
O tom, Ïe matematika nemusí b˘t jen pfiísnou,

chladnou vûdou, jakoby odtrÏenou od Ïivota, jak ji

známe ze ‰koly, ale Ïe se mÛÏe zab˘vat tak poetick˘-

mi objekty, jak˘mi jsou tfieba mofiské vlny, hory, 

oblaka, zasnûÏené stromy ãi prosté pefiíãko, nás pfie-

svûdãila v˘stava nazvaná Fraktální svût, instalova-

ná v aule Rektorátu Vysokého uãení technického ve

dnech 24. února aÏ 31. bfiezna 1997.

V˘stavu z tvÛrãí dílny pafiíÏského ateliéru Ecoutez
Voir uspofiádalo Vysoké uãení technické ve spoluprá-
ci s Francouzsk˘m velvyslanectvím v âeské republice
a s laskavou podporou Francouzského Institutu
v Praze a Francouzské Alliance v Brnû u pfiíleÏitosti
Francouzsk˘ch dnÛ v Brnû Bonjour Brno ‘97.

na VUT v Brnû

âíslo 3 • 1997 • roãník VII

Fraktální svût – v˘stava na pomezí vûdy a umûní

V˘stavu zhlédla také primátorka mûsta Brna JUDr. Dagmar Lastovecká.                                                                                                          (pokraãování na str.2)

Pfiedseda Akademického senátu VUT Ing. S. Zmrzl˘ a

prorektorka doc. H. Zemánková, CSc., která se posta-

rala o instalaci v˘stavy v aule Rektorátu VUT.

Kulturní rada z francouzské ambasády Stanislas

Pierret, JUDr. Dagmar Lastovecká a rektor VUT prof.

Petr Vavfiín na vernisáÏi v˘stavy.
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VernisáÏ této v˘stavy, konanou 24. února, zahájil rek-
tor VUT prof. Vavfiín, kter˘ pfiivítal mezi náv‰tûvníky
vzácné hosty z Francouzského velvyslanectví, primá-
torku mûsta Brna JUDr. Dagmar Lastoveckou a dále
senátora a pfiedsedu Alliance Française v Brnû dr.
Zahradníãka. Pfiipomenul rovnûÏ, Ïe po necelém roce
VUT pofiádá dal‰í vûdeckou v˘stavu francouzské pro-
venience, a vyzvedl vysokou technickou kulturu a vy-
sok˘ technick˘ standard Francie, která vûnuje neb˘-
valou pozornost popularizaci a prezentaci moderních
technick˘ch a technologick˘ch principÛ. 
Poté se nejprve ãesky, pak ve své matefi‰tinû ujal slo-
va kulturní rada z Francouzského velvyslanectví
v Praze Stanislas Pierret, kter˘ ocenil moÏnost otevfiít
tuto v˘stavu v Brnû, na pÛdû VUT, poté, co se setkala
s tak velk˘m zájmem a úspûchem v Praze, kde ji
zhlédlo kolem osmi tisícÛ náv‰tûvníkÛ. ZároveÀ pfií-
tomné posluchaãe struãnû obeznámil s teorií fraktálu,
s principem fraktálních objektÛ, umoÏÀujících po-
stihnout rÛzné rozvûtvené, nahodilé, zdánlivû neu-
spofiádané struktury a najít v nich urãit˘ fiád. Poukázal
na vystavené fraktální obrazce, vytvofiené v˘poãetní
technikou, které mohou fascinovat kaÏdého, tedy
i matematické laiky, neboÈ je mÛÏeme vnímat v ãistû
estetické rovinû.
Tyto obrazy, tvofiící statickou ãást v˘stavy, doplÀovaly
instalované poãítaãe a video, jejichÏ prostfiednictvím
a za pomoci asistujících doktorandÛ z Fakulty strojní
a Fakulty elektrotechniky a informatiky mohli ná-
v‰tûvníci objevovat dal‰í taje fraktálního svûta a blíÏe
se seznámit s fenoménem fraktálu.

(red)

Foto: Anna PECKOVÁ, 

Pfiemysl JANÍâEK
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Fraktální obrazce mohou svou estetickou pÛsobivostí zaujmout kaÏdého.

Zleva: vûdeck˘ ata‰é dr. Jacques Pot-Deprun, kul-

turní rada Stanislas Pierret (oba z Francouzského

velvyslanství), primátorka mûsta Brna JUDr.

Dagmar Lastovecká, rektor VUT prof. Petr Vavfiín,

prorektorka doc. Helena Zemánková, senátor dr.

Zahradníãek.

„Obrázky“ se líbily také dûtem.
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Hork˘mi tématy na jednáních Akademického sená-

tu v prÛbûhu mûsícÛ ledna a února byly rozpoãet na

rok 1997, stíÏnost doc. Berana z Fakulty chemické 

a situace na FaVU po nezvolení prof. Vladimíra

Preclíka dûkanem. Také na zasedání dne 25. února

se jimi senát znovu podrobnû zab˘val a s nûkter˘mi

jeho závûry vás chceme seznámit.

SenátorÛm byl pfiedloÏen k projednání a schválení
návrh finanãního rozpoãtu na rok 1997, k nûmuÏ 
podal kvestor VUT RNDr. A. âern˘ ve svém hodino-
vém vystoupení bliÏ‰í vysvûtlení. Diskuse se zúãastnil
i rektor VUT prof. Vavfiín, kter˘ vyjádfiil ve svém 
úvodním slovû uspokojení jednak nad prostfiedky pfii-
dûlen˘mi z M·MT a rovnûÏ nad metodikou rozpoãtu,
neboÈ s v˘jimkou tfií fakult nebude potfieba dal‰ích
kompenzací. V diskusi v‰ak nûktefií senátofii projevili
dílãí v˘hrady, které se t˘kaly zejména nav˘‰ení pro-
stfiedkÛ pro rektorát a jeho pracovi‰tû o 10 %, a rov-
nûÏ stanoven˘ch koeficientÛ, které senátofii navrhují
pfiehodnotit. Rektor souhlasil a pfiislíbil, Ïe bude
v budoucnu usilovat o jejich hlub‰í anal˘zu a pfiípad-
nou úpravu.
Senát dále schválil rektorem pfiedloÏen˘ pozmûÀova-
cí návrh, jímÏ by se do v˘poãtu pfiíspûvku na tvÛrãí
ãinnost zahrnuly i prostfiedky získané z fondu rozvo-
je. Pfiedev‰ím senátor Mgr. BoÏek apeloval, aby byla
pro fondy stanovena jasná a prÛhledná pravidla 
vymezující kdo, jak a za jak˘ch podmínek se mÛÏe
o tyto finanãní prostfiedky ucházet, a zdÛraznil, Ïe by
tyto fondy mûly v˘hradnû slouÏit k posílení celo‰kol-
sk˘ch aktivit, nikoliv jako dotace fakultám. ZároveÀ
poÏádal, aby ve‰keré ostatní pfiíjmy z ãinnosti VUT
podléhaly kontrole Akademického senátu VUT.
Koneãné schválení rozpoãtu vzhledem k urãit˘m ne-
ujasnûn˘m ãi sporn˘m bodÛm pfiesunuli senátofii na
dal‰í zasedání Akademického senátu (11.3.) poté, co
se jím bude zab˘vat ekonomická komise AS VUT.

Pfiedseda Akademického senátu VUT seznámil pfií-
tomné senátory s dopisem námûstka Ondráãka,
v nûmÏ pfiedkládá stanovisko legislativního odboru
M·MT k otázce povinnosti pfiedkládání pfiíloh statutÛ
fakult ke schválení Akademickému senátu VUT. Na je-
ho základû legislativní komise AS VUT ve svém dopi-
se formulovala svou odpovûì doc. Beranovi z FCH,
kter˘ podal Akademického senátu VUT stíÏnost k jeho
vylouãení z akademického senátu fakulty a vyfiazení
z kandidatury do nov˘ch senátních voleb fakulty.
Legislativní komise tento postup senátu oznaãila jako
poru‰ení legislativní normy, neboÈ dÛvody, pro které
byl doc. Beran vylouãen, nejsou uvedené ve vysoko-
‰kolském zákonû a zmûny ve volebních fiádech fakul-
ty nebyly schváleny Akademick˘m senátem VUT. Tím
námitku doc. Berana uznala za oprávnûnou.
Akademick˘ senát VUT schválil návrhy dopisÛ doc.
Beranovi, z nichÏ v jednom vyjadfiuje obecné stano-
visko k celému pfiípadu a naznaãuje pfiíãiny, které
vedly senát fakulty jednomyslnû k zmínûn˘m opatfie-
ním. Jeho ãelní pfiedstavitelé ostatnû byli pfiesvûdãe-
ni, Ïe zcela jednali v souladu s právní normou a pou-
kazovali zejména na morální pozadí pfiípadu.
Senátofii v‰ak naopak zdÛrazÀovali nutnost dodrÏová-
ní právních i demokratick˘ch principÛ bez ohledu na
dal‰í okolnosti.

Také na Fakultû v˘tvarn˘ch umûní nepro‰ly dodatky
volebního fiádu schválením v Akademickém senátu
VUT. Legislativní komise neshledala v proveden˘ch
doplÀcích a zmûnách Ïádné závaÏné nedostatky, pou-
ze doporuãila men‰í formální úpravy. Nevyhovûla
v‰ak Ïádosti o jejich schválení se zpûtnou platností,
n˘brÏ aÏ ke dni 25. února. Tímto rozhodnutím byly
mimo jiné anulovány senátní volby a následnû téÏ vol-
by dûkana.
Akademick˘ senát VUT více neÏ legislativní nedostat-
ky znepokojila situace na FaVU, která zde nastala po
nezvolení dosavadního dûkana prof. V. Preclíka do
ãela FaVU. Ta souvisí jednak s prozatímní absencí 
jiného kandidáta a jednak se zji‰tûnou názorovou
rozpolceností, která na fakultû vládne. Navenek ji
zkomplikovaly spekulace o moÏné kandidatufie prof.
KníÏáka, podpofiené v˘roky v tisku. Zejména
KníÏákovo prohlá‰ení pro âTK povaÏuje Akademick˘
senát VUT za natolik závaÏné, Ïe doporuãil rektorovi
projednat tuto záleÏitost s právníkem a pfiípadnû k ní
zaujmout stanovisko.
Doc. Ruller se snaÏil jménem FaVU vysvûtlit ãlenÛm
senátu, Ïe na fakultû probíhá pfiirozená diskuse, v níÏ
se jedná o koncepci fakulty. Tamní situaci pfiirovnal
k pubertû mladé fakulty a poÏádal, aby se do prÛbû-
hu této diskuse a dal‰ího v˘voje na ‰kole zvenãí neza-
sahovalo. Akademick˘ senát poukázal na nutnost re-
spektování vnitfiních pravidel VUT spoleãn˘ch pro
v‰echny fakulty, neboÈ FaVU je integrální souãástí
VUT, a nikoliv samostatnou umûleckou akademií 
fiízenou podle vlastních, pro tento typ ‰koly specific-
k˘ch pravidel.

(red)

Finanãních prostfiedkÛ 
je letos je‰tû dost, ale 
pr˘ bude hÛfi

Skonãí jiÏ kauza 
na Fakultû chemické?

Fakultu v˘tvarn˘ch 
umûní ãekají nové volby

V prÛbûhu jednání Akademického senátu VUT 
11. bfiezna 1997 byl schvalován finanãní rozpoãet VUT
na rok 1997. V úvodu zasedání podal doc. Hlavenka
zprávu o jednání ekonomické komise, která se zab˘-
vala rozdûlením fondÛ, otázkou celo‰kolsk˘ch praco-
vi‰È a rektorátních útvarÛ a pfiíjmy VUT. Návrhy a pfii-
pomínkami ekonomické komise se táhla jako ãervená
nit teze o tom, Ïe pedagogick˘ a v˘zkumn˘ proces má
své tûÏi‰tû na fakultách. Z toho dÛvodu by mûly b˘t
rektorátní fondy minimalizovány ve prospûch fakult-
ních fondÛ a celo‰kolská pracovi‰tû, pokud neslouÏí
ãinnosti fakult, by mûla b˘t omezena na minimum.

Po pfiednesené zprávû ãlenové AS VUT projednávali
jednotlivé poloÏky Finanãního plánu na rok 1997.
Ten byl s dílãími zmûnami a pfiipomínkami nakonec
schválen.
Na návrh ekonomické komise ãlenové AS VUT sv˘m
hlasováním rozhodli o sníÏení rozpoãtu na mana-
Ïerské systémy a také o sníÏení celkového koeficientu
pro celo‰kolská a rektorátní pracovi‰tû (z 1, 10 na 
1, 08). Zmûny se t˘kaly rovnûÏ pfiesunu nûkter˘ch po-
loÏek do jin˘ch fondÛ.
Na základû Ïádosti nûkolika fakult o zv˘‰ení rozpoãtu
pfiedloÏil rektor VUT návrh na posílení pfiíspûvku 

z ãástky urãené pro zmírnûní tvrdosti metodiky roz-
poãtu pro Fakultu architektury, Fakultu podnikatel-
skou a Fakultu managementu a ekonomiky ve Zlínû.
Zb˘vající ãástku navrhl rozdûlit podle algoritmu pro
rok 1997 na v‰echny fakulty. S tímto návrhem vût‰ina
ãlenÛ AS VUT souhlasila.
Na závûr zasedání vyslovil pfiedseda AS VUT uznání 
a podûkování v‰em ãlenÛm ekonomické komise, ktefií
v˘raznû pfiispûli k prÛbûhu jednání o rozpoãtu a ke
koneãnému pfiijetí jeho upraveného návrhu.

(red)

Finanãní rozpoãet na rok 1997 schválen
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V posledních letech projevují ãeské prÛmyslové pod-
niky stále vzrÛstající zájem o absolventy Fakulty stroj-
ní. Zdá se tedy, Ïe pfiechodn˘ útlum, zpÛsoben˘ je-
jich privatizací, ztrátou trhÛ, zmûnami v˘robní náplnû
i sniÏováním poãtu zamûstnancÛ, je v mnoha podni-
cích jiÏ pfiekonán a naopak chybí vzdûlaní a odbornû
kvalifikovaní techniãtí pracovníci. I kdyÏ nástupní
podmínky nabízené rÛzn˘mi podniky absolventÛm
technick˘ch oborÛ jsou je‰tû velmi odli‰né, pfiesto je
tato zv˘‰ená poptávka po absolventech strojní fakulty
velmi vítanou zmûnou.
Aby studenti mûli moÏnost získat od zástupcÛ firem
co nejvíce informací a na druhé stranû, aby se také
souãasní manaÏefii firem seznámili s odborn˘m zamû-
fiením studia, se specializacemi i se v‰emi zmûnami,
kter˘mi Fakulta strojní pro‰la zejména v posledních
tfiech letech, rozhodlo se vedení fakulty uspofiádat
první soustfiedûn˘ „Prezentaãní den firem“. Akce se
konala ve stfiedu 26.února 1997 v areálu Fakulty stroj-
ní VUT v Brnû, na ul. Technické 2.
Zájem podnikÛ a firem o akci pfiekonal na‰e oãekává-
ní. Na Prezentaãním dnu se pfiedvedlo 40 v˘znam-
n˘ch moravsk˘ch a ãesk˘ch podnikÛ. Studenti tak
mûli jedineãnou pfiíleÏitost se setkat se zástupci
firem, informovat se o jejich nabídkách pracovních
míst a o moÏnostech stáÏí a stipendií.
Program zaãal v 9.00 hodin krátk˘m zahájením ve zce-
la naplnûné aule Q, pfii nûmÏ pfiivítal pfiítomné dûkan
Fakulty strojní prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.
DÛleÏitost celé akce zdÛraznil i rektor VUT prof. Ing.
Petr Vavfiín, DrSc., kter˘ ve svém projevu vyzvedl 
v˘znam úzké spolupráce ‰koly s prÛmyslovou praxí.
Poté pan dûkan seznámil pfiítomné se zámûrem
Prezentaãního dne firem, jehoÏ ‰ir‰ím cílem bylo na-
vázání trvalého úzkého dialogu mezi podniky a stroj-
ní fakultou v oblasti v˘uky, vûdecko-v˘zkumné spo-
lupráce a pfii fie‰ení konkrétních úkolÛ prÛmyslové
praxe. Na fakultû zároveÀ probíhal den otevfien˘ch
dvefií a zástupci firem mûli moÏnost podle svého zá-
jmu nav‰tívit pracovi‰tû, hovofiit s vedením ústavÛ
a seznámit se s jejich experimentálním a poãítaãov˘m
vybavením a s fie‰en˘mi vûdecko-v˘zkumn˘mi úkoly.
V prÛbûhu úvodní hodinové ãásti do‰lo po struãné pre-
zentaci fakulty ke vzájemnému pfiedstavení vedení fakul-
ty, fieditelÛ ústavÛ a firem participujících na prezentaci.

V 10.00 hodin se program Prezentaãního dne pfiesu-
nul do fakultních uãeben a poslucháren, vyhrazen˘ch
jednotliv˘m firmám. AÏ do 15.00 hodin tedy probíhal
Prezentaãní den ve vzájemn˘ch debatách a diskusích.
Úãast studentÛ na celé akci byla vysoká a odhaduje-
me ji na 2000 studentÛ.Také zástupci firem plnû vyu-
Ïili pfiíleÏitosti a navázali nebo obnovili kontakty s fie-
diteli ústavÛ, vedoucími odborÛ a pracovníky fakulty.
Na dobré organizaci Prezentaãního dne se v˘znamnû 
podíleli také doktorandi strojní fakulty.

Prezentaãní den firem na Fakultû strojní VUT v Brnû
se vydafiil a mûl by pfiispût i ke zv˘‰ení prestiÏe studia
technick˘ch oborÛ. Budou-li na‰i absolventi nacházet
dobré uplatnûní v prosperujících strojírensk˘ch 
podnicích, bude to znamenat i obnovení zájmu o stu-
dium na FS VUT v Brnû v fiadách stfiedo‰kolsk˘ch
studentÛ.

Ing. Iva PTÁâKOVÁ, CSc.

Fakulta strojní VUT

Foto: Pfiemysl JANÍâEK

Fakulta strojní

Prezentaãní den firem

Jednou ze 40 firem, které se Prezentaãního dne zúãastnily, byly Adamovské strojírny a.s.

