
V souvislosti s blíÏícími se oslavami v˘roãí vzniku na‰í
vysoké ‰koly i v souladu s úsilím vedení ‰koly o nepfietr-
Ïit˘ proces rozvoje na‰í vysoké ‰koly je snahou vedení
VUT umísÈovat na‰e ‰kolská pracovi‰tû do perspektivních
lokalit a sniÏovat jejich roztfií‰tûnost v nûkolika desítkách
míst. Z toho dÛvodu se zaãíná také uvaÏovat o soustfiedû-
ní centrálních pracovi‰È VUT (napfi. ústfiední knihovny,
archivu, v˘poãetního stfiediska, CVISu, ekonomického
oddûlení a dal‰ích) v jedné spoleãné budovû. Tûmto zá-
mûrÛm i pfiedstavám o dÛstojném umístûní centra ‰koly
rozhodnû neodpovídá dosavadní sídlo Rektorátu VUT na
Kounicovû ulici. Strohá, nev˘razná budova se ztrácí
v sousedství pfiedev‰ím ru‰né samoobsluhy Delvity. Její
blízké okolí také nijak neevokuje univerzitní prostfiedí –
stánky zelináfiÛ, pojízdná prodejna s grilovan˘mi kufiaty,
trafika a dal‰í „shopy“ spí‰e napovídají o hokynáfiském
charakteru tohoto místa, kde kaÏdou chvíli drkotají
nákupní vozíky. 
Nask˘tá se otázka, zda a jak toto lze vyfie‰it. ¤e‰ení se v‰ak
nabízí v podobû b˘valé budovy Fakulty elektrotechniky
a informatiky na Antonínské, která by se tím vhodn˘m
místem k dÛstojnému umístûní centra na‰í vysoké ‰koly
stát mohla. Mluví pro ni fiada atributÛ – stojí samostatnû,

její architektura s historizujícími prvky více odpovídá akademic-
kému duchu, o vnitfiní prostory se ‰kola nebude muset s Ïádn˘-
mi jin˘mi organizacemi ãi firmami dûlit, její prostory pojmou ona
zmínûná centrální pracovi‰tû. K tomu pfiipoãtûme krásné okolí
s parkem i blízkost k centru mûsta Brna. Pocity pfiíchozích
náv‰tûvníkÛ od nás i ze zahraniãí budou zajisté diametrálnû
odli‰né neÏ ty, které zaÏívají v bludi‰ti chodeb budovy
Rektorátu, kde není vÏdy kaÏdému jasné, zda se na VUT, v jeho
stfiedobodu, opravdu nachází.
O zámûrech a koncepãních prioritách VUT se doãtete v tomto
ãísle ãasopisu.

(red)

Budova na Antonínské ul. – jedineãná pfiíleÏitost 
k umístûní centrálních pracovi‰È VUT

Foto: Anna Pecková

na VUT v Brnû
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·kola takového v˘znamu, jakou VUT je, si zasluhuje i odpovídající prostory

Dne‰ní sídlo Rektorátu VUT na Kounicovû 67a. Jak se vám líbí?
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V tomto ãísle publikovali tito autofii:
Ing. Roman BOBÁK
Petra HENDRYCHOVÁ
Jitka HAVELKOVÁ
Ing. Pavel HLAVÁâEK
Mgr. Nata‰a JURSOVÁ
Mgr. Yvonne KONEâNÁ
Doc. Ing. Josef KOS, CSc.
PhDr. Renata KREJâÍ
Magdalena NOVÁ
Doc. PhDr. Vnislav NOVÁâEK, CSc.
Doc. Ing. Jaroslav NOVÁK, CSc.
Doc. Ing. arch. Alois NOV¯, CSc.
Martina OLEXOVÁ
Petr PAROLEK
Ing. Miloslav PEKA¤, CSc.
Anna PUTNOVÁ
Milan ¤EZNÍâEK
Prof. Ing. Václav ¤ÍâN¯, CSc.
Hana ·RÁâKOVÁ
Doc. Ing. Vladimír USTOHAL, CSc.
Prof. Ing. Petr VAV¤ÍN, DrSc.
Doc. ing. arch. Helena ZEMÁNKOVÁ
V‰em autorÛm za jejich pfiíspûvky dûkujeme.

