûjí pfiispívat k fie‰ení celé záleÏitosti
a odstrkují ji na okraj svého zájmu.

Ano, namítne se, Ïe to by kaÏd˘ chtûl nûco
jiného – jeden svahil‰tinu, jin˘ hebrej‰tinu
a dal‰í tfieba arab‰tinu. Námitka se uznává
s nûkolika v˘hradami: zájemcÛ o studium jiÏ
uvádûn˘ch minoritních jazykÛ je stále dost
a s jakousi podporou ze strany ‰koly by jich
bylo je‰tû více. V˘uka tûchto fieãí má na VUT
jistou tradici a hlavnû – zatím na nû máme
ve ‰kole odborníky. Je pravdou, Ïe zájem

Po pfieãtení zápisu z kolegia rektora, ve kterém mÛÏeme
najít odkaz na pfiíspûvek paní prorektorky Zemánkové,
v nûmÏ upozorÀovala na pokles zájmu o v˘uku cizích
jazykÛ, dovoluji si (snad si nedovoluji moc) poukázat na
dan˘ problém vidûn˘ ze strany opaãné — studentské.
Ve v˘uce jazykÛ tak dochází k velice nepfiíjemné zpûtné vazbû, k jakémusi zaãarovanému
kruhu, kdy stále men‰í podpora v˘uky cizích
fieãí ze zmiÀované strany vyvolá stále men‰í
zájem strany druhé, aÏ nakonec jejich vyuãování definitivnû ustane. Evidentnû se jedná
o jazyky minoritní, a tedy nikoliv o angliãtinu
a nûmãinu, ale o francouz‰tinu, ital‰tinu,
‰panûl‰tinu a ru‰tinu, které bohudík alespoÀ
tu a tam zatím pfieÏívají. Jejich dny jsou ale
bez pomoci vis major spoãtené. Budoucnost
obou vedoucích jazykÛ ohroÏena není — nespornou pravdou je, Ïe angliãtina h˘be svûtem a nûmãina je jazykem na‰ich nejbliÏ‰ích
sousedÛ, kter˘ch taky není jako ‰afránu. Uãit
se obû tyto fieãi ale nemusí kaÏdému vyhovovat a jsou i lidé, ktefií dávají pfiednost jazykÛm pÛvodu románského nebo jiného.
BudiÏ tedy jedna z v˘‰e uveden˘ch anglosask˘ch fieãí nutnou, ale nikoliv postaãující
podmínkou rozkvûtu na‰í spoleãnosti, která
samozfiejmû zãásti zrcadlí i situaci na vysok˘ch ‰kolách a univerzitách. Jemnû, ale zato
pfiesnû vystihla podstatu uãení se cizím jazykÛm paní Chantal Merlin, lektorka francouz‰tiny, která ve svém rozhovoru pfiipravovaném pro ãasopis Události na VUT v Brnû na
otázku „Jakou dÛleÏitost pfiikládáte uãení se
cizím fieãem“ odpovûdûla následovnû:
„Pokud není jiná moÏnost, dá se spokojit
s angliãtinou – v opaãném pfiípadû je nutno
tyto moÏnosti podpofiit. Je jen otázkou vkusu,
kter˘ jazyk si kdo vybere. Myslím si v‰ak, Ïe je
lep‰í uãit se cizí jazyk pro radost a potû‰ení
neÏ JEN pro jeho ,potfiebu’ (v tom pfiípadû je
tfieba uãit se ãín‰tinu).“ Zde je obrovská síla
jejích slov, coÏ si uvûdomuje jen málokdo.
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o francouz‰tinu nikdy nebude takov˘ jak
o angliãtinu, proto také v kurzech pro pokroãilé a je‰tû pokroãilej‰í bude stále ménû
a ménû studentÛ. Zde se ukazuje, jak je nesmyslné prosazovat stejná kriteria pro otevfiení
kurzu rÛzn˘ch jazykÛ. Zájem posluchaãÛ VUT
v‰ak je, a snad by bylo dobré mu naslouchat.
První vla‰tovkou mÛÏe b˘t usnesení dûkana
FAST, kter˘ ve svém prohlá‰ení povoluje
(cituji) „prozírav˘m“ studentÛm nav‰tûvovat
i jin˘ jazykov˘ kurz neÏ povinn˘. Taky si jej
mÛÏe do indexu zapsat, proto uÏ posluchaã
nemusí honit kredity jin˘mi — pro nûj nezajímav˘mi — pfiedmûty, ale má moÏnost se soustfiedit i na to, co ho zajímá více.
Opaãná je situace na jin˘ch fakultách, kde se
Ïel ze strany popsaná idea nepodporuje, a
pokud by si student zapsal kurz jiné neÏ své
fakulty (protoÏe ta jeho dan˘ kurz neotvírá),
bude nemilosrdnû vy‰krtnut ze seznamu pfii‰lého z jiné fakulty „na schválení“. Asi bude
na místû otázka typu Proã? nebo Jak to?
Prvofiad˘m úkolem ‰koly je pfiece poskytnout
moÏnost vzdûlávání, je-li to stále pravdou. A
student by nemûl b˘t ani svûdkem ani nástrojem malichern˘ch tahanic o svou du‰i
nebo o peníze za ni. Uãitel je rád, kdyÏ mÛÏe uãit, a je mu úplnû jedno, jestli je jeho Ïákem ten nebo onen, elektrikáfi nebo strojafi.
Zkusme se nad tím zamyslet.
Ing. Franti‰ek DECSI
Fakulta elektrotechniky a informatiky

CO JSME ZJISTILI

Jazyky – brána do svûta
FS
Studenti povinnû studují jeden cizí jazyk, a to
pouze na úrovni mírné nebo stfiední pokroãilosti. Vybrat si mohou buì angliãtinu, nûmãinu, nebo ru‰tinu, ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech
i francouz‰tinu, kterou mají moÏnost studovat
na Fakultû stavební.
FAST
Studenti mají povinnost sloÏit zkou‰ku z jednoho cizího jazyka. Mohou si vybrat kter˘koli
z tûchto jazykÛ: angliãtinu, nûmãinu, francouz‰tinu, ital‰tinu, ‰panûl‰tinu, ru‰tinu (cizinci pak i ãe‰tinu). Kromû toho mohou studovat zdarma jako nepovinn˘ je‰tû dal‰í jazyk.
Do kurzÛ se mohou pfiihlásit i zájemci z jin˘ch
fakult, otázkou v‰ak je, zda jim jejich fakulta
toto studium proplatí. V minulém semestru
kurzy na této fakultû nav‰tûvovalo 92 studentÛ
z FA, 5 z FaVU, 5 z FEI a 13 z FP.
FEI
Vyuãuje se angliãtina, nûmãina, ‰panûl‰tina,
francouz‰tina a ital‰tina. Z nich si studenti
jeden jazyk vybírají jako povinn˘.
FCH
Jako povinn˘ jazyk byla striktnû stanovena
angliãtina, zatímco nûmãina je nepovinná.
V˘uku jin˘ch jazykÛ fakulta vlastními silami
nezaji‰Èuje. Studium angliãtiny je organizováno podle stupÀÛ pokroãilosti, v˘uka je vedena i pro úplné zaãáteãníky.
FA
Studenti této fakulty se uãí cizím jazykÛm na
Fakultû stavební. Musí sloÏit klasifikaãní zápoãet z jednoho neslovanského jazyka.
FP
Uchazeãi o studium skládají pfiijímací zkou‰ku
z anglického, nebo nûmeckého jazyka.
V jednom z tûchto jazykÛ pak ve studiu na
fakultû dále pokraãují (v 1. stupni bakaláfiského studia je v˘uka povinná). Studenti
oboru Podnikové finance a obchod si pak ve
2. stupni studia pfiibírají druh˘ povinn˘ jazyk.
V nûkter˘ch pfiedmûtech se vyuãuje i skládá
zkou‰ka v cizím jazyce (úãast zahraniãních
lektorÛ).
FaME Zlín
Studenti jsou povinni studovat dva cizí jazyky,
z toho angliãtina je nezastupitelná. Jako druh˘ jazyk si studenti zpravidla volí nûmãinu,
podstatnû ménû pak francouz‰tinu.
FT Zlín
Studenti se uãí jednomu povinnému jazyku,
pfiiãemÏ si volí buì angliãtinu, nebo nûmãinu. V˘uka probíhá ve dvou roãnících a je
rozãlenûna podle úrovnû znalostí.
FaVU
Na fakultû se vyuãuje angliãtina a francouz‰tina ve v‰ech stupních pokroãilosti. V˘uku jin˘ch jazykÛ ‰kola sv˘m studentÛm bezplatnû
zprostfiedkovává na jin˘ch fakultách. (-yk-)
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V‰ichni mohou b˘t aristokraty
Interview s francouzskou lektorkou Madame Chantal Merlin
¤eknûte nám nûco o sobû, paní
Chantal Merlinová.
PovaÏuji se za slepenec neurãit˘ch ras, protichÛdn˘ch spoleãensk˘ch úrovní, rÛzn˘ch
kultur, náhodnû francouzské, a jsem velmi
ráda, Ïe tomu tak je. Jsem vdaná, mám ãtyfii
dûti, dva psy a jednu koãku. Bydlím na venkovû, západnû od Greenwichského poledníku, mezi 47. a 48. rovnobûÏkou. Pracovala
jsem jako písafika, pofiadatelka a propagátorka
filmového klubu a knihovny, jako fieditelka
Domu kultury a mládeÏe, novináfika, autorka
dûtsk˘ch knih, prezidentka Centra textilních
umûní v Angers. V kvûtnu 1968 mi bylo dvacet let a nad‰enû jsem manifestovala. Dne
21. srpna vtrhla vojska Var‰avské smlouvy do
âeskoslovenska. Od té doby jsem byla stále
rozhofiãená, ale protoÏe rozhofiãení je únavné, radûji se v‰emu smûji. Miluji zvífiata, protoÏe nemají politick˘ názor. Obecnû nemám
ráda nic, zvlá‰tnû mám ráda v‰e. Vlastním cestovní pas, fiidiãsk˘ prÛkaz a „‰alinkartu“.
Co si myslíte o studentech VUT, které
jste vyuãovala v prÛbûhu trimestru?
Moc se mi zamlouvají. Jsou milí a zdvofiilí,
mají smysl pro humor, jsou odváÏní, ale plni
neklidu a obav. Vstoupí do aktivního Ïivota,
ale svût uÏ není takov˘, jak˘ by mûl b˘t.
Myslím, Ïe dospûlí jim cestu neusnadÀují.
Zanecháváme jim zneãi‰tûn˘ svût, spoleãnost
uzavfienou do sebe a zatíÏenou nacionalismem
a xenofobií. Sami jsme ãasto se‰li z cesty
a chceme po nich, aby vûdûli kam jít a jak se
tam dostat.

T˘dny plynuly a my jsme hovofiili o v‰em:
o v‰edním Ïivotû, ekonomii, médiích, kultufie,
divadelních pfiedstaveních, rodinû, o volbách,
svátcích, o pfiírodû, o obou na‰ich spoleãnostech. Znaãnou v˘hodou konverzace oproti
tradiãní v˘uce je volnost pfii v˘bûru tématu,
skuteãnost, Ïe ãlovûk není vázán zavedenou
osnovou. Nûktefií v˘teãnû ovládají ústní projev, jiní mají dobré znalosti v písemném projevu, ale mluvená francouz‰tina pro nû není
tak snadná. Koneãnû právû oni udûlali nejvût‰í pokrok, a to je moc dobfie.
Jakou váhu pfiikládáte studiu cizích
jazykÛ?
Pfied padesáti lety se ãlovûk v jedné zemi narodil, zaloÏil rodinu, zaãal pracovat v nûjakém podniku, kde dûlal kariéru. Málokdy
mûnil zamûstnání a málo cestoval. Dnes to
uÏ není moÏné. Mladí budou mít více zamûstnavatelÛ, vícekrát zmûní své povolání
a místo pobytu, ãas vynaloÏen˘ na práci klesne ve prospûch volného ãasu. Jejich osobní
i odborn˘ Ïivot bude bohat‰í a více otevfien˘
svûtu. To v‰ak vyÏaduje pfiípravu a mimo jiné
i studium cizích jazykÛ. Je to také nejlep‰í
zpÛsob, jak pochopit zpÛsob Ïivota, kulturu,
Ïít snadno v cizí spoleãnosti a také jak si najít pfiátele a jak si je udrÏet. Je velmi snadné
zvládnout angliãtinu, a kdo není na jazyky
nadan˘, tak se s ní spokojí. Kdo má ale moÏnost uãit se dal‰ím jazykÛm, aÈ si takovou
‰anci nenechá ujít. V˘bûr jazyka je otázkou
vkusu, myslím, Ïe je lep‰í uãit se jazyk pro
radost, kterou nám pfiiná‰í, neÏ pro jeho

Chantal Merlin na jednom z v˘letÛ po okolí Brna v doprovodu dr. Karla Mikulá‰ka

„uÏiteãnost“ (v tom pfiípadû by bylo tfieba
uãit se ãín‰tinu). Pfied dvûma staletími bylo
studium cizích jazykÛ v˘sadou intelektuální
elity a aristokracie, dnes mÛÏeme b˘t aristokraty v‰ichni, vyuÏijme toho!
Jaké jsou svûtlé a stinné stránky va‰eho pobytu?
V˘fuky pfiíli‰ zneãi‰Èují ovzdu‰í a voda z vodovodu není dobrá. Ale co je hor‰í: bûhem
celého svého tfiímûsíãního pobytu jsem cítila
skryt˘ ãi neskr˘van˘ rasismus vÛãi cikánÛm.
âe‰i nejsou o nic lep‰í neÏ Francouzi ãi cikáni. Lidé hloupí, nepfiíjemní a líní jsou v‰ude,
stejnû jako jsou v‰ude lidé inteligentní, pfiíjemní a odváÏní. Víme moc dobfie, kam vede
cesta extremismu, coÏ mû zneklidÀuje nejen
zde, ale i v jin˘ch zemích Evropy. Tûm druh˘m bych chtûla vzkázat, Ïe jsme v‰ichni
tro‰ku „cikáni“, coÏ by nás mûlo nabádat
k vût‰í sná‰enlivosti.
Jinak se vracím do Francie okouzlená pobytem v Brnû. ZboÏÀuji toto mûsto, je krásné
navzdory le‰ení, zahrady jsou nádherné
a Ústfiední hfibitov je uãinûn˘ ráj. Strávila
jsem hodiny v „‰alinû“ brázdûním po mûstû.
Mûstská hromadná doprava je skuteãnû dobfie organizovaná, a doufám, Ïe ji automobily
nenahradí. Mám velmi ráda hudbu, a tak
jsem ãasto chodila na koncerty do Besedního
domu, do Janáãkova divadla a na Hudební
fakultu JAMU. Nav‰tívila jsem také nûkolik
v˘stav, které se mi líbily. S radostí jsem
ochutnala ãeskou kuchyni – coÏ je pro
Francouze dÛleÏité – ‰koda, Ïe âe‰i jedí pfiíli‰ rychle, dobrá jídla je tfieba vychutnat.
Naproti tomu vína nejsou na úrovni pokrmÛ,
chybûla mi zde francouzská vína, takÏe zde
radûji dávám pfiednost pivu. Navzdory m˘m
pokusÛm jsem se nenauãila pofiádnû ãesky,
coÏ mû mrzí, neboÈ jsem cel˘ den mluvila
francouzsky, a âe‰i, se kter˘mi jsem se st˘kala, mluvili (bohuÏel pro mû) také francouzsky. A pfiitom je v knihkupectvích tolik knih,
které bych si b˘vala chtûla odvézt domÛ
k pfieãtení.
Vrátíte se nûkdy do Brna?
Moje pfií‰tí setkání s Brnem ponechávám
náhodû.
S Madame Chantal Merlin rozmlouvala a pfieloÏila
PhDr. Zuzana WOTKEOVÁ, CSc.
Ústav jazykÛ stavební fakulty
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Jazyky – brána do svûta
Ve Francii jsem se zdokonalil, fiíká absolvent o zahraniãní stáÏi
Koncem fiíjna roku 1998 jsem ukonãil jednoleté studium na Univerzitû Franche-Comte
v Besanconu ve Francii a úspû‰nû tam obhájil diplomovou práci. Cel˘ dvanáctimûsíãní
pobyt byl financován francouzskou vládou
prostfiednictvím stipendií. Jak se mi podafiilo
toto stipendium obdrÏet a komu za nûj nejvíce vdûãím?
AÏ do tfietího roãníku mého studia na VUT
FAST jsem o francouzsk˘ jazyk neprojevoval
velkou pozornost. Na katedfie jazykÛ Fakulty
stavební jsem studoval angliãtinu a jako druh˘ jazyk nûmãinu. Po sv˘ch prázdninov˘ch
cestách po Francii jsem v‰ak nûmãiny zanechal a pfiihlásil se na v˘uku francouz‰tiny.
Po velmi intenzívní a kvalitní v˘uce pod vedením PhDr. Zuzany Wotkeové, CSc. jsem jiÏ
o dva roky pozdûji zvládal základy jazyka
a vzhledem k rozloÏenému studiu jsem
v nûm pokraãoval i tfietím rokem.
V zimû 1996 jsem se zúãastnil prezentaãní
schÛzky Francouzského kulturního institutu,
kter˘ kaÏdoroãnû nabízí stipendia pro studium ve Francii. Nabídka mne zaujala. Chtûl
jsem si roz‰ífiit své znalosti v oboru vodního