Aula Q na Fakultû strojní byla pfii zahájení Prezentaãního dne firem zaplnûna do posledního místa.
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Proslul˘ ParkinsonÛv zákon o degeneraci a postup-

ném zániku instituce pfiestûhované do nov˘ch, kva-

litnûj‰ích prostor pfiipomnûl v úvodu svého non‰a-

lantnû humorného projevu dûkan Fakulty architek-

tury doc. Nov˘ pfii slavnostním otevfiení novû rekon-

struovaného objektu B na Pofiíãí 5. V b˘valé aule to-

hoto objektu je nyní umístûn zbrusu nov˘ ateliér

kreslení a modelování a od 24. února v nûm jiÏ pro-

bíhá v˘uka.

Objekt B na Pofiíãí slouÏil od roku 1962 do roku 1995
ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební. 
Po jeho pfiestûhování do objektu D na Vevefií 95 byl
pfiedán Fakultû architektury, která tak mohla uvolnit
ãást sv˘ch v˘ukov˘ch ploch na Rybáfiské 13/15 Fakultû 
v˘tvarn˘ch umûní. Právû odtud se stûhoval ateliér
kreslení a modelování do nov˘ch prostor objektu B.
Umístûní ateliérÛ do objektu B v‰ak pfiedpokládalo
nezbytné úpravy. Pfiedev‰ím bylo nutno rekonstruovat
stfiechu, která byla v havarijním stavu. 

Horní osvûtlení ateliérÛ bylo fie‰eno novû umístûn˘m
stfie‰ním svûtlíkem. Pro zaji‰tûní provozu byl zfiízen
nov˘ v˘tah a muselo b˘t roz‰ífieno schodi‰Èové zrcad-
lo. SoubûÏnû s touto rekonstrukcí byla realizována ta-
ké oprava havarijního stavu sociálního zafiízení v celé
budovû.
Projekt zpracovala firma A 46 – Projektov˘ ateliér Ing.
J. Nevfiivy a jeho realizátorem se stala na základû v˘-
sledku vefiejné obchodní soutûÏe stavební firma IMOS
holding s.r.o. Brno. Stavební práce byly zahájeny
v ãervenci 1996 a ukonãeny v závûru loÀského roku.

Vnitfiní vybavení zafiízení pak dodala firma SSI Schafer
s.r.o. v Hranicích. Celkové náklady stavebních úprav si
vyÏádaly 12. 623 tis. Kã, vnitfiní vybavení ateliérÛ stálo
678 tis. Kã.
Jak uvedl ve svém projevu doc. Nov˘, je tedy zmínûná
stavební akce –  po fiadû pfiede‰l˘ch inovací, k nimÏ
náleÏelo vybudování knihovny, reprocentra, telefonní
sítû, audovizuální uãebny, r˘soven –  dal‰í etapou na
cestû  fakulty k postupnému zmaru. Tu snad jedinû
zbrzdí star‰í a v hor‰ím stavu se nalézající druhá polo-
vina budovy fakulty. S trochou optimismu si nakonec
pospí‰il rektor VUT prof. Vavfiín, kdyÏ jako pfiíklad 
uvedl dne‰ní zcela uspokojiv˘ stav na Fakultû elektro-
techniky a informatiky, kde ani po dvou a pÛl létech
otevfiení její nové budovy nebyla zaznamenána stopa
po nûjaké devastaci, a jak se zdá, studenti si svého
prostfiedí váÏí. Spokojeni v‰ak teì mohou o nûco více
b˘t i budoucí architekti.

(red)

Energetické poradenství na Fakultû
architektury

âlenové EKIS âEA pfii Fakultû architektury. Zleva:
prof. Vaverka, Ing. Sedláãková, Ing. Meixner, 
doc. Werner, Ing. Chybík.        Foto: Jan HAMERSK¯

Kolektiv pracovníkÛ ústavu konstrukcí a techniky pro-
stfiedí a ústavu stavitelství Fakulty architektury VUT
v Brnû – doc. Jan Werner, Ing. Marie Sedláãková, CSc.,
Ing. Josef Chybík, CSc., Ing. Miloslav Meixner, CSc.
pod vedením prof. Ing. Jifiího Vaverky, DrSc. získal
v celostátním konkurzu jak v roce 1996, tak i 1997 sta-
tut Energetického, konzultaãního a informaãního

stfiediska âeské energetické agentury (EKIS âEA).
Posláním EKISÛ není projektovat, ale provádût bez-
platnou konzultaãní ãinnost ve vymezen˘ch oblas-
tech. Poradenská ãinnost, zastfie‰ená Ministerstvem
prÛmyslu a obchodu a metodicky zabezpeãovaná
âEA, je realizována v tûchto oblastech :
• energetika budov, fyzika staveb a zateplovací 
technologie;
• zdroje tepla a jejich hydraulika vãetnû technologií
pfiedávacích stanic tepla, mûfiení a regulace v˘roby
a dodávky tepla a teplé uÏitkové vody.
V roce 1996 EKIS pfii FA konzultoval celkem 171 krát
v celkovém poãtu 589 hodin, z hlediska klientÛ
• fyzick˘m osobám – 45,22 %
• právnick˘m osobám 
• a podle ãinností 54,78 %
• fyzika staveb, zateplovací technologie – 43,31 %
• tepelná technika konstrukcí, tepelné 
mosty, zelené stfiechy –  19,75 %
• alternativní zdroje energií,
solární ohfiev TUV –  14,O1 %
• ústfiední vytápûní a ohfiev TUV, zmûna
paliva, regulace soustav –  17,20 %

• ostatní ãinnost, pfiedná‰ky  
na konferencích, pfiíprava produktÛ –   5,73 %
Pracovní t˘m, vybaven˘ v˘poãetní technikou a pfiíslu‰-
n˘m softwarem, svoji ãinnost zabezpeãuje v prosto-
rách Fakulty architektury a pfiipravuje roz‰ífiení této
ãinnosti v roce 1997 i o odborné semináfie pro pro-
jektanty, investory, pracovníky stavebních úfiadÛ a stu-
denty. Pracovníci se v˘raznû angaÏují pfii publikaãní
ãinnosti v uveden˘ch oborech v renomovan˘ch celo-
státních ãasopisech.

Prof. Ing. Jifií VAVERKA, DrSc.

Fakulta architektury

âeká Fakultu architektury podle zákonÛ prof. Parkinsona postupná degenerace?

Celkov˘ pohled na ateliér modelování.                                                                            Foto: Jan Hamersk˘
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Fakulta stavební

Devadesátiny prof. Ing. dr. Vojtûcha
Mencla, DrSc.

Dne 13. února 1997 uspofiádal ústav geotechniky
Fakulty stavební VUT v Brnû a Geotechnická spoleã-
nost âSSI pod zá‰titou dûkana FAST doc. Ing.
Ladislava ·tûpánka, CSc. „Geotechnické sympozium“
pfii pfiíleÏitosti 90. narozenin profesora Vojtûcha
Mencla. Tématické zamûfiení sympozia vycházelo z je-
ho vûdecké a odborné ãinnosti a bylo rozdûleno do
následujících blokÛ:

1. InÏen˘rská geologie
2. Mechanika zemin
3. Zakládání staveb
4. Podzemní stavby

Po zahájení dopoledního programu vedoucím ústavu
geotechniky prof. Ing. Ivanem Trávníãkem, CSc. vy-
stoupil dûkan doc. Ing. Ladislav ·tûpánek, CSc. s ob-
sáhl˘m zhodnocením celoÏivotní a odborné dráhy
profesora Mencla. Poté byly pfiedneseny generální re-
feráty na odborná témata a nûkolik vybran˘ch pfiís-
pûvkÛ.
Odpolední gratulace jubilantovi zahájil ústav geo-
techniky Fakulty stavební, s dal‰ími pak vystoupily de-
sítky institucí, odborníkÛ i pfiátel profesora Mencla.
Program sympozia byl ukonãen setkáním s oslaven-
cem na malém rautu.

Ing. Vûra GLISNIKOVÁ, CSc.
ústav geotechniky FAST

Ústav elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ na Fakultû elekt-
rotechniky a informatiky VUT v Brnû (ÚESP), kter˘
v r. 1995 jako nejstar‰í odborn˘ elektrotechnick˘ 
ústav ‰koly oslavil 90 let od svého zaloÏení prof.
Listem, sídlil od r. 1947 v pfiízemí b˘valé nûmecké
techniky na Jo‰tové 10. Tato budova po r. 1945 pfii-
padla nynûj‰í Masarykovû univerzitû a ÚESP byl sv˘mi
kanceláfiemi, laboratofiemi, dílnou a sklady vlastnû
v dlouhodobém pronájmu. Dlouhou dobu vyvíjela
MU tlak na vystûhování ústavu. Opakované v˘povûdi
vedly nakonec (po zmûnû politické situace) k dohodû
rektorÛ obou vysok˘ch ‰kol o tom, Ïe ÚESP opustí
kanceláfiské prostory na Jo‰tové v srpnu r. 1994 a tûÏ-
ké laboratofie, dílnu a sklady v srpnu 1996.

V souãasné  dobû je ÚESP (velmi nev˘hodnû) umístûn
na ãtyfiech místech v Brnû. Pfiestûhováním tûÏk˘ch la-
boratofií se jeho situace je‰tû minimálnû na jeden rok
zhor‰í, protoÏe pracovny uãitelÛ a poãítaãová uãebna
zatím zÛstávají na Údolní 19 a nûkteré v˘ukové labo-
ratofie jsou umístûny uÏ v areálu Pod Palackého vr-
chem, zatímco zbytek ústavu na dvou místech areálu
na Kraví hofie!!! K tolik potfiebné integraci ústavu by
mohlo dojít v r. 1997, resp. 1998, kdy by mûl b˘t ce-
l˘ ústav umístûn˘ v budovách A3, B3 a C3 v areálu
Fakulty strojní, jejichÏ nûkteré ãásti mají rozhodnu-
tím rektora VUT pfiipadnout FEI. Na tu dobu je také
naplánován zánik ÚESP, ústavu s devadesátiletou tra-
dicí, a jeho slouãení s ústavem pohonÛ a v˘konové 
elektroniky FEI. Nov˘ název integrovaného ústavu za-
tím není znám. Na‰e stûhování samozfiejmû vyvolalo
fietûzovou reakci a nûkteré ústavy FS musely opustit
svá zabydlená území.
Pfiemístûní tûÏk˘ch laboratofií (elektrick˘ch strojÛ, 
elektrick˘ch pfiístrojÛ nn), zdrojovny, dílny a skladÛ
nebylo jednoduché. Mûfiicí pracovi‰tû (13 stabilních
mûfiicích stolÛ) a 25 polí rozvádûãÛ se „jen“ demon-
tovalo, ale nestûhovalo. Jenom mûfiicí pfiístroje a pfií-
slu‰enství laboratofií a dílen se stûhovalo ve 25 bed-
nách s objemem 1 m3 a hmotností po naplnûní cca
600 800 kg! Bedny bylo nutné vlastními silami citlivû
naplnit a potom na místû vybalit a uloÏit do skladu.
PfiemísÈovány byly desítky strojÛ, soustrojí, které ãas-
to o hodnû pfievy‰ovaly svou hmotností 1 t, rovnûÏ zá-
kladové desky s hmotností 3,5 t, stÛl dynamometru
vaÏící 1,2 t, jakoÏ i soustruhy, frézky, vrtaãky a ostatní
strojní zafiízení dílny. Celková hmotnost stûhovan˘ch
zafiízení byla témûfi 100 tun. Dva kontejnery nekovo-
vého odpadu a dva kovového jen dokreslují objem 
vyklízecích prací.

V polovinû ãervence ‘96 zaãaly s mírn˘m zpoÏdûním
stavební práce na rekonstrukci C3 –  b˘valé laborato-
fie katedry termomechaniky (budoucí laboratofi elek-
trick˘ch strojÛ) a laboratofie katedry chemického in-
Ïen˘rství FS VUT (budoucí laboratofi vn a nn elektric-
k˘ch pfiístrojÛ). Ve stejnou dobu zaãalo uÏ v˘‰e zmí-
nûné stûhování do je‰tû nehotov˘ch objektÛ v C3,
které skonãilo 26. 8. 1996 pfiedáním vyklizeného 
objektu Jo‰tova 10 zástupcÛm MU.

Pohled na studentské pracovi‰tû v laboratofii 

elektrick˘ch strojÛ.

Stavební, stûhovací, ale zejména elektroinstalaãní prá-
ce na rekonstrukci C3 byly dosti nároãné. VyÏádaly si
vybudování nové zdrojovny v suterénu s 22 soustrojí-
mi, 15 nov˘ch nebo novû osazen˘ch mûfiicích praco-
vi‰È s vyveden˘mi zdroji, 27 zcela nov˘ch ocelople-
chov˘ch rozvádûãov˘ch polí (2250 x 800 x 600 mm),
3 nástûnné plastové rozvádûãe pro místní rozvody,
ventilátory, pracovní a nouzové osvûtlení atd. 
Celkem bylo pouÏito více neÏ 5 800 m silov˘ch kabe-
lÛ a 1300 m ovládacích vodiãÛ, desítky stykaãÛ a jisti-
ãÛ, ovládacích prvkÛ, pojistek, signálek, stovky prou-
dov˘ch ãi napûÈov˘ch svorek. Toto v‰echno spolu se
znaãn˘m úsilím zhotovitele (ELCOM a.s.) a uÏivatele
(ÚESP) vedlo k tomu, Ïe v pátek 29. listopadu 1996
úspû‰nû probûhlo kolaudaãní fiízení a objekt byl pfie-
dán uÏivateli. V prosinci a lednu podstoupily labora-
tofie zku‰ební provoz. Kolaudaãní rozhodnutí bylo vy-
dáno 20. ledna 1997. Laboratofie tak mohou od letní-
ho semestru 96/97 plnû slouÏit v˘uce a v˘zkumu.
Ústav elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ, zejména jeho
studenti a doktorandi tak získávají laboratofie, ve kte-
r˘ch s podporou poãítaãÛ, moderních laboratorních
pfiístrojÛ a programÛ lze provádût i speciální a nároã-
ná mûfiení na elektrick˘ch strojích a také pfiístrojích.
Velmi dobfie budou laboratofie slouÏit jak základní 
v˘uce v povinn˘ch i voliteln˘ch kurzech, tak zpraco-
vání diplomov˘ch prací a bakaláfisk˘ch projektÛ. Po
pfiistûhování ostatních ãástí ústavu (na Údolní a labo-
ratofie z Kraví hory) do zmínûného areálu budou 
vytvofieny dobré podmínky pro uÏ‰í spolupráci s prÛ-
myslem a plnûní grantov˘ch projektÛ.

Ing. Vladimír KUTNOHORSK¯,CSc.
Ústav el. strojÛ a pfiístrojÛ FEI VUT

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stûhování ústavu elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ

Na Geotechnickém sympoziu, konaném 13. 2. 1997

u pfiíleÏitosti 90. narozenin prof. Mencla, byl jubi-

lant doslova zasypán kvûtinami, které mu pfiinesli

s gratulacemi úãastníci konference. Jednou z nich

byla také doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. (na foto-

grafii s prof. Menclem). Na otázku, jaké má z této

spoleãenské akce dojmy a pocity, odpovûdûl pan

profesor ponûkud s rozpaky, Ïe pro muÏe se takové

oslavy a pocty snad ani nehodí.
Foto Anna PECKOVÁ



Delegace z Polska
Ve dnech 9. aÏ 12. února 1997 nav‰tívila Fakultu podnikatel-
skou VUT v Brnû delegace nového managementu Ekonomické
fakulty Univerzity M. Kopernika z Torunû v Polsku. Dûkan fa-
kulty doc. Rais spolu se ãleny kolegia dûkana pfiijal zahraniãní
partnery ve sloÏení: prof. dr. hab. Jurek Wiszniewski – dûkan,

dr. Wlodzimiersz Karaszewski – prodûkan, dr. Marek Zarebski – prodûkan.

Cílem pracovního jednání bylo formulování smûrÛ spolupráce pro rok 1997/98
vãetnû stanovení odpovûdn˘ch pracovníkÛ pro jednotlivé úkoly, termínÛ pfiípravy
materiálÛ apod. Jako jiÏ konkrétní v˘sledek spolupráce bude v dubnu 1997 zahá-
jen v pofiadí jiÏ 6. bûh mezinárodního manaÏersko-marketingového studia, organi-
zovaného pro fiídící pracovníky podnikÛ a firem z âR a Polska. Cílem studia je mi-
mo jiné i navázání v˘robních, kooperaãních a obchodních vztahÛ mezi âeskou re-
publikou a Polskem. Dále se jeví reálná spolupráce zejména v oblasti studijní i vû-
decko– v˘zkumné, a to formou podávání spoleãn˘ch grantÛ, v˘mûny studentÛ,
doktorandÛ i pracovníkÛ obou vysok˘ch ‰kol. Vedení fakulty se dohodlo na orga-
nizování pravideln˘ch spoleãn˘ch pracovních jednání, která budou probíhat vÏdy
dvakrát za ‰kolní rok, a to vÏdy jednou v Brnû a jednou na Univerzitû v Toruni.

Zábûr z pracovního jednání zachycuje v ãele stolu dûkana Fakulty podnikatelské
doc. Raise, vpravo od nûj dal‰í ãelní pfiedstavitele této fakulty a vlevo zástupce pol-
ské delegace.
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Fakulta podnikatelská

Fakulta v˘tvarn˘ch umûní
Navzdory napjaté situaci na FaVU, v‰em spekulacím i obavám
o dal‰í v˘voj této ‰koly její akademick˘ Ïivot plyne dál, jak ostatnû
potvrzuje Den otevfien˘ch dvefií, kter˘ tato ‰kola tradiãnû pofiádá
na konci obou semestrÛ. Podle slov prof. Vladimíra Preclíka stu-
denti zdárnû dokonãili klauzurní práce a ty byly vystaveny v pro-

storách fakulty 14. února 1997. Zájem ze strany vefiejnosti byl pomûrnû velk˘, do
otevfien˘ch prostor ‰koly zavítali pfiedev‰ím zájemci o studium na této fakultû, dá-
le pak rodiãe studentÛ vystavujících své práce a v neposlední fiadû nav‰tûvníci z fiad 
v˘tvarn˘ch umûlcÛ.

