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Od 21. fiíjna slouÏí studentÛm Fakulty elektrotechniky a informatiky 

a Fakulty chemické nová areálová knihovna. Jde jiÏ o tfietí knihovnu tohoto

typu, s jejichÏ v˘stavbou VUT zaãalo od poloviny 90. let. Nová knihovna 

v areálu b˘valé Meopty na PurkyÀovû 118 má nejvût‰í kapacitu. Obsahuje

80 studijních míst, z toho pfiibliÏnû polovina bude poãítaãov˘ch.

Jedná se o moderní bezbariérovou knihovnu, a to doslova i v pfieneseném

v˘znamu. Dvû studovny jsou propojeny ‰ikmou rampou pro bezbariérov˘

pfiístup uÏivatelÛ. Druh˘ v˘znam adjektiva „bezbariérov˘“ spoãívá 

v fie‰ení pfiístupu k literatufie, respektive ve filozofii pfiístupu k informa-

cím: knihy a ãasopisy ve volném v˘bûru, poãítaãe pfiipojené k síti Internet.

UÏivatelÛm bude k dispozici 13 poãítaãÛ k vyhledávání informací z kni-

hovnick˘ch databází.

Profil knihovního fondu bude orientován podle potfieb FEI a FCH, jejichÏ

akademická obec bude tvofiit hlavní uÏivatelskou ãást. Studovny jsou

ov‰em pfiístupny i ‰ir‰í uÏivatelské vefiejnosti (napfiíklad obyvatelÛm blíz-

k˘ch studentsk˘ch kolejí).
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V‰em autorÛm dûkujeme za jejich pfiíspûvky.

Pfiíspûvky pfiijímáme jednak nahrané na disketách 3,5

a jednak vyti‰tûné na papífie. Lze je také poslat elek-

tronickou po‰tou, uloÏené v souboru ve formátu Word

7.0. K tomu je v‰ak tfieba vÏdy dodat i vyti‰tûnou ver-

zi. Vítáme téÏ barevné iãernobílé fotografie s v y z n a ã e-

ním autorství a popisky, dále ilustrace, loga a dal‰í ob-

razov˘ materiál. Po zpracování autorÛm vracíme.

Uzávûrka kaÏdého ãísla je obvykle 1. dne v mûsíci.

âasopis je vystaven ve formátu „PDF“ na Internetu, na hlavní

stránce Rektorátu VUT 

(http://www.vutbr.cz/nakl/udalosti.htm).

VáÏení ãtenáfii,
sv˘m sloupkem nûkteré z Vás oslovím uÏ v období v‰eobecného „pfiedvánoãního

blázince“. BohuÏel, ale v mnoha pfiípadech se jinak nazvat nedá to davové ‰í-

lenství, projevující se opakovan˘mi ataky obchodÛ s cílem koupit pro rodinné

pfiíslu‰níky nezapomenuteln  ̆vánoãní dárek, vymyslet ãi sehnat a rozeslat novo-

roãní pfiání, upéct nûkolik druhÛ cukroví a zajistit hojnost na ‰tûdroveãerní stÛl,

aÈ Ïaludky úpí a tuky pfiekypují, znovu a znovu podléhat svodÛm vyzdoben˘ch

v˘kladních skfiíní, pfievrátit dÛm vzhÛru nohama za úãelem dokonalého pofiád-

ku... Zkrátka hotové dostihy, aby v‰e bylo, jak má b˘t. JenÏe klidnû to mÛÏe b˘t i jinak, neÏ velí za-

vedená tradice a na‰e zvyklosti. Staré ãasy na mû d˘chly, kdyÏ mi jedni známí fiekli, Ïe letos si uklidí

na zaãátku adventu, aby pak následující mûsíc pfied ·tûdr˘m veãerem vyrábûli dáreãky, maliãko 

upekli cukroví a vnitfinû se naladili na to nekouzelnûj‰í období v roce. Napadlo vás, Ïe ãasto se

snaÏíme vyhovût druh˘m (ktefií oto nakonec moÏná ani nestojí), vyhovût jak˘msi konvenãním pra-

vidlÛm a zvyklostem, apfiitom zapomínáme sami na sebe? Ale pokud to nûkomu vyhovuje, proã ne.

Pak ale aÈ si nestûÏuje, co má práce a starostí pfied tûmi vánocemi! A Ïe by je radûji zru‰il.

Kdybych si mohla vybrat, nejradûji bych strávila vánoce nûkde v snûhem zapadlé chaloupce v ho-

rách, kde bych si zatopila v kamnech, zapálila svíãky, zaposlouchala se do hudby upfiedené z hlu-

bokého ticha venku za oknem a z praskání dfieva v kamnech. Tedy zaÏít a vychutnat si to, co uÏ

vlastnû coby ãlovíãek Ïijící ve mûstû v paneláku blizouãku ufrekventované silnice ani neznám: hlu-

boké ticho a klid.

Chaloupku v‰ak nemám, a jak to tak vypadá, zase spoleãnû strávíme hezké vánoce u nás v pane-

láku. Co se dá dûlat. VÏdyÈ tu vánoãní atmosféru si mÛÏeme pûknû vytvofiit i tam, byÈ bez kamen,

bez zasnûÏen˘ch hor, bez hlubokého ticha. Kolik lidí tak Ïije. Ne kaÏdému je dáno Ïít v krásném

domû, v krásném prostfiedí... Paneláky, aÈ se nám líbí ãi ne, tady jsou aumoÏÀují bydlení spoustû

lidí. Kdysi jsem snila o tom, jak jednou v‰echny vyletí do povûtfií a místo nich tu budou stát velko-

ryse projektované nízké domeãky obklopené zahradami, které dokonale splynou s krajinou. Tak

radikální fiez v‰ak udûlat nejde. Atak ty nevzhledné ‰edivé „krabice” dnes zkou‰íme oblékat do no-

v˘ch, barevnûj‰ích kabátÛ, zateplovat je, obnovovat, zlid‰Èovat, aby se v nich dalo Ïít lépe, úspor-

nûji, ato nûkolik dal‰ích let. Ano, fieã je otzv. regeneraci panelov˘ch budov. Je to také cesta. Vûc zá-

vislá samozfiejmû na penûzích. Bydlím v Kohoutovicích, a tak na vlastní oãi vidím postupnou pro-

mûnu tamních domÛ. Jeden za druh˘m dostávají nové fasády, nové balkony, okna, ãervené stfie-

chy... AÈ uÏ na nich shledáme jakékoli nedokonalosti, zmûna to je a urãitû k lep‰ímu.

KdyÏ se nám nûco nelíbí, vÏdy máme dvû moÏnosti, buì se to snaÏit v rámci na‰ich moÏností zmû-

nit, anebo jít od toho pryã. Pak je tu je‰tû tfietí cesta. ZÛstat, nechat v‰e pfii starém a b˘t z toho ce-

l˘ Ïivot smutn˘, nebo nadávat. Ale to vlastnû ani cesta není, to je ustrnutí.

Jsou lidé, ktefií se v panelácích zabydleli a svÛj Ïivotní prostor uãinili pfiíjemn˘m aútuln˘m. Tvofiit

se dá totiÏ kdekoli. Staãí chtít a neãekat, Ïe to za nás nûkdo vyfie‰í. Kdyby lidé spojili své síly, svÛj

um a vynalézavost, kvetly by na sídli‰tích kvûtinové záhonky, ‰umûly stromy, dûti by mûly bájeãné

hrací prostory, na prázdn˘ch zdech uvnitfi domÛ by visely v˘robky ‰ikovn˘ch rukou místních oby-

vatel ... Lidová tvofiivost, která nachází svÛj v˘raz i za dvefimi soukrom˘ch bytÛ. To se mi to sní... 

TakÏe zpût k realitû. O tom, jaká je souãasná situace na‰ich sídli‰È, pojednává reportáÏ na str. 10. 

V rubrice „Pfiedstavujeme” se doãtete i o tom, jak pfiispívají na‰i odborníci k regeneraci panelov˘ch

domÛ. Redaktorka Pavla Hobstová nav‰tívila na Fakultû stavební Ústav technologie, mechanizace

a fiízení staveb, kde si povídala si s jeho vedoucím doc. Jifiím Lankem.

AÈ jste kdekoliv, pfieji Vám, abyste vánoce strávili podle sv˘ch pfiedstav abyli s nimi spokojeni. 

Mír a klid v du‰i pfieje

Redakãní rada ãasopisu Události na VUT

Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. – prorektor pro vzdû-

lávací ãinnost VUT

Doc. Ing. Petr Sáha, CSc. – prorektor pro rozvoj VUT

PhDr. Alena Mizerová – vedoucí nakladatelství

VUTIUM

Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. – Fakulta stavební

Doc. Ing. Zdenûk Skála, CSc. – Fakulta strojní

Prof. Ing. Jifií Matou‰ek, DrSc. – Fakulta chemická

RNDr. NadûÏda Uhdeová – Fakulta elektrotech-

niky a informatiky

Doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc. – Fakulta architektury

Ak. malífi Jan Meisner – Fakulta technologická

Ing. Roman Bobák – Fakulta managementu 

a ekonomiky

Petra Hendrychová – Fakulta podnikatelská

PhDr. Pavel Ondraãka – Fakulta v˘tvarn˘ch umûní

Martina Olexová – studentka a ‰éfredaktorka pfií-

lohy NO NAME
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3 Rozhovor

Od 1. ledna 1999 budou vûda a v˘zkum na vysok˘ch ‰kolách podporo-

vány ze tfií druhÛ státních prostfiedkÛ: za prvé – z úãelov˘ch prostfiedkÛ

rozdûlovan˘ch na základû vefiejné soutûÏe (grantové projekty), za druhé

– z prostfiedkÛ na nespecifikovan˘ v˘zkum na V· (tj. vûdeck˘ v˘kon

odvozen˘ mj. z objemu dfiíve získan˘ch prostfiedkÛ na grantové projek-

ty a z poãtu doktorandÛ) a za tfietí – z institucionálních prostfiedkÛ pfii-

dûlovan˘ch institucím na základû v˘zkumn˘ch zámûrÛ.

Prorektor pro tvÛrãí ãinnost prof. KadrnoÏka povaÏuje usnesení vlády

o novém zpÛsobu podpory vûdy a v˘zkumu za velmi dobr˘ poãin, byÈ pfií-

prava v˘zkumn˘ch zámûrÛ si vyÏádá mnoÏství práce aúsilí. V koneãném

dÛsledku v‰ak pfiinese tolik Ïádoucí koncentraci vûdeck˘ch sil na kon-

krétních úkolech.

Jaká by podle vás mûla b˘t vûda? Obãas se pfiece

o jejím pojetí vedou diskuse.

Na vûdu lze pohlíÏet rÛznû, jako na kulturní fenomén na jedné stranû i ja-

ko na v˘robní sílu a prostfiedek k fie‰ení závaÏn˘ch problémÛ na stranû

druhé, coÏ v‰ak jsou spí‰e krajní oblasti velmi ‰irok˘ch názorÛ na poslání

vûdy.

Má-li se ekonomika na‰í zemû a Evropy vyvíjet tak, aby mohla konkurovat

té americké nebo japonské, je potfieba do tohoto procesu zapojit vûdu. Pak

je ji ov‰em tfieba podrobit jin˘m pravidlÛm. Nemûla by b˘t jen zkoumáním

osamoceného vûdce po nocích v laboratofiích, jehoÏ koneãn˘m v˘sledkem

je sepsání publikace. Vûda jako v˘robní síla znamená v podstatû aplikovan˘

v˘zkum, kter˘ navazuje na v˘zkum badatelsk˘ acílen˘. Jeho v˘sledkem mu-

sí b˘t prototyp nûjakého zafiízení, nová technologie atd. Tento typ v˘zku-

mu v‰ak podléhá ponûkud jinému reÏimu, neÏ je na univerzitách obvyklé.

V jist˘ch fázích vyÏaduje mlãenlivost, utajení, ochranu du‰evního vlastnic-

tví, tedy Ïádné pfiedãasné publikování, jinak by to mohlo b˘t zneuÏito, zci -

zeno konkurencí. Vûdeckou ãinnost nemÛÏeme mûfiit jen poãtem publikací.

O v˘hodách a nev˘hodách scientometrie jiÏ bylo pfiedneseno mnoho zasvû-

cen˘ch i ménû hlubok˘ch úvah. Rozhodující není poãet publikací, ale jejich

obsah, závaÏnost a prestiÏ. Je ostatnû v‰eobecnû známo, v jak útlém spisku

publikoval Albert Einstein svou pfievratnou teorii relativity.

V˘zkum, jeho nové my‰lenky a objevy by se mûly promítnout do ekono-

miky tak, aby nedocházelo ke zvy‰ování spotfieby surovin avyãerpávání pfií-

rodního bohatství zemû. Mûl by pfiispívat k rozvoji hospodáfiství, aby 

v dal‰í fázi bylo moÏno vûnovat více prostfiedkÛ do vûdy, a to i té badatelské

a nespecifikovanû orientované. Univerzity mohou získat velmi podstatné

pfiíjmy za licence, patenty, uÏitné vzory, za prodej know-how, z navazují-

cího podrobnûj‰ího rozpracování a zavádûní do v˘roby apod. Opomenout

n e l z e okolnost, Ïe fie‰itelé by z takto realizovan˘ch v˘sledkÛ mûli mít iv˘-

znamn˘ osobní pfiíjem.

VraÈme se v‰ak k v˘zkumn˘m zámûrÛm. Co je smys-

lem jejich koncipování?

Dlouhodob˘, komplexnûj‰í rozvoj vûdního oboru v dané oblasti. Navazuje

to na program posílení v˘zkumu na vysok˘ch ‰kolách, kter˘ byl zahájen

pfied dvûma roky. Tehdy ov‰em ‰lo pouze o injekci v˘zkumu na V·.

Zatímco nyní se jedná o jeho podporu napfiíã celou vûdecko-v˘zkumnou

základnou. PÛjde tedy o ‰ir‰í soutûÏ.

Které zámûry v této konkurenci mají ‰anci uspût?

Ty, které jsou zaloÏeny na dosavadní úspû‰né práci v daném oboru za po-

sledních pût i více let, prostû ty, jejichÏ navrhovatelé jiÏ osvûdãili svou 

úroveÀ. Rozhodovat bude také kvalita koncipovaného zámûru, jeho pfiínos,

zda je jedineãn˘, nebo naopak duplicitní, aby se v˘zkumné zámûry nepfie-

kr˘valy, neboÈ by tak byly vynakládány dvojí peníze na jednu vûc. Na‰e ‰ko-

la toto samozfiejmû sleduje.

Máte uÏ pfiedstavu o tom, kolik v˘zkumn˘ch zámûrÛ

bude na na‰í ‰kole formulováno?

PÛvodnû jich bylo tfiicet, snaÏili jsme se je zredukovat, neboÈ nám jde

o soustfiedûní sil. Vûdecká rada na svém zasedání 23. fiíjna nakonec schvá-

lila 21 zámûrÛ.

Rada vlády a M·MT pod vedením exministra Sokola

vyãlenily na v˘zkumné zámûry ãesk˘ch vysok˘ch

‰kol ãástku 800 mil. Kã. Máme novou vládu, nového

ministra. Myslíte si, Ïe tato ãástka nadále platí?

Je to stále nejasné, neboÈ se peníze rÛznû pfielévají. Ta ãástka by pr˘ mohla

b˘t pfiidûlena, ale zase na úkor toho, Ïe by se zmen‰il objem prostfiedkÛ na

tzv. nespecifikovan˘ v˘zkum (coÏ ãinilo 12 % z rozpoãtu). NepovaÏujeme

to v‰ak za vhodné. Faktem v‰ak je, Ïe na‰e zemû musí vloÏit v pfií‰tím roce

320 mil. Kã (9 mil ECU) do 5. rámcového programu EU. Tyto prostfiedky

chybí a hledají se zpÛsoby, jak je z rÛzn˘ch rezortÛ posbírat. Jak to do-

padne, nevím. My v‰ak musíme udûlat v‰echno proto, abychom z tohoto

programu získali více neÏ tûch zmínûn˘ch 320 milionÛ korun.

Chtûl bych v‰ak zdÛraznit, Ïe v tûchto v˘zkumn˘ch zámûrech se nejedná

o peníze pro rok 1999. Onich uÏ je v podstatû procentuelnû rozhodnuto.

Jsou stanoveny podle objemu prostfiedkÛ, které ‰koly v v minulém obdo-

bí získaly do CEPu. V˘zkumné zámûry zaãnou hrát roli aÏ poté, co budou

v hodnotících komisích odpovídajících rezortÛ a posléze na úrovni Rady

vlády zhodnoceny. V souladu s usnesením vlády a vzhledem k mnoÏství

institucí bude tento proces trvat celé tfii roky, tedy v prÛbûhu let 1999 aÏ

2001. Otázkou je, v jaké posloupnosti budou tyto instituce nebo oborové

skupiny pfiicházet na fiadu. Po zhodnocení úrovnû v˘zkumn˘ch zámûrÛ

budou pak finanãní prostfiedky na instituciální podporu v˘zkumu rozdûlo-

v á n y mezi instituce aÏ v dal‰ích pûti letech.

Yvonne KONEâNÁ

Nov˘ zdroj financování vûdy a v˘zkumu

Hovofiíme s prorektorem Jaroslavem KadrnoÏkou



4Zprávy z Rektorátu

Prakticky od záfií leto‰ního roku Ïije VUT pfiípravou nov˘ch vnitfiních pfied-

pisÛ ‰koly. Tato vûc je tedy jiÏ del‰í dobu hlavním pfiedmûtem jednání na

kolegiích rektora, AS VUT, zab˘vají se jím povûfiení pracovníci z fiad vede-

ní ‰koly v úzké souãinnosti s prodûkany fakult, ãleny legislativní komise

AS VUT a dal‰ími zainteresovan˘mi. Jedná se o vcelku velk˘ balík pfiedpisÛ,

za nímÏ se skr˘vají hodiny a hodiny perné a peãlivé práce, k závûru roku

pak nab˘vající na hektiãnosti. Od 1. ledna 1999 totiÏ vstoupí v platnost no-

v˘ zákon o vysok˘ch ‰kolách, kter˘ zásadnû mûní postavení souãasn˘ch

ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol, které se ze státních stávají vefiejn˘mi, jeÏ vlastní ma-

jetek získan˘ od státu. Z toho vypl˘vá i nutnost vypracovat zcela nové do-

kumenty, napfiíklad vnitfiní mzdov˘ pfiedpis.

I kdyÏ nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon stanovil jako nejzaz‰í termín pro pfiedlo-

Ïení nov˘ch vnitfiních pfiedpisÛ k registraci 1. ãervenec 1999, vûc spûchá

víc, neÏ by se na první pohled mohlo zdát. V‰e, co se na ‰kole dûje, by 

v novém roce mûlo probíhat v souladu s tímto zákonem. Napfiíklad ve

Statutu VUT jakoÏto základním dokumentu ‰koly musí b˘t jasnû definová-

ny podmínky pro pfiijetí ke studiu. „Proto ãím dfiíve budeme s pfiedpisy

hotovi, tím lépe pro ‰kolu a její celkov˘ chod,“ fiíká prorektor doc. Dub.

„Vûc v‰ak nelze uspûchat na úkor kvality,“ dodává jedním dechem. Vedení

‰koly i ãlenové Akademického senátu VUT proto vyvíjejí maximální snahu

a tomuto úkolu vûnují prvofiadou pozornost. „Návrhy pfiedpisÛ se rodily 

z fiady diskusí,“ vysvûtluje prorektor.

Vedení ‰koly stanovilo pro vypracování zmínûn˘ch pfiedpisÛ ãasov˘ plán,

kter˘ byl vystaven na Internetu a byl prÛbûÏnû aktualizován. Pro kaÏd˘

pfiedpis byl povûfien pracovník zodpovûdn˘ za jeho vypracování, kter˘ jej

pfiedkládal k diskusi vybran˘m ãlenÛm AS VUT. Koneãnou verzi obdrÏí

Senát na svém zasedání, aby jej projednal a schválil. Schválené dokumenty

pak mohou b˘t pfiedloÏeny M·MT k registraci.

