
Potfieba integrace na‰í devítifakultní vysoké ‰koly,

stfietávající se tu a tam i s pfiirozen˘mi snahami fa-

kult o autonomii, vtiskla Ïivot my‰lence uspofiádat

spoleãn˘ ples VUT. Ten de facto zakonãil po sérii ple-

sÛ jednotliv˘ch fakult bohatou plesovou sezónu.

Potû‰itelné pfiitom je, Ïe se o jeho uskuteãnûní posta-

rali studenti, jmenovitû Rada studentÛ, jejíÏ nová

ãlenská sestava existuje od konce loÀského roku.

Tímto plesem, jemuÏ studenti dali pfiíhodnou nálep-
ku první reprezentaãní, si tedy ãlenové Rady studen-
tÛ pfiipsali na konto své novû oÏivené ãinnosti dal‰í
bod k dobru. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe s organi-
zováním plesu nemûli dosud Ïádné zku‰enosti, mÛ-
Ïeme jeho prÛbûh i organizaci hodnotit jako zdafiilé,
i kdyÏ sami studenti si byli – dle jejich slov – vûdomi
i nûkter˘ch nedostatkÛ. Tûm v‰ak chtûjí v pfií‰tím 
roce pfiedejít, a tak se mÛÏeme v‰ichni tû‰it na pokra-
ãování novû obnovené tradice plesÛ VUT.

na VUT v Brnû

âíslo 4 • 1997 • roãník VII

Studenti uspofiádali ples

Slavnostní pfiedtanãení

Rektor VUT prof. Vavfiín a prezidentka studentÛ VUT Eva Dobiá‰ová zahájili ples. V pozadí konferenciér 

plesu – Martin Dostál z FEI

Raãte na parket, dámy a pánové...
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Na plese nechybûl dûkan Fakulty strojní prof. Vrbka 

s manÏelkou, zato jiní chybûli...
Ó díky vám, ‰tûdfií sponzofii!

Pro konání plesu studenti zvolili sice ne zrovna vhodnou stfiedu
19. bfiezna, zato pûkné místo – ve spoleãenském domû Dominik.
Plesající si mohli vybrat – buì v rytmu klasického jazzu tancovat
ve velkém sále, kde hrála kapela Jazz archiv, nebo rozvlnit tûlo
v rytmu disco v sousedním men‰ím sále, kde hudební hity vybíral
Eduard Pohludek, anebo si zazpívat i zatancovat s moravskou cim-
bálovou muzikou. 
Plesu dodalo lesk pfiedtanãení brnûnské taneãní ‰koly DANZA
a slavnostní zahájení, jehoÏ se ujali rektor VUT prof. Vavfiín a pre-
zidentka Rady studentÛ Eva Dobiá‰ová. Ta pozdûji ve svém 
krátkém vystoupení pfied mikrofonem pfiipomnûla úsilí Rady 
studentÛ o tûsnûj‰í spolupráci s vedením VUT, kterou zatím 
hodnotí pozitivnû.
Vyjádfiila rovnûÏ podûkování sponzorÛm plesu - ABB, s.r.o. Praha,
MontáÏím Pfierov a.s. a VUCHZ a.s.Brno - i tûm, ktefií sponzorsk˘-
mi dary pfiispûli do tomboly.
Úãast na plese pfiekonala oãekávání organizátorÛ, prodalo se ko-
lem pûti set lístkÛ. Ov‰em hojnûj‰í úãast oãekávali ze strany vede-
ní VUT a pedagogické obce. Snad i to se v pfií‰tích letech konání
plesu VUT zmûní k lep‰ímu.

(red)

text k ã. 4(HI-RES)  2.5.1997 11:05  Stránka 2



Zprávy z Akademického senátu3

1. dubna 1997 se v aule Q Fakulty strojní konalo vefiejné zasedání Akademického

senátu VUT, jehoÏ jedin˘m tématem byla souãasná situace i perspektivy âeského

technologického parku. Diskusi kolem tohoto tématu vyvolali právû ãlenové 

senátu, znepokojení nynûj‰ím prÛbûhem v˘stavby tohoto komplexu. 

Zájem o vefiejnou diskusi v‰ak ze strany zamûstnancÛ VUT nebyl nikterak velk˘, ve
velké aule se se‰lo jen kolem dvaceti úãastníkÛ zasedání. V jeho úvodu vystoupila
Ing. Judita Paschkeová, manaÏerka Technologického parku v Brnû, která pfiítomné
seznámila se souãasn˘m stavem v˘stavby a nastínila její dal‰í postup, smûfiující k vy-
budování smí‰ené zóny, zahrnující jak v˘robní haly, tak i kanceláfie. O pronájem
celé jedné budovy, dostavûné do podzimu, projevila zájem renomovaná firma PHI-
LIPS, v jedné ze tfií ãástí dal‰í dokonãované budovy bude sídlit Control techniques.
O pronájmu dal‰ích stavebních jednotek se zatím jedná.
Zasedání se zúãastnili také námûstci primátorky mûsta Brna. Ing. Klemenseviã uji-
stil, Ïe akcionáfii Technologického parku, kter˘mi jsou firma BOVIS, mûsto Brno
a VUT, mají dostatek finanãních prostfiedkÛ na pokraãování v˘stavby a zdÛraznil,
Ïe by VUT mûlo k problematice Technologického parku zaujímat aktivnûj‰í pfií-
stup. Ing. ·imonovsk˘ pfiipomnûl, Ïe v˘stavbu zbrzdilo a zkomplikovalo zji‰tûní, Ïe
mûsto Brno není vlastníkem onûch 120 hektarÛ, s nimiÏ se pro v˘stavbu poãítalo.
Dále uvedl, Ïe Magistrát mûsta Brna stále doufá, Ïe se podafií pro tento komplex
získat ty firmy, které budou v sepûtí s VUT a jeho vûdecko-v˘zkumn˘m potenciá-
lem, z nûhoÏ by vze‰ly poznatky, vyuÏitelné pak ve v˘robû a smûfiující k moderni-
zaci technologií. Rektor VUT prof. Vavfiín upozornil na to, Ïe v zámûrech
Technologického parku dosud chybí to, co on osobnû pokládá za velmi dÛleÏité,
a sice tzv. inkubátor nov˘ch mal˘ch a stfiedních firem, kde by mûly moÏnost pra-
covat vûdecko-v˘zkumné síly z VUT. Podle slov Ing. Paschkeové v‰ak toto bude
v blízkém ãasovém horizontu nereálné z ekonomick˘ch dÛvodÛ, neboÈ
Technologick˘ park bude potfiebovat odpovídající zisky na pokrytí v‰ech nákladÛ
do nûj vloÏen˘ch.

Po tûchto vstupních informacích následovala diskuse, kterou otevfiel jeden z ãlenÛ
Akademického senátu VUT doc. Hlavenka z Fakulty strojní. Ten vysvûtlil, z jakého
dÛvodu vefiejné zasedání svolal. Vedly jej k tomu obavy, dané snad nedostateãnou
informovaností, Ïe namísto univerzitního campusu se sportovi‰ti, trávníky, s cent-

rální univerzitní knihovnou, jak si mnozí zamûstnanci VUT zfiejmû pfiedstavovali, se
v tomto areálu  zaãnou stavût administrativní budovy a ztíÏí se dopravní obsluÏnost.
Ing. Paschkeová pfiítomné uklidnila, Ïe nov˘ územní plán zahrnuje téÏ uspokojivé
dopravní fie‰ení. Do dvou let by se mûla zaãít stavût paralelní komunikace, která
propojí prostor od kruhového objezdu a ulici Kolejní s návazností na mimoúrov-
Àou kfiiÏovatku, napojující se na ulici Hradeckou. Tato zmûna dopravní koncepce
by mûla zlep‰it dopravní obsluÏnost a odstranit urãitou komunikaãní izolaci 
budovy FEI. Ov‰em i toto pfiedpokládané fie‰ení dosud naráÏí na nevyfie‰ené 
majetkové pomûry, neboÈ plánované komunikace povedou pfies pozemky soukro-
m˘ch vlastníkÛ.
Z úst úãastníkÛ v‰ak také zaznûly otázky, t˘kající se fie‰ení pû‰ích komunikací a pfií-
stupov˘ch cest v oblasti celého areálu. Ing. Paschkeová se domnívá, Ïe zmínûné
nové dopravní komunikace budou mít v blízkosti i chodníky. O nevyhovující situa-
ci pfiístupov˘ch cest smûrem od studentsk˘ch kolejí a budovy b˘valé MEOPTY na
místní komunikace se zmiÀovala ostatnû i prezidentka Rady studentÛ a upozorni-
la, Ïe je potfieba tuto záleÏitost fie‰it hned, nikoliv aÏ do dvou let. K tomu Ing.
Paschkeová fiekla, Ïe povinností TP bude v co nejbliÏ‰í dobû postavit provizorní
chodník z panelÛ. To nebylo moÏné uãinit, dokud pozemky, pfies nûÏ bude chod-
ník procházet, nebyly od v‰ech vlastníkÛ vykoupeny. Provizorní chodník, s jehoÏ
stavbou se jiÏ zaãalo, bude takto slouÏit do doby, neÏ se dostaví dal‰í budovy a zpfií-
stupní komunikace, vedoucí kolem nich. Doc. Münsterová upozornila na neúnos-
n˘ stav, související se strm˘m schodi‰tûm, které vede mezi Kaplanovou budovou
a objektem ‰koly na ulici Technické a ztûÏuje pfiístup zranûn˘m ãi invalidním stu-
dentÛm a zamûstnancÛm.

Otazníky kolem technoparku
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Zprávy z Akademického senátu 4

Ing. Paschkeová vyjádfiila lítost nad touto skuteãností a ujistila, Ïe v blízkosti scho-
di‰tû povede rampa, umoÏÀující bezbariérov˘ pfiístup.
Na obavy vzniklé z toho, Ïe v Praze se má také stavût technologick˘ park, námûs-
tek Klemenseviã odpovûdûl, Ïe nechÈ je to v˘zvou, aby se TP v Brnû probudil k Ïi-
votu. Dále upozornil, Ïe to, co znemoÏÀuje okamÏitou realizaci v‰ech zmiÀova-
n˘ch problémÛ, jsou finanãní nesnáze, s nimiÏ se Brno pot˘ká. Hluboko do kapsy
má ostatnû v nynûj‰í dobû i ministerstvo ‰kolství a potaÏmo i ministerstvo financí.
V‰e se v souãasnosti mûfií pfiedev‰ím penûzi, a tak nelze v‰e vyfie‰it ihned a najed-
nou. Námûstek ·imonovsk˘ uvedl, Ïe se snaÏí pfii v‰ech náv‰tûvách státních pfied-
stavitelÛ jako jedno z témat otevfiít otázku TP a získat podporu státu, coÏ se stfií-
davû dafií, napfiíklad na pfiímluvu ãlenÛ vlády mít pfiednostní právo na pozemky,
které jsou v drÏení státu. Ale není zatím moÏné od státu získat finanãní prostfiedky
na realizaci urãit˘ch zámûrÛ. V tomto smûru stát spí‰e dává najevo – Brno, pomoÏ
si samo.

V dal‰í diskusi rektor VUT vylouãil, Ïe by hlavním lákadlem TP byla vysoká ‰kola,
neboÈ v souãasné dobû se VUT ztûÏka snaÏí firmy pfiesvûdãovat o tom, Ïe se s vû-
decko-v˘zkumn˘mi úkoly mají obracet právû na ni. Skuteãn˘m lákadlem by podle
jeho slov byly spí‰e daÀové prázdniny pro firmy, které do TP pfiijdou. Vylouãil ta-
ké moÏnost, Ïe by TP v dohledn˘ch 5 aÏ 20 letech vybudoval v tomto areálu novou
centrální knihovnu VUT, po které mnozí volají. Spí‰e oãekává, Ïe se mu podafií
propojit dvû aÏ tfii areálové knihovny a studovny s uÏivateli technoparku. Od firem,
na tomto participujících, by tak mohly pfiitékat prostfiedky na nákup odborn˘ch 
ãasopisÛ a knih. Stejnû tak pfiedpokládá spoleãné vyuÏívání internetovské a jiné
komunikaãní sítû. RovnûÏ pfiedpokládá, Ïe TP se bude snaÏit ve svém areálu vysta-
vût objekty k sportovnû rekreaãním, restauraãním a nákupním úãelÛm. Je v‰ak 
zapotfiebí vÏdy dbát o kvalitu a estetiku Ïivotního prostfiedí a odpovídající archi-
tektonické fie‰ení, coÏ zatím podle jeho slov akcionáfii ctí.
Na dal‰í dotaz, jaké bude náhradní fie‰ení po zru‰ení parkovi‰tû pfied budovou
strojní fakulty v dÛsledku pokraãujících stavebních prací, Ing. Paschkeová fiekla, Ïe
se poãítá s náhradním parkovi‰tûm s minimálnû stejnou, ne-li vût‰í kapacitou
v blízkosti pfiíjezdu od ulice Královopolské. V prostorách smí‰ené zóny v‰ak budou
urãitá parkovací místa rezervovaná pro firmy, které tam poblíÏ budou sídlit.
V následující ãásti diskuse byla zdÛraznûna nutnost propagace TP a stanovení jas-
n˘ch pravidel, za nichÏ mÛÏe firma do TP vstoupit. Jak jeden z diskutujících uvedl,
zájem o firmy pr˘ je, av‰ak ty neznají zámûry a konkrétní podmínky akcionáfiÛ. Je
moÏné to zprostfiedkovat prostfiednictvím ústavÛ, které v rámci hospodáfiské 
ãinnosti s fiadou firem spolupracují. Zde se právû ukazuje nutnost spolupráce TP
s VUT, kterou Ing. Klemenseviã ãasto zdÛrazÀoval. Ing. ·imonovsk˘ doplnil, Ïe je
zapotfiebí zprostfiedkovávat firmám nejen nabídky, které jsou v dané chvíli aktuál-
ní, ale seznamovat je i s budoucími zámûry TP. Za tímto úãelem pfiislíbil poskyt-
nout VUT informaãní materiál, kter˘ by daná fakta obsahoval. Tento koncept v‰ak 
nemusí b˘t dogmatem, neboÈ záleÏí na zájemcích, které se pro TP podafií získat,

a vzhledem k nim pak lze usmûrÀovat dal‰í v˘voj v˘stavby. Ing. Paschkeová k tomu
podotkla, Ïe mnohem radûji by získala kontakt na firmu ze strany VUT neÏ od rea-
litní kanceláfie. Je v zájmech akcionáfiÛ a v souladu s koncepcí TP, aby zde pÛsobi-
ly firmy, které sv˘m v˘zkumn˘m a pfiedev‰ím v˘robním zamûfiením budou mít blíz-
ko k VUT.
V závûru diskuse zaznûla z úst jednoho z úãastníkÛ znovu my‰lenka, Ïe smysl tech-
nologického parku tkví v tom, Ïe umoÏní pfievod vûdy do praxe. Nutnost propo-
jení prÛmyslu s vûdecko-v˘zkumn˘m potenciálem, kter˘ technická univerzita mÛ-
Ïe nabídnout, zopakoval i rektor VUT, kter˘ s dvûma dal‰ími rektory pfiipravuje pro
ministra Dlouhého materiál, zamûfien˘ na moÏnosti zlep‰ení podmínek vysok˘ch
technick˘ch ‰kol a s tím i souvisejícího zlep‰ení stavu ãeského prÛmyslu.

(red)
Foto: Pfiemysl Janíãek
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Informace z rektorátu5

V listopadu loÀského roku obdrÏelo Vysoké uãení technické dopis oznamující, Ïe

Mezinárodní monitorovací v˘bor FEANI rozhodl o akreditaci celkem 31 studij-

ních oborÛ z 5 fakult VUT a jejich zaãlenûní do indexu FEANI. Znamená to, Ïe 

úroveÀ tûchto oborÛ je srovnatelná s evropsk˘m standardem a Ïe v‰ichni absol-

venti mohou po splnûní dal‰ích podmínek (pfiedev‰ím 2 let praxe) poÏádat o titul

euroinÏen˘r.

Co je FEANI?
FEANI je Evropská federace inÏen˘rsk˘ch národních asociací. Byla zaloÏena v roce
1951 za úãelem hájit spoleãné zájmy evropsk˘ch inÏen˘rÛ. Jejím posláním je zaji‰-
Èovat, aby odborná kvalifikace inÏen˘rÛ ãlensk˘ch zemí byla uznávána v Evropû i 
v celém svûtû, prosazovat odpovídající uznání a roli inÏen˘rské profese, vést inÏe-
n˘ry k odpovûdnosti vÛãi spoleãnosti a usilovat o odstraÀování zábran jejich vol-
ného pohybu a profesního uplatnûní bez ohledu na hranice státu. K 31. 12. 1996
tvofiilo FEANI 27 národních inÏen˘rsk˘ch asociací. âeská republika se stala fiádn˘m
ãlenem FEANI dne 28. 9. 1995.

Struktura FEANI
Nejvy‰‰ím orgánem FEANI je valné shromáÏdûní, ve kterém mají zastoupení v‰ech-
ny národní v˘bory FEANI. Oficiálním zástupcem FEANI v âR je âesk˘ národní v˘-
bor FEANI, zfiízen˘ âesk˘m svazem vûdecko-technick˘ch spoleãností.
Nejvy‰‰ím orgánem zodpovûdn˘m za udûlování titulu EUR ING je Evropská moni-
torovací komise FEANI, která sleduje systémy vzdûlávání inÏen˘rÛ v jednotliv˘ch
ãlensk˘ch státech a provádí akreditaci vysok˘ch inÏen˘rsk˘ch ‰kol. V âeské repub-
lice se tûmito záleÏitostmi zab˘vá âeská monitorovací komise FEANI.
V rámci FEANI dále pÛsobí V˘bor FEANI pro celoÏivotní vzdûlávání inÏen˘rÛ, V˘bor
FEANI pro evropské záleÏitosti a pracovní skupina InÏen˘r a spoleãnost.

Registr FEANI
Zapsáním do „Registru FEANI“ potvrzuje FEANI inÏen˘rskou profesní kvalifikaci
odpovídající evropské úrovni a oprávnûní pouÏívat titul EUR ING. Mezi podmínky
zápisu patfií absolvování vysoké ‰koly, která je uvedena v „Indexu akreditovan˘ch
‰kol FEANI“. Podmínky pro pfiiznání akreditace FEANI jsou velice nároãné, jsou 
ovûfiovány Evropskou monitorovací komisí a prÛbûÏnû kontrolovány.

Podmínky k udûlení titulu euroinÏen˘r (EUR ING)
Îadatel musí:
1. b˘t absolventem ‰koly, která byla akreditována FEANI a je zapsána v „Indexu 
FEANI“,
2. mít praxi inÏen˘rského charakteru a v pfiedepsané délce (souãet délky zapoãita-
telného vysoko‰kolského studia na akreditované ‰kole a inÏen˘rské praxe musí b˘t
sedm let),
3. b˘t ãlenem spoleãnosti, která je ãlenem národního v˘boru FEANI,
4. potvrdit souhlas s etick˘m kodexem FEANI,
5. zaplatit poplatek za registraãní fiízení,
6. souhlasit s ãlenstvím v Klubu EUR ING s placením kaÏdoroãních pfiíspûvkÛ,
7. dobfie ovládat alespoÀ jeden z jazykÛ: angliãtina, francouz‰tina, nûmãina.

Jak˘ v˘znam má titul EUR ING pro svého nositele?
Pfiiznáním titulu EUR ING osvûdãuje Evropská federace národních inÏen˘rsk˘ch 
asociací, Ïe jeho nositel absolvoval inÏen˘rskou ‰kolu, která poskytuje vzdûlání na
evropské úrovni, a Ïe získal základní inÏen˘rskou praxi. 
Pro zamûstnavatele se stává doklad o udûlení titulu EUR ING garancí profesní in-
Ïen˘rské kvality. Stále ve vût‰í mífie slouÏí tento titul v Evropû jako doklad o pro-
fesní zdatnosti inÏen˘rÛ, ktefií se ucházejí o zamûstnání mimo hranice své zemû, 
anebo u zahraniãních firem pÛsobících v jejich matefiské zemi. Nositel titulu EUR
ING se dostává do zv˘hodnûného postavení pfii pfiijímání do zamûstnání i pfii do-
jednávání platov˘ch podmínek ve srovnání s ostatními inÏen˘ry. Mnohé firmy uvá-
dûjí poãet euroinÏen˘rÛ, které zamûstnávají, jako doklad kvality jejich tvÛrãího 

kolektivu a pfii propagaci sv˘ch produktÛ.
Informaci o podávání Ïádosti a podrobné podmínky lze vyÏádat na adrese: âes-

k˘ národní v˘bor FEANI, âesk˘ svaz vûdecko–technick˘ch spoleãností, Novotného

lávka 5, 116 68 Praha 1.