Ak. soch. Jifií Sobotka nás provedl sochafisk˘m ateliérem.
Foto: Anna PECKOVÁ

Slavnostní promoce studentÛ MBA

V pondûlí dne 17. 2. se uskuteãnila ve Freskovém sále Staré radnice na Meãové 
ulici slavnostní promoce prvních tfiinácti absolventÛ tfiíletého studia Master of
Business Administration. 
Studium je urãeno pro manaÏery a v‰echny ostatní jednotlivce aspirující na vedou-
cí místa v komerãních i nekomerãních organizacích a institucích na v‰ech 
úrovních fiízení. Je ukonãeno disertaãní prací a úspû‰ní absolventi získávají titul
MBA.
Studium MBA pfiedstavuje nosn˘ vzdûlávací program Brno Business School, která
se tímto stala jednou z mála institucí v âeské republice a jedinou na Moravû po-
skytující tento druh prestiÏního manaÏerského vzdûlání, dnes v‰eobecnû akcepto-
vaného za kvalifikaãní standard ‰piãkov˘ch manaÏerÛ.
Slavnostního aktu se zúãastnil rektor VUT v Brnû prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc., sta-
tutární zástupce rektora a prorektor pro tvÛrãí ãinnost prof. Ing. Jaroslav
KadrnoÏka, CSc., prorektor Nottingham Trent University profesor Keith Short, se-
kretáfi Britského velvyslanectví pro politiku a tisk Charles Hay, dûkan Fakulty pod-
nikatelské doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a dal‰í v˘znamné osobnosti.
Bezprostfiednû po slavnostní promoci následovala tisková konference.

Petra HENDRYCHOVÁ

Zleva pedel fakulty, prorektor Nottingham Trent University profesor Keith Short po
boku dûkana Fakulty podnikatelské doc. Ing. Karla Raise, CSc., MBA.



Fakulta strojní VUT
Prof. RNDr. Ing. Jan VRBKA, CSc.
Od 1. 2. 1997 dûkanem v druhém funkãním období.

Narodil se 28. 8. 1942 v Jevíãku. V letech 1959 aÏ 1964

studoval na Strojní fakultû VUT v Brnû obor tepelnû 

energetická zafiízení. V roce 1966 zaãal externû stu-

dovat fyziku pevné fáze na Pfiírodovûdecké fakultû 

UJEP (nyní MU) v Brnû. Od roku 1969 pÛsobil na ka-

tedfie technické mechaniky, pruÏnosti a pevnosti (ny-

nûj‰í ústav mechaniky tûles). V roce 1983 byl jmeno-

ván docentem oboru mechanika tuh˘ch a poddaj-

n˘ch tûles a prostfiedí. V roce 1992 obhájil doktor-

skou disertaãní práci a v roce 1993 byl jmenován

profesorem pro obor mechanika. V letech 1990 aÏ

1993 stál v ãele ústavu mechaniky tûles Fakulty stroj-

ní a od roku 1993 pÛsobí ve funkci dûkana.

1. V oblasti pedagogické budeme usilovat o zv˘‰ení e-
fektivity v˘uky a o rozumné sníÏení poãtu vyuãovacích
pfiedmûtÛ. Pfiitom je nutné brát ohled na poÏadavky
prÛmyslov˘ch podnikÛ a trendy v evropském vzdûlá-
vání, a to vãetnû poÏadavkÛ kompatibility. V‰emi ces-
tami se pokusíme podnítit vût‰í zájem o studium na
na‰í fakultû. V oblasti vûdecko-v˘zkumné práce chce-
me zachovat v˘konnost v oblasti získávání 
externích grantov˘ch projektÛ domácích i zahraniã-
ních. Vedení fakulty bude dbát o to, aby fieditelé ústa-
vÛ vyuÏívali sv˘ch pravomocí v oblasti zatíÏení pracov-
níkÛ v˘ukou tak, aby úspû‰ní fie‰itelé grantov˘ch pro-
jektÛ mûli dobré podmínky pro soustfiedûnou vûdec-
kou práci. DÛleÏit˘m úkolem bude zajistit efektivní vy-

uÏívání rozsáhl˘ch laboratofií na fakultû a vÛbec hos-
podárnost chodu ve v‰ech sférách ãinností.

2. InÏen˘r je absolvent technické univerzity, u nûhoÏ
se pfiedpokládají dobré znalosti teoretick˘ch a v‰eo-
becnû technick˘ch disciplín a schopnost tvÛrãí inÏe-
n˘rské práce s vyuÏitím poznatkÛ soudobé vûdy
a techniky vãetnû v˘poãetní techniky a databázov˘ch
systémÛ.

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Doc. Ing. Jan M. Honzík, CSc.
Od 1. února 1997 dûkanem v prvním funkãním období.

Narozen 28. 1. 1944. V roce 1966 ukonãil studium na

Fakultû elektrotechniky VUT v Brnû, obor technická

kybernetika. Po krátkém pÛsobení ve V˘zkumném 

ústavu matematick˘ch strojÛ v Praze pfie‰el na ka-

tedru poãítaãÛ FE VUT v Brnû. Bûhem svého témûfi 30

letého pÛsobení na této katedfie se snaÏil mimo jiné

propagovat jméno VUT a vyvíjel i dal‰í iniciativy.

Zasazoval se o zmûny studia zaloÏené na kreditovém

systému. Docentem byl jmenován v roce 1979. Po ro-

ce 1989 se stal na návrh  studentÛ prodûkanem FEI.

Je externím ãlenem zku‰ební a akreditaãní komise ir-

ského vládního úfiadu pro udûlování vysoko‰kol-

sk˘ch hodností (NCEA).

1. Byl bych rád, aby v‰e, co se rozvíjelo správn˘m
smûrem, pokraãovalo nezmen‰en˘m tempem.

Musíme provést fiadu krokÛ vedoucích k ekonomizaci
v˘uky. K tomu pfiispûje i sjednocování studijních, or-
ganizaãních i ekonomick˘ch mechanismÛ, a tedy dal‰í
integrace VUT, na níÏ se i na‰e fakulta bude podílet.
Budu podporovat rozvoj v˘uky v angliãtinû, a to jak
pro samoplátecké zahraniãní studenty, tak i pro na‰e
studující. Musíme se zamûfiit na kvalitativní, odborné
i personální posílení oboru „silnoproudá elektrotech-
nika“, kter˘ má ze v‰ech studijních oborÛ nejsilnûj‰í
zázemí v regionu a dlouhodobou produkãní stabilitu.
Pfiál bych si, aby uãitelé fakulty chápali svÛj vztah ke
studentÛm jako sluÏbu, která je nejvy‰‰ím posláním.
Aby je vedli nejen pfiedávan˘mi odborn˘mi znalostmi,
ale pfiedev‰ím osobním pfiíkladem. Rád bych v‰echny,
i ty sloÏité problémy, fie‰il vÏdy s úsmûvem a smyslem
pro humor.

2. Na rozdíl od mnoha jin˘ch univerzitních oborÛ je
inÏen˘rské vzdûlání typické pfiípravou pro úãast na
ãinnostech, které se podílejí na vytváfiení uzavfieného
cyklu procesÛ v doménû materiálního svûta, od 
anal˘z, marketingu, v˘zkumu, v˘voje, v˘roby, prodeje,
‰kolení, servisu aÏ po recyklaci. V tomto cyklu se kla-
de dÛraz na prodej produktu na trhu zboÏí. Se v‰emi
etapami je spojen pojem kvalita a standardy nebo nor-
my, které jsou podmínkou ekonomického efektu pro-
dukce. Z toho vypl˘vá, Ïe vedle nezbytn˘ch a ãasto je-
din˘ch zdÛrazÀovan˘ch vlastností inÏen˘ra – jako je
vysoká odbornost odráÏející se v jeho teoretick˘ch
i aplikaãních schopnostech – jsou v jeho profesním
profilu stejnû tak nezbytné vlastnosti morálnû volní,
tedy smysl pro disciplínu, spolehlivost, korektnost.
Aby je student pfii svém studiu na vysoké ‰kole získal,
musí mít tyto vlastnosti cel˘ vzdûlávací systém, celé 
vedení fakulty a v‰ichni uãitelé a zamûstnanci.

Fakulta stavební Brno
Doc. Ing. Ladislav ·TùPÁNEK, CSc.
Od 1. února 1997 dûkanem v prvním funkãním období.

Narozen 1. 9. 1943 v Brnû. V letech 1961 aÏ 1966 stu-

doval na Fakultû stavební v Brnû obor pozemní stav-

by. Po sedmi letech pÛsobení v praxi se vrací na

Fakultu stavební, kde od roku 1977 pfiedná‰í. V roce

1984 získává hodnost kandidáta vûd, roku 1988 je

jmenován docentem v oboru pozemní stavby. V letech

1990 aÏ 1996 byl prodûkanem na Fakultû stavební.

1. Bude potfieba provést dÛkladn˘ a komplexní rozbor
stavební praxe, neboÈ z jeho v˘hledov˘ch potfieb by mû-
la vycházet struktura i obsahová náplÀ studijních pro-
gramÛ. Budu se také zasazovat o zmûnu forem studia
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Pfiedstavujeme dûkany fakult

Pfiedstavujeme...

1. února 1997 zaãalo vût‰inû dûkanÛ jednotliv˘ch fakult Vysokého uãení technického nové funkãní období. Nûkde se v ãele fakult objevují dûkani noví, jinde ti dosavad-
ní plynule pokraãují v dal‰ím, tedy druhém funkãním období. Chceme vás v tomto ãísle seznámit s jejich jmény, tváfiemi i nejdÛleÏitûj‰ími Ïivotopisn˘mi 
fakty. Pfiehled doplÀujeme krátk˘m interview, ve kterém kaÏdému z dûkanÛ byly poloÏeny dvû stejné otázky, na nûÏ mûli odpovûdût:
1. O co budete ve své funkci usilovat?
2. Co si pfiedstavujete pod pojmem inÏen˘r, jakého  ãlovûka, s jak˘mi vlastnostmi a schopnostmi?
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smûrem k zv˘‰ení podílu individuální práce studentÛ
a sníÏení rozsahu povinné v˘uky. To na jedné stranû
podpofií vût‰í samostatnost a odpovûdnost studentÛ 
a efektivnûj‰í vyuÏití ãasu, a na stranû druhé otevfie
dal‰í prostor pro vûdecko-v˘zkumnou práci, pro niÏ
musíme vytváfiet optimální podmínky. Nesmíme zapo-
menout, Ïe dal‰í prostfiedky získáme z pfiidûlen˘ch
grantÛ a z odborné spolupráce fakulty s praxí formou
hospodáfiské ãinnosti. Rád bych také stávající struktu-
ru fakulty podrobil objektivnímu hodnocení její efek-
tivity. Jako jeden z dal‰ích úkolÛ vidím nutnost zlep‰it
personální situaci, její kvalifikaãní i vûkovou struktu-
ru. Mezi dal‰í cíle mého funkãního období bude pat-
fiit rovnûÏ vylep‰ování stavebního stavu na‰ich objek-
tÛ.
2. Pod pojmem „inÏen˘r“ si pfiedstavuji v‰estrannû
vzdûlaného ãlovûka a tvÛrãího odborníka, jemuÏ se je-
ho práce stala Ïivotním posláním.

Fakulta chemická
Prof. Ing. Lubomír LAPâÍK, DrSc.
Od 1. 2. 1997 dûkanem v druhém funkãním období.

Narozen 6. 5. 1937 v Topolné u Uherského Hradi‰tû.

Studoval technologii paliv na Chemicko-technologic-

ké fakultû STU Bratislava. Od r. 1961 pracoval na ka-

tedfie fyzikální chemie CHTF STU. V letech 1968 –

1969 absolvoval studijní pobyt v Ústavu fyzikální

chemie Univerzity Uppsala. Od roku 1974 pÛsobil na

katedfie textilu, celulózy a papíru, kde zaloÏil studij-

ní obor polygrafie a aplikovaná fotochemie. Po 12 le-

tech byl vedoucím této katedry. V roce 1987 byl jme-

nován profesorem. Roku 1990 byl zvolen vedoucím

katedry polygrafie a aplikované fotochemie CHTF

STU a v r. 1991 prorektorem pro vûdu a v˘zkum STU.

V roce 1992 byl povûfien funkcí dûkana novû zaklá-

dané Fakulty chemické VUT v Brnû a fiádnû zvolen

v roce 1993.

1. Pfii v˘konu funkce dûkana budu usilovat o cílevû-
domou spolupráci Fakulty chemické uvnitfi VUT, dále
o racionální spolupráci s Pfiírodovûdeckou fakultou
MU, ústavy Akademie vûd âR a se sestersk˘mi che-
micko-technologick˘mi fakultami V·CHT Praha,
Univerzity Pardubice a STU Bratislava. Mezi prvofiadé
úkoly patfií dobudování a stabilizace pedagogického
procesu a rozvoj vûdecko-v˘zkumné práce na fakultû,
kterou chápeme jako vrcholovou intelektuální ãinnost
zamûfienou na excerpaci pfiírodovûdn˘ch a technic-
k˘ch poznatkÛ. Vûdecká a v˘zkumná ãinnost fakulty je
chápána spolu se vzdûlávací ãinností jako jeden nedíl-
n˘ celek, vzájemnû propojen˘ cestou okamÏité zpût-
novazební kontroly mezi pfiedávan˘mi poznatky a je-
jich interpretací, moÏnostmi bezprostfiedních dostup-
n˘ch aplikací v˘sledku ve formû projektÛ, diplomo-
v˘ch a dizertaãních prací a pfiedná‰ek na sympoziích
a semináfiích. Dal‰í konstantou na‰eho Ïivota musí b˘t
snaha o trvalou duchovní renezanci kolektivu.

2. Pod pojmem inÏen˘r si pfiedstavuji cílevûdomého,
morálnû zdatného pracovníka, schopného trvalého
vzdûlávání. V jeho osobû by se mûlo integrovat dyna-
mické my‰lení, kultivovaná jazyková zdatnost, opera-
tivní komunikovatelnost a vynikající pfiírodovûdnû
technick˘ fundament. Zvlá‰È bych si dovolil zdÛraznit
vytrvalost.
Povaha na‰ich lidí je totiÏ, jak jiÏ postfiehl Emanuel
Chalupn˘ (1879 – 1958), anticipaãní. Jsme ãilí,
schopni ãasto anticipovat budoucnost, ale málo vytr-
valí. „âech razí cestu, ne v‰ak sobû, n˘brÏ jin˘m. Hus
pfiedcházel Luthera, Chelãick˘ Tolstého a Kanta,
Komensk˘ Pestalozziho – ale nic jsme nedokonali“.
Pronikáme do hlubin problému, ale nevytrváme tam.
O tom, Ïe u nás nic nevytrvá v del‰ím klidném rÛstu,
svûdãí dûjiny na‰eho etnika v tomto století.

Fakulta architektury v Brnû
Doc. Ing. Alois NOV ,̄ CSc.
Od 1. 2. 1997 dûkanem v druhém funkãním období.

Narozen 4. 3. 1946 ve Vranovû nad Dyjí. Studoval na

Stavební fakultû VUT v Brnû, obor architektura

a stavba mûst. V dobû svého pÛsobení v Útvaru gene-

rálního projektanta VUT samostatnû ãi jako spoluau-

tor navrhoval projekty ‰kolsk˘ch, administrativních

a sportovních staveb. V roce 1975 pfie‰el na místo od-

borného asistenta katedry prÛmyslové a zemûdûlské 

v˘stavby Fakulty stavební VUT. V roce 1990 jmeno-

ván docentem pro obor „prÛmyslové stavby“. Od 

roku 1991 stál v ãele ústavu v˘robních a uÏitkov˘ch

staveb Fakulty architektury. Podílel se na pfiípravû

nového modelu studia architektury. V roce 1994 zvo-

len dûkanem.

1. Dûkanem jsem pro druhé funkãní období. Proto je
pfiirozené, Ïe navazuji na své pfiedchozí pÛsobení. To
se vyznaãovalo pomûrnû znaãn˘mi zmûnami zejména
ve struktufie studia, kdy jsme dokonãovali nov˘ model
v˘uky, ale také v dislokaci fakulty, v organizaci ústavÛ
a v fiadû dal‰ích vûcí. Jednalo se o dost v˘znamné 
posuny. Teì nastalo období evoluce, zpûtné vazby,
hodnocení ve smyslu zvy‰ování kvality dosaÏeného.
Doufám, Ïe to také bude období klidnûj‰í neÏ to
pfiedchozí. Obecnû v‰ak musím – stejnû jako v‰ichni
ostatní – usilovat o dobré jméno na‰í fakulty, a tím
i Vysokého uãení technického.

2. Asi trochu vyboãím z toho, co vám fieknou ostatní
páni dûkani. Ná‰ absolvent je z hlediska VUT ponûkud
atypick˘. Architektura byla vÏdy pokládána za obor 
umûlecko-technick˘. My se snaÏíme v na‰ich studen-
tech rozvíjet racionální i emocionální stránky osob-
nosti. Architektura je zároveÀ materiální i duchovní.
Stojíme na zemi, ale s hlavou v oblacích. Pokud by to-
mu tak nebylo, budeme pokraãovat ve v˘robû panelo-
v˘ch sídli‰È, které nejsou architekturou, ale poklesl˘m
stavebnictvím. Nesmíme ov‰em sklouznout ani do 
opaãného extrému – „podnikatelského baroka“.
Poslední dobou se zaãíná architektufie dafiit. Snad
k tomu pfiispûje i ná‰ produkt –  inÏen˘r architekt.
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Fakulta podnikatelská
Doc. Ing. Karel RAIS, CSc., MBA
Od 1. záfií 1996 se datuje jeho nástup do funkce dûkana.

Narozen 14. fiíjna 1949. Byl jedním z tûch, ktefií stáli

na poãátku pfiíprav a zfiízení Fakulty podnikatelské.

Je absolventem Fakulty elektrotechnické a jako pe-

dagog pÛsobí na VUT od roku 1979. V oboru „ekono-

mika“ se habilitoval v roce 1989 na Fakultû strojní

a titul MBA získal v roce 1993 na Nottingham Trent

University. Pfied zvolením do funkce dûkana stál

v ãele ústavu aplikovan˘ch disciplín na Fakultû pod-

nikatelské. Jeho odborn˘m zamûfiením je informati-

ka a umûlá inteligence.

1. Rád bych odkázal na rozhovor se mnou, uvefiejnû-
n˘ v 7. ãísle ãasopisu Události na VUT z ãervence
1996. Dostal jsem tehdy podobnou otázku, a zfiejmû
bych tedy opakoval, co uÏ jsem fiekl.

2.Pokusím se definovat inÏen˘ra coby absolventa na-
‰í fakulty. Ten by mûl b˘t schopen se v ekonomickém
prostfiedí pruÏnû orientovat a v sloÏit˘ch ekonomic-
k˘ch podmínkách se také rychle a správnû rozhodo-
vat. Musí b˘t pochopitelnû dobfie jazykovû vybaven,
mûl by ovládat nejménû jeden nebo dva svûtové jazy-
ky a jako ãlovûk b˘t velmi komunikativní. Neménû 
dÛleÏit˘ je také jeho morálnû volní charakter. Jsem
pfiesvûdãen, Ïe i v podnikání musí nakonec zvítûzit ko-
rektnost. Tyto v‰echny vlastnosti a schopnosti by tedy
‰kola mûla rozvíjet, i kdyÏ vlastnû staví na tom, s ãím
ten student do ‰koly pfii‰el, co si pfiinesl ze svého pro-
stfiedí, tedy zejména z rodiny a z pfiedchozích ‰kolních
let.

