
V mûsíci lednu zaãala v‰em tancechtiv˘m plesová sezóna. Fakulta elektrotechniky
a informatiky uspofiádala svÛj ples v poslední den tohoto mûsíce a datum 31. 1. zde
mûlo svÛj symbolick˘ v˘znam, kter˘ prÛbûh plesu obohatil o jeden mil˘ ceremoni-
ál. Pfiesnû o pÛlnoci totiÏ konãilo tfiíleté funkãní období vût‰inû dûkanÛ, prodûka-
nÛ, jakoÏ i rektorovi, v‰em prorektorÛm, a zaãínalo období nové – s nûkter˘mi nov˘-
mi tváfiemi v ãele. A tak právû zde na plese v onu pokroãilou veãerní dobu se sym-
bolicky pfiedávaly nûkteré tyto funkce. 
Ples se konal v pfiíjemném prostfiedí Dominiku na Dominikánském námûstí a cel˘
veãer hrála do tance taneãní kapela K. Pe‰la z Brna. Ve vstupní hale v pfiízemí jste si
mohli zazpívat moravské písniãky s cimbálovou muzikou z Uherského Hradi‰tû.
Veãer rychle ubíhal, jak uÏ se dûje pfii ãemkoliv, co lidi baví. 
S úderem dvanácté ples FEI vyvrcholil skoro tak, jako tomu b˘vá na sklonku kaÏ-
dého roku, koneckoncÛ s trochou nadsázky mÛÏeme fiíci, Ïe nûkter˘m z pfiítomn˘ch
nov˘ rok sv˘m zpÛsobem jako by zaãínal – nov˘ rok v nové (ãi staronové) funkci.
Konferenciér plesu, Ing. Václav Zeman, tajemník dûkana z FEI, pfiedstavoval úãast-

níkÛm plesu dosavadního dûkana a v‰echny prodûkany z Fakulty elektrotechniky
a informatiky (i s jejich “drah˘mi poloviãkami“). Nûktefií z nich vãetnû dûkana pfie-
dávali fietûzy (symboly funkce) sv˘m nov˘m nástupcÛm. Za v‰echny jmenujme pfie-
dev‰ím novopeãeného dûkana FEI – doc. Ing. Jana M. Honzíka, CSc. Pfiedstaveni
byli téÏ  prorektofii pro nové funkãní období, jimÏ osobnû poblahopfiál rektor VUT
P. Vavfiín. O slovo se pfiihlásili také studenti, aby vyjádfiili podûkování odstupující-
mu dûkanovi doc. Ing. Jifiímu Kazellovi, CSc.
Uvolnûná plesová zábava vtiskla celému ceremoniálu spí‰e neformální, úsmûvn˘ ráz,
aã zlatû se bly‰tící fietûzy na hrudi akademick˘ch funkcionáfiÛ budily respekt.
Spokojená nálada na plese, zpÛsob konferování i trocha té studentské recese k tomu
zajisté sv˘m dílem pfiispûly, stejnû jako cimbálová muzika z Uherského Hradi‰tû, kte-
rá pfii‰la do sálu speciálnû pro tento slavnostní okamÏit zahrát a zazpívat.
(red)

Foto: A. PECKOVÁ
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Ples Fakulty elektrotechniky a informatiky

Nov˘ dûkan FEI Doc. Honzík „pfiedává funkci“ prof. V. ¤íãnému, prodûkanovi

pro II. stupeÀ denního studia na FEI.

Rektor VUT prof. Vavfiín pfieje hodnû úspûchÛ v novém funkãním období Doc. H.

Zemánkové, prorektorce pro zahraniãní styky.
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V poslední dobû vûnuji hodnû ãasu získávání nov˘ch kontaktÛ pro budoucí spolupráci
na‰í ‰koly s prÛmyslov˘mi podniky. âasto s jejich zástupci mluvím a pfiitom mû napada-
jí otázky, na které bych spolu s Vámi ráda na‰la odpovûì. Zaãnu struãnou historií.
Pfied pár lety jsme jásali nad zmûnou reÏimu a souãasnû jsme pocítili velk˘ nedostatek
financí. Ti z nás, ktefií zÛstali ve státních institucích a chtûli pokraãovat ve své práci,
anebo koneãnû zaãít dûlat to, co jim b˘val˘ reÏim nedovoloval, mûli dvû moÏnosti. Buì
dostat peníze ze státního rozpoãtu, anebo získávat prostfiedky sami. První moÏnost byla
ãasto minimální. Abychom se mohli obracet na sponzory, museli jsme se sdruÏovat, zaklá-
dat, registrovat. Vznikly tak stovky nadací, obãansk˘ch sdruÏení a spolkÛ. Získávat pro-
stfiedky nebylo zpoãátku tak sloÏité. Tak jako houfnû vznikaly nadace, vznikaly rÛzné sou-
kromé firmy, podniky, banky aj., které obecnû prospû‰né ãinnosti podporovaly.

V této dobû se tolik nehledûlo na potfieby celé organizace, ‰lo o to pfieÏít. Nûkdo skuteãnû jen pasivnû pfieÏíval, nûkomu
se naopak podafiilo realizovat dávné sny. Dokonce se zdálo, jako by ti, ktefií na své aktivity sehnali prostfiedky, byli nedo-
tknutelní. Postupnû se v‰ak situace mûnila. Mnohé podniky zanikly, moÏnost daÀov˘ch odpisÛ se zhor‰ila. Také na‰e
plány se utfiídily.
V blízké dobû bude schválen zákon o nadacích. Vût‰ina nadací se bude muset transformovat a velmi se zpfiísní podmín-
ky pro jejich dal‰í existenci. Domnívám se, Ïe takto se uzavfie první kapitola na‰ich - nûkdy „divok˘ch“ – aktivit pfii shá-
nûní penûz. Jak budeme pokraãovat dál?
V dne‰ní – druhé kapitole urãitého zklidnûní a stabilizace – je potfieba zmûnit strategii. Nastal ãas, kdybychom mûli v kli-
du dûlat svou odbornou práci. Postupnû bychom mûli pfiestat b˘t také právníky, ekonomy, bankéfii, advokáty atd. Není
dÛvod myslet si, Ïe penûz ze státního rozpoãtu bude dost. Nadále budeme muset shánût doplÀkové zdroje. Budeme se
stále obracet na bohaté, a tedy velké a silné podniky. Ale dokáÏeme sami vystupovat jako velcí a silní ? Jsme partnery pro
tyto giganty? Není dÛvod myslet si, Ïe penûz ze státního rozpoãtu bude dost. Nadále budeme muset shánût doplÀkové
zdroje. Budeme se stále obracet na bohaté a tedy velké a silné podniky. Ale dokáÏeme sami vystupovat jako velcí a silní?
Jsme partnery pro tyto giganty? Máme nadûji uspût jako jedinci s vlastním projektem ãi programem? Ze zku‰eností z nada-
ce Litera vím, Ïe malou. Marná sláva, nejsilnûji pÛsobí, jednáme-li s pfiípadn˘m sponzorem na
úrovni celé organizace, tedy celého Vysokého uãení technického. V roli prostfiedníka by mûl vystupovat rektorát. Ale kdo
konkrétnû? Tak jako má kaÏd˘ fiádn˘ podnik v organizaãní struktufie zabudováno místo pro public relations, mûli bychom
my naopak mít ve struktufie místo pro fund raising. Taková osoba v‰ak na rektorátu není. Musíme si zatím poradit jinak.
V rámci spoleãn˘ch programÛ ‰koly mÛÏeme spojit síly a pfii zaji‰Èování financí postupovat jednotnû napfiíklad pro-
stfiednictvím prorektorÛ. Pfiitom mÛÏeme vyuÏívat ekonomického a legislativního zázemí, které rektorát poskytuje.
Spoleãn˘ch programÛ najdeme jistû mnoho. Jedním je ediãní ãinnost. Pro inspiraci uvedu dva pfiíklady úspû‰ného spo-
jení sil z poslední doby – navázání spolupráce s podnikem Morpa, a.s., kter˘ poskytl papír pro tisk celého roãníku toho-
to ãasopisu, a uzavfiení smlouvy mezi VUT v Brnû a ABB o ediãní spolupráci.
MÛÏeme mít mnoho odli‰n˘ch názorÛ na potfiebnost, úãelnost ãi v˘konnost rektorátu. NemÛÏeme v‰ak popfiít to, Ïe je
reprezentantem v‰eho, co se na ‰kole dûje, Ïe odpovídá za jméno ‰koly a Ïe jeho prostfiednictvím nás vefiejnost vnímá
a hodnotí, i kdyÏ jménem ‰koly jednáme sami.

Alena Mizerová

vedoucí publikaãního oddûlení

VáÏení ãtenáfii,
rádi bychom tuto stránku pravidelnû zaplÀovali ãlánky, v nichÏ se pfiedstavitelé na‰í akademické obce budou zam˘‰-

let nad v˘vojem na‰í vysoké ‰koly, v˘sledky její ãinnosti, jejími dal‰ími perspektivami a rovnûÏ – jak jinak – i nad

aktuálními událostmi na fakultách a ostatních pracovi‰tích. Zda tato rubrika bude takto naplÀována, záleÏí na Vás.

Získáváte prostor pro vyjádfiení svého názoru, postfiehu, úvahy, komentáfie, a to i formou osobitûj‰í, vyhovující Va‰emu

naturelu. S projevem osobního názoru je pokaÏdé spojeno riziko, Ïe ne kaÏd˘ bude s Vámi souhlasit.

Po zku‰enosti z rozhovoru s jedním ãtenáfiem téÏ pfiedesílám, Ïe tyto subjektivnû prezentované názory jsou 

osobním stanoviskem jednotlivcÛ, a nemohou tedy vÏdy odráÏet mínûní redakce neboli jedné redaktorky, která si

vyhrazuje spí‰e nezávisl˘ postoj, a nikoli roli cenzora. 

Spoléhám totiÏ, Ïe si kaÏd˘ uvûdomí svou mravní odpovûdnost a svÛj ãlánek napí‰e podle svého nejlep‰ího vûdomí

a svûdomí a vyvaruje se ‰ífiení nepravdy, polopravdy, demagogie, dezinformace ãi uráÏek. Pfiála bych si, aby Va‰e

názory a komentáfie sv˘m obsahem zaujaly a podnítily ãtenáfie k zamy‰lení, dal‰ím úvahám, 

pfiípadnû diskusi. Zvlá‰tû pak vítám ty texty, jejichÏ celkové vyznûní ãi podtext pfiesáhnou konkrétní téma 

t˘kající se problematiky ‰koly zaãlenûním do ‰ir‰ího kontextu mravního, filozofického ãi spoleãenského.

Tû‰ím se na Va‰e podnûtné pfiíspûvky a doufám, Ïe tato rubrika najde své autory a ohlas mezi ãtenáfii.

Yvonne KONEâNÁ
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Zprávy z Akademického senátu3

Na svém prvním zasedání v novém roce Akademick˘ senát VUT projednával jako

stûÏejní bod metodiku rozpoãtu na rok 1997, kterou senátu pfiedloÏil rektor Vavfiín.

Aãkoliv schválení jeho návrhu pfiedcházela dlouhá diskuse, byl nakonec ve v‰ech

bodech – k viditelné úlevû rektora – pfiijat.

Návrh bez vût‰ích pfiipomínek pfiijala i vût‰ina dûkanÛ na jednání s rektorem a kves-
torem dne 20. 12. 1996. Pouze v jednom bodû nedo‰lo k vût‰inovému schválení.
T˘kal se návrhu seãíst ãástku na vzdûlávací ãinnost s pfiíspûvkem na vûdeckou a tvÛr-
ãí ãinnost a pak je dûlit v pomûru 5:1. Tímto krokem VUT vlastnû demonstruje svÛj
zájem o kvalitu i kvantitu vûdecké, v˘zkumné a umûlecké práce, která – na rozdíl
od pfiedcházejícího období – bude více finanãnû motivována. Senát sv˘m jedno-
mysln˘m pfiijetím návrhu vyjádfiil pochopení pro rektorovu my‰lenku posílit v˘zkum
na vysok˘ch ‰kolách.
V diskusi o rozpoãtu nûktefií senátofii vyjádfiili dílãí pfiipomínky. Postrádají hodno-
cení stavu ãerpání rozpoãtu, a poÏadují proto vypracování analytick˘ch ukazatelÛ
v˘sledku hospodafiení na jednotliv˘ch fakultách a rektorátních útvarech. Podle prof.
Nûmeãka je tfieba z tohoto prÛhledného hodnocení vycházet pfii sestavování finanã-
ního plánu na pfií‰tí rok.
V souvislosti s tím senátory zajímá efektivnost vyuÏití pfiidûlen˘ch finanãních pro-
stfiedkÛ a také to, zda nedo‰lo k pfiekroãení ãerpání rozpoãtu, pfiiãemÏ zdÛrazÀo-
vali, Ïe jakékoliv zmûny ve v˘‰i pfiidûlen˘ch prostfiedkÛ pro jednotlivé fondy pod-
léhají schválení v senátu.
Akademick˘ senát dále jednomyslnû pfiijal návrh na vyãlenûní rezervy ve v˘‰i 1,5 %,
umoÏÀující zmírnûní tvrdosti stanovené metodiky rozpoãtu. Akademick˘ senát pro-
jedná ãástky navrÏené rektorem a po jejich schválení bude rezerva okamÏitû roz-
pu‰tûna do rozpoãtu fakult.
Specifiãnost Fakulty v˘tvarn˘ch umûní v rámci VUT je zohlednûna stanovením indi-
viduálního koeficientu ve v˘‰i 4,5, odvozen˘m od koeficientu umûleck˘ch ‰kol. I ten-
to bod senátofii vût‰inou hlasÛ podpofiili. 
Pfii projednávání návrhu o pfiíspûvku fakult na ãinnost celo‰kolsk˘ch orgánÛ byl
vysloven názor o potfiebû vzájemné solidarity na VUT jako reakce na jin˘, ponûkud
krátkozrak˘ názor, vyjadfiující neppochopení, proã by fakulta, která nevyuÏívá slu-
Ïeb celo‰kolského orgánu, mûla na nûj z rozpoãtu pfiispívat. Podle v˘sledku hlaso-
vání lze konstatovat, Ïe nutnost solidarity a vzájemné spolupráce si uvûdomují v‰ich-
ni. 
Názorové rozdíly se projevily aÏ v otázce, v jakém pomûru by mûly fakulty pfiispívat
na celo‰kolské útvary, zda podle poãtu fyzick˘ch studentÛ, ãi podle pfiepoãten˘ch
studentÛ násoben˘ch ekonomick˘m koeficientem. Je zfiejmé, Ïe jin˘ názor zastáva-
jí ‰koly s podstatnû men‰ím poãtem studentÛ a nákladnûj‰í v˘ukou, jako jsou napfií-
klad FA ãi FaVU, neÏ fakulty o mnoho poãetnûj‰í. KaÏdou poloÏku bylo tfieba jed-
notlivû a racionálnû zvaÏovat, neboÈ nebylo moÏno ve v‰ech pfiípadech pouÏít pou-
ze jednu z obou variant.
Pfiíspûvek na tvÛrãí ãinnost bude – po oddûlení ãástek na fond aktivit vûdy a umû-
ní, na fond vûdy a umûní a na fond vûdeck˘ch a technick˘ch info–databází – dûlen
na fakulty podle stejného algoritmu jako na M·MT, tedy na základû ãástky, 
kterou fakulta získala na grantech, podle poãtu studentÛ doktorandského studia
v pomûru k celkovému poãtu studentÛ a podle pomûru profesorÛ a docentÛ k cel-
kovému poãtu uãitelÛ. 
Rektor dále doporuãuje rozdûlit tvÛrãí pfiíspûvek na fakultách tak jako v pfiede‰l˘ch
létech, to znamená na tfií díly – ãástku k dispozici dûkanovi, ãástku na doktorandy
a zbytek pro fie‰itele grantu.