Studijní obory na VUT zaãlenûné do Indexu FEANI
Fakulta stavební

• Pozemní stavby
• Stavebnû materiálové inÏen˘rství
• Konstrukce a dopravní stavby
• Vodní hospodáfiství a vodní stavby
• Geodézie a kartografie
• Ekonomika a fiízení stavebnictví

Fakulta strojní

• Materiálové inÏen˘rství
• Aplikovaná mechanika
• InÏen˘rská informatika a automatizace
• Fyzikální inÏen˘rství
• Letadlová technika
• Konstrukãní a procesní inÏen˘rství
• Tepelné a jaderné stroje a zafiízení
• Hydraulické a pneumatické stroje a zafiízení
• Stavba v˘robních strojÛ
• Dopravní a manipulaãní technika
• Strojní zafiízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemûdûlství
• Strojírenská technologie
• Slévárenská technologie

Fakulta elektrotechniky a informatiky

• Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
• Elektronika a sdûlovací technika
• Kybernetika, automatizace a mûfiení
• Elektrotechnická v˘roba a management
• Informatika a v˘poãetní technika

Fakulta chemická

• Chemie materiálÛ
• Chemie a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí
• Spotfiební chemie
• Potravináfiská chemie a biotechnologie

Fakulta technologická ve Zlínû

• Technologie kÛÏe, plastÛ a pryÏe
• Automatizace a fiídící technika ve spotfiebním prÛmyslu
• Technologie Ïivotního prostfiedí

(red)

Nová uãebnice

Petr PYTLÍK – TECHNOLOGIE BETONU
Vy‰lo jako 1. svazek v edici Uãebnice. Vydalo VUT v Brnû.
Rozsah 350 stran, 132 obr., 72 tabulek, rejstfiík.
Cena pro studenty VUT v Brnû 150 Kã, pro ostatní 360 Kã.

·ance pro absolventy VUT
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Snad nic nestárne tak rychle, mimo novinov˘ch zpráv, jako v˘poãetní technika.
Softwarové firmy dodávají na trh ve stále krat‰ích intervalech nové programy nebo
jejich dokonalej‰í a lep‰í verze. Zdokonalení programÛ a zejména rychlost jejich
inovace je témûfi vÏdy vykoupena zv˘‰en˘mi nároky na technické vybavení. Tato
skuteãnost se velmi citelnû dot˘ká zejména správcÛ poãítaãov˘ch uãeben, a to pfie-
dev‰ím tûch, kde je umoÏnûn individuální vstup studentÛ. Na jedné stranû se set-
kávají s logick˘mi a oprávnûn˘mi poÏadavky studentÛ nauãit se pracovat s nejno-
vûj‰ími verzemi programÛ. Na stranû druhé se velmi ãasto stává, Ïe tyto programy
jsou na jen nûkolik let starém technickém vybavení nefunkãní, pfiípadnû je nelze
vÛbec nainstalovat. ProtoÏe pracovníci CVIS se starají o provoz nûkolika poãítaão-
v˘ch uãeben, bylo jen otázkou ãasu, kdy i zde tato situace nastane.
MnoÏství pfiipomínek ze strany uÏivatelÛ – studentÛ zaãalo narÛstat zejména v loÀ-
ském roce. Proto jsme byli v‰ichni velmi potû‰eni, kdyÏ vedení VUT podpofiilo sna-
hu CVIS o rekonstrukci a modernizaci uãeben na Údolní 19. Rekonstrukce probû-
hla v únoru leto‰ního roku a jiÏ od bfiezna probíhá v novû opraven˘ch uãebnách
v˘uka. Mimo to, Ïe do‰lo k v˘raznému zkulturnûní prostor slouÏících pro v˘uku
i individuální studium, bude asi kaÏdého potencionálního uÏivatele nejvíce zají-
mat, jaké technické a programové vybavení bude mít nyní k dispozici. A rovnûÏ, po-
kud to je‰tû neví, jak˘m zpÛsobem se k nûmu mÛÏe dostat.
Na‰i stálí náv‰tûvníci jiÏ velmi dobfie znají men‰í z obou uãeben, která je vybavena
deseti poãítaãi PC AT – 486 s operaãním systémem MS DOS 6.22, respektive MS
Windows 3.11. Aplikaãní programové vybavení reprezentují pfiedev‰ím programy
firmy Microsoft – Word, Excel a Acces for Windows, ale i Corel Draw. Z progra-
movacích jazykÛ jsou zde dostupné Borland C, C++ 3.1, Borland C++ 4.0
a Pascal 7.00, pro práci s Internetem je na v‰ech poãítaãích nainstalován Netscape
Navigátor. Práce s elektronickou po‰tou je samozfiejmostí.
Ve vût‰í uãebnû je nyní v provozu poãítaãová síÈ s NT serverem a deseti pracovní-
mi stanicemi Pentium 120MHz, s 32 MB RAM a HD 1, 5 GB. Na nich je nainstalo-
ván Windows NT Workstation 4.0 Cz., Microsoft Office (t.j. Acces, Word, Excel,
PowerPoint), Internet Explorer, MS FrontPage 97, z programovacích jazykÛ
Borland Pascal a Borland C++, v pfiípadû zájmu poãítáme s instalací produktu
Borland Delphi. Samozfiejmostí je, i kdyÏ se domnívám, Ïe je to je‰tû stále tfieba
zdÛrazÀovat, Ïe v uãebnách jsou naistalovány pouze legálnû pofiízené programy.

Foto: Pfiemysl Janíãek

Pro studenty, kter˘m dosud staãí pracovat pouze s programy pod operaãním systé-
mem MS DOS, je v této uãebnû je‰tû nûkolik poãítaãÛ s procesory 386, resp. 286.
Pfiednost pfii vyuÏívaní uãeben má samozfiejmû v˘uka, ale ta nevytíÏí uãebny po ce-
lou dobu jejich provozu. Zb˘vající hodiny provozu jsou urãeny pro individuální
práci studentÛ. Pfiístup do uãeben mají v‰ichni studenti VUT po pfiedloÏení prÛka-
zu opravÀujícího je ke vstupu. Tento prÛkaz student získá od pracovnic CVIS, 
zaji‰Èujících provoz uãeben, po pfiedloÏení potvrzení o studiu. Spoleãnû s pfiedá-
ním prÛkazu je mu zfiízen úãet a vyhrazen pracovní prostor na disku. V uãebnách
je stálá sluÏba a v pracovních dnech je zaji‰tûn provoz uãeben pod dohledem této
sluÏby od 7.00 do 20.00 hodin.

Ing. Vladimír K¤IVÁNEK
fieditel CVIS VUT

Uãebny CVIS na Údolní 19 v novém kabátû

Termín pfiedubytování studentÛ na kolejích se blíÏí
Na základû schválené Vyhlá‰ky k organizaci podávání Ïádostí na ubytování studen-
tÛ v kolejích VUT v Brnû ve ‰kolním roce 1997/98 se ke dni 14. 3. 1997 podepsalo
do seznamÛ a tímto sv˘m podpisem potvrdilo zájem o kolej pro nadcházející ‰kol-
ní rok celkem 4.341 studentÛ.
K tomuto poãtu dále pfiibylo 1.032 nov˘ch Ïádostí studentÛ VUT, ktefií v leto‰ním
‰kolním roce nebydlí na kolejích VUT v Brnû.
Vyhlá‰ka byla zvefiejnûna dnem 20. 1. 1997 na v‰ech fakultách a kolejích VUT
v Brnû. Îadatelé, ktefií nevyuÏili témûfi dvoumûsíãní moÏnosti a do seznamÛ se ne-
podepsali, nebo si nepodali novou Ïádost, nebudou zafiazeni ke zpracování Ïádo-
stí s nárokem na ubytování na kolejích VUT ve ‰kolním roce 1997/98 pro termín
tzv. pfiedubytování. 
OpoÏdûné Ïádosti bude SKM pfiijímat v dobû od 16. 6. do 18. 7. 1997.

Elena ADÎIOVSKÁ

Správa kolejí a menz
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Obecn˘m svûtov˘m trendem efektivnû fiízen˘ch podnikÛ a organizací je pfiechá-

zet na co nej‰ir‰í „dodavatelsk˘“ systém, kter˘ spoãívá v tom, Ïe vybrané ãinnos-

ti a sluÏby (napfi. ostrahu, úklid, technické sluÏby apod.). zaji‰Èují specializova-

né firmy. Tento systém tak umoÏÀuje organizaci soustfiedit se plnû na svoje 

poslání. VUT Brno si definuje své poslání v oblasti vzdûlávání, v˘voje a v˘zkumu.

Platební styk zamûstnancÛ VUT Brno a studentÛ mÛÏe „dodavatelsky“ zajistit

právû banka. Bezhotovostní zúãtování nacházejí stále vût‰í uplatnûní s rostou-

cím v˘znamem finanãního trhu a s dostupností tûchto sluÏeb na nûm. Je stan-

dardním prvkem ve vyspûl˘ch zemích. Vysoké ‰koly a studenti by tento trend 

mûli akceptovat.

Obecné v˘hody bezhotovostního platebního styku
• ·etfií ãas, náklady na poplatky za po‰tovní poukázky.
• Omezuje poãet finanãních operací spojen˘ch s platebním stykem se studenty

a zamûstnanci.
• V˘raznû sniÏuje rizika krádeÏe a zpronevûry souvisejících s hotovostními platbami.
• UmoÏÀuje zavedení jednotného identifikaãního prostfiedku s vysokou bezpeã-

ností bez nutnosti vynaloÏení prostfiedkÛ na nákup.
• SníÏí poãet pokladen, a tím  i zamûstnancÛ nutn˘ch k v˘platû mezd, k prodeji 

stravenek, inkasu kolejného apod.
• Zjednodu‰uje a zpfiesÀuje práci úãtárny  pfii komunikaci s niÏ‰ím poãtem 

bankovních domÛ.
• SniÏuje rizika a náklady na finanãní transakce.
• Urychluje a zprÛhledÀuje platební transakce.
• Probíhá na bázi automatizace zpracování dat.

Pro zamûstnance

– umoÏÀuje vedení úãtu zajistit rodinn˘ platební styk (nájem, inkaso, pojistky,
pÛjãky, spofiení apod.)

Pro studenty

– automaticky provádûné platby za sluÏby VUT a moÏnost zaji‰tûní vlastního 
platebního styku (pfievod mzdy za brigády, stipendia, pfiíspûvek od rodiãÛ, vkláda-
n˘ na kterékoliv po‰tû, spofiení, platební karty aj.)

Proã právû IPB?
Pro VUT se po provedeném srovnání nejlépe jeví sluÏby, které v bankovní oblasti
nabízí Investiãní a po‰tovní banka a.s.
IPB a. s. je silnou stabilní bankou, tfietí nejvût‰í v âeské republice. Zatím jako jedi-
ná je pfiipravena k hromadnému zaloÏení úãtÛ pro zamûstnace i studenty VUT.
Nezanedbateln˘ je i fakt, Ïe se stane generálním sponzorem VUT.
IPB, a.s. se skládá ze dvou divizí – divize Po‰tovní spofiitelna a divize
IPB banka. Obû divize disponují spoleãnou informaãní technologií, ale kaÏdá
divize má vlastní sadu produktÛ, charakterem odpovídající jejímu zpÛsobu práce
a okruhu klientÛ.
Divize Po‰tovní spofiitelna (dále PS) nabízí bankovní sluÏby v celé síti
po‰t  âeské republiky; má tak k dispozici více jak 3 200 obchodních míst a 8 vlast-
ních poboãek. PS je zaloÏena na centrálním vedení úãtÛ, které prakticky vede
a spravuje Ïirocentrála v Brnû a Praze.
Divize IPB banka disponuje 130 poboãkami, úãty vedou jednotlivé poboã-
ky a vût‰ina z nich pracuje v systému on-line.
V souãasné dobû vede více jak 1,2 mil. vkladních kníÏek a více jak 0,5 mil. postÏi-
rov˘ch úãtÛ. Její sluÏby jsou dostupné na v‰ech po‰tách, vkladní kníÏky a úãty se
vyznaãují mj. v˘hodn˘mi úrokov˘mi sazbami. ÚroveÀ informaãní technologie IPB,
a.s. umoÏÀuje u úãtÛ veden˘ch Po‰tovní spofiitelnou vyuÏít v‰ech standardních ná-
strojÛ platebního styku.
IPB, a.s. nabízí VUT fiadu produktÛ, které zajistí komplexní bankovní sluÏby pro
VUT, zamûstnance i studenty.

Produkty IPB
PS nabízí zamûstnancÛm VUT Brno a studentÛm pro zaji‰tûní bezhotovostního pla-
tebního styku vedení postÏirov˘ch úãtÛ (dále PÎÚ).
Hromadn˘m  zaloÏením  úãtÛ  bez  prvního  vkladu  a souãasn˘m zavedením svo-
lení k inkasu na  základû dispozice majitele úãtu se zjednodu‰í administrativa VUT
Brno pfii zavádûní bezhotovostního platebního styku  a souãasnû se v˘raznû sníÏí
riziko vzniku chyb a nepfiesností.
Zamûstnanci a studenti mohou v souãasné dobû vyuÏít v‰ech transakcí PÎÚ: fiadu
platebních karet (Eurocard, Mastercard, VISA), trvalé pfiíkazy k úhradû a pfievodu,
svolení  k inkasu SIPO, Telecom, standardní svolení k inkasu, pfiíkazy k úhradû, 
hotovostní vklady a v˘bûry na v‰ech po‰tách. Na PÎÚ lze navázat spofiící úãet s v˘-
povûdní lhÛtou nebo termínovan˘ vklad. Tyto úãty lépe zúroãí momentálnû volné
finanãní prostfiedky na PÎÚ.

Princip fungování postÏirového úãtu u studenta
Student má zaloÏen PÎÚ, spofiící úãet a k PÎÚ má platební kartu EDC Maestro 
mezinárodní.
Pfiíjmy studenta:

• hotovostní pfiíspûvek od rodiãÛ, vkládan˘ na kterékoliv po‰tû dokladem Vklad 
(zaúãtováno do tfií pracovních dnÛ po sloÏení na po‰tû)

• bezhotovostní pfievod stipendia
• pfiípadnû pfievod adresné sociální dávky
• bezhotovostní pfievod mzdy z brigády ãi jiné v˘dûleãné ãinnosti
V˘daje studenta:

• inkaso za kolejné a stravné
• ãerpání hotovosti na osobní spotfiebu prostfiednictvím elektronické platební kar-

ty v bankomatu nebo ‰ekem na kterékoliv po‰tû
• v pfiípadû vzniku voln˘ch prostfiedkÛ, a mÛÏe jít i o niÏ‰í ãástky, lze napfi. nasta-

vením  pfiíkazu k pfievodu k urãitému  datu v mûsíci pfievést finanãní prostfiedky
nad zvolené minimum na spofiící úãet, a tak vytváfiet rezervu 
(v˘hodnû úroãenou) pro stanoven˘ cíl.

Vedení PÎÚ vyÏaduje urãitou samostatnost od majitele úãtu v podávání pfiíkazÛ

a hospodafiení prostfiedky na úãtû, rovnûÏ odpovûdnost za nakládání se sv˘mi 

finanãními prostfiedky a platební morálku vÛãi své ‰kole. To jsou vlastnosti, 

které by nemûly budoucí inteligenci evropského formátu chybût.

Princip placení kolejného pro majitele postÏirového úãtu
• Správa kolejí a menz eviduje u kaÏdého ubytovaného studenta poãet dnÛ 

ubytování v jednotliv˘ch mûsících.
• SKM podle poãtu dnÛ ubytování, poãtu a druhu nahlá‰en˘ch elektrick˘ch 

spotfiebiãÛ, pfiípadnû dal‰ích plateb studenta ve prospûch SKM vypoãte 
odpovídající ãástku pro inkaso z úãtu studenta.

• V období okolo 10. dne následujícího mûsíce pfiedá SKM do banky pfiíkaz 
k inkasu z úãtÛ studentÛ.

• Po provedení inkasa z úãtÛ ubytovan˘ch obdrÏí SKM sestavy z banky 
o neproveden˘ch inkasech a dÛvodu neprovedení.

• Inkaso nemÛÏe probûhnout, pokud na úãtu není dostateãnû velk˘ objem 
hotovosti.

V˘hody drÏitele postÏirového úãtu pfii ubytování na kolejích
• Inkaso je provádûno automaticky bez nutnosti spolupráce ubytovaného. 
• Inkaso kolejného a ostatních plateb dohodnut˘ch ve smlouvû je bezplatné.
• Inkasovány jsou pfiesné ãástky dle poãtu dnÛ ubytování a uÏívání dal‰ích 

zpoplatnûn˘ch sluÏeb.
• Ubytovan˘ nemusí sledovat kalendáfi plateb, pouze musí mít k urãitému datu 

na úãtu potfiebn˘ obnos k pokrytí inkasované ãástky.
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VUT pfiechází na bezhotovostní platby
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• Ubytovan˘ mÛÏe b˘t del‰í období na kolejích bez obavy, Ïe zme‰ká placení 
kolejného.

• Ubytovan˘ mÛÏe sloÏit na úãet potfiebnou ãástku na kaÏdé po‰tû v âR (v˘hoda
v dobû nemoci).

PouÏití ãipov˘ch karet jako pfiíslu‰enství postÏirového 
úãtu v provozech SKM
Pfii menzovním stravování a v bufetech provozovan˘ch SKM nabízí karta nové 
moÏnosti:
• identifikaci strávníka
• objednání jídla
• placení odebraného jídla
• placení doplÀkového sortimentu – nápojÛ, salátÛ, mouãníkÛ apod.
• placení nákupu potravin a dal‰ího sortimentu v bufetech provozovan˘ch SKM
• moÏnost stanovení individuálních cen jídel – placení skuteãné ceny s odpoãtem 

dotace ze státního rozpoãtu
• kombinaci  restauraãního a studentského (závodního) stravování v prostorách 

menzy

Pfii ubytování na kolejích VUT je kartu moÏno pouÏít v následujících pfiípadech:
• identifikace a umoÏnûní pfiístupu do objektu kolejí
• identifikace  a umoÏnûní  pfiístupu do  vybran˘ch místností (napfi. poãítaãové 

studovny), placení zpoplatnûn˘ch sluÏeb poskytovan˘ch SKM (napfi. praní 
prádla, uÏití kopírovacích strojÛ)

V˘hody drÏitele platební karty pfii stravování v menzách
• Majitel  karty  nemusí  mít  hotovost  pfii  placení  nákupu jídel a potravin.
• Platba za  jídlo a nákupy  v bufetech je  uskuteãnûna po odebrání jídla následnû 

– inkasem z úãtu.
• Majitel karty nemusí  mít v dobû nákupu prostfiedky  na úãtû, musí je mít v do-

bû inkasa – nákup na dluh.
• Bezhotovostní   reÏim   obsluhy   omezuje   manipulaci  s penûzi a zrychluje 

obsluhu.
• V˘mûnu karet zaji‰Èuje banka automaticky s oznámením do místa bydli‰tû.

V˘hody drÏitele platební karty pfii ubytování na kolejích
• Karta nahradí identifikaãní doklady pfii vstupu do koleje (zru‰ení noãních 

vrátn˘ch).
• Karta umoÏÀuje bezhotovostní platby za dal‰í placené sluÏby – bez nutnosti no-

sit peníze (drobné mince).

PostÏiro ‰etfií ãas i peníze

(Podklady ke zpracování tohoto ãlánku redakci poskytli Ing. Tálsk˘ z IPB, a.s.

a Ing. J. Grulich, fieditel SKM VUT v Brnû).

Drtivé vût‰inû zamûstnancÛ a studentÛ strojní fakulty vede jejich úãty poboãka âes-

ké spofiitelny, umístûná v prostorách objektu ‰koly na Technické 2. Vedení VUT

a SKM v‰ak proklamuje nutnost spoleãného pfiechodu VUT pod stfiechu jedné ban-

ky, která zajistí hromadné zaloÏení úãtÛ a ãipov˘ch karet s moÏností identifikace

jejich drÏitelÛ pfii vstupu do uzavfien˘ch objektÛ a místností.