Fakulta managementu a ekonomiky Zlín
Doc. PhDr. Alois GLOGAR, CSc.
Od 10. ledna 1996 prvním dûkanem novû vzniklé fakulty. 

Narozen 31. 8. 1932. Svá vysoko‰kolská studia absol-

voval na Filozofické fakultû Karlovy univerzity

v Praze, kde dosáhl hodnosti kandidáta vûd prací

o nûmecké filozofii filozofie. Pedagogické pÛsobení

zamûfiil na v˘uku metodologie vûdy a vûdu o vûdû

a dále pak na druhou oblast svého zájmu –  v˘klad

filozofické antropologie. V polovinû 60. let navázal

kontakt s polskou praxeologickou ‰kolou a s teorií

organizace a fiízení. Po zákazu pedagogického pÛso-

bení v roce 1969 se zab˘val ekonomick˘m v˘zkumem 

fiízení technického rozvoje pro prÛmyslové organiza-

ce a pozdûji pro V˘zkumn˘ ústav vûdecko-technické-

ho rozvoje v Praze. Po roce 1989 se ujal vedení ka-

tedry ekonomiky a fiízení spotfiebního prÛmyslu, po-

zdûji fiídil Institut managementu a ekonomiky na

Fakultû technologické ve Zlínû.

1. Usiluji a budu usilovat o to, aby vedení fakulty pra-
covalo jako tvofiiv˘ t˘m, v nûmÏ nemá rezortismus ja-
ko preferování dílãího úseku práce své místo a v nûmÏ
zájmy celé fakulty jsou spoleãn˘mi zájmy v‰ech. Moje
úsilí bude dále smûfiovat k tomu, aby se plnil strate-
gick˘ plán fakulty, vypracovan˘ v roce 1996, jak na 
úseku vzdûlávacím, tak i na v˘zkumném, dále v oblas-
ti mezinárodní spolupráce a zvlá‰tû pak ve vytvofiení
principiálních, ale pfiátelsk˘ch pracovních i osobních
vztahÛ mezi spolupracovníky. Jednou vûtou a analo-
gicky v˘roku Tomá‰e Bati mÛÏe b˘t celé úsilí formu-
lováno takto: „Chceme-li vytvofiit dokonalou ‰kolu,
musíme nejprve vychovat dokonalé tvÛrce.“

2. Chci formulovat pfiedstavu t˘kající se inÏen˘ra
v oblasti fiízení ekonomick˘ch a jin˘ch sociálních pro-
cesÛ. Na rozdíl od vûdce je povinností inÏen˘ra neje-
nom znát, jak˘ je ekonomick˘ svût a spoleãensk˘ Ïi-
vot, ale inÏen˘r musí b˘t schopen v souladu s pozitiv-
nû hodnotiteln˘mi cíli svût fiízení a ekonomie mûnit.

Proto klademe na na‰í fakultû v koncepci diplomo-
v˘ch prací velk˘ dÛraz na to, aby se studenti nauãili 
ekonomickou realitu s pouÏitím vûdeck˘ch metod 
analyzovat, na základû anal˘z formulovat diagnózu
a s pouÏitím diagnózy vypracovávat projekty, jak stav,
kter˘ je, mûnit ve stav, kter˘ by mûl b˘t, a tuto tvorbu
do budoucnosti fiídit.

Fakulta technologická ve Zlínû
Doc. RNDr. Jifií DOSTÁL, CSc.
Od 1. února 1997 dûkanem v první funkãním období.

Narodil se 8. 9. 1937 v Novém Jiãínû. V roce 1960 ab-

solvoval studium matematiky a fyziky na Fakultû

pfiírodních vûd Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 1976 absolvoval ‰estimûsíãní stáÏ v Ústavu

makromolekulární chemie pfii âSAV. V roce 1990 byl

jmenován docentem oboru chemická fyzika na

Fakultû strojní VUT v Brnû. V tomto oboru jako do-

cent pÛsobí v souãasné dobû na katedfie fyziky a ma-

teriálového inÏen˘rství Fakulty technologické ve

Zlínû. V letech 1990 aÏ 1997 pÛsobil ve funkci prodû-

kana pro v˘stavbu a modernizaci a zajistil v˘stavbu

nové budovy této fakulty, zavedení metropolitní a-

kademické sítû ZLINET, modernizaci uãeben, poslu-

cháren a laboratofií.

1. Mezi hlavní cíle mé ãinnosti v následujícím funkã-
ním období bude patfiit zfiízení Institutu reklamní
tvorby a marketingov˘ch komunikací a jejich postup-
ná pfiemûna na fakultu. Také se chci zasazovat o vznik
Zlínské univerzity.

2. Pod oznaãením „inÏen˘r“ si pfiedstavuji pfiedev‰ím
osobnost na vysoké morální úrovni s kvalitním v‰eo-
becn˘m i speciálním vzdûláním a schopností se rychle
pfiizpÛsobovat mûnícímu se pracovnímu prostfiedí
a pracovním podmínkám.



11 Konference, semináfie

Workshop ‘97

Ve dnech 20. –  22. ledna 1997 se v areálu âVUT v Praze konal vûdeck˘ semináfi

WORKSHOP ‘97. Jeho pofiadateli byli âeské vysoké uãení technické v Praze,

Vysoké uãení technické v Brnû a Vysoká ‰kola báÀská TU v Ostravû.

Vûdeck˘ semináfi byl slavnostnû zahájen úvodním plenárním zasedáním, na nûmÏ
pfiednesli projevy zástupci pofiádajících ‰kol a zástupce grantové agentury âeské
republiky. Za VUT promluvil prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc. na téma
Perspektivy vûdecko-v˘zkumné a umûlecké ãinnosti na
VUT. V souvislosti s 290. v˘roãím zaloÏení âVUT v Praze se v první den seminá-
fie konalo rovnûÏ slavnostní vefiejné zasedání vûdecké rady âVUT. Na tomto zase-
dání byla projednávána problematika v˘zkumu na technick˘ch vysok˘ch ‰kolách
v âeské republice. Diskuzi fiídil prof. Ing. Petr Zuna, CSc. a zúãastnili se jí pfied-
stavitelé vysok˘ch ‰kol, Akademie vûd âR, Parlamentu a Senátu âR i vládního v˘-
boru pro vûdu a rozvoj.
Jednání vûdeckého semináfie WORKSHOP ‘97 probíhalo ve 22 odborn˘ch sekcích.
Poãet pfiíspûvkÛ v jednotliv˘ch sekcích se pohyboval od 6 do 54 (viz tabulka) a nû-
které z nich byly uvádûny v posterové formû. Cílem semináfie byla prezenta-
ce nov˘ch v˘sledkÛ dosaÏen˘ch zejména v rámci v˘zkumn˘ch
projektÛ a podporovan˘ch interními i externími granty. Prezentace v˘sledkÛ
z interních projektÛ z Fondu vûdy a umûní VUT v Brnû byla povinná. Celkem by-
lo pfiijato k prezentaci 610 pfiíspûvkÛ a ve sborníku je publikováno v angliãtinû
598 abstraktÛ (kaÏd˘ o rozsahu dvou stran), a to 358 z âVUT, 195 z VUT, 40
z V·BTU Ostrava a 5 z jin˘ch ‰kol. Sborník pfiíspûvkÛ z vûdeckého semináfie má
ãtyfii díly.
Jednání v odborn˘ch sekcích probíhala na dobré úrovni standardních vûdeck˘ch
konferencí. V rámci semináfie probûhlo rovnûÏ hodnocení v˘sledkÛ fie-
‰ení v˘zkumn˘ch projektÛ podporovan˘ch granty VUT a âVUT.

Hodnocení provádûlo vedení pfiíslu‰né sekce sloÏené ze zástupcÛ pofiádajících
‰kol. DosaÏené v˘sledky byly hodnoceny tfiemi stupni: 
1 –  vynikající v˘sledky, 2 –  dobré v˘sledky, 3 –  nevyhovující v˘sledky. 
Interní projekty z VUT mûly hodnocení stupÀÛ 1, 2.
Za kaÏd˘ publikovan˘ pfiíspûvek obdrÏeli autofii 10 separátÛ svého pfiíspûvku
a pfiíslu‰n˘ díl sborníku. Pro potfieby VUT bylo objednan˘ch 25 sad ãtyfidílného
sborníku abstraktÛ pfiíspûvkÛ. K dopravû aktivních úãastníkÛ vûdeckého seminá-
fie z VUT Brno na âVUT Praha byly k dispozici kaÏd˘ den dva autobusy z doprav-
ního oddûlení VUT. Vzhledem k oãekávanému zapojení dal‰ích vysok˘ch technic-
k˘ch ‰kol v âR (Západoãeská univerzita v Plzni, TU v Liberci,...) 
do akce WORKSHOP a k velkému nárÛstu poãtu pfiíspûvkÛ a ak-
tivních úãastníkÛ je nutné koncepci a organizaci vûdeck˘ch semináfiÛ
zmûnit, zejména z ekonomick˘ch dÛvodÛ.
Na doporuãení pfiípravného v˘boru bude v pfií‰tím roce vyzkou‰en model, u nû-

hoÏ si jednotlivé vysoké technické ‰koly zorganizují místní kola WORKSHOP

s oponentním fiízením interních grantÛ. Podle zvoleného klíãe pak budou jed-

notlivé ‰koly nominovat nejlep‰í práce do celostátního kola WORKSHOP, které

by se konalo s urãit˘m odstupem od kol místních. Náklady na úãast by pomohla 
uhradit vysílající ‰kola. Takov˘to reprezentativní vûdeck˘ semináfi vysok˘ch tech-
nick˘ch ‰kol by pak mohl b˘t za‰títûn M·MT a mohl by b˘t i místem pro navazo-
vání kontaktÛ mezi zástupci prÛmyslu a vysok˘ch ‰kol.

Prof. Ing. Jaroslav KADLâÁK, DrSc.
místopfiedseda pfiípravného v˘boru

WORKSHOP ‘97 – Praha 20. – 22. 1. 1997
Název odborné sekce Poãet pfiíspûvkÛ

âVUT VUT V·B Ostatní Postery Celkem

1 Matematika 12 5 6 17
2 Fyzika 23 21 1 9 45
3 Chemie 4 12 3 16
4 InÏen˘rská informatika a kybernetika 27 16 6 8 49
5 V˘poãetní technika 30 9 30
6 Mechanika tekutin 17 7 1 25
7 InÏen˘rská mechanika 20 1 2 23
8 Teorie konstrukcí 19 2 21
9 Materiálové inÏ.– kovové materiály 12 7 4 2 9 25

10 Materiálové inÏ. –  nekovové materiály 13 23 1 1 9 38
11 Energetika a silnoproudá elektronika 19 13 3 13 35
12 Elektronika, sdûlovací a mûfiící technika 33 14 5 17 52
13 Optika, kvantová elektronika a fotonika 9 10 19
14 Mikroelektronika 5 1 6
15 Biomedicínské inÏen˘rství 24 5 1 5 30
16 Ochrana a tvorba Ïivotního prostfiedí 29 14 11 32 54
17 Architektura, urbanismus a v˘tvarné umûní 5 13 18
18 Spolehlivost 6 2 1 9
19 V˘robní systémy a technologie 17 17 5 1 10 40
20 Jaderné inÏen˘rství 12 12
21 Dopravní inÏen˘rství 13 13
22 Ekonomika a podnikání 9 12 21

CELKEM 358 195 40 5 130 598



Odborná vefiejnost v oboru informaãních systémÛ, programového vybavení poãíta-
ãÛ a zejména technické diagnostiky si nejen ze zlínského regionu zvykla na to, Ïe
zaãátkem kaÏdého roku se ve Zlínû pofiádají dvû v˘stavy SW SALON a DIA-
GON doprovázené konferencemi zamûfien˘mi na stejnou problematiku.

Organizátofii se rozhodli obû v˘stavy s doprovodn˘mi konferencemi integrovat do
jediné. Proto se v termínu od 5.2 do 6.2.1997 uskuteãnila 20. mezinárodní konfe-
rence s v˘stavou TD 2000 –  DIAGON ‘97, pofiádaná pod zá‰titou jeho
Magnificence, rektora VUT BRNO, Prof. Ing. Petra Vavfiína, DrSC. a 3. mezinárodní
konference EIS ‘97 probíhala jako její sekce první den, t.j. 5. 2. 1997. Po oba dny
se uvedené konference s v˘stavou konaly v prostorách Academia Centrum Fakulty
technologické ve Zlínû na Mostní ulici 5139.

Na v˘stavu DIAGON ‘97 se pfiihlásilo celkem 23 spoleãností, pÛsobících v âe-
chách, na Moravû i na Slovensku, prezentujících technické i softwarové kompo-
nenty integrovan˘ch diagnostick˘ch systémÛ.

Doprovodn˘m programem v˘stavy DIAGON ‘97 byla letos jiÏ dvacátá konfe-
rence TD 2000 se zamûfiením Technická diagnostika pro 21.století. Odeznûla
na ní vystoupení cca 60 pfiihlá‰en˘ch odborníkÛ, tematicky orientovaná na

• pfiedná‰ky cca 23 vystavovatelÛ zamûfiené na pfiedstavení jejich v˘robního 
programu a vystaven˘ch exponátÛ;

• kvalitu, Ïivotnost, akreditaci a certifikaci v technické diagnostice;
• znalostní systémy v diagnostice, tribotechniku;
• údrÏbu a bezpeãnost provozu;
• diagnostiku , kompatibilitu, samoopravitelnost;
• vibrace, hluk;
• dal‰í specifické problémy diagnostiky.

V 37 pfiíspûvcích byly prezentovány v˘sledky v˘zkumu vysoko‰kolsk˘ch pracovi‰È,
v 5 zku‰enosti v˘robních organizací, v 18 fie‰ení specializovan˘ch projekãních
a zku‰ebních organizací.

Souãástí konference TD 2000 byla prvního dne (5. 2. 1997) 3. mezinárodní
konference EIS ‘97 se zamûfiením Informaãní systémy pro 21.století. Do odpo-
ledního oddûleného programu se pfiihlásilo cca 15 pfiispûvovatelÛ, zamûfien˘ch na

• EIS (executiv informations systems) pro podporu vrcholového fiízení;
• MIS (manaÏérské informaãní systémy) pro podporu rozhodování;
• MaIS (marketingové informaãní systémy);
• informaãní systémy pro podporu projektového fiízení;
• informaãní a expertní systémy pro podporu fiízení údrÏby;
• informaãní technologie pro fie‰ení informaãních systémÛ, zku‰enosti s jejich 

v˘ukou.

Sv˘m zamûfiením byly obû  konference vhodné pro odborníky z praxe, pedagogy
i studující stfiedních , vy‰‰ích odborn˘ch i vysok˘ch ‰kol. V˘stava byla otevfiena pro
vefiejnost první den od 9.00 do 18.00 hod, druh˘ den od 9.00 do 12.00 hod.

Za pfiípravn˘ v˘bor : 
Ing. Roman BOBÁK, prodûkan VUT Brno

FaME ve Zlínû

Dne 26. února 1997 zavítal na Vysoké uãení technické v Brnû univerzitní profesor

Dipl. Ing. Dr. phil. Adolf Melezinek, kter˘ v zasedací místnosti rektorátu proslovil

pfiedná‰ku na téma Evropsk˘ kvalifikaãní profil uãitelÛ inÏen˘rsk˘ch disciplín na

technick˘ch univerzitách.

Prof. Melezinek pÛsobí v souãasné dobû na univerzitû v rakouském Klagenfurtu,
kde vybudoval v˘zkumné pracovi‰tû v oblasti inÏen˘rské pedagogiky. Je zakladate-
lem a souãasnû prezidentem IGIPu – Internationale Gesellschaft für
Ingenieurpädagogik.
Ve své pfiedná‰ce pfiítomné posluchaãe seznámil nejprve s podstatou této spoleã-
nosti, s jejím smyslem a evropskou bází. Poté se zamûfiil na v˘klad obsahu i struk-
tury inÏen˘rské pedagogiky, pfiiãemÏ zdÛraznil, Ïe inÏen˘r pÛsobící na vysoké ‰ko-
le nemÛÏe b˘t jen specialistou ve svém oboru, ale musí se zab˘vat i oblastí peda-
gogiky, aby umûl své technické znalosti zprostfiedkovat studentÛm, neboÈ i v dobû
rozvinuté a roz‰ífiené computerizace osobnost uãitele hraje stále rozhodující roli.
Poukázal i na rozdíly, v nichÏ se li‰í klasická pedagogika od inÏen˘rské. Zab˘val se
téÏ faktory ovlivÀujícími pedagogick˘ proces, k nimÏ by mûl pedagog pfiihlíÏet
a tvofiivû s nimi zacházet.
Sdûlil rovnûÏ podmínky, za nichÏ se uãitel mÛÏe ucházet o vstup do registru a zís-
kání titulu ING– PAED IGIP. Ty kromû technické kvalifikace a jednoroãní praxe ve
v˘uce zahrnují tedy i pfiíslu‰nou pedagogickou kvalifikaci, která se rovná 204 ho-
dinám ‰kolení v evropské inÏen˘rské pedagogice. V souãasné dobû lze tuto kvalifi-
kaci získat na 4 ‰kolách, které mají akreditaci a mohou poskytovat pfiíslu‰né kurzy
(âVUT Praha, V·CHT Praha, TU Liberec a Ostrava). Prof. KadrnoÏka uvedl, Ïe VUT
také zaÏádá IGIP o akreditaci. Prof. Melezinek pfiipomnûl, Ïe Ïádost o pfiijetí do re-
gistru je tfieba adresovat na Národní monitorovací komisi IGIP, která posuzuje kva-
lifikaãní pfiedpoklady uchazeãe a postupuje ji ke koneãnému schválení Evropské
monitorovací komisi. Dodal rovnûÏ, Ïe národní komise mÛÏe brát v zfietel v minu-
losti jiÏ absolvované pedagogické kurzy a v reakci na dotaz také uvedl, Ïe na tento
titul mohou mít nárok i inÏen˘fii v oboru architektura a absolventi ekonomick˘ch
fakult.
V diskusním vystoupení dûkan FEI doc. Honzík (mimochodem první nositel titulu
Ing– PAED na VUT a tfietí v republice) zdÛraznil smysl a v˘znam získání tohoto cer-
tifikátu pro dal‰í kariéru mladého inÏen˘ra, a to nejen v pedagogickém pÛsobení,
ale rovnûÏ i v prÛmyslové praxi.
K tomuto názoru se pfiipojil téÏ prof. KadrnoÏka, kter˘ doporuãil propagovat 
v˘znam zaãlenûní do zmínûného registru a vlastním pfiíkladem inspirovat mlad‰í 
inÏen˘ry.