V následujícím struãném pfiehledu uvádíme jednotlivé pfiedpisy, prÛbûh

jejich pfiípravy s v˘hledem moÏného schválení. O podstatn˘ch novinkách,

které vstoupí v Ïivot ‰koly, budeme ãtenáfie Událostí podrobnûji informo-

vat v následujících ãíslech ãasopisu.

VUT ve varu pfiíprav nov˘ch vnitfiních pfiedpisÛ

1. Statut VUT

Návrh pfiipraví vedení VUT, odpovídá rektor.

Postup: 1. verze návrhu 2. 10. 1998, pfiedloÏení v AS VUT 27. 10. 1998, 

2. verze 24. 11. 1998, pfiipomínky projednají autofii návrhu s legislativní

komisí do 15. 12. 1998. Dne 17. 12. 1998 bude návrh pfiedloÏen senátu ke

schválení. Oãekávan˘ termín schválení: 26. 1. 1999.

2. Volební a jednací fiád AS VUT

Návrh pfiipraví AS VUT, odpovídá pfiedseda AS VUT.

Postup: 1. verze návrhu 13. 10. 1998, oznámení v kolegiu rektora 20. 10.

1998, schválení v AS VUT do 1. 2. 1999.

3. Vnitfiní mzdov˘ pfiedpis VUT

Návrh pfiipraví vedení VUT, odpovídá rektor.

Postup: 1. verze návrhu 16. 10. 1998, byla projednána s pfiedstaviteli od-

borÛ, v AS fakult iVUT dne 10. 11. 1998, 2. verze návrhu pfiedloÏena v AS

VUT 24. 11. 1998, po projednání pfiipomínek návrh pfiedloÏen ãlenÛm

Senátu dne 17. 11. 1998. Oãekávan˘ termín schválení: 26. 1. 1999.

4. Jednací fiád Vûdecké rady VUT

Návrh pfiipraví vedení VUT, odpovídá prorektor KadrnoÏka.

Postup: 1. verze návrhu pfiedloÏena VR VUT 23. 10. 1998, AS VUT na vû-

domí 27. 10. 1998, 2. verze schválena ve VR 27. 11. 1998. Schválení AS VUT

se pfiedpokládá 12. 1. 1999.

5. ¤ád v˘bûrového fiízení pro obsazování míst aka-

demick˘ch pracovníkÛ

Návrh pfiipraví vedení VUT, odpovídá prorektor KadrnoÏka.

Postup: 1. verze návrhu pfiedloÏena kolegiu rektora 3. 11. 1998, AS VUT 1 0 .

11. 1998, dal‰í verzi projedná Senát 17. 12. 1999 pfiedpoklad schválení do

1. 2. 1999.

6. Studijní a zku‰ební fiád VUT

Návrh pfiipraví vedení VUT, odpovídá prorektor Dub (bakaláfiské a m a g i s t e r s k é

fiády, pro doktorské studium odpovídá prorektor KadrnoÏka).

Postup: 1. verze návrhu 16. 10. 1998, koneãn˘ návrh do 1. 12. 1998, 

pfiedloÏeno ke schválení v AS VUT 8. 12. 1998, pfiedpoklad schválení do 

1. 2. 1999.

7. Stipendijní fiád VUT

Návrh pfiipraví vedení VUT, odpovídá prorektor Dub.

Postup: 1. verze návrhu 16. 10. 1998, koneãn˘ návrh do 1. 12. 1998, 

pfiedloÏeno ke schválení v AS VUT 8. 12. 1998, pfiedpoklad schválení do 

1. 2. 1999.

8. Disciplinární fiád pro studenty VUT

Návrh pfiipraví vedení VUT, odpovídá prorektor Dub.

Postup: 1. verze návrhu 16. 10. 1998, koneãn˘ návrh do 1. 12. 1998, 

pfiedloÏeno ke schválení v AS VUT 8. 12. 1998, pfiedpoklad schválení do 

1. 2. 1999.

11. Pracovní fiád VUT

Návrh pfiipraví a odpovídá kvestor.

Postup: 1. verze návrhu 16. 10. 1998, projednání v AS VUT 10. 11. 1998,

2. verze 24. 11. 1998, schválení do 26. 1. 1999.

12. CeloÏivotní vzdûlávání na VUT

Návrh pfiipraví a odpovídá prorektor Sáha.

Postup: 1. verze návrhu 16. 10. 1998, koneãn˘ návrh do 1. 12. 1998, 

pfiedloÏeno ke schválení v AS VUT 8. 12. 1998, pfiedpoklad schválení do 

1. 2. 1999.

Kromû toho VUT pfiipravilo je‰tû dal‰í vnitfiní dokumenty ‰koly, napfi. 

seznam dlouhodob˘ch vûdecko-v˘zkumn˘ch zámûrÛ, spisov˘ a skartaãní

fiád VUT, organizaãní fiád VUT, návrh sloÏení Správní rady VUT a návrh

symbolÛ VUT. Návrh Statutu a zásady pro sestavování vnitfiních pfiedpisÛ

‰koly byly vystaveny na webovské stránce Rektorátu.

Yvonne KONEâNÁ

Vnitfiní pfiedpisy ‰koly, které stanoví nov˘ zákon o V·
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Cardiff – model pro Brno

Místem pracovní náv‰tûvy, kam rektor Vysokého uãení technického prof.

Ing. Petr Vavfiín, DrSc. v nevlídném fiíjnovém období zavítal, byla uni-

verzita v Cardiffu ve Velké Británii. V souvislosti s touto náv‰tûvou jsme

poloÏili prof. Vavfiínovi nûkolik otázek.

Proã právû Cardiff?

Magistrát mûsta Brna vytipoval Cardiff jako modelové mûsto pro dal‰í plá-

nování strategického rozvoje Brna. Cardiff je hlavním mûstem Walesu. AniÏ

bych chtûl uplatÀovat zemské ãlenûní âeské republiky, musím pfiipome-

nout, Ïe Brno kdysi bylo hlavním mûstem zemû moravsko-slezské. Ale jsou

tu i dal‰í souvislosti. V Cardiffu do‰lo k v˘razné restrukturalizaci prÛmyslu

v souvislosti s uzavfiením mnoha uheln˘ch dolÛ i utlumení tûÏkého, Ïele-

záfiského i oceláfiského prÛmyslu. Znamenalo to souãasnû rekvalifikaci

mnoha lidí. V posledních 8 letech byl k tûmto úãelÛm proto vypracován

strategick˘ plán, na nûmÏ se podílela i cardiffská univerzita. Díky tomuto

plánu bylo z regionálních fondÛ na úrovni Evropské unie nasmûrováno do

rozvoje regionu více neÏ 300 milionÛ ECU. 

Tato problematika je v jistém smyslu podobná Brnu. VzpomeÀme kolaps

„textilek“ a pomûrnû ne zcela optimální situaci velk˘ch brnûnsk˘ch podnikÛ. 

Co vás na celém projektu nejvíce zajímalo?

Jak se v nûm angaÏovala cardiffská univerzita. V tomto smûru jsem zjistil za-

jímavé skuteãnosti. Cardiffská univerzita je velmi podobná VUT, jednak ve-

likostí (má zhruba 15 tisíc studentÛ) a také zamûfiením, i kdyÏ má jinou

strukturu a nabídku studijních programÛ. Pro nás je zvlá‰È podnûtná její

rozsáhlá spolupráce s mal˘mi a stfiedními podniky. Nejvût‰í pozornost si

zaslouÏí to, jak˘m zpÛsobem tam organizují, podporují a doslova preferují

pfiímou spolupráci s mal˘mi a stfiedními firmami v oblasti aplikovaného v˘-

zkumu, poradenství, managementu, ekonomiky a v dal‰ích oborech, které

se na ‰kole vyuãují a které prÛmysl potfiebuje. Organizaãnímu a administ-

rativnímu zabezpeãení této ãinnosti se na celé univerzitû vûnuje t˘m o 16

lidech, ktefií akademick˘m pracovníkÛm poskytují komplexní servis, aÈ uÏ

jde o uzavírání smluv, vedení úãetnictví ãi dal‰í administrativu. Akademiãtí

pracovníci tak mají uvolnûné ruce pro vûdecko-v˘zkumnou, konzultaãní 

a poradenskou ãinnost. 

O tom, Ïe jdou na této univerzitû správn˘m smûrem, svûdãí i nedávné hod-

nocení britsk˘ch univerzit, podle kterého se cardiffská univerzita umístila

mezi 102 jin˘mi univerzitami na 15. místû!

Co nám brání zavést podobn˘ model i na‰í ‰kole?

Legislativa, tradice na‰í ‰koly, aÈ dobré ãi ‰patné, a v neposlední fiadû stav

na‰eho prÛmyslu, zejména mal˘ch a stfiedních firem. Jsem ale pfiesvûdãen,

Ïe ve velmi krátké dobû dospûjeme k podobné praxi i u nás.

Jaké dojmy a záÏitky jste si z Card i ffu je‰tû pfiivezl? 

Náv‰tûva, byÈ byla velmi krátká, mû pfiesvûdãila o tom, Ïe jsou tam nesmírnû

pfiíjemní a pohostinní lidé. Má pracovní cesta byla provázena fiadou tûÏ-

kostí spojen˘ch s extrémnû ‰patn˘m poãasím, které tou dobou vládlo nad

celou Evropou i nad Walesem. PÛvodnû urãen˘ program se musel nûkoli-

krát mûnit, coÏ oni provedli velmi operativnû, s obrovskou invencí. Zjistil

jsem, Ïe jsou ochotni nám pfiedat své zku‰enosti a spolupracovat s námi.

Na‰ím úkolem teì bude najít takové fondy v EU, kter˘mi bychom mohli

podobn˘ projekt zafinancovat u nás. Tedy zjistit, kde poÏádat o peníze,

které na tyto úãely jsou urãeny.

Yvonne KONEâNÁ

Inspirace ze zahraniãí

Zahraniãní oddûlení VUT sdûluje:

■ Akademická informaãní agentura (AIA) — DÛm zahraniãních sluÏeb

M·MT Praha — zaslala mimofiádné ãíslo Bulletinu 1998, kde jsou zvefi e j n û-

ny nabídky stipendijních pobytÛ v z a h r a n i ã í na pfií‰tí rok na základû moÏ-

nosti ze sjednan˘ch mezinárodních smluv. Z obsahového hlediska má

Bulletin dvû ãásti: 

1. Stipendijní pobyty obsazované rozpisem kvót

2. Stipendijní pobyty obsazované konkurzem

Zájemci se mohou informovat na zahraniãním oddûlení pfiíslu‰né fakulty.

■ Open Society Fund zaslal informace o moÏnosti studia pro studenty

a mlad‰í pedagogy: • Stfiedoevropská univerzita v Budape‰ti a V a r ‰ a v û

• Mezinárodní letní univerzita 1999 v B u d a p e ‰ t i

StudentÛm z postkomunistick˘ch zemí, ktefií uspûjí v silné konkurenci

pfiijímacího fiízení, hradí ve‰keré náklady se studiem spojené Stfiedoevropská

u n i v e r z i t a .

BliÏ‰í informace jsou k dispozici v nadaci Open Society Fund Praha, 

Staromûstské nám. 22, 

110 00 Praha 1, 

tel. 02/24227456, 

fax: 02/24227451, 

e–mail: vlasta.hirtova@ecn.cz 

nebo na zahraniãním oddûlení Rektorátu.

■ Velvyslanectví âR v Tokiu zaslalo publikaci japonské nevládní organi-

zace JAPAN FOUNDATION s nabídkou stipendií a grantÛ pro finanãní rok

1999–2000 (kter˘ zaãíná 1. 4. 1999). Podrobnûj‰í údaje o nabízen˘ch pro-

gramech a formuláfie pro podání Ïádostí oudûlení grantu je moÏno získat

na japonském zastupitelství v âR, které rovnûÏ pfiijímá vyplnûné Ïádosti.

Kopie nabídky „Program Guidelines” je k nahlédnutí na zahraniãním od-

dûlení Rektorátu.

Jaroslava VOKATÁ
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Vy‰‰í kvalita, niÏ‰í náv‰tûvnost

Veletrh probûhl pod zá‰titou M·MT a rektora VUT prof. Ing. P. Vavfiína,

DrSc. I letos byl hlavním odborn˘m garantem této akce prof. Ing. Jan M.

Honzík, CSc., dûkan FEI, kter˘ stál u jejího zrodu pfied pûti lety. Leto‰ní

roãník GAUDEAMU hodnotí prof. Honzík z pohledu celkové úrovnû, 

úãasti vysok˘ch ‰kol i kvality prezentací jako dosud nejlep‰í. Náv‰tûvnost

v‰ak byla o nûco málo niÏ‰í neÏ v pfiedcházejícím roce. „Do budoucna se

zfiejmû musíme smifiovat s niÏ‰í náv‰tûvností,“ uvedl, „souvisí to jednak 

s demografick˘m poklesem a také s tím, Ïe za rok, za dva pocítíme nedo-

statek maturantÛ v souvislosti se zavedením devát˘ch tfiíd.“

Z toho pro organizátory veletrhu vypl˘vá jeden podstatn˘ problém: posta -

vit rozpoãet veletrhu tak, aby byl nezávisl˘ na vstupném a poãtu náv‰tûv-

níkÛ. âástka získaná na vstupném v‰ak není zanedbatelnou poloÏkou.

Veletrh je pomûrnû nákladnou akcí a celková dotace od ministerstva (letos

400 tisíc Kã) jen z malé ãásti pokryje náklady, které ‰koly vloÏí do sv˘ch

expozic. Prof. Honzík proto vidí jako jedno z fie‰ení to, aby ministerská

dotace na GAUDEAMUS byla vyãlenûna nejen z ãásti rozpoãtu vyhrazené vy-

sok˘m ‰kolám, jak tomu bylo doposud, ale i z kapitoly pro stfiední ‰koly.

Letos napfiíklad vysoké ‰koly pfiipravily pro v˘chovné poradce stfiedních

‰kol speciální ta‰ky obsahující ti‰tûn˘ i elektronick˘ katalog veletrhu a sa-

du propagaãních materiálÛ. „Loni si to v˘chovní poradci vynutili, nicménû 

z 600 ta‰ek jich nakonec letos zbylo 400, coÏ nepovaÏuji zrovna za zodpo-

vûdn˘ pfiístup,“ uvedl prof. Honzík. 

On sám si velmi cení toho, Ïe veletrh nav‰tívil první námûstek ministra

‰kolství dr. Roupovec, neboÈ by právû on mohl tuto my‰lenku podpofiit.

GAUDEAMUS je totiÏ nejen prezentací vysok˘ch ‰kol, ale i sluÏbou stfied-

ním ‰kolám, jejichÏ povinností je mimo jiné pomoci absolventÛm 

v jejich dal‰í studijní orientaci.

P fiedkolo mezinárodního veletrhu

Leto‰ní GAUDEAMUS byl v˘jimeãn˘ také v tom, Ïe probíhal jako pfiípravné

kolo pro pfií‰tí mezinárodní veletrh. Letos se ho zúãastnili 4 zahraniãní vy-

stavovatelé a k tomu praÏská kanceláfi zaji‰Èující u nás vzdûlávací programy

ERASMUS a SOCRATES. Vizí prof. Honzíka je nabídnout evropsk˘m funk-

cionáfiÛm v Bruselu moÏnost uspofiádat v rámci pfií‰tího mezinárodního

GAUDEAMU workshopy a konference s evropskou vzdûlávací tematikou.

„Mezinárodní ráz veletrhu sice více stfiedo‰kolákÛ na akci asi nepfiitáhne,

ale zv˘‰í se tím celková prestiÏ veletrhu a také pfiibudou peníze, neboÈ do-

tace M·MT budou pfiidûleny jen ãesk˘m vystavovatelÛm,“ uvaÏuje prof.

Honzík. 

Investovat do Gaudeamu se vyplatí

Prof. Honzíka trochu mrzí, Ïe veletrhu se na minul˘ch roãnících neúãast-

nily nûkteré z vysok˘ch ‰kol, napfiíklad V·E Praha nebo UJEP Olomouc.

Pfiitom po nich byla velká poptávka. ZároveÀ chápe, Ïe tyto ‰koly jednak

nemají potfiebu bojovat o studenty, jichÏ mají spí‰e nadbytek, 

a souãasnû ví, Ïe GAUDEAMUS znamená pro kaÏdou ‰kolu jistou finanãní

zátûÏ. Z téhoÏ dÛvodu napfiíklad letos na GAUDEAMU nevystavovaly

Fakulta architektury a Fakulta v˘tvarn˘ch umûní VUT. Cena jednoho stánku

se pohybuje okolo 40 aÏ 60 tisíc, coÏ je ãástka, která se v rozpoãtu malé fa-

kulty jiÏ projeví. Pfiesto podle prof. Honzíka je veletrh akcí, do níÏ se vy-

platí investovat. Nûkteré atraktivní univerzity ji vyuÏívají i k tzv. negativní-

mu marketingu, tedy aby sníÏily zájem uchazeãÛ, hlavnû tûch ménû kvalit-

ních. Za tímto úãelem pak cílenû poskytují jasné a konkrétní informace,

napfi. o studijních nárocích ãi moÏnostech pfiijetí uchazeãÛ.

I kdyÏ je GAUDEAMUS nákladnou akcí, pofiadatelé se striktnû vyh˘bají to-

mu, aby zde vystavovaly komerãní firmy nabízející ‰kolám své sluÏby a pro-

dukty. Tím by sice byly jisté náklady pokryty, ale vytratil by se hlavní smy-

sl a úãel veletrhu – poskytovat informace o vzdûlávání. „Radûji budeme

chudí, neÏ bychom mezi sebe pustili podnikatele, ktefií by nás pfietloukli

svou reklamou,“ poznamenává prof. Honzík.

Lví podíl MP-Softu

O v˘slednou kvalitu a úroveÀ leto‰ního veletrhu se opût znaãnou mûrou

zaslouÏil organizaãní garant veletrhu softwarová firma MP-Soft a její fieditel

Ing. Pavel Mikula, kter˘ celou akci zrealizoval a poskytl jí potfiebnou pro-

pagaci. Dal‰í spolupofiadatel – Brnûnské v˘stavy a veletrhy a. s. vytvofiily

pro veletrh potfiebné zázemí. Leto‰ní rok v‰ak mûl jednu malou zvlá‰tnost,

konal se soubûÏnû s dvûma jin˘mi akcemi probíhajícími v areálu BVV.

Postavením plotu, oddûlujícího areál pavilonu H od jin˘ch ãástí v˘stavi‰tû,

byl sice trochu ztíÏen pfiístup na tuto akci (pouze od hlavní brány), ale

podstatné problémy ãi nespokojenost v fiadách náv‰tûvníkÛ nebo vystavo-

vatelÛ to nezpÛsobilo. 

Podafiilo se také zvládnout i nápor davu, kter˘ kulminoval v dobû mezi 

11. a 14. hodinou, i kdyÏ — jak pofiadatelé odhadli — zhruba 1 000 ná-

v‰tûvníkÛ proniklo na veletrh bez zaplacení. Jak fiekl prof. Honzík, k regu-

laci poãtu náv‰tûv pfiispûlo jist˘m zpÛsobem to, Ïe prezentace tradiãnû nej-

Ïádanûj‰ích univerzit (napfi. MU a UK) se konaly právû v dobû, kdy úãast

b˘vá nejslab‰í.

Yvonne KONEâNÁ

Jubilejní pát˘ GAUDEAMUS

Ve dnech 21.–24. fiíjna probûhl v prostorách brnûnského v˘stavi‰tû jiÏ 5. roãník evropského veletrhu pomaturitního vzdûlávání nazvan˘ GAUDEA-

MUS ‘98. Na 40 vystavovatelÛ nejen z âeské republiky, ale letos i ze Slovenska, Irska a Nûmecka pfiedstavilo v expozicích svou vzdûlávací nabídku.