Foto: Pfiemysl Janíãek
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Fakulta strojní

Pracovní komise pro letectví je orgán hospodáfiského v˘-
boru Poslanecké snûmovny Parlamentu âR. Má za úkol
vyjadfiovat se, podávat návrhy, ale i fie‰it v‰echny pro-
blémy, které sovisí s letectvím. Komise je sloÏena
z ãlenÛ hospodáfiského v˘boru parlamentu a jejím
pfiedsedou je poslanec Ing. Vladimír Budínsk˘.
V˘znamn˘m ãlenem je i poslanec a místopfiedseda v˘-
boru pro obranu a bezpeãnost poslanecké snûmovny
doc. Ing. Milo‰ Titz, CSc. Stál˘mi ãleny komise jsou 
fieditelé pfiíslu‰n˘ch odborÛ ministerstva prÛmyslu
a obchodu, ministerstva dopravy a ministerstva obra-
ny. V parlamentní komisi jsou generální fieditelé v‰ech 

v˘znamn˘ch podnikÛ leteckého prÛmyslu, v˘zkum-
n˘ch ústavÛ, âeské správy leti‰È, leteck˘ch dopravcÛ
vãetnû Asociace leteck˘ch dopravcÛ a celé fiady jin˘ch
institucí souvisejících s letectvím.
Vysoké ‰kolství zastupuje v komisi fieditel leteckého 
ústavu Fakulty strojní VUT doc. Ing. Antonín Pí‰tûk, CSc.,
kter˘ byl poÏádán o uspofiádání zasedání na VUT
v Brnû. Jednání se uskuteãnilo 21. 3. 1997 a jedním
z hlavních bodÛ programu bylo: Úloha ‰kolství
pro rozvoj leteckého prÛmyslu a dopra-
vy v âR.
Zasedání komise zahájil a zúãastnil se ho i rektor VUT
prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc., kter˘ informoval o rozvoji
VUT a zmínil se také o zámûrech leteckého ústavu v roz-
voji specializací leteckého provozu a pilotního v˘cviku,
které VUT pfievzalo ze Îiliny po rozdûlení státu.
V diskusi zaznûlo nûkolik pfiíspûvkÛ k v˘znamu letec-
kého ‰kolství pro udrÏení tradiãnû vysoké úrovnû 
v˘robkÛ leteckého prÛmyslu a letecké dopravy.

Vzhledem k tomu, Ïe dal‰í body programu byly zamû-
fieny na otázky ãeské domácí i mezinárodní civilní 
letecké dopravy, byla pozornost zamûfiena na potfiebu
odborníkÛ ve specializaci ekonomiky a provozu letec-
ké dopravy a také na potfiebu kvalifikovan˘ch a vyso-
ko‰kolsky vzdûlan˘ch pilotÛ, kter˘ch je v souãasné do-
bû znaãn˘ nedostatek. ¤editel LÚ informoval pfiítom-
né o zámûrech VUT pfii fie‰ení tohoto problému,
o návrzích na komplexní, teoretické i praktické zabez-
peãení pilotního v˘cviku. Podpora navrhovanému 
fie‰ení byla vyslovena zejména se strany Asociace 
leteck˘ch dopravcÛ.
V závûrech zasedání bylo konstatováno, Ïe zabezpeãe-
ní v˘chovy kvalifikovan˘ch, vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch
odborníkÛ má pro udrÏení tradiãnû vysoké úrovnû le-
teckého prÛmyslu a dopravy stejnû velk˘ v˘znam jako
ostatní problémy, se kter˘mi se nejen letectví v sou-
ãasné dobû pot˘ká.    Doc. Ing. Antonín PÍ·TùK, CSc.

fieditel leteckého ústavu FS VUT

PARLAMENTNÍ KOMISE PRO LETECTVÍ HOSTEM VUT
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Dûní na fakultách9  

Ve dnech 20. – 21. bfiezna 1997 probûhla na Vysokém uãení technickém v Brnû
vzdûlávací konference „Mezinárodní letecké právo“, organizovaná v rámci progra-
mu TEMPUS leteckého ústavu FS VUT v Brnû Institutem celoÏivotního vzdûlávání
pod zá‰titou leteckého ústavu FS VUT a Právnické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Konference byla pofiádána ve spolupráci s John Marshall Law School
v Chicagu, USA a byla zamûfiena na mezinárodní právní a procedurální aspekty pro
certifikovan˘ prodej a provozování letadel podle americk˘ch pfiedpisÛ Federálního
leteckého úfiadu (FAA) USA, jakoÏ i praktick˘mi procedurami ovûfiování zpÛsobi-
losti letadel dle americk˘ch pfiedpisÛ FAR. Program se rovnûÏ zab˘val právními 
aspekty vy‰etfiování a v˘zkumu dopravních nehod, zodpovûdností v˘robce a pro-
cedurálními aspekty fie‰ení právních sporÛ v oblasti letectví. Speciální pozornost
pak byla vûnována zejména legislativním podmínkám pro provozování letadel ães-
k˘ch v˘robcÛ v USA.

Konference se zúãastnilo 18 pfiedstavitelÛ managementu ãesk˘ch leteck˘ch podni-
kÛ vãetnû zástupcÛ vedení leteck˘ch dopravních spoleãností v âR provozujících le-
teckou dopravu, jakoÏ i zástupcÛ Ministerstva dopravy a spojÛ âR a státních letec-
k˘ch dohlíÏecích orgánÛ vãetnû ·tátnej leteckej in‰pekcie Slovenskej republiky.
Z nejv˘znamnûj‰ích úãastníkÛ jmenujme zejména Ing. Milana Holla, CSc., generál-
ního fieditele V˘zkumného a zku‰ebního leteckého ústavu v Praze, Ing. Josefa
Skrá‰ka, v˘konného fieditele LET a.s. Kunovice.
Na konferenci pfiedná‰eli právní specialisté na problematiku mezinárodního letec-
kého práva a certifikace letadel z Federálního leteckého úfiadu (FAA) U.S.A., ktefií
souãasnû pÛsobí jako externí profesofii leteckého práva na John Marshall Law
School v Chicagu, pánové John Scott Hoff, J.D. a Thomas K. Pfister. Konference se
konala pfii pfiíleÏitosti zasedání parlamentní komise pro letectví na Vysokém uãení
technickém v Brnû, organizované leteck˘m ústavem FS VUT v Brnû dne 21. bfiezna
1997.

Dne 20. bfiezna 1997 ve veãerních hodinách pfii pfiíleÏitosti zasedání parlamentní
komise pro letectví v Brnû a konference Mezinárodní letecké právo pofiádal brnûn-
sk˘ Press Club ve spolupráci s Institutem celoÏivotního vzdûlávání VUT v Brnû 
kulat˘ stÛl a tiskovou konferenci na téma „Perspektivy a budoucnost ãeského 
leteckého prÛmyslu“.

Ke kulatému stolu pfiijali pozvání a zasedli: Ing. Oldfiich Gorgol, vrchní fieditel 
odboru civilního letectví Ministerstva dopravy a spojÛ âR, Ing. Milan Holl, CSc.,
generální fieditel V˘zkumného a zku‰ebního leteckého ústavu v Praze, Ing. Josef
Skrá‰ek, v˘konn˘ fieditel LET a.s. Kunovice, Ing. Pavel Stejskal, vrchní fieditel 
odboru programÛ a restrukturalizace z Ministerstva obchodu a prÛmyslu âR, Ing.
Milo‰ ·tastn˘, generální fieditel âeské správy leti‰È Praha.
Úãast na tiskové konferenci pfiijal rovnûÏ Ing. Václav Vanûk, CSc., generální fieditel
spoleãnosti Walter a.s. Praha, nejvût‰í ãesk˘ v˘robce leteck˘ch motorÛ. Za Vysoké
uãení technické v Brnû u kulatého stolu zasedli také rektor VUT prof. Ing. Petr
Vavfiín, DrSc. a dûkan FS VUT v Brnû prof. Ing. RNDr. Jan Vrbka, DrSc.
Vedle diskuse o stavu a budoucnosti ãeského leteckého prÛmyslu zaznûla v˘raznû
také naléhavá potfieba kvalitních inÏen˘rÛ pro ãeské letectví, která po období 
v˘razného úbytku technick˘ch specialistÛ v souvislosti s neutû‰enou ekonomickou
situací ãeského letectví zpÛsobila citeln˘ deficit leteck˘ch konstruktérÛ a technolo-
gÛ. Tento aspekt je v‰eobecnû pojímán jako kritick˘ pro budoucnost ãeského prÛ-
myslu obecnû, a tedy nejen v letectví.
Panelová diskuse a tisková konference, kterou moderoval ‰éfredaktor t˘deníku
Profit Mgr. Jan Baltus z Prahy, vzbudila mimofiádn˘ ohlas vefiejnosti, o ãemÏ svûd-
ãila zejména neoãekávanû vysoká náv‰tûvnost ze strany brnûnsk˘ch i mimobrnûn-
sk˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ a organizací i z neletecké oblasti, jakoÏ i mimofiádn˘
zájem novináfiÛ z Brna i Prahy. Mezi úãastníky konference byl také Earl Godby, 
fieditel zastoupení spoleãnosti McDonnell–Douglas, která v souãasné dobû vyvíjí
obchodní aktivity spojené s kapitálov˘m vstupem do a.s. Aero Vodochody a s do-
dávkou vojensk˘ch stíhacích letadel F18–Hornet pro ãeské letectvo. Celkov˘ poãet
82 náv‰tûvníkÛ vãetnû zástupcÛ sdûlovacích prostfiedkÛ fiadí tuto tiskovou konfe-
renci podle statistik Press Clubu mezi jednu z nejvût‰ích za posledních nûkolik let.
Na recepci, která následovala posléze, mûli úãastníci moÏnost v neformálních roz-
hovorech s vrcholov˘mi manaÏery ãeského leteckého prÛmyslu diskutovat o nej-
palãivûj‰ích problémech, které ãesk˘ leteck˘ prÛmysl v souãasné dobû proÏívá.

Ladislav JANÍâEK
Institut celoÏivotního vzdûlávání programu TEMPUS VUT

Vzdûlávací konference
„Mezinárodní letecké právo“

T E M P U S 
INSTITUT CELOÎIVOTNÍHO

VZDùLÁVÁNÍ

Úãastníci konference „Mezinárodní letecké právo“              Foto: Pfiemysl Janíãek

Tisková konference o budoucnosti
ãeského letectví

Tiskové konference se zúãastnili také rektor VUT prof. Vavfiín a dûkan Fakulty 
strojní VUT prof. Vrbka                                                    Foto: Anna Pecková
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Dûní na fakultách 10

Generální fieditel âKD Praha holding,
a.s. pfiedná‰el na VUT

Na Fakultû podnikatelské VUT pfiedná‰el 10. dubna
1997 v rámci pfiedmûtu „podnikov˘ management pro
posluchaãe 4. roãníku“ pfiedseda pfiedstavenstva, 
generální fieditel âKD Praha holding, a.s. Ing. Jifií
Marou‰ek. 
Pfii této pracovní náv‰tûvû sdûlil studentÛm, jak˘m
zpÛsobem je fiízen jeden z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch
prÛmyslov˘ch gigantÛ. Souãástí pfiedná‰ky byla také
ãást vûnovaná odpovûdím na dotazy studentÛ.
Pfiedná‰ky se zúãastnil i dr. Ing. Radim âerven˘.
Pfii mimofiádném pracovním zatíÏení generálního 
fieditele je pfiíkladné, Ïe bez ceremonií vûnuje pozor-
nost pfiípravû nov˘ch manaÏerÛ. Pro dal‰í spolupráci
bylo dohodnuto uzavfiít vzájemnou smlouvu.

Prof. Ing. Petr NùMEâEK, DrSc.

Fakulta podnikatelská VUT

Je ãtvrtek 13. bfiezna, nûco málo pfied osmou hodinou

veãer. Sedím v autû, unavená po celém dni a bez ná-

lady sleduji svûtla na palubní desce. Trochu je mi

i zima v tom lehkém obleãení, a tak otáãím koleãko

pfied sebou a ãervená ‰ipeãka je na „max“. Dívám se

na svého milého chotû a jedním dechem mu vysvût-

lím, jak bude probíhat dne‰ní veãer: „Îádné taneãky

a promenády, hezky si posedíme a nejpozdûji v deset

budeme doma.“ Jeho spokojen˘ úsmûv se nedal pfie-

hlédnout. To mû rozesmálo...

PfiijíÏdíme k hotelu Moskva. Foyer se plní lidmi a my

vstupujeme také. Pár prvních pohledÛ a cesta autem

zdá se b˘t pouhou minulostí. Atmosféra je cítit uÏ ta-

dy. Atmosféra plesu s velk˘m P. Dlouhé toalety a vÛ-

nû parfému... Pomalu vstupujeme do sálu. Nevím, co

sledovat dfiíve, jestli vysokou dívku v dlouhé bílé 

toaletû – ne nepodobné luãní víle, anebo divokou

blond˘nu v ‰atech barvy krve. Do sálu vchází dal‰í

pár a já se dívám na velk˘ kvût, kter˘ zdobí bohatou

sukni ãerné toalety. Jsem oãarovaná. Oãarovaná 

odváÏn˘m mládím, vkusem a fantazií. Jsme na plese

Fakulty managementu a ekonomiky a Fakulty tech-

nologické ve Zlínû. Pfiíjemná hudba a skvûlé v˘kony

taneãních párÛ mû nenechaly sedût v klidu, a tak

krouÏíme také a já dál sleduji ty hezké kreace na je‰-

tû hezãích dívkách. V té chvíli nemohu nevzpomenout

na mÛj minul˘ záÏitek ze zlínského plesu, kter˘ se

plesu podobal jen vzdálenû. A tehdy jsem psala

v Setkání s módou o tom, Ïe Ïeny a dívky snad 

vypustily ze svého odûvního slovníku slovo toaleta,

a smutnû pfiem˘‰lela o tom, kam se vytratila kultura

ducha, k níÏ krásné a vhodné obleãení patfií. A tak

velice ráda ru‰ím svÛj pocit prázdna nad zlínskou

plesovou událostí alespoÀ pro tento ples, kter˘ 

odmûnil kaÏdého, koho potû‰í pohled na harmonii

proporcí a odvahu stfiihu. Toalety svÛdnû obepínají-

cí boky a suknû divoce vlající kolem kotníkÛ... Úãesy

bohaté a vlasy krásnû vyãesané, ale také rozpaky

mládí a zájem v‰ech muÏÛ pfii volbû Miss Academia,

hezk˘ tanec a pfiíjemná nálada, která se nedala 

necítit, to v‰echno byl studentsk˘ ples.

Vûfiím spolu se v‰emi, kter˘m se také líbil, Ïe nebyl

poslední... Do pÛlnoci schází pár minut a palubní

svûtélka svítí tmou. Spokojenû rozjímám a sleduji 

ubíhající cestu.
Ak. mal. ·árka ·I·KOVÁ

Vítûzky soutûÏe o nûjkrásnûj‰í studentku Miss Academia

Fakulta podnikatelská

Slavnostní imatrikulace

9. duben byl pro Fakultu podnikatelskou VUT a její

sesterskou fakultu z Univerzity M. Kopernika

v Toruni dnem slavnostní imatrikulace posluchaãÛ

v pofiadí ‰estého bûhu mezinárodního manaÏer-

sko–marketingového studia. Ve Freskovém sále Staré

radnice v Brnû byly 15 nov˘m posluchaãÛm z ãeské

i polské strany pfiedány imatrikulaãní listiny.

Slavnostního aktu se zúãastnili ãelní pfiedstavitelé 

obou fakult a rovnûÏ prorektor VUT pro vzdûlávací

ãinnost prof. Jaroslav KadrnoÏka.

V slavnostním projevu prof. KadrnoÏka pfiipomnûl
zdárnû se rozvíjející tradici uvedeného studia, která
svûdãí o jeho potfiebû v podmínkách pfiechodu k trÏ-
nímu hospodáfiství a hospodáfisk˘ch reforem v zemích
stfiední a v˘chodní Evropy. Obû zemû, âeská republi-
ka a Polsko, potfiebují jako sÛl odborníky v oblasti 
managementu, marketingu, bankovnictví, podnikání
a úãetnictví. Dûkan ekonomické fakulty univerzity
v Toruni prof. Wisniewski zmínil, Ïe obû zemû mají
nejen podobné ekonomické problémy, ale i cíle – b˘t
schopny konkurovat zemím Evropské unie.
Pfii pfiedstavování jednotliv˘ch posluchaãÛ nikomu

neuniklo, kolik se mezi nimi nachází absolventÛ inÏe-
n˘rského studia. Dûkan Fakulty podnikatelské VUT
v Brnû doc. Rais ve svém projevu struãnû formuloval
smysl a cíl manaÏersko–marketingového studia, které
je urãeno pro vybrané fieditele a námûstky podnikÛ,
akciov˘ch spoleãností, majitele firem, prokuristy
a soukromé podnikatele. Zvlá‰tní skupinu tvofií ob-
chodní zástupci podnikÛ a firem, ktefií mohou vyuÏít
studia  k pfiímému navázání kooperaãních a obchod-
ních vztahÛ s Polskem.
Po skonãení slavnostního aktu se uskuteãnila tisková
konference, v jejímÏ úvodu  prodûkan z Fakulty pod-
nikatelské VUT v Brnû doc. Mikulec pfiítomné noviná-
fie seznámil s charakterem, cílem, programem i for-
mou manaÏersko–marketingového studia. Bylo zde
fieãeno, Ïe tato forma mezinárodního studia nemá 
nikde v na‰í republice obdobu. V˘uka probíhá formou
6 t˘denních soustfiedûní, a to vÏdy stfiídavû na území
obou státÛ a pokaÏdé v jiném místû. Lektory jsou
pfiední odborníci v jednotliv˘ch oborech z âR, Polska
a dal‰ích zemí (Anglie, Rakousko, Nûmecko, USA aj.)
Na tiskové konferenci se jeho úãastníci také dotkli 
obecnûj‰ích témat vysokého ‰kolství, jako napfi. 
‰kolného, zájmu o ekonomické obory, soukromého
‰kolství aj.

(red)
Foto: Pfiemysl Janíãek

Oba dûkani, z ãeské i polské strany, pfiedali imatriku-

laãní listiny nov˘m posluchaãÛm managersko–marke-

tingového studia

Slavnostní imatrikulace se zúãastnil dûkan

z Ekonomické fakulty Univerzity M. Kopernika

v Toruni prof. Wisniewski (vlevo) a prorektor VUT

prof. KadrnoÏka

Poslední ohlédnutí za plesovou sezónou

Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta technologická Zlín
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11 Knihovny VUT

Frank Starman v Ústfiední knihovnû

V lednu leto‰ního roku nav‰tívil Ústfiední knihovnu VUT pan Frank Starman z USA,
kter˘ zaji‰Èuje nákup knih pfiedev‰ím z americk˘ch nakladatelství. Informoval zde
akviziãní pracovníky knihoven o podmínkách dovozu publikací z USA.
Pfiedností firmy je rychlost dodávek, tj. maximálnû do 1 mûsíce, moÏnost objedná-
vek a dal‰ích kontaktÛ pfies e–mail.
Ústfiední knihovna smûrovala v loÀském roce ãást objednávek zahraniãních publi-
kací na Franka Starmana. Termín dodávání knih je dodrÏován. Faktury jsou vysta-
vovány v korunách. Ceny knih jsou v‰ak v nûkter˘ch pfiípadech vy‰‰í neÏ ceny na-
kladatelské. Na základû loÀského odbûru je Ústfiední knihovnû poskytována sleva
ve v˘‰i 10%. Byla zavedena také expresní sluÏba pro zaslání knih do 10 dnÛ, s pfií-
platkem 299,–Kã za titul.
V prodejnû firmy Starman v Praze na Konvitské 24 jsou nabízeny knihy americk˘ch
nakladatelství z oboru v˘poãetní techniky, matematiky a jejích aplikací.