(red)

Na svém 5. zasedání dne 28. ledna 1997 pfiedstavil rektor VUT pfiítomn˘m ãlenÛm

Akademického senátu VUT nové prorektory. Ti byli drtivou vût‰inou hlasÛ ve své

funkci potvrzeni. Jedinou schválenou zmûnou, odli‰nou od rektorova pÛvodního

návrhu, je poãet prorektorÛ, kter˘ se oproti dosavadním ãtyfiem zv˘‰il na pût. Tuto

zmûnu bude nutno zakotvit ve stávajícím Statutu VUT.

Jak se ostatnû vût‰ina senátorÛ shodla, odráÏí tato zmûna specifiãnost VUT danou
zvlá‰tním postavením zlínsk˘ch fakult. Ty budou jistû jako pozitivní signál vnímat
fakt, Ïe jedním z prorektorÛ je b˘val˘ dûkan Fakulty technologické ve Zlínû, kter˘
ve své nové funkci mÛÏe zasvûcenû pfiispût k dal‰ímu rozvoji zlínského vysokého
‰kolství. Prof. Vavfiín v‰ak zdÛraznil, Ïe si od nového prorektora – vzhledem k jeho
schopnostem, zku‰enostem i kontaktÛm – slibuje rozvoj celého Vysokého uãení
technického. Nûktefií senátofii v‰ak doporuãovali, aby byl jmenován i samostatn˘
prorektor pro dislokaci brnûnsk˘ch fakult (pro Brno – BrÀan).
Touto oblastí v‰ak rektor pÛvodnû zam˘‰lel povûfiit svého poradce, neboÈ strategii,
koncepci a zásadní uspofiádání brnûnsk˘ch fakult povaÏuje de facto za ukonãenou,
vyÏadující spí‰e jen „organizaãnû v˘konnou práci“. Tento názor v‰ak vût‰ina sená-
torÛ nesdílela, jak ostatnû projevili ve svém hlasování ve prospûch pûtiãlenného slo-
Ïení prorektorÛ VUT.
Na závûr projednání tohoto bodu zasedání byli prorektofii seznámeni pfied ãleny
Akademického senátu s v˘sledky hlasování a v‰em pak podûkovali za dÛvûru.

Noví prorektofii

(red)

Foto: A. Pecková

Jednalo se o rozpoãtu Noví prorektofii

Prof. Ing. Jaroslav KADR-
NOÎKA, CSc. – 
prorektor pro tvÛrãí ãinnost 
(statutární zástupce rektora)

Doc. RNDr. Petr DUB, CSc.
– prorektor pro vzdûlávací 
ãinnost

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

Doc. Ing. Leonard HOBST,
CSc. – prorektor pro dislokaci 
a stavební ãinnost

Doc. Ing. arch. Helena
ZEMÁNKOVÁ, CSc. – 
prorektorka pro zahraniãní styky
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V uplynulém funkãním období vykonával profesor

KadrnoÏka funkci prorektora pro vzdûlávací ãinnost.

K 1. únoru 1997 jej rektor jmenoval sv˘m statutárním

zástupcem a nov˘m prorektorem pro tvÛrãí ãinnost.

Je nasnadû, Ïe hlavní pozornost vedení VUT se bude

upírat právû k této oblasti, neboÈ ve svém programo-

vém prohlá‰ení i v fiadû dal‰ích projevÛ rektor VUT

zdÛrazÀoval nutnost zv˘‰it kvalitu a efektivnost

vûdecko–v˘zkumné práce. PoÏádali jsme proto pana

prorektora KadrnoÏku o rozhovor, kter˘ se chce dot˘-

kat otázek s tím spjat˘ch.

Pane prorektore, mÛÏete nám nejprve
prozradit, jak˘ jste mûl pocit, kdyÏ vás
rektor jmenoval znovu prorektorem,
tentokrát pro tvÛrãí ãinnost?
Musím pfiiznat, Ïe toto jmenování nepfii‰lo jako blesk
z modrého nebe. JiÏ pfiedtím jsme o tom s panem rek-
torem nûkolikrát hovofiili a své pfiání také pfiipojili
b˘val˘ prorektor pro tvÛrãí ãinnost a rovnûÏ pan

námûstek Ondráãek. Pfiispûla k tomu zfiejmû i skuteã-
nost, Ïe jsem pÛsobil ve funkci prodûkana Fakulty
strojní pro vûdu a v˘zkum a byl pfiedsedou komise pro
vûdeckou ãinnost pfiedsednictva Rady vysok˘ch ‰kol.

Fakt, Ïe vás rektor jmenoval prorekto-
rem a sv˘m statutárním zástupcem
svûdãí o jeho dÛvûfie k vám a k va‰im
schopnostem. Mohl byste struãnû shr-
nout, co se podafiilo va‰emu oddûlení
zlep‰it a stabilizovat v oblasti vzdûlá-
vání?
Vyvíjeli jsme pfiedev‰ím tlak, aby pfiijímání uchazeãÛ
na na‰i ‰kolu bylo orientováno základním postulátem,
vyjadfiujícím, Ïe Vysoké uãení technické je ‰kola nároã-
ná a v˘bûrová. Prosadit tento pfiístup nebylo 
pochopitelnû lehké, neboÈ po listopadu 1989 zájem 
uchazeãÛ o studium technick˘ch oborÛ u nás poklesl,
aãkoliv relativnû nízk˘ zájem o technické vzdûlávání je
v‰ude na na svûtû. Ale u nás se to projevilo o to více,
neboÈ narostl znaãn˘ zájem o humanitní pfiedmûty,
které byly v dfiívûj‰ích létech málo podporovány, aÏ
potlaãovány. NemÛÏeme tvrdit, Ïe zájem o technické
obory není, av‰ak kvalita uchazeãÛ není pfiíli‰ vysoká.
Av‰ak i za této situace bylo tfieba klást nároãné poÏa-
davky na pfiijímání uchazeãÛ.
Znaãnou pozornost jsme samozfiejmû vûnovali i otáz-
ce bakaláfiského studia, jeho proporcím i zamûfiení.
Rád bych také vzpomenul, Ïe v loÀském roce probû-
hla akreditace pûti na‰ich fakult v rámci FEANI, která
byla velice úspû‰ná a umoÏÀuje absolventÛm tûchto
fakult, aby po vykonání pfiíslu‰né praxe získali titul
evropského inÏen˘ra.

Vûnujme se teì va‰í nové oblasti 
pÛsobení, kterou je tvÛrãí ãinnost. Pan
rektor uÏ nûjakou dobu vyjadfiuje
nespokojenost se stavem tvÛrãí ãin-

nosti na VUT a volá po jejím zv˘‰ení.
MÛÏete konkretizovat, proã úroveÀ
vûdy a v˘zkumu na VUT není uspoko-
jivá?
Do listopadu 1989 byla vûdecká ãinnost na vysok˘ch
‰kolách do urãité míry trpûna, ale nebyla podporová-
na. Vysoké ‰koly hrály roli pouze vzdûlávacích institu-
cí, zatímco v˘zkum byl soustfiedûn na pracovi‰tích
Akademie vûd nebo na rezortních v˘zkumn˘ch ústa-
vech. Tato koncepce se pochopitelnû zásadním zpÛ-
sobem zmûnila. Vysoké ‰koly jsou chápány jako insti-
tuce, jejichÏ nedílnou souãástí je vûdecká a odborná
ãinnost. V souãasné dobû je nezbytné zmûnit nevyvá-
Ïené proporce mezi vzdûlávací a vûdecko–v˘zkumnou
ãinností, a proto se chceme v pfií‰tím období 
orientovat pfiedev‰ím na vûdu. K tomu je potfieba 
racionalizovat v dÛsledku diverzifikace ponûkud pfie-
bujelou oblast v˘uky, a vytvofiit tak více prostoru pro
vûdeck˘ v˘zkum. 

Kvalita i kvantita tvÛrãí ãinnosti 
fakult je odvislá od iniciativy a schop-
ností jednotlivcÛ. Jak˘m zpÛsobem ji
lze stimulovat ãi motivovat?
V˘znamné finanãní zdroje pro ‰kolu získáme pro-
stfiednictvím grantÛ. Musíme proto hledat cesty, jak
fie‰itele grantÛ finanãnû zainteresovat. Jednou z moÏ-
ností je to, Ïe se fie‰itel stane z velké ãásti správcem
finanãních prostfiedkÛ, které grantem získá. Vûdecké
pracovníky podnítíme k aktivitû i tím, Ïe jim umoÏní-
me se více vefiejnû prezentovat ve spojení se jménem
VUT, podpofiíme jejich publikaãní aktivity v pfiedních
odborn˘ch ãasopisech, ve vûdeck˘ch spisech VUT a Ïe
rovnûÏ uãiníme z Workshopu prestiÏní a více kvalitní
konferenci. 

Máme na fakultách dostatek mlad˘ch

a perspektivních pedagogick˘ch
a vûdeck˘ch pracovníkÛ?
Dotkla jste se problému, kter˘ nás velmi bolí. Je to dal-
‰í oblast, kde bude potfieba zv˘‰it na‰e úsilí. Je totiÏ
problém mladé doktorandy na ‰kole nadále udrÏet.
Kromû toho není ani úãelné, aby zejména v oblasti
praktiãtûji orientovan˘ch oborÛ doktorandi na ‰kole
po absolvování studia zÛstávali, neboÈ by mûli na krát-
kou dobu odejít do praxe a pak se na ‰kolu vrátit. Dnes
je v‰ak pravdûpodobnost jejich návratu z prÛmyslu
zpût na ‰kolu takfika nulová. 

Souvisí to jistû s platy na vysok˘ch
‰kolách, které pro tyto mladé absol-
venty nejsou nijak lákavé.
Platová úroveÀ je rozhodující faktor pfii rozhodování
mladého ãlovûka, zakládajícího rodinu.

Je v‰ak plat to jediné, naã mÛÏeme
mladé odborníky do ‰koly pfiilákat?
Podmínky na univerzitû jsou v mnoh˘ch ohledech lep-
‰í neÏ v prÛmyslu. Lákavou je i moÏnost vyjíÏdût na
zahraniãní konference, prezentovat tam v˘sledky své
ãinnosti a navazovat kontakty. 

Je známo, Ïe prostfiedky získané
z ministerstva ‰kolství nemohou v plné
mífie pokr˘t narÛstající potfieby ‰koly.
Proto je potfieba hledat zdroje jinde,
a to pfiedev‰ím ve spolupráci s prÛ-
myslem. Jak si tuto spolupráci pfied-
stavujete?
Spolupráce s prÛmyslem tu samozfiejmû vÏdycky byla,
ov‰em úroveÀ prací vykonávan˘ch pro prÛmysl má
‰irokou ‰kálu, od tûch skuteãnû ‰piãkov˘ch, jejichÏ
v˘sledky opravdu prezentují ‰kolu, aÏ po práce takfika
servisního charakteru. Samozfiejmû v‰echny tyto akti-

Prof. Ing. Jaroslav KadrnoÏka, CSc.
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servisního charakteru. Samozfiejmû v‰echny tyto akti-
vity jsou sv˘m zpÛsobem pro ‰kolu pfiínosem. Je v‰ak
tfieba preferovat a oceÀovat právû kvalitní práce kon-
cepãního charakteru, které pfiedstavují tu nejvy‰‰í 
úroveÀ ‰koly. Takovou práci, podloÏenou mnoha v˘po-
ãty a zku‰enostmi z mnoha oblastí, je ostatnû daleko
obtíÏnûj‰í a nároãnûj‰í vypracovat, vÏdyÈ je oponována
samotn˘m prÛmyslem, a musí b˘t proto velice kvalit-
ní. Domnívám se, Ïe v jistém ohledu není tento typ prá-
ce zatím plnû doceÀován.
Objem spolupráce s prÛmyslem po hlubokém propa-
du poãátkem 90. let pomalu vzrÛstá. BohuÏel prÛmy-
sl zatím není schopen zadávat dlouhodobé koncepãní
a v˘vojové úkoly, protoÏe se obává, Ïe se mÛÏe kon-
kurence dozvûdût, kam orientuje svÛj v˘zkum. Proto
radûji ‰kole zadává konkrétní otázky. Ale aby ‰kola na
nû mohla odpovûdût, musí b˘t ve svém v˘zkumu
napfied a tyto otázky pfiedjímat a mít je pfiedem ujas-
nûné.

Co tedy udûlat proto, aby prÛmysl
pfiikládal vût‰í váhu takto pojatému
v˘zkumu na ‰kole?
Jednou z moÏností se jeví, Ïe prÛmysl bude na dlou-
hodobé úkoly ‰kole pfiispívat pro její volné pouÏití tak,
aby si mohla pfiedstih ve v˘voji a v˘zkumu vytvofiit.
Takovéto prostfiedky v‰ak dosud nepatfií do náklado-
v˘ch poloÏek firem, lze je poskytovat aÏ ze zisku. Snad
ale dojde k tomu, Ïe takto vynakládané prostfiedky by
mohly b˘t z hlediska daÀového zafiazeny do náklado-
v˘ch poloÏek, jin˘mi slovy byly by odpoãitatelnou
poloÏkou z daÀového základu, coÏ by pak mohlo b˘t
pro prÛmysl zajímavûj‰í. Musíme si pragmaticky uvû-
domit souvislost, Ïe velik˘ schodek v na‰í obchodní
bilanci souvisí také s tím, Ïe ná‰ prÛmysl nemá export-
ní sílu, neboÈ nenabízí totálnû nové ‰piãkové vûci,
o které by mohl b˘t na trhu zájem. Je na nás, abychom
tuto souvislost mezi nedostateãnou podporou vûdy
a schodkem v zahraniãním obchodû dostateãnû zdÛ-
razÀovali.