hospodáfiství, poznat podmínky studia v zahraniãí a také se zdokonalit v cizím jazyce.
Rozhodl jsem se tedy ucházet se o toto stipendium, a tak následovala série dopisÛ, dotazníkÛ, potvrzení, pfiekladÛ, doporuãení a ÏivotopisÛ. Po vyfiízení mnoha formalit jsem byl
pozván na pohovor na Francouzsk˘ kulturní
institut v Praze. Celé tfii t˘dny pfied tímto pohovorem jsem se vûnoval jeho pfiípravû, a to
se vyplatilo. Za mûsíc jsem dostal kladné vyjádfiení. Teì uÏ jsem ãekal jen na potvrzení
mého stipendia.
Zaãátek studia se blíÏil a potvrzení nikde.
Takto stejnû jsme byli postiÏeni dva, má budoucí kolegynû Marta Ortová z V·CHT Praha
a já. Nakonec jsme odjeli bez víz, jen jako turisté a za dva t˘dny jsme se pro nû do Prahy
vrátili. Byrokratick˘ kruh nám ve Francii bez
víz neumoÏnil obdrÏet tzv. pobytovou kartu
a bez ní zase nebyl moÏn˘ zápis do ‰koly.
Celé shánûní a vyfiizování jsme na‰tûstí
úspû‰nû v dan˘ch ãasov˘ch limitech stihli,
a tak jsme se mohli od ledna vûnovat studiu.
To bylo v porovnáním se studiem v âR nároãnûj‰í, a to jak tempem v probíraní látky,

tak i hloubkou zábûru, a tak ãásteãné zvolnûní
pfii‰lo aÏ po nástupu do praktické ãásti studia zaãátkem dubna 1998. Celé studium jsem
úspû‰nû ukonãil obhajobou diplomové práce
vypracované ve francouz‰tinû.
Za nejvût‰í pfiínos mého studijního pobytu
v zahraniãí povaÏuji velké zdokonalení v cizím jazyce, roz‰ífiení mé odbornosti, hlub‰í
poznání francouzské kultury a Ïivota studentÛ
ve Francii.
Chtûl bych tímto vyjádfiit hluboké podûkování
pfiedev‰ím paní Wotkeové za morální i jazykovou podporu a pomoc pfii témûfi pÛlroãním vyfiizování v‰ech potfiebn˘ch formalit
ke splnûní mého rozhodnutí – získat stipendium a studovat ve Francii.
V‰em studentÛm, kter˘m není jejich budoucnost lhostejná, doporuãuji, aby nezÛstali jen
u jednoho svûtového jazyka. Jsem velmi rád,
Ïe Fakulta stavební poskytuje prostfiednictvím kvalitních pedagogÛ a zahraniãních lektorÛ, pÛsobících na katedfie jazykÛ, v˘uku
i minoritních jazykÛ, mezi které zatím
francouz‰tina patfií.
Ing. Filip VALENTA

Novû vydané tituly
Uãebnice
KADLâÁK, Jaroslav – KYT¯R, Jifií
Statika stavebních konstrukcí I
Základy stavební mechaniky
Staticky urãité prutové konstrukce
1. vyd., 360 str.

Uãební text pro studenty distanãního
a denního studia
2. vyd., 92 str.
KOKTAV¯, Bohumil
Úvod do studia fyziky
Uãební text pro studenty distanãního
a denního studia
2. vyd., 30 str.
KRAJâOVIâ, Marian – JÒZA, Petr
Dopravní stavby I.
1. vyd., 120 str.
MALIVA, Josef
Doteky s umûním a ãasem II
1. vyd., 199 str.

Skripta
âERNOHORSK¯, Du‰an – SVAâINA, Jifií –
RAIDA, Zbynûk
Elektromagnetické vlny a vedení
Pfiíklady pro cviãení a domácí projekty
2. roz‰ífi. vyd., 136 str.
KOKTAV¯, Bohumil
Mechanika hmotného bodu
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PEKA¤, Miloslav – LAPâÍK, Lubomír
Fyzikální chemie I – návody na laboratorní
cviãení
l. vyd., 45 str.
PLÁ·EK, Otto
Îelezniãní stavby – návody na laboratorní
cviãení
l. vyd., 107 str.

PROCHÁZKA, Pavel – MAZLOVÁ, Tamara
Technická dokumentace a základy její
poãítaãové tvorby.
Zásady tvorby technické dokumentace
3. uprav. a zkrác. vyd., 88 str.
·EBESTA, Vladimír
Teorie sdûlování
1. vyd., 92 str.
ZME·KAL, Oldfiich – NOVOTN¯, Radek –
HANDLÍ¤, Richard
Fyzika – sbírka pfiíkladÛ
Fyzikální pole
1. vyd., 89 str.
ÎÁâEK, Ladislav
Technologie úpravy vody
l. vyd., 65 str.

Vûdecké spisy
Edice PhD THESIS
PALâÍK, Jifií – sv. 8
Vliv dávkování solí Ïeleza na anaerobní
fermentaci
l. vyd., 30 str.

V âeské republice do‰lo za posledních osm let k velmi intenzivnímu rozvoji poãítaãov˘ch sítí a jejich vyuÏívání v akademické oblasti. Zatímco
kolem roku 1991 byla propojena pouze nûkterá akademická pracovi‰tû,
není v souãasné dobû v âeské republice prakticky jediná akademická
instituce (vysoká ‰kola ãi pracovi‰tû Akademie vûd), jehoÏ poãítaãe by
nebyly propojeny a pracovi‰tû nemûlo pfiístup do celosvûtového
Internetu.
V roce 1991 vyhlásilo M·MT âR program
„Informatika ve vzdûlávání“, kter˘ byl do
znaãné míry zamûfien na vybudování síÈové
infrastruktury na vysok˘ch ‰kolách a podporu konektivity vysok˘ch ‰kol. V rámci tohoto
programu se realizovaly na vysok˘ch ‰kolách
první akademické sítû a pátefiní poãítaãová
síÈ V·, která poãátkem roku 1993 propojila
vysoké ‰koly i pracovi‰tû AV âR a dostala název CESNET. Tím se zaãala âR pfiibliÏovat zemím EU, kde jiÏ v tuto dobu existovaly a dále se rozvíjely národní sítû pro vûdu a v˘zkum
NRN (National Research Networks).
Rozvoj akademick˘ch poãítaãov˘ch sítí v âR
probíhá koordinovanû s rozvojem sítí pro
vûdu a v˘zkum ve státech EU. V poslední dobû byl jejich rozvoj ovlivnûn zejména projektem TEN-34 (Trans-European Network
Interconnect at 34 Mbps), jehoÏ cílem bylo
realizovat síÈ propojující národní v˘zkumné
a univerzitní sítû rychlostí 34 Mbps.
Hlavním motivem tohoto projektu bylo pfiiblíÏit stav komunikace v evropském v˘zkumu a vzdûlávání Spojen˘m státÛm, kde byla
pro obdobné úãely pátefiní síÈ o pfienosové
kapacitû 45 Mbps v provozu jiÏ od roku
1992. V prÛbûhu roku 1995 bylo zaloÏeno
konsorcium, jehoÏ ãleny se postupnû staly
národní akademické síÈové organizace 18
evropsk˘ch zemí (vãetnû âeské republiky, jako jednoho ze tfií státÛ b˘valého v˘chodního
bloku). Koordinátorem projektu bylo DANTE
(Delivery of Advanced Network Technology
to Europe), které bylo zaloÏeno evropsk˘mi
akademick˘mi síÈov˘mi organizacemi, aby
organizovalo a fiídilo zavádûní pokrokov˘ch
síÈov˘ch sluÏeb evropskému v˘zkumnému
spoleãenství. Zprovoznûní evropské sítû se
oproti pÛvodním plánÛm o více neÏ rok
opozdilo. Hlavním dÛvodem zpoÏdûní byla
velmi komplikovaná jednání s národními
telekomunikaãními operátory o technick˘ch
a finanãních podmínkách. EU stanovila dosti
pfiísn˘ poÏadavek, aby cena datového okruhu
o kapacitû 34 Mbps pro projekt TEN-34 nepfiesáhla 4 aÏ 5 násobek tarifÛ datov˘ch okruhÛ 2 Mbps. SíÈ TEN-34 poskytovala evropské
akademické a v˘zkumné spoleãnosti celoev-

ropské „IP“ (Internet Protocol) síÈové sluÏby
mezi únorem 1997 a prosincem 1998.
V roce 1996 vypsalo M·MT vefiejnou soutûÏ
na grant na realizaci projektu v˘zkumné sítû
TEN-34 CZ, která propojí akademické a v˘zkumné instituce v âR s obdobn˘mi institucemi EU rychlostí aÏ 34 Mbps. Vítûzem soutûÏe se stalo sdruÏení CESNET, z. s. p. o.
Provoz prvního datového okruhu sítû TEN-34
CZ Praha - Brno byl zahájen na konci roku
1996. V únoru 1997 byly uvedeny do zku‰ebního provozu 34 Mbps datové okruhy do
Plznû, âesk˘ch Budûjovic, Liberce, Hradce
Králové, Olomouce a Ostravy. V ãervenci
1997 byl zprovoznûn 34 Mbps datov˘ okruh
do Pardubic. Datov˘ okruh Praha–Brno 155
Mbps byl uveden do provozu 4. ãervna 1998.
V roce 1998 byla pátefiní síÈ TEN-34 CZ roz‰ífiena o 2 Mbps datové okruhy do Ústí nad
Labem a Zlína. V srpnu 1997 byla síÈ TEN-34
CZ pfiipojena mezinárodním datov˘m okruhem Praha–Frankfurt nad Mohanem o kapa-

citû 34 Mbps do sítû TEN-34.
Z finanãních dÛvodÛ je v‰ak
maximální rychlost pfiístupu
omezena na 16 Mbps. Pátefi
TEN-34 je vybudována na technologii ATM na datov˘ch okruzích Aliatel, a. s. Tato síÈ, stejnû
jako ostatní sítû národního v˘zkumu financované ze státního
rozpoãtu, je urãena pouze pro
pfiipojení tûch institucí, které
splÀují tzv. „Zásady pfiijatelného
uÏití sítû“. Je tedy urãena na
podporu v˘zkumné a v˘vojové
ãinnosti vysok˘ch ‰kol, ústavÛ
Akademie vûd i dal‰ích v˘zkumn˘ch pracovi‰È a v dal‰í rovinû
na podporu pedagogické a pfiípadnû ostatní vefiejnû prospû‰né ãinnosti zmínûn˘ch i dal‰ích
subjektÛ (knihovny, fakultní nemocnice, apod.).

Vysokorychlostní akademické poãítaãové sítû u nás a v Evropû

Svût informací
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Svût informací

Stále se zvy‰ující závislost v˘zkumu v institucích a na univerzitách v Evropû na sítích vyvolává vy‰‰í poÏadavky na celoevropskou ‰ífiku
pásma a poskytované síÈové sluÏby.
Spolupráce na v˘zkumn˘ch aktivitách v Evropû
je stále více zaloÏena na multimediální komunikaci, která je efektivní pouze tehdy,
jestliÏe se mÛÏe spolehnout na „vysoce“ kvalitní sluÏby (QoS – Qulity of Service), které
nemohou b˘t poskytovány na zatíÏené „IP“
síti. Nejv˘znamnûj‰ím projektem, kter˘ fie‰í
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tyto poÏadavky, je projekt QUANTUM
(Quality Network Technology for UserOriented Multi-Media). Konsorcium QUANTUM (má stejné ãleny jako mûlo konsorcium
TEN-34) a DANTE, jako koordinující partner,
zodpovídají za organizaci a fiízení projektu.
Hlavním v˘sledkem projektu je realizace pátefiní sítû s pfienosovou rychlostí 155 Mbps
s uzly v Rakousku, Francii, Nûmecku, Itálii,
Holandsku, ·védsku (pfiípojné místo pro
regionální síÈ seversk˘ch státÛ), ·v˘carsku

a UK. âeská republika, ¤ecko, Maìarsko,
Slovinsko a ·panûlsko bude pfiipojena k této
pátefii rychlostmi 34/45 Mbps. Lucembursko
a Portugalsko budou pfiipojeny linkami 10
Mbps. SíÈ TEN-155 bude poskytovat „IP“ sluÏby,
které byly poskytovány v síti TEN-34, ale
s pfiístupovou kapacitou aÏ 155 Mbps.
Kromû „IP“ sluÏby bude tato nová infrastruktura nabízet nové pfienosové sluÏby garantované kvality. Souãástí projektu QUANTUM je
proto testovací program QOP(The Quantum
Test Programme), jehoÏ cílem je testování
a hodnocení nov˘ch technologií, v˘robkÛ
a sluÏeb s v˘hledem jejich zavádûní do sítû
TEN-155.
Ve srovnání se sítí TEN-34, TEN-155 pfiedstavuje v˘znamnou zmûnu. Poprvé a jako pfiím˘
dÛsledek liberalizace evropského telekomunikaãního trhu, mezinárodní ‰ífika pásma bude stejná jako je pfienosové pásmo dostupné
v národních sítích pro vûdu a v˘zkum.
TEN-155 pfiedstavuje pfií‰tí generaci sítí pro
v˘zkum v Evropû. SíÈ TEN-155 byla uvedena
do provozu 11. prosince 1998.
Více informací o akademick˘ch sítích lze získat na www serverech: http://www.dante.net,
http://www.ces.net a http://www.ten34.ces.net,
ze kter˘ch byly pfievzaty obrázky v textu.
Ludvík KANIA

Mezioborov˘ dialog

SdruÏení VUT pro Ïivotní prostfiedí pofiádalo odborn˘ semináfi
Odborn˘ semináfi se tentokrát konal v krásném
prostfiedí velké posluchárny (P1) v novém
areálu VUT PurkyÀova 118 dne 10. prosince
1998.