Milí ãtenáfii,
od mûsíce kvûtna jiÏ redaktorka není osamûl˘m bûÏencem ve svûtû mediálních informací na VUT, ale zaãíná mít
své domovské zázemí v novû ustavené redakãní radû. A zázemí je to vskutku velké a kvalitní. Se‰li se v nûm zá-
stupci ze v‰ech fakult i z Rektorátu, studenty nevyjímaje. TakÏe se mohu a se mnou i Vy na co tû‰it, neboÈ re-
dakãní kruh – jak bylo deklarováno na prvním jeho zasedání – má b˘t nejen poradním orgánem redaktorky, zá-
‰titou ãasopisu, jeho nepomíjivé kvality, ale téÏ jak˘msi mostem mezi redakcí a jednotliv˘mi vûtvemi na‰í ko‰a-
té vysoké ‰koly. Po nûm – jak doufám – k nám do redakce budou pfiitékat ty dÛleÏité a podstatné informace
spolu s pfiíspûvky a zprávami od vás i s nápady a námûty pro ãasopis.
Hleìme, kdo a odkud se v redakãním kruhu ãasopisu Události na VUT se‰el:
Doc. RNDr. Petr Dub, CSc. – prorektor pro vzdûlávací ãinnost VUT
Doc. Ing. Petr Sáha, CSc. – prorektor pro rozvoj VUT
PhDr. Alena Mizerová – vedoucí Publikaãního oddûlení VUT 
Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc. – Fakulta stavební, prodûkan
Doc. Ing. Zdenûk Skála, CSc. – Fakulta strojní, prodûkan
Prof. Ing. Jifií Matou‰ek, DrSc. – Fakulta chemická 
RNDr. NadûÏda Uhdeová – Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc. –
Fakulta architektury
Ak. malífi Jan Meisner – 
Fakulta technologická 
Ing. Roman Bobák – Fakulta managementu
a ekonomiky, prodûkan
Petra Hendrychová; Fakulta podnikatelská
PhDr. Pavel Ondraãka, ak. sochafi Petr
Jedliãka – Fakulta v˘tvarn˘ch umûní 
Martina Olexová – studentka Fakulty che-
mické, tisková mluvãí Rady studentÛ
V‰em dûkujeme za zájem stát se ãleny
redakãního kruhu a pomáhat vytváfiet zají-
mavou náplÀ i styl na‰eho ãasopisu.