Bûhem ãtyfi dnÛ nav‰tívilo veletrh pfies 19 tisíc zájemcÛ z fiad stfiedo‰kolsk˘ch studentÛ, pedagogÛ i rodiãÛ.

Slavnostní zahájení GAUDEAMU. Tfietí zleva námûstek ministra ‰kolství, mládeÏe

a tûlov˘chovy dr. Roupovec.
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Pût let GAUDEAMU

Historie prvního vzdûlávacího veletrhu u nás se zaãala odvíjet pfied 6 lety,

kdy se zúãastnil podobného veletrhu v Haagu tehdej‰í prodûkan a dnes

dûkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT prof. Jan M Honzík,

CSc. Napadlo ho, Ïe podobnou akci jsme schopni uskuteãnit i u nás ve

stejné, ne-li lep‰í kvalitû. Do roku byla my‰lenka zrealizována a GAUDEA-

MUS byl na svûtû. VUT v Brnû je tedy jeho zakladatelem a hlavním 

odborn˘m garantem. Pokud jde o rozsah i úspû‰nost, je GAUDEAMUS 

dodnes jedin˘m veletrhem svého druhu v zemích b˘valého v˘chodního

bloku. Pfií‰tí rok by mûl b˘t uspofiádán s ‰ir‰í mezinárodní úãastí, coÏ 

jeho v˘znam i prestiÏ je‰tû posílí.

Podle prof. Honzíka bylo nejvût‰ím ‰tûstím pro tuto akci, Ïe se podafiilo

najít firmu MP–Soft, s.r.o., která na profesionální úrovni a s nezbytn˘m

nasazením celou akci realizuje a nese její hlavní ekonomickou zátûÏ.

Softwarová firma totiÏ pracuje pro stfiední ‰koly, pofiádá pro nû ‰kolení 

a jiné akce a vede si o nich adresáfi. To jí umoÏÀuje GAUDEAMUS propa-

govat levnûj‰í a efektivnûj‰í cestou neÏ prostfiednictvím pomûrnû „dra-

h˘ch” médií. Na tyto ‰koly firma zasílá v‰echny potfiebné propagaãní ma-

teriály. Vysoká úãast na veletrhu pak svûdãí o tom, Ïe cílená reklama 

a selektivní marketing splÀují svÛj úãel.
Na veletrh se pfii‰li podívat i prof. Ondráãek s rektorem VUT prof. Vavfiínem.
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Knihovnictví na této vysoké ‰kole má svoji tradi-

ci. KdyÏ byla v Brnû v roce 1899 zaloÏena âeská

vysoká ‰kola technická, byla vzápûtí zfiízena pro

tuto ‰kolu technická knihovna. Byla jí vûnována

velká péãe. Jen pro srovnání: ve studijním roce

1900–1901 mûla âeská vysoká ‰kola technická

celkem 128 pedagogÛ a studentÛ. Tûm slouÏily

dvû ãítárny: jedna pro profesory a druhá pro stu-

denty. V nich bylo k dispozici dle dne‰ní termi-

nologie 36 studijních míst. Podíl poãtu studentÛ

k poãtu studijních míst je v historii, ba i v sou-

ãasn˘ch vysoko‰kolsk˘ch knihovnách naprosto

unikátní! Svûdãí o pokrokovém a moderním po-

jetí vûdecké práce i studia a o pfiíkladném pfií-

stupu k informaãnímu zabezpeãení. Dvacátá 

a tfiicátá léta pak pro tuto knihovnu znamenala

období velkého rozvoje.

Vlivem historick˘ch peripetií do‰lo k situaci, Ïe

Vysoké uãení technické v Brnû zaãínalo s budo-

váním knihoven opût takfika od nuly. Na jednot-

liv˘ch pracovi‰tích ‰koly docházelo k vytváfiení

dílãích knihoven. Zcela spontánnû se nûkteré 

útvary spojovaly a vytváfiely knihovny oborové.

Na fakultách, které vznikly nebo se osamostatnily,

se od 60. let tvofiily knihovny fakultní.

Poãátkem 90. let nastal na pÛdû VUT zv˘‰en˘ zá-

jem o problematiku knihoven. Bylo jí vûnováno

mnoho diskusí, byla chápána jako souãást infor-

maãní infrastruktury ‰koly. To nakonec vedlo 

k dÛleÏitému rozhodnutí o tvorbû elektronické-

ho souborného katalogu knih, které jsou v kni-

hovnách VUT. Tomu pfiedcházela automatizace

knihovnick˘ch agend. Tento proces se dá vyjád-

fiit lapidárnû jednou vûtou, ale skr˘vá se za ním

mnoho práce a dlouhé úsilí. Dal‰ím krokem 

bylo vyãlenûní finanãních prostfiedkÛ na centrál-

ní odbûr zahraniãních ãasopisÛ a informaãních

databází. O efektivitû centrální akvizice nelze po-

chybovat: vylouãí se duplicity, zajistí se zpfiístup-

nûní databází po poãítaãové síti apod. 

V roce 1995 projednávalo vedení VUT v Brnû

projekt areálov˘ch knihoven a studoven. Od

projektu neuplynulo mnoho ãasu k vlastní reali-

zaci. V bfieznu roku 1996 byla otevfiena velká

knihovna v areálu Pod Palackého vrchem, v fiíj-

nu roku 1997 v budovû Fakulty stavební na

Vevefií 95 a nyní byla do provozu uvedena

Areálová knihovna PurkyÀova.

Spoleãn˘m znakem tûchto knihoven jsou velké

studovny s voln˘m v˘bûrem, které zpfiístupÀují

knihovní fond a poskytují moÏnost pro samo-

statné studium, vybavenost pro pfiíjem elektro-

nick˘ch informací a provozní doba do veãerních

hodin, coÏ v‰e patfií k atributÛm moderní uni-

verzitní knihovny. Areálová knihovna PurkyÀova 

je navíc v˘znamná tím, Ïe v˘raznû pfiekraãuje rá-

mec jednotliv˘ch fakult smûrem k i n t e g r a c i

zdrojÛ a sluÏeb. 

Za podpory prostfiedkÛ ze získaného grantu bu-

de vytvofieno v této knihovnû v prÛbûhu pfií‰-

tích tfií let Centrum informaãních technologií

pro obory elektrotechnické a chemické, to zna-

mená, Ïe pfiibudou elektronické informaãní

zdroje a technické prostfiedky nutné k jejich 

uÏívání.

Kromû v˘‰e jmenovan˘ch tfií areálov˘ch kniho-

ven existuje v souãasnosti na VUT v Brnû ‰est 

fakultních a oborov˘ch knihoven, které zabezpe-

ãují profesionální knihovnické sluÏby v jednotli-

v˘ch lokalitách pÛsobnosti VUT v Brnû. Od na-

prosto atomizované knihovnické struktury, která

pfietrvávala aÏ do zaãátku 90. let, udûlalo VUT 

v Brnû velk˘ posun v kvalitû knihovnick˘ch slu-

Ïeb. Nejsou to jen vybavené studovny, ale pfie-

dev‰ím smûfiování k integritû celého systému. 

Podûkování za péãi o knihovny na této ‰kole pat-

fií pfiedev‰ím souãasnému vedení ‰koly, o tech-

nickou stránku vybavení knihovny v˘poãetní

technikou — od projektu aÏ k jeho realizaci —

má zásluhu CVIS (Centrum v˘poãetních a infor-

maãních sluÏeb). Jmenovitû bych chtûla podûkovat

zejména Ing. Jifiímu Horskému.

NaplÀuje nás radostí, Ïe byla otevfiena dal‰í kni-

hovna se studovnou, ale neznamená to napros-

to, Ïe studoven je jiÏ dost!

Mgr. Nata‰a Jursová

fieditelka Ústfiední knihovny VUT

Knihovny jako souãást informaãní struktury ‰koly

Foto: Pfiemysl JANÍâEK



Dvefie do Evropy9

Od ‰kolního roku 1998/89 se vysoké ‰koly âeské

republiky mohou úãastnit projektu EU zvaného

E R A S M U S. Ten je souãástí ‰ir‰í vzdûlávací aktivi-

t y nazvané SOCRATES. ERASMUS je vyãlenûn na

aktivity vysok˘ch ‰kol, pfiiãemÏ univerzity mo-

hou vstupovat do projektÛ jin˘ch typÛ. Z nich

napfiíklad LEONARDO umoÏÀuje úãast vyso-

k˘ch ‰kol a prÛmyslové sféry, ODL vyuÏívání

technologie distanãního vzdûlávání atd. Dal‰í

programy jsou urãeny pro jiné typy vzdûlávání:

LINGUA pro uãitele jazykÛ, COMENIUS pro zá-

kladní a stfiední ‰koly, se zvlá‰tními „podpro-

gramy“ pro obtíÏnû vychovatelné skupiny a pro

uãitele, ADULT EDUCATION (vzdûlávání dospû-

l˘ch) pro záleÏitosti celoÏivotního vzdûlávání

(i zde ov‰em je pfiíleÏitost pro vysoké ‰koly!)

a program pro podporu v˘mûny informací

o rÛzn˘ch vzdûlávacích systémech.

Muzika za ménû penûz

E R A S M U S v podstatû nahrazuje projekt

TEMPUS, kter˘ by mûl b˘t do 2 let ukonãen a jiÏ

dnes se zamûfiuje jen na urãit˘ typ aktivit (zejména

tzv. Institutional Building, t.j. vytváfiení institucí,

které by mohly napomáhat vstupu âR do EU).

ERASMUS se od TEMPUSUli‰í pfiedev‰ím tím, Ïe

pfiidûluje ménû penûz. Jeho autofii vyhla‰ují, Ïe

jen podporuje nûkteré z ãinností vysoké ‰koly,

které by tak jak tak provádûla. Smûrem k vysoké

‰kole tedy neumoÏÀuje (jako TEMPUS) r e a l i z o v a t

projekty, které by se jinak neuskuteãnily.

Základními ãinnostmi, podporovan˘mi E R A S M E M,

je tak zvaná mobilita studentÛ a uãitelÛ.

Pfiíspûvky umoÏÀují studentÛm a uãitelÛm strá-

vit jistou dobu u zahraniãního partnera. Není to

ov‰em prostá turistika, jak ji je‰tû pfied pár lety

projekty EU podporovaly. Nezbytnou podmín-

kou pfiíspûvku studenta je jeho dobfie pfiipraven˘

a schválen˘ studijní ãi pracovní plán pobytu uza-

hraniãního partnera, kter˘ jeho alma mater uzná

jako souãást fiádné pfiípravy. Pobyty mohou mít

délku od 2 do 10 mûsícÛ. Podmínkou podpory

v˘jezdu uãitele je jeho v˘ukov˘ úvazek u part-

nerské ‰koly. Do Ïádosti je tfieba uvést jméno vy-

jíÏdûjícího odborníka, poãet hodin pfiedná‰ek

t˘dnû, pfiedmût ãi tématiku a délku pobytu. Ta

se mÛÏe pohybovat od 2 do 8 t˘dnÛ u pobytÛ

krátk˘ch a od 2 do 10 mûsícÛ u pobytÛ dlou-

h˘ch. Toto ãlenûní napovídá, Ïe pro schvalování

kaÏdého typu pobytu jsou pouÏita rozdílná kri-

téria. K dohodû o spolupráci s nov˘m partne-

rem je moÏno vyuÏít takzvan˘ch pfiípravn˘ch 

náv‰tûv o maximální délce trvání 7 dní. Základní

údaje ov‰ech vyjmenovan˘ch akcích by mûly b˘t

vzájemnû potvrzeny v takzvan˘ch bilaterálních

smlouvách, podepsan˘ch obûma partnery.

Hlavní a vedlej‰í

Uvedené základní aktivity lze doplnit je‰tû nûko-

lika dal‰ími, které jsou v‰ak záleÏitostí nûkolika

partnerÛ. Patfií sem vytváfiení Evropského kredit-

ního systému (motivem k jeho zavedení je prá-

vû usnadnit rozhodování, zda hodnota studen-

tem vykonané práce v zahraniãí snese mûfiítka

‰koly vlastní), spoleãn˘ v˘voj curricullí, tedy ob-

sahu a studijních textÛ nov˘ch pfiedmûtÛ a od-

borností, a intenzivní kurzy, které b˘vají v délce

alespoÀ dvou t˘dnÛ uspofiádány obvykle v létû

a vyuÏívají intenzivní zapojení studentÛ i uãitelÛ

více ‰kol. Základní i vedlej‰í aktivity spadají pod

takzvanou institucionální smlouvu, kterou vysoká

‰kola uzavírá s pfiíslu‰n˘m úfiadem EU v B r u s e l u .

Mimo ni pak leÏí práce tzv. tematick˘ch sítí, které

sdruÏují partnery zab˘vající se urãitou odbornou

problematikou, je v‰ak imoÏnost zfiídit „síÈ “ pro

fie‰ení spoleãn˘ch problémÛ administrativních.

Na práci sítí se mohou podílet i soukromé firmy.

Ani zde ov‰em nejde o v˘zkumné aktivity, ale

o ãinnosti ovlivÀující pozitivnû vzdûlávací pro-

ces, napfiíklad modernizací jeho obsahu.

Jdûte na zku‰enou

Do budoucna se dá oãekávat pokles pfiíspûvku

EU. Ani to by ale nemûlo b˘t dÛvodem k tomu,

aby studenti do svûta na zku‰enou nejezdili.

I kdyÏ je to tfieba bude stát víc neÏ studium do-

ma. Vznik EU, aÈ jiÏ se do nûj dostaneme, nebo

ne, znamená totiÏ v‰echno jiné, jen ne jízdenku

do blahobytu. Tu mÛÏe (a nemusí) zajistit jen

odborná schopnost, tvofiivost, umûní domluvit

se v celé Evropû, prodat to, co umím. A k tomu

vede jen tvrdá práce. Projekt ERASMUS pfiedsta-

vuje pro osvojení toho v‰eho ‰anci doslova neo-

pakovatelnou.

Ing. Petr Holec, CSc. 

koordinátor projektu

VUT v projektu ERASMUS



Atraktivní blond˘na vystoupila z tramvaje na za-

stávce v brnûnském sídli‰ti v Bohunicích. Mífií 

k jednomu z dvaceti vchodÛ jedenáctipatrového

paneláku. NeÏ vstoupí do domu, staãí je‰tû ces-

tou od zastávky nakoupit a vyzvednout dítû ze

‰kolky. Kopnutím rozrazí domovní dvefie. Klíãe

hledat nemusí, uÏ ãtyfii mûsíce tu chybí zámek.

Po pamûti mífií k v˘tahu tmavou chodbou, v níÏ

stejnû dlouhou dobu nesvítí Ïárovka. âtyfiicetiletá

lékafika jiÏ ani nevnímá sprejem nastfiíkan˘ ne-

slu‰n˘ nápis na stûnû v˘tahové klece. Bydlí tu d e-

set let a je ‰Èastná. „V‰echno tu mám pohromadû,

obchody, ‰kolku, dokonce i posilovnu,“ pochva-

luje si. KéÏ by se jen ve zdi mezi panely neobje-

vily spáry, kéÏ by bytové jádro nevlhlo a nezaãal

se drolit balkon kolem zábradlí. Bohunick˘ pa-

nelák, kde Ïije lékafika Marie Nováková s man-

Ïelem a dûtmi, typická obyvatelka sídli‰tû, je ty-

pick˘m pracovním terénem zamûstnancÛ Ústavu

technologie, mechanizace a fiízení staveb FAST

VUT Brno.

Referenãním pracovi‰tûm v‰ak nejsou paneláky 

v Bohunicích, ale v místech, postiÏen˘ch loÀsk˘mi

záplavami. Jinak se v‰ak na vûci nic nemûní.

„Stfiídáme terén a ‰kolní pracovny,“ rozmáchl se

ze‰iroka doc. Jifií Lank a rozhlédl se po ‰tosech

knih, sloÏen˘ch na stole kolem poãítaãe. Právû sto-

j í ve svém kabinetu na Údolní ulici. Zde na nûj

ãeká mravenãí práce: v˘poãty, nákresy, labora-

torní zkou‰ení. V terénu je pr˘ situace barvitûj‰í.

Trvale udrÏitelné domovy

·edivé hradby panelov˘ch domÛ, které lemují

témûfi kaÏdé ãeské mûsto, se zaãaly stavût v nej-

vût‰í mífie v padesát˘ch a ‰edesát˘ch letech.

Prosazoval se jednotn˘ vzhled, jeho kofieny tkví

v meziváleãné avantgardû, snu o zprÛmyslnûní

stavebnictví. Klasické cihlové domy nahradily be-

tonové panely, které se skládaly jednodu‰e k sobû.

V âechách, ale i v dal‰ích socialistick˘ch státech,

se budování sídli‰È stalo hlavním zpÛsobem v˘stav-

b y nov˘ch bytÛ. Nenápadité pravoúhlé tvary, s t e j-

ná v ‰̆ka a uniformita byly povaÏovány za pfiednost.

KdyÏ je architekti navrhovali, poãítali s tím, Ïe

domy zde budou stát doãasnû: 70 aÏ 100 let.

Av‰ak uÏ po dvaceti letech mají jejich obyvatelé

potíÏe. Mezi panely se objevují ‰kvíry velikosti

pûsti, bytová jádra, vybudovaná z papíru, volají

po v˘mûnû, stupaãky jsou prorezivûlé. Pfiesto

podle expertÛ není stav panelov˘ch domÛ ka-

tastrofální, bûhem povodní se dokonce ukázaly

jako odolné a stabilní.

„Paneláky budou je‰tû dlouho slouÏit. Lidé, ktefií

tam Ïijí, nejsou nespokojeni,“ fiíká Daniela

Grabmüllerová z odboru koncepce bytové politiky

ministerstva pro místní rozvoj. O bourání podle

ní zatím nemÛÏe b˘t ani fieã. V âechách stojí asi

jeden a pÛl milionu panelákÛ, bydlí v nich ãtyfii

m i l i o n y lidí. Dal‰í domy se zatím nestaví, a tak by

bylo nesmyslné ohrnovat nos nad jejich o‰kli-

vostí. Nezb˘vá, neÏ je dál udrÏovat.

Domácí pohoda

Sídli‰tû v Brnû, ale ani jinde na Moravû nejsou

vybydlená a zdemolovaná jako napfiíklad praÏské

JiÏní Mûsto. Nepfiipomínají ghetta chud˘ch vrstev

obyvatel: ‰koly nezejí prázdnotou, v p r Û j e z d e c h

se neprodávají drogy, party v˘rostkÛ teprve ne-

smûle vyráÏí na koleãkov˘ch bruslích a potají vy-

tahují své spreje. Lidé na brnûnsk˘ch sídli‰tích

jsou spokojení a netouÏí odstûhovat se jinam. 

„Nejãastûj‰ím obyvatelem je tu mladá rodina 

s jedním nebo dvûma dûtmi, lidé stfiední tfiídy,

stfiedo a vysoko‰kolákÛ. Ve star‰ích ãtvrtích, na-

pfiíklad na Lesné a v Juliánovû, Ïijí lidé mezi pa-

desátkou a ‰edesátkou, k nim se ãasto pfiiÏení

je‰tû dal‰í ãlen rodiny,“ fiíká Radoslava Cicvárková

z Útvaru hlavního architekta (ÚHA). Za byt 

v paneláku jsou BrÀané ochotni zaplatit od 500

do 800 tisíc korun. Malá velikost sídli‰È, typická

pro Brno, je podle Cicvárkové v˘hodou, protoÏe

negativní jevy, ãasté ve velk˘ch ãtvrtích, zde vzni-

kají pomaleji. „Obyvatel je s bydlením v t y p i c-

kém brnûnském paneláku spokojen,“ konstatuje

urbanistka.

V Brnû tyto domy postupnû regeneruje Útvar

hlavního architekta: obnovuje inÏen˘rské sítû,

obãanskou vybavenost, vnitfiní vybavení a budu-

je nástavby s nov˘mi byty, o které je velk˘ zájem.