V druhé ãásti semináfie probûhla fiízená diskuse, jejímÏ obsahem byla vystoupení garantÛ jednotliv˘ch fakult zastoupen˘ch ve
SdruÏení, dále vystoupení hostÛ z brnûn-

Od doby svého ustavení v roce 1995 se jiÏ podruhé se‰li registrovaní
ãlenové SdruÏení pro Ïivotní prostfiedí VUT a hosté nejen z fakult
na‰í technické univerzity, ale rovnûÏ pozvaní hosté z ostatních
brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kol a v˘znamn˘ch institucí, zab˘vajících se
ochranou Ïivotního prostfiedí, na odborném semináfii, organizovaném Radou VUT pro Ïivotní prostfiedí.
ShromáÏdûní bylo rozdûleno na dvû programové ãásti. Jednání bylo zahájeno odborn˘m
garantem, kter˘ v úvodním slovû pfiipomenul specifickou úlohu technické univerzity
pfii v˘chovû technické inteligence pro aktivní
úlohu, která je jí svûfiena v rámci strategie
trvale udrÏitelného rozvoje pfii v‰ech inÏen˘rsk˘ch ãinnostech od základního a aplikovaného v˘zkumu, v˘voje, projekce, pfiípravy
v˘roby a dále v celém Ïivotním cyklu hmotného v˘robku i v inÏen˘rsk˘ch ãinnostech
nehmotného charakteru, které musí respektovat poÏadavky ãist‰í produkce.
Pfiedseda Rady VUT pro Ïivotní prostfiedí
doc. Ing. Jifií Rozman, CSc. (FEI) pfiednesl
zprávu o ãinnosti SdruÏení a Rady(informoval pfiítomné hosty o poslání tûchto institucí,
zmínil se o aktivitách za poslední rok a souãasnû o dal‰ích úkolech. Pfii této pfiíleÏitosti
pfiipomenul základní materiál vydan˘ Radou,
tj. „Pfiehled pfiedmûtÛ z oblasti Ïivotního
prostfiedí“ (1997), v nûmÏ jsou uvedeny
hlavní cíle a poslání SdruÏení spolu s údaji
o jednotliv˘ch pfiedmûtech (vãetnû anotací),
pfiedná‰en˘ch na FA, FEI, FCH, FAST, FS
a FT VUT v Brnû.
Hlavní referát na téma „Harmonizace na‰ich
právních norem pro ochranu Ïivotního prostfiedí s Evropskou unií“ pfiednesl v˘znamn˘
ãesk˘ odborník prof. RNDr. Jifií Hfiebíãek,
CSc., vedoucí Ústavu informatiky Provoznûekonomické fakulty Mendelovy zemûdûlské
a lesnické univerzity v Brnû, kter˘ pfiítomné
seznámil s celou historií Evropské unie
a pfiedcházejících západoevropsk˘ch struktur
i s historií a souãasn˘mi problémy na‰eho
pfiidruÏení a postupného pfiibliÏování k EU
jednak v obecné rovinû, jednak ve speciální
problematice harmonizace právních pfiedpisÛ
v oblasti Ïivotního prostfiedí i s ekonomickou dimenzí pfiibliÏování a budoucího vstupu
âeské republiky do EU. Pfiítomní ocenili
úroveÀ podané informace i zasvûcenost referenta.

sk˘ch vysok˘ch ‰kol a v˘znamn˘ch institucí,
jakoÏ i diskuse ke zprávû a pfiednesen˘m
sdûlením.
Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
seznámil pfiítomné s tvÛrãí aktivitou FA VUT
a jejím pfiíspûvkem k rozvoji pfiíhraniãních
jihomoravsk˘ch a dolnorakousk˘ch regionÛ.
ShromáÏdûní ocenilo obrazovou dokumentaci tohoto mezinárodního projektu.
Prof. Ing. Jan ·álek referoval o rozsáhl˘ch
aktivitách kabinetu ekologického inÏen˘rství
pfii Ústavu vodního hospodáfiství krajiny
FAST VUT. Nepfiehlédnutelnou skuteãností je
dobrovolná iniciativa fiady pracovníkÛ tohoto
pracovního kolektivu.
O aktivitách oboru ekologické inÏen˘rství
a jeho podmínkách na FS VUT se kriticky
vyjádfiil Ing. Zdenûk Pospíchal, Dr., kter˘
rovnûÏ referoval o soutûÏi diplomov˘ch prací
pod nadací ENVIOPTIMUM v rámci mezinárodního veletrhu EnviBrno 98.
Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc. (FEI VUT)
seznámil fórum s v˘vojem a realizací projektÛ vyuÏití elektromobilÛ a elektroskútru jako
fie‰ení ‰etfiící zejména mûstskou atmosféru.
Prof. Ing. Jifií Matou‰ek, DrSc. informoval
pfiítomné o programu dvoustupÀové enviromentální v˘uky na FCH VUT, kter˘ je zatím
na ãesk˘ch technick˘ch ‰kolách i na chemickotechnologick˘ch fakultách unikátní.
Referoval rovnûÏ o rozsáhl˘ch v˘chovnû-vzdûlávacích aktivitách a specifickém zamûfiení
Ústavu chemie a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí v magisterském, doktorandském studiu i ostatní ãinnosti pro odbornou
vefiejnost.
Pfiedstavitel brnûnské poboãky âeské inspekce
Ïivotního prostfiedí Ing. Oldfiich Sapou‰ek,
CSc. seznámil s programem ãinnosti této
instituce státní správy.
O souãasn˘ch technick˘ch a zejména ekonomick˘ch problémech likvidace odpadÛ v brnûnské aglomeraci a nedofie‰en˘ch problémech ve vztazích mezi brnûnskou spalovnou

a teplárnou pfii ekologické v˘robû tepla
ve spalovnû SAKO a. s. pohovofiil pfiedseda
pfiedstavenstva SAKO a. s. doc. Ing. Jan
Smejkal, CSc. z FS VUT.
Do diskuse pfiispûli cenn˘mi informacemi
o enviromentální v˘uce na sv˘ch ‰kolách
resp. fakultách i pfiedstavitelé brnûnsk˘ch
vysok˘ch ‰kol. Prof. MVDr. Jifií Minks, CSc.
z Veterinární a farmaceutické univerzity
v Brnû pfiedstavil struãnû strukturu ‰koly
a v˘ukov˘ program. Plk. Doc. Ing. Milan
Zabadal, CSc. z Vojenské akademie Brno
uvedl základní údaje o uvedené vojenské
vysoké ‰kole a moÏn˘ch bodech spolupráce.
Prof. RNDr. Jifií Hfiebíãek, CSc. z Mendelovy
zemûdûlské a lesnické univerzity v Brnû se
zmínil o programu fakult této v˘znamné
brnûnské vysoké ‰koly.
V dal‰í volné diskusi, do níÏ se pfiihlásila fiada
pfiítomn˘ch, byly zmínûny moÏnosti dal‰í
vzájemné spolupráce mezi brnûnsk˘mi vysok˘mi ‰kolami na poli ochrany a tvorby Ïivotního prostfiedí, rozebíraly se podmínky
a moÏnosti zapojení specialistÛ do spolupráce
s magistrátem a zastupitelstvy mûstsk˘ch ãástí
pfii fie‰ení oÏehav˘ch problémÛ Ïivotního
prostfiedí v mûstû Brnû a regionu a diskutovalo se o dal‰ích formách semináfiÛ a odborn˘ch akcí v rámci programu BVV.
Jedním ze závûrÛ, kter˘ lze vyvodit z diskuse,
je dal‰í zamûfiení ãinnosti SdruÏení VUT pro
Ïivotní prostfiedí smûrem k integraci úsilí
o ochranu a tvorbu Ïivotního prostfiedí mezi
brnûnsk˘mi vysok˘mi ‰kolami, ov‰em za
prvotního pfiedpokladu v˘razného prohloubení mezifakultní spolupráce a mobility
uvnitfi VUT.
Semináfi a valné shromáÏdûní SdruÏení VUT
pro Ïivotní prostfiedí nepochybnû splnilo své
cíle, a jak se vyjádfiili v‰ichni diskutující, pfiispûlo k vzájemné informovanosti a prohloubení vzájemn˘ch vztahÛ mezi fakultami VUT
i zastoupen˘mi brnûnsk˘mi vysok˘mi ‰kolami.
Prof. Ing. Jifií MATOU·EK, DrSc.
odborn˘ garant
Fakulta chemická VUT
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Obnovitelné zdroje energie

Vûtrná energie v zemích stfiední a v˘chodní Evropy a EU
„Bílá listina " strategie a plánování aktivit
v zemích Evropské unie (EU) [L 3], zamûfiená na obnovitelné zdroje energie (OZE) jako
energie budoucnosti, pfiedpokládá pro rok
2010 potfiebu elektrické energie 2 870 TWh
(pfiedpoklad pfied pfiijetím závûrÛ konference
v KYOTO). Na krytí této potfieby se mají podílet obnovitelné zdroje energie podíly
uveden˘mi v tab. 1.
Tab.1: Pfiedpoklad v˘roby elektrické energie
v roce 2010 v zemích EU, podíl obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie (OZE) a porovnání se stavem
v roce 1995
Zdroj energie

Celkem v˘roba
Z toho v˘roba v OZE
Podíl jednotliv˘ch OZE:
1. Vûtrná energie
2. Vodní energie
3. Fotovoltaické zdroje
4. Biomasa
5. Geotermální energie
Pro srovnání je v této tabulce uveden stav
z roku 1995. Z pfiehledu je zfiejmé, Ïe v˘roba
elektrické energie v zemích EU se má zv˘‰it
1,21 krát a Ïe podíl OZE na v˘robû elektrické
energie se má zv˘‰it v roce 2010 na 23,5 %
v porovnání se 14,3 % v roce 1995. Toho
má b˘t dosaÏeno témûfi v˘hradnû intenzivním vyuÏitím vûtrné energie (nárÛst podílu
cca 14 krát) a energie biomasy (nárÛst podílu
více jak 8 krát). Proto se také objevují studie
jako „100 MW vûtrná farma – projekt EURE“,
jejíÏ poslední v˘sledky byly prezentovány na
konferenci [L 1] a v [L 2].
Cílem studijního a v˘zkumného projektu,
provádûného provozovateli elektráren – ãleny EURE, bylo provûfiit koncept (zámûr) velk˘ch vûtrn˘ch farem o v˘konu cca 100 MW,
vybaven˘ch vûtrn˘mi turbinami s jednotkov˘m v˘konem megawaty (750 kW aÏ
2 MW), a moÏnosti realizace takov˘ch farem
v Evropû. Partnery projektu byli provozovatelé z Belgie, Francie (EdF), Portugalska,
Nûmecka, Itálie (ENEL), ·panûlska, Finska,
Anglie, ¤ecka a Dánska.
Ve studijním projektu vûtrné farmy instalovaného v˘konu 100 MW byly analyzovány specifické otázky ‰esti uvaÏovan˘ch lokalit farmy
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v Evropû (Portugalsko, ¤ecko, Itálie,
·panûlsko – dvû lokality a Belgie), technické
otázky a anal˘zy, komerãní anal˘zy a právní,
ãi zákonné otázky pfiípadné realizace. Z nich
zvlá‰tû stojí za zmínku následující hlediska
a dílãí závûry:

• Vyhodnocení lokalit pomocí metody „penûÏní tok zohledÀující ãasovou posloupnost
plateb“.
• Provedeno sefiazení lokalit (hodnocení lokalit) podle nákladÛ a návratnosti s ohledem
na národní danû (poplatky) a danû ze zisku.

Specifické otázky k lokalitû
• Vyhodnocení zdrojÛ vûtru a charakteristik
uvaÏovan˘ch evropsk˘ch lokalit k instalaci
vûtrné farmy.
• Jeden rok provádût verifikaãní mûfiení na
tûchto lokalitách.
• Získání topografick˘ch a dlouhodob˘ch

Právní (zákonné) otázky a anal˘zy
• Vypracování dokumentu konsorcia pro
realizaci a provoz farmy.
• Hodnocení právních krokÛ a postupÛ
k získání licence (povolení) stavby a provozu
farmy.
• Podpora (právní) tenderové dokumentaci.

Stav v roce 1995
TWh
% podíl

Pfiedpokládan˘ stav v roce 2010
TWh
% podíl

2 366
337

(100)
14,3

2 870
675

(100)
23,5

4
307
0,03
22,5
3,5

0,2
13

80
355
3
230
7

2,8
12,4
0,1
8,0
0,2

0,95
0,15

referenãních údajÛ.
• Získání souhlasu pro uÏití pÛdy k v˘stavbû.
Dílãí závûr:
Pouze jedna lokalita by se více ménû hodila
pro farmu o v˘konu 100 MW.
Technické otázky a anal˘zy
• V˘bûr vhodného modelu (typu) turbiny.
• Odhady zdrojÛ vûtrné energie na lokalitách (i dlouhodobû), a to ve vztahu k rychlosti vûtru a topografick˘m vlivÛm.
• Odhady mnoÏství vyrobené energie farmou.
• Zpracování pfiíslu‰né dokumentace pro
tender.
Dílãí závûry:
• UÏít turbogenerátory VESTAS o jednotkovém v˘konu 1,65 MW.
• Byla zpracována pfiedpovûì instalaãních
nákladÛ a nákladÛ na pfiipojení k síti.
Komerãní ãlánky a anal˘zy
• V˘voj standardního modelu komerãních
v˘poãtÛ.
• Provést ekonomické v˘poãty pro jednotlivé
lokality.
• Provést citlivostní anal˘zy.
Dílãí závûry:

Pfiipravit právní formuláfi, jako jsou dohoda
vlastníkÛ akcií a pfiedpisÛ asociace.
• Zaãátek expanze vyuÏití vûtrné energie byl
zhruba v roce 1980, stavûly se malé jednotky,
cca 15 kW, investofii privátní idealisté.
• Do roku 1995 v nûkolika letech narÛstal
jednotkov˘ v˘kon od 150–225 kW aÏ do
400–600 kW.
• Se zvy‰ováním v˘konu vzrostla i ekonomie
v˘roby elektrické energie; do r. 1997.
• Pfiipravit právní formuláfi, jako jsou dohoda vlastníkÛ akcií a pfiedpis asociace.
Dílãí závûry:
• Provedeno sestavení modelov˘ch kontraktÛ.
• Proveden prÛzkum elektrárenského sektoru.
• Zpracovány návrhy smluv.
Hlavní v˘sledky a zku‰enosti z provedené
studie vûtrné farmy o v˘konu 100 MW jsou:
• Je obtíÏné najít dost lokalit, kde je moÏné
postavit vût‰í poãet vûtrn˘ch turbin ve tfiídû
v˘konu MW.
• Vzhledem k probûhlé liberalizaci trhu
s elektfiinou v EU se obrátila pozornost provozovatelÛ silnûji k otázkám sníÏení nákladÛ,
a v dÛsledku toho se musí velmi detailnû
uvaÏovat rizika kapitálov˘ch investic.

Obnovitelné zdroje energie
• S uváÏením v‰ech okolností nelze nyní
oãekávat, Ïe uÏivatelé ãi skupina uÏivatelÛ
(a provozovatelÛ) bude zainteresována na
dal‰ích aktivitách v pfiípravû lokalit a na realizaci velk˘ch vûtrn˘ch farem.
Tab.2: Nûkteré v˘sledky studie vûtrné farmy
100 MW pro nejv˘hodnûj‰í (¤ecko) a nejnev˘hodnûj‰í (Portugalsko) lokalitu v˘stavby
Lokalita

Plocha km2
na 1 MW
instalovaného
v˘konu

V hodnocení souãasného stavu a perspektiv
ve vûtrné energii se pan I. Mays z Velké
Británie zamûfiil na vûtrné farmy stavûné na
zemi (sou‰i) a na vûtrné farmy stavûné na
mofii blízko pobfieÏí. Konstatoval také, Ïe se
dosáhlo v posledních dvou dekádách znaãného sníÏení nákladÛ ve vyuÏívání vûtrné
energie.
Aplikace obnoviteln˘ch zdrojÛ energie ve

Instalovan˘
v˘kon, MW

Poãet turbin

Provoz.
hodin
na max.
v˘kon za rok

Projekty byly zamûfieny na:
• mûfiení vûtru a modelování terénu,
• zdroje vûtru na Baltickém mofii,
• v˘robu energie v chladn˘ch klimatick˘ch
podmínkách (WECO).
Kromû EU podporoval projekty intenzivnû
FMÚ. Byly zfiízeny dvû automatické meteorologické stanice (na dvou ostrovech). Jejich
provoz je podporován z FMÚ.
V˘roba
el.energie
GWh za rok