(red)

Foto: Anna PECKOVÁ
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V poslední dobû se do vysoko‰kolsk˘ch knihoven dostává 42 titulÛ skript, viditel-
nû oznaãen˘ch ãerveno – modro – Ïlut˘m emblémem PHARE a nenápadn˘m zna-
kem Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR. Je to hmatateln˘ produkt subprojektu
Services for Universities, kter˘ je dílãí ãástí projektu PHARE
Education for Sustainable Development, zahájeného na seminá-
fii na jafie 1995, organizovaném Centrem Univerzity Karlovy pro Ïivotní prostfiedí,
kter˘ se konal za úãasti zástupcÛ fakult vysok˘ch ‰kol âeské republiky v Kostelci
nad âern˘mi lesy.

Z VUT pfiijali pozvání zástupci FAST, FEI, FS, FT a FCH. Nûktefií z úãastníkÛ vzpo-
mínají na toto setkání jako na málo produktivní. Nesdílím tento názor maje za to,
Ïe splnilo svÛj informativní cíl a poslání prvého, byÈ ponûkud nevyváÏeného kon-
taktu mezi institucemi, zab˘vajícími se v celostátním mûfiítku v˘chovou a v˘ukou
k ochranû a tvorbû Ïivotního prostfiedí. Na jeho základû probûhla dal‰í etapa ma-
pování institucí a ãinnosti v uvedeném oboru a zejména pfiihla‰ování titulÛ skript
s moÏností ‰ir‰ího, aÏ celostátního vyuÏití.

Celá akce probûhla pod zá‰titou Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR, které je ma-
jitelem skript (distribuovan˘ch s pfiihlédnutím k poÏadavkÛm ‰kol a fakult a ne-
prodejn˘ch). Vedoucím projektu bylo Centrum UK pro Ïivotní prostfiedí (fiízené
doc. RNDr. Bedfiichem Moldanem, CSc.), realizátorem projektu Stfiedisko projek-
tu PHARE – Ústav environmentálního inÏen˘rství V·B-TU v Ostravû se sídlem ve
Fr˘dku– Místku (vedoucí doc. Ing. Prabir Ganguly, CSc.); skripta vytiskla tiskárna
Kleinwächter ve Fr˘dku– Místku. Samozfiejmû hlavní díl práce odvedli autofii skript
z vût‰iny fakult ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol. Jeden titul (Faktor ãtyfii) je zdafiil˘m pfiekla-
dem práce, pocházející z prestiÏního Ústavu pro klima, energii a Ïivotní prostfiedí
ve Wuppertalu (fieditel K. U. Weizsäcker), v pofiadí tfietí titul je pfiehledem envi-
ronmentální v˘uky na ãesk˘ch vysok˘ch ‰kolách (se stavem od poãátku roku 1996).

Z VUT se na nûkolika titulech podíleli prof. ·álek (FAST), doc. Rozman
(FEI), Ing. Pospíchal (FS), dr. Picka a prof. Matou‰ek (FCH). To
pravdûpodobnû odpovídá moÏnostem VUT v celostátní konkurenci.

V dobû projektu probíhala dal‰í informaãní a koordinaãní setkání. V únoru 1996
to byl semináfi o environmentální v˘uce na technick˘ch a ekonomick˘ch fakultách 
vysok˘ch ‰kol v Ostravû, jehoÏ se z VUT úãastnili zástupci FS, FEI, FT a FCH, kter˘
byl jiÏ v˘znamn˘m a konstruktivním setkáním k organizaci pre –  i postgraduální-
ho studia.

Posledním setkáním, které jiÏ mohlo hodnotit v˘sledky projektu, byl semináfi
„V˘chova k trvale udrÏitelnému rozvoji“ na UK, konan˘ 16. ledna
1997, jehoÏ se z VUT úãastnil jiÏ jen zástupce FCH. Ten podal rovnûÏ zprávu o svû-
tovém kongresu „Challenges for Sustainable Development“ (1996) v Amsterdamu,
jehoÏ byl spoluorganizátorem. Na semináfii probûhla plodná debata k zamûfiení v˘-
chovy k trvale udrÏitelnému rozvoji na základních, stfiedních a vysok˘ch ‰kolách.
Zástupcem FCH VUT byl zdÛraznûn v˘znam této v˘chovy na technick˘ch vysok˘ch
‰kolách vzhledem k místu a úloze technické inteligence v ãist‰ích technologiích
a ãist‰í produkci a k její specifické spoleãenské – lokální i globální – odpovûdnosti.

Prof. Ing. Jifií MATOU·EK, DrSc.
Fakulta chemická VUT

Seznam skript vydan˘ch v rámci projektu Services for
Universities

■ Faktor ãtyfii
■ Indikátory trvale udrÏitelného rozvoje
■ Pfiehled v˘uky problematiky Ïivotního prostfiedí a trvale udrÏitelného rozvoje na
vysok˘ch ‰kolách âeské republiky
■ Pfiehled osnov t˘kajících se Ïivotního prostfiedí a trvale   udrÏitelného rozvoje na
vysok˘ch ‰kolách âeské republiky
■ Vyhofielé jaderné palivo
■ Speciální agroekologie
■ Obecná agroekologie
■ Technologie a technika skládkového hospodáfiství
■ Úvod do vegetaãní ekologie
■ Synantropní vegetace
■ Mikrobiální ekologie vody
■. âesko – anglick˘ terminologick˘ glosafi z oblasti práva Ïivotního prostfiedí
■ Plánování venkovské krajiny
■ Ochrana genofondu
■ Moderní statistické metody pro Ïivotní prostfiedí
■ Hydrologie v Ïivotním prostfiedí
■ Geologie a Ïivotní prostfiedí
■ Environmentální vzdûlání a v˘chova
■ Základy v˘vojové toxikologie a teratologie
■ Geofyzikální metody v ochranû a tvorbû Ïivotní prostfiedí
■ V˘chova v pfiírodû
■ Územní ochrana pfiírody a krajiny v âeské republice
■ Biomasa a její energetické vyuÏití
■ Lidská sídla v podmínkách trvale udrÏitelného rozvoje
■ Anaerobní technologie v ochranû Ïivotního prostfiedí
■ Ekologická rizika spojená s v˘robou a pouÏitím chemick˘ch látek a ochrana 
proti nim
■ Malé vodní nádrÏe v Ïivotním prostfiedí
■ Základy obecné a speciální toxikologie
■ Krajinné plánování
■ Odpadové hospodáfiství
■ Ekologické inÏen˘rství
■ Odpady a druhotné suroviny v zemûdûlsko– potravináfiském komplexu
■ Podnikové systémy zabezpeãování ochrany Ïivotního prostfiedí a jeho provûfio-
vání
■ Anglicko – ãesk˘ a ãesko – anglick˘ slovník pojmÛ pouÏívan˘ch v hydrobiologii
a ekologii mokfiádÛ
■ Ekologické aspekty rozhodování podnikÛ a základy ekologického managementu
■ Trvale udrÏiteln˘ rozvoj a strategie ochrany Ïivotního prostfiedí
■ Îivotní prostfiedí a trvale udrÏiteln˘ rozvoj v soustavû globálních problémÛ
■ Základy ekologické obnovy prÛmyslové krajiny
■ Ekologická bilance –  hodnocení Ïivotního cyklu
■ Environmental Impact Assessment and Environmental Audit
■ Základy ekologické politiky
■ Ekologie a zdraví ãlovûka
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V minulém ãísle jsme uvefiejnili ãlánek „Komplex uzlového leti‰tû Brno: v˘zva

k ãinu a prosperitû“, kter˘ redakci zaslal Michael Dymáãek, fieditel Business and

investment Promotion Group. Inc.

Na základû nûkolika dotazÛ, které po oti‰tûní v ãasopise do redakce pfii‰ly, chce-

me upozornit, Ïe cílem jeho uvefiejnûní nebyla propagace projektu ze strany VUT,

n˘brÏ jeho prezentace urãená k odborné diskusi, tedy i polemické. Tato diskuse

mÛÏe odkr˘t i dal‰í fakta, která na‰i informovanost o této problematice roz‰ífií.

V tomto ãísle pfiiná‰íme první (polemickou) odezvu.

Pár poznámek k dopravû v Brnû a její potfiebû ve formû
UZLOVÉHO LETI·Tù

Do celé fiady aktivit ãlovûka dne‰ní doby, zafiaditeln˘ch do souvislostí s jeho eko-
nomickou a dnes pfiímo civilizaãní ãinností –  jako je energetika, prÛmysl, zemû-
dûlství a dal‰í –  patfií neodmyslitelnû také doprava. Nelze pochybovat o tom, Ïe
napfiíklad  uvolnûní svazkÛ poddanství koncem 18. století v na‰ich zemích vedlo
k tlaku a poÏadavkÛm na dopravu. Akãní rádius jednotlivce se zvût‰oval, aÏ po dra-
matické zmûny posledních desetiletí, které zapfiíãinily, Ïe je dnes v dosahu kaÏdé-
ho jednotlivce cel˘ zemsk˘ glóbus. Je logické, Ïe se na jednu rovinu dostává klad-
né i záporné pÛsobení, a záleÏí na nás, na kaÏdém jedinci a také na vedení spoleã-
nosti, zda bude kladné pÛsobení podpofieno a zda negativní dopady budou ome-
zeny. Koneãnû jde o Ïivot kaÏdého jednotlivce a souãasnû o Ïivot celé komunity,
která daleko pfiesahuje –  co do ãasového horizontu –  bytí jedince.

Pokud jde o mûsto a jeho v˘znam v Ïivotû jedince i komunity, stálo by za to se 
zamyslet nad pfiísahou státu – mûsta – ATÉNY:

Budeme vÏdy usilovat o ideály a posvátné vûci mûsta; budeme neustále usilovat

o podnícení smyslu vefiejnosti pro povinnost, budeme mít v úctû a poslu‰nosti

v‰echny mûstské zákony; budeme pfiemûÀovat mûsto tak, aby nebylo hor‰í, ale 

naopak lep‰í a krásnûj‰í, neÏ jaké jsme je dostali my.

V na‰em ãase tedy pÛjde o vymezení socioenvironmentálního úseku v ãinnosti
mûsta proto, Ïe právû problematika Ïivotního prostfiedí a vztahy jednotlivcÛ na se-
be úzce navazují a vymezují i moÏnosti, cíle a dopady v dané plo‰e mûsta. Z ‰ir‰ích
pohledÛ tedy jde o zdraví, a to jak jednotlivce – aby proÏil svÛj Ïivot plnû – tak
i o zdravé mûsto, které naplní nejen v onom vymezeném socioenvironmentálním
úseku v‰e kladné. Zdravé mûsto soustfieìuje procesy, které tvofií moÏnosti zdraví
pro jeho obyvatele. Znamená to také, Ïe obvykle nemÛÏe jednotlivec vystihnout
ony potfieby a cíle a Ïe jen soustfiedûn˘m úsilím více zainteresovan˘ch lze jich 
dosahovat. Zajisté opakovanû, protoÏe kaÏdá doba s sebou nese své civilizaãní 
poÏadavky, které se snaÏí  uplatnit, pfiiãemÏ vyuÏívá i poznatkÛ z minulosti. Mezi
takové musí na prvním místû stát ãistota, vysoká jakost fyzikálního prostfiedí, 

udrÏovan˘ a vyváÏen˘ ekosystém a rovnûÏ fungující ekonomika. NemÛÏeme opo-
menout téÏ pocit historické, biologické a kulturní sounáleÏitosti komunity, proto-
Ïe mûsto je zatûÏkávací zkou‰kou lidské zku‰enosti, lidského v˘voje a lidského
zdraví, je centrem prÛmyslu, stfiediskem nápaditosti a inovací a prostorem pro roz-
voj schopností a proÏití v‰ech Ïivotních funkcí jednotlivce beze strachu, v plné du-
‰evní a sociální síle. A samozfiejmû toto v‰e váÏe na politiky v ãele mûsta, na zá-
stupce komunity, ktefií ji fiídí a ve vymezeném ãase vedou, znaãnou zodpovûdnost.
Je skuteãností, Ïe vymezen˘ ãas –  volební období –  je z hlediska Ïivota mûsta vel-
mi krátk˘, dopady rozhodnutí z tohoto období v‰ak jsou mnohdy vidût aÏ po de-
setiletích. Jako pfiíklad zde mÛÏe b˘t brnûnské nádraÏí, situované sem v samotném
zaãátku Ïeleznice, tedy pfied 160 lety (!)

âlánek „Komplex uzlového leti‰tû Brno: v˘zva k ãinu a prosperitû“ ve 2. ãísle 
leto‰ních UDÁLOSTÍ NA VUT mne skuteãnû vyzval, a sice k v˘‰e zahájené úvaze
a k dále pak uveden˘m faktÛm i otázkám. Opravdu je to v˘zva k prosperitû? Koho
a kde? Pokud je fieã o Brnû, tak se zkusme vrátit k Ïeleznici. Tak jako Ïeleznice 
byla do Brna zavedena proto, Ïe ji skuteãnû Brno potfiebovalo je‰tû pfied jejím 
uvedením do provozu (a je pravdou, Ïe pak Ïeleznice dal‰í rÛst mûsta zfiejmû 
stimulovala...), je tfieba se ptát, zda a jak velké – perspektivní – leti‰tû Brno 
potfiebuje.

ProtoÏe se s touto problematikou seznamuji nûkolik let, tak mohu odhadnout, Ïe
uzlové leti‰tû zde nemá uplatnûní. Není vozit co a koho v tak velk˘ch poãtech a ob-
jemech. Osobnû jsem se jako ãlen Rady mûsta Brna (1990 –  1994) zasazoval pfii 
opakovan˘ch návrzích Michaela Dymáãka za vypracování základní dokumentace pro
toto uzlové leti‰tû, tedy za studii proveditelnosti, aby se ukázala v‰echna pro a pro-
ti (i kdyÏ jsem pfiesvûdãen, Ïe uzlové leti‰tû není tfieba). Jin˘mi slovy, aby se to v‰e
zhodnotilo v fiadû parametrÛ, a nikoliv v souboru textÛ. I proto jsem byl v lednu
1995 jedním ze zakládajících ãlenÛ obãanského sdsruÏení „Za rozumné leti‰tû

Názory, komentáfie
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Brno“, které pfiedloÏilo tfii moÏnosti obyvatelÛm území, jeÏ by bylo stavbou a pro-
vozem uzlového leti‰tû ovlivnûno. Dotázan˘ obãan se po pfieãtení podepsal do pat-
fiiãného sloupce. Získali jsme více neÏ 10 tisíc podpisÛ, ov‰em s drtivou vût‰inou
ve sloupci „jsem pro leti‰tû MLST– 1“.

Na tomto místû je tfieba vysvûtlit, Ïe leti‰tû tohoto typu je vût‰inou nástupní nebo
cílovou stanicí, kde je zaji‰Èován provoz charterov˘ch letÛ, veletrÏních a rekreaã-
ních linek s cílov˘m stavem kolem 1 mil. cestujících roãnû (coÏ znamená kaÏd˘ch
12 minut jedno letadlo). V‰e by se odehrávalo na dne‰ní plo‰e leti‰tû.

Nechci pfiímo polemizovat s celou náplní ãlánku, co zde chybí, co se mi vÛbec ne-
zdá apod. Nemohu si v‰ak odpustit upozornûní na skuteãnosti, Ïe pfiedloÏené fie-
‰ení uzlového leti‰tû jaksi neuvaÏuje s obyvateli území o plo‰e 50 km2 (Brno má
230 km2 ) a jejich Ïivotním prostfiedím. Je zde v‰ak bez doloÏení uvádûno, jak se
zlep‰í Ïivotní prostfiedí... K ekonomick˘m podkladÛm, kde se h˘bou miliardy do-
larÛ, se nemohu vyjádfiit, snad i ekonomové by na‰li k tomu svÛj komentáfi. Moje
zásadní poznámka se t˘ká problematiky Ïivotního prostfiedí, a omlouvám se, Ïe
pfiedmluva je tak dlouhá...

Pfiedpokládejme tedy, Ïe uzlové leti‰tû – jako typ mezikontinentálního leti‰tû
s pfievahou tranzitní dopravy osob a zejména zboÏí – zv˘‰í v dané chvíli stávající zá-
tûÏ okolí dopravou pozemní. Jeden vzlet nebo pfiistání kaÏdou minutu mezi 
5. a 21. hodinou by dennû obná‰elo kolem 950 letadel a k tomu pfiepravu 30 mi-
lionÛ pasaÏérÛ! Tedy souãet emisí z motorÛ letadel i pozemních vozidel by byl
i pfies pokrok v horizontu nûkolika let daleko vy‰‰í neÏ dnes, coÏ lze dokumentovat:

Poãítejme s jednou minutou pobytu letadel v prostoru Brna, a to pouze pro start,
pfiiãemÏ pro pfiistávání se spotfiebou paliva v daném okruhu mûsta neuvaÏujeme.

Dle mého odhadu bude létat 50 % proudov˘ch letadel, 45 % turbovrtulov˘ch 
letadel a 5 % pístov˘ch letadel. Jejich spotfieba bude následující:

Proudové letadlo (spotfieba 0,04 aÏ 0,08 kg.h1 na 1 N tahu, uvaÏuji 0,06). JUMBO
JET má 4 motory, kaÏd˘ s tahem 230 kN, tj. spotfieba za jednu minutu pfii startu
u tohoto letadla odpovídá cca 900 kg paliva. Tûchto letadel by bylo dennû cca 475,
z toho startujících polovina, tj. 237. Denní spotfieba by tedy ãinila 218 t paliva, roã-
ní pak 79.600 t paliva.

Turbovrtulové letadlo (spotfieba 0,25 –  0,50 kg.h1 na 1kW, uvaÏuji 0,40). BûÏnû
mají tato letadla 2 motory, kaÏd˘ po 1.500 kW, z toho vychází spotfieba za jednu

minutu na 1.200 kg. Dennû poletí 427 letadel, z toho startujících polovina, tj. 213
letadel, které spotfiebují pfii startu 255 t paliva, roãnû pak 93.000 t.