Marie DAVIDOVÁ
Ústfiední knihovna VUT

Prodejní v˘stava knih Springer

Berlínské vûdecké knihkupectví Lange und Springer uspofiádá od nového ‰kolního
roku ve spolupráci s Ústfiední knihovnou prodejní v˘stavu knih nakladatelství
Springer. Knihy na v˘stavû budou prodávány s 20% slevou.
Nabídka bude tvofiena konkrétnû navrÏen˘mi tituly jednotliv˘ch zájemcÛ i voln˘m
v˘bûrem literatury.
Publikace si mÛÏete jiÏ v souãasné dobû vybírat z katalo-
gÛ a databází na CD ROM, které jsou v Ústfiední knihovnû
VUT. Jeden exempláfi katalogu a kompaktního disku je moÏno prohlíÏet ve stu-
dovnû Fakulty strojní. Dal‰í v˘tisk bude k dispozici na zapÛjãení pro ostatní fakul-
ty. V˘stava bude uspofiádána pravdûpodobnû v mûsíci fiíjnu. O pfiesném termínu
a místû konání v˘stavy budeme vãas informovat.
S berlínsk˘m vûdeck˘m knihkupectvím Lange und Springer byla v minul˘ch letech
navázána spolupráce v oblasti dovozu zahraniãních knih. Termín dodávání publi-
kací ãiní pfiibliÏnû jeden aÏ dva mûsíce. Nákup knih vychází cenovû v˘hodnûji neÏ
u jin˘ch dodavatelÛ. Faktury jsou vystavovány v korunách.
Zájemci o objednání knih, které bude moÏno zakoupit na v˘stavû, mohou kon-

taktovat Marii Davidovou, Ústfiední knihovna VUT, tel./fax: 4214 1305, e–mail:

davidova@lib.vutbr.cz@LH 6
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Je ideální prostfiedek pro sledování ãasopisecké literatury v oboru z celého svûta.
Je dostupná v nûkolika fiadách, z nichÏ ÚK odebírá fiadu „Engineering, Computing
& Technology“ a fiadu “Physical, Chemical & Earth Sciences“. Ve FT Zlín je fiada
“Agriculture, Biology & Environmental Sciences“. KaÏdá fiada obsahuje cca 10 te-
matick˘ch okruhÛ, ve kter˘ch jsou pravidelnû – s t˘denní periodicitou – uvefiejÀo-
vány obsahy nejnovûj‰í ãasopisecké produkce. V kaÏdé z tûchto fiad je sledováno
cca 1000 ãasopisÛ z celého svûta.
Databáze umoÏÀuje pravidelné sledování obsahÛ jednotliv˘ch ãasopisÛ, vyhledává-
ní ve star‰ích ãíslech ãasopisÛ je ménû pohodlné. Jednotlivé tituly lze vybírat pod-
le oborÛ, nebo podle abecedního seznamu, dal‰í re‰er‰ní dotaz lze zadat ve formû
klíãového slova. Vût‰ina záznamÛ o ãláncích obsahuje i abstrakt a u prvního auto-
ra ãlánku je uvedena i jeho adresa a adresa vydavatele. Informace lze vyhledávat 
také pomocí klíãov˘ch slov, slov z názvÛ ãlánkÛ, autorÛ apod.
Je moÏné si vytvofiit re‰er‰ní profil a dostávat pravidelnû informace o ãláncích 
urãitého zamûfiení nebo obsahy vybran˘ch titulÛ ãasopisÛ vãetnû abstraktÛ.
Pfiíklad záznamu z Current Contents:
Author AJ Elias, HG Schmidt, M Noltemeyer, HW Roesky
Title Synthesis and X–Ray Structural Characterization of Novel

12–Membered Cyclometallasilazonaxes Containing Cobalt and Zinc
Source European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry 29: 

Suppl. (1992)
Page (s) 23–42
KeyWords TITANIUM NITROGEN–COMPOUNDS; 

SIDILA–BERYLLA–CYCLOHEXANE; METAL AMIDES; 
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Dicsipl. Analytical, Inorganic & Nuclear Chemistry
Document Article
Language English
Adress AJ Elias, Univ  Gottingen,Inst Anorgan Chem,

Tammannstr 4, W–3400 Gottingen, Germany
Abstract Reactions of [Me2SiN(t–Bu)Li]2 with CoBr2 and 

ZnC12 in THF have resulted in the formation of novel metallcycles ...
ISBN/ISSN 0992–4361
Publisher Gauthier–Villars, Dept Univ Professionnel, Revues Scientifiques

Technique, 11 Rue Gossin,  F–92543 Montrouge, France

Tento informaãní zdroj je vhodn˘ nejen k prÛbûÏnému sledování vybran˘ch vûd-
ních oborÛ, ale téÏ jako pomÛcky k optimalizaci objednávek zahraniãních ãasopisÛ
– uÏivatelé si mohou ovûfiit a porovnat informaãní hodnotu odebíran˘ch ãasopisÛ
se v‰emi tituly, jejichÏ citace jsou uvefiejÀovány v Current Contents. 

Databáze Computer Select

Databáze zpfiístupÀuje rozsáhlé a aktuální informace o produktech pro v˘poãetní
techniku, o firmách v této oblasti a o celém prÛmyslu v˘poãetní techniky. Obsahuje
plné texty ãlánkÛ za posledních 12 mûsícÛ. Excerpuje více jak 120 nejdÛleÏitûj‰ích
poãítaãov˘ch ãasopisÛ, Obsahuje specifikace pfies 75 000 hardwarov˘ch, softwaro-
v˘ch a komunikaãních produktÛ, profily 13 500 poãítaãov˘ch firem, slovník 14 500
poãítaãov˘ch a telekomunikaãních termínÛ a dále abstrakty newsletterÛ, obchod-
ních publikací a pfiedev‰ím novinov˘ch titulÛ. Aktualizace databáze je mûsíãní.
Obû tyto databáze jsou pfiístupny v Ústfiední knihovnû
VUT na Údolní ul.19. Zájemci mohou re‰er‰e provádût
za asistence pracovníka ÚK nebo po úvodní instruktáÏi
samostatnû. K dispozici je dal‰ích 16 titulÛ bibliografic-
k˘ch databází.
Zveme Vás k náv‰tûvû studovny Ústfiední knihovny VUT!
Kontakt: tel.4214 1301–2, fax 4214 13, e–mail jursova@lib.vutbr.cz
lizal@lib.vutbr.cz                               Mgr. Nata‰a  JURSOVÁ, Ing. Miroslav LÍZAL

Ilustraãní foto: Libor Tepl˘
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Foto: Pfiemysl Janíãek
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Konference, semináfie

Osmé studio meziuniverzitního programu studií budoucnosti

Zástupci vysok˘ch ‰kol, vûdecko-v˘zkumn˘ch ústavÛ, privátního, vefiejného sek-

toru a administrativy se setkali v únoru na odborné dvoudenní akci na Fakultû

stavební Vysokého uãení technického v Brnû, aby se zab˘vali koncepãními a stra-

tegick˘mi problémy rozvoje území, investicemi do technické infrastruktury, do-

pady na Ïivotní prostfiedí, exaktními metodami a instrumenty, které praxe pou-

Ïívá v koncepãních ãinnostech, nebo jsou vyuÏívány ve v˘uce na vysok˘ch ‰ko-

lách.. Toto setkání mûlo znaãn˘ ohlas v odborn˘ch kruzích pro svoji aktuálnost

a netradiãní pfiístup v mezioborov˘ch komunikacích.

Poãetná úãast odborníkÛ z vysok˘ch ‰kol, státní správy, firem soukromého a vefiej-
ného sektoru a témata pfiednesená a diskutovaná na semináfii ukázaly, Ïe zamûfie-
ní 8. Studia MPSB je aktuální a pfiineslo fiadu podnûtÛ jak do praxe, tak do
vzdûlávání a v˘zkumu na vysok˘ch ‰kolách.
Lze konstatovat, Ïe pfienesení ãinnosti MPSB do regionu, jak tomu bylo u 8.Studia,
posiluje v˘znam místních projektÛ a programÛ i v takov˘ch oblastech strategií
a koncepcí, které jsou tradiãnû doménou metropole. Tento posun k decentraliza-
ci je prospû‰n˘ a bude i nadále podporován.
¤ízení prostorového rozvoje vyÏaduje interdisciplinárnû a mezioborovû teoreticky
a metodologicky formulovanou bázi, odpovídající legislativní rámec a sofistikova-
né instrumenty. Vysoké ‰koly jsou vhodn˘m prostfiedím, kde tato podpora mÛÏe
vznikat jako integrovaná aktivita jednotliv˘ch specificky zamûfien˘ch skupin.
Koncepce  a strategie síÈov˘ch odvûtví  technické infrastruktury mohou anticipovat
prostorov˘ rozvoj. Pfii absenci této ãinnosti mÛÏe docházet i k opaãn˘m efektÛm.
V˘zkum na vysok˘ch ‰kolách by se mûl ve vût‰í mífie podílet na vypracovávání 
metodologií strategií, koncepcí a scénáfiÛ pro prostorov˘ rozvoj a úãastnit se apli-
kací v projektech s dlouhodob˘m zamûfiením u síÈov˘ch odvûtví u subjektÛ s do-
minantním postavením na trhu nebo u subjektÛ, ktefií jsou v pozici pfiirozeného
monopolu. Pedagogické vytíÏení dosud tuto orientaci vysoko‰kolsk˘ch uãitelÛ 
neumoÏÀuje.
Meziuniverzitní program studií budoucnosti by se mûl zamûfiit na podporu vzniku
interdisciplinárních konzultaãních t˘mÛ, které se mohou vyjad-
fiovat na poÏádání k závaÏn˘m regionálním projektÛm a programÛm. K tomuto 
úãelu lze vyuÏívat i komunikací prostfiednictvím INTERNETu.
Inovaãní  podnikání, transfer technologií a systém budování a provozování vûdec-
ko-technick˘ch parkÛ, jsou aktivity, které pozitivnû ovlivÀují konkurenceschop-
nost firem, odvûtví, regionÛ i státu v integrujícím se evropském prostoru. Jako v˘-
znamná strategická aktivita, zasahující jak do sféry vûdecké, v˘ukové, obchodní, fi-
nanãnû rozvojové, stavební a managerské, bude sledována v programech MPSB ve
spolupráci s Asociací inovaãního podnikání âR.
Jednání 8. Studia ukázalo velkou ‰ífii  aplikací modelÛ pro rÛzné úlohy jak prosto-
rové, tak odvûtvové se zamûfiením na technickou infrastrukturu. Je nutno vytváfiet
nové instrumenty, nalézat modelové prÛniky do nov˘ch oblastí vyuÏití , nalézat no-
vé abstrakce. Proto je dÛleÏité, aby se rÛzné aplikaãní oblasti setkávaly na podob-
n˘ch studiích, aby byla dána moÏnost pro posuzování spoleãn˘ch instrumentarií
a abstraktních nástrojÛ. KaÏd˘ úãastník mÛÏe nejlépe posoudit z hlediska své pro-
fese, jaké formalizované metody mÛÏe analogicky vyuÏít pro své zámûry. Obecnû
se ukazuje, Ïe je nárÛst nároãnosti na technické a ekonomické v˘poãty, potfieba
lep‰í anal˘zy dat, systémÛ, na nedílnost vyuÏívání poãítaãové grafiky pfii simulaci
a optimalizacích. Tím se i formulují nové smûry v˘zkumu a vzdûlá-
vání na vysok˘ch ‰kolách.
Experimentální matematické modelování se ubírá dvojí cestou.

Jednak teoretická fronta vysok˘ch ‰kol a v˘zkumn˘ch institucí vyvíjí vlastní nové
metody heterogenních, hierarchizovan˘ch a integrovan˘ch postupÛ vhodn˘ch pro
strategická rozhodování, anebo se do v˘uky zafiazují a aplikují produkty komerãní-
ho sektoru, pfiizpÛsobené potfiebám v˘uky. Je viditelná zfietelná tendence aplikací
GIS/MIS na nejrÛznûj‰í úlohy pro podporu rozhodování. Strategie a dlouhodobé
v˘hledy jsou souãástí vybran˘ch úloh, s nimiÏ se experimentuje. PfieváÏná vût‰ina
úloh je orientována v souãasnosti na operativní rozhodování. Koncepãní a strate-
gické rozhodovací procesy, prezentované na studiu, ãasto u formalizovan˘ch 
postupÛ postrádaly ekonomickou dimenzi, demonstrace se t˘kaly pfiedev‰ím tech-
nick˘ch problémÛ. Doporuãuje se, aby na dal‰ích akcích MPSB byla vûnována seg-
mentu ekonometrick˘ch modelÛ propojen˘ch na technicky formalizované metody
vût‰í pozornost. Aktuální jsou ekonomické modely oceÀování finanãních a reál-
n˘ch aktiv nemovitostí, modely oceÀování firem, cenn˘ch papírÛ (vãetnû derivátÛ),
kter˘m by se mûla na dal‰ím studiu vûnovat zvlá‰tní pozornost.
Lokální problémy  krajiny 21. století je nutno jiÏ v souãasnosti
pfiesnû a citlivû rozpoznat vûdecky uznávan˘mi metodami a technikami. Pfii anal˘-
zách lokálních pomûrÛ nelze opomíjet globální indikace, kontinentální a svûtové
ekologické normy tak, aby se dospûlo k pfiesvûdãiv˘m a neodkladn˘m rozhodnu-
tím, u nichÏ se dopady projevují v dlouhodob˘ch dimenzích. V ãinnosti regionál-
ního MPSB bude sledován zejména geograficky vymezen˘ prostor Moravy, vãetnû
pfiíhraniãních regionÛ.
V˘ukové programy a osnovy stále nedostateãnû na nûkter˘ch vysok˘ch
‰kolách pronikají do hraniãních oborÛ. Interdisciplinární pojetí technick˘ch, pfií-
rodních a spoleãensk˘ch oborÛ by nemûlo b˘t odmítáno, modulová skladba pfied-
mûtÛ ve v˘ukov˘ch plánech by mûla b˘t jednou z priorit zájmÛ akreditaãních ko-
misí vysok˘ch ‰kol. Podnûtná aktivita MPSB v publikaãní ãinnosti by se mûla pfie-
nést i na regionální úroveÀ.
Prezentované modely na Studiu je vhodné publikovat vhodnou formou, která by
umoÏnila, aby ty vysoké ‰koly, které se aplikaãními oblastmi zab˘vají, mohly zváÏit
vhodnost zahrnout metody a modely do sv˘ch v˘ukov˘ch osnov.
Neménû dÛleÏité jsou aktivity implementace poznatkÛ do v˘uky z mezinárodních
v˘ukovû orientovan˘ch programÛ, na nichÏ spolupracují domácí a zahraniãní vy-
soko‰kolské instituce (napfi.TEMPUS). Posoudit jak úspû‰né jsou tyto implemen-
tace, jaké mechanizmy lze pouÏít pro konkrétní aplikace do vzdûlávání, jaké tech-
nické vybavení a personální obsazení by bylo tfieba zajistit, mÛÏe b˘t pfiedmûtem
dal‰ích aktivit MPSB ve formû studií nebo semináfiÛ. Posuzovat úãinnost tûchto
programÛ je vhodné z pohledu kompatibility evropsk˘ch v˘ukov˘ch standardÛ
a hodnotících kriterií evropsk˘ch sítí vysoko‰kolského vzdûlávání.

Organizace Studia ukázala, Ïe se stfietávají dva rozdílné zájmy úãastníkÛ.
Jedna skupina vítá transodvûtvové, transdisciplinární pohledy na urãité vûcné pro-
blémy v prostoru a ãase, nebo pluralitní pohledy v oblasti metod, metodologie
a instrumentalizace, druhá skupina preferuje hlub‰í pohledy do striktnû vymeze-
n˘ch oblastí s úzkou specializací. Tato skuteãnost se jeví jako pfiirozené chápání
svûta z pozice „generalisty“a “specialisty“, kategorie v managementu zcela obvyklé.
Proto se doporuãuje, aby dle povahy vûcné se kladl na dal‰ích studiích dÛraz na je-
den nebo druh˘ pfiístup, ale aby ten s niÏ‰í prioritou se souãasnû nezamítal.
Tak napfiíklad u dopravy se doporuãuje pfii následn˘ch akcích zúÏit problém
dopravy na specifické problémy: pfiesné definování struktury dopravních sítí, 
priorit a preferencí pfii posuzování ekonomick˘ch a ekologick˘ch vlivÛ, problémo-
vû orientované GIS silniãních sítí, rozhodovací úlohy, simulace a scénáfie.
Obãanská futurologická spoleãnost a regionální stfiediska meziuniversitního pro-
gramu studií budoucnosti mají v programu budovat svoji identitu v nov˘ch komu-
nikacích, v nové metodologii identifikace ãasoprostorov˘ch vizí a strategií sloÏit˘ch
fiídicích procesÛ, zaloÏen˘ch na formalizovan˘ch postupech.

Doc. Ing. Igor BABIâ, CSc.
Ústav ekonomiky a fiízení FS VUT Brno
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Ve dnech 9. a 10. dubna se v prÛmyslovém paláci praÏského V˘stavi‰tû konal 

2. roãník konference AutodeskOPEN ‘97 jako souãást v˘stavy COMPEX ‘97.

Konference byla koncipována jako globální seznámení s novinkami a tren-
dy v oblasti geografick˘ch informaãních systémÛ (GIS) a CAD, nikoli jako tech-
nick˘ popis jednotliv˘ch produktÛ. Z tohoto dÛvodu byla konference urãena pfie-
dev‰ím vedoucím pracovníkÛm, ktefií rozhodují o strategickém v˘voji firmy v ob-
lasti informaãních technologií (IT), ale také v‰em, ktefií s tûmito tech-
nologiemi pfiímo pracují a chtûjí mít pfiehled o nejnovûj‰ím v˘voji v této oblasti.
Program zahájil Michael Appel, fieditel evropského marketingu firmy
Autodesk, pfiedná‰kou o strategii této spoleãnosti a úvahou o globálním v˘voji IT
v dal‰ím tisíciletí. ZdÛraznil rostoucí vyuÏívání Internetu a prezentoval marketin-
govou studii, podle které se investice firem do této technologie za následující dva
roky zãtyfinásobí.

Následoval blok, ve kterém byly pfiedstaveny jednotlivé trÏní skupiny firmy
Autodesk. KaÏdá ãást vûnovaná jedné trÏní skupinû zaãala krátkou pfiedná‰-
kou, na kterou navazovala panelová diskuse. K této diskusi byli pfiizváni odborníci
z pfiedních poãítaãov˘ch firem jako je CAD Studio, TGN ãi CAdis, ale také lidé
z prÛmyslu a ‰kolství.

Jako první byla pfiedstavena trÏní skupina GIS. Její hlavní pfiedstavitel Dr.
Milan Vacek–Vesel˘ struãnû charakterizoval GIS jako fiadu integrovan˘ch a inteli-
gentních nástrojÛ pro sbûr, ukládání, aktualizaci a zobrazování prostorov˘ch dat.
Pfii následné diskusi se mi jako nejvût‰í problém v této oblasti jevil velk˘ poãet da-
tov˘ch formátÛ a neochota softwarov˘ch firem k jejich standartizaci.
Dále následovalo pfiedstavení trÏní skupiny MCAD, která pÛsobí pfiede-
v‰ím v oblasti strojírenství a designu a pfiedstavuje asi nejvût‰í ãást z celého
Autodesku. Úvodní pfiedná‰ka i panelová diskuse, které se jako pozvan˘ odborník
úãastnil i Ing. Miloslav Rozbofiil z FS VUT, se v zásadû toãila kolem problému, zda
vytváfiet technickou dokumentaci v˘hradnû ve 2D nebo v˘hradnû ve 3D, ãi pouÏít
kombinaci obou tûchto zpÛsobÛ. Z diskuse, do které se zapojili i posluchaãi, vy-
plynulo, Ïe pro vytváfiení technické dokumentace nelze stanovit obecnû platn˘
princip, ale vÏdy je nutné vycházet ze specifick˘ch poÏadavkÛ na kaÏd˘ projekt.
Pfiesto mám subjektivní dojem, Ïe se celá tato oblast díky v˘konnému hardware po-
souvá stále více ke 3D, vizualizaci a parametrickému modelování.
Na závûr byla pfiedstavena trÏní skupina AEC, která podporuje oblast 
architektury a stavebnictví. Z pfiíspûvkÛ mimo jiné vyplynulo, Ïe v poslední dobû
tato oblast zaznamenala doslova boom ve fotorealistické vizualizaci. To je dáno
jednak nov˘m softwarem, napfi. 3D Studio MAX a AutoVision, ale také rostoucími
poÏadavky investorÛ.

V pfiestávkách mezi jednotliv˘mi bloky konference jsem nav‰tívil nûkolik ãlenÛ
Virtuální spoleãnosti Autodesk a blíÏe se seznámil s nov˘mi pro-
dukty. Na prvním místû mého zájmu byl AutoCAD Release 14, jehoÏ slavnostní 
uvedení na trh bylo právû na v˘stavû COMPEX ‘97.
Na celém prÛbûhu konference se odrazila vysoká profesionalita firmy Autodesk, aÈ
uÏ v organizaci, tak i v kvalitû pfiedkládan˘ch informací. Podle mého názoru je pro
studenty i akademické pracovníky dÛleÏité vûdût o trendech v informaãních tech-
nologiích, protoÏe ty se dnes stávají souãástí v‰ech oborÛ, a to zejména technic-
k˘ch, kter˘ch je na na‰í univerzitû vût‰ina.