Celkové
investice
MECU

PrÛm. roãní
rychlost
vûtru,
m / s v 10 m

Portugalsko

0,15

110,6

67

2 199

243,1

124,25

6,6

¤ecko

0,60

26,4

16

3 231

85,3

30,61

7,7

To pfiedstavuje celkové investiãní náklady na
jednu megawatu instalovaného v˘konu
39,835 aÏ 41, 075 milionÛ korun (pfii kurzu
35,44 Kã / ECU) a plochu na 1 MW instalovaného v˘konu aÏ 0,60 km2.
Dánské zku‰enosti na vyuÏívání vûtrné energie byly na konferenci [L 1] shrnuty panem
T. G. Nielsenem takto:
• Zaãátek expanze vyuÏití vûtrné energie byl
zhruba v roce 1980, stavûly se malé jednotky, cca 15 kW, investofii privátní idealisté.
• Do roku 1995 v nûkolika letech narÛstal
jednotkov˘ v˘kon od 150 – 225 kW aÏ do
400 – 600 kW.
• Se zvy‰ováním v˘konu vzrostla i ekonomie
v˘roby elektrické energie; do r.1997 je nainstalováno na zemi cca 1 100 MW, coÏ znamená, Ïe 5,6 % z celkové spotfieby el. energie
Dánska je generováno z vûtru.
• Dosáhlo se ceny za dodávku energie 0,045
ECU / kWh (cca 1,6 Kã/kWh pfii 35,44 Kã
/ECU).
• Expanze vûtrn˘ch elektrárnách byla téÏ stimulována tím, Ïe obce musí ze zákona urãit
plochy pro instalaci vûtrn˘ch turbin. Typické
plochy jsou pro 3 aÏ 8 vûtrn˘ch turbin.
• Dánsko je zemí se znaãn˘m potenciálem
vûtrné energie.
• Vládní cíl je do roku 2005 mít k dispozici
1500 MW na zemi a do 2030 cca 4000 MW
na mofii pfii pobfieÏí. To by znamenalo kr˘t
50 % potfieb elektrické energie v Dánsku generované z vûtrné energie.
• Aktivity posiluje systém pfiedpovûdi v˘roby
energie, HVDC technologie pfienosu el. energie, integrace s dal‰ími energetick˘mi systémy atd.
• V˘robní cena kWh elektrické energie z vûtrné energie je nyní 0,023 aÏ 0,029 ECU
(0,815 aÏ 1,03 Kã /kWh), coÏ je blízko cenû
obvyklé z jin˘ch zdrojÛ.

vesnicích v Rumunsku byla prezentována
panem C. Tantareanu [L 1].
Na západní vrchovinû Rumunska je stále více
jak 60 000 vesnick˘ch hospodáfiství, u nichÏ
je ‰ance napojení na rozvodnou elektrickou
síÈ velmi malá, ponûvadÏ jde o velké vzdálenosti a hospodáfiství jsou znaãnû rozpt˘lena.
Alternativou je fie‰ení generování energie
z lokálních a obnoviteln˘ch zdrojÛ pro tuto
oblast.
V rámci INCO COPERNICUS byl navrhován
projekt koordinovan˘ Folkecenter- Dánsko
zahrnující:
• malé vûtrné elektrárny, fotovoltaické panely
a baterie (zásobníky), které dodávají energii
pro TV, rádio, osvûtlení, chlazení,
• solární systémy ohfievu vody.
Ve zvolené oblasti pro realizaci je prÛmûrná
rychlost vûtru 4 m/s, sluneãní pfiíkon
5–6 kW/m2 za den v létû a 2–2,5 kW/m2 za
den v zimû. Pfiedpokládaná spotfieba energie
v jednom hospodáfiství je 1200 kWh/rok.
Monitorování zátûÏí, anal˘za napjatosti
a únavové zkou‰ky vyvíjen˘ch listÛ vûtrn˘ch
turbin skuteãné velikosti byl název pfiíspûvku
pana V. Sainova z Bulharska.
Pfiíspûvek se zab˘val nov˘m v˘vojem a praktickou aplikací opto-elektrického pfiístroje na
nedestruktivní zkou‰ení a pfiedpovûì Ïivotnosti rizikov˘ch komponent. Za takovouto rizikovou souãást lze povaÏovat i listy vûtrn˘ch
turbin vyrábûn˘ch z kompozitních materiálÛ.
Pozornost byla zamûfiena na interferometrick˘ systém pro mûfiení reáln˘ch mikro i makro
objektÛ a paralelní opto-elektrické zpracování interferenãních obrazcÛ.
Pan B. Tammelin z Finského meteorologického ústavu seznámil s „V˘sledky tfií projektÛ
EU ve Finském zálivu“.
Finsk˘ meteorologick˘ ústav (FMÚ) koordinoval estonskou úãast na tfiech projektech
EU v letech 1992 aÏ 1998.

·lo o první aktivity v Estonsku smûfiující
k vyuÏívání vûtrné energie.
Autor tohoto ãlánku se na konferenci [L 1]
zab˘val zku‰enostmi získan˘mi pfii monitorování a anal˘ze zátûÏí pÛsobících na sloupu
vûtrné elektrárny o instalovaném v˘konu cca
300 kW a pfii vyuÏívání systému klasifikace
a poãítání zátûÏn˘ch cyklÛ pfii stojícím i pracujícím turbogenerátoru.
Na konferenci [L 1] byla téÏ volnû k dispozici publikace [L 4] s pfiílohou [L 5]. V pfiíloze
[L 5] je graficky a ãíselnû uvedeno, Ïe z vyrobené energie 2945 GWh v âR z obnoviteln˘ch zdrojÛ (1,47 % z celkové primární
energie v roce 1996) pfiipadlo na biomasu
75 %, na sluneãní energii 1 %, na tepelná
ãerpadla 2 % , na malé vodní zdroje 22 %
a na vûtrnou energii 0 % (! ?).

Literatura:
[L 1] Renewable Energies, Technologies and
Strategies in Central and Eastern European
Countries, Sophia Antipolis (Fr), 19–21
October 1998.
[L 2] EURE Utility Wind Farm Project, Draft final
report, Contract JOR 3 – CT 95 – 0055, 1997.
[L 3] Energy for the Future: Renewable
Sources of Energy. White Paper for
a Community Strategy and Action Plan.
[L 4] A Conception of National Support
Program for Energy Savings and Utilisation of
Renewable Energy Sources, Ministry of the
Environment of the Czech Republic,
Department of strategy.
[L 5] J. Jiranek, J. Weger: The Potential and
Utilisation of Biomass in the Czech Republic.
Prof. Ing. Oldfiich MATAL, CSc.,
Energetick˘ ústav FS
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Oboustranná náv‰tûva – prospû‰ná komunikace

Dûní na fakultách
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Na jafie loÀského roku se uskuteãnila na SP·S
ve Vsetínû náv‰tûva dûkana Fakulty strojní
VUT v Brnû prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc.
a prodûkana doc. Ing. Josefa Vaãkáfie, CSc.,
které pozval fieditel ‰koly Mgr. Milan Drlík.
Bûhem náv‰tûvy do‰lo ke dvûma pracovním
setkáním. První s pedagogy ‰koly a druhé
bylo vûnováno studentÛm, ktefií projevili zájem o pfiípadné budoucí studium na Fakultû
strojní, resp. jin˘ch fakultách VUT v Brnû.
Na obou setkáních byla prezentována na‰e
fakulta ve v‰ech oblastech své ãinnosti a na
konkrétních pfiíkladech byly pfiiblíÏeny jednotlivé obory studia. Byly také konkretizovány
podmínky pro pfiijetí ke studiu na nûkter˘ch
z fakult VUT v Brnû, s dÛrazem na v˘znam
tûchto fakult, které hrají dÛleÏitou roli pfii
v˘chovû inÏen˘rÛ v celé âR. Obû setkání byla
spoleãensky velice pfiíjemná, s neskr˘van˘m
zájmem studentÛ SP·· o vysoko‰kolské
studium, projeven˘m v závûreãné diskusi.
Nav‰tívená stfiední ‰kola hraje v daném regionu
velice dÛleÏitou odbornou i spoleãenskou
roli, protoÏe zdej‰í prÛmyslové podniky
a organizace z ní získávají kvalitní absolventy. Vedení ‰koly projevilo zájem o ‰irokou
a trvalou spolupráci s na‰í fakultou v nûkter˘ch ãinnostech, zejména v oblasti pedagogické a odborné.
Na závûr náv‰tûvy pozval pan dûkan Vrbka
pedagogick˘ sbor SP·S ve Vsetínû na reciproãní náv‰tûvu na‰í fakulty. Uskuteãnila se
v podzimním termínu a úãast pedagogÛ
pfiedãila oãekávání. Pfiijel plnû obsazen˘ autobus s pedagogy souãasn˘mi i s tûmi, ktefií
jsou jiÏ na penzi, ale mají stále zájem o kontakt a dûní ve ‰kolství zamûfieném na v˘chovu
technické inteligence.
Vedení FS pfiipravilo pro vzácné hosty bohat˘
program, kter˘ jim ukázal skuteãn˘ Ïivot na
fakultû bûhem bûÏného v‰edního dne, kdy
probíhá v˘uka a dal‰í ãinnosti zabezpeãované jednotliv˘mi ústavy a pracovi‰ti fakulty.
Mnoho z na‰ich hostÛ se v prostorách fakulty
setkalo se sv˘mi b˘val˘mi absolventy, dnes
na‰imi studenty. Na obou stranách byla znát
radost ze setkání i pocit hrdosti nad tím, Ïe
jejich absolventi jsou i na vysoké ‰kole úspû‰ní.
Zamysleme se nad souãasn˘mi vztahy na‰ich
fakult ke stfiedním ‰kolám, které pro nás vychovávají potenciální uchazeãe o studium.
Jsou-li tyto vztahy na patfiiãné úrovni, je
otázka, na kterou si musíme odpovûdût sami.
Zku‰enost nabytá z oboustranné náv‰tûvy byla velice pfiíznivá. V prÛbûhu setkání a diskuse byla jasnû deklarována snaha obou stran
úzkou spoluprací pfiispût ke zv˘‰ení odborné úrovnû ãeského technického ‰kolství.
Doc. Ing. Josef VAâKÁ¤, CSc.,
prodûkan Fakulty strojní

Fyzika a chemie molekulárních
systémÛ
Na Fakultû chemické VUT probûhl 25. listopadu 1998 jiÏ v pofiadí 4. semináfi Fyzika
a chemie molekulárních systémÛ. Prv˘ roãník tohoto semináfie se uskuteãnil v roce
1995 pod zá‰titou rektora MU prof. E. Schmidta. Tehdy mûl ukázat ve‰keré vûdecké
aktivity brnûnského regionu v této perspektivní oblasti v teorii, experimentu i pfiípadn˘ch aplikacích. Semináfi leto‰ní byl tematicky zamûfien pro odborníky, ktefií se
zab˘vají strukturální a konformaãní charakterizací a jejich souvislostí s optick˘mi
a elektronick˘mi vlastnostmi molekulárních struktur.
V prvé pfiedná‰ce Spojit˘ a diskrétny opis procesov prof. J. Krempask˘ z FEI STU
Bratislava upozornil na jednu v˘znaãnou okolnost modelování molekulárních jevÛ,
totiÏ jejich diskrétnosti. Prof. P. Kratochvíl z ÚMCH AV âR Praha v pfiedná‰ce
Stanovení molekulárních parametrÛ polymerÛ rozptylem svûtla popsal velmi pfiehledn˘m a názorn˘m zpÛsobem v˘znaãnou metodu charakterizace polymerÛ.
Ing. J. KfiíÏ z ÚMCH AV âR Praha pfiednesl NMR ve studiu uspofiádání a pohyblivosti
supramakromolekulárních systémÛ.
Prof. P. Pelikán z FCH STU Bratislava v pfiedná‰ce V˘poãet elektronov˘ch ‰truktÛr
pevn˘ch látok pojednal o v˘znaãném a novém smûru ve v˘poãtu elektronov˘ch
struktur molekulárních látek metodou klastrového krystalu.
Následovalo nûkolik pfiedná‰ek vûnující se metodice charakterizace molekulárních
látek. Ing. J. Pospí‰il z ÚMCH AV âR Praha pfiednesl pfiedná‰ku Mechanismy pÛsobení absorberÛ UV záfiení, doc. L. Omelka z FCH VUT Brno pak hovofiil na téma
Studium antioxidaãních procesÛ metodami EPR spektroskopie a koneãnû doc.
J. Cirák z FEI STU Bratislava se vûnoval Dynamickej odozve organick˘ch molekul
v monovrstvách.
JiÏ tradiãnû jsou na semináfii pfiedkládány v˘sledky studia perspektivních polymerních materiálÛ – polysililenÛ. Mgr. P. Horváth a prof. F. Schauer z FCH VUT v Brnû
pojednali o nov˘ch plazmaticky pfiipraven˘ch materiálech v pfiedná‰ce Luminiscence
a efúzní spektroskopie poly(methyl-phenyl silylenu). Prof. S. Ne‰pÛrek z ÚMCH AV
âR Praha v pfiedná‰ce Elektronick˘ transport a termoluminiscenãní spektroskopie
poly (methyl-phenyl silylenu) pfiedloÏil nové v˘sledky v oblasti nov˘ch poznatkÛ
metastability a její elektronové struktury. Dr. K. Navrátil, Mgr. J. ·ik, prof. J. Humlíãek
a prof. S. Ne‰pÛrek z PfiF MU Brno v pfiedná‰ce Optická odezva poly(methyl-phenyl
silylenu) v okolí absorpãní hrany seznámili s detailními v˘sledky mûfiení optick˘ch
konstant jak pro tenkou vrstvu, tak i pro roztok.
O novém pouÏití metody konstantního fotoproudu pro oblast nízk˘ch absorpcí
v molekulárních materiálech pojednal Ing. A. Poruba z FCH VUT Brno v pfiedná‰ce
Metoda konstantního fotoproudu u ftalocianinu. Dr. E. Coufalová a dr. V. Kolafiík
z Delong Instruments v Brnû pfiedloÏili prvé v˘sledky mûfiení na unikátním elektronového mikroskopu pro studium molekulárních látek v pfiedná‰ce VyuÏití nízkoenergetického mikroskopu ke studiu molekulárních látek – studium polyetylénu.
Prof. F. Schauer z FCH VUT Brno pfiedloÏil v˘sledky práce na organickém tranzistoru v pfiedná‰ce Modelování FET tranzistoru s organick˘m polovodiãem.
Z konference bude vydán sborník jak v klasické, tak i elektronické formû
(www.fch.vutbr/mol) s fotografiemi pfiedná‰ejících bûhem kaÏdé pfiedná‰ky.
Zdá se, Ïe semináfi postupnû nab˘vá podoby periodické konference v oboru
Molekulárního inÏen˘rství a získává pozornost odborníkÛ, ktefií pracují v této nové
perspektivní oblasti. Byl nav‰tíven doktorandy, ktefií jednak mohli ãerpat z pfiedná‰ek ãelních odborníkÛ a rovnûÏ mohli pfiedloÏit své v˘sledky pfied velmi nároãn˘m
publikem. Lze si jen pfiát, aby nov˘ a perspektivní obor Molekulární inÏen˘rství, vyuÏívající poznatky fyziky, chemie a elektroniky, na‰el na VUT v Brnû Ïivnou pÛdu.
Prof. Ing. Franti‰ek SCHAUER, DrSc.
Fakulta chemická
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V roce 1994 pfiedná‰eli na Fakultû architektury VUT v Brnû brit‰tí odborníci o urbanismu ve
Skotsku. Pozornost posluchaãÛ zaujaly zejména zpÛsob urbanistické revitalizace mûsta
Glasgowa, v˘stavba nov˘ch satelitních mûst, úspû‰ná realizace mûsta East Kilbride a také problematika regionálního rozvoje, demonstrovaná na pfiíkladu regionu Lanarkshire.
Vzhledem k velkému ohlasu tûchto pfiedná‰ek jak mezi posluchaãi postgraduálního studia
urbanismu, tak i odborné vefiejnosti poÏádal Ústav urbanistické tvorby Fakulty architektury
spolu se skotsk˘mi odborníky z organizace Kilbride Development Corporation a firmy
Amberton Shaw britsk˘ Know How Fund o poskytnutí grantu na pofiádání kurzu o skotském
urbanismu a zároveÀ o podporu Ministerstvo místního rozvoje âR.
V roce 1997 udûlil Know How Fund tomuto zámûru grant a za podpory odboru územního
plánování a odboru regionální a municipální politiky ministerstva pro místní rozvoj âR
a také Vysokého uãení technického v Brnû jsme realizovali kurz „Efektivní revitalizace mûst
a regionÛ“.
Ve dnech 17. 2.–21. 2. 1997 probûhla na Fakultû architektury 1. fáze kurzu, vstupní semináfi.
Pfiedná‰elo na nûm pût britsk˘ch lektorÛ a zúãastnilo se ho 25 externích pracovníkÛ z mûstsk˘ch a okresních úfiadÛ i ze soukrom˘ch kanceláfií, 12 studentÛ doktorandského PGS studia
a 12 uãitelÛ fakulty. Semináfi byl pfiijat velmi pfiíznivû, a to zejména proto, Ïe byl zamûfien
nejen na podání zevrubn˘ch teoretick˘ch a metodick˘ch informací, ale také na demonstraci
jejich uplatnûní v praxi skotské v˘stavby mûst. OceÀováno bylo také to, Ïe úãastníci si mûli
moÏnost v diskusích i osobních konzultacích ovûfiit a doplnit získané poznatky.
Po úspû‰ném zakonãení semináfie se v rámci 2. fáze kurzu uskuteãnila s jejími 25 frekventanty odborná exkurze do Skotska, a to ve dnech 24. 3–30. 3. 1997. Tato exkurze byla dobfie
pfiipravena a mûla velmi pfiízniv˘ ohlas a v˘sledky u v‰ech frekventantÛ, zejména v‰ak tûch,
ktefií pracují na fiídících místech v mûstsk˘ch a regionálních úfiadech. Program kurzu poãítal
pÛvodnû pouze s 15 úãastníky exkurze. Vzhledem k enormnímu zájmu v‰ech 45 úãastníkÛ
kurzu jsme s jejich finanãním pfiispûním uskuteãnili exkurzi pro 25 osob. ZároveÀ byla pfiipravena spolu s firmou Amberton Shaw pro zb˘vajících 20 frekventantÛ v rámci 3. fáze kurzu
druhá odborná exkurze, která se uskuteãnila ve dnech 24.–29. 6. 1997. I tato exkurze mûla
velmi dobr˘ prÛbûh a byla úãastníky vysoce hodnocena.
V závûru 3. etapy byl konzultován s frekventanty kurzu v˘bûr pfiípadov˘ch studií, které by
mohly v rámci dal‰í, 4. etapy konzultovat se skotsk˘mi odborníky.
4. etapa kurzu pak byla zamûfiena na praktické ovûfiení dosaÏen˘ch znalostí pfii zpracování vybran˘ch pfiípadov˘ch studií investiãního rozvoje mûst a regionÛ. ·lo o konzultaci pfii v˘bûru,
zpracování a hodnocení reálnosti jednotliv˘ch pfiípadÛ, které si frekventanti sami vybrali,
a o pfiípravu k jejich dal‰ímu komerãnímu vyuÏití. Nejprve byl pfiipraven souhrnn˘ vstupní
materiál, ve kterém byly shromáÏdûny v‰echny potfiebné informace a dokumentace o jednotliv˘ch pfiípadech. Materiál byl pfiedán skotsk˘m konzultantÛm k prostudování a následovalo
pracovní setkání konzultantÛ se zpracovateli jednotliv˘ch studií, a to pfiímo v místû, kterého
se studie t˘ká. Po dopracování studií bylo provedlo jejich celkové zhodnocení a zobecnûní
poznatkÛ.
Závûreãn˘ semináfi, kter˘ se konal dne 17. fiíjna 1998 na Fakultû architektury v Brnû, byl zamûfien na pfiedvedení a zhodnocení jednotliv˘ch zpracovan˘ch pfiípadov˘ch studií. Skot‰tí
odborníci v závûru zhodnotili dosaÏené v˘sledky a poskytli doporuãení pro dal‰í vyuÏití pfiípadov˘ch studií.
Kurz pfiipravili a na jeho prÛbûhu se podíleli z britské strany: John Shaw BSc, MSc, Alan
Peterson, BSc. (Hons), Ing. arch Milada Simpson – Ledvinka, Jim Cameron, Managing
Director Grovewood Marketing Consultants Limited, Alec D. Stevenson, MA (Hons) a z ãeské
strany: prof. Ing. arch. Jifií Gfiegorãík, CSc., doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler,CSc.,
Ing. arch. Petr Hubáãek a Romana Bfiezinová.
Prof. Ing. arch. Jifií G¤EGORâÍK, CSc.
Fakulta architektury