Pane prorektore, máte pfied sebou
jistû nároãné období. DokáÏete urãit,
ãeho byste chtûl za ta tfii léta docílit
ve své funkci?
Moje odpovûì shrne to, o ãem jsme jiÏ hovofiili. M˘m
cílem bude posunout ‰kolu proporãnû blíÏe k linii
vûdecko–v˘zkumné, to znamená posílit vûdu. Rád bych
pfiispûl k tomu, Ïe se zv˘‰í prestiÏ VUT i v mezinárod-
ním mûfiítku. K tomu bude zapotfiebí také získání
finanãních prostfiedkÛ na rozvoj ‰koly. 

Dûkuji vám za rozhovor a pfieji vám
úspûchy ve va‰í práci.

Y. KONEâNÁ

Foto: A. PECKOVÁ

Struãn˘ Ïivotopis prof. Ing. Jaroslava KadrnoÏky, CSc.

Narozen 6. 3. 1938 v Re‰icích.
1955 – 1960 vysoko‰kolské studium na Strojní fakultû âVUT Praha, specializace: tepelné centrály;
1960 – 1964 energetikem ve Îìársk˘ch strojírnách;
od r. 1963  externí vûdecká aspirantura na VUT Brno;
od r. 1964  odborn˘m asistentem na katedfie tepelnû energetick˘ch zafiízení na VUT v Brnû;
1966 obhájil vûdeckou hodnost kandidáta technick˘ch vûd;
1967 – 1968 zamûstnán na ãásteãn˘ úvazek v ORGREZ Brno pro doplnûní odborné praxe;
1968 habilitace;
1969 jmenován docentem pro obor stavba energetick˘ch strojÛ a zafiízení;
1990 jmenován profesorem pro obor stavba tepeln˘ch energetick˘ch zafiízení;
1990 – 1994 prodûkanem Fakulty strojní pro vûdu a v˘zkum, statutární zástupce dûkana;
1994 prorektorem pro vzdûlávací ãinnost a statutární zástupce rektora;
od r. 1997  prorektorem pro tvÛrãí ãinnost a statutární zástupce rektora.

Vûdeck˘ a odborn˘ profil

Teorie tepelné energetiky, tepelné turbíny, paroplynové elektrárny, akumulace energie, moderní a ekologicky
pfiijatelné zpÛsoby v˘roby elektrické energie a tepla

Z ãinnosti

– KniÏní publikace (napfi. Paroplynové elektrárny a teplárny z r. 1981);
– Pfiíspûvky na mezinárodních konferencích a v zahraniãních ãasopisech (21); ãlánky v ãs. vûdeck˘ch

a odborn˘ch ãasopisech (42); pfiíspûvky ve sbornících na ãs. vûdeck˘ch a odborn˘ch konferencích (28);
skripta (celkem 15 titulÛ); pfiedná‰ky na Fakultû strojní; patenty a autorská osvûdãení (18); v˘zkumné 
zprávy (106); posudky; ostatní publikace (57).

âlenství a funkce

– v komisích pro vûdecké hodnosti
– ve vûdeck˘ch radách vysok˘ch ‰kol
– v pfiedsednistvu Rady vysok˘ch ‰kol
– v komisích pro státní závûreãné zkou‰ky
– v mezinárodních a národních odborn˘ch organizacích
– v redakãních radách
– v sekcích vûdeck˘ch konferencí
– v komisi Grantové agentury âR
– v dozorãích radách a pfiedstavenstvu (napfi. a.s. Královopolská, a.s. První brnûnská aj.)
– pfiedseda správní rady Nadace Fakulty strojní
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Rektorát oznamuje
Fraktální svût
Od 24. února do 18. bfiezna 1997 je v aule Rektorátu Vysokého uãení technického
v Brnû otevfiena v˘stava obrazÛ vytvofien˘ch poãítaãovou technikou s názvem
Fraktální svût, kterou pofiádají Francouzské velvyslanectví v âeské republice a Vysoké
uãení technické v Brnû s laskavou podporou Francouzského institutu v Praze
a Alliance Francaise v Brnû. V˘stava je souãástí dnÛ francouzské kultury, festivalu
Bonjour Brno ‘97.

(red)

Rufis ‘97
Ve dnech 24. aÏ 27. 9. 1997 se v Praze uskuteãní mezinárodní konference RUFIS ‘97
– „Role of Universities in the Future Information Society“, kterou organizuje âVUT
pod zá‰titou M·MT a s podporou fieditele UNESCO. Cílem konference je informo-
vat nej‰ir‰í obec uãitelÛ o trendech v˘voje nástrojÛ a metod vzájemné 
komunikace v blízké i vzdálenûj‰í budoucnosti.
24. 9. 1997 se bude konat âesko–slovenská konference,
25. – 27. 9. 1997 se uskuteãní mezinárodní ãást konference.
Diskuse ke konferenci zaãne probíhat od 1. 3. 1997 také na síti INTERNET. 1. bfie-
zen je také datum pfiedbûÏné registrace a datum zaslání abstraktÛ. Zaslání pfiíspûv-
ku má koneãn˘ termín 1. 5. 1997. Potvrzení pfiijetí pfiíspûvku je 1. ãervence 1997.
Plné informace o konferenci získáte na adrese:
http://www.cvut.cz/cp1250//cc/icsc/NII/index.html.

(red)

SKM VUT oznamuje
Îádost o ubytování studentÛ
Nejpozdûji do 15. bfiezna mohou studenti podávat vyplnûné Ïádosti o ubytování
v kolejích VUT na fieditelství Správy kolejí a menz, Kolejní 2, paní Faitzové, organi-
zaãní útvar, dvefie ã. 130.

Bufet na Fakultû chemické
Dne 10. února 1997 byl otevfien nov˘ bufet na Fakultû chemické VUT v Brnû,
Veslafiská 230. Bufet se nachází v pfiízemí hlavní budovy pfiímo za vrátnicí. Provozní
doba je v pracovní dny od 8 do 15 hodin.
Nakupovat mÛÏete za hotové, vybran˘ sortiment i na „volné stravenky“ nebo na pou-
kázku EXIT. Za jednu volnou stravenku si vyberete napfi. pizzu, smaÏen˘ fiízek, dvû
bagety nebo tfii obloÏené chlebíãky. Z dal‰ího sortimentu Vám nabízíme hot dog,
balen˘ salám, balen˘ s˘r, pro milovníky sladkostí jsou pfiipraveny napfi. ãokoládové
tyãinky, oplatky, koláãe apod. Z nápojÛ si pak mÛÏete vybrat kávu, ãaj, 
minerálku, dÏus. Prostfiedí je zafiízeno i pro pfiímou konzumaci potravin na místû
samém.
Vûfiíme, Ïe se budete v novém bufetu cítit dobfie a s nabízen˘m sortimentem bude-
te spokojeni. O Va‰i pohodu se postarají a Va‰e pfiání se budou snaÏit splnit pra-
covnice V· menzy Kounicova.

Elena ADÎIOVSKÁ

INZERCE
ZamûstnancÛm VUT se nabízí k prodeji garáÏ na Kraví hofie. 
Volat mÛÏete paní ·ípovou, po 18 hod. , tel. 75 90 78.

Dûní na fakultách
Fakulta strojní – Sjezd dûkanÛ strojních fakult

KaÏd˘m rokem se koná na nûkteré z ãesk˘ch a slovensk˘ch

strojních fakult sjezd dûkanÛ strojních fakult vysok˘ch ‰kol

âeské a Slovenské republiky. Letos toto setkání pofiádala

Fakulta strojní VUT v Brnû. Ve dnech 22. aÏ 23. ledna 1997 se

do Brna sjelo na 35 zástupcÛ z 10 fakult.

Termín schÛzky byl vybrán v souvislosti s nástupem nov˘ch akademick˘ch funkcio-
náfiÛ na vût‰inû fakult. Cílem tedy bylo uzavfiít starou a otevfiít novou etapu spolu-
práce mezi fakultami.
Stávající dûkani nejprve pfiedstavili akademické funkcionáfie na nové funkãní obdo-
bí. Poté zástupci fakult ve sv˘ch krátk˘ch vystoupeních seznámili pfiítomné s ãin-
ností sv˘ch fakult v uplynulém období a poukázali na nûkterá specifika a aktuální
problémy vyÏadující dal‰í fie‰ení, z nichÏ nûkteré jsou spoleãné více fakultám a mají
tedy obecn˘ charakter (napfi. vysoká propadovost studentÛ, zejména v prvém roã-
níku, potfieba akreditace bakaláfiského studia, nedostatek mlad‰ích pedagogick˘ch
a vûdeck˘ch pracovníkÛ, klesající zájem mládeÏe o studium na strojních 
fakultách a na druhé stranû neb˘val˘ zájem podnikÛ o absolventy strojních fakult,
aj.) Aktuálním tématem jednání byla rovnûÏ problematika akreditace strojních 
fakult, k níÏ se vyjádfiil ãlen akreditaãní komise âR pro technické ‰koly prof. Li‰ka.
Ten pfiítomné seznámil s podmínkami udûlování akreditace oborÛ strojních fakult,
pfiiãemÏ poukázal na nûkteré negativní zku‰enosti s akreditací pedagogick˘ch 
fakult.
Na základû tûchto a dal‰ích problémov˘ch okruhÛ byly úãastníky sjezdu formulo-
vány námûty pro jednání na pfií‰tím sjezdu dûkanÛ, které se uskuteãní ve dnech 
22. aÏ 24. záfií 1997 v Ko‰icích.

(red)

Fakulta podnikatelská – Den otevfien˘ch dvefií

V úter˘ dne 28. 1. 1997 se konal v aule Q na ul. Technické
„Den otevfien˘ch dvefií“ Fakulty podnikatelské VUT v Brnû.
Pfieplnûn˘ sál i v tomto roce svûdãí o velkém zájmu studentÛ
stfiedních ‰kol nejenom o bakaláfiské studium, ale také o ãtyfi-
leté distanãní ekonomicko–manaÏerské studium britského
typu s udûlením britského akademického titulu BA (Hons). 
Tato forma studia je v souãasné dobû v závûreãné fázi pro-

jednávání. Dûkan fakulty Doc. Rais, prodûkan pro studijní záleÏitosti Prof. Mezník
i vedoucí studijního oddûlení Mgr. Záruba odpovídali na fiadu dotazÛ zájemcÛ o stu-
dium a podávali i podrobné informace o podmínkách pfiijímacího fiízení pro ‰kolní
rok 1997/98 vãetnû vyplÀování pfiihlá‰ek ke studiu a pfiípadn˘ch pfiestupÛ z fakult
jin˘ch vysok˘ch ‰kol v mûstû Brnû. ¤adu dotazÛ v jiÏ neformální ãásti zodpovídali
také ãlenové 
akademického senátu ãásti studentské komory fakulty – ·tûpán Hakl a Lubo‰ Krapka.
V ãervnu t. r. podáme touto cestou informace o prÛbûhu a v˘sledcích 
pfiijímacího fiízení.

Petra HENDRYCHOVÁ



Ve dnech 17. – 19. fiíjna se uskuteãnilo jiÏ 7. Sympozium

Danube Adria Association for Automation & Manufactoring –

DAAAM. Asociace byla zaloÏena 5. listopadu 1990 na vídeÀ-

ském sympoziu pfii pfiíleÏitosti 175. v˘roãí Technické uni-

verzity ve Vídni. 

DAAAM poskytuje kaÏdoroãní pfiíleÏitost pro inÏen˘ry, vûdce a fiídící pracovníky prÛ-

myslu z dunajsko–jadranského regionu k pfiedvedení sv˘ch prací a k v˘mûnû zku‰e-

ností z oblasti automatizace a metrologie. K úãasti jsou vÏdy upfiímnû zváni i zájem-

ci z dal‰ích zemí. Na v‰ech sympoziích mûla âeská republika své zástupce, jde celkem

jiÏ o 112 autorÛ, ktefií mají své pfiíspûvky v nûkterém ze SborníkÛ.
Poslední 7. sympozium bylo organizováno u pfiíleÏitosti oslav 1000 letého v˘roãí
Rakouska. Probûhlo pod zá‰titou
– Dunajské rektorské konference, reprezentované Prof. J. Sunjiãem, rektorem 

Univerzity v Záhfiebu,
– âestného rektorského komitétu DAAAM, kde VUT bylo zastoupeno rektorem

VUT Prof. P. Vavfiínem.
Prof. J. Sunjiã a Prof. B. Kataliniã – prezident mezinárodního komitétu DAAAM –
v úvodu sympozia pfiednesli své my‰lenky i návrhy na dal‰í v˘voj spolupráce uni-
verzit podunajské lokality, kam je zahrnuto i VUT.
O rozsahu konference lze struãnû uvést:
– bylo pfiihlá‰eno více neÏ 350 pfiíspûvkÛ,
– do Sborníku sympozia bylo zahrnuto 250 pfiíspûvkÛ,
– z âeské republiky je ve Sborníku obsaÏeno 31 pfiíspûvkÛ a dal‰í 4 pfiíspûvky 
byly zahrnuty do programu konference bez zahrnutí do  Sborníku;

– tyto pfiíspûvky byly reprezentovány 49 autory, a to z VUT v Brnû (FEI, FT, FS), 
âVUT v Praze (FS), V·B TU Ostrava (FS, FEI, FMM) a Mendelovy ZU v Brnû.

DAAAM je pfiíleÏitostí pro mladé autory, ktefií mohou v mezinárodním prostfiedí
pfiedvést v˘sledky své vûdecké práce a mohou rovnûÏ navázat úãinné partnerské
vztahy k mezinárodní spolupráci.
V rámci zahájení sympozia pfievzal prorektor VUT pan doc. Ing. Vojtûch Mencl, CSc.,
v zastoupení pana rektora prof. Vavfiína, CERTIFIKÁT ..., vydan˘ u pfiíleÏitosti 1000
letého v˘roãí Rakouska prezidentem mezinárodního komitétu DAAAM panem prof.
Branko Kataliniãem, jako ocenûní Vysokého uãení technického v Brnû za úspû‰né
zorganizování 4. Sympozia DAAAM, které se uskuteãnilo v záfií 1993 v prostorách
Fakulty strojní.
V roce 1997 bude jiÏ 8. mezinárodní DAAAM Sympozium organizováno
v Dubrovníku. Na organizaci se budou spoleãnû podílet v‰echny chorvatské 
univerzity. V‰ichni zájemci jsou upfiímnû a srdeãnû zváni k aktivní úãasti.
BliÏ‰í informace získáte na adrese:
Katedra automatizace a fiídící techniky,
Fakulta technologická ve Zlínû, VUT Brno,
nám. TGM 275, 762 72 Zlín,
Tel./Fax: 067 – 721 15 21
E–mail: balate@zlin.vutbr.cz

Prof. Ing. Jaroslav BALÁTù, DrSc.

prezident národního komitétu

DAAAM – âeská republika
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7 Konference, semináfie

Ve dnech 27. aÏ 30. 1. se konala v hotelu Panorama v Blansku 5. mezinárodní vûdec-
ká konference pofiádaná Podnikatelskou fakultou VUT v Brnû, a to ve spolupráci
s Nottingham Business School na Nottinghan Trent University v Anglii. Byla zamû-
fiena na problematiku hospodáfiského rozvoje a rozvoje podnikání v zemích stfiední
a v˘chodní Evropy v procesu transformace národních ekonomik a jejich integrace
do Evropského hospodáfiského spoleãenství.
V rámci vzájemné spolupráce Magistrátu mûsta Brna a Fakulty podnikatelské nav-
‰tívili hosté konference ve stfiedu dne 29. 1. 1997 historické prostory Nové radnice
a v Rytífiském sále je pfiijala primátorka mûsta Brna JUDr. Dagmar Lastovecká.