Sociologové ale nepfiekypují optimizmem. I kdyÏ

se zatím ze sídli‰È nestaly slumy, protoÏe zde kvÛ-

li obecnému nedostatku bytÛ v âechách bydlí

jak chudé, tak bohaté vrstvy lidí, ãasem se situa-

ce zmûní k hor‰ímu. Ti, ktefií zÛstanou, zestár-

nou. ·koly budou prázdné a sídli‰tû se promûní

v ghetta, kde budou fiádit party v˘rostkÛ.

Regenerace a humanizace

Krátce po listopadu bylo v Brnû „zhumanizováno“

nûkolik ‰estipatrov˘ch panelákÛ, na které byla

poloÏena ãervená sedlová stfiecha. Architekti byli

rozãileni: „Na lacinou panelovou krabici, symbo-

lizující u nás lacinou okle‰tûnou architekturu,

kdy se ‰etfiilo dokonce i na balkonech, je nej-

stra‰nûj‰í poloÏit ãervenou stfiechu venkovské

chalupy. Dokazuje to ztrátu na‰eho smyslu pro

proporce,“ zlobí se brnûn‰tí architekti ze skupiny

takzvaného Obecního domu. 

Nejznámûj‰ím pfiíkladem regenerace panelákÛ 

z poslední doby jsou asi dvû stovky bytÛ 

v Kohoutovicích, ale také b˘valá sovûtská vojenská

základna Mladá nedaleko od Prahy, kterou vláda

chtûla pÛvodnû zbourat.

Sídli‰tû jako památková zóna

âeské paneláky mají oficiálnû uvádûnou Ïivotnost

60 let, podle b˘valého námûstka ministerstva

pro místní rozvoj a rovnûÏ b˘valého pedagoga

brnûnské Fakulty architektury Václava Mencla

v‰ak jejich skuteãná Ïivotnost dosáhne spí‰e stovky.

Tyto domy pfiedstavují tfietinu celého ãeského by-

t o v é h o fondu a polovinu v‰ech nájemních bytÛ.

Opravovat by se v‰ak mûly kaÏd˘ch 15 aÏ 20 let.

Tyto opravy by se mûly spojovat s regenerací 

a zateplováním, náklady za teplo se pak vrátí do

deseti let. Zatékání vody do objektÛ se podle se-

nátora dá fie‰it stfie‰ní nástavbou. 

Ministerstvo pro místní rozvoj právû dokonãilo

Program revitalizace panelov˘ch sídli‰È, na jehoÏ

fie‰ení se podílí také brnûnská VUT. Zatím vláda

do programu vloÏila na 300 milionÛ korun, ale

pro zaãátek je podle úfiedníkÛ ministerstva za-

potfiebí jedné miliardy. Systém dotací má b˘t po-

dobn˘ jako financování oprav památkov˘ch zón,

pfii tom pfiednost mají mít obce, ve kter˘ch jsou

sídli‰tû v nejhor‰ím stavu.      Pavla Hobstová

ReportáÏ 10

Paneláky s lidskou tváfií

V cel˘ch âechách byly zbourány pouhé dva paneláky, 

a to pfied pûti lety ve Vysokém M˘tû a v Mostû. Práci provedla

brnûnská stavební firma Vymyslicky. „Zbourat panelák je stej-

nû tûÏké, jako jej postavit, pfiijde to na podobné peníze,“ vysvût-

luje jeden ze zamûstnancÛ firmy. DÛm se rozfieÏe ve svárech 

a stavebních uzlech. ·estipatrov˘ panelák firma rozfiezala za tfii

mûsíce, práce pfii‰la na 25 milionÛ korun. Náklady na zniãení

celého sídli‰tû by se pohybovaly v fiádu miliard. Firma se v‰ak Ïiví

radûji regenerací panelákÛ a s podobnou zakázkou nepoãítá.



11 Pfiedstavujeme

Ústav technologie, mechanizace a fiízení staveb

Zaãátkem 50. let zaloÏil prof. Ing. arch. Dr. Franti‰ek Korvas, CSc. Ústav

mechanizace a provádûní staveb, název se pozdûji zmûnil na Ústav tech-

nologie staveb. Dfiív se tato specializace uãila v jin˘ch pfiedmûtech. 

V osmdesát˘ch letech pfievzal vedení prof. Ing. Franti‰ek Musil, CSc. Od

poloviny roku 1994 stojí v ãele ústavu doc. Ing. Jifií Lank,CSc. 

Do dne‰ní podoby se pracovi‰tû pfiemûnilo v loÀském záfií, a to splynu-

tím dvou ústavÛ: Ústavu technologie staveb a Ústavu technologick˘ch

procesÛ. Dne‰ní Ústav technologie, mechanizace a fiízení staveb zaji‰Èuje

v˘uku pfiedmûtÛ: technologie stavebních procesÛ, stavební stroje, techno-

logie zakládání, sítí, mechanizace a robotizace, materiálové hospodáfi-

ství, ekologie stavební v˘roby a dal‰í. Vede diplomové práce, zamûfiené

na stavebnûtechnologické projektování a fie‰ení technologick˘ch úloh 

s vyuÏitím v˘poãetní techniky.

Ústav zaji‰Èuje v˘uku v oboru materiálového inÏen˘rství v pfiedmûtech:

strojní zafiízení pro v˘robu maltovin, hrubé keramiky, betonu a ostatních

stavebních látek, obsluha stavebních strojÛ a stavebních mechanizmÛ, 

tepelné zafiízení, technická termodynamika. Dal‰í pfiedmûty se zamûfiují

na hlub‰í seznámení se stavební technikou a jejími aplikacemi v oblasti

projektování, fiízení provozu podnikÛ a jejich ekonomicko-správních ãin-

ností. 

V postgraduálním doktorandském studiu zaji‰Èuje v˘uku v pfiedmûtech:

teorie fiízení technologick˘ch procesÛ, mûfiící a regulaãní systémy v o b o r u

silikátÛ, expertní systémy a jejich aplikace a dal‰í. 

Ústav organizuje pro studenty v˘uku v kurzech obsluhy a fiízení zemních

strojÛ a ostatních mechanizmÛ, zakonãen˘ch odbornou zkou‰kou a vy-

stavením prÛkazu strojníka.

V rámci smlouvy s Úfiadem mûstské ãásti Brno-stfied zaji‰Èuje technickou

pasportizaci ‰kolsk˘ch zafiízení a provádí odborné expertizy.

Kontakty na mezinárodním fóru vyvíjí ústav v rámci aktivity Erasmus

formou v˘mûnn˘ch stáÏí. Spolupracuje s technick˘mi univerzitami 

v Grenoblu, Bratislavû a v Ko‰icích. Dále navazuje kontakty s technic-

kou univerzitou ve Wroclavi, Budape‰ti, Zitau, a to v rámci projektu rege-

n e r a c e panelov˘ch domÛ                                                                            hop

Vûdecko-v˘zkumná ãinnost

Pfiedmûtem zájmu pracovníkÛ ústavu je problematika teorie v technologii,

rozvoj stavebních technologií, matematické optimalizace procesÛ, moder-

nizace staveb, automatizace stavebnûtechnologick˘ch projektÛ, mechani-

zace ve stavebnictví, jak pro v˘stavbu, tak pro rekonstrukce a modernizace.

V˘zkum aplikace strojních, tepeln˘ch a energetick˘ch zafiízení, logistické

procesy ve v˘robû stavebních hmot a recyklace stavebních materiálÛ a je-

jich vyuÏití v technologické praxi.

V souãasné dobû je odpovûdn˘m fie‰itelem VÚ MPO Regenerace panelo-

v˘ch domÛ. Grant (1993–1995) s názvem V˘voj optimálních technologií

pro modernizaci a rekonstrukci staveb znamenal pfiípravu pro regeneraci

panelov˘ch domÛ.

Dal‰í grant fie‰en˘ ústavem ve spolupráci s Fakultou podnikatelskou se za-

b˘vá racionalizací fiízení cementáfisk˘ch závodÛ.

hop

Zku‰enosti z regenerace 

panelov˘ch objektÛ v Brnû

Nekvalitnû provedené kon-

strukce panelov˘ch staveb

v Brnû se staly jiÏ v sedm-

desát˘ch a osmdesát˘ch l e-

tech pfiedmûtem nahodil˘ch

o p r a v . Byly zamûfieny ze-

jména na statické poruchy

obvodov˘ch plá‰ÈÛ, strop-

ních konstrukcí, hydroizo-

lací stfiech a zateplování ‰títÛ.

Opravy byly ãasto neúãinné a s minimální Ïivotností, coÏ zpÛsobovala pfie-

dev‰ím nekvalitní práce a nedostupnost materiálÛ a technologií, které jsou

dnes ve stavební praxi jiÏ bûÏnû pouÏívané.

V roce 1992 byla Stavoprojektou s. r. o. zpracována koncepãní studie 

regenerace pro brnûnská sídli‰tû Juliánov a následnû Kohoutovice. Tato

studie obsahovala fie‰ení architektonické, urbanistické, technické i ekono-

mické problematiky související s celkovou revitalizací tûchto sídli‰È. 

Projektantem i zhotovitelem podstatné ãásti navrÏené regenerace uvede-

n˘ch sídli‰È se stala Stavoprojekta s. r. o. V prÛbûhu v˘stavby do‰lo k nû-

kter˘m zmûnám, ale v zásadû je moÏné konstatovat, Ïe regenerace probíhá

v souladu s pÛvodními zámûry. V pfiípadû obou sídli‰È vznikají minimální

poÏadavky na financování technické infrastruktury. Dochází pouze k pfie-

loÏkám technick˘ch sítí a návaznosti na konstrukce pfiistavovan˘ch v˘tahÛ

nebo lodÏií.

Pro úspû‰nou regeneraci panelov˘ch objektÛ je nezbytn˘ statick˘ a s t a v e b n í

prÛzkum celého objektu spoleãnû s geologick˘m prÛzkumem k ovûfiení

moÏného pfiitíÏení základové spáry pfii budování nástaveb. Absence odbor-

ného komplexního prÛzkumu mÛÏe b˘t pfiíãinou závaÏn˘ch poruch pfii

provádûní regenerace bytov˘ch objektÛ, které mohou následnû vyvolat do-

dateãné nákladné opravy. V sídli‰tích Kohoutovice a Juliánov bylo v rámci

zpracování projektové dokumentace navrÏeno zateplení obvodového plá‰tû

panelov˘ch objektÛ, úprava topení, mûfiení a regulace, pfiístavby nebo ve-

stavby v˘tahÛ, v˘mûny zkorodovan˘ch kovov˘ch balkonÛ za pfiistavûné lo-

dÏie otevfiené nebo uzavfiené, nástavby bytÛ o uÏitné plo‰e 40 aÏ 180 m
2
,

úpravy suterénu, úpravy vstupních pfiedsazen˘ch schodi‰È, v˘mûna stupa-

ãek a dal‰í úpravy, které v˘raznû zvy‰ují úroveÀ bydlení i Ïivotnost pane-

lov˘ch bytÛ.

Provádûní regenerace objektÛ bez vylouãení provozu má i své problémy.

Souãasní uÏivatelé jsou obtûÏováni zv˘‰enou hluãností a pra‰ností, k níÏ

pfii provádûní regeneraãních prací dochází. Technicky je moÏné nûkteré

problémy v˘raznû omezit nebo úplnû odstranit, jako napfi. zatékání stfie-

chou pfii budování nástavby. PfieváÏná  ãást  obyvatel  regenerovan˘ch do-

mÛ v‰ak hodnotí regeneraci pozitivnû. Jejím koneãn˘m v˘sledkem totiÏ je

v˘razná úspora spotfieby tepla, nové v˘tahy alodÏie. Nezanedbateln˘ je pro

bytov˘ dÛm estetick˘ pfiínos a pochopitelnû také vy‰‰í trÏní hodnota stáva-

jících bytÛ.

Architektonické ztvárnûní panelov˘ch objektÛ, které realizovala

Stavoprojekta s. r. o., je dílem Ing. arch. Fedora Hamala a bylo ocenûno

porotami s mezinárodní úãastí. Úspû‰ná regenerace v tûchto sídli‰tích 

vychází z programu Magistrátu mûsta Brna, jeho mûstsk˘ch ãástí

Kohoutovice a Juliánov, a spolupráce s âeskou energetickou agenturou

a Fakultou stavební VUT v Brnû.

Miroslav âermák

Stavoprojekta s. r. o.



Zajímalo nás 12

S docentem Jifiím Lankem o rekonstrukci panelov˘ch domÛ, 

dobré statice a závadách bytového jádra

Doc. Ing. Jifií Lank, CSc.

Narodil se 14. 10. 1936 ve Zlínû. Vystudoval Vy‰‰í prÛmyslovou ‰kolu sta-

vební ve Zlínû, Fakultu architektury a pozemního stavitelství VUT v Brnû.

Titul CSc. obhájil roku 1986.

V letech 1962–1977 pracoval jako stavbyvedoucí, vedoucí v˘roby, vedoucí

technické skupiny, samostatn˘ projektant, vedoucí v˘robní inspektor.

Od 1. 9. 1997 pÛsobí na Fakultû stavební brnûnské VUT jako odborn  ̆asistent,

roku 1990 byl jmenován docentem, od roku 1995 je vedoucím ústavu.

Pane docente, ãím se zab˘vá vá‰ ústav?

Od loÀského dubna pracujeme na projektu „Regenerace panelov˘ch do-

mÛ“. Úkol nám udûlilo ministerstvo prÛmyslu a obchodu v rámci fondu

rozvoje vûdy a v˘zkumu.

Podílí se na nûm 3 hlavní úãastníci: âVUT Praha – Fakulta stavební, VUT

Brno – Fakulta stavební a Keramoprojekt Praha a. s. Na‰imi spolufie‰iteli

jsou firmy Qualiform a. s. Brno a Stavoprojekta s. r. o. Brno. 

Jsme si vûdomi toho, Ïe asi 70 % panelov˘ch domÛ v âechách, které pfied-

stavují cca 1,3 milionÛ bytÛ, je nutné regenerovat. PÛdní fond pro dal‰í

stavby je totiÏ prakticky vyãerpán, takÏe nové domy není kde budovat.

Na‰ím prvním úkolem bylo posouzení panelov˘ch domÛ po loÀsk˘ch zá-

plavách. 

Jak se chovaly paneláky po zatopení?

Po statické stránce dopadly velmi dobfie, poruchy tohoto typu na nich ne-

jsou. Ze závûreãného hodnocení vyplynulo, Ïe panelová stavba se staticky

s ne‰tûstím vypofiádá docela dobfie. 

Vady, které vznikají na stavebních dílech, mají 3 pfiíãiny. Chybná mÛÏe b˘t

projekce, v˘bûr materiálu a technologická nekázeÀ pfii realizaci. U nûkter˘ch

staveb se mohou vyskytnout v‰echny tfii typy závad najednou a následky se

pak zmnohonásobí.

Na‰ím referenãními objekty byly zatopené panelové domy ve Starém Mûstû

u Uherského Hradi‰tû, v Pfierovû a také v Rapotínû, kde pfiívalová voda

doslova odplavila kus technického podlaÏí. Ale panelová konstrukce, která

je nad touto ãástí, zÛstala nedotãena a dovolila sanaãní práce dokonce i za

témûfi plného provozu domu. Pouze v bytû nad odplaven˘m podlaÏím byl

snesen i jeho strop.

TakÏe ve‰keré opravy se provádûly za provozu, tedy v obydlen˘ch do-

mech.

Po opadnutí vody se provedly nejnutnûj‰í sanaãní práce, pak statick˘ prÛ-

zkum. Následovala oprava a dnes uÏ se v tûchto domech zase dobfie bydlí.

U ostatních referenãních domÛ do‰lo k zatopení suterénÛ, eventuálnû

nadzemního podlaÏí. Zde se projevily ‰kody na elektrorozvodech, izolaci

potrubí a pochopitelnû na povrchov˘ch úpravách – omítkách, malbách. 

V Blansku jsme sledovali paneloblok zaplaven˘ do v˘‰e jednoho metru 

v technickém podlaÏí, kde byly následky zaplavení obdobné.

Vysu‰ení probûhlo velmi rychle, beton totiÏ nemá takovou nasákavost jako

lehké silikátové ãi keramické materiály, anebo nepálené cihly. 

Co zaruãuje tak vûhlasnû dobrou statiku panelákÛ?

Samotn˘ systém stavby. Jde vlastnû o soustavu krabic, které jsou pevnû

spojené k sobû. Prostorová tuhost je zaji‰tûna. 

K t e ré typy panelákÛ z dne‰ního hlediska nevyhovují?

Témûfi Ïádné. Panelová v˘stavba v ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch letech byla

navrhována a realizována podle tehdej‰ích norem. Ty se postupnû mûnily,

zpfiísnily. Pfiedev‰ím se pfiitvrdily normy poÏární nebo tepelné, dnes jiÏ do-

my nevyhovují i proto, Ïe nesplÀují souãasné pfiedpisy.

K úpravám se musí vÏdy pfiistupovat komplexnû, najít vhodné materiály 

a technologie, aby se stav po opravû nezhor‰il napfiíklad kvÛli neznalosti

pÛvodní technologie nebo materiálu. Existují i vady, které lze charakteri-

zovat jako spoleãné pro v‰echny typy, nebo se vyskytují jen u urãit˘ch typÛ

panelov˘ch domÛ.

Jaká pravidla pro opravy sídli‰È platí v m e z i n á ro d n í m

mûfiítku?

Musíme se pfiiblíÏit normám Evropské unie. Smûrnice EU z roku 1986 

udává 6 základních poÏadavkÛ: Ná‰ stavební zákon a vyhlá‰ka 137 uÏ je za-

hrnuje a my je uvádíme i v na‰í chystané „kuchafice“. Abychom zhodnotili

stav objektu, rozdûlíme jej na takzvané funkãní díly. Ty by se pak mûly po-

suzovat podle onûch ‰esti hledisek, mezinárodnû platn˘ch.

Musíte spolupracovat s architekty?

Ne tak úplnû. Humanizace sídli‰È pojednává o celkovém ‰irokém pojetí

zmûn domÛ, parkovi‰È, sadov˘ch úprav, fasád. My se zajímáme o objekt

hlavnû po stránce jeho provozuschopnosti, technologické vybavenosti, sta-

tické stabilitû a Ïivotnosti. Pro nás je dÛleÏitûj‰í, aby se nezfiítil balkon 

nebo v˘tah, nebo aby se v domech mohli pohybovat imobilní obãané a po-

dobnû. 

Jak postupujete pfii práci v terénu?

PrÛzkum navrhujeme ve tfiech úrovních: Nejprve je nutné zjistit technick˘

stav objektu. Mûly by b˘t jasné i majetnické vztahy a také moÏnosti finanã-

ních dotací. Druhá fáze pfiedpokládá zhotovit studii, která stanoví, co je

nutné udûlat a zda regenerovat fázovû ãi komplexnû. Nûkteré domy bude

totiÏ nutné nechat vystûhovat. Rozfázovaná regenerace zase musí na sebe

navazovat tak, aby se nepo‰kodily hotové regenerované konstrukãní, pro-

vozní nebo uÏitné prvky. TakÏe by nemûlo cenu zateplovat a potom mûnit

okna, coÏ se ale v praxi ãasto stává. 

âeské sídli‰tû ãeká na spásu
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Kolik oprava panelákÛ stojí?

Regenerace jedné bytové jednotky pfiijde celostátnû prÛmûrnû na 250–350

tisíc korun, záleÏí také na tom, v jakém stavu se byt nachází.

Je to draÏ‰í, neÏ kdybychom regenerovali byt 

v klasickém ãinÏáku?

Ne. Ale samozfiejmû opût záleÏí na poÏadavcích. Modernizovat zdûn˘ byt

vãetnû rozvodÛ a v˘mûny degradovan˘ch dfievûn˘ch stropÛ je rozsáhlé 

a drahé. V panelov˘ch domech jsou v kritickém stavu zejména balkony,

bytová jádra, okna, tepelné a zvukové izolace.

Co jim nejãastûji chybí?