Dne 21. prosince 1998 byl jednadvaceti
absolventÛm studia Master of Business
Administration v historické budovû
Vysokého uãení technického v Brnû za úãasti
zástupcÛ partnersk˘ch organizací, pfiedev‰ím
z Nottingham Trent University, Nottingham
Business School, slavnostnû udûlen titul
MBA, kter˘ je zejména v zahraniãí povaÏován
za velmi prestiÏní.
Slavnostní ukonãení jejich nároãného tfiíletého studia na Brno Business School Fakulty
podnikatelské Vysokého uãení technického
v Brnû probûhlo za úãasti v˘znamn˘ch pfiedstavitelÛ obou institucí v ãele s dûkanem FP
doc. Karlem Raisem a zástupcem Nottingham
Trent University Dr. Mikem Brownem.
V˘born˘ch v˘sledkÛ dosáhli dva absolventi
studia MBA — Ing. Milan âern˘ a RNDr. Vít
Hladík, ktefií studium absolvovali s vyznamenáním. Vûfiíme, Ïe v‰ichni absolventi budou
moci vyuÏít sv˘ch znalostí a vût‰inû z nich
otevfie titul MBA cestu k jejich dal‰ímu profesionálnímu rÛstu. V souãasné dobû, kdy je
patrn˘ sílící tlak konkurence, je jistû toto
manaÏersko-marketingové studium dobr˘m
odrazov˘m mÛstkem k cestû na vrchol mezi
nejúspû‰nûj‰í z úspû‰n˘ch.

MBA

Kurz efektivní revitalizace
mûst a regionÛ

Noví majitelé titulu MBA

Ing. Tomá‰ KUBÍâEK
Brno Business School

Absolventi studia MBA

Ing. Milan âern˘, MBA – absolvoval s vyznamenáním
RNDr. Vít Hladík, MBA – absolvoval s vyznamenáním
Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA
Ing. Ladislav Cabej‰ek, MBA
Ing. Ludvík Dlabaja, MBA
Ing. Ludûk Drlík, MBA
Ing. Vladimír Fuchs, MBA
Ing. Jaroslav Chvojka, MBA
Ing. Vlastimil Kadlãek, MBA
Ing. Petr Karásek, MBA
Ing. Michal Klime‰, MBA
Ing. Jaroslav Kováfi, MBA
Ing. Marek K˘hos, MBA
Ing. Zdenûk Lhotsk˘, MBA
Ing. Josef Neãesal, MBA
Ing. Zdenûk NekuÏa, MBA
Ing. Ctibor Petr, MBA
Ing. Milan Same‰, MBA
Ing. Renata Smutná, MBA
Ing. Miroslav Toman, MBA
Ing. Margita Veãefiová, MBA
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Zlín spûje k utvofiení samostatné univerzity

Veletrh pracovních pfiíleÏitostí 1999
Lokální centrum IAESTE pfii VUT Brno organizuje v leto‰ním roce jiÏ tradiãní akci —
Veletrh pracovních pfiíleÏitostí na akademické pÛdû Fakulty strojní VUT Brno.

Historické chvíle proÏívali pfiedstavitelé okresÛ budoucího zlínského regionu
a zástupci vysoko‰kolsk˘ch institucí v ãele s prof. Ing. Petrem Vavfiínem, DrSc.,
rektorem VUT, kdyÏ se v pondûlí 18. ledna 1999 se‰li ve Zlínû. Stalo se tak
u pfiíleÏitosti ustavení V˘boru pro vytvofiení samostatné vysoké ‰koly ve Zlínû
a prvního zvefiejnûní spoleãného memoranda, definujícího podporu této my‰lence.
Vysoko‰kolské instituce kromû rektora P. Vavfiína dále reprezentovali prorektofii prof. Ing.
Jaroslav KadrnoÏka, CSc. a doc. Ing. Petr Sáha, CSc., prof. Ing. Emanuel Ondráãek, CSc., dûkani Fakulty technologické doc. RNDr. Jifií Dostál, CSc., Fakulty managementu a ekonomiky
prof. Ing. Franti‰ek Trnka, CSc., pfiedsedové Akademick˘ch senátÛ obou fakult a vedoucí
zlínské katedry designu V·UP Praha.
Mezi úãastníky setkání patfiili pfiednostové okresÛ Zlín, KromûfiíÏ, Uherské Hradi‰tû a Vsetín,
starostové tûchto okresních mûst, fieditelé ‰kolsk˘ch úfiadÛ, poslanci a senátofii Parlamentu
âR za uvedené okresy a dal‰í hosté.
Pfiítomní vysoce ocenili vstfiícn˘ postoj rektora P. Vavfiína, kter˘ zámûr podpofiil, av‰ak zároveÀ vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe obû instituce budou úzce spolupracovat. Shodli se na tom, Ïe po
zváÏení úrovnû pfiipravenosti stávajících zlínsk˘ch fakult VUT v Brnû, zájmu v‰ech okresÛ budoucího zlínského regionu, podloÏeného v˘sledky studií, diskusí, aÏ po prezentace na úrovni
obou komor Parlamentu âeské republiky, je nyní vhodná doba k realizaci celého zámûru.
Pfiihlédli pfiitom k historicky mimofiádn˘m okolnostem, jako je politická vÛle vyjádfiená
v regionálních programov˘ch dokumentech politick˘ch stran, ale také úãinnost zákona
o vysok˘ch ‰kolách, kter˘m fakulty ztratily právní subjektivitu.
Zámûr vytvofiit ve Zlínû univerzitní vefiejnou vysokou ‰kolu podepfiela také snaha vstoupit do
tfietího tisíciletí historicky neopakovateln˘m aktem, jímÏ vznik vysoko‰kolské instituce zcela
jistû je.
Mgr. Vojtû‰ka KUPCOVÁ
tisková mluvãí FT VUT
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Ve stfiedu 10. bfiezna se pfiedsálí auly Q
v budovû FS na Technické 2 promûní na
místo setkání studentÛ v‰ech fakult VUT
(ale i dal‰ích V·) a pfiedních spoleãností
pÛsobících v âeské republice.
Pro Vás, studenti, je to jedineãná pfiíleÏitost
k navázání prvního kontaktu s firmami –
budoucími zamûstnavateli. Osobnû budete
moci hovofiit s lidmi odpovûdn˘mi za nábor
nov˘ch pracovníkÛ do mnoha v˘znamn˘ch
spoleãností z ‰iroké ‰kály oborÛ.
Oãekáváme, Ïe spoleãnosti nabídnou konkrétní pracovní pfiíleÏitosti, témata diplomov˘ch prací ãi stáÏe. Náv‰tûvou Veletrhu pracovních pfiíleÏitostí tedy získáte nejen fiadu
konkrétních informací o poÏadavcích kladen˘ch na uchazeãe o zamûstnání, ale dostanete také zdarma barevn˘ Katalog pracovních
pfiíleÏitostí 1999, v nûmÏ budou pfiehlednû
shrnuty informace o nabízen˘ch pracovních
pfiíleÏitostech v âR a samozfiejmû v‰echny
kontakty na personální oddûlení jednotliv˘ch firem. Mnohé mÛÏete získat také zápisem do databáze studentÛ, která bude sestavována v prÛbûhu veletrÏního dne a pfiedána zúãastnûn˘m firmám. Souãástí veletrhu
budou multimediální prezentace firem na
velkoplo‰ném plátnû, pfiedná‰ky v aule Q
a závûreãné slosování studentÛ zapsan˘ch
v databázi o vûcné ceny.
PfiipomeÀme, Ïe prvotní cíl IAESTE je mezinárodní reciproãní v˘mûna technicky zamûfien˘ch praxí pro studenty vysok˘ch ‰kol.
IAESTE âR je nezávislá studentská organizace,
která není dotována státem. V roce 1998 vycestovaly na praxi témûfi dvû desítky studentÛ
prostfiednictvím na‰eho LC a pevnû vûfiíme,
Ïe v leto‰ním roce tento poãet je‰tû vzroste.
IAESTE LC VUT Brno díky sv˘m sponzorÛm
a úãastníkÛm projektÛ (veletrh, katalog) vûnuje ãástku 144 000,- Kã na pokrytí nákladÛ
na pobyt zahraniãních praktikantÛ na VUT
v roce 1999.
Pokud máte zájem o bliÏ‰í informace o ãinnosti IAESTE, rádi Vás uvítáme v na‰í kanceláfii, kterou naleznete v areálu kolejí VUT
Pod Palackého vrchem, blok K1/114.
Ondfiej LÁNÍK
www.fee.vutbr.cz/iaeste/
e-mail : iaeste@fee.vutbr.cz
Tel./fax: 05/4132 1263/kl. 532
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OHROÎEN¯ DRUH – TRAKTOR DOMÁCÍ
V souãasném rychle, aÏ pfiekotnû se mûnícím
svûtû je mnoho fenoménÛ, jejichÏ budoucí
existence je nejistá. Tak jako hromadné sdûlovací prostfiedky z vût‰í ãásti vytlaãily Ïivou
lidovou slovesnost, jako film a televize bezmála vyhubily ochotnické divadlo a lidové
hry, tak visí otazník i nad dal‰ím polem amatérismu – nad technick˘m folklórem ãi lidovou
technickou tvofiivostí. Ta se projevuje pfiede-

nick˘m artefaktem je totiÏ skryto hluboké
podhoubí národnû psychologické, vrÛstající
sv˘mi sociologick˘mi kofieny do zasut˘ch
vrstev historie industrializace na‰ich zemí,
a to v‰echno se odehrává na ‰irokém horizontu specifick˘ch pomûrÛ na‰eho venkova.
Domácí technická tvorba je svûdectvím
zvlá‰tní technické nadanosti vesnického ãlovûka. I kdyÏ, fieknûme, asi polovina tûchto

Ústav kultury a sportu na Fakultû elektrotechniky a informatiky
je jedin˘m na VUT, kter˘ se zab˘vá dûjinami a filozofií techniky
a pro zájemce pofiádá kurz sledující v˘voj lidské technické tvofiivosti
a vynalézavosti od kamenného klínu aÏ po souãasn˘ technick˘
rozmach. Je nasnadû, aby budoucí inÏen˘r znal dûjiny oboru, kter˘
studuje, a umûl si je zafiadit i do ‰ir‰ích souvislostí.
Kurz vede Mgr. Milan Klapetek, jenÏ je i du‰í projektu, kter˘
s dûjinami a filozofií techniky úzce souvisí. Nese v˘stiÏn˘ název:
OhroÏen˘ druh – traktor domácí.
v‰ím ve stavbû amatérsk˘ch domácích traktorÛ. Navzdory tomu, Ïe tento jev patfií neodmyslitelnû k ãeské a moravské vesnici 2. poloviny dvacátého století, nebyl, pokud víme,
dosud vzat odbornû Ïádn˘m zpÛsobem na
vûdomí. MoÏná to bude tím, Ïe doma vyroben˘ traktor pfiedstavuje záleÏitost nav˘sost
multidisciplinární. Za zdánlivû hmotnû tech-

strojÛ je sestavena lidmi, majícími nûco spoleãného s kovov˘robou, pfiesto stavba traktoru
pfiesahuje dalece bûÏnou náplÀ kaÏdého
„ãerného fiemesla“.
Nové pomûry, zasahující i do vesnického Ïivota, se dot˘kají téÏ podstatn˘ch pfiedpokladÛ
oné domácí amatérské technické tvofiivosti.
V této souvislosti nejde v prvé fiadû o to nûjak