Yvonne KONEâNÁ

Velká anketa pro sedm stateãn˘ch

Není to tak dávno, co jsme mezi stránky Událostí umnû vsunuli list papíru s hlaviãkou ANKETA. Tento ãin ne-
byl jen prost˘m v˘razem ‰ílenství, aby se potisklo více papíru a zniãilo více lesÛ, n˘brÏ pokusem navázat kontakt
s vámi (ãili ãtenáfii), a zjistit tak vá‰ názor na kvalitu na‰eho ãasopisu a na moÏnosti jeho vylep‰ování. âekali
jsme, Ïe budeme zavaleni horou konstruktivních nápadÛ a námûtÛ, místo toho nás ob‰Èastnilo sedm dobrovol-
níkÛ – vûrn˘ch ãtenáfiÛ. NuÏe, Ïádní velcí spisovatelé nejste, ale nadûje umírá poslední, tak snad pfií‰tû.
V‰echny vyplnûné anketní lístky jsme si pfieãetli (dokonce nûkolikrát a i odzadu) a ve‰keré nápady si nechali pro-
jít hlavou. Vût‰inou jste s úrovní i stylem Událostí na VUT spokojení (nûktefií aÏ velmi, to zahfieje u srdíãka), jen
máte obavu, zda nejsme spí‰e ãasopisem pro uãitele namísto pro studenty. Aha, to je kámen úrazu. Problémem
totiÏ je, Ïe se mezi vámi nevyskytují Ïádní psavci, ktefií by se chtûli do tvorby ãasopisu angaÏovat. Pfiem˘‰leli jsme
dokonce o vytvofiení samostatné pfiílohy, kterou by si dûlali studenti sami, ale... Ov‰em jestli se pfiece jen nûkde
vyskytuje nûkdo, kdo v sobû a prozatím dusí du‰i spisovatele, budeme rádi, kdyÏ se pfiihlásí a bude spolupracovat.
Mnoho (lze-li o sedmi lidech hovofiit jako o mnohu) si pfieje, aby se na na‰ich stránkách uvefiejÀovaly informace
o publikacích vydan˘ch na VUT, a samozfiejmû o skriptech. Prozatím se tyto informace vyskytovaly nepravidel-
nû (ba moÏno fiíci sporadicky), od tohoto ãísla v‰ak zavádíme novou rubriku, která va‰e pfiání splní. Její pravi-
delnost a náplÀ bude ov‰em záviset od toho, zda a jak budou na‰i autofii psát.
Dal‰ím problémem, kter˘ vás zajímal, byla distribuce ãasopisu mimo rámec ‰koly. Tady vás mÛÏeme tro‰i‰ku
natû‰it, neboÈ (aãkoliv doposud vychází jen v na‰í ‰kole a dal‰í v˘tisky jsou zasílány knihovnám, v‰em vysok˘m
‰kolám a nûkolika spfiátelen˘m redakcím) poãítáme, Ïe v blízké budoucnosti bychom se pokusili nabídnout ãa-
sopis nûkter˘m firmám a podnikÛm, aby tak mohly b˘t informovány o potenciálu na‰í ‰koly. Také absolventÛm
VUT zam˘‰líme v upomínku na studentská léta nabídnout za symbolickou cenu odbûr na‰eho ãasopisu.
Jeden z vás v anketû Ïádá, aby byl ãasopis veselej‰ího ducha, kter˘ je vlastní studentÛm i vût‰inû uãitelÛ. Tak
tedy zkusme nebrat se tolik váÏnû a okofienit si Ïivot trochou humoru, kter˘ také nikoho nezabije.
Je‰tû jednou bychom chtûli podûkovat v‰em, ktefií pfiemohli svou osobu a zaslali nám své odpovûdi a (pokusíme
se) slíbit, Ïe i nadále se budeme snaÏit dûlat pro vás ãasopis na úrovni, se  v‰emi dÛleÏit˘mi informace (i napfi.
z oblasti kultury), názory, populárnû nauãn˘mi ãlánky, novinkami, zajímavostmi a rozhovory. DrÏte nám palce
a plivnûte na rameno...

Magdalena NOVÁ, t.ã. na praxi v redakci

Redakãní sloupek
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Na jednání Akademického senátu VUT dne 25. bfiezna 1997 pfiedloÏil rektor VUT prof. Vavfiín pfiítomn˘m senátorÛm
seznam navrhovan˘ch ãlenÛ vûdecké rady VUT a struãnû je seznámil s jejich charakteristikou. Senát tento návrh
hlasováním schválil a v tomto ãísle ãasopisu zvefiejÀujeme jména interních a externích ãlenÛ a stál˘ch hostÛ novû
jmenované vûdecké rady VUT.

Interní ãlenové
Fakulta stavební
Doc. Ing. Ladislav ·TùPÁNEK, CSc. dûkan
Prof. RNDr. Jan VORÁâEK, DrSc. vedoucí ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
Prof. Ing. Jifií STRÁSK ,̄ CSc. vedoucí ústavu betonov˘ch a zdûn˘ch konstrukcí
Prof. dr. Ing. Zdenûk ·AUMAN, DrSc. fie‰itel grantového projektu VUT

Fakulta strojní
Prof. Ing. Jaroslav KADRNOÎKA, CSc. prorektor pro tvÛrãí ãinnost
Doc. RNDr. Petr DUB, CSc. prorektor pro vzdûlávací ãinnost
Prof. RNDr. Ing. Jan VRBKA, DrSc. dûkan
Prof. RNDr. Miroslav LI·KA, DrSc. fieditel ústavu fyzikálního inÏen˘rství

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Prof. Ing. Petr VAV¤ÍN, DrSc. rektor
Doc. Ing. Jan M. HONZÍK, CSc. dûkan
Doc. Ing. Jifií KAZELLE, CSc. prodûkan pro vûdu, v˘zkum, tvÛrãí ãinnost a doktorandské studium