Napfiíklad nosná konstrukce jader se pfied lety dûlala z dfievûn˘ch nebo

kovov˘ch ro‰tÛ, nedostateãnû protikorozivnû o‰etfien˘ch, oplá‰tûn˘ch so-

lolitov˘mi – papírov˘mi, pozdûji umakartov˘mi panely, s nedostateãn˘m

vûtráním. Dnes se taková jádra rozpadají, vlhnou, korodují nosné ele-

menty. Nyní se vyzdívají lehk˘m silikátem, sádrokartonov˘mi panely. 

V fiíjnu probûhl v B rnû semináfi o regeneraci sídli‰È.

Ten se odehrál na pÛdû této fakulty. Pofiádal jej V˘bor praÏského senátu,

âeská komora stavebních inÏen˘rÛ a na‰e fakulta, konkrétnû tento ústav.

¤e‰ily se hlavnû otázky systémového pfiístupu k regeneracím a jejich fi-

nanãního zaji‰tûní. 

Co dûlají s paneláky jiné státy?

Stejné závady mají v Nûmecku, Polsku a Maìarsku. ·kolské subjekty z t û c h t o

zemí spolupracují. Specificky ãesk˘m problémem jsou majetko-právní vztahy.

Na‰i partnefii totiÏ postupují opaãnû: nejprve stavby zregenerují a teprve

potom je dají do uÏívání. U nás se mûsta snaÏí domÛ zbavit pfied regene-

rací. Pokud jsou byty v osobním vlastnictví, stává se, Ïe se majitelé v jed-

nom vchodu tûÏko domluví, zda vÛbec regenerovat. 

Západní zemû ale mají také paneláky, i kdyÏ o nûco

hezãí. Jsou snad bez problémÛ?

Ne, ale jsou jiné. Napfiíklad Francouzi musejí svá sídli‰tû také opravit, ale

postupuje se pfii tom individuálnû pro kaÏd˘ komplex. Tyto domy totiÏ ne-

byly uniformní, takÏe v kaÏdém se objevuje jin˘ typ závad.

Musíte znát pfied regenerací sociologii obyvatel

paneláku?

Ano, jeden panelák znamená asi 260 bytÛ, coÏ je malá vesnice. Paneláky

stárnou a obyvatelé také. Je ménû dûtí, obyvatelé budou mít jiné potfieby.

Nûktefií jsou jiÏ nemobilní a dÛm musí umoÏnit pohyb i vozíãkáfiÛm, oso-

bám se sníÏenou orientací nebo matkám s koãárkem. 

Chystáte se vydat broÏuru o tûchto opravách.

Komu má b˘t urãena?

MajitelÛm domÛ, projektantÛm, dodavatelÛm a zhotovitelÛm – stavebním

firmám. Její pracovní název zní „Technick˘ prÛvodce pro regenerace 

panelov˘ch domÛ“. Postup oprav by se totiÏ mûl sjednotit. I firmy, které 

regenerují jen ãásteãnû, zatím pracují bez ohledu na to, jak˘ jejich zásah

mÛÏe mít dopad na konstrukci. Dnes napfi. bytová jádra regeneruje spousta

firem, které ani neudûlají statick˘ prÛzkum. Problém mÛÏe nastat napfií-

klad tím, Ïe hmotnost nov˘ch materiálÛ je vût‰í neÏ tûch pÛvodních. TakÏe

se snaÏíme vypracovat zásady a návod na to, ãeho se mají úãastnící v˘stavby

vyvarovat, jak racionálnû vyuÏít vynaloÏené finanãní prostfiedky.

Za rozhovor dûkuje

Pavla Hobstová

ilustraãní foto: Petr KONEâN¯
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V pfiedchozích ãtyfiiceti letech byly panelové stavby

nosn˘m programem stavebnictví pro bytovou 

v˘stavbu. Panelová v˘stavba byla uplatÀována

pfiedev‰ím pro svoji rychlost a ekonomickou 

efektivnost. Ta v‰ak byla dosahována pouÏívá-

ním pfiedev‰ím levn˘ch  stavebních hmot, mate-

riálÛ a v˘robkÛ. Degradace pouÏit˘ch stavebnin

byla urychlena zanedbáváním údrÏbov˘ch prací.

Tyto aspekty pak nejvíce ovlivnily Ïivotnost 

panelov˘ch staveb. Nevyhovují ani z hlediska te-

pelné nároãnosti, zvukové izolace a z hlediska

bezpeãnosti.

Vytvofien˘ bytov˘ fond je jiÏ znaãnû opotfiebova-

n˘ uÏíváním i v dÛsledku zanedbané údrÏby.

VyÏaduje celkovou regeneraci. Ministerstvo prÛ-

myslu a obchodu âR vyhlásilo vefiejnou soutûÏ,

která by mûla poskytnout návrhy na úãelná fie‰ení

oprav a úprav panelov˘ch domÛ i volbu vhod-

n˘ch stavebních materiálÛ a v˘robkÛ. Projekt

„Regenerace panelov˘ch domÛ“, podan˘ Fakultou

stavební VUT v Brnû, byl ministerstvem pfiijat.

Cíl projektu

Koneãn˘m cílem projektu „Regenerace panelo-

v˘ch domÛ“ je uplatnûní poznatkÛ získan˘ch pfii

fie‰ení projektu voblasti optimalizace  navrhova-

n˘ch materiálov˘ch vstupÛ, aplikace exaktních

metod uÏit˘ch pfii stavebním prÛzkumu, kon-

strukãních variant, zvlá‰tû se zfietelem k vzájem-

nému pÛsobení konstrukcí a prostfiedí. Vy‰‰í

kvalita projektování spoãívá v moÏnosti rychlého

a finanãnû ménû nároãného posouzení nûkolika

variant projektového návrhu z hlediska energe -

tick˘ch úspor, kvality vnitfiního prostfiedí a uÏit-

né hodnoty stavby. Navrhovatelé projektu se

rozhodli fie‰it problematiku regenerace panelo-

v˘ch domÛ ve tfiech základních etapách:

1. zpracování metodiky provádûní stavebního

prÛzkumu pfii regeneraci panelov˘ch domÛ, vy-

hodnocení souãasn˘ch poznatkÛ, provedení

prÛzkumn˘ch prací,

2. zpracování koncepce komplexního fie‰ení jed-

notliv˘ch kategorií regenerace, v˘bûr vhodn˘ch

materiálÛ a technologií, ovûfiení metodick˘ch

doporuãení,

3. vyhodnocení úprav, zpracování a vydání me-

todick˘ch doporuãení k provádûní regeneraã-

ních prací.

Stavebnû technick˘ prÛzkum je provádûn na vy-

bran˘ch referenãních domech. K provádûní prÛ-

zkumn˘ch prací byla stanovena metodika. Podle

této metodiky byly zkoumané objekty rozdûleny

na funkãní díly a jejich konstrukãní prvky.

Zvolen˘ pracovní postup

Nezbytnou podmínkou regenerace, jejímÏ cílem

je prodlouÏení Ïivotnosti bytÛ a zv˘‰ení úrovnû

bydlení, je peãliv˘ prÛzkum stavu panelov˘ch

domÛ. Je nutné stanovit pfiíãiny a rozsah závad,

aby mohl b˘t stanoven postup regenerace.

Nesystémov˘ a nekomplexní pfiístup mÛÏe vést

k pouÏití nevhodn˘ch sanaãních postupÛ, jimiÏ

se neodstraní v‰echny funkãní vady a mÛÏe dojít

ke zhor‰ení celkového stavu panelov˘ch domÛ.

Nároãnost úkolu a jeho rozsah je znaãn˘. Proto

se navrhovatelé projektu rozhodli k fie‰ení úko-

lu pomocí t˘mu odborníkÛ, kter˘ byl rozdûlen

podle odborností do devíti specializovan˘ch pra-

covních skupin:

1. Navrhování a technologie staveb

2. Geotechnika

3. Statika a dynamika staveb

4. Stavební prÛzkum

5. Stavební fyzika

6. Technická zafiízení budov

7. Ekonomika ve stavebnictví

8. QUALIFORM Brno, a. s.

9. STAVOPROJEKTA Brno, a. s.

Panelové soustavy je nutno analyzovat, poté sta-

novit materiálov˘ a technologick˘ postup.

Následuje technické provûfiení aekonomické vy-

hodnocení nástaveb panelov˘ch domÛ, nakonec

se stanoví zpÛsob odstranûní vad Ïelezobetono-

v˘ch a betonov˘ch konstrukcí a stykÛ v kon-

strukãních soustavách panelov˘ch domÛ.

Navrhuje se optimálního fie‰ení sanace ploch˘ch

stfiech, obvodov˘ch plá‰ÈÛ, sendviãov˘ch obvo-

dov˘ch dílcÛ, povrchov˘ch vrstev, balkonÛ a l o d Ï i í .

Kvalitní regenerace tûchto budov je v‰ak podmí-

nûna komplexním prÛzkumem a posouzením

stavu kaÏdého jednotlivého objektu z hlediska

v‰ech jeho funkcí. Odpovídající technologické

postupy pak zajistí vytvofiení bezpeãného, zdra-

vého a pohodu zaji‰Èujícího prostfiedí.

Pfiínosem komplexního projektu bude vedle roz-

voje experimentálních metod i uplatnûní 

moderních postupÛ, zaloÏen˘ch na aplikaci v˘-

poãetních metod, matematického modelování

a simulaci stavu objektu. Technick˘m a ekono-

mick˘m pfiínosem uplatnûní simulaãních metod

bude moÏnost posouzení funkce budovy a spo-

lupÛsobení jejich jednotliv˘ch sloÏek v del‰ím

ãasovém období.

V˘stup projektu

V˘stupem projektu „Regenerace panelov˘ch domÛ“

budou metodická doporuãení pro návrhy a rea-

lizace regeneraãních prací, publikace s názvem

„Technick˘ prÛvodce“, která bude slouÏit pro po-

tfieby projektantÛ a zhotovitelÛ, ale i pro potfiebu

vlastníkÛ panelov˘ch domÛ a také stavebním úfiadÛm.

Navrhování a technologie

V odborné atechnické literatufie ive zprávách v ̆ -

zkumn˘ch t˘mÛ jsou uvádûny názory odborníkÛ

na velmi nároãn˘ problém komplexní regenerace

bytového fondu, zejména pak panelové v˘stavby

v podmínkách transformace ãeské ekonomiky.

Bytové domy panelového typu reprezentují cen -

n˘ bytov˘ fond, kter˘ není pfiestárl˘. Dosavadní

analytické rozbory stavu panelov˘ch bytov˘ch

objektÛ nezpochybÀují technickou ani ekono-

mickou nezbytnost a oprávnûnost zámûru rege-

nerace panelové bytové v˘stavby.

TûÏi‰tû v˘zkumné ãinnosti v oblasti technologie

je zamûfieno na v˘voj a v˘bûr nov˘ch konstrukcí,

technologií a mechanizaãních prostfiedkÛ, vhodn˘ch

pro modernizace staveb v‰eobecnû, na zaji‰tûnost

v˘robkÛ a materiálov˘ch dodávek, na zpracování

technologick˘ch projektÛ vãetnû zafiízení staveni‰tû.

Pfii návrhu se vychází ze souãasné materiálové z á-

kladny a technick˘ch moÏností dodavatelsk˘ch firem.

DÛraz je kladen na aplikaci ovûfien˘ch materiálÛ,

polotovarÛ a v˘robkÛ a na úspory tepelné energie.

¤e‰ení se zamûfiuje pfiedev‰ím na odstraÀování

závad vznikl˘ch na stfie‰ních a obvodov˘ch plá‰-

tích objektÛ a na problémy bytov˘ch jader.

Statika a dynamika

Jako základ pro anal˘zu statického chování ob-

jektÛ byl zpracován matematick˘ model. Dále

byl v˘zkum zamûfien na klasifikaci vad a poruch,

které ovlivÀují spolehlivost panelov˘ch objektÛ

z hlediska statického.

Nejãastûj‰í vady, které se na panelov˘ch objektech

vyskytují, jsou: NedodrÏení projektem pfiedepsané

kvality panelÛ – nedodrÏená pfiedepsaná pevnost

betonu, nedodrÏení pfiedepsaného mnoÏství v˘-

ztuÏe, profilu v˘ztuÏe a její nesprávné u m í s t û n í ,

pouÏití panelÛ s vadami. Dále nevhodné úpravy

typového projektového fie‰ení zpravidla zpÛso-

bují zmûnu tuhostních parametrÛ konstrukce jako

celku a jeho rozdílnou napjatost. MontáÏní vady

zpÛsobují z hlediska statiky zvût‰ení excentricity

pÛsobících sil a vyfiazení nûkter˘ch stykÛ z f u n k c e .

Nedokonalá, nevhodná nebo chybûjící údrÏba

zpÛsobuje sníÏenou spolehlivost konstrukce pa -

nelÛ, zmen‰enou úãinnost stykÛ a závûsÛ, zmû-

ny vzniklé v podloÏí staveb v dÛsledku zavodnû-

ní podloÏí nebo provádûním rozsáhl˘ch linio-

v˘ch dûl. Nevhodné zásahy do konstrukcí objek -

tu – prostupy, otvory, niky, zvy‰ování zatíÏení

nad projektem pfiedpokládanou hodnotu.

Stavební fyzika

Pracovní náplní této fie‰itelské skupiny bylo s h r o-

máÏdûní dostupn˘ch podkladÛ pro zpracování me-

todiky posuzování vnitfiního klimatu ve stávajících

panelov˘ch domech z hlediska tepelné pohody,

ochrany proti hluku, energetické nároãnosti, 

negativních vlivÛ elektromagnetického vlnûní

a ochrany proti vzniku plísní.

Petr ·tûpánek, Jifií Lank, Pavel Hlaváãek

(redakãnû zkráceno)

Regenerace panelov˘ch domÛ



15 Dûní na fakultách

Ve dnech 22. 9.–23. 9. se ve Zlínû na univerzitní pÛdû poprvé uskuteãnil

mezinárodní semináfi Nostradamus '98, jenÏ byl zamûfien na prediktivní

metody a jejich aplikace v mnoha vûdních oborech. 

PÛvodní my‰lenka na uspofiádání této akce pochází od doc. Ing. Vladimíra

Va‰ka, CSc. a jeho doktoranda Ing. Ivana Zelinky, jehoÏ doktorandské stu-

dium je zamûfieno na predikci a chování dynamick˘ch systémÛ pomocí rÛz-

n˘ch metod. Vzhledem k tomu, Ïe v˘znam predikce neustále sílí v mnoha

oborech lidské ãinnosti a její v˘znam do budoucnosti jen poroste, bylo 

o budoucnosti semináfie rozhodnuto. Svou roli také hrálo to, Ïe podobn˘ch

akcí je na na‰í akademické pÛdû jako ‰afránu. Název akce „Nostradamus“

byl zvolen podle stfiedovûkého lékafie, filozofa a jasnovidce Michel de

Nostredame (1503–1566), kter˘ byl ve své dobû, ale i po smrti známou 

osobností. Vlastní akce mûla v‰ak pfiísnû vûdeck˘ charakter a prÛbûh.

Nostradamus si klade za cíl:

• vytvofiení pravidelného workshopu pro lidi, ktefií se zajímají o predikci

jako takovou,

• vytvofiení podmínek pro rychlou a pohodlnou v˘mûnu informací v ob-

lasti predikce a jejich aplikací,

• spojit lidi z rÛzn˘ch odvûtví vûdy a prÛmyslu, 

• podporovat zaãáteãníky a spojit je s profesionály, 

• podporovat tvorbu vhodn˘ch, zajímav˘ch a mezioborov˘ch aplikací,

• podporovat nové my‰lenky v prediktivních metodách,

• tvorba nov˘ch otázek a upozorÀování na nefie‰ené problémy v predikci.

První my‰lenka vznikla v dubnu 1998. Bûhem pfiibliÏnû 1–2 mûsícÛ byly

pfiipraveny a rozeslány první pozvánky vût‰inou jen v rámci na‰í republiky.

Dále byly vytvofieny a zaji‰tûny v‰echny potfiebné podmínky ke zdárnému

prÛbûhu (WWW stránka s kompletními informacemi, ubytování, stravování,

sborník,...). Celá akce byla dublována na WWW stránce, kde si kaÏd˘ mohl

najít v‰echny informace od názvu akce aÏ po detailní informace o ubyto-

vání. 

Bûhem ãasovû velmi krátkého termínu se pfiihlásilo 17 zájemcÛ. BohuÏel

jich nakonec zÛstalo jen 15 (z toho dva lidé ze Slovenska a jeden 

z Portugalska), coÏ – jak se pozdûji ukázalo – na kvalitû akce vÛbec ne-

ubralo. Celá akce se konala v modernû zafiízené posluchárnû, kde jednot-

liví úãastníci mûli k dispozici ve‰kerou techniku a softwarové vybavení.

Délka jednotliv˘ch prezentací byla pfiibliÏnû 30 minut, nicménû nikdo ne-

byl krácen na ãase. Bûhem prezentací byl neplánovanû promítnut doku-

mentární film pojednávající o chaosu, predikci a fraktální geometrii, kter˘

svou tématikou plnû vyhovoval zamûfiení akce a byl pfiíjemn˘m zpestfiením. 

Bûhem semináfie byly pfiedneseny zajímavé pfiíspûvky na téma predikce,

chaos a fraktály, t˘kající se pfieváÏnû ekonomie, teorie fiízení, anal˘zy dat aj.

Podrobnûj‰í informace vãetnû prezentací a fotodokumentace lze nalézt na

http://ft3.zlin.vutbr.cz/zelinka/nostra/nostra.htm.

Závûrem lze fiíci, Ïe akce splnila svÛj úãel a bude opakována i pfií‰tí rok.

Ing. Ivan Zelinka

E-mail: Zelinka@zlin.vutbr.cz

Foto: Ing. Ivana VACHUTOVÁ

Mezinárodní semináfi Nostradamus ‘98



PrestiÏní ocenûní 

prof. Ing. Karla

Kolomazníka, DrSc.

Rolex Awards for Enterprise — prestiÏní cenu ‰v˘carské spoleãnosti

Montres Rolex – pfievzal 5. listopadu 1998 v praÏském Kaiser‰tejnském pa-

láci prof. Ing. K. Kolomazník, DrSc., ãlen na‰í akademické obce, odborn˘

pracovník katedry automatizace a fiídící techniky zlínské Fakulty technolo-

gické VUT Brno. 

Ocenûní získal za projekt Recovery and Recycle Potentionaly Toxic Wastes

from Leather Industry (regenerace a recyklace potenciálnû nebezpeãn˘ch

odpadÛ z koÏedûlného prÛmyslu). V˘jimeãnost uvedené technologie, kte-

rá je chránûna ãesk˘m patentem, potvrzují jiÏ pfiedchozí získaná ocenûní:

dva diplomy Mezinárodní koÏeluÏské federace ve Friedrichshafenu (v roce

1995) a v Lond˘nû (1997), zlatá medaile na loÀské svûtové v˘stavû vynále-

zÛ a inovací Euréka v Bruselu ãi zvlá‰tní cena ministra zemûdûlství

Belgického království. 

O prÛmyslovou aplikaci technologie, v˘znamnû pfiispívající k ochranû Ïi-

votního prostfiedí, je zájem nejen v fiadû evropsk˘ch zemí, ale i na dal‰ích

kontinentech, napfi. v Kanadû, USA, Argentinû, Indii. V tuzemsku se uplat-

nila v a. s. TANEX, Hrádek n. Nisou.

Cena Rolex Awards se udûluje jednou za dva roky za pfiínos v oblasti tech-

nick˘ch vûd, lékafiství, pfiírodních vûd, enviromentálního inÏen˘rství, ze-

mûpisu a kulturního dûdictví. Pro leto‰ní ocenûní vybírala komise, jejíÏ ãle-

nové jsou mj. laureáty Nobelovy ceny, pouh˘ch patnáct z více neÏ 2 600

kandidátÛ ze 130 zemí svûta. Prof. Kolomazník je prvním ocenûn˘m v âeské

republice, a to i v návaznosti na dfiívûj‰í âeskoslovensko. O to víc jeho 

úspûch tû‰í!