Neokázalá krása v celku i detailu.
Foto. Milan Klapetek

tento jev umûle udrÏovat pfii Ïivotû, n˘brÏ
jde právû o jeho zdokumentování, zhodnocení a zasazení do ‰ir‰ích souvislostí. Nepatfií-li
snad tyto amatérské konstrukce do dûjin
techniky dnes, budou do nich patfiit za sto
let. Pak bude moÏná jednou pro na‰e potomky pfiekvapením vidût podoby strojÛ nevze‰l˘ch z proslul˘ch konstrukãních kanceláfií
a v˘robních pásÛ.
Ústav kultury a sportu chápe tyto studie spí‰e
jako svoji volnoãasovou aktivitu, související
ov‰em volnû s posláním ústavu. âlovûka v Ïivotû ov‰em neúkoluje pouze jeho zamûstnavatel. Vûdomí poslání i povinnosti v onom
nejhlub‰ím a nejslavnûj‰ím slova smyslu pramení vÏdy z vûdomí urãitého vy‰‰ího principu. Tím je zde láska k lidem, lidské tvofiivosti
a technice.
Metodika v˘zkumu domácí technické traktorové tvofiivosti je celkem jednoduchá. Na jedné
stranû jde o co nejpodrobnûj‰í zpracování
urãit˘ch lokalit, se zachycením v˘voje a ‰ir‰ích souvislostí amatérské technické tvorby
v dané obci, druhá linie v˘zkumu pfiijímá
a zaznamenává fotografie a popisy onûch
úÏasn˘ch strojÛ, odkudkoliv do‰lé. Tento v˘chozí a základní materiál je pfiedáván odborníkÛm z tûch oborÛ, do kter˘ch zasahuje.
Finálním v˘sledkem celého úsilí bude Almanach
domácích traktorÛ, kter˘ by mûl spatfiit svûtlo
svûta je‰tû do konce tohoto tisíciletí.
Celé toto dílo nemÛÏe b˘t vykonáno jednotlivcem. Na‰tûstí se v kaÏdém oboru naleznou
lidé, jejichÏ mysl rezonuje s technicky-cimrmanovsk˘m ladûním celého projektu. Nejsou
jich sice zástupy, ale je jich právû tolik, aby
bylo moÏno tento epochální úkol zvládnout.
Na pÛdû VUT je této my‰lence pfiedev‰ím naklonûn Ústav architektury venkova FA, stejnû
jako nalézáme spfiíznûné du‰e na Fakultû
v˘tvarn˘ch umûní a Ústavu prÛmyslového
designu FS. S vdûãností zde slu‰í zmínit
i vstfiícnû chápav˘ postoj vedení FEI. To je
pro nás jiÏ skoro projevem pfiíznû samotn˘ch
nebes, bez které, jak fiíká biblick˘ Ïalmista,
„marné jest úsilí stavitelÛ“.
Milan KLAPETEK
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Umûním je nalézt na v‰em nûco krásného,
dobrého a jedineãného
Rozhovor s Mgr. Milanem Klapetkem
Proã se tohoto úkolu ujal právû Ústav
kultury a sportu?
Nerad bych tuto celkem kuriózní a patafyzickou my‰lenku pfiíli‰ tûsnû spojoval s jinak seriozním, solidním programem a náplní na‰eho ústavu, aby to snad nevypadalo, Ïe nic jiného nedûláme. Jak jiÏ bylo fieãeno v úvodní
rozpravû, je to spí‰e na‰e zájmová ãinnost.
Nûco spoleãného v‰ak s na‰ím ústavem nepochybnû má: pfiedná‰ím-li dûjiny a filosofii
techniky, pak mne tento fenomén nemÛÏe
nechat lhostejn˘m a chladn˘m. Smysl pro
technickou tvorbu, hrav˘ vztah k strojÛm, to
je tajemství „zlat˘ch ãesk˘ch ruãiãek" v minu-

V osobû Mgr. Milana Klapetka se vzácnû pojí a prolíná duchovnost se
smyslem pro materiální dimenzi Ïivota. To ostatnû napovídá sled ‰kol,
které v prÛbûhu Ïivota vystudoval – vyuãil se soustruÏníkem, pak sloÏil
maturitu na prÛmyslové ‰kole strojnické. Pozdûji studoval na
Komenského bohoslovecké fakultû evangelické v Praze a 20 let strávil
v církevní sluÏbû. Zájem o filozofii a psychologii jej dovedl k dal‰ímu
studiu, tentokrát na Univerzitû Karlovû. Absolvoval také semestr postgraduálního studia na univerzitû v Îenevû. Od roku 1994 pak pÛsobí
nejprve jako externí a posléze fiádn˘ pedagog na Fakultû elektrotechniky a informatiky, kde pfiedná‰í dûjinám, filozofii a metafyzice techniky.
Co vás pfiivedlo k zájmu o domácí
traktor?
Bude to asi urãitá dvoukolejnost mé existence. Na jedné stranû mám urãitou praktickou
a stfiedo‰kolskou prÛpravu technickou a na
druhé stranû jsem získal vysoko‰kolské vzdûlání v humanitním oboru, technice pfievelice
vzdáleném. Obojí na mû zanechalo nesmazatelné stopy, a právû ona domácí technická
tvofiivost je pro mne nûãím, co leÏí na prÛniku techniky a duchovna. Amatérsky vyroben˘
traktor bych pfiímo nazval technicky materializovan˘m produktem individuální du‰e.
V domácích traktorech vidím také uskuteãnûnu hluboce humanistickou my‰lenku — nûco, co by jinak skonãilo na hfibitovû (automobilÛ) ãili ve ‰rotu, je povoláno k nové
smysluplné existenci. Domácí traktor je pro
mne alegorií vítûzství Ïivota nad smrtí a originality nad sériovosti, resp. tuctovostí. Sv˘m
zpÛsobem je to i vítûzství tvofiivosti nad konzumentstvím.
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losti i pfiítomnosti. Technická mnohostrannost, schopnost vidût pfies hranice striktnû
vymezen˘ch oborÛ a odborností je matefisk˘m znaménkem ãeského technického my‰lení. Domácí traktor je pro mne ukazatelem
základní a v˘chozí úrovnû, na které poté vyrÛstá i stavba vy‰‰ího a vysoko‰kolského
technického vzdûlání, a v posledku se odtud
odvíjí i postavení na‰í techniky ve svûtovém
kontextu.
V úvodní stati jste mluvil o zmûnách,
které mohou do tvorby domácích traktorÛ nûjak zasáhnout. Které zmûny
povaÏujete z tohoto hlediska za nejv˘znamnûj‰í?
Pokud bychom pfiedpokládali, Ïe si ãlovûk
tvofiil domácí traktory jenom proto, Ïe nemÛÏe potfiebnou vûc nûkde koupit, pak by
relativní dostupnost v‰í zahradní techniky
byla i poãátkem jejich zániku. S onou do-

stupností to ov‰em není a asi dlouho nebude
tak jednoduché, protoÏe amatérsk˘ traktor
vyjde stále pfiibliÏnû na desetinu ceny toho
u Mountfielda koupeného. To pfii obdûlávání
malého kamenitého políãka nemusí b˘t bez
v˘znamu. ZávaÏnûj‰ím vidím urãit˘ úbytek
v‰estranné fiemeslné zruãnosti, která b˘vala
dfiíve pro vût‰inu lidí na venkovû nûãím nezbytn˘m a samozfiejm˘m. ¤emeslo b˘valo
váÏeno, a mnoh˘ fiemeslník b˘val umûlcem.
Dnes tomu je obãas naopak.
Mûní se i povaha základního zdroje agregátÛ
a souãástek, ze kter˘ch byly domácí stroje
sestavovány. Byla a je to pfiedev‰ím stará
Octavie, Trabant, Moskviã, GAZ a dal‰í podobné znaãky, ze kter˘ch bylo moÏno sestavit cokoliv jiného. Obávám se v‰ak, Ïe motor
z dne‰ních automobilÛ jiÏ k niãemu dal‰ímu
vhodn˘ nebude a ãeká ho pouze siemensmartinská pec. Patrnû se nikdy nezmûní lidská, respektive muÏská tvofiivá hravost, ale ta
to sama o sobû sotva utáhne.
Nelze se nezmínit je‰tû o jednom delikátním
aspektu. V národních podnicích bylo kdysi
moÏno bez vût‰ích potíÏí nalézt a pouÏít potfiebné technické vybavení i materiál pro v˘robu nároãnûj‰ích souãástí a dílÛ. Soukromí
vlastníci továren a jejich hlídací sluÏby nemívají obvykle pro tuto tvofiivost potfiebnou míru pochopení.
Jak˘m zpÛsobem se budete tedy snaÏit
domácí technickou tvorbu podpofiit?
Nám jde v prvé fiadû o zhodnocení tohoto jevu, s jeho podporou to není tak jednoduché.
Netroufal bych si tvrdit, Ïe jde o jev naprosto
a jednoznaãnû pozitivní. Jak˘koliv amatérismus s sebou vÏdy nese urãitá rizika, která
nelze jen kvÛli nûjakému sentimentu pfiehlíÏet. Asi pouze v astronomii jsou amatéfii takfika nepostradatelní a pfiínosní, v jin˘ch oborech je amatérská tvofiivost na pováÏenou,
jako tfieba v samorostlé „architektufie" nûkter˘ch staveb. Problematick˘ je amatérismus
tfieba i v medicínû. Nûkde je dokonce amatérská tvofiivost zcela nepfiípustná, jako tfieba
v otázkách práva a spravedlnosti.Tam znamenal amatérismus lynã a pogrom. Pokud jde
o domácí tahaãe, ty pfiedstavují urãitou hranici pfiípustného technického amatérismu.
Je‰tû dále jdou snad stavitelé amatérsk˘ch

Opomíjená tváfi techniky
ultra lehk˘ch létadel, ale tam to jiÏ hraniãí se
hfibitovem pro ty v nûm i pod ním. Ostatnû,
urãité emisní a bezpeãnostní normy, které
musí dodrÏovat oficiální v˘robci traktorÛ,
nejsou nesmyslem, a jejich nerespektování
nelze povaÏovat za bezv˘znamnou lapálii.
Rádi bychom tedy domácí technické tvorbû
pomohli i tím, Ïe bychom tvÛrcÛm pfiiblíÏili
pilífie základní technické a konstrukãní osvûty, která by mohla tyto stroje pfiivést alespoÀ
k vût‰í provozní a ekologické bezpeãnosti.
Zam˘‰len˘ Almanach by mûl mimo jiné obsahovat i soubor základních pravidel a pouãení, kter˘ch by mûlo b˘t pfii stavbû takového
stroje dbáno, aby nepfiedstavoval ohroÏení
pro jeho majitele a okolí.
Tím jsem chtûl vysvûtlit, jak asi chápeme
„podporu“ tohoto jevu.Pokud se ov‰em podíváme na vûc psychologicky, pak podporování a regulace ãehokoliv je rychlou cestou
k zabití téhoÏ, coÏ bychom nechtûli.
Soudíte tedy, Ïe Tractorus domesticus
rok 2000 pfieÏije?
Soudit, Ïe cokoliv pfieÏije nûco nebo nûkoho
jiného, je velmi nesnadno a o‰idno. Je otázkou, zda lidstvo pfieÏije samo sebe. Záchrana
ãi pfieÏití ãehokoliv neznamená nutnû pouze
zachování materiální, fyzické existence.
Záchrana a zachování domácích traktorÛ
znamená pro nás pfiedev‰ím jejich zvûãnûní
slovem i obrazem, zachycení jedineãn˘ch
podmínek jejich vznikání a slávy. Je to kus
odkazu a Ïivota na‰í generace, kter˘ v této
podobû chceme zachovat tûm dal‰ím.
Jak jsem vás sly‰ela, tak dovedete na
kaÏdém z tûch traktorÛ nalézt nûco
hezkého a zajímavého. Znamená to
snad, Ïe nemají Ïádné vady a nedostatky?
Podobnû se jednou ptali jednoho znalce koní,
a on jim odpovûdûl: Hledat a nalézt na nûãem nedostatky a závady není Ïádné umûní.
To dovede celkem kaÏd˘. Umûním je v‰ak
nalézt na v‰em nûco krásného, dobrého
a jedineãného. To je ostatnû i jedna ze
základních komponent mého pfiístupu ke
studentÛm a Ïivotu vÛbec.
Podafiilo se vám získat na tento projekt
grant?
Grant se nám na první pokus získat nepodafiilo, aniÏ by to snad znamenalo, Ïe nás to
nûjak zdrtilo. Peníze nejsou ani jedinou, ani
rozhodující pohonnou látkou (Kraftstoff)
tohoto zámûru. TrÏní pomûry jsou mocné,
av‰ak ne natolik, abychom mohli pfiestal myslet a tvofiit mimo rámec zboÏnû penûÏních
vztahÛ. Ostatnû, jedna z m˘ch odborností

mne uãí, Ïe ãekat uznání a odmûnu zaÏiva
není vÏdy moÏné a moudré. Teprve aÏ samo
vydání Almanachu bude vyÏadovat finanãní
investici a pomoc nûjakého ‰lechetníka, ale
i v této vûci vûfiíme, Ïe se nám v prav˘ ãas
pfiiplete do cesty.
Za rozhovor dûkuje
Yvonne KONEâNÁ

Tractorus domesticus
Malé sympozium na poãátku velké cesty
Jedineãná událost po tisíciletích dûjin techniky — takto bombasticky byla se znaãnou mírou
humorné nadsázky na plakátech uvedena akce, která se konala 10. 11. v aule FEI na Údolní
ulici. Ve skuteãnosti ‰lo o první malé improvizované klasobraní nûkolika desítek prvních fotografií domácích tahounÛ, které se v˘zkumnému t˘mu za loÀsk˘ rok podafiilo shromáÏdit. JiÏ
samo otevfiení celé akce pfiedznamenalo rovinu, ve které se dále s urãit˘mi v˘kyvy pohybovala.
Byl to hudební opus prof. dr. ·tûdronû, sloÏen˘ v˘slovnû k této pfiíleÏitosti. Jako projev milé pozornosti k hostu z Rakouska bylo moÏno chápat to, Ïe text jednoho díla byl zpíván nûmecky.
Interpretkami tûchto dûl nebyly studentky VUT, jak informovala Rovnost, n˘brÏ profesionální
umûlkynû Dada Klementová a Eva JurÛjová. Zámûna nebyla zavinûna pûveck˘m v˘konem,
n˘brÏ mladistv˘m zjevem obou umûlkyÀ.
Vlastní náplÀ sympozia spoãívala pak jednak v mluveném slovû a dále ve vystavené fotografické dokumentaci. Mluvené slovo obstaral pfiedev‰ím osnovatel celého podniku Mgr. Milan
Klapetek a mimo nûj pak hovofiili pozvaní hosté. Pozoruhodná byla v této souvislosti pfiítomnost zástupce marketingu firmy Zetor, kter˘ by mohl b˘t povaÏován za takfika tfiídního nepfiítele amatérsk˘ch traktorÛ. Jeho pozváním i jeho projevem v‰ak mûlo b˘t a bylo manifestováno
to, na ãem organizátorÛm dle jejich slov velmi záleÏí — Ïe totiÏ amatérská i profesionální
tovární technika jsou dvû odnoÏe na témÏe kmeni lidského dÛmyslu. Zástupce firmy Zetor
pfiedstavil model traktoru Zetor Utility, kter˘ se sv˘m vybavením i minimalistick˘m pojetím
blíÏí prostotû nûkter˘ch amatérsk˘ch konstrukcí. Dodává se v‰ak pouze do rozvojov˘ch zemí.
Celkovû v‰ak vznikl dojem, Ïe ve v˘konové tfiídû, která je bûÏná v amatérsk˘ch konstrukcích,
není nabídka na‰eho prÛmyslu nijak pfiíli‰ pestrá.
Na sympoziu bylo dále pfiítomno i nûkolik tvÛrcÛ domácích traktorÛ, a z jejich slov bylo moÏno
pfiímo vycítit ‰irokou ‰kálu motivÛ a pohnutek k takovéto tvorbû vedoucích a ji provázejících.
Zatímco jeden vidûl ve stavûní domácích traktÛrkÛ projev národní degenerace, nalézající
v minul˘ch dobách útisku místo vzpoury nedÛstojné útoãi‰tû a únik v drátování primitivních
monster, druh˘ prostû vyznal a pfiiznal, Ïe ho to baví. Jménem samotného pana starosty obce
Rudice na Blanensku pozdravil shromáÏdûní pan Nejezchleb, hlavní organizátor jiÏ tradiãní
pfiehlídky amatérsk˘ch traktorÛ, konané vÏdy na podzim právû v této obci. Obecní úfiad
z Rudice také financoval pofiízení vystaven˘ch xeroxovan˘ch zvût‰enin dosud zdokumentovan˘ch strojÛ, které vlastnû mûly na tomto sympoziu pfied svou cestou na v˘stavu do Rudic krátkou pfiíleÏitost v Brnû se ohfiát.
Zcela zvlá‰tním hlasem v této polyfonii byl projev pana Karla Johanna Schmida, zakladatele,
majitele a fieditele muzea traktorÛ v rakouském Unterrohrbachu. Jeho fieã by stála za zvlá‰tní
oti‰tûní v Událostech.
Oficiální pfiíchuÈ (dozajista zdánlivou) dodávala celé akci pfiítomnost pana dûkana FEI a dvou
prodûkanÛ. V rámci tohoto sympozia byl pfiedán dekret hostujícího profesora na ÚKUS FEI
dr. Jacku Barlowovi z USA, ãímÏ celá akce dostala nepopirateln˘ mezikontinentální rozmûr.
Obrazová ãást sympozia, kterou organizátofii patrnû schválnû instalovali je‰tû bûhem akce,
ukázala celou ‰irokou ‰kálu konstrukãních pojetí a ‰kol. Byly zde stroje tfiídy Perfecto, dílensky
dokonalé a pfiíslu‰enstvím i kapotáÏí bohatû vybavené, ãi bujnû roztomilé samorosty tfiídy
Poetico.
Co fiíci na závûr? Myslím, Ïe slova „jedineãná událost“ na plakátech byla dokonale pravdivá.
Nadsázka a seriozní informace se tak tûsnû prolínaly, Ïe posluchaãi chvílemi nevûdûli, na ãem
jsou. Nûco takového jsem skuteãnû je‰tû v Ïivotû nezaÏil.
Jeden z úãastníkÛ sympozia
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Zaznamenali jsme