Fakulta architektury
Doc. Ing. Arch. Helena ZEMÁNKOVÁ, CSc. prorektorka pro zahraniãní styky
Prof. Ing. Arch. Jifií G¤EGORâÍK, CSc. vedoucí ústavu urbanistické tvorby
Prof. Ing. Jifií VAVERKA, DrSc. vedoucí ústavu stavebních konstrukcí a techniky prostfiedí

Fakulta technologická
Doc. Ing. Petr SÁHA, CSc. prorektor pro rozvoj
Prof. Ing. Antonín KLÁSEK, DrSc. prodûkan pro tvÛrãí ãinnost
Prof. Ing. Ferdinand LANGMAIER, DrSc. vedoucí katedry koÏedûlné technologie

Fakulta podnikatelská
Doc. Ing. Karel RAIS, CSc., MBA dûkan
Prof. Ing. Petr NùMEâEK, DrSc. zástupce fieditele ústavu ekonomiky a managementu, místopfiedseda AS

Fakulta chemická
Prof. Ing. Lubomír LAPâÍK, DrSc. dûkan
Doc. RNDr. Jaroslav CIHLÁ¤, CSc. vedoucí odboru keramiky ústavu materiálového inÏen˘rství FS

Fakulta managementu a ekonomiky
Doc. PhDr. Alois GLOGAR, CSc. dûkan
Prof. Ing. Franti‰ek TRNKA, DrSc. ústav podnikové ekonomiky

âlenové z Fakulty v˘tvarn˘ch umûní dosud navrÏeni nebyli vzhledem k tomu, Ïe se na této fakultû v uvedené dobû pfiipravovalo opakování voleb do senátu a voleb dûkana.

Externí ãlenové
Prof. RNDr. Stanislav ZIMA, DrSc. rektor VFU Brno
Doc. Ing. Pavel FIALA, CSc. prorektor pro vûdu a v˘zkum âVUT v Praze
Doc. Ing. Vladimír ÎIDEK, CSc. prorektor pro zahraniãní styky a informatiku MZLU Brno
Prof. Jifiina KOLMANOVÁ prorektorka pro studijní, pedagogickou, umûleckou a v˘zkumnou ãinnost JAMU Brno
Pplk. doc. Ing. Vladimír âECH, CSc. prorektor pro koncepci a rozvoj VA Brno
Prof. RNDr. Jaroslav JONAS, CSc. prodûkan pro vûdu, v˘zkum, zahraniãní styky a PGS, PfiF MU Brno
Prof. Ing. Stanislav ANTONICK ,̄ DrSc. Institut dopravy, Fakulta strojní, V·B– TU Ostrava
Ing. Franti‰ek KUBELKA vrchní fieditel sekce prÛmyslu, MPO Praha

Stálí hosté
Prof. Ing. Emanuel ONDRÁâEK, CSc. • od záfií 1993 námûstek ministra, M·MT Praha

• rektor VUT v Brnû od 1. 2. 1991 do 31. 1. 1994
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Ing. Josef KNùZEK, CSc. – FAST • ãlen podoborové komise GA âR „Architektura, stavebnictví, doprava“
• 30 let v˘zkumn˘ pracovník VÚ stavebních hmot Brno, oblast v˘zkumu kompozitních materiálÛ a jejich aplikací 

ve stavebnictví
• republiková i mezinárodní normalizaãní ãinnost
• úzká spolupráce s odborn˘mi ústavy fakulty pfii pfiípravû projektÛ pro udûlení grantÛ

Ing. Miroslav âERMÁK, CSc. – FAST • fieditel s. r. o. Stavoprojekta, dfiíve námûstek fieditele projekãní organizace Stavoprojekt Brno
• místopfiedseda âKAIT, pfiedseda regionální sekce âKAIT
• cenné zku‰enosti z oblasti projektování, v˘voje a fiízení ve stavebnictví
• dlouholet˘ ãeln˘ pfiedstavitel âeského svazu stavebních inÏen˘rÛ
• úzká a dlouholetá spolupráce s fakultou

Doc. Ing. Václav SKLENIâKA, DrSc. – FS • fieditel, Ústav fyziky materiálu AV âR
• úzká spolupráce v oblasti v˘uky (doktorandské studium), vûdecké oblasti (spoleãné projekty)

