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ŠKOLA PRO MORAVU – výstava ke 100. výročí založení VUT v Brně
Podle výnosu ministerstva kultu a vyuèování ze dne 26. záøí 1899
èíslo 2082/m.k.v. ráèilo Jeho cís. a král. Apotolské
Velièenstvo Nejvyím rozhodnutím ze dne 19. záøí 1899 zøízení èeské vysoké
koly technické v Brnì nejmilostivìji schváliti. Dne 1. listopadu 1899 otevøe se
tudí 1. roèník odboru stavitelského inenýrství pøi této vysoké kole 
Tak pøesnì tìmito slovy to tehdy pøed
100 lety pro nynìjí Vysoké uèení technické (Brno University of Technology) v Brnì
zapoèalo. Jeho Apotolské Velièenstvo,
císaø a èeský král Frantiek Josef I. tak
povolil Moravì první, a a do roku 1918
také jedinou èeskou vysokou kolu.
Výstava kola pro Moravu  Moravské
zemské muzeum, Dietrichsteinský palác 
pøibliuje stoletou historii VUT. kola zahájila èinnost v listopadu 1899 a od té doby
pøipravuje absolventy; pro srovnání: v roce
1899/1900 studovalo ve kole 55 posluchaèù, o sto let pozdìji, v akademickém roce
1998/1999 to bylo ji 14 916 posluchaèù.
kole se nevyhýbaly problémy a dvakrát jí
hrozil zánik, poprvé v roce 1939, kdy se 
jako ostatní èeské vysoké koly  stala obìtí
nacistického násilí, byla zavøena a mnoho
jejích posluchaèù uvìznìno. Podruhé jí hrozil zánik v roce 1951, a opìt to byl totalitní
reim, který kolu ohrozil, tentokrát komunistický. Èeská vysoká kola technická dra.
Edvarda Benee  jak znìl její tehdejí oficiální název  byla zruena a její budovy i
vybavení pøedány novì zaloené Vojenské
technické akademii. Ale souèasnì byla zaloena Vysoká kola stavitelství v Brnì, která
se tak mohla stát, a také stala, pokraèovatelkou tradice Èeské vysoké koly technické
v Brnì.
O tomhle a mnohém dalím  vdy sto
let je poøádnì dlouhá doba  je výstava
v Moravském zemském muzeu. Její úvodní èást je vìnována historickému vývoji.
Druhá èást potom pøibliuje souèasný stav
koly, výsledky její vzdìlávací a vlastní
tvùrèí èinnosti a poskytuje rovnì pøedstavu o monostech studia. Na výstavì lze
spatøit celou øadu unikátních památek,
dobových fotografií i archivních dokumentù: napøíklad pùvodní Edisonovu elektroinstalaci brnìnského Mahenova divadla,
historické uèební pomùcky, modely a projekty staveb a dalí zajímavosti. A o tom je
také nae dnení mimoøádná pøíloha.

Souèástí výstavy je i malé exploratorium Technika hrou. V jejím mottu jsou slova Alberta Einsteina: Zajímavý experiment je sám o sobì cennìjí ne 20 vzorcù,
vzniklých v naích myslích; je obzvlátì
dùleité, aby mladá mysl, která musí nejprve najít svou cestu ve svìtì jevù, byla úplnì
chránìna pøed vzorci. Lze dodat, e vzorce nemohou áci a studenti bez experimentování pochopit. Bez experimentování se
dokonce nenauèí abstraktnì myslet. Takový je závìr dlouhého a dùkladného epistomologického výzkumu. Malé exploratorium je pokusem o oivení dùleité èinnosti
na naich kolách. Je skromnou obdobou
velkých exploratorií v Paøíi èi San Francisku, aby inspirovalo uèitele, áky a studenty k experimentování nejen v naich
chudých kolách, ale i doma. Tuto výstavu
pøipravilo Dìtské muzeum a VUT v Brnì
ve spolupráci s nadací Schola Ludus Bratislava a firmou VVS Brno.
Øeditel Moravského zemského muzea
Dr. uleø ocenil práci tvùrcù výstavy, zejména scénáristy Dr. J. Pernese a týmu pracovníkù VUT vedenému Doc. Ing. Arch.
indlarem. Výstavì se podaøilo daleko pøekroèit rámec výstav podobného charakteru.
Rektor VUT Prof. Ing. Petr Vavøín,
DrSc. v krátkém projevu uvedl: Kdy jsme
se zaèali zabývat mylenkou, e
k významnému jubileu VUT se pokusíme
uspoøádat výstavu, sledovali jsme tøi základní cíle. Prvním bylo pochopitelnì uká-