–kup–

Dne 16. listopadu byly udûleny ceny Hlávkov˘ch nadace za rok 1997. Mezi

ocenûné patfií také Ing. Martin Zatloukal, absolvent oboru technologie 

kÛÏe, plastÛ a pryÏe zlínské Fakulty technologické VUT Brno a dále tfii 

absolventi Fakulty strojní: Ing. Jifií Pospí‰il, Ing. Miroslav Jaskmanick˘ 

a Ing. Jifií Hájek.

Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch (jak zní pÛvodní název) pod-

poruje vûdecké, literární a umûlecké snahy ãeského národa, pfiispívá 

k uspokojování jeho kulturních potfieb a podporuje studující na ãesk˘ch

vysok˘ch ‰kolách praÏsk˘ch a jejich absolventy v souladu s vÛlí zakladatele

nadání.

Mezi obnoven˘mi trval˘mi legáty, jak je vyjádfieno v závûti Josefa Hlávky 

z 25. 1. 1904, je i dar pro vynikající absolventy Vysokého uãení technického

v Brnû jako Cena Josefa Hlávky. Rektor VUT Brno na toto ocenûní navrhuje

pouze ãtyfii kandidáty.

/kup/

Od teorie k praxi – od praxe k teorii

Dielectric Analyzis of Polymeric and Composite Materials and

Re l a t e d Phenomena

Jednou z moderních forem kontaktu mezi vysok˘mi ‰kolami a podniky,

které v˘sledky v˘voje a v˘zkumu aplikují v praxi, jsou pracovní setkání.

Takové se uskuteãnilo v pondûlí 12. fiíjna 1998 v prostorách Fakulty che-

mické VUT v Brnû. Na workshopu zamûfieném na dielektrickou anal˘zu

polymerních a kompozitních materiálÛ ajevy, které stouto problematikou

úzce souvisejí, se setkali pracovníci jiÏ zmínûné chemické fakulty a dal‰í

pfiizvaní odborníci se zástupcem firmy Micrometh-Holometrics z USA, za -

stupované v âR firmou Labimex, s. r. o. Praha. Vzhledem k úãasti zahra -

niãního hosta byl workshop veden v anglickém jazyce, coÏ umoÏnilo pfií-

tomn˘m studentÛm reáln˘ kontakt s bûÏn˘m jazykem souãasné vûdy.

V úvodním slovû dûkan FCH VUT prof. L. Lapãík pfiivítal úãastníky a nastí-

nil v˘znam celé akce. Do vlastní problematiky prÛmyslového uÏití souãas-

n˘ch polymerních materiálÛ s ohledem na jejich elektrické a fotoelektric-

ké vlastnosti uvedl pfiítomné F. Krãma v kolektivním referátu The electric

conductivity of polymers (spoluautofii Ing. M. Weiter a doc. O. Zme‰kal).

V rozsáhlém, hodinovém pfiíspûvku pan Lenny Thibodeau z f i r m y

Micrometh-Holometrics poté poukázal na moÏnosti vyuÏití tûchto jevÛ.

Zab˘val se pfiedev‰ím základními principy mûfiení elektrick˘ch vlastností,

jako je vodivost, permitivita, ztrátov˘ úhel upolymerních materiálÛ ajejich

aplikací v pfiístrojích firmy Micrometh-Holometrics. Pfii té pfiíleÏitosti byla

úãastníkÛm semináfie pfiedstavena celá fiada originálních zafiízení pro nej-

rÛznûj‰í vyuÏití, od mûfiení v mikroskopickém mûfiítku aÏ po bûÏné mak-

roskopické aplikace, bohuÏel z technick˘ch dÛvodÛ bez praktické ukázky

jejich funkce. Následující pfiíspûvek pfiednesen˘ doc. Lapãíkem Jr. se zab˘-

val studiem dielektrick˘ch vlastností tenk˘ch vrstev biopolymerních mate-

riálÛ pfiipraven˘ch na bázi kyseliny hyaluronové. Referát pfiítomn˘m na-

znaãil, pro jaké problémy by bylo moÏno speciální mûfiicí zafiízení vyuÏít.

Odpolední program zahájil prof. J. Janãáfi referátem zab˘vajícím se vyuÏi-

tím moderních kompozitních materiálÛ s ohledem na jejich mechanické 

a elektrické vlastnosti. V posledním pfiíspûvku pak prof. S. Ne‰pÛrek 

z ústavu makromolekulárnií chemie AV âR prezentoval fiadu konkrétních

uÏití svûtlocitliv˘ch polymerních materiálÛ v souãasné i budoucí praxi. Po

skonãení této pfiedná‰ky následovala více neÏ hodinová odborná diskuse:

v ní byla zejména akcentována skuteãnost, Ïe polymerní materiály se spe-

ciálními elektrick˘mi vlastnostmi jsou velmi perspektivní pro fiadu aplika-

cí, jeÏ jsou aktuální nejen dnes, ale budou v˘znamné pro profil nejrÛznûj-

‰ích oborÛ pfií‰tího tisíciletí. Pfii té pfiíleÏitosti byla navázána konkrétnûj‰í

spolupráce s firmou Micrometh - Holometrics, která je schopna aochotna

zkonstruovat zafiízení, jeÏ by vyhovovala mûfiením, která jsou pro odbor-

nou a vûdeckou práci fakulty v horizontu nejbliÏ‰ích let v˘znamná.

Závûrem lze fiíci, Ïe uskuteãnûn˘ workshop splnil svÛj úãel. Je jen ‰koda,

Ïe pozvání na toto odborného setkání nevyuÏili zástupci jin˘ch fakult; ioni

by zde získali informace, nalezli pravdûpodobnû nové podnûty pro svoji

práci nebo mohli navázat vzájemnû v˘hodnou spolupráci s jin˘mi praco-

vi‰ti. ProtoÏe se tento model prezentace pfiedního svûtového v˘robce spe-

ciální mûfiící a laboratorní techniky osvûdãil, pfiipravuje vedení FCH VUT

jiÏ nyní dal‰í podobné semináfie, samozfiejmû s odli‰n˘m tematick˘m za-

mûfiením.

Mgr. Franti‰ek Krãma, Dr.

Ústav spotfiební chemie, FCH VUT
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Chemickotechnologické fakulty snûmovaly

Stalo se dobrou tradicí, Ïe se zpravidla jednou roãnû setkávají funkcio-

náfii chemickotechnologick˘ch fakult z âeské a Slovenské republiky.

Hostitelem leto‰ního setkání byla Fakulta chemická VUT v Brnû. Touto

v˘znamnou akcí zahájila oslavy stého v˘roãí zaloÏení âeské vysoké ‰ko-

ly technické a stopadesátého v˘roãí vzniku technického ‰kolství v Brnû,

které vyvrcholí v pfií‰tím roce.

Pfiedná‰el ‰piãkov˘ odborník

Tak jako vÏdy pfii této pfiíleÏitosti jsou pfiedmûtem pfiipraven˘ch referátÛ

problémy v˘chovnû-vzdûlávací ãinnosti, vûdecko-v˘zkumn˘ch aktivit a vztahy

k industriální sféfie, i tentokrát bylo jednáno o koordinaci spoleãn˘ch akti -

vit a specifick˘ch pfiístupech jednotliv˘ch ‰kol a fakult.

Jednání se zúãastnilo celkem 23 akademick˘ch funkcionáfiÛ, v‰ichni dûkani,

fiada prodûkanÛ a dva rektofii (V·CHT a Univerzity Pardubice). Byly za-

stoupeny fakulty Vysoké ‰koly chemickotechnologické v Praze,

Chemickotechnologická fakulta Univerzity Pardubice, Textilní fakulta

Technické univerzity v Liberci, Chemickotechnologická fakulta Slovenské

technické univerzity v Bratislavû a koneãnû Fakulta technologická VUT ve

Zlínû a pofiádající Fakulta chemická VUT v Brnû.

V odborném pfiedná‰kovém programu vyslechli úãastníci fundovanou

pfiedná‰ku prof. G. H. Geila z University of Illinois (USA): Low temperature

condensation polymerisation – cristallisation: Morphology and mechanis-

mus, která byla pfiijata s velk˘m zaujetím a vyvolala rozsáhlou a podnûtnou

diskusi. V‰echny zastoupené fakulty se totiÏ zab˘vají makromolekulární

chemií a materiálov˘m inÏen˘rstvím v souvislostech s ãetn˘mi technolo-

gick˘mi aplikacemi chemie a fyziky polymerÛ vãetnû biopolymerÛ. Bylo

kvitováno se zadostiuãinûním, Ïe uveden˘ ‰piãkov˘ specialista spolupracuje

s Fakultou technologickou ve Zlínû.

V˘chova studentÛ nejen pro chemick˘ prÛmysl

Dal‰í pfiedná‰ka rektora V·CHT doc. Koubka byla vûnována souãasn˘m

technologick˘m a ekonomick˘m problémÛm ãeského chemického prÛ-

myslu (v klasickém ãlenûní zahrnujícího tûÏkou organickou a anorganic-

kou chemii, plasty a pryÏ, jakoÏ i zpracování ropy), kter˘ se díky sv˘m 

omezen˘m rozmûrÛm dostává do konkurence s velk˘mi, zejména nadná-

rodními koncerny. V této souvislosti byly diskutovány problémy zamûfiení

chemickotechnologick˘ch fakult. Jako velk˘ klad byla ocenûna orientace

napfi. Fakulty chemické VUT, která není zarámována zúÏen˘m pojetím kla -

sické kategorizace chemického prÛmyslu, ale vychovává chemiky pro daleko

‰ir‰í paletu prÛmyslov˘ch odvûtví, jako je potravináfisk˘ prÛmysl, spotfiební,

textilní, papírensk˘, polygrafick˘, farmaceutick˘ a prakticky v‰echna dal‰í

odvûtví v˘robního prÛmyslu, jakoÏ i nev˘robní sféry, tj. dopravy, obchodu,

sluÏeb, státní správy, samosprávy a celého nev˘robního rozvíjejícího se

prÛmyslu ochrany Ïivotního prostfiedí.

Hlavní ãástí jednání bylo posouzení a praktické závûry pro úspû‰né zave-

dení nov˘ch zákonn˘ch norem, vypl˘vajících z nového zákona o vysok˘ch

‰kolách, a koordinaci v˘zkumn˘ch aktivit pfii pfiedkládání v˘zkumn˘ch zá-

mûrÛ.

Akademiãtí funkcionáfii si navzájem ujasÀovali nové pojetí studijních pro-

gramÛ bakaláfiského, magisterského a doktorského studia a jejich vztah 

k souãasn˘m i budoucím studijním oborÛm. Vût‰ina fakult pfiedkládá pro

magisterské studium jeden, v˘jimeãnû dva studijní programy odpovídající

akreditovan˘m oborÛm chemickotechnologické fakulty, díky vysoké úrovni

vûdecko-v˘zkumné práce a také vesmûs dobré kvalitû vûdecko-pedagogic-

kého sboru, jak se zdá, nebudou mít problémy s akreditací oborÛ pro ha-

bilitaãní a profesorská jmenovací fiízení. Zúãastnûní pfiedstavitelé fakult se

rovnûÏ navzájem informovali i o fiadû jin˘ch závaÏn˘ch problémÛ vãetnû 

financování, vztahÛ ‰kol a fakult, úrovni zastupitelské demokracie aj.

Úãastníci jednání vysoce ocenili pfiínos pro diskuse o zpÛsobech zavedení

nové legislativy ze strany pfiítomného prof. Ing. Emanuela Ondráãka, CSc.,

které vypl˘vají z jeho zku‰eností v fiídících funkcích ve ‰kolství i z Ïivotní

moudrosti.

Upevnûní spolupráce

V˘znamn˘m rysem tûchto setkání je zachování integrity ãeskoslovenské

chemické vysoko‰kolské komunity, coÏ je nepfiehlédnutelné zvlá‰tû 

u Fakulty chemické VUT, která udrÏuje nejtûsnûj‰í styky s bratrskou fakul-

tou STU v Bratislavû ve v˘chovnû-vzdûlávací i vûdecko-v˘zkumné ãinnosti 

i jako spoluvydavatel vûdeckého mezinárodního ãasopisu Chemical

Papers.

Nedílnou souãástí jednání byla prohlídka nov˘ch, dosud v‰ak pomûrnû

chudû vybaven˘ch laboratofií v novém objektu PurkyÀova 118, kde právû

(nûkde s obtíÏemi pro dosud neodstranûné provozní závady) byla zahajo-

vána laboratorní praktika.

Spoleãensk˘ veãer se svou neformální atmosférou, podpofienou kvalitními

druhy ‰piãkov˘ch produktÛ klasick˘ch fermentaãních technologií, jaké zná

jen jiÏní Morava, pfiispûl k zasvûcené a velmi produktivní diskusi i ujedno-

cení spoleãn˘ch stanovisek fakult. 

Pfií‰tí setkání bude organizovat V·CHT v Praze.

Prof. Ing. Jifií Matou‰ek, DrSc.
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Ve dnech 13.–17. záfií 1998 se konal v t ex a s k é m

Houstonu – sídle fiady v˘znamn˘ch energetic-

k˘ch spoleãností – 17. svûtov˘ energetick˘ kon-

gres World Energy Council (WEC). 

Ú s t fiedním tématem kongresu byly energ i e

a technologie pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj svûta

do následujícího tisíciletí.

Kongres svolává pravidelnû kaÏdé tfii roky jiÏ od

r. 1924 Svûtová energetická rada, coÏ je meziná-

rodní nevládní organizace, jejímÏ posláním je

podpora rozvoje a mírového vyuÏívání energe-

tick˘ch zdrojÛ ve prospûch v‰eho lidstva. Její ãin-

nost je zamûfiena na celé energetické hospodáfi-

ství od získávání energetick˘ch zdrojÛ pfies jejich

zu‰lechÈování, pfiemûny, dopravu a distribuci aÏ

po jejich koneãnou spotfiebu. Sledují se pfiitom

vztahy k politice, rozvoji ekonomiky a dÛsledky

energetiky na Ïivotní prostfiedí. Znaãná pozor-

nost je vûnována provoznû ekonomick˘m a in-

vestiãním otázkám a problematice rozvojov˘ch

zemí. Kongresu jsem se zúãastnil s delegací ães-

k˘ch energetikÛ.

Organizaãnû byl kongres ãlenûn do ãtyfi divizí, 

v nichÏ probíhaly odborné pfiedná‰ky. Kromû

tûchto pfiedná‰ek se odehrávala kaÏd˘ den fiada

paralelních akcí, jako napfi. diskuse u kulat˘ch

stolÛ, zasedání pracovních skupin, prezentace

prací studentÛ energetick˘ch oborÛ, jakoÏ i o b e c n é

pfiedná‰ky a názory na fie‰ení energetick˘ch 

problémÛ. Souãástí kongresu byla téÏ kvalitní 

v˘stava v˘znamn˘ch podnikÛ energetického

strojírenství a elektrotechniky, které se bohuÏel

nezúãastnila ani jedna ãeská firma.

Odborná ãást kongresu byla ãlenûna do ãtyfi divizí:

1. Efektivní rozvoj a vyuÏití tradiãních zdrojÛ 

energie

2. Pokroãilé systémy k podpofie rozvoje a v y u Ï i t í

tradiãních zdrojÛ

3. Úloha rozvíjejících se energetick˘ch zdrojÛ,

systémÛ a sluÏeb

4. Koncepty udrÏitelného rozvoje do budoucnosti

I kdyÏ je pochopitelnû velmi obtíÏné z velkého

mnoÏství názorÛ a subjektivnû ladûn˘ch v˘rokÛ

dûlat jednoznaãné závûry, shodli se úãastníci na

pfiedbûÏn˘ch spoleãn˘ch stanoviscích, které bu-

dou dále národními komitéty WEC posouzeny 

a odsouhlaseny:

• Svût stojí pfied trval˘m a nezbytn˘m ekono-

mick˘m rÛstem a disponuje k jeho zabezpeãení

dostateãn˘m mnoÏstvím dostupn˘ch energetic-

k˘ch zdrojÛ. Ve v˘voji a v pokroãilém stadiu 

rozpracovanosti jsou perspektivní energetické

technologie s minimálními dopady na klimatic-

ké podmínky Zemû a Ïivotní prostfiedí.

• Stále pfietrvává a podstatnû se nemûní pro-

blém energetické nouze. PfiibliÏnû jedna tfietina

lidstva ze svûtové populace nemá pfiístup ke ko-

merãnû dodávan˘m formám energie a 20 % svû-

tové populace konzumuje pfiibliÏnû 80 % svûto-

vé produkce uÏitné energie. Akutní jsou tyto

problémy pfiedev‰ím v oblastech venkova rozvo-

jov˘ch zemí, kde budou pro budoucnost potfiebné

nové modely pro jejich fie‰ení. Do roku 2020 se

pfiedpokládá pfiírÛstek asi 2 miliard lidí, ato pfie -

váÏnû v rozvojov˘ch zemích. Ke zmen‰ení ne-

rovnomûrnosti v pfiístupu obyvatelstva k e n e r g i í m

se proto uvaÏuje do roku 2020 s nárÛstem celo-

svûtové spotfieby energie pfiibliÏnû o50 %.

• IkdyÏ jsou souãasné zdroje fosilních paliv pro

zabezpeãení ekonomického rÛstu dostateãné,

budou stále existovat pfii vyuÏívání, transformaci

a distribuci energie váÏné problémy v oblasti Ïi-

votního prostfiedí a zmûn klimatick˘ch podmí-

nek. Proto musí b˘t podporovány technologie,

které sniÏují emise ‰kodlivin do ovzdu‰í anezvy-

‰ují koncentrace oxidu uhliãitého. V tomto smû-

ru dÛleÏitou roli sehrávají technologie vyuÏívání

primárních energetick˘ch zdrojÛ s maximální 

úãinností pfiemûny, pokroãilé jaderné technolo-

gie a obnovitelné zdroje energie.

• U rozvojov˘ch zemí a zemí, které se nacházejí

v pfiechodovém období ekonomické transfor-

mace, musí vlády tûchto zemí usilovat o maxi-

mální zprÛhlednûní vztahÛ mezi státem, zákaz-

níky, projektanty, dodavateli, akcionáfii adal‰ími

zúãastnûn˘mi právnick˘mi i fyzick˘mi osobami 

v oblasti energetiky.

• Moderní energetické soustavy budou charak-

terizovány ekologicky ãist˘m, úãinn˘m a také 

úãeln˘m vyuÏitím zdrojÛ primární energie.

Prudk˘ vzestup ve v˘voji nov˘ch technologií je

dosahován díky nov˘m objevÛm, existujícím 

i mimo energetick˘ sektor, které jsou díky ener-

getice rychle vyuÏívány. Dialogy v˘zkumn˘ch

pracovníkÛ rÛzn˘ch oborÛ vedou k roz‰ífiené

mezinárodní spolupráci. Vznikají nová uskupení

na vy‰‰í úrovni aktivit pfii transformaci arozvodu

energie s komplexními sluÏbami zákazníkÛm.

Z jednání dále vyplynula nûkterá pro k l a m at i v-

ní doporuãení, která lze shrnout následnû:

• Svûtová energetická rada vyz˘vá vlády a prÛ-

mysl v‰ech zemí, aby se pfii úãelném roz‰ifiování

energetické základny zamûfiily na nákladovû 

efektivní moÏnosti, na ãisté vyuÏívání fosilních

paliv, na uzavfiení palivového cyklu jaderné 

energetiky vãetnû nakládání s jadern˘m odpa-

dem a na podporu zabezpeãení vût‰í ekonomiã-

nosti obnoviteln˘ch zdrojÛ energie, pfiedev‰ím

solárních zdrojÛ, biomasy, energie vûtru a ma-

l˘ch vodních zdrojÛ. WEC by pfiitom mûla na sebe

pfievzít úlohu vytváfiení nov˘ch mezinárodních

seskupení na podporu dlouhodob˘ch investiã-

ních programÛ, zejména pfii zavádûní energie do

venkovsk˘ch oblastí rozvojov˘ch zemí.