Ing. Richard KUBA, CSc. • pfiedseda Dozorãí rady ABB, fieditel Power Generation Segment
• generální fieditel První brnûnská strojírna v letech 1990 – 1996
• od roku 1994 honorární konzul Rakouska v âR se sídlem v Brnû
• dlouholeté zku‰enosti s uvádûním do provozu velk˘ch energetick˘ch zafiízení (Bulharsko, Rumunsko, 

Jugoslávie, nejnovûji Mûlník III)

Ing. Jifií PÁNEK – FEI • fieditel a. s., ORGREZ, dfiíve pracovník s. p. ORGREZ
• dlouholetá spolupráce s FEI (dfiíve FE) pfii obhajobách státních závûreãn˘ch prací a v˘stavbû studijních 

programÛ oboru silnoproudá elektrotechnika a automatizace mûfiící techniky

Ing. arch. Jaroslav JOSÍFEK – FA • v ãervnu 1992 jmenován Radou mûsta Brna hlavním architektem mûsta
• odborník v otázkách urbanismu, územního plánování a péãe o Ïivotní prostfiedí
• autor fiady územních plánÛ sídelních útvarÛ, historick˘ch jader, prÛmyslov˘ch zón
• spolupráce na koncepci péãe o Ïivotní prostfiedí jiÏní Moravy

Ing. arch. Václav MENCL – FA • senátor Parlamentu âR
• námûstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj
• dfiíve pracovník urbanistického stfiediska Stavoprojektu a V˘zkumného ústavu v˘stavby a architektury
• práce na územní plánovací dokumentaci nûkter˘ch jihomoravsk˘ch sídelních útvarÛ a na úkolech souvisejících

s otázkami stavby mûst

Ing. Radomír ZBOÎÍNEK – FT, FaME • generální fieditel a. s. ZPS, Zlín
• spolupráce s fakultami v rámci projektu „polyinfo“, pfii vzniku univerzitní knihovny
• sponzorství
• v˘razná podpora rozvoje vzdûlanosti v regionu

Ing. Jaromír SCHNEIDER – FT, FaME • b˘val˘ ministr, Ministestvo pro místní rozvoj, Praha
• ve funkci primátora Zlína v˘raznû podporoval fakulty v oblasti bytové v˘stavby a dislokace

Ing. Jaroslav VA·EK – FP • fieditel, âeská národní banka Praha
• pfiední bankovní odborník v âR, pfiirozená autorita v bankovních kruzích
• spolupráce v pedagogické oblasti – inÏen˘rské studium „Podnikové finance a obchod“

Doc. Ing. Jan SOLA¤, CSc. – FP •fieditel, První brnûnská strojírna, Velká Bíte‰
• od záfií 1993 námûstek ministra, M·MT Praha
• od záfií 1993 námûstek ministra, M·MT Praha; od roku 1990 umoÏÀuje aplikovat v˘sledky fakultního 

vûdeckého a odborného bádání do podmínek ãesk˘ch strojírensk˘ch firem
• od záfií 1993 námûstek ministra, M·MT Praha; vliv na souãasnou strategii vûdecko-v˘zkumné práce na fakultû

Ing. Miroslav âÁSLAVSK¯ – FP • od záfií 1993 námûstek ministra, M·MT Praha; fieditel, Finanãní úfiad mûsta Brna
• od záfií 1993 námûstek ministra, M·MT Praha, pfiední odborník na daÀovou problematiku v âR, kter˘ 

v˘znamnû ovlivÀuje obsahovou náplÀ bakaláfiského studia „daÀové poradenství“
• od záfií 1993 námûstek ministra, M·MT Praha; spolupráce na v˘zkumn˘ch aktivitách fakulty v oblasti daní