Milan ¤EZNÍâEK
student 2. roãníku FEI VUT

pfiedseda Studentské organizace

TRUST Engineering

I v tomto ãísle se vracíme k problematice brnûnského leti‰tû a pfiiná‰íme vám dal-

‰í reakce na ãlánek Michaela Dymáãka z 2. ãísla leto‰ních Událostí na VUT.

Je takto prezentovan˘ projekt vÛbec reáln˘?

Ve 2. ãísle leto‰ních Událostí na VUT vy‰el ãlánek Komplex uzlového leti‰tû Brno....
Po prvním pfieãtení jsem mûl dojem, Ïe jde o science fiction v bulletinu technické
univerzity, coÏ by mûlo jistou logiku. Po dal‰ím zevrubném prostudování jsem v‰ak
nabyl pfiesvûdãení, Ïe jde o projekt typu poruãíme vûtru, de‰ti....
Jsem v oblasti budování leti‰È absolutní laik a nejsem ani odborník na ekonomiku.
Pfiesto jsem se rozhodl svÛj názor projevit. Vûfiím, Ïe ve mnû zbyla ‰petka zdravé-
ho selského rozumu, a díky svému vûku mám i jisté zku‰enosti s grandiozními pro-
jekty, které mají pouze klady a nepfiiná‰ejí Ïádné problémy. Skuteãnost, Ïe ãlánek
vy‰el v oficiálním a reprezentaãním ãasopise VUT ve mnû mimodûk vyvolává otáz-
ku, jak˘ Ïe je vlastnû názor odborníkÛ (a na takové váÏené instituci, jakou VUT ne-
spornû je, jich je jistû nemálo) na tento projekt. Jinak se totiÏ mohou ãtenáfii, a to
nejen z na‰í akademické obce, oprávnûnû domnívat, Ïe tento projekt VUT oficiál-
nû podporuje. Chybí mi zde krátká poznámka, kterou ãasto nacházím v denním tis-
ku, v tom smyslu, Ïe názory zde uvedené jsou (nebo naopak nejsou) v souladu
s názory redakce.
Pokusím se vyjádfiit svÛj soukrom˘ a mírnû fieãeno skeptick˘ názor. Rád jej zmûním
pod tíhou skuteãn˘ch argumentÛ, ale ty tuãnû vyti‰tûné, kter˘mi se zmínûn˘ ãlá-
nek doslova hemÏí, mû nepfiesvûdãují – pfiesnûji fieãeno vzbuzují ve mnû podezfie-
ní. Nepfiesvûdãují mne ani silnû nadnesená konstatování typu...vznikne zde jedno
z nejv˘znamnûj‰ích ekonomick˘ch center Evropy ....apod. Myslím si, Ïe pfii posu-
zování jakéhokoliv projektu musí b˘t uvaÏována vÏdy nejen aktiva, ale i jeho pasi-
va. MoÏná se m˘lím (kaÏd˘ pfiímûr ponûkud kulhá), ale tento projekt mnû pfiipadá
jako pokus v místû, kde léta skomíral kupeck˘ krám, vybudovat supermarket.
Mûsto Brno má v této oblasti jisté zku‰enosti. Zcela obdobn˘m zpÛsobem byl pfied
nûkolika roky prezentován projekt Dr. Hrstky (Boby centrum), a to byl ve srovná-
ní s tímto trpasíãek. Nepochybuji, Ïe i tehdy byl podnikatelsk˘ zámûr my‰len dob-
fie a pfiedpokládané zisky odhadovány fundovanû. I kdyÏ byly o 2 fiády men‰í neÏ
v pfiípadû uzlového leti‰tû, nepodafiilo se je naplnit. Dne‰ní realita je v‰eobecnû
známa. Prostû podnikatelsk˘ zámûr se nepovedl, jisté banky zkrachovaly a daÀoví
poplatníci pfii‰li o nûjakou tu miliardu. Nicménû - obchodní a sportovní centrum
tu zÛstalo (mohla tu b˘t dodnes plan˘rka), a to je jistû klad. V pfiípadû uzlového 
leti‰tû mám nepfiíjemn˘ pocit, Ïe tento podnikatelsk˘ zámûr je s ohledem na sou-
ãasnou ekonomickou situaci âeské republiky a na vnûj‰í podmínky (jedno mezi-
národní leti‰tû je vzdáleno 120 km, druhé 300 km) ponûkud megalomansk˘ a je-
ho hypotetické moÏnosti nemohou b˘t vyuÏity prostû proto, Ïe pro nû chybí a bu-
de chybût poptávka.
Autor v naprosto obecné rovinû uvádí (ale blíÏe nespecifikuje) v˘robní, distribuã-
ní, obchodní a jiné aktivity, které vzniknou v pfiilehlém území. Zato zcela konkrét-
nû kvantifikuje poãty vznikl˘ch pracovních míst, dosahované obraty a zisky vãetnû
neuvûfiitelnû krátké doby návratnosti tak obrovské investice, coÏ se mi nejeví pfiíli‰
seriózní. ZaráÏí mû také okolnost, Ïe se dÛslednû vyh˘bá problémÛm, které nutnû
pfii tak obrovské investiãní akci nastanou - ekologické problémy, v˘kup pozemkÛ,
v˘stavba ubytovacích kapacit pro zamûstnance celého komplexu, zv˘‰ení 
hlukové hladiny apod. A propos - v ãlánku je uvedeno, Ïe po vybudování leti‰tû
v Tufianech dokonce poklesne hluková hladina na 65 dB. Toto ãíslo mû pfiesvûd-
ãuje, Ïe autor nemá pfiedstavu o tom, co znaãí hluková hladina 65 dB.
Není mi jasné, jak bude moÏno prakticky vyuÏít tak obrovskou pfiepravní kapacitu
uzlového leti‰tû. Kdo pfiesvûdãí tûch 30 milionÛ pasaÏérÛ, Ïe mají létat pfiedev‰ím
do Brna, z Brna nebo pfies Brno a vyh˘bat se blízk˘m velk˘m mezinárodním leti‰-
tím sousedních velkomûst? A pfieprava zboÏí? PÛjde o pouhé pfiekladi‰tû, nebo vy-
uÏití pro import ãi export? V prvém pfiípadû mi uniká velk˘ slibovan˘ nárÛst HDP
na‰eho státu. Ve druhém pfiípadû – pokud pÛjde o import – kam se, proboha,
v‰echno to zboÏí v jihomoravském regionu udá (nemluvû o dal‰ím rÛstu deficitu
na‰í zahraniãní obchodní bilance)? Pokud pÛjde o export – kdo to zboÏí vlastnû 
vyrobí a kde se prodá?

Názory, komentáfie

AutodeskOPEN ‘97 K ãlánku Komplex uzlového leti‰tû Brno...
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Také mne pfiekvapuje, Ïe si tohoto projektu zatím nev‰imli kapitáni na‰eho prÛ-
myslu a obchodu. Co oni na to? Îe by jim uniklo, jak snadno a pomûrnû rychle
zlep‰it na‰i dosavadní, ne zcela radostnou hospodáfiskou situaci a v˘raznû zv˘‰it
HDP, aniÏ by to vyÏadovalo korunu ze státního rozpoãtu? A co na‰e i zahraniãní
banky? Jsou ochotny se podílet na financování tohoto obrovského projektu, a kam
vlastnû poplynou pfiípadné zisky? A jak se k projektu staví souãasné vedení mûsta?
V‰echny tyto názory autofii projektu, jehoÏ základní idea je stará jiÏ nûkolik let, 
jistû podrobnû zkoumali. Proã o nich není v ãlánku ani zmínka? Prostû tûch 
neznám˘ch a otazníkÛ je na mÛj vkus pragmatického technika pfiíli‰ mnoho.
Rozhodnutí o realizaci takového projektu není politické, ale nav˘sost odborné a
ekonomické. Mûla by mu pfiedcházet podrobná rozvaha, zda takto prezentovan˘
projekt je reáln˘ a zda vÛbec mÛÏe pfiinést deklarované v˘nosy. Chybná úvaha
v tomto smûru by byla neúnosnû drahá.
Máte-li dojem, Ïe mÛj názor po‰kozuje politické a ekonomické zájmy na‰í krásné
Moravy, pak vûzte, Ïe já mám názor právû opaãn˘. Je ov‰em také moÏné, Ïe se zá-
sadnû m˘lím, a pak rád, pod tíhou skuteãn˘ch a solidních argumentÛ, svÛj názor
zmûním.                                                                 Prof. Ing. Václav ¤ÍâN¯, CSc.

prodûkan FEI VUT

Ilustraãní fota: Pfiemysl JANÍâEK

Má Brno polohu komplexního 
dopravního uzlu?

V˘klad z hlediska historické geografie
Bez odkládání odpovûdi aÏ na závûr ãlánku odpovídám: má. NeÏ to zdÛvodním,

musím fiíci, Ïe k tomuto pfiíspûvku mû vyprovokovalo publikování projektu

o komplexu uzlového leti‰tû Brno v tomto ãasopise. Nehodlám nikterak komen-

tovat tento projekt mífiící k budoucnosti pfií‰tího tisíciletí, naopak obrátil bych

pozornost ãtenáfie k minulému století a dobám je‰tû star‰ím.

KaÏdá krajina má svou charakteristiku. ZÛstaneme v oblasti mírného pásma a sou-
stfiedíme se jen na stfiední Evropu, jejíÏ souãástí je i Morava. První usedlí lidé ob˘-
vali toto území od neolitu asi pfied 8 000 lety. Jejich pfiedchÛdci, resp. i oni sami
se sem dostali, kdyÏ do neznámé neosídlené zemû pfiicházeli od jihu – jádra lid-
sk˘ch pokolení. Jejich cestování bylo pfiitom velice pfiesnû smûrováno. Vedly je 
pfiírodní predispozice. Hlavnû tu byly vodní toky. Podél nich nebylo moÏno za-
bloudit, byla zde po ruce potfiebná voda a v jejich blízkosti také b˘vala krajina nej-
snáze schÛdná. Po nûkteré málo zv˘‰ené terase, která mohla b˘t jarními zv˘‰en˘mi
toky oãi‰Èována od hust˘ch porostÛ, se dalo procházet po rovinû.
Ve stfiední Evropû fungovala od pravûku jako základní stezková magistrála trasa 
vedoucí podél Dunaje. Na sever od ní bylo málo prostupné území âeského masí-
vu, tedy území âech. PrÛchod do níÏin na sever od na‰eho území byl nejsnaÏ‰í skr-
ze Moravu. Proto nejv˘raznûj‰í trasu od Dunaje ukazovala fieka Morava. Pfii dosa-
Ïení místa soutoku Dyje s Moravou se trasy rozbíhaly. Jeden smûr se pfiidrÏoval
Dyje a jejího pfiítoku Svratky, druh˘ zpovzdálí sledoval zamokfienou nivu fieky
Moravy.
UÏ v paleolitu se dostávali lidé, pokud jde o na‰e území, i do ãlenitého terénu, 
jak˘m je Moravsk˘ kras. Ale v neolitu osídlovali pfiedev‰ím níÏinné plochy, které
byly pfiíhodnûj‰í pro zemûdûlství. Pfiednostnû se zachycovali podél dálkov˘ch tras,
po kter˘ch pÛvodnû pfiicházeli. Nejvût‰ího v˘znamu nab˘vala na nich bûhem ãasu
místa, která opût byla k tomu predisponována. Stávala se jimi rovinatá zázemí kfii-
Ïovatek dálkov˘ch stezek nebo brodÛ na vût‰ích tocích. Ve svratecké nivû se jich
nabízelo nûkolik. První bylo pfii soutoku Svratky s Dyjí, v dnes zatopeném území
obce Mu‰ov. To ztratilo svou v˘znamnou roli teprve, kdyÏ od 11. století na‰eho vû-
ku zaãali rolníci vytváfiet nové polnosti v dosud zalesnûn˘ch vy‰‰ích polohách.
Následná eroze a záplavy znemoÏÀovaly v soutoku nûkolika vodních tokÛ budovat
vût‰í stabilní sídli‰tû. Ale za tzv. fiímské doby (1. a 2. století po Kr.) to bylo místem
nejvy‰‰ího v˘znamu v ‰iroké oblasti, jak to zdÛrazÀuje archeology vykopan˘ 
vojensk˘ tábor fiímského vojska na pahorku nad Mu‰ovem.
Dal‰í velmi v˘raznou polohu má kfiiÏovatka stezek smûrÛ severojiÏního a v˘chodo-
západního pod kopcem V˘honem v dne‰ních Îidlochovicích. Nad úpatím kopce
byly odhaleny dávné doklady této skuteãnosti: z doby bronzové, z ãasÛ stûhování
národÛ i z doby velkomoravské. Po cel˘ stfiedovûk musely Îidlochovice prospero-
vat. Tvrz a pozdûji zámek - nyní státní reprezentaãní objekt – to potvrzují. AÏ v po-
sledních dvou staletích, hlavnû pak v minul˘ch desetiletích do‰lo k retardaci.
Naopak severní v˘spa nivy Svratky, kdysi v poloze zemûdûlsky ménû v˘hodné, na-
b˘vala poznenáhlu na v˘znamu. V místû zúÏení nivy u Rajhradu to dokumentuje
velkomoravské osídlení. To se nalézá téÏ u Lí‰nû na ostrohu nad ¤íãkou a je zná-
mé pod názvem Staré Zámky. Poloha uÏ dávno pfied osídlením tohoto místa 
umoÏÀovala dohled na nedalekou kfiiÏovatku stezek: jedné ve smûru k jihu
k Mûnínu a Îidlochovicím, druhé na v˘chod k vy‰kovské bránû a tfietí k severozá-
padu pfies Královo Pole na cestu k severu.
Pfii kfiiÏovatce stezek podél potoka Leskavy a podél Svratky v dne‰ních Horních
Her‰picích snad existovalo trÏní sídli‰tû z hal‰tatské doby. Jak to zde vypadalo
v fiímské dobû není známo, mÛÏeme se jen domnívat, Ïe sem musela fiímská voj-
ska téÏ doputovat, kdyÏ stopy po jejich táborech se dochovaly u Mu‰ova, Pfiibic,
Pohofielic a Îidlochovic. Jisté je, Ïe v 2. století po Kr. alexandrijsk˘ uãenec
Ptolemaios ve svém popisu tehdy známého svûta uvádí z území na‰eho státu loka-
litu zvanou Eburon, kterou by bylo moÏno umístit nûkam mezi dne‰ní Brno a sou-
ãasné Îidlochovice, snad právû do okolí Horních Her‰pic.
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Je‰tû je ale tfieba upozornit na jeden dÛleÏit˘ smûr od Dunaje. Ty dosavadní jsou
vedeny od jihu od dne‰ní Vídnû, fiímské Vindobony, nebo od fiímského Carnunta,
dnes Hainburgu, nedaleko soutoku Moravy s Dunajem. Pro prÛchod ze západní
Evropy podél Dunaje k severní a v˘chodní Evropû vedla v˘hodná linie od KremÏe
v Rakousku pfies Znojmo, okolo Miroslavi s napojením na severojiÏní trasu buì 
u Rajhradu, nebo snad u Modfiic. Pak stezka pokraãovala okolo Brna do vy‰kovské
brány, aby Moravskou branou se dostala k Odfie a dal‰ím cílÛm (napfi. pod jménem
jantarové stezky k Baltu).
Okolí Brna tedy znamenalo v pfiedchozích tisíciletích kfiiÏovatku, ov‰em i s trÏními
úkoly. I kdyÏ se Brno stalo v na‰em tisíciletí jedním z center pfiemyslovského stá-
tu, pozdûji i hlavním mûstem Moravy, pfiece jen do 18. století se nevymykalo svou
velikostí od jin˘ch mûst. Úloha, které se dostalo Brnu zakládáním textilních ma-
nufaktur v 18. století, silniãním spojením s Vídní, poté i Ïelezniãním, v˘stavbou
strojního prÛmyslu a dal‰ích novot, pfiedev‰ím rÛstu ‰kolství bûhem 19. století,
ukázala, Ïe to byla brnûnská kfiiÏovatka stezek a cest, která se stala urãující pro rÛst
mûsta. Dvacáté století s v˘stavbou veletrÏi‰tû jen dokreslilo promûnu Brna v ob-
chodní centrum evropské úrovnû.
Lze tedy uzavfiít tento v˘klad zdÛraznûním, Ïe promûna Brna se nestala jen záslu-
hou lidí, ale téÏ proto, Ïe leÏí v komplexním pozemském dopravním uzlu. Ten do-
volil uskuteãnit dosavadní vzrÛst mûsta a dává téÏ jisté pfiedpoklady pro úspûch
dal‰ích - ov‰em jen na pfiírodu vázan˘ch a ji respektujících - lidsk˘ch snah.

Radan KVùT

Ing. Radan Kvût (nar. 1928), absolvent fakulty chemického inÏen˘rství Vysoké

‰koly technické Edvarda Bene‰e v Brnû. ¤e‰il geologické, geotektonické a fyzicko-

geografické problémy v Ústfiedním ústavu geologickém a v Geografickém ústavu

âSAV Brno. V souãasné dobû se v oddûlení Moravského zemského muzea zab˘vá

historickou geografií.

Mapka stezek severnû od Dunaje

Mapka uzlu stezek v okolí Svratky

Názory, komentáfie
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I studenti mohou pfiispût sv˘mi nápady v praxi

Stalo se dobr˘m zvykem, Ïe se pfiedstavitelé mûstské radnice obracejí i na Fakultu

architektury, aby sv˘mi nápady a my‰lenkami pfiispûla k fie‰ení nûkter˘ch urba-

nistick˘ch a architektonick˘ch úkolÛ umoÏÀujících dal‰í rozvoj mûsta. Pfiíklad

takové spolupráce jsme mohli nedávno vidût ve Vy‰kovû, kde se konala 13. bfiez-

na v prostorách zámku v pofiadí pátá vernisáÏ projektu MùSTO. Téma v˘stavy 

bylo tentokrát zamûfieno na otázku nového funkãního vyuÏití 100 let starého vy‰-

kovského cukrovaru, kter˘ je v souãasné dobû opu‰tûn a v konkurzním fiízení 

ãeká na svÛj dal‰í osud.

Pfiedstavitelé mûsta poÏádali doc. Helenu Zemánkovou, aby spolu se sv˘mi stu-
denty pfiipravila námûty, jak novû vyuÏít objekty cukrovaru, kter˘ zabírá obrovskou
(dnes nevyuÏitou) plochu v blízkosti centra mûsta. V˘sledky jejich zhruba dvoule-
té a jistû nelehké práce tvofiily jednu ãást zmínûné v˘stavy. Pfiedstavily se tu studie,
návrhy a makety tfií na‰ich a dvou zahraniãních studentÛ, ktefií pracovali pod 
vedením doc. Zemánkové.
Doc. Zemánková, která se jiÏ nûkolik let vûnuje problematice rekonverzí star˘ch
a nevyuÏit˘ch objektÛ, upozornila na pfiíklady ze zahraniãí, kde podobné pfiístupy
k tomu, jak zachovat dokument, dûdictví urãité doby a novû jej uvést v Ïivot, jsou
jiÏ bûÏnû vÏité. Rozhodnû si nemyslí, Ïe zbourat staré a postavit nové je jedin˘
správn˘ a efektivní zpÛsob fie‰ení.
Pfiístupy studentÛ k fie‰ení rekonverze cukrovaru se samozfiejmû li‰ily a zahrnovaly
jak námûty utilitární a jednoduché, vyÏadující men‰í finanãní náklady, tak i velko-
rysé nápady na pfiemûnu areálu cukrovaru v ucelenou a polyfunkãní mûstskou ãtvrÈ
s nov˘mi pfiíleÏitostmi k bydlení a s nabídkou funkcí pro voln˘ ãas a obãanskou 
vybavenost. Zajímavé ov‰em bylo, Ïe nûkteré z úãastníkÛ vernisáÏe pfiekvapila 
serióznost studentsk˘ch návrhÛ, neboÈ oãekávali od mlad˘ch lidí nápady je‰tû smû-
lej‰í, aÏ bláznivé.
Podle slov vy‰kovského místostarosty mají v˘sledky v‰ech vystaven˘ch prací ‰anci
stát se jednak základem, z nûhoÏ mohou vycházet regulaãní podmínky pro budou-
cí investory, a zároveÀ pfiíleÏitostí pro nové podnikatelské aktivity, které mûsto pro
svÛj rozvoj potfiebuje.