Pístová letadla (spotfieba 0,23 aÏ 0,40 kg.h1 na kW, uvaÏuji 0,30): tato letadla b˘-
vají vybavena motory o 180 kW, jejich spotfieba paliva za jednu minutu vychází na
54 kg. Tûchto letadel bude 58, z nich startovat bude polovina, tj. 29. Spotfieba se
pak bude pohybovat kolem 1.566 kg dennû, tedy za rok 571 t paliva.

Celkem tedy bude spotfiebováno ve vymezené plo‰e Brna a brnûnského okolí ne-
jménû 173 tis. t paliva. Zde si dovolím uvaÏovat s v˘vojem leteck˘ch motorÛ a na-
pfiíklad pro rok 2006 vzít z tohoto mnoÏství jen polovinu, tedy 85 tis. Budeme-li
v‰ak uvaÏovat s celou trasou nad územím republiky, pak jsou tato ãísla pouh˘mi
cca 10 aÏ 20 % z celkového mnoÏství paliva spotfiebovávaného nad územím âR na
základû provozu uzlového leti‰tû. Je dále moÏné uvaÏovat o spalinách, jednotliv˘ch
‰kodlivinách atd., coÏ v‰ak pfiesahuje rámec této poznámky. Staãí v‰ak uvést a po-
rovnat, Ïe v âeské republice se v roce 1995 spotfiebovalo 66 tis. t leteckého petro-
leje a 3 tis. t leteckého benzínu! Bez dûlení na obû paliva lze konstatovat, Ïe toto
leti‰tû by (pouze pro starty) spotfiebovávalo (jiÏ po inovaci motorÛ...) 1,23 krát ví-
ce leteckého paliva neÏ pfiedloni celá republika. Pfii úvahách o celé letové trase
z Brna startujících a do Brna pfiilétajících letadel nad na‰ím územím (musíme pfii-
hlédnout k celému poãtu letadel –  zatím jsem uvaÏovali jen o startujících) by do-
sahovala spotfieba paliva zhruba kolem deseti–  aÏ patnáctinásobku celé republiky.
Pokud bychom se chtûli zam˘‰let nad zatíÏením ovzdu‰í emisemi, pak je obtíÏné
nûco dál porovnávat. Je skuteãností, Ïe ve zmínûném ãlánku popisujícím v‰echny
v˘hody leti‰tû tyto souvislosti byly opomenuty.

Kladu tedy otázku, k ãemu by byly miliardy dolarÛ, kdyby nebylo co d˘chat? A bu-
du mít doslova kacífiskou otázku: opravdu pÛjde v˘voj zejména v letecké dopravû
(poãty osob, náklad, prodluÏování vzdáleností) trvale exponenciálnû? Co kdyÏ se
omezí potfieba cestování proto, Ïe bude moÏné v‰e technicky pfienést „Ïivû“? A sku-
teãnû bude –  s ohledem na rozpory mezi Severem a Jihem a snahy o trvale udrÏi-
teln˘ rozvoj –  tfieba tak rozsáhlé mezikontinentální dopravy? Tûch otázek by se ji-
stû na‰lo více. Chybí právû ona studie proveditelnosti, která by na mnoho otázek
odpovûdûla. Je nepochybné, Ïe takové a obdobné projekty je tfieba posuzovat
i z hlediska dopadÛ na Ïivotní prostfiedí (zákon âNR ã. 244/1992 Sb.) a zcela urãi-
tû i na úrovni vlády (porovnejme s náklady na Ïelezniãní koridor a dopady stavby
koridoru na okolí). Pfii na‰í cestû do Evropské unie v‰ak musíme mít na zfieteli i pfii-
pravované Nafiízení Rady EU o strategickém hodnocení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí,
které mj. poÏaduje “popis pravdûpodobn˘ch v˘znamn˘ch ekologick˘ch efektÛ,
zpÛsoben˘ch pfiijetím strategie (vlivy na lidské zdraví, faunu a flóru, pÛdu, vo-

du, vzduch, klima a krajinu, materiální statky, kulturní dûdictví a vzájemné

vztahy mezi tûmito vlivy“).

Dr. Ing. Zdenûk POSPÍCHAL

Dr. Ing. Zdenûk Pospíchal, pracovník Ústavu procesního a ekologického inÏen˘r-

ství Fakulty strojní VUT v Brnû, drÏitel osvûdãení odborné zpÛsobilosti ke zpra-

cování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, ãinnosti nebo technologie na 

Ïivotní prostfiedí dle zákona âNR ã. 244/1992 Sb.

Ilustraãní foto: Pfiemysl JANÍâEK
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V poslední dobû studenti iniciovali vydávání elektronick˘ch  skript. 

V této souvislosti bych rád uvedl nûkteré skuteãnosti a úvahy.

V‰e zaãalo hodnocením  souãasného  stavu, kdy studenti tfietích a vy‰‰ích roãníkÛ
mají v prÛmûru ménû neÏ jedny skripta na semestr, coÏ se jeví jako nevyhovující.

Na základû této skuteãnosti byly provádûny rÛzné rozbory, jejichÏ v˘sledkem byla
následují zji‰tûní:
•Vydávána jsou pfiedev‰ím skripta s velk˘m nákladem.
•Skripta vydaná v letech 1992 – 1994, která byla díky velkému zájmu vyprodána
a mezi studenty jiÏ nekolují, se vût‰inou nepfiipravují k reedici.
• Nemalá ãást pfiedná‰ejících, zejména u oborÛ blízk˘ch v˘poãetní technice, má
zpracovány pfiedná‰ky v elektronické podobû a v této je také bezplatnû zpfiístup-
Àuje studentÛm. Tyto materiály nemají povahu skript, ale mohou slouÏit jako 
základ pro jejich tvorbu.
• Existuje jisté mnoÏství skript, které jejich autorÛm  leÏí v ‰uplíku a ãeká na vy-
dání. Tato samozfiejmû obsahovû zastarávají.
• Skripta pro úzce profilované pfiedmûty nebudou nikdy vydána pro jejich mal˘
náklad.
• Ke v‰em skriptÛm vydan˘m v posledních letech existují elektronické pfiedlohy.
• Cena skript placená studenty odpovídá nákladÛm  na tisk a autorské honoráfie
jsou placeny z velké ãásti ediãním  fondem VUT, nebo jsou symbolické.

Zji‰tûné skuteãnosti vedly k úvaze zvefiejnit v‰echna tato skripta na WWW a auto-
rÛm za nû poskytnout pfiíslu‰né honoráfie. V˘‰e uvedená fakta vedla k zafiazení 
tohoto tématu do programu vefiejného zasedání Studentského parlamentu v listo-
padu 1996. Na tomto zasedání také pfiítomn˘ch 300 studentÛ vyvrátilo panu rek-
torovi ve‰keré argumenty proti elektronické formû skript. Bylo zde také konstato-
váno, Ïe nejvût‰ím problémem bude vyfie‰ení autorsk˘ch práv. Vzhledem k v˘hra-
dám ohlednû zatíÏenosti sítû a nutnosti stáhnout si celá skripta domÛ zde byla 
jako alternativa zmínûna moÏnost v˘roby CD-ROM.

Po dal‰ích diskusích mezi studenty se postupnû dospûlo k tomuto návrhu:
• Skripta by byla vydána na CD-ROM.
• Jeden disk by obsahoval ve‰kerá skripta fakulty. V pfiípadû men‰ích fakult by mo-
hl jeden disk obsahovat skripta dvou fakult, coÏ by zv˘‰ilo náklad a sníÏilo tak v˘-
robní cenu.
•CD by se vydávalo znovu kaÏd˘ rok.
• Cena CD by pro studenty  VUT nemûla  pfiesáhnout 250 Kã, coÏ je cena pfiijatel-
ná pro studenty a zároveÀ zaji‰Èuje nekopírovatelnost s ohledem na skuteãnost, Ïe
kusová v˘roba CD stojí více neÏ 300 Kã.
• Jako nejvhodnûj‰í formát se jeví HTML 3.0
• Pfiedpokládan˘ náklad pro první rok by ãinil zhruba 500 ks pro velké fakulty.

V˘hody:
• Skripta jiÏ jednou vydaná je moÏné aktualizovat kaÏd˘m rokem, coÏ je znaãná v˘-
hoda vzhledem k souãasné rychlosti  technického pokroku vût‰iny oborÛ.
• Je moÏné alespoÀ v této podobû vydat i skripta pro uÏ‰í okruh studentÛ.
• Skripta je moÏné doplnit simulaãními programy a animacemi, coÏ zv˘‰í jejich 
názornost.
• Z ceny CD postaãí na samotnou v˘robu (pfii 500 ks)  cca 50 Kã (viz. [1]) + cca
20  Kã na zpracování materiálÛ a pfiípravu originálu. Po odeãtení zmínûn˘ch pfií-
m˘ch nákladÛ zÛstane ãástka 90 tis. Kã urãená na autorské honoráfie.
• V pfiípadû, Ïe pro pfiípravu skript byl pouÏit materiál  umístûn˘ na Internetu, je
moÏné zajistit automatick˘ odkaz pfiímo z místa, kde je tento materiál citován.
• Budou- li mít studenti ti‰tûnou i elektronickou podobu skript, vût‰inou pak po
skonãení kurzu, pro kter˘ jsou skripta urãena, prodají ti‰tûnou podobu dal‰ím roã-
níkÛm, coÏ zajistí kolování téhoÏ nákladu ti‰tûn˘ch skript mezi studenty po nes-
rovnatelnû del‰í dobu.

Nev˘hody:
–  Nutnost velk˘ch investic v prvním roce, a to jak na  zaplacení autorsk˘ch hono-
ráfiÛ, tak na zpracování  materiálÛ. V dal‰ích letech pak obû tyto poloÏky budou v˘-
raznû niÏ‰í, protoÏe je zde pfiedpoklad, Ïe cca 75% CD se oproti minulému roku
nezmûní, a tak nebude na tuto ãást nutné vynakládat ani korunu.  Díky této sku-
teãnosti se poãáteãní vysoké náklady v prÛbûhu let vrátí.

Závûrem bych rád zdÛraznil, Ïe v prÛbûhu vzniku a ujasÀování  tohoto projektu by-
lo vÏdy na elektronická skripta pohlíÏeno jako na doplÀující formu a jejich pfiípad-
né nasazení na místo ti‰tûn˘ch by mûlo nastat jedinû v pfiípadû, Ïe praxe prokáÏe
velk˘ zájem o tuto formu a zároveÀ velk˘ nezájem o ti‰tûnou podobu. Na v‰echny
va‰e pozitivní i negativní pfiipomínky se tû‰ím na adrese: 
XVYSEK00@stud.fee.vutbr.cz

Pavel V¯·EK
Fakulta FEI

Literatura: [1] Computerworld ã.16/93 str.11– 12

Redakãní poznámka:
Publikaãní oddûlení, které spravuje ediãní fond, podniklo v záleÏitosti vydávání
skript v elektronické podobû první kroky a k dal‰ím se chystá:

1. Vypracovalo nakladatelskou smlouvu pro elektronické ‰ífiení dûl (smlouvu zpra-
coval pfiední odborník dr. I. Telec)
2. Zakoupilo program Adobe Akrobat pro pfievod post textÛ do formátu PDF.
3. V 1. pololetí vystaví na Internetu první tituly skript.
4. Ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky pfiipraví projekt na vydá-
ní studijní literatury této fakulty na CD-ROM.

Dr. Alena MIZEROVÁ
vedoucí publikaãního oddûlení

Názory studentÛ

Jen s ti‰tûnou podobou skript uÏ v dne‰ní dobû nevystaãíme
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Zahraniãní oddûlení VUT informuje

• Pro zájemce, ktefií by se chtûli seznámit s ‰irokou nabídkou americké-
ho vysokého ‰kolství, je na zahraniãním oddûlení Rektorátu VUT k dis-
pozici „Applying to Colleges and Universities in the United States“.

• Znalost jazyka francouzského si mohou studenti zdokonalit úãastí na
bezplatn˘ch kurzech francouzského lektora pana Joffre Camille.
Pondûlí FaMe Zlín: 13.00 – 17.00 hod
Stfieda FAST: 16.00 – 17.30 hod
âtvrtek Rektorát VUT 15.30 – 17.00 hod

• O studijních oborech a podmínkách studia na VUT v Brnû publikujeme infor-
mace v ãasopisech Transworld Education a International Study
Guides, které jsou k nahlédnutí na zahraniãním oddûlení.

• V sobotu 5. 4. 1997 v 10.00 a 14.00 hod probûhne v Bratislavû v hotelu
Kyjev, Rajská 2, „náborov˘ den“ na CAMP AMERICA. Úspû‰ní uchazeãi 
budou mít v létû moÏnost pracovat za kapesné v USA v dûtském letním tábofie a po
jeho skonãení budou moci cestovat po USA. Studenti mají mít minimálnû 18 let
a dobrou znalost mluvené angliãtiny. S sebou pak 2 doporuãení v angliãtinû od 
uãitele, ãi zamûstnavatele, 1 pasovou fotografii, vklad 64 USD a dal‰í vhodná 
potvrzení. Více se dozvíte pfiímo na Camp America, Dpt. BD, 37 A Queens Gate,
London SW7 5HR, fax: 0044 171 7377, E– mail: brochure@campamerica.co.uk

• Akademická informaãní agentura (AIA) nabízí letní jazykové a odbor-
né kurzy pro studenty. Jejich seznam naleznete na dûkanátech jednotliv˘ch 
fakult. Termín podání pfiihlá‰ek je 30. 4. 1997.

• V rámci programu AKTION âeská republika –  Rakousko mo-
hou studenti získat stipendia. Kontaktní adresa: Jednatelství programu AKTION,
DZS M·MT âR, SenováÏné námûstí 26, 111 21 Praha, tel. 2439 8202, 2439 8234,
2423 0069, fax: 2422 9697, e– mail: aktion@dzs.cz

Doc. Ing. arch. Helena ZEMÁNKOVÁ, CSc.

prorektorka pro zahraniãní styky

V minulém ãísle ãasopisu jsme v rubrice Dûní kolem nás psali o pfiedání Ceny mûs-

ta Brna za rok 1996. Milou okolností zmínûné akce bylo, Ïe autorkou ceny –

bronzové plastiky – je studentka Fakulty v˘tvarn˘ch umûní VUT v Brnû Miroslava

·OBROVÁ. Zastupující dûkan FaVU prof. Vladimír Preclík nám k tomu poskytl

bliÏ‰í informace, o které se s vámi chceme podûlit.

Z iniciativy rektora VUT prof. Petra Vavfiína a s finanãním pfiispûním VUT se dva 
ateliéry Fakulty v˘tvarn˘ch umûní (ateliér sochafiství a ateliér prÛmyslového desig-
nu) spolu s ústavem kreslení a modelování na Fakultû architektury VUT zúãastnily
soutûÏ o nejlep‰í návrh Ceny mûsta Brna. Tou mûl b˘t plastick˘ objekt, jehoÏ pro-
stfiednictvím by pfiedstavitelé mûsta Brna oceÀovali práci v˘znaãn˘ch osobností, jíÏ
v˘znamnû ovlivnili kulturní Ïivot moravského regionu.
SoutûÏ probûhla ve tfiech kolech. První, interní kolo se konalo na FaVU a z nûj 
bylo do druhého kola vybráno 21 návrhÛ (z ateliéru sochafiství 17, z ateliéru prÛ-
myslového designu 3, z ústavu kreslení a modelování 1). Tyto návrhy pak byly pfied-
loÏeny i k posouzení na Magistrátû mûsta Brna.
SoutûÏní práce ve druhém kole posuzovala porota sloÏená z tfií brnûnsk˘ch rekto-
rÛ MU, VUT a JAMU, dvou námûstkÛ primátorky a dal‰ích pfiedních kulturních 
osobností. Jury, jíÏ pfiedsedala primátorka mûsta Brna JUDr. Dagmar Lastovecká, se
rozhodla vybrat do závûreãného kola celkem sedm návrhÛ. Z nich pak urãila a
ocenila tfii nejlep‰í. Návrh brnûnského znaku Miroslavy ·obrové, posluchaãky 5.
roãníku sochafiství na FaVU, tedy – jak uÏ jsme v úvodu pfiedeslali – v soutûÏi zví-
tûzil. Druhé místo obdrÏel posluchaã 2. roãníku ateliéru sochafiství za návrh nazva-
n˘ Petrov a na tfietím místû skonãil návrh brnûnského kola posluchaãe 5. roãníku
ateliéru sochafiství Jifiího Marka. Porota dále rozhodla, Ïe návrh posluchaãky 5. roã-
níku ateliéru sochafiství Veroniky Milotové, proveden˘ v kovu (s názvem Soukolí),
bude zakoupen k dal‰ímu uplatnûní.
Ocenûné návrhy byly posléze odlity do bronzu a v souãasné dobû jiÏ mnohé z nich
na‰ly svého vdûãného majitele.                                                                  (red)

Miroslava ·obrová –  Znak mûsta Brna (vítûzn˘ návrh)

Práce studentÛ pro mûsto Brno

CKM 2000, Skrytá 2, 602 00 Brno
05/ 42 32 12 47, 42 21 31 47; fax 42 21 26 90

• prÛkazy na slevy pro studenty ISIC, pro uãitele 
ITIC, pro mládeÏ GO 25 a EURO 26 a KMC

• jednosmûrné a zpáteãní letenky do celého 
svûta za speciální tarify s roãní platností
Zurich, Geneva 4.470 Kã
Paris 6.500 Kã, London od 5.690 Kã
New York 11.600 Kã a dal‰í

• cestovní poji‰tûní od 21 Kã/den
• autobusové linky po celé Evropû
• vlakové jízdenky pro osoby mlad‰í 26 let

CK pro studenty, uãitele a mládeÏ
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12. února leto‰ního roku se doÏil devadesát˘ch narozenin ná‰ pfiední geotechnik
a vynikající pedagog prof. Ing. dr. Vojtûch MENCL, DrSc., kter˘ vykonal mnoÏství
zásluÏné práce pro ãeské i slovenské stavebnictví a zaslouÏil se o rozvoj inÏen˘rské
geologie, a to i v mezinárodním mûfiítku. SvÛj vdûk, uznání, vzpomínku, úctu i lás-
ku pfii‰li oslavenci vyjádfiit mnozí jeho spolupracovníci, b˘valí studenti a dal‰í 
kolegové na konferenci konané právû u pfiíleÏitosti jeho jubilea.