zat historii koly. Ale nejen historii samotné koly, ale ukázat, z jakých souvislostí,
z jakých spoleèenských, zemských, teritoriálních kontextù kola vyrùstala, jaké vlivy na ni pùsobily a jak je spojena
s prostøedím a spoleèností. Druhý cíl byl
pøedstavit souèasnost koly a jejich jednotlivých fakult. V té souvislosti pak zalitoval, e není v prostorových monostech
vystavit zde tøeba ultralehké letadlo, které
bylo vyvinuto Fakultou strojního inenýrství a dnes se exportuje do celého svìta. e
není mono zde vystavit nádherné stavby
vyprojektované Fakultou stavební. A naopak vystavení chipù (které by zase nikdo
nevidìl) Fakulty elektrotechnické by asi
rovnì nebylo to nejlepí. Nicménì se domnívám, pokraèoval pan rektor, e hlavní smysl, ukázat a prezentovat souèasnost
VUT se podaøilo. Tøetí zámìr potom sledoval motivaci. Motivaci mladých k tomu, aby
pøili na VUT. Celosvìtovì si technické koly stìují na pokles zájmù. VUT nemá na
ádné fakultì nedostatek studentù, ale ne
stejnì kvalitních a ne nejkvalitnìjích. Spoleènost mùe v ostré svìtové konkurenci
obstát jen tehdy, dokáe-li se s maximální
efektivitou postarat o své talenty, o nejlepí mozky, a schopnosti mladých lidí. A to je
mono jedinì tehdy, kdy se touhy mladého
èlovìka, moná i jetì dítìte, setkají s tím,
co je kolství, a zejména vysoké, schopno
nabídnout. A to je smyslem výstavy Technika hrou.
/say/

Na snímku zleva rektor Vysokého uèení technického v Brnì Prof. Ing. Petr Vavøín, DrSc.,
øeditel Moravského zemského muzea v Brnì
Dr. Petr uleø a scénárista výstavy kola pro
Moravu Dr. Jiøí Pernes, mohou být na to, co
spoleènì s týmem pracovníkù VUT a dalích
spolupracovníkù dokázali, opravdu hrdí.
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Na vernisái výstavy se pøedstavil jeden
z významných absolventù koly Ing.
Dlouhý, zakladatel a vedoucí pøedstavitel støedoevropského souboru bicích nástrojù Dama-Dama, se svojí skladbou
Vlnoplochy. Jeho produkce tak mimodìk potvrdila slova o nezbytnosti experimentování cestou k nìèemu nepoznanému, za hranice známého, nìkam, kam u
nevedou vylapané cestièky.

Výstava Technika hrou byla urèena pøedevím mladým návtìvníkùm
muzea, ale jejímu kouzlu neodolali
ani pan prorektor Doc. RNDr. Petr
Dub, CSc. a paní RNDr. Katarína
Teplanová, CSc., øeditelka nadace
Schola Ludus pøi matematicko-fyzikální fakultì UK Bratislava, která pro
tuto výstavu zapùjèila èást expozice.

Èelní stìna expozice vìnované historii koly patøila portrétùm vech rektorù, kteøí stanuli v jejím èele od poèítku její existence. Od prvního,
Prof. PhDr. Karla Zahradníka (18991901), pøes Prof. Ing. Dr. techn. Vojtìcha Mencla, DrSc. (195153), jen se významnì zaslouil
o zøízení èeské vysoké koly stavitelství a tím i o udrení tradic èeské vysoké koly technické v Brnì, a po souèasného, v poøadí ji
50. rektora Prof. Ing. Petra Vavøína, DrSc., který pøivedl kolu a na poèátek druhého století její existence na samém prahu vstupu do
tøetího tisíciletí.
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K exponátùm výstavy patøí také model konstrukce pavilonu Z brnìnského výstavitì. Odváná a vznosná
klenba pavilonu dodnes vzbuzuje
svojí velikostí obdiv nesèetných návtìvníkù a vystavovatelù ze vech
koutù svìta.

Tímto snímkem vás na výstavu kola pro
moravu i její souèást Technika hrou
zve rektor stoletého VUT v Brnì Prof. Ing.
Petr Vavøín, DrSc.

e fyzikální experimenty poskytují  pøes svùj
technický charakter  mnohdy velmi silné
estetické záitky, dokazuje napøíklad tento
snímek  ve svém principu experiment, prokazující roubovitý pohyb kapaliny lehèí ne
voda a s ní nesmísitelný, pøeklopíme-li celé
zaøízení opaèným smìrem.