(red)

Ukázka ze studentské práce Andrey Zaciosové na téma „Vy‰kovsk˘ cukrovar“

Budoucí studenti 1. roãníkÛ na fakultách VUT, ktefií se s mrazem v zádech a s na-
dûjí v srdci pfiipravujete k maturitám a k pfiijímacím zkou‰kám, tû‰te se. PakliÏe se
vám podafií stát se ãleny velké akademické obce VUT, budete mít od nového ‰kol-
ního roku k dispozici velmi uÏiteãnou pomÛcku, a sice informaãní broÏurku,
která vám poskytne základní informace o fakultách, kolejích, knihovnách, moÏnos-
tech kulturního vyÏití i – pro studenty nezbytn˘ch – sluÏeb. UmoÏní vám, zaãínají-
cím a tedy pomûry neznal˘ch, orientovat se v bludi‰ti neznámé fakulty a celého
komplexu na‰í rozsáhlé vysoké ‰koly.
Tohoto „kapesního prÛvodce po Vysokém uãením technickém“ pro vás vymysleli
a právû pfiipravují dva studenti z prvního roãníku na Fakultû podnikatelské –
Daniel Brablík a Miroslav BroÏek. Právû oni totiÏ zaÏili stejné trable,
které by vás nejspí‰ ãekali pfii nástupu do nové ‰koly. Je jistû velmi solidární, Ïe 
informace i zku‰enosti, které jiÏ nasbírali, si nenechají pro sebe a pro usnadnûní
va‰ich zaãátkÛ je zpfiístupÀují touto formou i vám.
BudiÏ pfiitom pochváleno i V˘zkumné a v˘ukové centrum podpory podnikání pfii
Fakultû podnikatelské, pod jehoÏ zá‰titou a s pfiispûním Paedr. Radmila
Gregora, CSc. toto uÏiteãné dílko vzniká.

(red)

Studenti studentÛm

Maketa Rostislava Tesafiíka
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V˘stavu Fraktální svût, instalovanou v aule Rektorátu
VUT, zhlédlo okolo 15 000 náv‰tûvníkÛ.

■ Technische Universität Ilmenau pofiádá
prázdninové kurzy nûmãiny v termínu:
19. 7. – 10. 8. 1997.

■ Technologická Univerzita v Chalmers, ·védsko, 
nabízí studijní program 9 hlavních studijních 
oborÛ v angliãtinû:
• Aplikované mûfiící techniky pro Ïivotní prostfiedí
• Digitální komunikaãní systémy a technologie
• Management v˘roby
• Procesní technologie pro udrÏitelné Ïivotní prostfiedí
• Management technologie
• Management dopravy
• Fyzika a inÏen˘rská fyzika
• Materiály, vûda a inÏen˘rství

■ Letní ‰kola evropsk˘ch univerzit se
uskuteãní v Barcelonû ve dnech 7. 7. – 1. 8. 1997.
Studijní obory:
• Lidské zdroje
• Informaãní technologie a komunikace
• Zdraví a farmacie
• Evropské právo: nové trendy
• Management
• CeloÏivotní vzdûlávání
Informace na adrese:
Barcelona European Universities Summer School
(BEUSS)
Formació Continuada-Les Heures
Palau de les Heures
Passeig de la Vall d’Hebron, s/n
E-08035 Barcelona
tel: + 34 3 428 45 85
fax: + 34 3 428 62 31
e-mail: summer@efc.fbg.ub.es
Internet: http//www.ub.es/fbg/home

■ Satakunta Polytechnic/Technology, Pori, Finsko, od
srpna ‘97 zahajuje InÏen˘rské studium pro
Ïivotní prostfiedí v angliãtinû. Délka studia je 
4 roky. Informace a pfiihlá‰ky Ïádejte na níÏe uvede-
né adrese, termín podání pfiihlá‰ek je 18. 4. 1997.

Student affairs office
Satakunta Polytechnic
Technology/ Pori
Tekniikantie 2
FIN- 28600 Pori, Finland
tel: + 358 2 627 2500
fax: + 358 2 627 2600
http://www.spt.fi

■ Na zahraniãním oddûlení je k dispozici studijní
program, pfiihlá‰ky a podmínky ke studiu na
University of Sheffield ve Velké Británii.
Obory:
• Architektura
• Umûní
• Stomatologie
• Vzdûlávání
• InÏen˘rství
• Humanitní vûdy
• Právo
• Management
• Lékafiství
• Neaplikované vûdy
• Sociální vûdy
• Technologie

V˘stavu Fraktální svût, instalovanou v aule Rektorátu
VUT, zhlédlo okolo 15 000 náv‰tûvníkÛ.

ZvefiejÀujeme seznam studentÛ a dokto-
randÛ, ktefií pfiispûli k prÛbûhu v˘stavy Fraktální
svût:
Studenti FEI
Jifií Ansorge Zdenûk Dvofiák
Milo‰ Josefi Petr Kaãer
Pavel Kuãera Marek Malenovsk˘
Michal Pelikán Jan Pospí‰il
Marek Pfiikryl Martin Rampula
Jaroslav Rohel Radim Roszka
Pavel RÛÏiãka Martin ¤ehák
Zdenûk Sklenáfi Jifií Skfiivánek
David Sochor Josef Strnadel
Jifií Sur˘ Libor Vejmûlek

0Jaroslav Vele‰ík

KaÏd˘ z 21 studentÛ strávil svou asistencí na v˘stavû 
4 hodiny.

b) doktorandi FS
Ing. Tomá‰ Drastich 26 h
Ing. Petr Jorda 28 h
Ing. Stanislav Klimíãek 34 h

V‰em studentÛm je‰tû jednou dûkujeme.

Doc. ing. arch. Helena ZEMÁNKOVÁ, CSc.
prorektorka pro zahraniãní styky

Zajímavé srovnání americk˘ch 
vysok˘ch ‰kol

Poslední loÀské ãíslo ãasopisu Chemtech, vydá-
vaného Americkou chemickou spoleãností, pfiineslo
informaci, pfievzatou z ãasopisu Money, o netradiã-
ním srovnání americk˘ch vysok˘ch ‰kol. Celkem 
1 115 ‰kol bylo hodnoceno na základû návratnosti 
investic studentovi. Návratnost nebyla hodnocena
podle v˘dûlkÛ absolventÛ v jejich dal‰í kariéfie, ale na
základû penûz vynaloÏen˘ch na studium a vzdûlání,
které student za tyto ãástky získal. Pfii hodnocení se
vycházelo z tûchto poloÏek:
• v˘sledky studentÛ v pfiijímacím fiízení, jejich pofiadí
v roãníku, známkov˘ prÛmûr
• zdroje, kvalita a rozloÏení pedagogického sboru
• úroveÀ knihoven
• rozpoãet na v˘uku
• rozpoãet na sluÏby studentÛm
• moÏnost v˘zkumné práce bûhem studia
• podíl absolventÛ, ktefií získali doktorát
• obchodní úspûch absolventÛ

A jak˘ byl v˘sledek hodnocení? 
Na prvním místû se umístil California Institute 
of Technology (znám˘ pod zkratkou Caltech), tedy
‰kola, která je pojmem nejen ve Spojen˘ch státech 
americk˘ch, ale i ve svûtû.

·kolné (18 216 dolarÛ roãnû) a v˘daje za stravu a byd-
lení (5 478 dolarÛ) jsou na této ‰kole sice o dost vy‰-
‰í neÏ ãiní prÛmûr na ‰kolách soukrom˘ch, ale v souãtu
o 10 000 dolarÛ niÏ‰í neÏ napfi. na MIT, Harvard a Yale
University. Nadace (v ãlánku nejsou blíÏe specifiková-
ny) umoÏÀují Caltechu vydat na kaÏdého studenta
roãnû 46 613 dolarÛ, coÏ je devítinásobek prÛmûru
a více neÏ na jakékoli jiné ‰kole. Tyto investice vedou
také k nejvy‰‰ímu pomûru mezi pedagogy a studenty,
kter˘ vychází 1:3. Navíc kaÏd˘ ãlen pedagogického
sboru dostává roãnû v prÛmûru 500 000 dolarÛ ve for-
mû fondu v˘zkumu, coÏ dává studentÛm dostatek
moÏností spolupracovat se ‰piãkov˘mi vûdci a na
‰piãkov˘ch problémech.
Caltech zaujímá vedoucí místo i ve zlevnûném 
‰kolném, které je sníÏeno o finanãní pomoc, která
v prÛmûru na studenta ãiní 8 142 dolarÛ.
Konkurence mezi studenty na Caltechu je pochopi-
telnû veliká, neboÈ tato ‰kola pfiitahuje ty nejlep‰í 
absolventy stfiedních ‰kol.

Pofiadí nûkolika dal‰ích znám˘ch ‰kol je následující:
University of North Carolina (6.), University of Texas
(8.), University of Illinois (23.), Yale (25.), Berkeley
(53.), Harvard (70.), Stanford (77.), Northwestern
(94.).

Ing. Miloslav PEKA¤, CSc.
Fakulta chemická

Studenti

Zahraniãní oddûlení informuje Ze svûta ‰kolství
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Doprovodn˘m programem Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochra-

nu Ïivotního prostfiedí ENVI BRNO bude i letos v pofiadí jiÏ tfietí roãník soutûÏe 
diplomov˘ch prací vysok˘ch ‰kol. Pofiadatelem soutûÏe je z povûfiení v˘stavního 
v˘boru Ekologická nadace ENVIOPTIMUM, zfiízená pfii ústavu procesního a ekolo-
gického inÏen˘rství Fakulty strojní VUT Brno.

Pro leto‰ní rok jsou vyhlá‰eny tyto soutûÏní obory:
Kategorie spoleãenskovûdní
obory: právo, filozofie, sociologie, psychologie, pedagogika, ekonomie...
Kategorie pfiírodovûdní
obory: biologie, chemie, medicína, zemûdûlství...
Kategorie technická
obory: strojírenství, architektura, v˘stavba, elektronika, doprava...

Hodnocení diplomov˘ch prací bude probíhat dvoustupÀovû. V prvním stupni 
bude práce pfiíslu‰ného tematického okruhu posuzovat odborná komise, sloÏená
z osob navrÏen˘ch úãastnick˘mi fakultami a vybran˘ch garanty odborné úrovnû 
komise z fiad odborníkÛ vysok˘ch ‰kol daného oboru. Ze v‰ech diplomov˘ch prací
komise v daném tematickém okruhu vybere dvû, popfi. tfii nejlep‰í práce a postou-
pí je do finále. Tyto vybrané diplomové práce jejich autofii pfiedstaví formou vefiej-
né obhajoby na studentské vûdecké konferenci, která se uskuteãní na zámku ve
Îìáfie nad Sázavou. Porota sloÏená z pfiedsedÛ komisí, zástupcÛ pofiadatelÛ a spo-
lupofiadatelÛ, které pfiedsedá dr. Radslav Kinski, urãí v kaÏdé kategorii nejlep‰í 
práci. Dal‰í den budou v Brnû udíleny ceny, zaji‰Èované sponzory.
Porota bude pfiedev‰ím sledovat v˘znamnost problému, originálnost fie‰ení, eko-
nomickou v˘hodnost v porovnání s existujícími variantami, úroveÀ zpracování po
odborné, jazykové a grafické stránce a pfii vefiejné obhajobû rovnûÏ zpÛsob a kvali-
tu pfiednesu, doprovod obrazov˘mi materiály aj.
Nedílnou souãástí ENVIBRNO b˘vá téÏ prezentace ‰kol a jejich práce na vystave-
n˘ch posterech.

Harmonogram soutûÏe
a) pfiihlá‰ka vãetnû zaslání anotace do 15. 7. 1997
b) zaslání diplomové práce na adresu nadace do 15. 8. 1997
c) hodnocení 1. stupnû do 10. 9. 1997
d) hodnocení 2. stupnû – studentská vûdecká konference listopad 1997
e) vyhlá‰ení v˘sledkÛ listopad 1997

Dal‰í informace o soutûÏi podá pfiedseda nadaãního v˘boru a fieditel soutûÏe 

dr. Ing. Zdenûk POSPÍCHAL, ústav PEI – odbor ekologického inÏen˘rství Fakulty

strojní VUT Brno, Technická 2, tel. 41142324, fax 748710.
Ilustraãní foto: Pfiemysl JANÍâEK

Emeritní profesor Vysokého uãení technického v Brnû, Fakulty strojní se 4. dubna

1997 doÏívá 85 let.

Pan prof. Ing. Vladimír Horák se narodil ve Vy‰kovû na Moravû. V letech 1922 aÏ
1930 studoval na reálném gymnáziu v Brnû - Královû Poli. Vysoko‰kolské studium
absolvoval na Vysoké ‰kole technické, obor strojní v letech 1930 aÏ 1935.
Po vojenské prezenãní sluÏbû nastoupil do ·kodov˘ch závodÛ PlzeÀ, kde pracoval
v konstrukci speciálních vozidel. Od roku 1938 aÏ do roku 1954 pÛsobil ve ·ko-
dov˘ch závodech Adamov, pozdûji v Adamovsk˘ch strojírnách. V tomto období 
zastával mnoho v˘znamn˘ch technick˘ch funkcí, z nichÏ uveìme zejména kon-
struktér tlakovzdu‰n˘ch zafiízení a zamûfiovaãÛ, provozní asistent a zástupce 
vedoucího náfiaìovny, vedoucí náfiaìovny, vedoucí technického úseku podniku,
vedoucí odboru pro hospodafiení náfiadím.
Vûdecko-pedagogická ãinnost se datuje od roku 1954, kdy pÛsobí jako docent na
tehdej‰í Vojenské technické akademii v Brnû.
V roce 1958 pfiechází na znovuotevfienou strojní fakultu, vede katedru obrábûní
a v˘znamnû se podílí na jejím budování.
Profesorem byl jmenován v roce 1960 na Strojní fakultû Vysokého uãení technic-
kého v Brnû. Pfiedná‰el fiadu technologick˘ch disciplín jak v základním, tak i v
oborovém studiu, kde tvÛrãím zpÛsobem uplatÀoval své bohaté zku‰enosti z prÛ-
myslové praxe. Byl ãlenem vûdecké rady Fakulty strojní a vûdecké rady Vysokého
uãení technického v Brnû. V letech 1963 aÏ 1969 zastával funkci dûkana strojní 
fakulty.
Bûhem své bohaté vûdecko-pedagogické ãinnosti se v˘znamnû podílel na v˘chovû
vûdeck˘ch pracovníkÛ na fakultû i na ostatních pracovi‰tích. Pro potfieby studentÛ
napsal fiadu skript z oblasti technologie obrábûní, teorie obrábûní a konstrukce 
nástrojÛ.
Do dal‰ích let pfiejeme panu prof. Ing. Vladimíru Horákovi hodnû zdraví, dobrou
pohodu, Ïivotní optimismus a v‰echno dobré.

Prof. Ing. Karel KOCMAN, DrSc.

¤editel ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní VUT

SoutûÏ diplomov˘ch prací Prof. Ing. Vladimír Horák
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Dne 5. dubna leto‰ního roku uplynulo 135 let od na-

rození profesora Vincence Hlavinky, rektora brnûn-

ské ãeské techniky ve studijním roce 1919 – 1920.

Po maturitû na âeské vy‰‰í reálné ‰kole v Prostûjovû
zamífiil Vincenc Hlavinka do Vídnû, kde absolvoval vy-
soko‰kolská studia na novû zfiízeném odboru kultur-
ního inÏen˘rství pfii Vysoké ‰kole pro kulturu pÛdy
a na Vysoké ‰kole technické.
V letech 1887 – 1888 byl zamûstnán jako inÏen˘r
u technické kanceláfie Zemûdûlské rady v Praze a po-
té pÛsobil dlouhá léta ve státní stavební sluÏbû krá-
lovství Chorvatska, Slavonie a Dalmácie. V chorvatské
státní sluÏbû vypracoval návrh na melioraci ra‰elin
a závlahu luk podél fieky Gacky v krasovém území
Liky a návrh na melioraci rozsáhl˘ch níÏin o rozloze
180 km2 podél fieky Sávy ve Slavonii, navrhl vodovod
pro mûsto Gospiã v Chorvatsku, vypracoval návrh na
odvodnûní rozsáhl˘ch níÏin ve v˘chodní Slavonii me-
zi Dunajem a Sávou a vedl stavební správu pfii prová-
dûní tûchto prací, zejména pfii rekonstrukci star˘ch 
odvodÀovacích kanálÛ z doby fiímsk˘ch císafiÛ.
Po onemocnûní malárií musel tento kraj opustit.
Pfiesídlil do Ïupy KriÏevac – Belovar, kde pracoval na
stavbách pozemních, silniãních, vodních a zvlá‰tû 
regulaãních a melioraãních.
V roce 1892 vykonal Vincenc Hlavinka zkou‰ku uãi-
telské zpÛsobilosti z geodézie a meliorací pro profe-
sory stfiedních a vy‰‰ích hospodáfisk˘ch ‰kol. V roce
1899 byl jmenován profesorem inÏen˘rsk˘ch vûd na
novû zfiízené lesnické akademii pfii filozofické fakultû
univerzity v Záhfiebu. Rok 1911 pfiinesl v Ïivotû
Vincence Hlavinky v˘znamnou zmûnu: po ãtyfiiadva-
cetiletém pÛsobení v cizinû se vrací do vlasti a stává se

fiádn˘m profesorem meliorací, vodárenství a stoková-
ní mûst na âeské technice v Brnû.
Po pfiíchodu na brnûnskou techniku byl profesor

Hlavinka opût postaven pfied nelehk˘ úkol
– vybudovat na novû zfiízeném odboru kul-
turního inÏen˘rství, kter˘ zahrnoval vodní
stavby a meliorace, ústav vysoké úrovnû.
Díky jeho pedagogick˘m schopnostem
i odborn˘m vûdomostem se podafiilo tento
zámûr úspû‰nû realizovat. Kromû toho se
profesor Hlavinka v˘znamnû podílel na 
reorganizaci technického studia a na budo-
vání odboru kulturního inÏen˘rství na 
ostatních vysok˘ch ‰kolách technick˘ch.
Vincenc Hlavinka je autorem fiady studií
a pojednání, které byly uvefiejnûny napfi.
v odborném ãasopise chorvatsk˘ch inÏen˘-
rÛ a architektÛ Viesti, v Technickém obzo-
ru, Vodohospodáfiském vûstníku, Vûstníku
ãsl. akademie zemûdûlské a dal‰ích. Ze sou-
born˘ch prací je tfieba uvést zejména 
tfiísvazkové dílo Nauka o melioracích,
úpravách tokÛ a hrazení bystfiin, které vy‰lo
v letech 1927 – 1928. Nákladem Donátova
fondu byly na ãeské technice vydány tiskem
pfiedná‰ky Stokování obcí a ãi‰tûní odpad-
ních vod (Brno 1923) a Zásobování mûst
vodou (Brno 1925).

Profesor Hlavinka zastával ve studijním roce 1912 –
1913 funkci dûkana odboru kulturního inÏen˘rství,
v letech 1915 – 1916 byl dûkanem odboru stavebního
inÏen˘rství a v letech 1929 – 1930 dûkanem odboru
inÏen˘rského stavitelství. Rektorem byl zvolen ve vol-
bách akademick˘ch funkcionáfiÛ dne 28. 6. 1919.
Inaugurace – slavnostní uvedení nového rektora do 
úfiadu – se uskuteãnila dne 31. 10. 1919. Profesor
Hlavinka pfiednesl pfii této pfiíleÏitosti inauguraãní
pfiedná‰ku na téma O úkolech vodního hospodáfiství
v dobû pováleãné.
I bûhem svého pÛsobení na brnûnské technice vypra-
coval profesor Hlavinka ãetné projekty, které byly 
realizovány pod jeho dozorem. ZmiÀme alespoÀ ná-
vrh kanalizace mûsta Tfiebíãe, hydrologické práce pro
stavbu vodovodu pro mûsto Kopfiivnice, návrh a stav-
bu vodovodu pro hotely na Radho‰ti, návrh a stavbu
stanice pro ãi‰tûní a dezinfekci fiíãní vody pro cukro-
var v Bediho‰ti aj.
Profesor Vincenc Hlavinka zemfiel dne 25. 2. 1934
v Brnû.

PhDr. Renata KREJâÍ
Archiv VUT

Ejhle ãlovûk, biblick˘ to v˘rok Piláta k ÎidÛm o zmu-

ãeném Kristu, by mohl b˘t v plurálu aplikován 

na desítky tisíc lidí z okolí ãernobylské jaderné elek-

trárny, které do stavu radiaãní zmuãenosti pfiivedlo

nezodpovûdné zahrávání si ãlovûka s jadernou 

energií.