• Jaderná energetika musí sehrát vût‰í roli ve

strategii boje proti globálnímu oteplování atmo-

sféry. Jadern˘ prÛmysl musí podniknout nezbytná

opatfiení ke sníÏení investiãních nákladÛ, ke sní-

Ïení doby v˘stavby jadern˘ch elektráren a k od-

stranûní pochybností vefiejnosti o bezpeãnosti

jaderné energetiky. Velmi dÛleÏité bude zabez-

peãení dohledu na nakládání s jadern˘mi odpa-

dy vãetnû jejich trvalého uloÏení akontroly.

Co pfiinesl leto‰ní Svûtov˘ energetick˘ kongres
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• DÛleÏitou roli ve zlep‰ování Ïivotního pro-

stfiedí musí sehrát i doprava. Automobilové spo-

leãnosti musí podporovat nové technologie po-

honÛ a nová paliva spalovacích motorÛ vãetnû

zamûfiení na vyuÏívání automobilÛ s men‰ími

v˘kony. Spoleãnosti rafinující automobilové ole-

je musí sníÏit lokální zneãi‰tûní ovzdu‰í a pÛdy

zejména v rozvojov˘ch ekonomikách.

• Vedle ãistoty ovzdu‰í budou nutná téÏ neod-

kladná preventivní opatfiení ke zmírnûní zmûn

klimatu. V této souvislosti byla pfiipomenuta

schválená konvence OSN o zmûnách klimatu z

r. 1992. Podobnû jako se v minulosti velmi po-

zitivnû podafiilo sníÏit pouÏívání freonÛ v chla-

dírenském prÛmyslu, je Ïádoucí minimalizovat

antropogenní emise dal‰ích skleníkov˘ch plynÛ.

K jejich omezení existují jiÏ dnes moÏnosti, kte-

ré musí b˘t zhodnoceny a realizovány. Svoji roli

zde sehrají programy mechanismu ãistého roz-

voje – Clean Development Mechanism (CDM).

• Liberalizace energetického sektoru pfiedstavu-

je zásadní krok pfii fiízení ekonomiky v zemích

nacházejících se v pfiechodovém stadiu transfor-

mace ekonomiky. Restrukturalizace prÛmyslu je

provázena sníÏením investic do v˘voje a v˘zku-

mu a neumoÏÀuje fie‰it dlouhodobé úkoly ener-

getiky. WEC doporuãuje, aby si vlády tûchto ze-

mí uvûdomovaly v˘znam vûdy a v˘zkumu v ob-

lasti energetiky jako nezastupitelné sluÏby spo-

leãnosti.

• Svûtová rada energetiky povede prostfiednic-

tvím národních databází tvorbu globálního elek-

tronického informaãního systému v energetice

a bude v souladu s rozvojov˘mi programy OSN

fiídit energetické poradenství.

Svûtov˘ energetick˘ kongres byl americk˘m ko-

mitétem velmi dobfie pfiipraven vãetnû dopro-

vodních akcí a odborn˘ch exkurzí. Zúãastnilo se

ho asi pût tisíc delegátÛ z témûfi sta zemí, mezi

nimiÏ bylo téÏ pût hlav státÛ a tfiicet pût ministrÛ

energetiky.

Doc. Ing. Ladislav Ochrana, CSc.

Energetick˘ ústav Fakulty strojní

III. národní fórum o produktivitû opût úspû‰né

Organizátofii, Fakulta managementu a ekonomiky VUT Brno, Barum Continental s.r.o  Otrokovice

a Institut prÛmyslového inÏen˘rství s. r. o Liberec, pokraãovali v zahájené tradici pofiádání konfe-

rencí k prÛmyslovému inÏen˘rství i leto‰ní rok, v termínu od 15. do 16. fiíjna, tentokrát s mottem

„Podnik v globálním prostfiedí – T˘mová spoleãnost“

Díky zintenzivnûní osobních kontaktÛ ãlenÛ pfiípravného v˘boru se podafiilo v posledním mûsíci v˘-

raznû zv˘‰it poãet pfiihlá‰en˘ch úãastníkÛ o cca 60, z fiad ãlenÛ SAP v âR a na Slovensku a nûkter˘ch

podnikÛ v regionu Zlín. Poãet cca 180 platících úãastníkÛ, 40 hostÛ, 100 studentÛ a pedagogÛ FaME

je z pohledu logistiky fóra (prezence, obûdy, obãerstvení, spoleãensk˘ veãer, simultánní tlumoãení,

‰atna ) maximálnû v prostorách AC FT zvládnuteln˘. V porovnání s minul˘m obdobím se podafiilo

zvládnout zv˘‰en˘ poãet úãastníkÛ pfii stejném poãtu organizátorÛ.

Plenární jednání ve ãtvrtek ráno se zamûfiilo na pfiednesení zásadních referátÛ pro jednání v odpo-

ledních sekcích. Organizaãnímu v˘boru se podafiilo zajistit úãast svûtovû uznávan˘ch odborníkÛ, pa-

na Tomá‰e Bati, pod jehoÏ zá‰titou se akce pravidelnû koná, pana Shuichi Yoshidy, fieditele KAIZEN

INSTITUT Japonsko, prof. Miroslava J. Macalíka z Kanady, pana Serge le Berra, KAIZEN INSTITUT

Altendorf, pana Fritze Gieseho, CONTINENTAL A.G. Hannover , Dipl. Ing. Ivana Bajamiãe, prof. Petra

Nûmeãka, prof. Jána Ko‰turiaka a prof. Edvarda Leedra. 

V˘razn˘m inovaãním prvkem bylo zaãlenûní ãtyfi sekcí zamûfien˘ch na vzdûlávání v prÛmyslovém 

inÏen˘rství PI, zlep‰ování procesÛ, TPM (totálnû produktivní údrÏba) a t˘movou práci. Odpolední

program jejich jednání se zamûfiil na pfiednesení koreferátÛ k danému problému a workshop, kter˘

mûl odpovûdût na pfiedem stanovené otázky. V této ãásti programu prezentovali své zku‰enosti zá-

stupci prÛmyslov˘ch podnikÛ (Barum-Continental s. r. o. Otrokovice, Ateso a. s. Jablonec nad Nisou,

ETA a. s. Hlinsko, Kordárna a. s. Velká nad Veliãkou, Hanácké Ïelezárny a. s. Prostûjov, Autopal s. r. o.

Nov˘ Jiãín, Îelezárny a drátovny a. s. Bohumín, CERAM a. s. Nové sady, Rieter Elitex a. s. Ústí nad

Orlicí, Peguform Bohemia a. s. Liberec, Institut prÛmyslového inÏen˘rství Liberec) a vysok˘ch ‰kol

(Îilinská univerzita Îilina, Západoãeská univerzita PlzeÀ, VUT Brno, FaME).

V páteãním plenárním jednání byly opût zafiazeny zásadní pfiíspûvky vûnované vztahu managementu

a marketingu k uplatÀování prÛmyslového inÏen˘rství, metodám prÛmyslového inÏen˘rství a zejmé-

na filozofii pruÏn˘ch v˘robních systémÛ.

V druhém dopoledním bloku prezentovali moderátofii workshopÛ závûry ze sv˘ch jednání. Ve v‰ech

ãtyfiech sekcích se podafiilo odpovûdût na kladené otázky . Na rozdíl od minulosti byl sborník vydán

profesionální agenturou a byl opatfien ISBN. Mimo pfiíspûvkÛ z FaME, pfiednesen˘ch v plenárním

zasedání a sekcích vzdûlávání, zlep‰ování procesÛ a TPM (doc. Vytlaãil, Dr. Ing. Ma‰ín, doc. Glogar 

a Ing. Bobák), jsou v nûm publikovány tfii dal‰í pfiíspûvky pracovníkÛ FaME (Ing.âern˘, Ing. Kuba,

Ing. ·nédarová), coÏ je na úrovni minul˘ch roãníkÛ. 

Závûry konference formulovali pan Shuichi Yoshida, prof. Petr Nûmeãek a doc. Vytlaãil Obsahují do-

poruãení prÛmyslov˘m podnikÛm pro aplikaci metod zlep‰ování procesÛ, TPM a t˘mové práce a bu-

dou postoupeny ministerstvu prÛmyslu a obchodu i Svazu prÛmyslu a dopravy. Námûty vysok˘m

‰kolám k vymezení profilu absolventa, vazbám studijních programÛ pak budou postoupeny minis-

terstvu ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.

Ing. Roman BABÁK

Fakulta managementu a ekonomiky
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Ve dnech 19.–20. fiíjna se v Bruselu konalo zasedání Evropské obuvnické

federace (C.E.C., Conféderations Européenne de l’Industrie de la Chaussure),

coÏ je jeden z v˘konn˘ch orgánÛ Evropské unie. Tfietí ze ‰esti bodÛ pro-

gramu nesl název „Initiative by Faculty of Technology of Zlin about measurement

of children feet”. Fakultu a vlastnû celou âeskou republiku na zasedání 

reprezentoval doc. Ing. Petr Hlaváãek, CSc., kter˘ po návratu odpovûdûl na

nûkolik otázek.

V programu zasedání figurují jenom názvy státÛ.

Va‰e fakulta je jedinou pfiímo jmenovanou institucí.

MÛÏe se to povaÏovat za ãest?

Podle m˘ch znalostí je to poprvé, kdy bylo pfiímo vyzváno nûjaké v˘zkumné

pracovi‰tû, aby podalo vysvûtlení ke sv˘m v˘zkumn˘m aktivitám. Navíc se

v tomto pfiípadû jedná o neãlenskou zemi EU, mající zatím jen statut po-

zorovatele.

Jde tedy o ocenûní va‰ich v˘sledkÛ na evropské 

úrovni. Mohli se o nich doãíst odborníci, napfi. v ãa-

sopise KoÏafiství. MÛÏete va‰e dosavadní v˘sledky

shrnout pro ãtenáfie Událostí?

V˘zkumn˘ úkol, o kterém jsem referoval, má název „SníÏení ãetnosti 

v˘skytu získan˘ch deformit dûtsk˘ch nohou a zv˘‰ení exportuschopnosti

tuzemsk˘ch v˘robcÛ obuvi“. Bûhem dvou let bylo v âeské republice zmû-

fieno pfies 8 000 dûtí ve vûku 5–15 let. Vzorek musel vyhovovat fiadû stati-

stick˘ch parametrÛ, aby byly rovnomûrnû zastoupeny vûkové kategorie,

pohlaví, demografické ukazatele atd.

U kaÏdého dítûte jsme mûfiili na dvacet hodnot, které se t˘kají délkov˘ch,

‰ífikov˘ch, obvodov˘ch a úhlov˘ch parametrÛ chodidla. Souãasnû byl po-

souzen stav chodidla, napfi. v˘skyt deformit, koÏních onemocnûní, hodno-

cení noÏní klenby apod.

PrÛzkum byl financován z grantu Ministerstva prÛmyslu a obchodu a kro-

mû na‰í fakulty se na nûm podílela âeská obuvnická asociace a firma

Konty, a. s., která má specializované pracovi‰tû zab˘vající se zdravotními 

aspekty obuvi.

Mûfiení v takovém rozsahu nebylo dosud v Evropû provedeno a âR se tím

stala jakousi „pfiirozenou laboratofií“ Evropy. O v˘sledky projevilo zájem

nûkolik renomovan˘ch pracovi‰È a dostalo se jim mimofiádného uznání na

First European Footwear Round Table Discussion (První evropsk˘ kulat˘

stÛl o problémech obuvi). Viceprezident Asociace v˘zkumn˘ch institutÛ pfii

EU pan Kwauka navrhl aplikovat na‰e v˘sledky v podmínkách globalizova-

ného evropského trhu dûtské obuvi.

S ãím jste pfiijeli na zasedání C.E.C.?

Na‰e zpráva mûla dvû ãásti. V první jsme informovali o v˘sledcích na‰ich

mûfiení. Ty povaÏujeme za varující. Jen pro pfiíklad: poãet deformit dût-

sk˘ch chodidel vzrostl od posledních mûfiení, provádûn˘ch asi pfied 15 lety,

nejménû na dvojnásobek. Nemusím asi zdÛrazÀovat, Ïe problémy vzniklé

v dûtství se pfiená‰ejí i do dospûlosti a ústí do závaÏn˘ch ortopedick˘ch

vad. Náklady na jejich léãení si tu vÛbec netroufám vyãíslovat. 95 procent

deformit vzniká v dÛsledku nevhodného obouvání v dobû v˘voje chodidla

– to je prokázáno.

Ve druhé ãásti pfiíspûvku jsme se pokusili o návrh dal‰ího postupu.

Seznámili jsme C.E.C. s na‰ím konceptem metody pro posuzování aspektÛ

zdravotní nezávadnosti dûtské obuvi, hlavnû posuzování její rozmûrové

proporcionality."

Není to málo? Nemûl uÏ pfiijít návrh konkrétních 

razantních opatfiení?

Evropa je‰tû není zralá na razantní opatfiení. Pfiesvûdãili jsme v‰ak ostatní

o to, Ïe nejvíce nebezpeãné je nevûnovat se tomuto problému.

A jak evropská federace zareagovala?

Pfiedev‰ím oficiálním konstatováním, Ïe námi popsan˘ problém v âR je 

i budoucím problémem zemí EU. Vûcná pfiipomínka nebyla vznesena Ïádná.

V˘konn˘ fieditel C. E. C. pan Roeland Smets pak navrhl uspofiádat zvlá‰tní

konferenci vûnovanou této otázce.

Rádi bychom ji uspofiádali, ale není to jednoduché. Jednak je‰tû nejsme

fiádn˘mi ãleny EU a — budu-li uvaÏovat o Zlínû jako hostitelském mûstû –

chybí nám napfi. pfiímé letecké spojení, coÏ je pro „evropské“ události takfika

povinn˘ parametr. O uspofiádání konference uÏ projevilo zájem i Nûmecko.

Co vás na zasedání dále zaujalo? Byl jste vlastnû

jednou z prvních vla‰tovek na jednání evropské 

instituce a myslím, Ïe i ostatní bude zajímat, jak

spolupráce nebo soupefiení na evropské úrovni pro-

bíhá...

C. E. C na mne zapÛsobila jako velmi v˘konná instituce, která musí efek-

tivnû pracovat v jakoby stále se zrychlujícím svûtû. Proti trendu globalizace

prÛmyslu a obchodu stojí naprosto odli‰né a nesrovnatelné obranné reak-

ce jednotliv˘ch ãlenÛ EU a pomûrnû malá ochota a pfiipravenost ke sjed-

nocení.

Uvedu pfiíklad: V posledních letech se v˘znamn˘m kanálem pro import 

asijské obuvi do Ruska stalo Finsko. Souãasná ekonomická situace v Rusku

zpÛsobila, Ïe obrovské mnoÏství obuvi tam nedorazilo, „visí“ ve Finsku 

a osudovû ohroÏuje vût‰inu finsk˘ch v˘robcÛ. Takov˘ch problémÛ musí 

C. E. C. fie‰it desítky.

Nebo pfiíklad t˘kající se právû dûtské obuvi: Angliãané vyrábûjí naprostou

vût‰inu modelÛ v pûti ‰ífikách a nechtûjí od toho ustoupit. Francie – 95

procent vlastní produkce, nechtûjí více ‰ífiek. Dánové – pouze usÀové svr‰ky.

Nûmci – nejpropracovanûj‰í WMS (weit-mittel-schmal) systém.

Portugalci, ¤ekové – nelevní v˘robci. Nechci se jich dotknout, ale o dodr-

Ïování zdravotních aspektÛ, které obuv samozfiejmû prodraÏují, neproje-

vují velk˘ zájem.... Protikladné zájmy jsou zde jasnû vidût.

Pfiitom ale, opakuji, je C. E. C. silná organizace razantnû ovlivÀující nejen

evropsk˘, ale i svûtov˘ trh. Na takové instituce bychom si tedy mûli zaãít

zvykat, nauãit se fundovanû hájit své zájmy a dÛslednû prosazovat pfiijatá

spoleãná usnesení.

Rozmlouval H. Rosík

Foto: Yvonne koneãná

Deformace chodidel jsou dÛsledkem nevhodného obouvání 
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Na jafie leto‰ního roku pfiedali zástupci Rady

studentÛ VUT do rukou b˘valého ministra ‰kol-

ství Jana Sokola petici, v níÏ sv˘mi podpisy

stvrdila nespokojenost s finanãní situací ve

‰kolství celá fiada na‰ich studentÛ. Citujeme:

„... zásadnû nesouhlasíme s trval˘m sniÏováním

rozpoãtu vysok˘ch ‰kol, zvlá‰tû pak se sniÏová-

ním státního pfiíspûvku na provoz kolejí a menz,

které se spolupodílí na poãínající sociální ne-

únosnosti studia na V· pro znaãnou ãást studen-

tÛ. Jsme toho názoru, Ïe vzdûlání by mûlo patfiit

mezi priority vlády. Je neúnosné, aby souãasní

studenti dopláceli na dlouhodob˘ nezájem státu

o investice do chátrajících kolejí, menz a ‰kolství

vÛbec...“

B˘val˘ ministr na tuto petici odpovûdûl dopi-

sem adresovan˘m místopfiedsedovi Rady stu-

dentÛ Pavlu V˘‰kovi. K nûmu se v‰ak tento do-

pis po mnoha peripetiích dostal aÏ nûkdy po-

ãátkem fiíjna, proto jej redakci pfiedal s jist˘m

zpoÏdûním. Studenty, ktefií se pod petici tenkrát

podepsali, mÛÏe v‰ak i dnes zajímat, jak nû-

kdej‰í ministr na jejich iniciativu reagoval.

Proto dopis v na‰em ãasopise otiskujeme.

Dopis od ministra

Pfiestûhovat se z rodinného domu do bytového

domu je pro ãlovûka skuteãn˘ ‰ok. V panelovém

domû jsem sice nikdy nebydlela, ale podle nej-

rÛznûj‰ích notoricky znám˘ch panelákov˘ch his -

torek mám pocit, Ïe na‰e bytovka k nûmu bohu-

Ïel nemá daleko.

Jistû si netroufám mluvit za kaÏdého, ale domní -

vám se, Ïe vût‰ina lidí by v bydlení dala pfiednost

niãím a nik˘m neru‰enému soukromí. Po‰tûstilo

se mi vyrÛstat ve víceménû klidném prostfiedí

star‰ího rodinného domu. Skuteãnost pfiestûho-

vání se do bytového domu v‰ak v mém Ïivotû

zpÛsobila mnohem více zmûn, neÏ jsem pÛvodnû

oãekávala. V podstatû jde „jen“ o souÏití s úplnû

cizími lidmi. S jejich dûtmi, s jejich televizemi,

hi-fi vûÏemi, myãkami, praãkami a jejich psy.

DÛm je nov˘. V‰ichni se pfiestûhovali vlastnû za-

ráz. Nikdo nepoÏívá „práv starousedlíka“ a nikdo

netrpí „diskriminací nového nájemníka“. Dost lidí

je ov‰em zvykl˘ch starat se za kaÏd˘ch okolností

jen o sebe a o své zájmy. JelikoÏ se stavitel domu

bohuÏel prÛzvuãností konstrukcí pfiíli‰ nezab˘-

val, máte obãas pocit, Ïe sousedi nebydlí pod vá-

mi, ale hádají se ve vedlej‰ím pokoji, neÏ kde se

vy zrovna zdrÏujete. Îe dûti z vy‰‰ího patra hrají

fotbal ve va‰em ob˘váku (pokud jste zrovna 

v loÏnici) a Ïe se vám nûkdo koupe ve va‰í vanû

(pokud jste zrovna v kuchyni). Coby nov˘ ná-

jemník si samozfiejmû kaÏd˘ svÛj byt zafiizuje, vy-

bavuje, dodûlává a pfiedûlává. Îe  nám ov‰em

pfiijde vyhroÏovat nûjak˘ pán, kter˘ bydlí o ãtyfii

vchody dál v ulici proto, Ïe vrtáme vrtaãkou do

zdi kvÛli policím v osm hodin veãer, to by mû ni-

kdy nenapadlo. Tehdy jsme si uvûdomila, Ïe ne-

bydlíme jen s lidmi z na‰eho vchodu (to zname-

ná s lidmi z deseti bytÛ), ale s lidmi z celého blo-

ku (to jest z padesáti bytÛ). To uÏ se mi zdá b˘t

docela slu‰ná „sociální skupina“ ãi chcete-li spo-

leãenství. Jakási dal‰í forma kolektivního bydlení,

tentokrát pro zmûnu v cihlové, ne panelové 

podobû.