Konference se zúãastnilo ze dvanácti zemí více neÏ 70 specialistÛ, odborníkÛ
z v˘znamn˘ch univerzit, napfi. z USA, Velké Británie, ·panûlska, Polska, Dánska,
Slovenska, Litvy, Nûmecka, Rumunska. Zajímavou souãástí a souãasnû i novinkou
programu je nabídka minikurzÛ a prezentace softwaru „Strategické hry po Internetu“.
V˘sledky jednání vãetnû definovaného smûru dal‰ího rozvoje v zemích stfiední
a v˘chodní Evropy budou poskytnuty bruselskému zadavateli grantu této v pofiadí
jiÏ páté konference.

Petra HENDRYCHOVÁ

7. Sympozium DAAAM ve Vídni

Fakulta podnikatelská – 5. mezinárodní vûdecká konference



V letním semestru 1996 byl hostujícím profesorem na

Fakultû elektrotechniky a informatiky dr. Ing. Jifií

Sobota z Fachhochschule Wiesbaden (FHW). Zajímalo

nás, jaké dojmy si tento rodák z Moravy, úspû‰nû

pÛsobící na nûmecké vysoké ‰kole, z pobytu u nás

odnesl, a proto jsme jej poÏádali o následující rozho-

vor. 

Pane profesore, co vás pfiivedlo k nám
do Brna?
Pocházím z jiÏní Moravy a uÏ tato skuteãnost nûco
napovídá. Pfii jednom ze sv˘ch pobytÛ zde jsem nav‰tí-
vil ústav radioelektroniky. Tehdy je‰tû bez konkrétních
pfiedstav, av‰ak brzy jsem zjistil, Ïe si rozumíme. Pak
následovaly první v˘mûnné akce. Josef Kfienek, mimo-
chodem znám˘ závodník jezdící v autech firmy ·koda
a studující u nás na FHW, projevil zájem o diplomovou
práci na VUT v Brnû. Ze strany VUT pfii‰el zájem stu-
denta Tomá‰e Mûfiínského vypracovat diplomovou prá-
ci na fakultû v Rüsselsheimu a u firmy Opel, která má
v tomto mûstû své nejvût‰í v˘vojové stfiedisko.
Vzhledem k pozitivnímu dojmu, kter˘ tam zanechal,
r˘suje se do budoucna perspektiva, Ïe nebude jedin˘m
studentem, kter˘ s firmou Opel spolupracoval.

Vzájemné kontakty se zfiejmû pak roz-
víjely dál...
Ano. Dr. Sigmund z ústavu radioelektroniky prostfied-
nictvím FHW získal prestiÏní stipendium na roãní pro-
fesuru, která je spojena se jménem konstruktéra prv-
ního elektronického poãítaãe na svûtû – Konráda
Zuseho – a kterou udûluje Deutcher Akademischer
Austauschdienst (DAAD).
Dále pak zapojení obou ‰kol do programu TEMPUS
znamenalo dal‰í krok v na‰í vzájemné spolupráci 
a umoÏnilo pravidelné studijní pobyty studentÛ a uãi-
telÛ. Jako první projevili zájem právû studenti dr.
Sigmunda na FHW, neboÈ jeho pfiedná‰ky o zpracová-
ní fieãov˘ch signálÛ zaujaly natolik, Ïe se více studentÛ
rozhodlo napsat diplomovou práci na toto téma, a to
pokud moÏno pfiímo u pramene, tedy na VUT. Také na
stavebních fakultách obou ‰kol zaãaly v˘mûnné poby-
ty v rámci programu Tempus. Zájem studentÛ je sice
velk˘, av‰ak naráÏí na jisté potíÏe.

Mohl byste uvést, o jaké jde?
Na stranû ãesk˘ch studentÛ je to pfiedev‰ím jazyková
bariéra, neboÈ jednoznaãnû preferují studium angliãti-
ny. Na stranû studentÛ nûmeck˘ch spoãívá hlavní potíÏ
v tom, Ïe v zájmu zachování jistého vy‰‰ího Ïivotního
standardu se nechávají ãásteãnû zamûstnávat u firmy,
coÏ jim pak ov‰em studium ztûÏuje, a tedy i prodluÏu-
je. Pobyt na ãeské fakultû by jejich studium jiÏ neú-
nosnou mûrou dále prodluÏoval. Proto si teì mohou
dovolit dûlat pouze diplomovou práci na ãeské vysoké
‰kole. Na‰ím cílem je oboustranné uznání zkou‰ek,
tedy v˘mûna bez ztráty semestru. 

Jak hodnotíte vá‰ vlastní pobyt na
VUT v Brnû?
PÛsobil jsem zde jeden semestr jako hostující profesor
a mûl jedineãnou pfiíleÏitost dÛkladnû poznat tuto ‰ko-
lu takfiíkajíc zevnitfi. ZúãastÀoval jsem se denního Ïivo-
ta v ústavu radioelektroniky, byl jsem v kontaktu nejen
s docenty a profesory, ale i se studenty, byl jsem uby-
tován pfiímo na kolejích a mûl jsem moÏnost stát se ãle-
nem komise u státních závûreãn˘ch zkou‰ek, coÏ bylo
pro mû vynikající zku‰eností a zajímav˘m poznáním.

Pfii svém pobytu na VUT jste mohl
porovnávat ãeskou a nûmeckou vyso-
kou ‰kolu. Objevil jste pfiitom nûjaké 
zásadní rozdíly?
Studium na ãesk˘ch technick˘ch univerzitách navazu-
je na znalosti poÏadované u pfiijímacích zkou‰ek
a poskytuje podstatnû hlub‰í odborné znalosti, je
obsaÏnûj‰í i rozsáhlej‰í, zahrnuje 1 300 v˘ukov˘ch
hodin oproti 200 hodinám na nûmeck˘ch univerzitách.
Tato ‰ífie studia také umoÏÀuje, aby se studenti mohli
vûnovat i studiu napfiíklad cizích jazykÛ, ekonomick˘ch
a spoleãensk˘ch vûd a rozvoji rétorick˘ch schopností.
Velmi mû právû pfiekvapila úroveÀ vefiejného vystupo-
vání ãesk˘ch studentÛ v semináfii a pfii státní závûreãné
zkou‰ce. V Nûmecku obvykle studenti opou‰tí ‰kolu,
aniÏ by se vÛbec nûkdy ústnû vyjádfiili.

Obsah, zpÛsob, kvalita studia a pfiipra-
venost studentÛ se pak projeví  v pra-
xi. Co v tomto smûru pozorujete?
Vidím, Ïe v âeské republice jsou absolventi technick˘ch
i pfiírodovûdn˘ch smûrÛ ve vefiejném Ïivotû mnohem
silnûji zastoupeni neÏ v Nûmecku a tû‰í se podstatnû
vy‰‰í prestiÏi. Podívejte se tfieba na sloÏení vlády ãi par-
lamentu. V Nûmecku není obvyklé, aby techniãtí ãi pfií-
rodovûdeãtí odborníci byli nûjak v˘znamnû vefiejnû ãin-
ní. Má to své objektivní pfiíãiny, ale souãasnû to vypl˘-
vá i z jejich nezájmu a ãásteãnû i z neschopnosti ve
vefiejné sféfie pÛsobit.
Dokonce ve vedení prÛmyslov˘ch podnikÛ je jejich
zastoupení spí‰e v˘jimkou.

Z rozhovoru s vámi je zfiejmé, Ïe jste
byl s pobytem u nás velmi spokojen.
Proto se ptám, zda byste mûl zájem
na VUT zase nûkdy jako hostující pro-
fesor pÛsobit?
Velmi rád a bylo by mi potû‰ením, kdyby k tomu do‰lo
co nejdfiíve.

Pane profesore, dûkuji vám za rozhovor.
Yvonne KONEâNÁ

Prof. dr. Ing. Jifií Sobota
nar. 22. 5. 1945 v âechách

Studium na Stfiední prÛmyslové ‰kole strojnické
v Praze, dálkové studium na Fakultû stavební âVUT
v Praze.
Od roku 1968 pokraãování ve studiu na
Rheinisch–Westfalische Technische Hochschule
(RWTH) v Cáchách.
Asistentem v RWTH, v roce 1984 doktorát.
1984 – 1990 zamûstnán ve firmû Braun v Kronbergu
(v˘zkum, v˘voj).
1990 profesorem na Fakultû elektrotechniky –
Fachhochschule Wiesbaden.
1994 – 1996 prorektorem.
V letním semestru 1996 hostujícím profesorem na FEI
VUT v Brnû, vyuãoval v kurzu Elektronik in Deutch
a v kurzu Mûfiení mechanick˘ch kmitÛ.

Foto: Anna PECKOVÁ
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Zahraniãní oddûlení Rektorátu Vysokého uãení technického v Brnû jiÏ pát˘m 
rokem úspû‰nû rozvíjí spolupráci se zahraniãními univerzitami v rámci projektu
Tempus Evropského spoleãenství. Nov˘ projekt Tempus smûfiuje k hlub‰í spolupráci
se zahraniãními partnery orientované na internacionalizaci studia na ãesk˘ch uni-
verzitách a jeho srovnatelnost se západními univerzitami (napfi. v otázkách studij-
ních oborÛ, hodnotících kritérií).
Se zamûfiením projektu i s pfiehledem zahraniãních univerzit, s nimiÏ zahraniãní
oddûlení v roli koordinátora i kontraktora spolupracuje, se mÛÏete v souãasné dobû
seznámit také na velik˘ch modr˘ch panelech, umístûn˘ch ve vstupních prostorách
Rektorátu VUT. Cizojazyãné texty (v angliãtinû i francouz‰tinû) jsou doplnûny cha-
rakteristick˘mi fotografiemi zemí a zúãastnûn˘ch ‰kol. Tyto panely byly instalovány
na veletrhu Gaudeamus ‘96 loni ve dnech 9. aÏ 12. fiíjna v pavilonu H na 
brnûnském v˘stavi‰ti jako jedna z forem prezentace Vysokého uãení technického.

Pfiehled univerzit, ‰kol a podnikÛ, s nimiÏ zahraniãní oddûlení VUT pfii projektu
Tempus spolupracuje:
• Vysoká ‰kola báÀská, Ostrava
• Západoãeská univerzita, PlzeÀ
• University of Strathclyde, Glasgow (Velká Británie)
• Université Joseph Fourier, Grenoble (Francie)
• University of Huddersfield (Velká Británie)
• École d ’ Architecture de Paris, La-Villette (Francie)
• Université de Bretagne Occidentale, Brest (Francie)
• École d’Architecture de Nancy (Francie)
• Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby (Dánsko)
• ESIEE, Paris (Francie)
• University College of Kalmar (·védsko)
• Fachhochschule Wiesbaden (Nûmecko)
• INSA Rennes (Francie)
• Universita degli studi di Bari (Itálie)
• University of Brighton (Velká Británie)

• ABB Brno
• Technologick˘ park
• Královopolská Brno
• VERONICA Brno
• Intercom Praha

S potû‰ením jsem pfiijala návrh paní redaktorky Mgr. Koneãné vûnovat ãást

„Událostí na VUT“ studentské obci.

Zahraniãní oddûlení Rektorátu VUT sleduje a reaguje na rÛzné nabídky student-

ské mobility. I kdyÏ informace pfiedáváme bezprostfiednû na fakulty a objevují se

v zápisech z kolegia rektora, chtûli bychom vyuÏít ãasopisu k upozornûní na ty nej-

v˘znamnûj‰í aktivity i na blíÏící se termíny k pfiedkládání pfiihlá‰ek.

Pro toto ãíslo ãasopisu nabízíme následující informace:
– Informace o blíÏící se soutûÏi Honeywell Futurist Competition 1997 najdete na
internetové adrese: http://www.honeywell.be

– Evropská organizace pro nukleární v˘zkum (CERN) organizuje pro studenty:
• letní technick˘ studentsk˘ program,
• letní doktorandsk˘ studentsk˘ program.

– Postgraduální kurz managementu v oblasti Ïivotního prostfiedí v Holandsku.
Uchazeãi musí mít dokonãené vysoko‰kolské vzdûlání na úrovni hodnosti „Master“.
Uzávûrka pfiihlá‰ek je 1. bfiezna 1997.

– Vûdec na kalifornské univerzitû pan Aaron Cartpenter nabízí kurzy managementu
ve stavebnictví pro ãeské odborníky. MoÏná témata jsou:
• fiízení mezinárodních staveb,
• pouÏití poãítaãÛ pfii fiízení staveb,
• otázky bezpeãnosti.

– Fond pro americká studia sponzoruje ve spolupráci s univerzitou v Georgetownu
a Karlovou univerzitou Americk˘ institut pro politické a ekonomické systémy v Praze.
Jedná se o 3 t˘denní intenzivní v˘uku sloÏenou z pfiedná‰ek, diskusí a rÛzn˘ch akcí
urãen˘ch zhruba pro 120 studentÛ ze stfiední a v˘chodní Evropy a pro asi 10 aÏ 15
AmeriãanÛ. Institut v souãasné dobû pfiijímá pfiihlá‰ky studentÛ na leto‰ní semináfi,
konan˘ od 12. ãervence do 3. srpna 1997. Informaãní broÏura je pro zájemce k
nahlédnutí na zahraniãním oddûlení rektorátu. MÛÏete také pfiímo  kontaktovat:
Ann DERKER,Director of International Programmes
tel: 00 1 202 986 0384, 00 1 202 986 0390, e–mail: aipes@tfas.org

– Na Internetu je nyní k dispozici WORLDWIDE CLASSROOM. Jsou to informace
o studijních programech na zahraniãních ‰kolách a naleznete je na adrese:
http://www.worldwide.edu

– Chemická fakulta Technologické univerzity v Chalmers, ·védsko, nabízí meziná-
rodní program pro rok 1997/98 v oblasti Procesní technologie udrÏitelné vzhledem
k Ïivotnímu prostfiedí. Internet:www.che.chalmers.se/master/

ZpfiesÀující materiály Ïádejte na zahraniãním oddûlení rektorátu, Ing. ·tikarová, tel.
41 12 51 37

Pro inspiraci k v˘jezdÛm zam˘‰líme publikovat na stránkách ãasopisu pfiíspûvky
na‰ich i zahraniãních studentÛ z jejich pobytÛ na hostujících univerzitách.