Ano, byl to ãlovûk, kter˘ dopustil, aby jinak snadno 
fiiditelná fietûzová reakce se mu vymkla kontrole a po
v˘buchu chemické nejaderné povahy zanechala za se-
bou radiaãní spou‰È, pfiirovnávanou k radiaãním 
úãinkÛm málem dvou seti atomov˘ch pum, jaké pfied
52 lety dopadly na Hiro‰imu a Nagasaki. Stalo se tak
proto, Ïe v˘buch vodíkové tfiaskavé smûsi v horní ãás-
ti energetického jaderného reaktoru, moderovaného
grafitem a chlazeného vfiící vodou, rozmetal aÏ do da-
lekého okolí jaderné elektrárny radioaktivní zbytky
po ‰tûpení uranu, které se kumulovaly po mûsíce ve
‰tûpícím se jaderném palivu a jejichÏ radioaktivita by-
la odhadnuta na miliony terabecquerelÛ, tj. fiádovû na
1018 pfiemûn atomov˘ch jader za sekundu.
âernobylské události z dubna roku 1986 se staly
i u nás po listopadu 1989 kaÏdoroãním mottem poãí-
nání si tûch, ktefií i letos pfiijdou k branám jaderné 
elektrárny v Temelínû, aby s pocitem sebeobûtování
bránili její dostavbû v dobré vífie, Ïe se v duchu pfií-
sloví „kde nic není, ani ãert nebere“ dá takto i u nás
pfiedejít shora vylíãen˘m událostem. Sejde se tam zas
na sta úãastníkÛ a jejich poãínání vyvolá ãasto i proti-
chÛdné mínûní vefiejnosti. Ta je asi jiÏ o vûci samé na-
tolik informována, Ïe pomalu pfiestává platit mínûní
ekologického aktivisty pana Ing. Dalibora Stránského,
které vyjádfiil v krátkém filmu „Golem“ (film autora
a reÏiséra Bohuslava Nûmce natoãila a odvysílala âes-
ká televize v roce 1994) slovy, Ïe se v pfiípadû jaderné
energetiky dûlá z obãanÛ masa naprost˘ch laikÛ, kte-
fií nedokáÏou posoudit v‰echny aspekty v komplex-
nosti, a proto se jim mÛÏe beztrestnû lhát, coÏ je dle
jeho mínûní pfiípad jaderné energetiky a její propa-
gandy v této zemi.
Kde se bere v nûkter˘ch lidech ona vehemence, s ja-
kou roz‰ifiují antijaderné nálady, kdyÏ jaderná ener-
getika je bezesporu jedním z nejúãinnûj‰ích pro-
stfiedkÛ, jak dát lidem dostatek práceschopné energie
a pfiitom zabránit martyriu skleníkového efektu?
Odpovûì najdeme, kdyÏ se podíváme na historii 
jaderné energie, aniÏ bychom pfiipustili zavádûjící 
názory o moÏné finanãní podpofie antijadern˘ch hnu-
tí spoleãnostmi zab˘vajících se tûÏbou a vyuÏíváním
fosilních paliv.
Po svrÏení atomové pumy (uranové) dne 6. 8. 1945 na
Hiro‰imu a za tfii dny nato atomové pumy (plutonio-
vé) na Nagasaki,(na mûsta tehdy v duchu samurajské

tradice stále svefiepû bojujícího Japonska, které se od-

mítlo vzdát i po postupimském ultimátu anglosas-

k˘ch mocností, v nûmÏ bylo obsaÏeno i dÛrazné va-

rování, Ïe Japonci v pfiípadû, Ïe nepfiistoupí na bez-

podmíneãnou kapitulaci, mohou oãekávat ze vzdu-

chu dé‰È zhouby) u mnoh˘ch z tûch, co se podíleli 

Prof. Ing. Vincenc Hlavinka Ecce homo
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na v˘voji atomové zbranû a ktefií vystfiízlivûli, kdyÏ se zaãaly objevovat názory 
oznaãující svrÏení shora uveden˘ch pum za zloãin nebo za hromadnou vraÏdu, se
dostavila morální kocovina. Nebylo se co divit, vÏdyÈ v Hiro‰imû pfii v˘buchu bylo
78.150 mrtv˘ch, 13.983 nezvûstn˘ch, 37.424 ranûn˘ch a následky v˘buchu se pro-
jevily u 235.656 osob.
Jak asi muselo pak b˘t Enricu Fermimu, kdyÏ mu jeho sestra z Itálie napsala, citu-
ji: „Lidé s úsudkem se zdrÏují technick˘ch komentáfiÛ a pfiiznávají, Ïe nemá smy-

sl hledat prvního autora, kdyÏ bomba je v˘sledkem rozsáhlé spolupráce mnoha

lidí. Pravda, v‰ichni jsou zmateni a zdû‰eni stra‰nou úãinností bomby, pfiiãemÏ

ten údûs se nezmen‰uje, roste. Pokud jde o mne, porouãím Tû do rukou BoÏích,

neboÈ jen On Tû mÛÏe soudit.“

V tûch dobách je moÏno hledat poãátky antijadern˘ch nálad a potaÏmo i hnutí. Ta
se od poãátku orientovala na zákaz jadern˘ch zbraní a pozdûji jaderné energetiky
vÛbec, snad pod dojmem dualitního charakteru jaderného reaktoru b˘t nejen
zdrojem práceschopné energie, ale i zdrojem plutonia pro náplÀ hlavic atomov˘ch
bomb a granátÛ a zhoubn˘ch radioaktivních izotopÛ prvkÛ, zbyl˘ch ze ‰tûpení 
jader uranu a plutonia.
U nás se antijaderná hnutí, obvyklá v západních zemích, do konce osmdesát˘ch let
zjevnû nevyskytovala. A kdyÏ, tak byla nahrazena politicky motivovan˘mi akcemi
pod dohledem státu. Dnes se v‰ak setkáváme stále ãastûji s antijadern˘mi projevy,
z nichÏ mnohé se jiÏ také staly málem satelity ãeské jaderné energetiky. To je i pfií-
pad tûch, ktefií, jak jiÏ bylo vzpomenuto, budou i letos demonstrovat pfied brana-
mi jaderné elektrárny Temelín.
Demonstrovat a protestovat v‰ak neznamená provokovat a pouÏívat pfiitom postu-
pÛ, které by mohly v krajním pfiípadû pfiivést demonstrující pfied hlavnû a ostfií
zbraní personálu stfieÏícího stavbu jaderné elektrárny. Na základû zpráv v tisku,
rozhlasu a televizi si myslím, Ïe k takov˘m akcím do‰lo pfii poslední demonstraci
v Temelínû, kde se podafiilo rozvá‰nit a poslat lidi do stfieÏeného prostoru stave-
ni‰tû elektrárny, údajnû se zámûrem “provûfiit úãinnost ochrany objektÛ“, coÏ 
bylo více neÏ hazardem. Dilema o tom, Ïe stráÏ byla k tûm, co to udûlali, benevo-
lentní, je podobné tomu, co se vede o chování brnûnsk˘ch stráÏníkÛ pfii demon-
straci síly davu rozvá‰nûn˘ch nad loÀsk˘m úspûchem na‰ich fotbalistÛ. V obou 
pfiípadech by se zásah ozbrojen˘ch sil, byÈ by skonãil bez obûtí, stal asi vítanou 
pfiíleÏitostí obhájit ty, co vûc iniciovali.

Dosud nezodpovûzenou zÛstává otázka, zda antijaderné demonstrace a hnutí 
mají pro perspektivní rozvoj jaderné energetiky vÛbec nûjakou cenu, zvlá‰tû pak
v zemích, které si jiÏ - slovy Skupiny sedmi nejvyspûlej‰ích zemí svûta (G 7) – zvo-
lily jadernou sílu k dodávkám práceschopné, pfiedev‰ím pak elektrické energie.
Zmínûná skupina zemí v‰ak pfiitom dÛraznû pfiipomíná, Ïe dává absolutní pfied-
nost jaderné bezpeãnosti, aby se jiÏ události podobné ãernobylské havárii reakto-
ru nemohly stát. DÛrazné pfiipomenutí jaderné bezpeãnosti v‰ak zcela nevyluãuje
moÏnost havárie reaktoru, ale zaji‰Èuje zcela bezpeãnû technick˘mi prostfiedky stav
a schopnost jaderného zafiízení i jeho obsluhy zabránit nekontrolovatelnému roz-
voji ‰tûpné fietûzové reakce a nedovolenému úniku radioaktivních látek a ionizují-
cího záfiení do Ïivotního prostfiedí.
K tomu je jiÏ ve svûtû k dispozici potfiebná „atomová“ legislativa a ustaven mezi-
národní a potaÏmo národní dozor nad stavbou a provozem jadern˘ch zafiízení.
U nás je legislativa a státní dozor zabezpeãován v pfiedmûtné oblasti zákonem 
ã. 18/1997 Sb. ze dne 14. 1. 1997 tzv. „atomov˘m zákonem“.
Pfiesto si myslím, Ïe nebude nikdy na ‰kodu zv˘‰en˘ a trval˘ zájem vefiejnosti
o pfiedmûtnou problematiku, vyjádfien˘ napfiíklad dobfie mínûn˘mi akcemi, v nichÏ
pfiedpojatost, nenávist, vá‰nû, anarchie a pfiedev‰ím neznalost vûci samé 
nebudou mít nikdy místo. Pak tûm, co je budou pofiádat a nav‰tûvovat, by mûly
patfiit na‰e sympatie, zvlá‰tû tehdy, budou-li pofiádány s cílem mírového vyuÏití 
jaderné energie.
Jako kaÏdoroãnû, rozhoupou i letos 6. srpna hiro‰imské dûti zvon, aby si lidé na
celém svûtû pfiipomnûli destrukãní a radiaãní zmuãenost, kterou po sobû zanechal
v˘buch první atomové bomby, kdy ono v nadpisu pfiedmûtného ãlánku citované
„ecce homo“ se t˘kalo a stále t˘ká statisícÛ lidí. Ano, lidstvo dosud zaplatilo stra‰-
nou daÀ za váleãné, ale i mírové vyuÏití jaderné energie. V druhém pfiípadû se v‰ak
na rozdíl od prvního mÛÏe nadít, Ïe prorocká slova Alberta Einsteina o tom, Ïe 
„uspûjí-li lidé vyuÏít jadernû fyzikální objevy k mírov˘m úãelÛm, otevfie se jim

cesta k druhému ráji“, nebudou pouhou nadsázkou, ale zcela reálnou perspekti-
vou.

Prof. Ing. Franti‰ek DUB·EK, DrSc.

Energetick˘ ústav, odbor tepeln˘ch energetick˘ch a jadern˘ch zafiízení,

Fakulty strojní VUT

Ekologie

Zdroj záfiení mSv %

Radon 222 Rn 1,100 36,7
Ostatní pfiírodní zdroje 1,300 43,3
Rentgenové vy‰etfiení 0,573 19,1
Zkou‰ky jadern˘ch zbraní 0,100 0,3
Jaderná energetika 0,070 0,2
âernobylská havárie 0,100 0,3
Celkem 3,153 100,0

Ilustraãní foto Pfiemysl Janíãek

Podíl pfiírodních a umûl˘ch zdrojÛ záfiení na prÛmûrném ozáfiení obyvatel âeskoslovenska (1991)
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S Petrem Kvíãalou o v˘stavû ateliéru konceptuálních
tendencí

Víte, co jsou to SOBÍ·LA·KY? Já také ne. Pouze se mohu dohadovat, jak˘ v˘znam

se pod tímto ponûkud la‰kovn˘m slovem skr˘vá. Studenti ateliéru konceptuál-

ních tendencí Fakulty v˘tvarn˘ch umûní si jej vymysleli a pfiifikli jako název 

v˘stavû sestavené z jejich ateliérov˘ch prací. Tuhle schopnost vym˘‰let slova

a zkou‰et nemoÏné v mífie aÏ neomezené, je-li dovolena, mají vût‰inou dûti.

Nûkteré studentské práce tuto dûtskou hravost a originalitu pfiipomínají. Snad

právû proto, Ïe ateliér a ti, kdo v nûm uãí, poskytují studentÛm svobodn˘ prostor

pro hledání a vyjadfiování sebe sama, pro objevování a zkou‰ení nápadÛ a zpÛ-

sobÛ vlastní komunikace se sebou i okolním svûtem. Asistent ateliéru Petr

Kvíãala, s jehoÏ pfiispûním v˘stava vznikla, ostatnû sám na vernisáÏi, konané 

12. bfiezna v Galerii mlad˘ch U dobrého past˘fie fiekl, Ïe se snaÏí studenty spí‰ od-

nauãovat neÏ uãit. Pro sebe jsem si vyvodila, Ïe hlavnû tomu, co mÛÏe mladého

ãlovûka nûjak svazovat - utkvûl˘m pravidlÛm, stereotypÛm, dogmatÛm, pouã-

kám, schematÛm a vnitfiním bariérám, které mohou bránit ãlovûku b˘t sám 

sebou a jít vlastní cestou namísto slepého následování pfiíkladu jin˘ch. Abych 

pochopila z toho, co jsem na vernisáÏi vidûla i sly‰ela, poÏádala jsem Petra

Kvíãalu o následující rozhovor.

JakoÏto laik bych se nejdfiíve ze v‰eho ráda zeptala, co
vÛbec jsou ty konceptuální tendence. (Musím pfiiznat, Ïe 

poslední dvû slova jsem s námahou vyslovila.)

Vysvûtlení tohoto v˘razu se váÏe pfiedev‰ím na slovo koncept, coÏ je nûco jako
schéma ãi my‰lenková osnova. Souvisí s pojmem konceptuální umûní. (Zde násle-

dovala malá odboãka, co vÛbec je umûní, pokud ho vÛbec lze definovat. Podle

Petra Kvíãaly mÛÏeme umûní chápat také jako zpfiítomnûní neviditelného).
Nûkdy se pojem konceptuální umûní pfiekládá jako „umûní v hlavû“. NeÏ nûco
vznikne, existuje pfiedtím nûjaká idea. Hovofií se o tom, Ïe se konceptuální umûní
zrodilo nûkdy v 60. letech v USA. Není to v‰ak pravda. JiÏ v Altamifie ten otisk ruky
na jeskynní stûnû nebyl Ïádn˘m napodobováním, ale v˘sledkem urãité idey.
Umûlec je prostfiedníkem nûãeho, co nás jaksi pfiesahuje, a to, co vytvofií, je v ãase
pomíjivé, kdeÏto ta idea, koncept jsou nadãasové. Egyptské pyramidy tady jednou
nemusí b˘t, ale to, co zÛstává, co pfiekonává ãas, je právû jejich idea.
(Jako dÛkaz takového názoru se shodou okolností stalo to, Ïe ná‰ dialog, v nûmÏ

se daly do pohybu zajímavé my‰lenky a úvahy, se nahrál na kazetov˘ pásek tak

nekvalitnû, Ïe jej bylo obtíÏné rozlu‰tit. Obehranou a nekvalitní kazetu jsem 

vyhodila do ko‰e, my‰lenky mi v‰ak zÛstaly v hlavû a znovu pfiicházely – i kdyÏ

tro‰ku modifikované - kdyÏ jsem se snaÏila dialog písemnû zformovat.)

Proã vznikla na FaVU potfieba ustavit ateliér zamûfien˘
speciálnû na konceptuální tendence, kdyÏ by vlastnû
mohly prolínat v‰emi ateliéry jako jejich nedílná souãást?
(To, Ïe konceptuální pfiístup vstupuje do v‰ech forem v˘tvarné tvorby, dosvûdãi-

la sama v˘stava, kde mohli náv‰tûvníci nalézt malífiské i kresebné pokusy, ob-

jekty - statické i aktivní, instalace, akce, video-art i text-art).

Ateliér vznikl z jednoho nesmírnû dÛleÏitého dÛvodu. Za posledních 30 let se tady
v Brnû utvofiila tradice konceptuálního umûní, která nemá obdobu nikde v na‰í re-
publice. V Praze mÛÏeme pozorovat tendence k figurativnímu umûní a expresi,
kdeÏto na Moravû je pfiístup k umûní vût‰inou lyriãtûj‰í, je zde tradice geometric-
ké abstrakce a uÏ zmínûného konceptuálního umûní. To spolu s funkcionalismem
v architektufie utváfií kulturní styl brnûnského regionu. Na této tradici se podílela
fiada v˘razn˘ch umûleck˘ch osobností, jako napfiíklad Jifií Valoch, Dalibor Chatrn˘,
Jifií Kocman. Bylo by proto na místû, kdyby na‰e fakulta tuto tradici více reflekto-
vala a na ni navazovala. Tím by získala svÛj osobit˘ charakter, kter˘ jí zatím chybí.

KdyÏ tedy v ateliéru studenty neuãíte, co tedy vlastnû
s nimi dûláte?
Umûní v podstatû uãit nelze. Lze nauãit jen fiemeslu, v˘tvarn˘m nebo grafick˘m
technikám, dûjinám umûní... Jestli se studenti v na‰em ateliéru nûco uãí, tak nalé-
zat pochybnosti. My jim mÛÏeme poradit, pfiedat zku‰enosti, napfiít jejich pozor-
nost urãit˘m smûrem, ale tfieba i na‰tvat... Oni sami musí hledat a nalézat a po-
kou‰et se po svém zpfiítomÀovat neviditelné. Smyslem umûlecké ‰koly by mûlo b˘t
vytváfiení vhodného klimatu, plodného prostfiedí, kde se násobí my‰lenky, kde li-
dé cítí vzájemnou podporu a vzniká tu vût‰í pravdûpodobnost k tvÛrãímu v˘voji,
neÏ kdyÏ je ãlovûk sám doma. (Tak mû napadá, Ïe tvofiivé klima by mûlo vládnout

na kaÏdé ‰kole a vÛbec v‰ude, kde máme Ïít pohromadû. V ‰patném prostfiedí

ztûÏka nûco vzniká a rozvíjí se). 

Pfiiznám se, Ïe na mû ta v˘stava pÛsobila hravû, poho-
dovû, obãas humornû, také smûle a místy provokativnû.
Nûkteré nápady se mi zdály b˘t aÏ dûtsky jednoduché.
KdyÏ nûkdo vûci neznal˘ takovou v˘stavu vidí, mÛÏe -
jak obãas slychávám - fiíci: to bych umûl taky. Ostatnû to
zkusit mÛÏe...
Tûch moÏností, jak ty vystavené práce vnímat a chápat, by bylo víc. Nûkoho dejme
tomu pobaví, jin˘ se nad nimi váÏnû zamyslí, zasní a dal‰ího to tfieba rozãílí. Rád
bych v‰ak upozornil, Ïe dÛleÏitûj‰í neÏ koneãn˘ v˘sledek a pÛsobení umûlcovy prá-
ce na ostatní je pro autora samotn˘ proces tvorby. Dûlat umûní ho totiÏ nejvíc ba-
ví, a to nikoli ve smyslu zábavy, ale proto, Ïe tohle je pro nûj tou nejlep‰í ãinnos-
tí, jakou se vÛbec mÛÏe zab˘vat.  

Petru Kvíãalovi za rozhovor podûkovala
Yvonne KONEâNÁ

Foto: Anna Pecková

Umûní nelze nauãit

Rozhovor
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Kulturní a spoleãenské akce Brna objektivem Anny Peckové

Grand Prix Obce architektÛ 1996

JiÏ po ãtvrté vypsala Obec architektÛ ceny za realizovaná díla na území âR v pfií-
slu‰ném kalendáfiním roce. O udûlení tûchto prestiÏních cen rozhodla mezinárod-
ní porota v následujícím sloÏení:
Ivan Gürtler pfiedseda, vedoucí katedry obãansk˘ch staveb FA STU Bratislava
Jan Hird Pokorn˘ nestor ãesk˘ch architektÛ, USA 1957 – 1982 profesor 

Columbijské univerzity
Martin Kohlbauer VídeÀ, Rakousko
Pavel ·kranc historik umûní, Praha, FA âVUT
Philipp Robert Francie, hostující profesor na harwardské Graduale School 

of Architecture
Jifií Horsk˘ náhradník, redaktor ãasopisu Architekt
Je radostné konstatovat, Ïe v leto‰ním roce nejvy‰‰í cenu obdrÏela reali-
zace brnûnská a navíc, Ïe se nejvy‰‰ích ocenûní dostalo i dal‰ím architek-
tÛm pÛsobícím v Brnû.
Grand Prix 96 a souãasnû nejvy‰‰í cenu v kategorii rekonstrukcí získala re-
konstrukce a dostavba pavilonu G na brnûnském v˘stavi‰ti autorÛ Viktora Rudi‰e,
ZdeÀky Vydrové a Martina Rudi‰e.