Pohled do èásti expozice výstavy Technika hrou ukazuje, e zajímavé fyzikální experimentování pøilákalo pozornost více úèastníkù vernisáe.
Souèástí výstavy byl také obraz JUDr.
Václava hrabìte z Kounic. Tento lechtic v roce 1908, u pøíleitosti své svatby s Josefou Horovou, vìnoval palác
na dnení ulici Kounicovì a Brandlovì
èeským studentùm v Brnì. Z jeho výnosu mìla být pro posluchaèe èeské
vysoké koly technické v Brnì postavena vysokokolská kolej. Vybudování
této koleje  nesoucí dodnes jeho jméno  se vak její mecená nedoèkal.
Zemøel v roce 1913 v Uherském Brodì. Kolej, která byla otevøena v roce
1923.
Autorka fotografií v této pøíloze a na
obálce tohoto èísla: A. Pecková.
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– nová kniha

Jiří PERNES: „ŠKOLA PRO MORAVU“
Ne náhodou byl Dr. Jiøí Pernes autorem scénáøe výstavy kola pro Moravu. Vdy kdo jiný, ne odborník, který
o historii  a nejen koly  ví dokonale a do nejmeních
podrobností, by mohl výstavu pøipravit po ideové stránce
dokonaleji. Stejnojmenná kniha, s podtitulem 100 let Vysokého uèení technického v Brnì, není vùbec nudnou literaturou faktu, by fakta v ní hrají nejdùleitìjí roli. Ale
i fakta, data, jména, události a souvislosti lze podat formou
pøitalivou nejen pro odborníky, ale pro doslova vechny
vrstvy populace. A takové ambice kniha, vydaná v nakladatelství VUTIUM ke stoletému jubileu VUT, nespornì
má. Staèí nahlédnout do obsahu: Morava, zemì vzdìlaná 
úvod se vrací a do období Velkomoravské øíe. A pak dalí
Koøeny vzdìlanosti na Moravì sahají
velmi hluboko do minulosti, vlastnì a
do období Velkomoravské øíe pøed tisíci lety. Morava pøijala køesanství ji
v 9. století zásluhou civilizaèní mise soluòských bratøí Konstantina a Metodìje.
Ti pøinesli na Moravu nejen víru, ale
také písmo a poloili základ moravského písemnictví. Na Moravì, která tehdy
patøila k nemocnìjím státním útvarùm
v Evropì, dokonce pøijal v 70. nebo
80. letech 9. století køest èeský kníe
Boøivoj, jeho zemì byla Moravì podøízena. Souhra neastných historických
událostí, umocnìná náporem koèovných
Maïarù, mìla za následek zánik moravského státu, ztrátu suverenity naí zemì
a zpomalení jejího hospodáøského, stejnì jako kulturního vývoje. Morava se
stala høíèkou v rukou sousedù, a ji to
byli Èei, Poláci èi Frankové, kteøí nad
ní chtìli získat nadvládu.
Od 11. století je Morava souèástí èeského státu a tato skuteènost ovlivòuje její
vývoj zásadním zpùsobem. Pro Èechy
bylo získání Moravy neobyèejnì významné. Profesor brnìnské filozofické fakulty
dr. Josef Válka o tom napsal: Je nesporné, e pøipojení Moravy k pøemyslovskému státu mìlo pro postavení èeského
státu v Evropì a v øíi i pro vnitøní dynamiku jeho dìjin epochální význam. Èechy pøekonaly svou geografickou uzavøenost, pøemyslovský stát se otevøel do
dunajského prostoru, a tím získal pøedpoklady pro mocenskou politiku, která
se ovem projevila a pozdìji.
Morava vak v èeském státì zùstávala
jen vedlejí zemí. Èetí králové sem
odkládali své druhorozené syny jako
vládce ménì významných údìlù, zatímco
moc, bohatství i sláva se soustøeïují pøedevím do Prahy a do Èech. Vývoj na
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èásti  Boj o èeskou vysokou kolu na Moravì, S císaøovým
jménem v názvu, Ve svobodném státì, Od poroby
k nesvobodì, Na pokraji zániku, Období nového rozmachu,
a k poslední kapitole Veøejná vysoká kola univerzitního
typu, vypovídají o historii, která nebyla jednoduchá, jak
ostatnì autor zmiòuje v samotném závìru: Stoletá historie
èeské vysoké koly technické v Brnì je bohatá a pohnutá.
Bìhem ní  vzdor vem protivenstvím, s nimi se kola musela vypoøádat a je ji nejednou dostaly na samý práh zániku
 dosáhla velkých úspìchù. Nezbývá, ne jí pøát, aby druhé
století její existence bylo úspìné neménì.
Myslíme si, e více ne povídání vám napoví ukázka
z jejího zaèátku.