Doc. Ing. arch. Helena ZEMÁNKOVÁ, CSc.

prorektorka pro zahraniãní styky

Tempus na panelech Zahraniãní oddûlení rektorátu informuje
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Nûkolik slov o IAESTE

Pfii Vysokém uãení technickém v Brnû pracuje pod vedením Ing. Vojtûcha Svobody

jiÏ ãtvrt˘m rokem nezisková mezinárodní studentská organizace „The International

Association for the Exchange of Students for Technical Experience“ (IAESTE). V sou-

ãasné dobû zaji‰Èuje chod lokálního centra v Brnû 7 ãlenÛ z fiad studentÛ VUT Brno.

Hlavní ãinností této organizace je zaji‰Èování v˘mûnn˘ch odborn˘ch praxí pro stu-

denty. KaÏd˘ rok se tak díky IAESTE podívá do zahraniãí asi 20 posluchaãÛ VUT.

Co je IAESTE
IAESTE dnes pracuje v 68 zemích svûta. Mezi zemû, kam mohli v minul˘ch létech jiÏ
studenti z Brna zavítat, patfií také Egypt, USA, Malta, Izrael, Irsko, Velká Británie,
¤ecko a Finsko. Úãastníci tûchto praxí se tak mohou v nav‰tívené zemi seznámit jed-
nak s tím, jak vypadá práce v jejich oboru, ale také mají jedineãnou moÏnost poznat
tamní obyvatelstvo, jejich zvyky, obyãeje, kulturu a navázat nová pfiátelství. Praxí
v jednotliv˘ch mûstech se úãastní vût‰inou více studentÛ z rÛzn˘ch zemí svûta.
Lokální centrum IAESTE v daném mûstû zaji‰Èuje pro tyto studenty nejenom vûci
nezbytné jako je ubytování, ale mnohdy také pfiipravuje program pro voln˘ ãas.
V leto‰ním roce odjede na praxi do zahraniãí 25 studentÛ, ktefií mezi 63 zúãastnû-
n˘mi uspûli v listopadovém konkurzu nejlépe. Pro rok 1997 se lokálnímu centru
v Brnû podafiilo získat praxe do Brazílie, Japonska, Izraele, Ghany a dal‰ích zemí.
Kontakt ‘96
Kromû zaji‰Èování praxí se IAESTE zab˘vá také personálními projekty, kter˘mi napo-
máhá najít podnikÛm kvalifikované pracovníky a absolventÛm vhodné uplatnûní.
Mezi tyto projekty patfií také „Veletrh pracovních pfiíleÏitostí Kontakt“. První roãník,
„Kontakt ‘96“, probûhl loni v bfieznu a zaznamenal velk˘ ohlas jak u zúãastnûn˘ch
firem, tak u studentÛ. Celá akce probûhla na Fakultû strojní VUT a jejím cílem bylo
usnadnit studentÛm orientaci v nabídce pracovních míst a poskytnout zúãastnûn˘m
firmám prezentaci na profesionální úrovni. Na Kontaktu ‘96 se prezentovalo 22 firem,
mezi nimi také ABB, DOSTA Brno, JE Dukovany, Let Kunovice, Nová huÈ Ostrava,
Procter & Gamble, Synthesia, ·koda a.s. a ÎS Brno. Od 9 do 15 hodin probíhaly pre-
zentace firem na stáncích. Stánky byly dodány firmou specializující se na veletrÏní
a v˘stavní sluÏby, akce tedy probíhala v prostfiedí srovnatelném s veletrhy na brnûn-
ském v˘stavi‰ti. V dobû od 10.00 do 13.00 se konaly v aule Q (Kongresové centrum)
pfiedná‰ky firem. Zájem ze strany studentÛ byl znaãn˘. V dopoledních hodinách byla
aula zcela zaplnûna. Kontakt ‘96 byl ukonãen slavnostním banketem, kter˘ IAESTE
uspofiádalo pro zástupce firem a vedení Vysokého uãení technického.
Zájem ze strany studentÛ
Veletrh pracovních pfiíleÏitostí, Kontakt ‘96 nav‰tívilo pfiibliÏnû 1100 studentÛ. Tento
odhad vychází z poãtu rozdan˘ch informaãních letákÛ (900 kusÛ) a z pfiedpokladu,
Ïe ãást studentÛ (cca 15 - 20 %) si leták nevzala. Letáky obsahovaly informace
o zúãastnûn˘ch firmách obory; pro které firma nabízí pracovní pfiíleÏitosti, a kon-
taktní adresy.
Ze zúãastnûn˘ch studentÛ bylo loni na Kontaktu 83 % posluchaãÛ 4. a 5. roãníkÛ,
ktefií mûli pro náv‰tûvu této akce rektorské  volno. Nejvíce studentÛ (450) pfii‰lo z
Fakulty elektrotechniky a informatiky a z Fakulty strojní (340), z Fakulty stavební
pfii‰lo témûfi 200 posluchaãÛ, z Fakulty podnikatelské asi 90, coÏ je vzhledem k veli-
kosti fakulty dosti velk˘ poãet. Kontakt ‘96 nav‰tívilo také nûkolik studentÛ
z Masarykovy univerzity, Vojenské akademie a Mendlovy zemûdûlské a lesnické uni-
verzity.
V˘sledky ankety
Podle provedené ankety se 64 % posluchaãÛ pfii‰lo na Kontakt ‘96 podívat, aby zís-
kali v‰eobecn˘ pfiehled o trhu práce, 48 % zúãastnûn˘ch chtûlo získat konkrétní infor-
mace o firmách a 18 % by rádo získalo konkrétní zamûstnání. U 35 % dotázan˘ch se
jejich oãekávání splnila. Jen asi 1 % respondentÛ nebylo spokojeno s celkovou orga-
nizací. Anketa byla provedena také u zúãastnûn˘ch firem. Ty pfiijaly pozvání na
Kontakt ‘96 nejãastûji kvÛli publicitû ( 95 %) a také proto, aby oslovily studenty 
(90 %). 60 % firem chtûlo navázat kontakt s potencionálními zamûstnanci a 50 %
mûlo zájem získat konkrétní zamûstnance. Oãekávání firem se splnila u publicity 

a oslovení studentÛ na 73 %. S úãastí studentÛ bylo spokojeno 80 % firem, s celko-
vou organizací 85 %. ÚroveÀ prezentací firmy na stánku vyhovovala 58 % dotázan˘ch
firem a prezentace v aule 70 %. Na dotaz jestli se firma zúãastní této akce i v pfií‰tím
roce odpovûdûlo 77 % respondentÛ ano.
Kontakt ‘97
Jak je vidût z v˘‰e uvedeného prÛzkumu, Veletrh pracovních pfiíleÏitostí mûl v loÀ-
ském roce úspûch. 2. roãník tohoto projektu probûhne jiÏ 18. bfiezna. ProtoÏe je po
úspû‰ném 1. roãníku zv˘‰en˘ zájem ze strany firem, rozhodlo se lokální centrum
IAESTE pro rozdûlení této akce. Stavební firmy se letos budou moci prezentovat na
pÛdû Fakulty stavební, ostatní firmy pak budou tak jako v loÀském roce v prosto-
rách Fakulty strojní. Prezentace firem probûhne obdobn˘m zpÛsobem 
jako loni, a to na stáncích a formou pfiedná‰ek. Také letos bude pro posluchaãe 
4. a 5. roãníkÛ VUT vyhlá‰eno rektorské volno.

Lokální centrum IAESTE pfii VUT v Brnû si Vás tímto dovo-
luje pozvat na svou prestiÏní akci Veletrh pracovních pfií-
leÏitostí ‘97, která probûhne 18. bfiezna 1997 na  Fakultû
strojní a stavební.

Kontakt: IAESTE LC VUT Brno, KPPV K1/109, Kolejní 2, 612 00 Brno
Tel./fax.: 05/41321263 kl.532
e-mail: iaeste@fee.vutbr.cz
http://www.fee.vutbr.cz/IAESTE

Ing. Pavla MELECKÁ

LC IAESTE  Brno

Na Veletrhu pracovních pfiíleÏitostí se mezi jin˘mi prezentovala i firma

Olympo Controls.



Vysoké uãení technické v Brnû bude za dva roky slavit
sté v˘roãí zaloÏení âeské vysoké ‰koly technické a sto-
padesáté v˘roãí zaloÏení Technického uãili‰tû v Brnû
a oprávnûnû navazuje na tuto dlouholetou tradici tech-
nického ‰kolství v druhém nejvût‰ím ãeském mûstû.
Se zájmem jsem si pfieãetl nûkteré ne zcela známé 
údaje o posledních létech ‰koly, která byla v té dobû
právem naz˘vána Deutsche Technische Hochschule
zu Brünn, v ãlánku D. Müllerové (Události na VUT
v Brnû, roã. 6, ã. 12, s. 14 – 15). Nelze v‰ak souhlasit
s titulkem ãlánku ani s jeho poslední vûtou.
Ani pÛvodní Technické uãili‰tû (K. k. Technische
Lehranstalt), 1849, ani pozdûj‰í Technick˘ ústav 
(K. k. Technisches Institut), 1867, ani poté zfiízená
Vysoká ‰kola technická (K. k. Technische Hochschule),
1873, nenesly pfiídomek „nûmeck˘“, a to ani po 
r. 1899, kdy vznikla âeská vysoká ‰kola technická 
(K. u. k. Tschechische technische Hochschule), jak 
ukazují dobové dokumenty. Nûmeckou zaãala b˘t
technika naz˘vána postupnû a oficiálnû aÏ po r. 1918,
kdy k jejímu udrÏení v jiÏ v˘raznû ãeském prostfiedí
byli získáváni studenti i z nûmecky mluvících soused-
ních zemí, pfiedev‰ím z Rakouska. Je v‰ak pravda, Ïe
nûmeck˘ charakter této ‰koly prosazovala v poslední
ãtvrtinû minulého století jak Nûmci ovládaná brnûn-
ská radnice, tak velkonûmecky sm˘‰lející profesorsk˘
sbor i ‰ovinistické studentské spolky, jako Teutonia,
Arminia, Marchia, takÏe morav‰tí Nûmci si tuto vyso-
kou technickou ‰kolu pfiisvojili a zaãali ji povaÏovat
opravdu za nûmeckou, coÏ koneãnû vedlo ke snahám
vytvofiit paralelní ãeskou vysokou ‰kolu.
PÛvodní Technické uãili‰tû ov‰em zdaleka nemûlo 
uveden˘ charakter. Na základû zfiizovacího dekretu
císafie Franti‰ka Josefa I. (zfiejmû pod vlivem revoluã-
ních událostí roku 1848) byl vypsán konkurz na 
vedoucí 12 stolic a v konkurzních podmínkách se 
poÏadovala znalost ãeského jazyka. 

Na základû císafiského dekretu z 29. 12. 1849 byli jme-

nováni první profesofii, a to:
1. suplent na BáÀské akademii ve ·tiavnici Karel
KO¤ÍSTKA (praktická geometrie),
2. MUDr. et PHDr. Václav HRUB¯ (technická a expe-
rimentální fyzika),
3. suplent na praÏském Polytechnickém ústavu MUDr.
Bedfiich KOLENAT¯ (pfiírodopis),
4. uãitel na Gremiální ‰kole ve Vídni Josef A. AUSPITZ
(obchodní a tovární úãetnictví),
5. asistent na praÏské Univerzitû Karlovû Bernhard
QUADRAT (obecná a technická chemie).
Morav‰tí stavové, ktefií ze sv˘ch prostfiedkÛ platili pro-
fesora zemûdûlství, povolali z olomoucké stavovské
akademie MUDr. Jana Helceleta.
Tak zaãátkem 50. let byli (s v˘jimkou J. A. Auspitze,
kter˘ v‰ak znal ãesky), v‰ichni profesofii âe‰i. 
Pokud jde o studenty, ve ‰kolním roce 1851/52 bylo
108 NûmcÛ, 101 âechÛ, 3 Italové, 1 Maìar, 1 Rumun,
44 ÎidÛ. V r. 1853 bylo 204 NûmcÛ, 139 âechÛ, 
ostatní národnosti nebyly.
Zámûr na dvojjazyãné vyuãování se postupnû vytrácel,
zejména díky fiediteli Florianu Schindlerovi, kter˘ pfii-
‰el z Polytechnického institutu ve Lvovû a sám neumûl
ãesky. âe‰tina byla v‰ak vyuãována i jako pfiedmût.
Poslední stopa ãe‰tiny mizí na brnûnské Vysoké ‰kole
technické v r. 1876, kdy se poslední 
uãitel ãe‰tiny vzdal pod tlakem svého úfiadu.
Ve stejné dobû v‰ak dochází ke stagnaci ‰koly. JestliÏe
je‰tû v r. 1873/74 mûla celkem 180 studentÛ, o deset
let pozdûji klesl tento poãet na pouh˘ch 100.
Je dobfie známo, Ïe nûmeck˘ Ïivel se snaÏil blokovat
snahy o vytvofiení ãeské vysoké ‰koly technické a je
pozoruhodné, Ïe po roce 1899, kdy nová ãeská tech-
nika doslova Ïivofiila ve zcela nevyhovujících prosto-
rech, ze strany daleko lépe i personálnû vybavené, teh-
dy jiÏ sv˘m charakterem nûmecké ‰koly nebyly pra-
Ïádné snahy o jakoukoli spolupráci, která ostatnû ani
pozdûji nebyla projevena z ãeské strany.
JestliÏe nûmeck˘ ‰ovinismus zpÛsobil pfiemûnu zemsky

pojaté technické ‰koly na nûmeckou, ãesk˘ nacionalis-
mus vedl k naprostému distancování se od pÛvodní
technické ‰koly, koncipované jako dvoujazyãné.
Je zajímavé, Ïe mezi historiky a politology v nûmecky
mluvících zemích se Brno pokládá za historick˘ pfií-
klad národnostní tolerance, dokonce se tento stav
nûkdy oznaãuje jako „Modell Brünn“.Má to jisté opráv-
nûní, neboÈ Morava byla jedinou zemí C. k. monarchie,
kde k prosazení zemsk˘ch zákonÛ byl nutn˘ spoleãn˘
souhlas ãeské i nûmecké ãásti zemského snûmu. Tvrd˘
velkonûmeck˘ ‰ovinismus, vedoucí k tomu, Ïe na
brnûnském magistrátû byla aÏ do prvé svûtové války
jedin˘m úfiedním jazykem nûmãina, a velkopanské
uchvácení brnûnské techniky, vedoucí k potírání v‰e-
ho ãeského, a tím i k úpadku techniky koncem minu-
lého století, v‰ak svûdãí o nûãem jiném.
Osudy pfiedchÛdce na‰eho Vysokého uãení technic-
kéhomohou b˘t dal‰ím pfiíkladem, jak ‰kodliv˘ je 
jak˘koli fanatizmus, tehdy nacionální, a souãasnû 
ukazují na to, Ïe bychom mûli dobfie znát v‰echny tra-
dice, z nichÏ vyrÛstala na‰e ‰kola i jednotlivé obory,
které mÛÏeme vystopovat mj. i v publikacích na‰í 
pÛvodní brnûnské vysoké ‰koly, napfiíklad v nejstar-
‰ích chemick˘ch ãasopisech Journal für praktische
Chemie, Berichte den Deutschen chemischen
Gesellschaft a Comptes rendues des séances chimi-
ques, kde je její zastoupení pozoruhodné. Vedoucí
postavení mûla tehdy Praha, po ní VídeÀ a na tfietím
místû lze nalézt Brno, které si nezadá s Budape‰tí.
Podstatnû hor‰í postavení mûla v‰echna ostatní tech-
nická centra (Krakov, Lvov, Graz, Terst) v dunajské
monarchii. Sám mám jen nepfiímou vzpomínku:
Potomek zakladatele brnûnské chemie B. Quadrata
Prof. Otto Quadrat vyuãoval metalurgii na praÏské
Vysoké ‰kole chemickotechnologického inÏen˘rství
v dobû mého studia v r. 1949.