Tato realizace navazuje sv˘m velkolep˘m pojetím i citliv˘m vztahem k zachovan˘m
ãástem pÛvodního pavilonu G s jedineãnou vûÏí na to nejlep‰í, co bylo v celé his-
torii brnûnského veletrÏního areálu vybudováno - na pavilony A, Z a dal‰í. Je 
dokonal˘m pfiíkladem pfiístupu architekta k dochovan˘m hodnotám minulosti s vy-
sok˘mi nároky na soudob˘ architektonick˘ tvÛrãí ãin. Pro podobné úkoly je oce-
nûné fie‰ení jedineãn˘m pfiíkladem. Konstrukãní fie‰ení, detaily i interiéry vytváfiejí
vzácnou jednotu a skvûl˘m zpÛsobem vytyãují i cestu k budoucímu v˘voji archi-
tektury.
âestná uznání dostali dále v kategorii interiér T. Pilafi a E. Pilafiová za
Spoleãenské centrum radnice Brno a v kategorii architektonické-

ho designu a drobné architektury T. Pilafi a E. Pilafiová za dvorní 
dostavbu brnûnské radnice.
âestné uznání za nejlep‰í uplatnûní ãeského architekta v zahraniãí obdrÏel doc.
ing. arch. Ivan Koleãek ze ·v˘carska.
V‰ichni ocenûní mají velmi úzk˘ vztah k Fakultû architektury VUT v Brnû. Arch.
Viktor Rudi‰, Zdena Vydrová, Tomá‰ Pilafi i doc. Koleãek pÛsobí prÛbûÏnû jako 
externí uãitelé na‰í fakulty. V. Rudi‰ stál nûkolik let jako fiádn˘ uãitel v ãele ústavu
volné tvorby, doc. Koleãek se na na‰í fakultû habilitoval a vede jiÏ osm˘ rok atelié-
ry i diplomové práce. Fakulta si vysoce váÏí jejich spolupráce.

Prof. ing. arch. Ivan RULLER, Fakulta architektury VUT

Tomá‰ a Eva Pilafiovi získali za návrh Spoleãenského centra radnice v Brnû-stfied

také hlavní cenu v druhém roãníku soutûÏní pfiehlídky Interiér roku 1996, kterou

vyhlásilo Design centrum âeské republiky ve spolupráci s âeskou komorou 

architektÛ. Ocenûn˘ interiér spolu s dal‰ími soutûÏními ukázkami mohli vidût

náv‰tûvníci brnûnského v˘stavi‰tû na v˘stavû soudobého Ïivotního stylu VIZE

v pavilonu C.

Wilhelm Holzbauer, pfiední 
rakousk˘ architekt, naz˘van˘ kníÏetem
monumentálních staveb. Evropské uzná-
ní získal za projekt souboru budov ams-
terodamské radnice a opery. V roce 1979
navrhl athénské muzeum Akropolis, v ro-
ce 1991 mnichovské Muzeum 20. století.
Unikátní bylo jeho urbanistické fie‰ení
dostavby staré berlínské ãtvrti Kreuzberg,
nazvané „bydlení zítfika“.
U pfiíleÏitosti v˘stavy z jeho tvorby
v PraÏákovû paláci v Brnû pfiijel 24. bfiez-
na 1997 do Brna a zavítal také na
Fakultu architektury, kde uskuteãnil pro
pedagogy a studenty autorskou pfied-
ná‰ku.

V dubnu leto‰ního roku se uzavfiel Ïivot

ãeského romanopisce, dramatika

a básníka Franti‰ka KoÏíka, kter˘ Ïije

v podvûdomí mnoha ãtenáfiÛ zejména

jako autor Ïivotopisn˘ch románÛ.

Tohoto rodáka z Moravy, kter˘ studo-

val v Brnû, zachytila pfied dvûma roky

Anna Pecková s jeho manÏelkou pfii jed-

né z jejich náv‰tûv Brna - v Mahenovû

divadle.

Co bylo...
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Vybíráme pro vás

V˘stavy
DÛm umûní mûsta Brna, Malinovského nám. 2

FLUXUS V NùMECKU 1962 – 1994 (23. 4. – 15. 6. 1997)
Umûlce, ktefií se hlásí k oznaãení Fluxus, spojují akãní práce pfiesahující tradiãní 
umûlecké hranice a kategorie. Vystavovaná kolekce pfiinese nejen ukázky fluxov˘ch
prací více neÏ dvou desítek pfiedních osobností souãasného v˘tvarného umûní,
n˘brÏ i jejich dokumentaci a audiovizuální záznamy.

Pavel Nádvorník – FOTOGRAFIE (6. 5. – 30. 5 1997)
Pfiedãasnû zesnul˘ praÏsk˘ fotograf se soustfieìoval pfiedev‰ím na humanisticky 
orientovanou reportáÏ.

Galerie mlad˘ch U dobrého past˘fie v Brnû, Radnická 4

Jitka Géringová - PRÁCE S TùSTEM (24. 4. – 18. 5. 1997)
V˘stava mladé autorky pfiedstaví cyklus obrazÛ malovan˘ch tûstem.

PraÏákÛv palác, Husova 18

OTTO STRITZKO (10. 4. – 24. 8. 1997)
První souborná v˘stava malífie generaãnû a ve sv˘ch poãátcích i názorovû blízkého
okruhu umûlcÛ ze Skupiny 42. Jeho kresby a obrazy obráÏejí autorÛv zemit˘ 
smysl pro humor, nadsázku a hru. 

UmûleckoprÛmyslové muzeum, Husova 14

Josef Macholán - NÁBYTKOVÁ TVORBA (24. 4.– 25. 5. 1997)
Retrospektivní v˘stava tvorby pfiedního brnûnského interiérového architekta, 
pofiádaná u pfiíleÏitosti jeho ‰edesátin.

Galerie Design centra âR, Jakubské nám. 5

VÍTùZSLAV ·VALBACH: Skicy – koncepce – realizace v typografii a grafickém designu 
(12. 5. – 23. 5. 1997)

Pfiedná‰ky, pofiady
Hvûzdárna a planetárium Mikulá‰e Koperníka v Brnû, Kraví hora

Prof. RNDr. Jifií Zlatu‰ka, CSc.: SVùT V SÍTI
O tom, co je Internet, proã má tak velk˘ v˘znam pro souãasn˘ svût a jaké jsou 
trendy jeho rozvoje.
27. 5. v 19 h                                                                                                (red)

Ekonomika
Miroslav Foret: MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Brno, Masarykova univerzita 1997. 147 s. Cena neuvedena.

Technické vûdy
Zdenûk Martínek: POâÍTAâOVÁ TYPOGRAFIE SROZUMITELNù
âeské Budûjovice, Kopp 1997. 207 s. 119,- Kã.
Kniha dává ãtenáfii pfiehled o v‰em, co s bûÏn˘m zpracováním textu a poãítaãovou
sazbou souvisí.

Pfiírodní vûdy
Anton Marko‰: POVSTÁVÁNÍ ÎIVÉHO TVARU
Praha, Vesmír 1997. 305 s. 150,- Kã.
Publikace s pfiehledem pojednává o souãasném stavu biologie, upozorÀuje i na 
v˘sledky v˘zkumu, které ne zcela zapadají do nûkter˘ch souãasn˘ch pfiedstav.

Psychologie
G. Sengerová - W. Hoffmann: TESTY OSOBNOSTI
Praha, Ikar 1997. 208 s. 99,- Kã.
Publikace obsahuje 40 testÛ OQ, pfiiná‰í podnûty k zamy‰lení nad osobnostní 
orientací.

Îivotní styl
William Spear: FENG ·UEJ. Design Ïivota oãima starovûkého uãení.
Praha, Ikar 1997. 201 s. 169,- Kã.
Kniha uvádí do intuitivního feng-‰uej, pohlíÏí ze ‰irokého zorného úhlu na systé-
my, které se vymykají lidské kontrole (uspofiádání sluneãní soustavy) i do mikro-
kosmu vãetnû molekul DNA, popisuje vliv architektonického prostfiedí na na‰i 
du‰evní harmonii.

Próza
Michael Ondaatje: ANGLICK¯ PACIENT
Praha, Argo 1997. 263 s. 159,- Kã.
Román líãí zvlá‰tní souÏití ãtyfi postav v polorozpadlé vile kousek od Florencie 
na samém konci 2. svûtové války.

Poezie
Egan Desmond: SMILUJ SE NAD BÁSNÍKEM
Praha, Volvox Globator 1997. 167 s. 120 Kã,-
První ãesk˘ v˘bor z díla pfiedního souãasného irského básníka, z jehoÏ ver‰Û lze 
vyãíst siln˘ vztah k americkému jazzu i k tradiãní irské hudbû ãi k v˘tvarnému 
umûní.

(V˘tah z t˘deníku Nové knihy)

Dûní kolem nás

Co bude...

Inspirací k osobitû pojat˘m asambláÏím objevila brnûnská v˘tvarnice Blanka

RÛÏiãková, známá doposud sv˘mi tapisériemi, ve sbírce soukrom˘ch poznámek

a vzkazÛ z v‰edních dnÛ. V˘tvarnû je ozvlá‰tnila a posunula do roviny poetiãna,

takÏe mohou na diváka zapÛsobit jednak v˘tvarn˘m dojmem a také v nûm – pfii

proãítání vzkazÛ - vyvolat vlastní vzpominku. V˘stavu nazvanou Vzkazy a záz-

namy mÛÏete nav‰tívit v reprezentaãních prostorách Královopolské, a.s. na

Vodovû 10 do 31. kvûtna 1997.
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Reprezentace posluchaãÛ VUT ve
volejbalu

V Olomouci se dne 19. bfiezna 1997 konaly oblastní pfiebory druÏstev
ve volejbalu. Z VUT se tohoto klání zúãastnilo 5 druÏstev:
– druÏstvo muÏÛ a Ïen Fakulty stavební, druÏstvo muÏÛ a Ïen Fakulty strojní 
(doplnûné o posluchaãe jin˘ch brnûnsk˘ch fakult VUT) a druÏstvo Fakulty techno-
logické ve Zlínû.
V turnaji Ïen bylo umístûní v‰ech úãastníkÛ následující:
1. místo – Univerzita Palackého v Olomouci
2. místo – Vysoká ‰kola báÀská – Technická univerzita v Ostravû
3. místo - Fakulta stavební VUT v Brnû
4. místo – Pedagogická fakulta MU v Brnû
5. – 6. místo – Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû, Fakulta strojní
VUT
Turnaj muÏÛ pfiinesl tyto v˘sledky:
1. místo – Fakulta strojní VUT v Brnû
2. místo – Fakulta stavební VUT v Brnû
Turnaje se dále zúãastnila druÏstva z Pedagogické fakulty v Brnû, Palackého uni-
verzity v Olomouci, V·B – TU v Ostravû, Mendelovy zemûdûlské a lesnické univer-
zity v Brnû a Fakulty technologické VUT ve Zlínû.
Blahopfiejeme Fakultû strojní k postupu na Akademické
mistrovství volejbalistÛ!

Úspûch posluchaãÛ Fakulty stavební
v aerobiku

19. února 1997 pofiádala Masarykova univerzita v Brnû oblastní pfiebory v aero-
biku, kter˘ch se zúãastnili dva posluchaãi z Fakulty stavební VUT – Katefiina
Boãková a Radim âerven˘. Obûma se podafiilo probojovat se do finá-
le. K. Boãková skonãila jako ãtvrtá, R. âerven˘ jako pát˘. Tento úspûch je oprav-
Àoval k pfiímému postupu na Akademické mistrovství âR, které se ko-
nalo 15. bfiezna 1997 v Olomouci. K. Boãková se ze zdravotních dÛvodÛ nemohla
pfieboru zúãastnit, takÏe na‰i ‰kolu reprezentoval pouze Radim âerven˘. Ten ve
velmi tvrdé konkurenci pedagogick˘ch a tûlov˘chovn˘ch fakult vybojoval ‰esté mís-
to, coÏ povaÏujeme za v˘razn˘ úspûch.

PhDr. Karla TOMÁNKOVÁ, CSc.
Fakulta stavební VUT

Foto: Pfiemysl Janíãek

Sportovnû rekreaãní pobyty

Katedra tûlesné v˘chovy a sportu Fakulty strojní a Vysoko‰kolsk˘ sportovní klub

FS pofiádají fiadu sportovnû rekreaãních akcí urãen˘ch jak pro studenty, tak i za-

mûstnance a jejich rodinné pfiíslu‰níky.

Jóga
24. – 31. kvûtna 1997 - Ramzová, rekreaãní stfiedisko VUT

T˘den zamûfien˘ na harmonizaãní techniky, uvolnûní fyzick˘ch a mentálních blokÛ
v orgánov˘ch drahách, zjemnûní a roz‰ífiení vnímání. VyuÏití zvukov˘ch vibrací, 
barev, cviãení v pfiírodû, mentálních a antistresov˘ch cviãení, dechov˘ch technik,
dynamick˘ch meditací. Pobyt bude doplnûn o vegetariánskou stravu 3x dennû.
Zaji‰Èuje Ing. Pavel KOS, tel. zamûstnání 5142813, tel. domÛ 41245078.

Sportovnû rekreaãní pobyt u mofie
21. – 28. ãervna 1997 – FANO

T˘denní pobyt v letovisku FANO (Itálie) poblíÏ Rimini, ubytování ve ãtyfilÛÏkov˘ch
bungalovech s kuchyÀkami a sociálním zafiízením, k dispozici bezplatnû bazén s to-
boganem, hfii‰tû na tenis a pláÏov˘ volejbal, doprava autobusem.
Zaji‰Èuje: RNDr. Hana LEPKOVÁ

Turistika – Alpenwander
Populární jednodenní turistické v˘‰lapy v podhÛfiích rakousk˘ch Alp
4. ãervna 1997 - WIENERWALD - trasa „na rozchození“

Baden - Hoher Lindkogel (834 m) - Schwarzersee - Peilstein (716 m) - Raisenmarkt
25. ãervna 1997 – napfiíã hfiebenem RAXALPE
Nároãnûj‰í trasa pfies Heukuppe (2007 m), volnûj‰í trasa pfies Karl Ludwighaus
(1804 m)
17. 9. 1997 – jiÏní ãást FISCHBACHERALPEN – ·t˘rsko

Zaji‰Èuje: odb. as. Hana PODHORSKÁ

Informace a pokyny k uveden˘m akcím zaji‰Èují pracovníci KTVS FS 
Pod Palackého vrchem, objekt F2, tel. 4114 2270 (-78,-81,-82).

Dr. Jaroslav BOGDÁLEK

Chorvatsko - dûtská rekreace (28. 6. - 5. 7. 1997)
Stále volná místa. Volejte rektorát tel. 4112 5168 (pí. Vi‰Àová) do 15. 5. 1997. 

Pravidelná setkání s jógou

V zrcadlovém sále na vysoko‰kolsk˘ch kolejích pod Palackého vrchem pravidelnû
kaÏdé úter˘ od 17.30 do 19.00 hodin studenti cviãí jógu pod vedením Ing. Pavla
Kosa, b˘valého absolventa Fakulty strojní VUT. Ten se józe aktivnû vûnuje jiÏ pá-
t˘m rokem od doby, kdy se seznámil s Miloslavem Matou‰kem, sv˘m uãitelem
a lektorem osobitû pojaté jógy, pfiizpÛsobené souãasn˘m podmínkám, v nichÏ se
nalézáme. Druh˘m rokem to zkou‰í uÏ také jako cviãitel. Do cviãení k nûmu v sou-
ãasné dobû chodí kolem deseti studentÛ, ktefií mají moÏnost se po namáhavém 
studijním dni pfiedev‰ím zrelaxovat a uvolnit. K tomu napomáhají dechové, har-
monizaãní a antistresové techniky i dynamické meditace, jimiÏ lze uvolnit fyzické
a mentální bloky v orgánov˘ch drahách a docílit zjemnûní a roz‰ífiení vnímání. To
mÛÏe ãlovûka dne‰ní doby - orientovaného na osobní úspûch a stresovaného,
s pfieváÏnû racionálním a materialistick˘m pfiístupem k svûtu – zharmonizovat,
zklidnit a posunout k novému pochopení Ïivota a lidské existence. 
Úãinek cviãení je pfiitom umocÀován vyuÏitím zvukov˘ch vibrací, speciálnû zvole-
né hudby a vizualizacemi.
Chceme vás napfií‰tû seznamovat v na‰em ãasopise s nûkter˘mi cviky, které Pavel
Kos uãí své svûfience a které si mÛÏe v pfiípadû potfieby zacviãit kdokoli z vás. V ma-
l˘ch rozhovorech se pokusíme trochu téÏ osvûtlit „filozofii jógy“. 

(red)
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Ústav tûlesné v˘chovy a sportu Fakulty stavební zor-

ganizoval poslední bfieznov˘ t˘den pro studenty

a zamûstnance VUT zajímav˘ zájezd, t˘denní lyÏo-

vání ve francouzsk˘ch Alpách.

Bylo vybráno jedno z nejlep‰ích lyÏafisk˘ch stfiedisek
Evropy – LE GRAND SERRE CHEVALIER – jeÏ svou
rozlohou 250 kilometrÛ sjezdovek ve v˘‰ce 1 300 aÏ 
2 800 m n.m. a odpovídajícím poãtem lanovek a vle-
kÛ (celkem 72) chytí za srdce kaÏdého vá‰nivého 
lyÏafie. V posledních letech se také proslavilo jako 
rodi‰tû trojnásobného vítûze Svûtového poháru ve
sjezdu – drÏitele Zlatého glóbu – Luca Alphanda.
V‰ak také jeho obyvatelé jsou na svého miláãka pat-
fiiãnû hrdi a oslavné transparenty jsou rozmístûny od
hotelÛ v údolí aÏ po nejv˘‰e poloÏené stanice lanovek.
Ubytování bylo zaji‰tûno v mûsteãku Briançon, na pfií-
mo strategickém místû, v bezprostfiední blízkosti 
kabinkové lanovky a parkovi‰tû skibusu, kter˘ nás
rozváÏel do sousedních údolí. Briançonu dominuje
staré mûsto plné historick˘ch domÛ, obehnané vyso-
k˘mi hradbami, jehoÏ atmosféru umocÀují sluneãní
hodiny na mnoha fasádách a uprostfied hlavní ulice
fungující stfiedovûká kanalizace, v dne‰ní dobû samo-
zfiejmû plnûná pouze ãistou vodou z nûkolika ka‰en.
V Briançonu se jiÏ hlásilo o slovo rozkvétajícími stro-
my jaro a sluníãko svou sílu dokazovalo zejména
v niÏ‰ích polohách na ztenãující se vrstvû snûhu.
Vût‰ina sjezdovek v‰ak byla kaÏdé ráno perfektnû 
upravená, takÏe jsme si mohli naplno vychutnat celou
jejich ‰ífiku, o které si u nás doma necháváme jenom
zdát. Nechybûly ov‰em ani ãerné sjezdovky s klasick˘-
mi „boulemi“, takÏe si kaÏd˘ mohl vybrat terén podle

své chuti. Obdivovaná délka sjezdovek a nepfiítom-
nost front u vlekÛ zpÛsobily, Ïe jsme se odpoledne –
po „osmihodinové pracovní dobû“ – vraceli do hote-
lu pfiíjemnû unaveni.
Vysokohorské slunce, provázející nás po cel˘ t˘den,
samozfiejmû nezanechalo své stopy jen na snûhové
pokr˘vce, ale i na lyÏafiích, ktefií se vrátili do pobled-
lého Brna krásnû opálení.
Na závûr bych rád jménem v‰ech podûkoval organizá-
torkám zájezdu PhDr. Karle Tománkové, CSc.

a PaedDr. Jitce D˘rové za jejich úsilí a obûtavost, s ja-
kou celou akci pfiipravily a umoÏnily nám tak strávit
pfiíjemn˘ t˘den, pln˘ krásn˘ch sportovních záÏitkÛ.
Podle zku‰eností z minulého roku mohu zodpovûdnû
prohlásit, Ïe se svého nelehkého úkolu zhostily mno-
hem lépe neÏ leckterá cestovní kanceláfi. MoÏná uÏ
jen proto, Ïe cel˘ zájezd uspofiádaly z nad‰ení a pro
radost jeho úãastníkÛ.
Dûkujeme a pfií‰tí rok snad opût na shledanou na alp-
sk˘ch kopcích.                         Pfiemysl HOFFMANN

posluchaã III. roãníku FAST
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na VUT v Brnû

Z cest

Za hranice v‰edních dnÛ – zejména lyÏafisk˘ch

Jeden z na‰ich úãastníkÛ v akci

Historické centrum Brianconu, kolegiátní kostel

Collégiale z 18. století

Údolí Le Monetier - nejv˘‰e poloÏená lanovka na Pic de l ’ Yret (2 830 m)

DÛkaz, Ïe jaro svou úlohu v Alpách bere váÏnû – 

nadmofiská v˘‰ka 2400 m
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