S panem profesorem jsem se se‰la jedno krásné, jiÏ slunné pfiedjarní odpoledne

v jeho skromném bytû na Má‰ovû ulici. Pfiivítal mû v elegantním svûtlém obleku

s vázankou a v dobré du‰evní pohodû i pfies zdravotní potíÏe, které ho maliãko

trápí v dÛsledku nedávného úrazu. Pan profesor zosobÀuje dÛstojné a klidné stá-

fií, nepl˘tvá mnoha slovy, a aã cítíme z jeho tváfie trochu smutek nad upl˘váním

Ïivota a ztrátami nejbliÏ‰ích, pfiece jen tu a tam vy‰lehnou z jeho slov jiskfiiãky

humoru.

Máte za sebou opravdu dlouhou Ïivotní pouÈ. Pojìme se
po ní vydat nazpátek a zastavit se u nûkter˘ch jejích za-
jímav˘ch ãi dÛleÏit˘ch okamÏikÛ. Prozraìte, ãím jste
chtûl b˘t jako mal˘ kluk?
Náhodou tím, ãím jsem nakonec cel˘ Ïivot byl. ·el jsem zkrátka ve ‰lépûjích svého
dûdeãka i otce, kter˘ pracoval na plzeÀském stavební úfiadû a mimochodem pro-
jektoval poslední ãesk˘ kamenn˘ most v Plzni.

Jin˘mi slovy u vás se ta stavafiina dûdila z generace na
generaci.
Ano. Stavebnímu oboru se vûnuje i mÛj bratr Jifií, kter˘ pracuje na Technické uni-
verzitû v Bratislavû, mÛj syn Vojtûch i vnuãka Eva.
Pocházíte z Plznû, ale nakonec jste velkou ãást svého
Ïivota proÏil v Brnû. Co vás sem pfiivedlo?

Jednak práce na tunelu, kter˘ jsme stavûli na ti‰novské trati. Tu zaji‰Èovala firma 
J. V. Velflík a já jsem v ní pracoval jako prokurista. V Brnû mi pak byla nabídnuta
moÏnost pfiedná‰et na vysoké ‰kole. Tehdy – v roce 1945, po osvobození – jsem
byl jmenován mimofiádn˘m profesorem.

Vím o vás, Ïe jste se podílel na fiadû staveb. Kter˘m jste
se ve své praxi nejvíce vûnoval?
Hlavnû projektÛm a stavbám tunelÛ.

Co vás více bavilo, projekãní, anebo pedagogická ãinnost?
To se mûnilo podle Ïivotních okolností. KdyÏ jsem na vysokou ‰kolu pfii‰el, byl
jsem tou prací nad‰en, kdyÏ mû pozdûji odtud vyhazovali, tak uÏ jsem tak nad‰en˘
nebyl.

Mûl jste tedy také problémy s b˘val˘m reÏimem?
Jako ostatnû kaÏd˘ z tûch star˘ch profesorÛ.

Coby pedagog jste se setkával s rÛzn˘mi generacemi
studentÛ. Myslíte si, Ïe dne‰ní mládeÏ je jiná, neÏ byla
ta pfied ní, ãi ta, k níÏ jste jako student patfiil vy?
Uvûdomuju si spí‰ rozdíl mezi studentem z roku 1945 a mlad˘m ãlovûkem z jin˘ch
období, neboÈ tehdej‰í mládeÏ byla du‰evnû i morálnû poznamenána váleãn˘m
traumatem a nûmeck˘m útiskem. Ale to se vyhojilo, neboÈ mládí se uzdravuje rychle.

Jaké pfiednosti oboru geotechnika byste zdÛraznil dne‰-
nímu mladému ãlovûku, kter˘ uvaÏuje o tom, zda studo-
vat ãi nestudovat tento obor?
Je to neobyãejnû tvÛrãí obor, kde se sluãuje praxe s teorií, a kaÏd˘ má moÏnost pro
tuto oblast nûco konkrétního vykonat, coÏ je jistû poutavé.

Podílel jste se na fiadû projekãních úkolÛ a mû by zají-
malo, kter˘ povaÏujete za nejzajímavûj‰í ãi nejpfiínos-
nûj‰í pro vá‰ profesní rÛst nebo rozvoj va‰eho oboru?
¤ekl bych, Ïe nejpoutavûj‰í a s tro‰ku senzaãním nádechem bylo moje pracovní pÛ-
sobení v Rumunsku, kde jsem se úãastnil projektování tamních pfiehrad a tunelÛ,
tedy rozsáhl˘ch staveb realizovan˘ch v nepfiízniv˘ch geologick˘ch podmínkách.
Velké uspokojení a opût i pocit senzaãnosti mi také pfiinesl pobyt v Peru po ka-
tastrofálním zemûtfiesení, kdy se sesula horská úboãí a zavalila obydlené osady.
Tehdy tam také zahynula i skupina na‰ich horolezcÛ. Ná‰ t˘m studoval postiÏené
území a sv˘mi prÛzkumy i konkrétní záchrannou ãinností mûl zabránit vzniku dal-
‰ího nebezpeãí. Za mnohé také vdûãím Slovensku, kde jsem mnohá léta pracoval
a stál u fiady velk˘ch staveb, jak˘mi byly tfieba vodní díla Liptovská Mara nebo
Súãany.

Pojìme teì pane profesore opustit tvrd˘ svût práce
a trochu si popovídat o Ïivotû. Na které své Ïivotní ob-
dobí nejradûji vzpomínáte?
Nejkrásnûj‰ím obdobím mého Ïivota byly první pováleãné roky, tedy od roku 1945
do roku 1947, kdy jsem byl profesorem, narodily se nám dûti a Ïili jsme spokoje-
nû. Myslím si, Ïe na tuto dobu celá moje generace, co zaÏila válku, nejradûji vzpo-
míná. Po letech útisku a nesvobody se obnovovala demokracie a vefiejn˘ Ïivot se
zaãal rozvíjet. BohuÏel toto období mûlo krátké trvání.

âlovûk radûji vzpomíná na hezké chvíle svého Ïivota.
Ale v Ïivotû nûkdy zaÏíváme i chvíle smutnûj‰í ãi kru‰-
nûj‰í, nûkdy dokonce tragické. Musel jste takovou eta-
pou Ïivota také procházet?
Hlavnû pfied rokem, kdy zemfiela moje Ïena, s níÏ jsem proÏil cel˘ch 63 let spoleã-
ného Ïivota. A také tehdy, kdyÏ pfii dopravní nehodû zahynul mÛj bratr Václav a je-
ho Ïena Dobroslava. Byla to velká ztráta nejen pro na‰i rodinu, ale myslím i pro 
obor, v nûmÏ oba v˘znamnû pÛsobili, a tím byla historie a ochrana historick˘ch 
památek.

Rozhovor

Nejvíc jsem si váÏil upfiímn˘ch lidí
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DoÏil jste se krásného vûku, coÏ se zdaleka ne kaÏdému
podafií. Máte nûjak˘ recept na dlouhovûkost?
To nemám. Myslím si, Ïe je mi to dáno dûdiãnû. MÛj dûdeãek i otec se také doÏili
obdobného vûku.

Vy v‰ak i v tomto vûku zÛstáváte nadále aktivnû ãinn˘.
Domnívám se, Ïe právû tato aktivita, zejména du‰evní,
k dlouhému Ïivotu pfiispívá. âemu se v souãasné dobû
vûnujete?
Právû pí‰u teoretické pojednání o zvlá‰tním chování skalních hornin pfii zatíÏení,
které má vyjít v záfií. âas mû tedy honí, i kdyÏ by mi vyhovovalo pfii mém stáfií po-
malej‰í tempo. Na na‰em ústavu geotechniky spolupracuji s ostatními kolegy a na-
pfiíklad se podílím na geologickém prÛzkumu a zji‰tûní podmínek stavby dálnice
mezi Olomoucí a Lipníkem.

Jak se fiíká, nejen prací Ïiv je ãlovûk. âím jste se zab˘-
val ve volném ãase, mûl jste ãas na nûjak˘ koníãek?
KdyÏ jsem mûl ãas, tak jsem nejradûji maloval. Ten pokoj za vámi je vyzdoben
m˘mi veledíly. Jsou na nich místa, která jsem nav‰tívil, tfieba hory v Peru.

Jsou hezké a je milé zji‰tûní, Ïe technicky zaloÏen˘ ãlo-
vûk na‰el zábavu a odreagování v malování. Pane profe-
sore, jak˘m Ïivotním hodnotám jste v Ïivotû pfiikládal
nejvût‰í v˘znam?
Nejvíc jsem si váÏil upfiímn˘ch lidí. A zásada, které jsem se snaÏil –  pokud to ‰lo –
drÏet, byla poctivost.

Vá‰ Ïivot nebyl jistû procházkou rÛÏovou alejí, nûãím
snadn˘m a pohodln˘m. Zajímalo by mû, co vám dávalo
v Ïivotû rozlet a sílu, jaká Ïivotní filozofie?
KdyÏ se mû studenti ptají, jak se mají dívat na Ïivot, tak jim vÏdycky fiíkám –  vaÏte
si Ïivota a svého mládí. Cel˘ Ïivot máte pfied sebou a uÏ se ptáte, jak˘ to má smysl.
Mladí lidé jako by oãekávali, Ïe ten vnûj‰í svût a Ïivot naplní jejich vnitfiní du‰evní
Ïivot. Ale na to je tfieba jít obrácenû. KdyÏ budou sami Ïít bohat˘m du‰evním Ïivo-
tem, pak nebudou potfiebovat, aby nûco nebo nûkdo jim ho nûjak naplÀoval. A aby
takto umûli Ïít, musí si kaÏdého okamÏiku v Ïivotû váÏit.

Pane profesore, dûkuji vám za rozhovor.
Yvonne KONEâNÁ 

Îivotopis prof. Ing. dr. Votûcha Mencla, DrSc.

Narodil se 12. února 1907 v Plzni. Studoval na Stavební fakultû âVUT v Praze. Po

ukonãení studia v roce 1931 byl dva roky asistentem u prof. Z. BaÏanta. Do roku

1945 pracoval na mnoha stavbách, pfieváÏnû Ïelezniãních, tunelov˘ch a vodo-

hospodáfisk˘ch u firmy J. V. Velflík. Roku 1945 byl jmenován profesorem na

Vysoké ‰kole technické Dr. Bene‰e v Brnû. V letech 1951 aÏ 1953 zastával akade-

mickou funkci rektora na Vysoké ‰kole stavitelství v Brnû, ze které pozdûji vznik-

lo Vysoké uãení technické. Na Fakultû stavební pÛsobil aÏ do dÛchodu a dodnes

se na ústavu geotechniky zúãastÀuje jako emeritní profesor pfiedná‰ek a odbor-

n˘ch prací.

Své odborné znalosti propÛjãil mnoha stavbám u nás i v zahraniãí.

Za v‰echny jmenujme napfiíklad VaÏské kaskády, pfieãerpávající elektrárny

Dlouhé Stránû, âiern˘ Váh, Dale‰ice, stabilitní problémy Severoãeského uhelného

revíru, velké pfiírodní sesuvy (napfi. v Peru nebo v Rumunsku) a dal‰í. Jako uzná-

van˘ znalec svého oboru také pfiedná‰el i na zahraniãních univerzitách. Neménû

v˘znamnou byla rovnûÏ jeho ãinnost publikaãní. Je autorem nûkolika kniÏních

publikací, z nichÏ napfiíklad InÏen˘rská geologie, kterou napsal spoleãnû s profe-

sorem Zárubou, byla pfieloÏena do mnoha jazykÛ. Nadále zÛstává aktivnû ãinn˘

a konzultuje fiadu staveb.                                                Foto: Anna PECKOVÁ

Cyklus „Rektofii brnûnské techniky“

Ve studijním roce 1918 – 1919 stanul v ãele brnûnské ãeské techniky profesor

Karel Ryska.

Karel Ryska se narodil dne 4. 11. 1868 v Hracholuskách u Rakovníka. Po maturitû
na Vy‰‰í reálné ‰kole v Rakovníku byl v letech 1886 – 1892 posluchaãem odboru
strojního inÏen˘rství na âeské vysoké ‰kole technické v Praze. V letech 1891 –
1892 pÛsobil jako suplent pro odbor strojní na âeské státní prÛmyslové ‰kole
v Brnû. Poté byl dva roky konstruktérem pfii stolici stavby strojÛ na âV·T v Praze,
v letech 1894 – 1898 uãitelem pro odbor strojní na V‰eobecné fiemeslnické ‰kole
ve Volyni. V letech 1898 – 1909 pÛsobil zprvu jako inÏen˘r a posléze jako vrchní
strojní komisafi státních drah v Lounech. Zde mûl k dispozici rozsáhlé dílny, v nichÏ
mohl rozvinout svÛj technick˘ talent. Dne 31. 1. 1909 byl Karel Ryska jmenován
fiádn˘m profesorem mechanické technologie na ãeské technice v Brnû.
Ihned po pfiíchodu do Brna zahájil profesor Ryska pfiípravy na reorganizaci své dis-
ciplíny. Snaha o nové seskupení pfiedná‰ek z technologie kovÛ v‰ak byla úspû‰nû
dovr‰ena aÏ ve studijním roce 1914 – 1915, kdy byla zfiízena docentura encyklo-
pedie mechanické technologie pro odbory stavebního, kulturního a chemického
inÏen˘rství.
Profesor Ryska se vûnoval pfiedev‰ím v˘zkumu povrchov˘ch úprav kovÛ, tepelného
zpracování kovÛ, obrábûcích strojÛ a nástrojÛ, vlastností dfieva. Napsal na 25 vût-
‰ích prací, z nichÏ mÛÏeme uvést napfi. Nûkteré nové zjevy v Ïelezáfiství, Organizace
na‰ich strojíren, Nástrojová ocel a její kalení, Obrábûcí stroje, Automatick˘ sou-
struh, Hoblovací stroje, V˘roba ozuben˘ch kol aj. Dále je autorem ãetn˘ch ãlánkÛ
v odborn˘ch ãasopisech, zvlá‰tû ve Strojnickém obzoru, a fiady odborn˘ch pÛvod-
ních ãlánkÛ v Ottovû slovníku nauãném. Byl rovnûÏ stál˘m spolupracovníkem
Teyssler– Koty‰kova Technického slovníku nauãného pro obor nástrojÛ a obrábû-
cích strojÛ a pro v‰eobecn˘ obor technologick˘.
Za tfiicet let svého pÛsobení na brnûnské technice byl ãtyfiikrát dûkanem odboru
strojního inÏen˘rství a elektroinÏen˘rství, a to v letech 1911 –  1912, 1920 –  1921,
1927 –  1928 a 1928 –  1929. Pfiedev‰ím jeho zásluhou byl ze skromn˘ch poãátkÛ
vybudován Ústav mechanické technologie I. vynikající úrovnû.
Profesor Karel Ryska zemfiel dne 20. 3. 1939 v Brnû.

PhDr. Renata KREJâÍ, Archiv VUT v Brnû

Prof. Ing. Karel Ryska

Foto: Z archívu VUT
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Kulturní a spoleãenské akce Brna
objektivem Anny Peckové

Nové skleníky brnûnské botanické
zahrady
21. února 1997 byl u pfiíleÏitosti 75. v˘roãí zaloÏení
univerzitní botanické zahrady Pfiírodovûdecké fakulty
MU v Brnû slavnostnû otevfien nov˘ areál skleníkÛ s
exotickou flórou. Ty staré jiÏ byly ve velmi ‰patném
stavu, a proto se v kvûtnu roku 1995 pfiikroãilo k v˘-
stavbû pûti nov˘ch skleníkÛ, které architektonick˘m
fie‰ením, netradiãní konstrukcí i pouÏitou technologií
a materiály mohou b˘t nejen chloubou Masarykovy
univerzity, ale i vzorem pro jiné botanické zahrady.
Unikátní skleníky mají b˘t zpfiístunûny odborné i laic-
ké vefiejnosti.

Pohled na vnitfiek prostfiedního, nejvy‰‰ího skleníku

z vnitfiního ochozu, odkud lze také pozorovat vzácné

rostliny.

Film Kolja
vzbudil diváck˘ úspûch a jejich autorÛm pfiinesl jiÏ fia-
du cen. Scénáfi, za kter˘ získal Zdenûk Svûrák âeského
lva, se doãkal uÏ také kniÏního vydání. 11. bfiezna se
autogramiády v v brnûnské knihkupectví Primus zú-
ãastnili dal‰í ocenûní – reÏisér Jan Svûrák a Andrej
Chalimon, kter˘ ve filmu ztvárnil malého ruského
chlapce Kolju. Sláva se jim teì doslova vû‰í na paty –
v knihkupectví pro velk˘ nával fanou‰kÛ, fotografÛ
a reportérÛ nebylo místeãko k hnutí, mnozí si museli
v dlouhé frontû poãkat na podpis. Andrej zÛstal klidn˘,
Jan Svûrák byl oãividnû udiven, takov˘ zájem neãekal.

Dramatik Arno‰t Goldflam a brnûnská básnífika Jifiina
Salaquardová s dcerou, která své matce ilustrovala
knihu Pohádky ze stfiíbrn˘ch hor. V‰ichni se se‰li pfii
autogramiádû 20. února v knihku-
pectví BONUS na Smetanovû ulici v Brnû, které
se zavázalo poskytovat pro studenty pûtiprocentní 
slevu na v‰echny kniÏní tituly.

Mezinárodní veletrh STYL a KABO
pfiedstavují nejnovûj‰í módní trendy v odívání, obuvi
a koÏené galanterii. Neobejdou se samozfiejmû bez
módních pfiehlídek. Na galaveãeru v poslední den 
této akce se vyhla‰ovaly ceny FASHION POINT a pfied-
stavili se nejúspû‰nûj‰í vystavovatelé, návrháfii a mód-
ní kolekce. 

âesk˘ ãlovûk si o svÛj Ïaludek dûlat starost nemusí.
MoÏná i to chtûl povûdût ministr zemûdûlství Josef
Lux na tiskové konferenci 4. bfiezna, v den zahájení
‰estice gastronomick˘ch veletrhÛ Salima,
Ibucop, Fruvex, Inteco, Pivex a Vinex.
Zájem o tento veletrh byl vskutku obrovsk˘, zúãastni-
ly se jej dva tisíce vystavovatelÛ z 31 zemí a osmdesát
tisíc náv‰tûvníkÛ.

Film mûsíce bfiezna
Larry Flynt
– dal‰í filmov˘ rebel Milo‰e Formana

FormanÛv nov˘ film poboufiil mravokárce a nadchl

milovníky filmového umûní.