Prof. Ing. Jifií MATOU·EK, DrSc.

FCH VUT
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Celkov˘ pohled na budovy âeské vysoké ‰koly technické v Brnû na Vevefií (1911). Foto: z archivu VUT 



1.
Komplex uzlového leti‰tû Brno je nejvût‰ím rozvojov˘m projektem
âeské republiky a je jedním z nejvût‰ích projektÛ evropsk˘ch.

Je pfiipraven tak, aby byl zásadním impulzem a motorem inten-
zivního hospodáfiského rozvoje do poloh, které v reálném v˘hle-
du srovnají ekonomiku âR s ekonomikami vyspûl˘ch 
zemí. Nutno ihned fiíci, Ïe z tûchto hledisek zde samotné uzlové leti‰tû není hlav-
ním cílem: je jádrem transportního a komunikaãního uzlu, jehoÏ existence je 
nezbytn˘m pfiedpokladem vzniku a fungování tûch aktivit, které jsou hlavním pfií-
nosem Komplexu.

Uskuteãnitelnost projektu je plnû prokázána. V jeho dopravních pfiedpokladech
vychází z dÛkladné anal˘zy v˘voje svûtové letecké dopravy, osobní i nákladní, a jejích
potfieb: Evropa potfiebuje aspoÀ jedno nové uzlové leti‰tû; a navrhovaná lokalita je
pro tyto úãely jedna z nejvhodnûj‰ích a jediná moÏná v âeské republice. Je‰tû pod-
statnûj‰í v‰ak je dÛraz, kter˘ je kladen na obchodní a rozvojovou stránku: ty staví na
peãlivé inventarizaci a anal˘ze tûch procesÛ, které vedly ke strukturám, obsahu a
mechanismÛm fungování vyspûl˘ch ekonomik a neménû peãlivé rozvaze moÏností,
jak dostat ekonomiku âR mezi ty, ktefií jsou na ãele tûchto procesÛ.

Pfiedpoklad rÛstu letec. 1990 2000 2010 2010/1990 Roãní
dopravy pro západní pfiírÛstky –
Evropu (v milionech 1990 – 2010
cestujících – IATA 1992

západní Evropa 306 493 743 437 +4.5 %

stfiední a v˘chodní 7 15 27 20 +7.0 %
Evropa

interkontinentální 81 145 235 154 +5.5 %
pfieprava

celkem 394 653 1005 611 +4.8 %

Jeden z moÏn˘ch scénáfiÛ rÛstu letecké dopravy v západní Evropû (dle IATA): ten-

to nárÛst není stávající struktura evropsk˘ch uzlov˘ch leti‰È (Lond˘n, PafiíÏ,

Frankfurt a Amsterodam) schopna vstfiebat, a to ani po zapoãtení rÛstu pfieprav

point-to-point (z bodu do bodu).

V˘znamnou úlohu v návrzích projektu tak sehrálo i zevrubné zmapování a rozbor
stavu ekonomik âeské republiky a ostatních zemí b˘valého sovûtského bloku, jakoÏ
i dÛkladná inventarizace a anal˘za pfiíãin, které vedly k odtrÏení tûchto ekonomik
od hlavních proudÛ v˘voje. Nesmírnû cenn˘ byl i rozbor zku‰eností úspû‰n˘ch trans-
formací v˘chodoasijsk˘ch ekonomik a ekonomik doãasnû problémov˘ch 

regionÛ typu Lotrinska, Strathclyde apod.

Mûlo by b˘t nepochybné, Ïe Komplex je pfiesnû tím projektem,
kter˘ velmi pfiirozen˘m zpÛsobem vytváfií scénáfi rÛstu
vykazující ve‰keré pfiedpoklady úspûchu a je takto, doslova a do
písmene, jedineãnou pfiíleÏitostí, jak v podmínkách hospodáfiské trans-
formace âeské republiky dosáhnout tûch nejvy‰‰ích cílÛ.

Robustnost projektu, jakoÏ i jeho dal‰í vlastnosti vytváfiejí v‰echny pfiedpoklady, aby
se stal pilotním transformaãním projektem v prostoru SVE/SNS

(stfiední a v˘chodní Evropy a Spoleãenství nezávisl˘ch státÛ).

Tyto pfiíleÏitosti jsou pfiitom v tuto chvíli neopakovatelné a
nenahraditelné a budou-li zmafieny, konstrukce jin˘ch, 
aspoÀ vzdálenû tak efektivních rÛstov˘ch scénáfiÛ bude nes-
rovnatelnû obtíÏnûj‰í.

Poznámka.
Aãkoliv projekt Komplexu je naprosto o nûãem jiném, z fiady dÛvodÛ je tfieba kon-

statovat, Ïe je souãasnû jedinou moÏností jak dosáhnout v˘stupu brnûnské-
ho leti‰tû z ãerven˘ch ãísel: je naprostou iluzí oãekávat od jin˘ch zpÛ-
sobÛ privatizace, Ïe cokoliv zmûní na potfiebû dotovat leti‰-
tû a provoz na nûm ãástkou ve v˘‰i 30 aÏ 100 milionÛ
korun roãnû; nepfiipravená a nepfiipravitelná privatizace chystaného druhu
navíc dezintegruje zájmové území Komplexu a cel˘ tento projekt zpo-
chybní, ztíÏí ãi spí‰e vÛbec znemoÏní.

2.
Hlavní a urãující my‰lenkou je spojení uzlového leti‰tû, které bude vybu-
dováno na plo‰e 15 aÏ 20 km2, do jednoho funkãního a podnikatel-
ského celku s pfiilehl˘m územím o rozloze dal‰ích 30 km2 urãen̆ m
k umístûní poãetn˘ch a vesmûs ‰piãkov˘ch v˘robních, obchod-
ních, distribuãních a dal‰ích aktivit.

Pfiilehlé území bude pfiitom budováno s pfiedstihem, a asi teprve s odstu-
pem 4 aÏ 6 let bude zahájena v˘stavba nového leti‰tû, která bude nejspí‰e trvat 2 aÏ

3 roky; v okamÏiku otevfiení nového leti‰tû bude dle tohoto scénáfie ukonãena v˘stav-
ba více neÏ dvou tfietin pfiilehlého území a celá v˘stavba si vyÏádá 10 aÏ 12 let (pokud
by se zaãalo v roce 1998, pak v optimistické variantû tohoto scénáfie 
mÛÏe b˘t nové leti‰tû otevfieno jiÏ v roce 2004 a cel˘ Komplex mÛÏe b˘t hotov uÏ 
v roce 2008).

2.1.
V˘stavbu Komplexu, kter˘ vznikne na území o rozloze 45 aÏ 50 km2 nákladem 
5 aÏ 7 miliard dolarÛ bude fiídit akciová spoleãnost (dále: AS); 
AS bude zodpovûdná i za jeho správu a provoz. Zejména v‰ak ponese z pozice
vlastníka Komplexu i v˘hradní odpovûdnost za financování
v˘stavby a ve‰kerá rizika s tím spojená.

Urãující role soukromého podnikání v tomto projektu je dal‰ím klíão-
v˘m momentem: pokud jde o financování, nepoãítá se ani s penûzi
ze státního rozpoãtu, ani s vládními garancemi. Tuto koncepci
financování lze uplatnit vzhledem k mimofiádné robustnosti ekonomiky
Komplexu a zároveÀ i rychlé návratnosti vloÏen˘ch prostfiedkÛ: 
i v pfiípadû, Ïe ve‰keré financování bude realizováno prostfiednictvím úvûrÛ, AS 
vyjde z ãerven˘ch ãísel jiÏ dva roky po zahájení v˘stavby a její zisk pfied zdanûním se
bude plynule zvy‰ovat aÏ na (nejménû) miliardu dolarÛ v roce otevfiení nové-
ho leti‰tû a (nejménû) jeden a pÛl miliardy dolarÛ po dokonãení celé-
ho díla.

Projekt tohoto typu a rozsahu je ov‰em nemoÏné uskuteãnit bez pod-
pory vefiejn˘ch institucí: svûtové zku‰enosti dokonce ukazují, Ïe kdyko-
li soukromé podnikání pfiebírá roli státu ve financování vel-
kého infrastrukturálního projektu, pak to musí b˘t vyváÏeno vel-
mi intenzivní a patfiiãnû zacílenou podporou politickou, pfií-
padnû i legislativní. U projektu, kter˘ po státu nevyÏaduje ani Ïádné
finanãní garance to platí je‰tû mnohem v˘raznûji.
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Pro usnadnûní vzájemné spolupráce se poãítá se zastoupením 
vefiejného sektoru ve struktufie akcionáfiÛ AS: aÏ 30% akcií bude
podílem státu, mûsta Brna a dal‰ích mûst a obcí zájmového
území Komplexu. Poãítá se pfiitom s tím, Ïe tato akciová úãast vefiejného sektoru
bude z v˘razné ãásti kapitalizací jeho podpory projektu.

2.2.
Z dopravního hlediska je Komplex projektem v˘stavby a provozu 
jednoho z 6 ãi 7 hlavních dopravních a komunikaãních cen-
ter budoucí integrované Evropy.

Hlavním prvkem tohoto centra bude uzlové leti‰tû�, které vznikne na plo‰e
15 aÏ 20 km2nákladem 2 aÏ 3 miliard dolarÛ. Jeho pfiepravní v˘kon dosáh-
ne zhruba 20 milionÛ cestujících roãnû jiÏ do dvou aÏ tfií let po jeho
otevfiení a v prÛbûhu dal‰ích nûkolika let se zv˘‰í na zhruba 30 milionÛ; 
navíc se zde bude roãnû pfiepravovat kolem 1 milionu tun carga. Leti‰tû
bude zamûstnávat 20 aÏ 30 tisíc pracovníkÛ, vesmûs vysoce kvalifikovan˘ch.

Lze oãekávat, Ïe existující dálniãní kfiiÏovatka bude v té dobû doplnûna
i o kfiiÏovatku vysokorychlostní Ïeleznice, která bude situována
pfiímo v areálu leti‰tû; obû tyto kfiiÏovatky, dálniãní i Ïelezniãní, budou pro-
pojovat hlavní evropské tahy západ-v˘chod a sever-jih.

2.3.
Daleko dÛleÏitûj‰ím v˘sledkem  v‰ak bude, Ïe zde vznikne jedno 
z nejv˘znamnûj‰ích ekonomick˘ch center Evropy�.

Zamûfiení na tento v˘sledek je hlavním a zcela prioritním zámûrem
koncepce Komplexu. Urãujícím faktorem masivního rozvoje je spojení
dopravního centra a rozsáhlého pfiilehlého území o rozloze dal‰ích
zhruba 30 km2 do jediného funkãního i podnikatelského celku;
toto spojení je souãasnû i zárukou vysoké v˘nosnosti projektu a jedineãné
robustnosti jeho ekonomického fungování – právû tyto vlastnosti
dovolují soukromé financování bez vládní spoluúãasti a garancí.

Tato koncepce bude mít zcela zásadní vliv i na charakter provozu nového leti‰tû, kte-
ré bude nejen tranzitním místem interkontinentálních a jin˘ch dálko-
v˘ch pfieprav, ale i v˘znamnou destinací.

2.3.1.
Pfiilehlé území bude místem, v nûmÏ budou koncentrovány rozsáhlé v˘robní,
distribuãní, obchodní, jakoÏ i dal‰í aktivity. Jeho v˘stavba si vyÏádá
dal‰í 3 aÏ 5 miliardy dolarÛ.

UÏivateli pfiilehlého území budou podnikatelské aktivity, které budou
v zásadû jiÏ vzájemnû nezávislé a nezávislé na vlastnické struktufie AS; jinou vûcí
ov‰em je, Ïe nejrÛznûj‰í kooperaãní vazby zde budou velmi Ïádoucí a mûly by smû-
fiovat k dosaÏení maximálního synergického efektu.

Tyto aktivity vytvofií dal‰ích 50 aÏ 100 tisíc pracovních míst, opût vesmûs s vysok˘-
mi kvalifikaãními nároky a pfiinesou dal‰í v˘znamné investice, pfiirozenû
jiÏ zcela v jejich vlastní reÏii, neodvisle od AS. Lze oãekávat, Ïe tyto inves-
tice budou ve svém souhrnu ãinit nejménû dal‰ích 5 aÏ 7 miliard 
dolarÛ.

2.3.2.
Pfiilehlé území ov‰em územnû tvofií jen první okruh ekonomického
rozvoje vyvolaného Komplexem.

Druh˘m okruhem bude oblast bezprostfiedního vlivu Komplexu,
oblast s 6 miliony obyvatel, sahající zhruba do vzdálenosti 100 km od Komplexu,
obsahující cel˘ trojúhelník Brno - VídeÀ - Bratislava, coÏ je oblast obecnû povaÏo-

vaná za jednu z rozvojovû nejperspektivnûj‰ích v rámci Evropy.

Lze oãekávat, Ïe vlivem multiplikativního efektu a vÛbec vlivem blízkosti
Komplexu vzniknou v této oblasti ãetné dal‰í v˘znamné aktivity, které vyvolají
dal‰í investice, opût v fiádu miliard dolarÛ, a pfiinesou dal‰ích 150 aÏ

250 tisíc kvalitních pracovních míst.