Moravì je od té doby pomalejí a jaksi
ménì okázalý. Nelze vak øíci, e Morava by byla zemí zaostalejí èi ménì kulturní ne Èechy. Naopak, z Moravy pochází pøední pøedstavitel naí národní
vzdìlanosti, Jan Amos Komenský, který
dokonce bývá nazýván uèitelem národù. V moravských Kralicích spatøilo
svìtlo svìta dílo, které ovlivòuje dodnes
podobu spisovné èetiny.
V Èechách vznikla univerzita v roce
1348, na Moravì a o více ne dvì stì let
pozdìji. Roku 1566 zaloil biskup Vilém Prusínovský z Víckova v Olomouci
jezuitskou kolej, spojenou se semináøem
a konviktem pro lechtický dorost. Protoe byl zapøisáhlým nepøítelem vech
reformaèních snah, chtìl, aby se toto uèilitì stalo místem, z nìj by vycházely
zástupy mladých lidí, naplnìných stejnì
jako on pevnou, neústupnou vírou. Proto se olomoucké uèilitì tìilo podpoøe
katolické církve a v roce 1581 se zmìnilo v univerzitu, nazývanou Collegium
nordicum. Nejvìtího rozkvìtu dosáhla
v dobì pobìlohorské, kdy vítìzící katolická církev potøebovala nové a nové
stoupence, kteøí by jí pomohli zbavit
obyvatele èeských zemí vzpomínek na
kacíøskou minulost. V roce 1724 byla
pøi ní zøízena také stavovská akademie
a její význam rostl. Není se tedy co divit, e to byla právì Olomouc, v ní roku
1747 vznikla Societas incognitorum 
první uèená spoleènost v rakouské monarchii. Existovala sice jen do roku
1751, ale stala se vzorem pro zakládání
uèených spoleèností také v jiných korunních zemích a v jiných mìstech habsburské øíe.
Pod vlivem olomoucké uèené spoleènosti vznikla v Brnì roku 1770 Moravskoslezská spoleènost pro povznesení

orby, pøírodoznalství a vlastivìdy, která
pøispívala jednak k dokumentaci pomìrù
v zemi, ale také a pøedevím k íøení
obecnì uiteèných znalostí. Významným
impulsem pro èinnost této spoleèností
bylo zaloení prvního zemského muzea
v Rakousku, k nìmu dolo roku 1812.
Muzeum vzniklo ve týrském Hradci
z iniciativy a díky mimoøádnému úsilí
arcivévody Jana, mladího bratra tehdy
panujícího císaøe Frantika I., za pøispìní týrského zemského snìmu.
Vìdecký a vzdìlávací program nového ústavu byl do té míry inspirující, e
brzy vzbudil ohlas i v jiných zemích
monarchie. Tou první byla Morava.
A protoe v jejích hranicích neil ádný
z arcivévodù, který by se tohoto úkolu
chtìl ujmout, chopili se jej moravtí stavové sami. Z iniciativy pøedstavitelù
Moravskoslezské spoleènosti pro povznesení orby, pøírodoznalství a vlastivìdy Hugona starohrabìte Salm-Reifferscheidta, který byl jejím pøedsedou,
Josefa hrabìte Auersperga, nejvyího
komoøí zemského v Markrabství moravském a Antonína Bedøicha hrabìte Mitrovského, gubernátora Moravy a Slezska, který byl souèasnì protektorem této
spoleènosti, pøiel na svìt projekt na
zøízení národního muzea pro Moravu
a Slezsko.
Lásku k vlasti podporovati znalostí
vlasti, zdùraznili organizátoøi muzea
v programovém prohláení svou hlavní
snahu.
(Úryvek z knihy Jiøího Pernese kola
pro Moravu, vydalo VUT v Brnì  nakladatelství VUTIUM, 1999, 90 stran, barevné obrázky, formát 26x21 cm. Cena
pro studenty a zamìstnance VUT 100 Kè.
Prodej nakladatelství VUTIUM, paní
J. Novotná, Antonínská 1.)