Roviny lidské osobnosti
Proslov Karla Johanna Schmida
Rád bych se k tématu dne‰ního sympozia
pfiiblíÏil zcela zvlá‰tním zpÛsobem. Pfii pfiípravû svého proslovu jsem pfiem˘‰lel o odli‰nostech i shodách v dûjinách na‰ich zemí,
a to od minulosti aÏ po pfiítomnost. Krystal
kfiemene, leÏící na mém psacím stole, mne
najednou pfiivedl k tomuto pfiímûru:
V‰echny hodnoty, problémy a vÛbec v‰echny
vûci na‰eho Ïivota jsou, kdyÏ se na nû díváme z dálky, neurãité a beztvaré. Jako písek,
hnan˘ pou‰tí. Tak je i kaÏd˘ úsudek uãinûn˘ na dálku pfiesnû tak beztvar˘ a chybn˘
v promûnlivosti na‰eho mínûní. Teprve pfii
pfiiblíÏení se dostávají nejasné kontury své
rysy a ukazuje se jejich struktura. Teprve
pak rozeznáváme neopracované kameny,
oblé valouny ãi bly‰tivé krystaly.
Nyní si v‰ak vybavte právû onen krystal, na
kterém vidíme hladké a lesklé plochy.
KaÏdá z nich jakoby u ãlovûka pfiedstavovala nûjakou vlastnost. Jednou z nich je
dokonalá odborná znalost, druhou je v‰eobecné vzdûlání, které ãlovûku umoÏÀuje komunikovat i s ostatními obory a oblastmi
Ïivota. Dal‰í faseta krystalu je v síle, vÛli
a energii daného ãlovûka, ale i v jeho smyslu
pro krásno a jemná rozli‰ení. Dal‰í plocha
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pfiedstavuje srdce, a tím i smysl pro vûci rozumem nepostiÏitelné, pro nekoneãnost kosmu a krátkost lidského Ïivota. Tak jako
krystaly kfii‰Èálu vytváfiejí celé valouny, tak
i v lidské spoleãnosti jsou zpodobené vlastnosti základním pfiedpokladem souÏití
a stfiídání generací.
Do této souvislosti je moÏno zasadit i na‰e
téma, domácí stroje a jejich tvÛrce. I zde se
projevuje nûco z v˘‰e uvedeného pfiíkladu –
je to ono mnoÏství faset, obklopujících jeden
a tent˘Ï jev. Bezpochyby je to pfiedev‰ím
kaÏdá potfieba a nedostatek nûãeho, co vede
ãlovûka k tvofiení a vynalézání. Silnou motivaci zde pfiedstavuje ta skuteãnost, Ïe nûjaké zafiízení není na trhu k dostání, pfiípadnû nesplÀuje poÏadavky, pfiípadnû je pfiíli‰
drahé. Je zde ov‰em je‰tû jeden závaÏn˘ motiv – touha a potfieba nûco tvofiit, ãi staré
promûÀovat a modifikovat v nové.
Právû tak tomu bylo i s doma vyrábûn˘mi
traktory v Rakousku. V létech 1945–1955
byla neobyãejnû velká potfieba fungujících
traktorÛ a dopravní techniky, protoÏe zemû
byla po válce v troskách. Vysoké pece byly
cel˘ch deset let plnûny ‰rotem z pozÛstatkÛ
války. âást tûchto váleãn˘ch pozÛstatkÛ se

v‰ak doãkala jiného osudu – byly promûnûny a rÛznû sestaveny v samorostlá taÏná
a dopravní zafiízení. Mnozí ‰ikovní amatér‰tí konstruktéfii a v˘robci tak uvedli do chodu i celé malé série takov˘ch zafiízení. KdyÏ
se v‰ak asi po deseti letech prÛmysl opût zotavil a trh byl zaplaven továrními v˘robky,
skonãila ve ‰rotu i v‰echna v ãase nouze vyrobená domácí dopravní a taÏná technika.
Ze v‰eho toho jiÏ zÛstalo pouze nûkolik zaÏloutl˘ch fotografií. Ty tedy vydávají svûdectví o tom, co dokáÏe vytvofiit ãlovûk, kdyÏ se
ocitne v nouzi – a nyní bych navázal na
svÛj úvodní pfiímûr – a kdyÏ se mÛÏe projevit jeho tvofiivost jako jedna z rovin vytváfiejících lidskou osobnost. Je to ona jedna
z ploch dokonalého krystalu, kter˘ drÏím
v ruce.
Domácí technika, kolem které se scházíte
a která je tématem tohoto setkání, slouÏí
nejen usnadnûní Ïivota, ale je zároveÀ i velik˘m svûdectvím o dobû a ãlovûku, je pouãením i v˘zvou, pfiesahující hranice.
Karl Johann Schmid
fieditel muzea traktorÛ v rakouském
Unterrohrbachu

Z historie

V˘uka deskriptivní geometrie na nûmecké technice v Brnû
Stolice deskriptivní geometrie a teoretické
mechaniky patfiila mezi jednu z dvanácti obsazovan˘ch stolic pfii vzniku technického uãili‰tû v roce 1849.

sorem mechaniky, nauky o strojích a strojního kreslení na technické akademii ve Lvovû.
V roce 1863 pfiichází jako profesor tûchto
pfiedmûtÛ do Brna. Na brnûnské technice

V tomto pfiíspûvku se budeme zab˘vat otázkou vyuãování deskriptivní
geometrie na brnûnské nûmecké technice v období let 1849 aÏ 1945.
NaváÏeme tak na pfiedcházející podobn˘ pfiíspûvek vûnovan˘ matematice.
Vzhledem k tomu, Ïe se do konkurzu na obsazení tohoto místa nepfiihlásil Ïádn˘ vhodn˘
uchazeã, nebyla stolice obsazena aÏ do roku
1851. Je tfieba si pfiitom uvûdomit, Ïe jedním
z v˘znamn˘ch poÏadavkÛ na profesora brnûnského uãili‰tû byla v tomto období znalost
ãeského jazyka. Od ledna 1850 a ve ‰kolním
roce 1850/1851 proto suplovali povinnosti
profesora deskriptivní geometrie profesor
stavitelství Emanuel Ringhoffer a profesor
vy‰‰í reálky v Brnû Anton Mayssl. Jejich povinností bylo vedle pûti hodin pfiedná‰ek
deskriptivní geometrie a ‰esti hodin perspektivy a stínování v technickém oddûlení uãit
deset hodin tzv. pfiípravného kreslení v pfiípravném jednoroãním kurzu pro zájemce
o studium na uãili‰ti. Znaãná vyuãovací povinnost profesora deskriptivní geometrie byla
pfiíãinou toho, Ïe pfii této stolici bylo jiÏ od
poãátku systematizováno místo asistenta.
Toto místo zastával jako první právû Anton
Mayssl. Samotná ‰kola mûla v této dobû
pouze dvû asistentská místa. Druh˘ asistent
byl pro v‰eobecnou a speciální chemii.
Do nového konkurzu se v polovinû roku
1850 pfiihlásilo 8 zájemcÛ, z nichÏ byl nakonec vybrán Georg Beskiba (1819–1882),
kter˘ byl na poãátku roku 1851 jmenován
fiádn˘m profesorem. Georg Beskiba se narodil ve Vídni, kde studoval na polytechnice
a na akademii v˘tvarn˘ch umûní. Od roku
1843 pÛsobil ve Lvovû jako suplující profesor
stavitelství a kreslení. V roce 1846 byl pak
jmenován fiádn˘m profesorem tûchto oborÛ.
V Brnû byl Beskiba profesorem deskriptivní
geometrie po celou dobu existence technického uãili‰tû. Pfii pfiemûnû ‰koly na polytechnick˘ institut v roce 1867 se Beskiba stal prvním profesorem pozemního stavitelství a na
tomto místû pÛsobil do roku 1877, kdy ode‰el
do penze. Na uvolnûné místo byl jmenován
rodák z Jáchymova Gustav Adolf Peschka
(1830–1903). Peschka byl absolventem praÏské polytechniky, kde také pût let pÛsobil jako asistent. V roce 1857 byl jmenován profe-

pÛsobil jako profesor deskriptivní geometrie
aÏ do roku 1891, kdy ode‰el na techniku do
Vídnû, kde vyuãoval aÏ do roku 1901.
Po odchodu profesora Peschky byl povûfien
suplováním uvolnûné stolice dosavadní
asistent a soukrom˘ docent Otto Rupp
(1854–1908), kter˘ byl v roce 1892 jmenován profesorem. Rupp byl absolvent brnûnské techniky, kde od roku 1874 pÛsobil jako
asistent deskriptivní geometrie. V roce 1881
se habilitoval jako soukrom˘ docent pro tzv.
novou geometrii. Místo profesora deskriptivní geometrie zastával aÏ do své smrti.
V roce 1909 nastává na brnûnské nûmecké
technice obtíÏná situace, kdy je tfieba souãasnû
obsadit dvû uvolnûná místa v profesorském
sboru. Kromû místa profesora deskriptivní
geometrie ‰lo o místo profesora matematiky
po smrti prof. Otto Biermanna. Ukázalo se,
Ïe mnohem jednodu‰‰í je obsadit kvalitním
kandidátem katedru matematiky, a tak v roce
1910 na místo profesora deskriptivní geometrie pfiechází dosavadní profesor matematiky Emil Waelsch (1863–1927) a jsou jmenováni dva noví profesofii matematiky.
Waelsch studoval na nûmecké univerzitû a na
nûmecké technice v Praze, studijní pobyty
absolvoval v Lipsku a v Erlangenu. Na praÏské technice se habilitoval pro deskriptivní
geometrii v roce 1890. Profesorem matematiky na brnûnské technice byl od roku 1895,
kdyÏ se pfiedtím v roce 1891 ucházel neúspû‰nû o místo profesora deskriptivní geometrie po Peschkovi. Katedru deskriptivní
geometrie vedl od roku 1910 aÏ do své smrti
v roce 1927.
Následující dva roky suploval deskriptivní geometrii profesor matematiky Rudolf Weyrich
a aÏ v roce 1929 byl na uvolnûné místo jmenován Josef Krames (*1897), suplující profesor deskriptivní a projektivní geometrie na
technice ve Vídni. Krames studoval na technice a na univerzitû ve Vídni a na technice poté
pÛsobil jako asistent a soukrom˘ docent.
Z Brna odchází jiÏ v roce 1932 na techniku

do Grazu. Pozdûji pÛsobil na vídeÀské
technice, kde byl ve ‰kolním roce 1961–62
rektorem.
Posledním profesorem deskriptivní geometrie na nûmecké technice v Brnû byl brnûnsk˘
rodák Rudolf Kreutzinger (*1886), kter˘ byl
mimofiádn˘m profesorem jmenován v roce
1935. Kreutzinger studoval nejprve dva roky
na technice v Brnû a ve studiu pak pokraãoval na technice a na univerzitû ve Vídni. V roce 1908 se stal asistentem profesora Ruppa
na brnûnské technice. Bûhem první svûtové
války padl na ruské frontû do zajetí a do
Brna se vrátil aÏ v roce 1920. Místo asistenta
zastával aÏ do svého jmenování profesorem,
kdyÏ se mezitím v roce 1931 habilitoval. Na
‰kole pÛsobil aÏ do konce její existence.
V závûru se krátce zmíníme o tfiech soukrom˘ch docentech, ktefií se na katedfie deskriptivní geometrie habilitovali. Prvním z nich je
Emil Koutn˘ (1840–1880), brnûnsk˘ rodák
a absolvent ‰koly. Od roku 1862 byl asistentem profesora Peschky a v roce 1867 se habilitoval. V roce 1864 se neúspû‰nû ucházel
o místo profesora mechaniky a deskriptivní
geometrie na technické akademii ve Lvovû.
V roce 1870 byl jmenován profesorem
deskriptivní geometrie na technice v Grazu,
kde pÛsobil aÏ do své pfiedãasné smrti.
Zajímavou osobností byl Ferdinand Josef
Obenrauch (1853–1906), kter˘ pocházel
ze Slavkova u Brna. Obenrauch vystudoval
brnûnskou techniku a v letech 1876–1881
pÛsobil na ‰kole jako asistent kateder matematiky. Poté vyuãoval na stfiedních ‰kolách
(od roku 1892 aÏ do své smrti na brnûnské
zemské reálce). V roce 1897 se Obenrauch
habilitoval jako soukrom˘ docent pro dûjiny
deskriptivní a projektivní geometrie.
Pfiedná‰ky tohoto oboru vykonával 8 let.
V roce 1897 vy‰la v Brnû jeho kniha
Geschichte der darstellenden und projectiven Geometrie, monumentální dílo, které zachycuje 100 let v˘voje deskriptivní geometrie
jako vûdy.
Posledním docentem, kter˘ se pro deskriptivní geometrii na nûmecké technice habilitoval
v roce 1938, byl rodák z Prostûjova Wilhelm
Schmid (*1888). Schmid studoval matematiku
a deskriptivní geometrii na technice v Brnû
a poté ve Vídni na univerzitû a rovnûÏ na
technice. Asistentem prof. Waelsche se v Brnû
stal v roce 1910. Také on byl bûhem války
v ruském zajetí a na svoje místo se vrátil v roce
1921. Jistou dobu pÛsobil také jako asistent
matematiky.
RNDr. Pavel ·I·MA, Dr.
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Prof. Ing. Dr. Rudolf Vondráãek
Profesora Karla âupra vystfiídal ve studijním
roce 1935–1936 ve funkci rektora brnûnské
ãeské techniky profesor Rudolf Vondráãek.
Rudolf Vondráãek se narodil dne 5. 3. 1881
v Sobotce. Po maturitû na královéhradecké
reálce studoval v letech 1897–1902 chemii
na ãeské technice v Praze. Po ukonãení studia krátce pÛsobil jako chemik Ïelezáren
a správce smaltovny v Komárovû u Hofiovic.
Na podzim roku 1903 se vrátil na praÏskou
ãeskou techniku jako asistent ústavu chemické technologie a metalurgie. Zde také zaãala
jeho ãinnost pedagogická: zastupoval profesora F. ·tolbu v pfiedná‰kách z metalurgie,
konal exkurze s posluchaãi, v roce 1905 nav‰tívil Ïelezné a zinkové hutû v Belgii, o rok
pozdûji studoval v˘robu mûdi a vzácn˘ch kovÛ v tehdej‰ích Uhrách. Dne 28. 6. 1904 byl
v Praze promován doktorem technick˘ch vûd.
V roce 1907 pfie‰el Rudolf Vondráãek z Prahy
do Patentního úfiadu ve Vídni, kde zÛstal aÏ
do roku 1918. Mezitím se habilitoval na ãeské technice v Brnû, kde externû pfiedná‰el jiÏ
pfied 1. svûtovou válkou. Období pfied jmenováním Rudolfa Vondráãka mimofiádn˘m
profesorem ãeské techniky v Brnû nebylo
pro nûho osobnû, ale ani pro odbor chemického inÏen˘rství jednoduché.