2.3.3.
Shrneme-li, pak v oblasti svého bezprostfiedního vlivu vyvolá Komplex sv˘mi pfií-
m˘mi a nepfiím˘mi vlivy poãáteãní investice minimálnû
v rozsahu 13 aÏ 20 miliard dolarÛ a zahájí tak i plynul˘ tok reinvestic
ve struktufie, obsahu a dimenzích bûÏn˘ch v prostfiedí
vyspûl˘ch ekonomik. Tím zde do roku 2010 vznikne zhruba 300 aÏ
400 tisíc pracovních míst, ve své drtivé vût‰inû vysoce atraktiv-
ních jak kvalifikaãními nároky, tak postupnû i v˘‰í mezd
a jin˘ch pfiíjmÛ.

Platí zde, Ïe aktivity spojené s provozem Komplexu budou v drtivé vût‰inû 
orientovány exportnû a budou znamenat dÛslednou
a rychlou restrukturalizaci ekonomick˘ch ãinností smû-
rem k produkci s vysokou mírou pfiidané hodnoty, tedy 
zejména k produkci typu high-tech.

Komplex je tedy intenzivním a zásadním zvratem nebezpeã-
ného v˘voje charakterizovaného souãasn˘m vysok˘m deficitem
obchodní bilance a problematickou strukturou produkce
s v˘razn˘m podílem materiálnû nároãn˘ch a technologicky nev˘razn˘ch ãinností.

Souhrnn˘ ekonomick˘ dopad, tj. hrub˘ produkt v‰ech tûchto ãinností
obou okruhÛ dosáhne kolem roku 2010 zfiejmû 50 aÏ 80 miliard dola-
rÛ roãnû, pfiiãemÏ jejich souhrnn˘ zisk pfied zdanûním se mÛÏe
dostat k pfiibliÏnû 10 miliardám roãnû (pro srovnání: HDP celé 

âeské republiky bude v roce 1996 ãinit asi 50 miliard dolarÛ).

2.3.4.
Tyto v˘stupy se samozfiejmû projeví zcela zásadním zpÛsobem na
rÛstu HDP celé âeské republiky.

Vezmeme-li pro úplnost do úvahy, Ïe rozvojové stimuly vyvolané
Komplexem se silnû projeví je‰tû i ve tfietím okruhu jeho vli-
vu, tj.na území asi do vzdálenosti 300 km, lze velmi stfiízlivû oãekávat, Ïe jen
v dÛsledku tûchto vlivÛ se HDP per capita zv˘‰í z pfiibliÏnû 5 000
dolarÛ oãekávan˘ch v roce 1996 na minimálnû 20 000 dolarÛ (ve stá-
l˘ch hodnotách roku 1996) v roce ukonãení v˘stavby Komplexu, tj. asi jiÏ v roce
2008.

2.4.
Kromû tûchto hmotn˘ch v˘sledkÛ zde budou je‰tû i ãetné v˘sledky
nehmotné, v perspektivû budoucnosti podstatnû cennûj‰í.

Tím, Ïe skladba vût‰iny ãinností bude vyÏadovat ‰piãkovou odbornost, 
v˘raznû vzroste potfieba ‰piãkového ‰kolství, od základního po vysoké;
a zcela zásadním zpÛsobem poroste potfieba a rozsah vûdy a v˘zkumu.

V úzké návaznosti pak vzrostou i nároky na kulturu a vyuÏívání volného
ãasu, zejména na jeho vyuÏívání aktivní. SoubûÏnû s tûmito potfiebami
a rÛstem ekonomické základny se bude nadále prudce zlep‰ovat zdravotní
a sociální zabezpeãení.

Ze stejn˘ch pfiíãin a také v dÛsledku prudkého omezování materiálnû
a energeticky nároãn˘ch ãinností dojde k v˘raznému a trvalému
�zlep‰ování Ïivotního prostfiedí, vãetnû revitalizace lesních a jin˘ch
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a jin˘ch ploch krajinné i uÏitkové zelenû, jakoÏ i dosud velmi
zanedban˘ch vodních tokÛ a ploch. V rozporu s apriorními oãekáváními
a ãetn˘mi obavami se úãinkem nového dráhového systému a dal-
‰ích opatfiení v provozu Komplexu podstatnû zlep‰í Ïivotní
prostfiedí i v nejbliÏ‰ím okolí leti‰tû (v nejzatíÏenûj‰í lokalitû Tufian

pÛjde o sníÏení hlukové hladiny z dosavadních 90 aÏ 100dB na nejv˘‰e
65dB na okraji této mûstské ãásti pfiilehlé k leti‰ti).

NEEXISTUJE ÎÁDN¯ JIN¯ PROJEKT A ANI ÎÁDN¯ JIN¯ ROZVOJOV¯ SCÉNÁ¤ 
NABÍZEJÍCÍ VE ST¤ÍZLIVÉM A VYSOCE SERIÓZNÍM RÁMCI ASPO≈ VZDÁLENù
SROVNATELNÉ V¯SLEDKY.

Je tedy eminentním vefiejn˘m zájmem této pfiíleÏitosti plnû
vyuÏít. Souãasnû platí, Ïe neexistuje Ïádn˘ vskutku poctiv˘
a relevantní dÛvod, kter˘ by tuto pfiíleÏitost sebeménû
zpochybÀoval.

Komentáfi
Podtrhnûme, Ïe v‰echna v˘‰e uvedená ãísla jsou v˘sledky vel-

mi stfiízliv˘ch propoãtÛ, v nichÏ jsou zásadnû náklady nadhod-
nocovány a v˘stupy podhodnocovány, takÏe realita spí‰e potvrdí
existenci rezerv, a tedy i fiady pfiíjemn˘ch pfiekvapení.
Správnost tûchto propoãtÛ dostateãnû v˘mluvnû potvrzuje i srovnání s podobn˘mi
komplexy spontánnû vznikl˘mi v okolí existujících leti‰È.

ekonomick˘ vliv poãet prac.míst v˘sledek
(dle typu leti‰tû) (v milionech USD)

pfiím˘ch celkem pfiím˘ celkem

velk˘ 2000 8000 225 1600
stfiední 1500 6000 75 650
men‰í 750 2500 35 130

Ekonomick˘ vliv leti‰È (svûtov˘ prÛmûr na 1 milion cestujících/rok podle studie

ATAG)

Ve studii, kterou zpracovalo sdruÏení ATAG na Ïádost ACI (Airport Council

International – Svûtová rada leti‰È, coÏ je vrcholná organizace sdruÏující v‰echna
v˘znamná svûtová leti‰tû) bylo zji‰tûno, Ïe ve statistickém prÛmûru roku
1992 vygenerovalo po pfiepoãtu na 1 milion roãnû pfiepraven˘ch cestujících prÛ-
mûrné existující velké a úspû‰né leti‰tû sv˘mi pfiím˘mi a nepfiím˘mi vlivy 8 000 pra-

covních míst, pfiiãemÏ ekonomick˘ dopad z ãinnosti tûchto pracovníkÛ ãinil 1.6

miliard dolarÛ roãnû. To znamená, Ïe prÛmûrná ekonomická 
realita vlivu úspû‰ného leti‰tû s roãním objemem 30 mili-
onÛ cestujících znamenala uÏ v roce 1992 vytvofiení 240 000 pra-
covních míst s dopadem ve v˘‰i 48 miliard dolarÛ.

Konkrétní pfiíklad leti‰tû Dallas – Fort Worth z roku 1990 uvádûl pfii 48 milionech

cestujících po integraci v‰ech pfiím˘ch a nepfiím˘ch vlivÛ celkov˘ zisk pfied zdanû-
ním ve v˘‰i 6.5 miliardy dolarÛ a navíc je‰tû 5.2 miliardy dolarÛ z turistiky.
Zázemím spontánnû vzniklého komplexu je oblast tzv. Metroplexu s pouh˘mi 

4 miliony obyvatel.

Tyto závratné v˘kony vypl˘vají ze zcela nové role, které dne‰ní velké
a úspû‰né leti‰tû vykonává ve svûtovém podnikání, 
obchodu a turistice.

JiÏ témûfi tfietina svûtového obchodu v dolarovém vyjádfiení
je realizována letecky, pfiiãemÏ se takto pfiepravují témûfi v˘hradnû v˘rob-
ky s vysokou kilogramovou hodnotou, tedy obvykle i s vysokou mírou 
pfiidané hodnoty. V tvrdém souboji o zákazníka se stává rozhodujícím fak-
torem nejen kvalita a cena, ale i rychlost a pruÏnost distri-
buãní a servisní sítû: mít svou v˘robní a distribuãní základ-
nu u velkého leti‰tû je tak stále více nevyhnuteln˘m poÏadav-
kem ‰piãkového podnikání.

Definitivnû zde tedy platí, Ïe na konci 20.století se dopravní, obchodní
a v˘robní centra soustfiedûná kolem v˘znamn˘ch leti‰È stávají
ústfiedními centry ekonomického rozvoje a prosperity, a v odvis-
losti odtud i klíãov˘mi centry vzdûlání a kultury. S prudce rostou-
cí rolí letecké pfiepravy osob a zboÏí se toto jejich postavení 
bude nadále v˘raznû zvy‰ovat.

V pfiípadû Komplexu je tfieba podtrhnout, Ïe tento projekt je dÛslednû zalo-
Ïen na dopravním, obchodním a v˘robním propojení
Evropy se Severní Amerikou a V˘chodní Asií, a je to tedy pro-
jekt, kter˘ pro nejbliÏ‰í dobu vidí hlavní zdroj sv˘ch aktivit a pfiíjmÛ
v obsluze této bohaté osy, vytváfiející dosud 81 % svûtového HDP a rea-
lizující 85 % svûtového obchodu (oboje v dolarovém vyjádfiení). Je vlastnû jen dÛsled-
n˘m vyuÏitím jiÏ nyní sílicí poptávky bohaté osy na podobné nové evropské cent-
rum, Ïe v˘stavbou pfiilehlého území a aktivit druhého okruhu se
kolem Komplexu vytvofií silná koncová lokalita, silná nejen prudce
rostoucí pozicí pfiepravního cíle, ale zejména dimenzí své 
síly ekonomické.

Zjednodu‰enû fieãeno, Komplex je projektem, jehoÏ podnikání není zalo-
Ïeno na svûtû ãeské koruny, ale od samého poãátku dÛslednû na 
síle a potfiebách svûta dolaru a dal‰ích pfiedních svûto-
v˘ch mûn a svûtového podnikání a souãasnû i na rychlé inte-
graci koruny a ãeského podnikání do tohoto prestiÏního
klubu, a to v pozici dÛstojné a velmi viditelné.

Proto jsou plnû reálná ona zdánlivû smûlá ãísla a zdánlivû ãasovû smûlé prognózy,
a proto je vûcí zcela stfiízlivého smyslu zakonãit tyto v˘hledy jejich srovnáním s dne‰-
ní realitou dvou úspû‰n˘ch ekonomik: Hongkong se sv˘mi 6.1 miliony obyvatel
letos, tj.v roce 1996, oãekává HDP ve v˘‰i 166 miliard dolarÛ, Rakousko s 8 milio-

ny obyvatel 248 miliard dolarÛ.

Na druhé stranû je samozfiejmé, Ïe se poãítá s co nejbliÏ‰ím a co nejintenzivnûj‰ím
zapojením Komplexu do dopravního i obchodního propojení se stá-
ty v˘chodní Evropy a SNS – vzhledem k realitám existující situace si od
tûchto vazeb nelze slibovat v˘znamnûj‰í v˘sledky dfiíve neÏ v del‰ím ãasovém hori-
zontu.

Michael Dymáãek
BIP Group, a.s.

Leteck˘ snímek severní ãásti areálu budoucího uzlového leti‰tû naznaãuje i jeho

vynikající napojení na existující dálniãní síÈ. Hlavní dráhov˘ systém nového leti‰-

tû povede zhruba kolmo na stávající dráhu, která bude zru‰ena.

Snímek s laskav˘m svolením redakci poskytl Miroslav KAMRLA.

Projekty
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Co bylo...
Cena mûsta Brna
5. února 1997 se ve Snûmovním sále Nové radnice v Brnû udílely Ceny mûsta Brna
za rok 1996. Ze 14 podan˘ch návrhÛ vybrala Komise pro udûlení Ceny Brna sedm
laureátÛ, ktefií z rukou brnûnské  primátorky Dagmar Lastovecké pfievzali pamûtní
listy v koÏen˘ch  deskách s historickou brnûnskou peãetí a letos poprvé i bronzové
plastiky zobrazující znak mûsta Brna (jejich autorkou je posluchaãka FaVU VUT
v Brnû Miroslava ·obrová).
Slavnostní akt pfiedání cen zv˘raznilo vystoupení sboru Kantiléna, kter˘ v kategorii
hudba obdrÏel jednu z cen. Dal‰ími ocenûn˘mi  laureáty byli:
V˘tvarné umûní – Sylva LACINOVÁ (za celoÏivotní dílo).
Architektura a urbanismus – Jan SEDLÁK (za publikaci Brno v dobû secese).
Literáti a dramatici – Bofiivoj SRBA a Eugenie DUFKOVÁ (za spis Postavy brnûnské-
ho jevi‰tû – Umûlci Národního, Zemského a Státního divadla v Brnû).
Spoleãenské vûdy – Zdenûk KOÎMÍN (za práci Studie a kritiky).
Îurnalistika – Jifií VONDRÁâEK (pro lidsk˘ a profesní charakter).
Sport – Milan STRNAD (za v˘chovu mládeÏe a propagaci a rozvoj ledního hokeje
v Brnû).

Hledání ducha KeltÛ
Zahájení v˘stavy grafick˘ch obrazÛ ZdeÀka Fuksy „Morava – BretaÀ“ dne
11. února 1997 v Mramorov˘ch sálech Biskupského dvora mÛÏeme povaÏovat za
„pfiedehru“ pfiehlídky francouzského a frankofonního umûní Bonjour Brno ‘ 97.
Hlavním inspiraãním zdrojem umûlce je krajina, kterou si zamiloval, do níÏ se rád
vrací ãerpat námûty. Tou je jednak oblast jiÏní Moravy a Vysoãiny a jednak tajuplnû
krásná francouzská BretaÀ. MotivÛm krajiny propÛjãuje umûlec kfiehkost  barev i tva-
rÛ, snové lyrické ladûní s pfiíchutí nostalgie i tajemnosti. Fuksovy „bretaÀské obra-
zy“ lákají k bliÏ‰ímu poznání tohoto kraje, poutají stavebními, sochafisk˘mi i pfií-
mofisk˘mi krajinn˘mi prvky, jak˘mi jsou tfieba zvût‰ené tvary mofisk˘ch mu‰lí  a hvûz-
dic.
Láskypln˘ pohled umûlce cítíme i v jeho „moravsk˘ch obrazech“, a bylo samozfiej-
mé, Ïe vernisáÏ podbarvovaly právû moravské  folklórní písnû v Ïivém podání.