Ná‰ dÛm bude tûÏko nûkdo pfiestavovat kvÛli

‰patnû provedené (nebo asi spí‰e úplnû vyne-

chané) zvukové izolaci. Musíme si zvyknout, nic

jiného nám ani nezb˘vá. Nicménû je to nepfií-

jemné pro v‰echny. Je to takové zvlá‰tní napûtí.

Vidíme si do talífie, jak se fiíká. Nûco vám upadne

na zem a ví o tom cel˘ dÛm. Ptáte se sám sebe:

mám jít a slu‰nû poÏádat sousedy, aby si zti‰ili 

televizi? Nechci rozhodnû nikomu kfiivdit a dou-

fám, Ïe se snad kaÏd˘ aspoÀ tro‰ku snaÏí b˘t 

k ostatním slu‰n˘. Mûla by to podle mû b˘t tako-

vá nepsaná dohoda. (Otázka je, jestli kupfiíkladu

deset let spoleãného Ïití v jednom domû takové-

to dohodû bude ku prospûchu, nebo zda po pár

marn˘ch pokusech pfiemluvit jednoho nájemní-

ka, kter˘ bude sobeãtûj‰í neÏ ostatní, zbytek 

obyvatel domu nezaãne uplatÀovat spí‰e metodu

„oko za oko, zub za zub“).

Je tedy jasné, Ïe starat se pouze o sebe, je zde

zhola nemoÏné. „MÛj dÛm, mÛj hrad“ zde tak

docela neplatí. BudiÏ tedy sláva na‰emu souãas-

nému stavitelskému umûní, díky nûmu totiÏ

shledávám nejlep‰ím fie‰ením na pofiádání hluã-

ného veãírku pozvat také v‰echny sousedy, a tak

se vzájemnû více sblíÏit a ulehãit si „souÏití s ci-

zími lidmi“.

Hana POSPÍ·ILOVÁ

Fakulta architektury

Bydlení v bytovém domû

Esej ãlovûka právû se pfiistûhovav‰ího z rodinného domu
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Stejnû jako jiné roky i letos zaãal v fiíjnu mezi studenty boj o lÛÏka ve vy-

soko‰kolsk˘ch kolejích. Pfiitom SKM VUT Brno, která spravuje asi 6 700 lÛ-

Ïek, zaznamenává letos v˘znamn˘ rozdíl v poãtu mezi uspokojen˘mi a ne-

uspokojen˘mi Ïadateli ve prospûch studentÛ. Byla totiÏ striktnû dodrÏena

pravidla, a ti studenti, ktefií je nedodrÏeli, nebyli uvedeni mezi Ïadatele 

o místo.

Letos ãekalo na lÛÏko 536 studentÛ, zatímco vloni 1 300 osob. Toto ãíslo

pfiitom není koneãné, kaÏd˘ t˘den klesá (zaãátkem podzimu je totiÏ je‰tû

dost studentÛ, ktefií svou studijní situaci mûní.) V souãasné dobû vedení

SKM registruje 514 neubytovan˘ch studentÛ, ktefií si Ïádost podali.

„DÛvodem zlep‰ení situace je kromû nastolení pfiísného pofiádku nûkolik

organizaãních zmûn. Díky nim letos získala SKM VUT 180 lÛÏek,“ vysvûtlu-

je fieditel SKM Ing. Jaroslav Grulich.

Co je dojezdnost

Kolejné studentÛ VUT ãiní v prÛmûru 690 korun mûsíãnû, nejvíce 

(1 100 Kã) zaplatí obyvatel komfortního jednolÛÏkového pokoje s pfiipo-

jením na Internet. Nejménû stojí „tfiílÛÏkáã” bez vlastního sociálního zafií-

zení – 540 korun.

Ceny jin˘ch ubytoven (mimo koleje) jsou vy‰‰í, pohybují se kolem 65 ko-

run aÏ 100 korun na den, je‰tû i v fiíjnu jsou tato místa k dispozici.

Privátní ubytování b˘vá mnohem draÏ‰í.

ProtoÏe je ménû neubytovan˘ch studentÛ, sníÏila se „doba dojezdnosti“,

t.j. minimální ãas, kter˘ student dennû projede cestou do ‰koly (jedna cesta),

aby mûl nárok na bydlení v kolejích. 

Vloni ãinila doba dojezdnosti pro první roãníky 130 minut, pro ostatní 165

minut, v zimû klesla na 130 min pro v‰echny, protoÏe nûktefií bydlící stu-

denti odpadli. Letos byla dojezdnost stanovena v‰eobecnû na 130 minut 

a po prvním doplnûní v mûsíci fiíjnu jiÏ klesla na 105 minut. 

Z kola ven

V˘povûì z kolejí dostávají ti studenti, ktefií systematicky neplní studijní po-

vinnosti. SKM se fiídí podle doporuãení pfiíslu‰né fakulty. Ta po‰le seznam

studentÛ, ktefií nestudují, a SKM jim v souladu s postupem, doporuãe-

n˘m kolegiem rektora, vypoví smlouvu o ubytování. 

Co je inkaso

Jako první v republice zahajuje vedení SKM VUT Brno bezhotovostní

systém plateb kolejného. První inkaso za mûsíc listopad se bude platit 

v prosinci a studenti si nyní zakládají úãty u âeské spofiitelny nebo IPB.

„Nejvût‰í problém je na stranû âeské spofiitelny. Student totiÏ nemá do-

klad o tom, Ïe svolil k inkasu ve prospûch úãtu SKM. Za jeho vyhotovení

spofiitelna kaÏdému úãtuje 50 Kã. Vydali jsme tedy vlastní formuláfi, kter˘

âS má bezplatnû potvrdit. To se zablokuje v poboãkách spofiitelny, které

o formuláfii nic nevûdí a vymáhají po studentech padesátikoruny,“ diví se

fieditel Grulich. „KaÏd˘ zaãátek je tûÏk˘. Celá akce se obtíÏnû rozjíÏdí 

a uÏitek se vrátí nejdfiíve po roce práce. PfiestoÏe je tato penûÏní transakce

pro banky dobr˘m obchodem, nemají zájem. Lep‰í komunikace je s IPB,“

konstatuje fieditel. Dodává, Ïe zamûstnanci SKM musejí navíc vysvûtlovat

studentÛm, co je vlastnû inkaso, a pfiimût je k tomu, aby dali pfiíkaz 

k platbû. „Domnívají se, Ïe zaloÏením úãtu transakce konãí,“ vysvûtluje 

fieditel.

SKM VUT v Brnû je prakticky jediná v republice, která pfiechází na bezho-

tovostní platby, pfiitom v cizinû se s hotov˘mi penûzi dávno nepracuje.

Manipulace s hotovostí a pfieváÏení penûz je nebezpeãné a vedení SKM

musí najímat pro spolupráci bezpeãnostní firmy. ZátûÏí pro zamûstnance

je statisícová hotovost, navíc fronty platících stresují. „KaÏd˘ mûsíc jsou 

úfiedníci vystaveni nebezpeãí, Ïe budou muset fie‰it zpronevûry. Zaãne to

nevinnû. Staãí nûkoho nezapsat, nûkomu zapomenout dát razítko. S bez-

hotovostní platbou tyto potíÏe odpadají,“ fiíká Grulich. 

Do menzy na ‰pagety

Zmûny ve stravování se chystají od 1. ledna 1999. Bude zru‰ena menza Pod

Palackého vrchem, která v souãasné dobû není vyuÏívána a celá její re-

konstrukce by pfiedstavovala náklady ve v˘‰i 80 milionÛ korun. Místo ní bude

otevfieno „Stravovací centrum I.“ s kapacitou asi 100 míst nedaleko odtud,

v lokalitû, známé mezi studenty jako vinárna Pegy. Strávníci budou mít 

k dispozici klasické obûdy na objednávku, navíc i minutky, pizzu, tûstoviny

a studené saláty. 

Pavla Hobstová

Dozorãí rada SKM VUT 

Byla ustanovena Dozorãí rada SKM VUT, která zaãala fungovat poãátkem 

akademického roku. Projednala jiÏ nûkolik vûcí, napfiíklad navrÏen˘ kolejní

fiád, kter˘ jiÏ byl vydán.

SKM fiídí fieditel, kterého jmenuje rektor na základû konkurzního fiízení, je-

hoÏ pravidla stanoví Statut VUT. UskuteãÀování v˘konÛ je v pÛsobnosti fie-

ditele a uskuteãÀování hlavní hospodáfiské ãinnosti SKM sleduje Dozorãí

rada. Ta projednává dvakrát roãnû zprávu o hlavní a hospodáfiské ãinnosti

SKM a o stavu majetku. Projednává také návrh finanãního plánu SKM, jeho

zmûny a svá stanoviska pfiedává rektorovi.

Dozorãí rada má 8 ãlenÛ, z toho 4 pracovníky a 4 studenty VUT. 

Dozorãí rada SKM má kontrolovat a koncepãnû fiídit SKM. Je kontrolním 

a poradním (ale nikoliv fiídícím) orgánem rektora.

hop

Studenti VUT dostali letos koleje snadnûji

SníÏila se doba dojezdnosti

Z kolejí a menz

fieditel SKM Ing. Jaroslav Grulich

Foto: Pavla HOBSTOVÁ
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SKM je úãelové zafiízení VUT v Brnû, které má zaji‰Èovat stravování a uby-

tování vysoko‰kolsk˘ch studentÛ, pfiedev‰ím studentÛ VUT. Rozhodující

jsou dvû kritéria. DÛleÏit˘ je rozsah a kvalita na‰ich sluÏeb, naproti tomu

stojí ekonomická nároãnost odpovídající tomuto rozsahu. Z toho vypl˘vá,

Ïe musíme pfii poskytování sluÏeb velmi peãlivû sledovat nákladovost jed-

notliv˘ch ãinností, abychom nezatûÏovali rozpoãet studentÛ. Základním

pravidlem v hospodafiení je skuteãnost, Ïe dle stávajících pfiedpisÛ jsme

povinni hradit ve‰keré osobní a vûcné náklady na stravování studentÛ.

Získat prostfiedky pro udrÏení vyrovnaného roãního rozpoãtu mÛÏeme

pouze v rámci kolejného.

V uplynul˘ch letech do‰lo z dÛvodu sniÏování nákladÛ SKM k fiadû re-

dukcí v rÛzn˘ch oblastech, od sniÏování poãtu zamûstnancÛ po uzavírání

nûkter˘ch stravovacích provozÛ. 

Za mnoho penûz 

Zejména menza Pod Palackého vrchem je zafiízením, kde dlouhodobû 

dochází k rozporu mezi vynakládan˘mi prostfiedky na zaji‰tûní provozu 

a poptávkou po stravování. 

Menza byla projektována na kapacitu 4 000 jídel vydávan˘ch ve dvou v˘-

dejnách. Mûla b˘t stravovacím centrem v oblasti, kam se mûlo pfiesouvat

celé VUT. BohuÏel z tûchto ambiciózních plánÛ se‰lo a zmûnila se i cena

jídla v menzách z 2,60 Kã, které platili studenti v dobû v˘stavby, na dne‰-

ních 19,20 Kã. Proto se nikdy poãet skuteãnû vyrábûn˘ch jídel plánované

kapacitû ani zdaleka nepfiiblíÏil a znaãná ãást menzy byla nevyuÏita. Pfii tom

náklady na vytápûní a údrÏbu ne‰ly omezit. 

Jako doãasné fie‰ení SKM pronajalo nûkteré prostory. Nelze v‰ak prona-

jmout v‰e, co není k potfiebû.

Proto náklady na jedno jídlo v této menze narostly do v˘‰e, která se 

vymyká rozumné hranici, napfi. v roce 1997 to bylo 34,82 Kã. Náklady 

v ostatních menzách se pohybují okolo 20,– Kã. Problematické jsou pfie-

dev‰ím odpisy HIM, které dosahují v˘‰e více jak 2 mil. Kã. Pfii 221. 253 vy-

roben˘ch porcích to znamená, Ïe jen odpisy tvofií v nákladech témûfi 

10 Kã na jedno jídlo. Po pûtiletém boji navrhla SKM vedení ‰koly, aby men-

za byla uzavfiena a nahrazena jin˘m stravovacím zafiízením v areálu Pod

Palackého vrchem. Vedení SKM zpracovalo nûkolik variant fie‰ení a pfied-

loÏilo je dozorãí radû k projednání. Ta rozhodla uzavfiít stávající menzu 

k 31. 12.1998 a od nového roku zajistit stravování v pfiízemních prosto -

rách bloku K1, dfiíve znám˘ch jako vinárna PEGY. Pro demonstraci podílu

této menzy na stravování studentÛ a zamûstnancÛ VUT slouÏí následující 

tabulka.                                                                                                 (jg)

Stravování v areálu Pod Palackého vrchem

Podíl poãtu vyroben˘ch porcí v menzách v roce 1997

MENZA studenti zamûstnanci cizí strávníci celkem

porce podíl porce podíl porce podíl porce podíl

Kolejní 178 600 17,88 42 653 17,03 20 233 6,48 241 486 15,46

PurkyÀova 459 984 46,04 121 192 48,39 174 128 55,77 755 304 48,36

Kounicova 284 228 28,45 60 276 24,06 95 392 30,55 439 896 28,17

Zlín 76 317 7,64 26 353 10,52 22 489 7,20 125 159 8,01

VUT CELKEM 999 129 100,00 250 474 100,00 312 242 100,00 1 561 845 100,00

Nová stravovací jednotka s pracovním názvem Stravovací centrum I by mû-

la b˘t dotaÏením na‰ich pfiedchozích krokÛ, za které povaÏujeme zfiízení

bufetu v menze PurkyÀova a Technická 8 do optimální podoby. Nabídne

zákazníkÛm pestrou paletu jídel a doplÀkÛ a provozní dobu pfiizpÛsobe-

nou místu, v nûmÏ se nachází. V nabídce budou 1–2 druhy hotov˘ch jídel

na objednávku, minutky bez objednávání, pizza, oblíbená jídla z tûstovin

a dal‰í, to v‰e za stravenky i za hotové. Náv‰tûvník tak bude mít bohat‰í v˘-

bûr neÏ v klasické menze. Pro mnohé bude asi nové i to, Ïe polévka zde

nebude souãástí obûdu, ale strávníci si ji budou moci pfiikoupit. Místo ãa-

je zde bude nabízen za pfiíznivé ceny ‰irok˘ sortiment nápojÛ. Interiér jí-

delny by mûl vytvofiit více atmosféru restaurace neÏ velkokapacitní menzy. 

Kapacita jídelny bude pfiibliÏnû 100 míst, a to bude znamenat zejména nut-

nost rozloÏení v˘dejní doby od 10 do 22 hodin. Po otevfiení bufetu

Technická 8 do‰lo k pfiesunÛm strávníkÛ v celém areálu Pod Palackého vr-

chem. Vytvofiila se tak rezerva pro stravování zamûstnancÛ ve v˘dejnû

Technická 2, která umoÏÀuje stravování více zamûstnancÛ v tomto zafiíze-

ní, pfiitom do SC I budou jídla dováÏena také z menzy PurkyÀova, takÏe

strávník najde v obou zafiízeních jídla stejné kvality. Jednou z pfiípadn˘ch

rezerv jsou i prostory urãené pro bufet v budovû PurkyÀova 118. Probûhla

jiÏ nûkterá jednání o tomto prostoru a SKM je schopna i zde nabízet stra-

vování v omezené mífie.

Jaroslav Grulich

Levnû u Pegy



23. fiíjna bylo otevfieno Relaxaãní arekondiãní centrum na katedfie tûlesné

v˘chovy a sportu Fakulty strojní VUT v Brnû. Slavnostního otevfiení se zú-

ãastnil rektor VUT v Brnû prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc., dûkan Fakulty

strojní prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., zástupci Akademického senátu

a vedení FS. Úvodní slovo ozdravém zpÛsobu Ïivota azafiazení pohybu do

denního reÏimu ãlovûka pfiednesl PaedDr. Vladimír Kolouch (KTVS FS).

Relaxaãní centrum bylo vybudováno v p r o s t o r á c h KTVS FS na Technické 2

za finanãního pfiispûní FS a VSK FS Brno. Nabízí moÏnost rekondiãního

cviãení na bicyklovém ergometru, zádovém trenaÏéru a ‰ikmé lavici, dále

doplÀková cviãení s gumov˘mi pásy, abdominizérem a jednoruãkami

a rovnûÏ 15 minutovou masáÏ na vibraãních lehátkách PROMASS. Souãástí

nabídky jsou i konzultace k optimální skladbû cviãebního programu. 

Relaxaãní centrum je k dispozici dennû od 8 do 17 hodin. 

BliÏ‰í informace: http//www2.fme.vutbr.cz/KTVS.

PaedDr. Jaroslav BOGDÁLEK

vedoucí KTVS FS

Foto: KTVS
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na VUT v Brnû

Sport

Momentka ze zápasu BuldokÛ s Havlíãkov˘m

Brodem.                             Foto: Tomá‰ VOREL

Florbalov˘ oddíl VSK Fakulty strojní se fiadí mezi

nejvût‰í prÛkopníky tohoto sportu v âeské re-

publice. Oddíl BuldokÛ, (promiÀte, cel˘ název

je VSK FS Bulldogs Brno), se skládá ze dvou 

t˘mÛ muÏÛ a z jednoho t˘mu Ïen a juniorÛ. Do

konce roku 1998 vznikne t˘m ÏáãkÛ.

T˘m muÏÛ „A” se v uplynulém roce v n e j v y ‰ ‰ í

soutûÏi zachránil na poslední chvíli, ale jiÏ po

konci sezóny pfievzala t˘m nová trenérská dvoji-

ce aihned se vrhla do práce. Po „tvrdé” letní pfií-

pravû se objevují první v˘sledky. T˘m je v nové

sezónû po pátém kole na prvním místû. Záloha

tohoto t˘mu hraje tfietí nejvy‰‰í soutûÏ v této se-

zónû aje po 6 kolech na 1. místû. 

Florbal je sport i pro Ïeny. Na‰e Ïeny stále 

úspû‰nû bojují v první lize. V t˘mu je i fiada 

reprezentantek âR, které budou v pfií‰tím roce

bojovat na mistrovství svûta ve Stockholmu. 

V leto‰ní sezónû jsou po 6 kolech na 8. místû.

Zatím nejúspû‰nûj‰ím t˘mem jsou juniofii, ktefií

se v loÀské sezónû stali mistry Moravy a Slezska.

Dále bojovali ve finálové skupinû o juniorského

mistra âR pro rok 1998, kde se po vyrovnaném

boji nakonec stali vícemistry âR. Juniorsk˘ t˘m

BuldokÛ byl nejmlad‰ím vtéto finálové skupinû,

doufejme, Ïe tito perspektivní „kluci” se jednou

prosadí i v seniorsk˘ch t˘mech. Vleto‰ní sezónû

jsou po 6 kolech na 4. místû.

Na závûr bych se rád vrátil k nadpisu tohoto

ãlánku. BohuÏel cel˘ oddíl musí hrát v‰echny

svoje zápasy v Pohofielicích, protoÏe v Brnû ne-

existuje ani jedna hala, která tomuto sportu 

vyhovuje. Pro pravidelnou tréninkovou ãinnost

vyuÏíváme tûlocviãny VUT PurkyÀova. 

Relaxaãní a rekondiãní centrum

„Brnûnsk˘“ florbalov˘ oddíl v Pohofielicích