Novostavba chemického pavilonu na dne‰ní
ÎiÏkovû ulici byla úmyslnû dokonãována velmi pozvolna, aby nemusela b˘t pfiedána pro
váleãné úãely. V prÛbûhu 1. svûtové války dojíÏdûl Rudolf Vondráãek za stále svízelnûj‰ích
podmínek z Vídnû do Brna, a to zprvu jako
docent povûfien˘ pfiedná‰kami a od roku
1918 jako titulární mimofiádn˘ profesor. Po
rozpadu Rakouska-Uherska v fiíjnu 1918 se
stal ve Vídni cizincem a krátce pfied koncem
roku dostal od rakouské vlády v˘povûì.
V kvûtnu 1919 byl Rudolf Vondráãek jmenován mimofiádn˘m profesorem brnûnské ãeské techniky, a to s úãinností od 1. 12. 1918.
Jednalo se o první profesorské jmenování na
tuto ‰kolu po vzniku samostatné republiky.
¤ádn˘m profesorem byl jmenován od 1. 5.
1920.
Po nástupu na ‰kolu zaãal profesor Vondráãek
budovat Ústav chemické technologie II.
Rozvinul rozsáhlou ãinnost nejen v chemii
a technologii paliv, ale téÏ v oboru metalurgie a metalografie a v aplikaci fyzikální chemie pfii fie‰ení technologick˘ch v˘poãtÛ.
Zab˘val se v˘zkumem domácího uhlí, pfiiãemÏ experimentální cestou dospûl k matematickému vztahu o souvislosti chemického
sloÏení paliva s jeho v˘hfievností. Podobnû se
zab˘val i gbelsk˘m zemním plynem a ropou

a dále napfi. korozí kovÛ. V˘sledky svého
vûdeckého bádání publikoval profesor
Vondráãek ãesky, nûmecky, francouzsky
a anglicky. Vydal na ‰edesát prací, mezi
jin˘mi knihy Úvod do metalografie (1920),
Základy v˘poãtÛ z technologie tepla (1923),
V˘roba Ïeleza (s Q. Quadratem 1934)
a Základy v˘poãtÛ v chemické v˘robû (1935).
Tato kniha byla vlastnû první uãebnicí chemického inÏen˘rství, oboru, na jehoÏ zavedení na âV·T v Brnû se profesor Vondráãek
v˘znamnû podílel. Za svého pÛsobení na
brnûnské technice byl dvakrát zvolen dûkanem odboru chemického inÏen˘rství, a to
v letech 1920–1921 a 1930–1931.
Profesor Rudolf Vondráãek zemfiel dne
12. 6. 1938 v Brnû.

Prof. Ing. Ota Veletovsk˘
Profesora Rudolfa Vondráãka vystfiídal ve funkci
rektora ‰koly ve studijním roce 1936–1937
profesor Ïelezniãního stavitelství Ota Veletovsk˘.
Ota Veletovsk˘ se narodil dne 23. 3. 1881
v Kolínû. Maturoval na reálce v Kutné Hofie
a v roce 1903 ukonãil studium odboru stavebního inÏen˘rství na âeské vysoké ‰kole
technické v Praze. Po jednoroãní prezenãní
sluÏbû v rakouské armádû byl v roce 1905
pfiijat do sluÏeb b˘valé Spoleãnosti rakousk˘ch státních drah, coÏ ovlivnilo jeho celoÏivotní odborné zamûfiení.
V letech 1905–1907 byl pfiidûlencem a poté
námûstkem pfiednosty státní dráhy v âeské
Tfiebové a Hru‰ovanech. V období 1907–1914
pÛsobil na fieditelství státních drah ve Vídni
jako referent, konstruktér a stavbyvedoucí
pfii ãetn˘ch stavebních pracích. Z jeho vût‰ích
projektÛ z té doby uveìme alespoÀ projekt
na v˘stavbu spoleãné pohraniãní stanice
v Podmoklech a dále generální projekt stanice
Kolín.

22

Za l. svûtové války vykonával jako kapitán Ïenijního sboru ãetné stavby silnic, lanov˘ch
drah, vodovodÛ, mostÛ, fiíãních regulací atd.
Po skonãení války pfie‰el do sluÏeb ãeskoslovensk˘ch státních drah jako skupináfi a pak
jako námûstek pfiednosty stavební sluÏby i jako pfiednosta investiãních staveb brnûnského
fieditelství. Z jeho podnûtu a podle jeho návrhÛ byly vypracovány mnohé studie a uskuteãnûny ãetné stavby a pfiestavby. Jde napfi.
o komárovskou spojku, pfiestavbu trati mezi
Bylnicí a Vlársk˘m prÛsmykem, roz‰ífiení stanice Bfieclav s novou spojkou a s mosty pfies
Dyji, studii pro pfiestavbu brnûnského nádraÏí aj. ¤adu poznatkÛ a zku‰eností získával na
studijních cestách po Nûmecku, Francii, Itálii,
severní Africe a Belgii.
S úãinností od 1. 11. 1923 byl Ota Veletovsk˘
jmenován fiádn˘m profesorem Ïelezniãního
stavitelství na âeské vysoké ‰kole technické
v Brnû. Pod jeho vedením se Ústav stavitelství
Ïelezniãního II zab˘val fiadou praktick˘ch

úkolÛ, napfi. úpravami Ïelezniãní sítû z provozního, stavebního a národohospodáfiského
hlediska.
Ve studijním roce 1925–1926 byl profesor
Veletovsk˘ zvolen dûkanem odboru inÏen˘rského stavitelství a zemûmûfiiãského inÏen˘rství.
Na základû rozhodnutí Ústfiedního akãního
v˘boru Národní fronty byl dnem 1. 4. 1949
pfieloÏen do trvalé v˘sluÏby.
Profesor Ota Veletovsk˘ zemfiel dne 2. 1. 1966
v Brnû.
PhDr. Renata KREJâÍ

Sport

Zimní bûÏeck˘ pohár odstartoval
Prvním závodem z jedenáctidílného seriálu zimního bûÏeckého
poháru byl Bûh 17. listopadu, kter˘ se konal v areálu pod
Palackého vrchem. Na start desetikilometrové trati se postavilo
celkem 247 bûÏcÛ a bûÏkyÀ. Témûfi s padesátisekundov˘m náskokem zvítûzil Michael Nejedl˘, b˘val˘ ãlen Moravské Slavie, závodící nyní v barvách AC Kablo Kladno. Na trati mu sekundovala dal‰í
známá jména — Hajzler, Kleibl, Hudák, Kotyza, Macho, Orálek
a dal‰í.
První díl bûÏeckého seriálu byl zároveÀ vysoko‰kolsk˘m pfieborem,
kter˘ vyhrál Petr Kotyza (PdF MU) pfied sv˘m oddílov˘m kolegou
Ale‰em Machem (FEI VUT) a Liborem ·Èouraãem (PdF MU).
Závodu se zúãastnilo kolem padesáti vysoko‰kolsk˘ch studentÛ
z celého Jihomoravského kraje. Pûtikilometrov˘ okruh byl situován v okolí areálu Fakulty strojní, zaãínal i konãil na tartanovém
oválu. Îeny a dorostenecké kategorie bûÏely jeden, muÏi a veteráni dva okruhy. Závod zorganizovala KTVS FS VUT v Brnû spolu
s oddílem triatlonu VSK.
Mgr. Petr HAVLÍâEK
fieditel závodu

VYSOKO·KOLÁCI POD VYSOKOU SÍTÍ
Ke tradiãnímu mûfiení volejbalov˘ch sil se 4. a 5. 12. 1998 se‰lo v tûlocviãnách VUT v Brnû
na PurkyÀovû ulici celkem 19 druÏstev vysoko‰kolákÛ. V turnaji, pofiádaném KTVS FS a VSK
FS Brno, startovalo 13 fakultních druÏstev muÏÛ a 6 druÏstev Ïen, celkovû bylo odehráno 42
zápasÛ.
Pofiadí muÏi:
11. FCH VUT v Brnû
1. VFU Brno
12. FF MU Brno
2. LF MU Brno
13. FS VUT v Brnû (absolventi)
3. PdF MU Brno
4. FP VUT v Brnû
Pofiadí Ïeny:
5. FS VUT v Brnû
1.
VUT v Brnû
6. PfiF MU Brno
2.
PfiF MU Brno
7. MZLU Brno
3.
PfiF MU Brno
8. UP Olomouc
4.
MZLU Brno
9. FT Zlín
5.
FT Zlín
10. VA Brno
6.
FF MU Brno
Na závûr dvoudenního zápolení muÏÛ a Ïen probûhl turnaj smí‰en˘ch volejbalov˘ch druÏstev,
nazvan˘ “Mikulá‰sk˘ mix”. Volejbalové mistrovství v nûm pfiedvedlo 9 t˘mÛ.
Pofiadí:
1. Olini (MZLU)
6.
L. M. (FS III)
2. PfiF Brno + UP Olomouc
7.
K. M. (FP)
3. HOUBIâKY (FS I.)
8.
STAROUSEDLÍCI (FS + FCH)(PdF)
4. DRTIâ (FS II.)
9.
LACHTÁNCI
5. FILDA BRNO
Vysoko‰koláci pfiedvedli skvûl˘ volejbal a tû‰í se na 4. roãník v roce 1999.
RNDr. Hana LEPKOVÁ, KTVS FS

Tfietí sportovní ples
Je‰tû pfied vánoci uspofiádal Vysoko‰kolsk˘
sportovní klub Fakulty strojní VUT
3. Sportovní ples, kter˘ se konal v Centru
volného ãasu v LuÏánkách. 250 sportovcÛ
a pfiíznivcÛ sportu se zde se‰lo, aby pfied
blíÏícím se koncem roku bilancovali dosaÏené v˘sledky.
Bohat˘ program obstarali hudební skupina
GLASS ONION, taneãní skupina CHEERLEADERS BRNO a taneãník Roman Rybeck˘.
Za pfiítomnosti dûkana Fakulty strojní prof.
RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc. byli vyhlá‰eni
sportovci roku 98 — akademiãtí mistfii âR,
studenti FS:
Stanislav VùCHET (karate)
Radka ·AFA¤ÍKOVÁ (judo)
Vratislav STANùK (pláÏov˘ volejbal)
Prezident Vysoko‰kolského sportovního
klubu FS VUT v Brnû JUDr. R. Sacher ocenil nejlep‰í sportovce VSK pro rok 1998.
Jako nejlep‰í kolektiv bylo vyhlá‰eno druÏstvo florbalov˘ch juniorÛ BULLDOGS Brno
(2. místo v âR). Cenu za v˘kon roku si odnesla dûvãata CHEERLEADERS ALLIGATORS BRNO (2. místo v âR).
RNDr. Hana LEPKOVÁ
KTVS FS

Redakãní rada ãasopisu
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, Mgr. Zdenûk Hons – 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, Martina Olexová – studentka a ‰éfredaktorka pfiílohy NO NAME
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Jak je neznáte

Vladimír Ustohal
KdyÏ jsme poãátkem roku 1997 zahajovali na
zadní stranû na‰eho ãasopisu nov˘ seriál
„Z cest“, stûÏí se dalo pfiedem odhadnout, jak˘
bude mít ohlas. Autor seriálu doc. ing. Vladimír
Ustohal, CSc., ná‰ prÛvodce dobrodruÏn˘m
americk˘m Západem, divukrásnou Alja‰kou,
zlatokopeck˘m Yukonem i nûkter˘mi místy
v Evropû, v‰ak sv˘m vyprávûním o krajinách
a lidech, které na cestách poznal, dokázal
po dva roky udrÏovat nemal˘ zájem ãtenáfiÛ.
Zajímá vás, proã si pedagog Fakulty strojní
VUT Brnû, vûdecko-v˘zkumn˘ pracovník
v oboru fyzikální metalurgie a mezních stavÛ
materiálu, strohé exaktní vûdy o neÏivé hmotû,
o vnitfiní stavbû a vlastnostech kovov˘ch materiálÛ, zvolil za celoÏivotní hobby téma právû
opaãné, téma ze Ïivota?
„Je‰tû nepfiíli‰ dávno Ïila ve Veverské Bít˘‰ce
paní, kterou ãe‰tí rodiãe pfiivedli na svût na
opaãné stranû zemûkoule, ve zlatokopeckém
mûsteãku Nome na Alja‰ce, v dobû Zlaté horeãky. Taková pozoruhodná, málo známá fakta
jitfiila mÛj zájem a fantazii uÏ od chlapeck˘ch
let,“ vysvûtluje na úvod.
Sny se v‰ak pozdûji staly skuteãností. Docent
Ustohal se na Alja‰ku vypravil, poté na kanadsk˘
Yukon, kde v Dawsonu poloÏil kytiãku luãních
·o‰oni

kvûtÛ na hrob Jana Welzla, snad nejvût‰ího
ãeského dobrodruha. „Tehdy jsem samozfiejmû netu‰il, Ïe se po návratu v Brnû seznámím s paní, které kdysi dávno Welzl, zvan˘
Eskymo ãi Arctic Bismarck, nabízel ruku,“
dodává vzápûtí. „A víte, Ïe Welzlem nûmecky
sepsanou verzi jeho cest pfiekládal BrÀan,
Ïijící v Lesné? A Ïe pfieklad pfievedl do kniÏní
podoby také BrÀan, profesor nejsevernûj‰í
univerzity na svûtû v alja‰ském Fairbanksu?
Fairbanks – mûsto v srdci Alja‰ky! Na ten
mám zvlá‰È veselé vzpomínky. Málem jsem se
tam totiÏ ztratil! A Bufallo Bill v Brnû, v roce

na VUT v Brnû

Cestovatel tûlem a du‰í
mi ‰estnáct, byl jsem kluk,
kdyÏ jsem se za jedním takov˘m ãlovûkem vydal.
Ovládal osm jazykÛ!“ vzpomíná docent Ustohal. „Po
ãtvrtstoletí Ïivota v Tichomofií se vrátil s rodinou do
vlasti bez koruny v kapse,
navíc ve vûku, kdy se odchází do penze. Na tu v‰ak nemûl nárok. Bez reptání a
náfikÛ se dal znovu do práce, jak ãinil po cel˘ Ïivot, stále s pozitivním pohledem na
svût a lidi kolem. Jeho Ïena
byla téhoÏ zaloÏení, i kdyÏ
Ïivot b˘val pfietûÏk˘. KdyÏ
jsem se od nich vracel z
první náv‰tûvy, ‰el jsem lesem a poli, co noha nohu
mine, a vedl kolo. Mûl jsem
o ãem pfiem˘‰let.
Podobn˘ch osudÛ z dalekého
Tichomofií jsem pak poznal
S plody chlebovníku. Markézy, ostrov Hiva Oa
na desítky a zÛstaly pfied1906? Ten málo znám˘ pfiíbûh jsem nejdfiív
mûtem mého zájmu aÏ dodnes, dobr˘ch pûvystopoval a literárnû zpracoval, teprve pak
taãtyfiicet let. Takto pfiipraven jsem se v loÀjsem jel najisto do Colorada ke hrobu
ském roce vydal spolu s kameramanem Jifiím
Williama Fredericka Codyho, jak se vlastnû
Tesafiem do Francouzské Polynésie po stoonen slavn˘ zálesák jmenoval.“
pách krajanÛ, na ostrovy Tahiti, Mooreu,
Snad kaÏd˘ v mládí snil o dalek˘ch cestách
Huahine, Raiateu, Tahau, Bora Boru, Nuku
aÏ na kraj svûta, av‰ak ne kaÏd˘ byl ochoten v
Hivu a Hiva Oa, kde kdysi dávno mí dnes uÏ
dospûlosti pfiinutit vÛli a uãinit kroky ke splneÏijící pfiátelé a známí hledali v potu tváfie
nûní aspoÀ ãásti sv˘ch pfiedstav a tuÏeb.
místo na slunci. Na‰li jsme uÏ jen potomky –
Vûnovat se napfiíklad studiu jazykÛ, kdyÏ o
syny, dcery a vnouãata – TahiÈany a Markézany
cestách do daleké ciziny se nám mohlo jen
s dÛvûrnû znám˘mi ãesk˘mi jmény. Dopfieje-li
zdát. Pl˘tvali byste energií a ãasem pro zálibu
mi zdraví a ãas, chtûl bych o tom podat svûbez záruky, Ïe místa svého zájmu vÛbec kdy
dectví slovem a obrazem. JenÏe k tomu je také
poznáte osobnû? Cestovali jste aspoÀ vlastní
tfieba nakladatele, kter˘ by takov˘ spis vydal.“
zemí? Co tfieba hrad Bítov? Víte o tom, Ïe tam (red)
mají smaragdov˘ skvost, pfievzácného quetzala, posvátného ptáka MayÛ? O tom Ïe sly‰íte
vÛbec poprvé? A co om‰el˘ náhrobní kámen
s plachetnicí? Znáte ten pfiíbûh „Pre‰purského
Robinsona“ ze starého bratislavského cintorína? Tak takové byly a dodnes jsou zájmy
docenta Ustohala.
Po druhé svûtové válce se do vlasti vraceli
mnozí krajané. Pozemsk˘mi statky neopl˘vali,
zato si v‰ak na stará kolena pfiivezli Ïivotní
Na zlatonosné Bonanze. Klondike, Yukon
Foto: Vladimír Ustohal
zku‰enosti pro pevné pofiadí hodnot. „Bylo
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