Pokoj pro pana prezidenta
Od 5. do 21. února 1997 byla v Design centru âeské republiky v Brnû otevfiena 
netradiãní v˘stava s názvem Brnûnsk˘ pokoj, která  je v˘sledkem v pofiadí jiÏ ãtvr-
tého projektu spoleãnosti I.DE.A. v Brnû. K tomuto projektu se se‰la skupina mla-
d˘ch brnûnsk˘ch architektÛ, designérÛ a v˘tvarn˘ch umûlcÛ, aby tlumoãila svÛj 
individuální názor na nové moÏnosti pojetí lidského bydlení, jeÏ se vymyká bûÏné-
mu konzumnímu stylu – materiálnímu hromadûní bez osobité invence a umûlecké
poetiky.
Jejich pokoj je prost˘ co do mnoÏství pfiedmûtÛ i pouÏit˘ch  materiálÛ (ruãnû 
opracované dfievo, kameny, textilie, papír, kov), zato v‰ak poskytuje prostor pro 
uplatnûní umûní – zde pfiedev‰ím sochafiskému dílu Patrika Vlãka – a hravosti tva-
rÛ, barev i motivÛ.
Potvrzuje starou známou pravdu, Ïe v jednoduchosti je krása, a naznaãuje, kter˘m
smûrem by se mohl ubírat dal‰í v˘voj kultury lidského bydlení. S tím kontrastují
a o prÛmûrném dobovém vkusu vypovídají realistické fotografie z brnûnsk˘ch 
domácností, které v˘stavu doprovázejí.
Na vernisáÏi, konané 5. února, sdûlil prof. arch. Effthymios  Warlamis, zakladatel
spoleãnosti I.DE.A. ve Vídni a autor  koncepce této v˘stavy, svÛj zámûr vûnovat ten-
to pokoj prezidentu  Václavu Havlovi a zjistit, jak by ho takto zafiízen˘ pokoj 
inspiroval k pfiípadné umûlecké tvorbû.

Dûní kolem nás 16

Kultura

Zdenûk Fuksa a Nina Dvofiáková, která na vernisáÏi zasvûcenû promluvila 

o umûlcovû díle.

„Co myslí‰, bude se paní Havlové na té Ïidli dobfie sedût?“

Zdenûk Fuksa – Katedrála ve Faonet, z cyklu BretaÀ.
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Co bude...
Vybíráme pro vás

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

Peter Rónai (4. 3. – 30. 3. 1997)
V˘stava bratislavského v˘tvarníka pÛsobícího v souãasné dobû na brnûnské FaVU je
koncipována jako pfiíspûvek k souãasné aktuální polemické diskusi o nov˘ch médi-
ích a komunikaãní explozi, do níÏ se Rónai aktivnû zapojuje jiÏ nûkolik let. Projekt
se pohybuje na hranici video–instalace a neodadaistického konceptu a sleduje sou-
ãasnû aktivizaci divákova vûdomí a vnímání prostfiednictvím úãelovû volen˘ch v˘ra-
zov˘ch prostfiedkÛ.

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

Ateliér konceptuálních tendencí FaVU (12. 3. – 18. 4. 1997)
V˘stava pfiedstaví studentské práce ateliéru konceptuálních tendencí brnûnské FaVU,
které vznikly pod vedením asistenta ateliéru Petra Kvíãaly.

Moravská galerie
UmûleckoprÛmyslové muzeum, Husova 14

Jaroslav Brychta – SKLENùN¯ SVùT (27. 2. – 6. 4. 1997)
Souborná v˘stava pfiedního ãeského skláfiského v˘tvarníka a pedagoga skláfiské ‰ko-
ly v Îelezném Brodû, zakladatele oboru plastik z taveného skla ve formû, tvÛrce skle-
nûn˘ch figurek, seriálu karikatur v˘znamn˘ch osobností aj.

PraÏákÛv palác, Husova 18

Architekt Wilhelm Holzbauer – KONTEXT A KONTINUITA (13. 2. – 31. 3. 1997)
V˘stava pfiedního rakouského architekta, profesora vídeÀské Hochschule für ange-
wandte Kunst. Evropské uznání získal za projekt souboru budov amsterodamské
radnice a opery (1966–77, 1979–88). Pracuje v souladu se souãasnou stavební tech-
nologií, uplatÀuje odlehãené ocelové konstrukce s velk˘mi prosklen˘mi stûnami,
v detailu ãasto uÏívá dfievo.

MístodrÏitelsk˘ palác, Moravské nám. 1a

MùSTO A MODERNOST, DÍVKA VE MùSTù (25. 2. – 19. 3. 1997)
Poetická v˘stava fotografií pfiedních svûtov˘ch autorÛ, jejímÏ hlavní tématem je 
dívka na pozadí mûstské aglomerace.

Design centrum âR, Jakubské nám. 5

PORCELÁN PRO... (23. 3. – 11. 4.)
V˘stava porcelánu z tvorby Jifiího La‰toviãky pro firmu Thun.

Pfiedná‰ky
Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinsk˘ palác, pfiedná‰kov˘ sál, Zeln˘ trh 8

27. 3. 1997    Prof. RNDr. Jan Jelínek, DrSc.: ZAVÁTÉ STOPY.
v 17 hodin     Nové objevy nejstar‰ích pfiedchÛdcÛ ãlovûka.

Hvûzdárna a planetárium Mikulá‰e Koperníka v Brnû, Kraví hora 2

25. 3. 1997    RNDr. Jifií Grygar, CSc.: ÎE≈ OBJEVÒ 1996 
v 17 a 20 hod

(red) 

Foto: Anna PECKOVÁ

Z nov˘ch knih

Pfiírodní vûdy
Simon Goodwin: VESMÍR V P¤ÍMÉM P¤ENOSU.
Unikátní snímky pofiízené Hubbleov˘m kosmick˘m dalekohledem otevírají zcela
nové pohledy do nitra kosmu.

Technické vûdy
Paul J. Perry: JAVA - TVORBA DOKONAL¯CH WWW STRÁNEK.
Pfiíruãka nauãí krok za krokem pfiemûnu fádní webovské stránky na dynamické, skvû-
lé interaktivní prezentace.

Ekonomie
Jifií Joná‰: EKONOMICKÁ TRANSFORMACE V âESKÉ REPUBLICE: MAKROEKONOMICK¯
V¯VOJ A HOSPODÁ¤SKÁ POLITIKA.
Kniha poradce v˘konného fieditele Mezinárodního mûnového fondu je prvním 
ucelen˘m pokusem o zhodnocení ekonomického v˘voje v âR v letech 1991 – 1996.

Historie
Ferdinand Seibst: NùMECKO A âE·I. Dûjiny jednoho sousedství uprostfied Evropy.
Kniha pfiedního nûmeckého historika pfiiná‰í zasvûcen˘, objektivní, pfiátelsk˘ a chá-
pav˘, ale i kritick˘ pohled na âechy zvenãí.

Architektura
Nigel Hawkes: STAVBY SVùTA. Perly architektury. Gigantické stavby. Technické zázraky.
Publikace seznamuje s úspûchy architektury a stavitelství v‰eh dob.

Umûní
Edward Lucie – Smith: ART TODAY. Souãasné svûtové umûní.
Publikace encyklopedického charakteru pfiedstavuje jednotlivé umûlecké smûry simul-
tánního umûní, od 60. let 20. století po dne‰ek, jejich charakteristické tvÛrce a díla.

Próza
Jan âep: HRANICE VE STÍNU.
Kniha obsahuje jedin˘ román tohoto ãeského spisovatele, Ïijícího po roce 1948 
vemigraci, kter˘ zobrazuje dramatickou cestu  moderního vykofienûného ãlovûka
k nalezení vlastní identity, a povídkov˘ soubor Modrá a zlatá.

Poezie
Leonard Cohen: SMRT MUÎE, KTER¯ PAT¤IL JEDNÉ ÎENù.
PísÀové texty, ver‰e, krátké texty, bibliografie a diskografie  slavného hudebníka
a zpûváka.

(V˘tah z t˘deníku Nové knihy)

Dûní kolem nás

Jan KOTÍK patfií k v˘znamn˘m ãesk˘m exilov˘m umûlcÛm. Od roku 1969 Ïije

v Berlínû a v roce 1991, tedy po 23 letech od své poslední prezentace u nás, mûl

první polistopadovou v˘stavu v brnûnském  Domû umûní. Ten také letos v únoru

realizoval i jeho druhou v˘stavu, pojatou tentokrát retrospektivnû. V˘stava tak

poskytla pfiehled o dosavadní autorovû tvorbû od tfiicát˘ch do devadesát˘ch let

se zamûfiením pfiedev‰ím na kresbu, grafiku a koláÏ. Zajímavou souãástí expozi-

ce byly práce z trhan˘ch papírÛ.



pfiední ãesk˘ v˘robce 
■ bezdfiev˘ch nenatíran˘ch papírÛ

■ tenk˘ch tiskov˘ch papírÛ
■ jednostrannû natíran˘ch papírÛ
■ speciálních technick˘ch papírÛ

■ balicích papírÛ a sáãkÛ
■ exkluzivních ruãních papírÛ
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Opu‰tûná mûsta v horách amerického Západu, zvaná
„ghost towns – mûsta duchÛ“, jsou památkou na za‰lé
doby tûÏby zlata, stfiíbra i jin˘ch vzácn˘ch kovÛ. Kdysi
tu Ïily a pracovaly tisíce lidí. Mûsto daleko od civiliza-
ce poskytovalo zlatokopÛm v‰echno, co bylo k Ïivotu
tfieba. Byly tu obchody, fiemeslnické dílny, tanãírny,
nálevny, láznû, vefiejné domy, pro slu‰nûj‰í ãást popu-
lace kostel, hfibitov, sportovní hfii‰tû, pÛjãovna knih
a pro dûti ‰kola. I po‰ta tu b˘vala. Dnes do tûchto lidu-
prázdn˘ch míst Ïádn˘ dopis nepfiichází. NeÏijí tu ani
adresáti, ani odesílatelé.
Jedním z nejlépe zachovan˘ch „mûst duchÛ“ je b˘valé
zlatokopecké Bodie, leÏící vysoko v horách Kalifornie.
Konãí v nûm pra‰ná cesta, která vás do tûchto míst pfii-
vede z níÏin. V zimû se sem nedostanete, protoÏe kra-
jina je pfiekryta metrov˘mi vrstvami snûhu.
Bodie vzniklo jako desítky jin˘ch zlatokopeck˘ch hnízd
– po náhodném nálezu zlatonosné Ïíly. Zdej‰ími obje-
viteli byli Waterman S. Bodey a Black Taylor, ktefií tu
v roce 1859 narazili na jedno z nejbohat‰ích nalezi‰È
zlata na americkém Západû. Navíc tu bylo i stfiíbro.
Bodey si svého objevu ani neuÏil. Je‰tû téhoÏ roku
v listopadu zmrzl ve snûhové vichfiici pfii návratu z ces-
ty za zásobami. Mûsteãko Bodie, které tu pak vyrostlo,
dostalo po nûm název, av‰ak – jak vidno – ponûkud
pozmûnûn˘, aby se ujednotila nejasná 
v˘slovnost.
První roky tûÏby zlata a stfiíbra v Bodie aÏ do poãátku
70. let pfiíli‰ nevyná‰ely a horníci dávali pfiednost 
zabûhnut˘m dolÛm v horách nedaleké Nevady. V roce

1878 v‰ak nastal obrat. DÛlní spoleãnost Standard
Mining Company narazila na bohatou zlatonosnou
a stfiíbronosnou Ïílu a Bodie se rázem stalo magnetem.
Ani tehdej‰í nejkrutûj‰í zima v historii kraje 
nemohla odradit horníky a tûÏafie, ktefií se do Bodie

hrnuli cestou necestou. Roky 1879 aÏ 1881 znamena-
ly nejvût‰í slávu zlatokopeckého mûsta, které tehdy
mûlo kolem 6 000 obyvatel. ZájemcÛ o práci bylo víc
neÏ pracovních míst a s bohatstvím na jedné stranû
rostla na stranû druhé chudoba, závist a zloãinnost.
Bodie bylo známo jako “nejdivoãej‰í zlatokopeck˘
tábor bez zákona, s nejvût‰ím poãtem lumpÛ, jak˘ dale-
k˘ Západ vÛbec kdy poznal“. „Louãím se s Tebou,
BoÏe, odjíÏdíme do Bodie!“ – zapsalo si do deníãku
dûvãátko po sdûlení rodiãÛ.
Od roku 1881 nastal úpadek tûÏby. Jámy a ‰achty pfie-
stávaly vyná‰et. V roce 1892 pak mnoho domÛ zniãil
poÏár. Plameny dal‰ího ohnû vy‰lehly pfiesnû po ãtyfii-
ceti letech, v roce 1932. DvaapÛllet˘ Vilík si hrál se
zápalkami a z mûsta dfievûn˘ch, na troud vysu‰en˘ch
domÛ zbylo pouh˘ch 10 %, tedy ãást, která se dodnes
zachovala.
Procházím ulicemi Bodie a nahlíÏím do opu‰tûn˘ch
pfiíbytkÛ. Není tu Ïiváãka, pfiesto jsou v mnoha 
oknech i po tolika letech rozpadající se záclony.

Na regálech v obchodû neprodané zboÏí pod vrstvou

prachu, u rezavé benzinové pumpy bez hadice vrak
náklaìáãku marnû vyhlíÏí ãerpadláfie. Ve ‰kole na stu-
pínku kfiída, na stolku rozepsané se‰ity, v lavicích 
vyschlé kalamáfie. Ve 30. letech bylo Bodie uÏ témûfi
vylidnûné. KdyÏ Jim Cain, hlavní bankéfi, v roce 1936
z Bodie odcházel, vlastnil tu témûfi v‰echna stavení.
Dodnes se jich zachovalo kolem 170. 
Bankéfiova rodina pak po léta vydrÏovala stráÏce, kte-
r˘ rozpadající se mûsto v horské pustinû stfieÏil aÏ do
roku 1962, kdy získalo statut Státního historického par-
ku.

Doc. Ing. Vladimír Ustohal, CSc.
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Z cest

Kde vítr hvízdá a toulá se duch

Opu‰tûné Bodie, b˘valé mûsto zlata a stfiíbra

K zlatonosn˘m horám Kalifornie

Rezavûjící kotel – památka na za‰lé ãasy zlatokopÛ.

V roce 1878 dodala sanfranciská firma Prescott Scott

Builders.




