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Slovo šéfredaktora

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové,

naposled si dovoluji oslovit Vás jako šéfredaktor časopisu Soudní inženýrství. Moje funkce v souvislosti s tímto 
časopisem započala založením časopisu v roce 1990; v mém věku (78) je již na čase tuto aktivitu ukončit a jen 
se ohlédnout zpět.

Před rokem 1990 se (přes snahy vedení Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně) nepodařilo založit časopis, jenž 
by informoval znalce technických a ekonomických oborů o novinkách v oboru a obecně ve znalectví. Některé 
články byly publikovány v různých časopisech; díky iniciativě absolventa ÚSI pana Ing. Zdeňka Pěničky, jenž 
byl šéfredaktorem časopisu České pojišťovny Zábrana škod, byla v tomto časopisu zřízena nepravidelná rubrika 
Informace znalcům, ve které byly publikovány příspěvky k analýze nehod a také velmi důležitý materiál sboru pro 
znalecké otázky českého ministra spravedlnosti – přehledná tabulka tehdejších předpisů pro oceňování nemovitostí 
v různých případech, jež konečně sjednotila metodiky.

V roce 1990 se nám podařilo díky spolupráci ústavu s Domem techniky ČSVTS Ostrava založit časopis Soudní 
inženýrství. Tisk a distribuci zajišťoval Dům techniky Ostrava, odbornou náplň pak ÚSI VUT v Brně. První 
redakční rada pracovala ve složení Ing. Miloš Šereda, CSc. (výkonný redaktor, DT Ostrava), doc. Ing. Albert 
Bradáč, CSc. (ÚSI, odborný redaktor), PhDr. Milan Sobotík (DT Ostrava, výkonný redaktor), JUDr. Milan Horák, 
CSc. (předseda senátu, NS ČSR), Ing. Pavel Krejčíř (znalec, VUT v Brně), Doc. Ing. Jiří Ošlejšek, CSc. (znalec, 
VUT v Brně), Ing. Jindřich Šachl, CSc. (znalec), Ing. Miloš Štěrba (znalec).

V roce 1997 bylo vydávání časopisu předáno Akademickému nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, jež jej vydává 
ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a dále s Asociací znalců 
a odhadců ČR, z.s. a s EVU – Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod, z.s. Složení současné redakční 
rady je uvedeno na titulní stránce tohoto čísla; funkci tajemníka resp. tajemnice vykonávali postupně doktorandi 
resp. pracovníci ÚSI Ing. Petr Daňhel, Ph.D., Ing. Michaela Klčová, od 1. 9. 2016 pak Ing. Barbora Schüllerová, 
Ph.D., na kterou se nadále obracejte (barbora.schullerova@usi.vutbr.cz).

Díky za bezproblémovou spolupráci patří také panu PhDr. Tomáši Čermákovi, spolumajiteli a jednateli 
Akademického nakladatelství CERM Brno, s.r.o. a celému kolektivu pracovnic a pracovníků redakce, jež při 
nakladatelství působí; v neposlední řadě pak také panu Ing. Janu Búřilovi, jenž čísla s velkou pečlivostí připravuje 
do tisku a je autorem jejich současné podoby. Díky patří také vedení a pracovníkům Ústavu soudního inženýrství 
VUT v Brně za trvalou odbornou i hmotnou podporu.

Dovolte mi na závěr, abych všem čtenářům popřál vše nejlepší do nového roku 2018 a let dalších, pevné zdraví, 
osobní pohodu a pracovní úspěchy, také za přispění dalších ročníků časopisu Soudní inženýrství.

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
šéfredaktor