Kolem nového filmu Milo‰e Formana se pr˘ trochu
strhl povyk. Vyrojily se otázky, o ãem vlastnû je a co
chce fiíci. Dokonce se nûktefií – zfiejmû nûjací moralis-
ti –  domnívají, Ïe film chce oslavovat pornografii. Ne
v‰ichni to tak ov‰em pochopili a myslím, Ïe mu nejlé-
pe mohli porozumût právû ãe‰tí diváci, ktefií si 
podobnû jako Forman mohou na základû své vlastní
zku‰enosti z dfiívûj‰ích ãasÛ citlivû uvûdomit kfiehké
hranice demokracie, rizika svobody a dÛsledky jaké-
hokoliv jejího okle‰tûní. Hlavní téma, vynofiující se 
tedy z pestrého filmového pfiíbûhu, je –  jak se uka-
zuje –  velmi Ïivé a má nám co fiíci i pfiimût nás k za-
my‰lení.
Kdo Ïije ve svobodné zemi, bere svobodu jiÏ jako 
samozfiejmost a moÏná si jí uÏ tolik neváÏí. Právû pro-
to pak –  z obav o její zneuÏití –  jí chce nûkde  (a nû-
komu) pfiistfiihnout kfiídla. Zde ve filmu se touto obû-
tí stává jak˘si anti– hrdina, tedy Ïádn˘ apo‰tol mrav-
nosti, n˘brÏ kontroverzní vydavatel proslulého, hojnû
nakupovaného a hojnû odsuzovaného pornografické-
ho ãasopisu Hustler. Díky nûmu a pfiedev‰ím tomu,
co v nûm uvefiejÀoval (jisté nechutnosti, mohli by-
chom fiíci) se dostal do kfiíÏku se zákonem. A svÛj 
osobní právní souboj spojil ve spolupráci s ‰ikovn˘m
obhájcem s bojem za demokratické svobody, které
mají platit pro v‰echny. Právní v˘klad je sloÏitûj‰í, 
av‰ak otázka, jak hodnotit morálnû sporné projevy, je
nûco, v ãem se mohou i fiadoví obãané li‰it. 
Film pfiiná‰í také odpovûdi, které sugestivnû tlumoãí
FlyntÛv obhájce a koneãnû i sám Larry Flynt, zejména
ve scénû, kde na filmov˘ch zábûrech porovnává, co je
hor‰í –  zda kaÏdodenní ukázky násilí a krveprolití,
které –  jako nûco normálnû vÏitého a takfika samo-
zfiejmého –  pfiedvádûjí masmédia –  ãi nahota, která
je ãlovûku pfiirozená, a tedy od Boha. Z filmov˘ch
scén kaÏd˘ jistû pfiitom usoudí, Ïe ãasopis má znaãnû
poklesl˘ vkus (jako jej ostatnû má z bídn˘ch pomûrÛ
vy‰l˘ zbohatlík Flynt i jeho extravagantní Ïena, kdyÏ
v honbû za senzací a ziskem zaãlení do souloÏe i ple-
chového panáka), av‰ak vadí– li to nûkomu, nemusí si
ãasopis kupovat. Tím, Ïe nûco, byÈ sebehor‰ího, zaká-
Ïeme, tak to je‰tû z na‰eho Ïivota nevykofieníme. To
bychom museli kaÏd˘ zmûnit nûco v sobû, ale o tom
uÏ film nevypráví.
Není to ov‰em jen téma, které na filmu tolik zaujme,
ale také jeho mistrovské provedení pod reÏijní taktov-
kou mezinárodnû úspû‰ného Milo‰e Formana, kter˘
kandiduje na svého dal‰ího Oscara za reÏii. Pfiejme
mu ji, ale zejména to, aby jeho film umûli diváci 
pochopit a pfiijmout bez pfiedpojatostí a pfiedsudkÛ.

Dûní kolem nás

Co bylo...
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Vybíráme pro vás

V˘stavy
UmûleckoprÛmyslové muzeum, Husova 14

Renata Rozsívalová – TAPISÉRIE. (6.3 –  18. 5. 1997)
Autorská v˘stava k padesátinám této textilní v˘tvarni-
ce, která sama tvofií tapisérie na tkalcovském stavu
podle jednoduch˘ch skic. Hlavní téma, v nûmÏ jsou
inspiraãními zdroji pfiíroda a krajina, se objevuje v fia-
dû alternativ, od abstrahované krajiny aÏ ke geometrii
a strukturám.

PraÏákÛv palác, Husova 18

NAD CESTOU – VI·E PUTA. Akademick˘ architekt
Tomá‰ Kotas + pfiátelé 
(10. –  19. 5. 1997).
V˘stava pfiedstaví tvorbu tfií souãasn˘ch brnûnsk˘ch
architektÛ – Ing. arch. Josefa Chloupka, Ing. arch.
Du‰ana Novotníka, ak. arch. Tomá‰e Kotase a ak.
arch. Libora Fránka z Prahy, které spojuje pouto pfiá-
telské i generaãní i spoleãné v˘tvarné (architektonic-
ké) názory. Pát˘m vystavujícím je sochafi Îeljko Deliã
z âerné Hory.

DÛm umûní mûsta Brna, Malinovského nám. 2

Hala a Galerie Jaroslava Krále
Práce na papífie ãesk˘ch a moravsk˘ch autorÛ 
(22. 4. – 2. 5. 1997)

Design centrum âR, Jakubské nám. 5

INTERIÉR ‘96 A âESKÁ ÎIDLE (16. 4. –  17. 5.)
V˘stava pfiedstaví v˘sledky ze soutûÏních pfiehlídek.

Diecézní muzeum Brno, Mendlovo nám. 1a

SAKRÁLNÍ STAVBY NA SLOVENSKU 
(12. 3. – 1. 6. 1997)
V˘stava modelÛ pofiádaná ve spolupráci s katedrou
dûjin architektury FA STU a Západoslovensk˘m mu-
zeem v Trnavû.

Pfiedná‰ky, pofiady
Ditriechsteinsk˘ palác, Zeln˘ trh 8

PhDr. Vûra Souchopová a Mgr. Ing. Miroslav Plaãek :
MORAVSK¯ KRAS ÎELEZÁ¤Ò A HRADNÍCH PÁNÒ.
9. 4. v 17 h

Hvûzdárna a planetárium Mikulá‰e Koperníka

v Brnû, Kraví hora 2

Tomá‰ Pfiibyl: RUDÉ HVùZDY VE VESMÍRU aneb
Pohled do zákulisí sovûtské kosmonautiky.
15. 4 v 19 h

BRETA≈. Emotivnû ladûné hudebnû obrazové vyprá-
vûní o zemi na konci svûta na motivy knihy Franti‰ka
KoÏíka s nev‰edními diapozitivy Jaroslava Lunera.
26. 4. v 19 h

(red)
Foto: Anna PECKOVÁ

Pfiírodní vûdy
John D. Barrow: TEORIE V·EHO. Hledání nejhlub‰í-
ho vysvûtlení.
Praha, Mladá fronta 1996. 269 s. 129,–  Kã.
Kniha seznamuje ãtenáfie jak s historií, tak s dílãími
úspûchy tohoto hledání „koneãného vysvûtlení“.

Ekonomika
Leo Vodáãek –  Antonín Rosick˘:INFORMAâNÍ 
MANAGEMENT. Pojetí, poslání, aplikace.
Praha, Management Press 1997. 146 s. Cena neuve-
dena.
Odborná monografie, uãebnice pro V· ekonomické-
ho smûru, vysvûtluje pojetí, poslání a obsah infor-
maãního managementu, zejména se zamûfiuje na
praktické vyuÏití poznatkÛ souãasné informatiky
a systémov˘ch pfiístupÛ k úãelnému a ekonomicky 
úãinnému fie‰ení úkolÛ fiízení.

Právo
Jaroslav Drobník –  Milan Damohorsk˘: ZÁKONY
K OCHRANù ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ. Aktuální texty
zákonÛ (s pfiedmluvou).
Praha, C. H. Beck 1997. 392 s. 300,–  Kã.
Aktualizace v‰ech právních norem dané oblasti, pfie-
hled mezinárodních úmluv zavazujících âR, charakte-
ristika jednotliv˘ch právních úprav ochrany Ïivotního
prostfiedí v legislativû EU.

Pfiíruãky
Umberto Eco: JAK NAPSAT DIPLOMOVOU PRÁCI.
Olomouc, Votobia 1997. 271 s. Cena neuvedena.
Autor podává vyãerpávající, místy s humorn˘m nad-
hledem napsan˘ rozbor problematiky diplomové prá-
ce. Krok za krokem vysvûtluje, jak si vybrat téma prá-
ce, jak je zpracovat, jak se orientovat v odborné lite-
ratufie apod.

Wolfgang Reichel: JAK SI HLEDAT ZAMùSTNÁNÍ.
Návody, pfiíklady, tipy.
Praha, Ikar 1997. 63 s. 149,–  Kã.
¤ada praktick˘ch informací, jak pfiekonat úskalí pfii
získávání nového místa a uplatnit své schopnosti.

Jazykovûda
PASSWORD. Anglick˘ v˘kladov˘ slovník s ãesk˘mi 
ekvivalenty.
Praha, Mladá fronta 1997. 664,–  Kã.
50 000 slovníkov˘ch hesel obsahuje v˘kladovou defi-
nici anglického slova, fonetick˘ pfiepis s vyznaãením
pfiízvukÛ, pfiíklady pouÏití, základní ãesk˘ ekvivalent.

Eseje
Franti‰ek Koukolík: MRAVENEC A VESMÍR 1997.
O hvûzdách, atomech, Ïivotû a vûdcích.
Praha, Vy‰ehrad 1997. 182 s. Cena neuvedena.
Kniha pfiiná‰í nejnovûj‰í informace z astrofyziky, bio-
chemie, sociobiologie, ekologie a dal‰ích vûdních 
oborÛ.

(V˘tah z t˘deníku Nové knihy)

Co bude...

Ilustraãní foto: Libor Tepl˘



Dodnes se mi zdává o vláãku v pfienádherné krajinû.
Bylo to v jihozápadním Coloradu, v horách Svatého
Jana. Jako v mnoha vysokohorsk˘ch oblastech ame-
rického Západu i zde se v minulém století na‰lo zlato.
Poprvé to bylo v roce 1858, podruhé poãátkem ‰ede-
sát˘ch let, kdyÏ do horského údolí na horním toku fie-
ky Animas pronikla skupina zlatokopÛ, vedená
Charlesem Bakerem, po kterém se dnes naz˘vá ãást
zdej‰í krajiny. I on tu se sv˘mi druhy vyr˘Ïoval z po-
tokÛ nûco zlata. Byl to signál, Ïe okolní hory je tfieba
dÛkladnû prozkoumat. Ty v‰ak patfiily indiánÛm kme-
ne Ute, a tak s nimi byla sepsána nerovná smlouva
o pfiedání území. Cesta pro zástupy lovcÛ pokladÛ 
byla otevfiena.

V roce 1876, kdy Colorado bylo prohlá‰eno za stát,
zaloÏili zlatokopové vysokohorské mûsteãko Silverton
právû v místech, kde kdysi r˘Ïovala Bakerova parta.
Zlata v okolí Silvertonu se v dal‰ích letech mnoho ne-
vytûÏilo, zato stfiíbra – silveru tu bylo na tuny. Pozdûji
byla objevena i loÏiska olovûn˘ch a zinkov˘ch rud.
Pro mûsteãko Silverton, odfiíznuté vysoko v horách,
bylo nejvût‰ím problémem zásobování. Ve‰keré po-
tfieby bylo nutno dopravovat po horsk˘ch stezkách
v rancích nebo na soumarech. Stejnou trasou ze
Silvertonu putovala opaãn˘m smûrem vytûÏená stfiíbr-
ná ruda. V jihozápadním Coloradu tehdy stavûla Ïe-
leznice spoleãnost Denver & Rio Grande Railway. Ta
se rozhodla postavit odboãku aÏ do Silvertonu. Ve
srázn˘ch skalních stûnách nad roklinami fieky Animas
bylo tfieba vystfiílet dynamitem dlouhé, zato v‰ak 
nepfiíli‰ ‰iroké úseky pro traÈ, aby se tu ve‰ly koleje 
aspoÀ úzkokolejky s rozchodem 91 centimetrÛ.
Pfii dolním toku fieky bylo v roce 1880 zaloÏeno záso-
bovací mûsteãko, pro které si pfiedstaven˘ Ïelezniãní
spoleãnosti generál William Jackson Palmer zvolil ne-
zvyklé pojmenování –  Durango. VypÛjãil si je totiÏ aÏ
ze stfiedního Mexika. Durango jako dÛleÏité stfiedisko
rychle rostlo. Pro jeho ochranu byla ve vzdálenosti asi

20 kilometrÛ zbudována vojenská pevnost Fort Lewis.
V oblasti v‰ak byl klid, a tak není divu, Ïe se posádka
pevnosti proslavila dokonale sehranou kapelou místo
trestních v˘prav. Pozdûji, v roce 1892, byl zbyteãn˘
vojensk˘ post Fort Lewis pfiemûnûn na ‰kolu pro 
indiány.
V ãervenci 1881 dorazila do Duranga stavební parta,
aby zbudovala nádraÏí. Odtud se pak koleje posouva-
ly podél fieky Animas pfies hory a doly, aÏ nakonec
pfiekonaly více neÏ kilometrové pfiev˘‰ení a v roce
1882 dorazily do Silvertonu. Tam bylo postaveno dru-
hé nádraÏí a mûsteãko získalo pravidelné spojení se
svûtem.
TûÏba stfiíbra, olova a zinku v okolí Silvertonu dosáhla
maxima v letech 1900 aÏ 1912. Tehdy tu Ïilo na 3 500
stál˘ch obyvatel. Mezi dfievûn˘mi chalupami horníkÛ
stále ãastûji vyrÛstaly zdûné stavby – radnice, budova
soudu, nemocnice, knihovny i vûzení. Vût‰ina z nich
se dodnes zachovala v pÛvodní podobû. Celosvûtové
epidemii ‰panûlské chfiipky po první svûtové válce se
nevyhnul ani Silverton. Tehdy tu zemfielo 10 % oby-
vatel. Dnes tu Ïije uÏ jen nûkolik set stál˘ch osadníkÛ,
z nichÏ mnozí jsou manÏelské páry na penzi, rozhod-
nuté doÏít poslední roky Ïivota v tomto tichém místu
za‰lé slávy s nefal‰ovanou patinou starého Západu.
V roce 1991 byl totiÏ v okolí Silvertonu uzavfien i po-
slední dÛl. Mnoh˘ obyvatel mûsteãka tak pfii‰el o prá-
ci a byl nucen se i s rodinou odstûhovat, protoÏe no-
v˘ch pracovních pfiíleÏitostí je tu pramálo. 
Na mnoha pûkn˘ch vilkách, pamatujících viktoriánské
období, jsou za okny vystaveny nabídky k jejich pro-
deji. Urãitû byste si vybrali. Je tu krásnû. Silverton
v‰ak Ïije uÏ jen z turistického ruchu, ve kterém je
hlavním dodavatelem náv‰tûvníkÛ úzkokolejka
z Duranga. Je v provozu po cel˘ rok a kaÏdoroãnû pfii-
veze do Silvertonu na 200 tisíc zvûdavcÛ. KaÏd˘ den
dopoledne odjíÏdûjí z Duranga dva vlaky s hodino-
v˘m odstupem. Jízda do Silvertonu s krátk˘mi zastáv-
kami na trati dlouhé 72 kilometrÛ trvá 3 hodiny 20
minut. Odpoledne se vlaky vracejí do Duranga.

V Durangu majícím lokomotivní depo s toãnou a díl-
nami se provádí údrÏba a ve‰keré opravy pÛvodních
dobov˘ch lokomotiv a vagónÛ. KaÏdá lokomotiva je
kontrolována pfied vypravením na traÈ i po návratu.
Samozfiejmû prochází dÛkladnou kontrolou mûsíãní,
ãtvrtletní a celoroãní, aby byl zaruãen její naprosto
bezpeãn˘ chod. V provozu je ‰est lokomotiv, ãtyfii ne-
pojízdné slouÏí jako historické relikvie. KaÏdá loko-
motiva ujede roãnû asi 24 tisíc kilometrÛ.
Souãástí nádraÏí v Durangu i v Silvertonu jsou ob-
chody se suven˘ry. Nabízejí nepfiebern˘ sortiment
sklenic s ryt˘mi nápisy a slogany, porcelánové hrnky
s barevn˘mi obrázky, broÏe, pfiezky, pfiívûsky, popel-
níky, budíky, hrací karty, nálepky, obtisky, plakáty,
‰átky, stolní prostírání, Ïelezniãáfiské ãepice, prÛvod-
ce, videokazety, neuvûfiitelnû velk˘ poãet rÛzn˘ch ti-
tulÛ knih a broÏur o historick˘ch i moderních Ïelez-
nicích a mnohé jiné pfiedmûty.
Pozoruji   amerického  kluka,  kterému   máma  kou-
pila dfievûnou Ïelezniãáfiskou pí‰Èalu. Je krásná, oãi
na ní mohu nechat –  samozfiejmû na fujafie. Kluk vy-
loudil mocn˘ hvizd. Stejn˘, av‰ak mocnûj‰í zvuk, jak
se na skuteãnou lokomotivu slu‰í, právû vyslal i stroj
na kolejích. Staãím stihnout jeho rozjezd a zazname-
nat na barevné foto, podobné, jaké jsem právû pro-
hlíÏel na pfiebalu videokazety s názvem „Saze a d˘m“.
Pak si je‰tû prohlíÏím psaného prÛvodce po trati. Je
pln˘ pfiekrásn˘ch pohledÛ na pfiírodní scenérie v rok-
linách fieky Animas. Jak se dovídám, autorem publi-
kace není profesionál, ale jedna z mnoh˘ch a ãast˘ch
náv‰tûvnic. Do úzkokolejky se tak zamilovala, Ïe své
znalosti pfiedává touto formou i dal‰ím zájemcÛm.
Cel˘ chod úzkokolejky i její propagace daleko za ho-
rami Svatého Jana je vlastnû z velké ãásti v˘sledkem
ãinnosti podobn˘ch Ïelezniãních fandÛ, turistÛ, tram-
pÛ a nejrÛznûj‰ích obûtavcÛ, ktefií se do Duranga ãi
Silvertonu vracejí a ktefií pro vlastní potû‰ení a pro 
radost druh˘ch kdykoliv ochotnû pfiiloÏí ruce k dílu,
je- li tfieba.              Doc. Ing. Vladimír Ustohal, CSc. 
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na VUT v Brnû

Z cest

Saze a d˘m nad Animas Riverem

Poslední hvizd a coloradské Durango mizí za zády.

Mûsteãko zlatokopÛ Silverton v horách Svatého Jana.

·erifek s kolÈáky proklatû nízko mi pfied silverton-
sk˘m nádraÏím nabízel stfiíbronosnou rudu, 
hroudu za dolar.