Ing. Libor MARTÍNEK – FCH • od záfií 1993 námûstek ministra, M·MT Praha
• od záfií 1993 námûstek ministra, M·MT Praha; generální fieditel a. s., Jihomoravská plynárenská, odborná

praxe závod Litvínov
• od záfií 1993 námûstek ministra, M·MT Praha; renomovan˘ odborník v oboru petrochemie a chemie paliv
• od záfií 1993 námûstek ministra, M·MT Praha; pravideln˘ úãastník doprovodu pfiedsedy vlády pfii cestách

do oblastí ropn˘ch nalezi‰È plynu



Informace z rektorátu5

Vûdecká rada Vysokého uãení technického v Brnû, jmenovaná v novém sloÏení pro
období únor 1997 aÏ leden 2000, schválila na svém prvním zasedání dne 
25. 4. 1997 následující zásady jako koncepãní priority VUT:

1. V oblasti vzdûlávací ãinnosti lze konstatovat, Ïe celkov˘ poãet studentÛ na ães-
k˘ch vysok˘ch ‰kolách dosahuje ustálené hodnoty (cca 160 000 studentÛ) a téÏ
vzhledem k demografickému v˘voji se nebude dále zvy‰ovat. DÛraz je tfieba v prvé
fiadû klást na kvalitu vzdûlávání, která je pfiímo závislá na vlastní tvÛrãí práci uãite-
lÛ. Nûkteré kroky realizované bezprostfiednû po roku 1989 (zejména rozvolnûnost
studia v ãase i volba kurzÛ jednotliv˘mi studenty) vedly k podstatnému zv˘‰ení
nákladÛ na v˘uku. Je nezbytné hledat cesty ke sníÏení nákladnosti v˘uky, zejména
zv˘‰ením podílu individuálních studijních aktivit studentÛ a jejich úãastí na fie‰ení
vûdecko–v˘zkumn˘ch projektÛ. Za dÛleÏité povaÏujeme, aby studijní plány odrá-
Ïely souãasn˘ stav poznání, zohledÀovaly nové postupy pedagogické a vyhovovaly
i potfiebám prÛmyslové sféry.

2. V ãinnosti v‰ech pracovníkÛ ‰koly, v pfiímé v˘uce i v kaÏdodenním styku se stu-
denty je nutno mít na pamûti morální a spoleãensko-v˘chovnou roli univerzity.
Stále více se pfiesvûdãujeme o tom, Ïe základním nedostatkem a brzdou ve v˘voji
na‰í spoleãnosti smûrem k plnoprávnému ãlenství v rodinû vyspûl˘ch národÛ jsou
právû nevhodné návyky a morální poklesky, dílem pfietrvávající z minulé doby,
dílem doprovázející nûkdy aÏ pfiíli‰ razantní nástup trÏních principÛ. Je na‰í povin-
ností pfievzít svÛj díl odpovûdnosti za v˘chovu nové generace technikÛ i v této
oblasti. Stále se zvy‰ující odpovûdnost technické inteligence za v‰echny dÛsledky
technického pokroku, zejména kulturní i spoleãenské, na‰i roli umocÀuje.

3. TvÛrãí ãinnost – vûdecko-v˘zkumnou, inÏen˘rskou a umûleckou ãinnost – ve
v‰ech formách (základní i aplikovan˘ v˘zkum, fie‰ení úkolÛ pro prÛmysl a dal‰í) po-
vaÏujeme v této chvíli za klíãovou oblast práce vysoké ‰koly technického zamûfiení.
Odtud lze oãekávat zlep‰ení ekonomick˘ch podmínek ‰koly, které jsou a zfiejmû
je‰tû del‰í dobu budou pomûrnû svízelné. Je úkolem vedení ‰koly i fakult, aby
vytváfielo podmínky pro kvalitativní i kvantitativní zv˘‰ení této ãinnosti tak, aby pfie-
váÏná vût‰ina akademick˘ch pracovníkÛ byla aktivní ve v‰ech formách tvÛrãí ãin-
nosti. Za uskuteãnûní tûchto zámûrÛ jsou spoluodpovûdní zejména vedoucí ústa-
vÛ. Hlavním problémem VUT je nedostatek mlad˘ch kvalitních pracovníkÛ. Z toho
dÛvodu bude vedení usilovat o zlep‰ování sociálních podmínek zamûstnancÛ VUT.
4. VUT oslaví v závûru tohoto funkãního období 150 let trvání ‰koly. Je tfieba, aby
toto v˘znamné v˘roãí zastihlo ‰kolu ve stavu, kter˘ odpovídá poÏadavkÛm na mo-
derní univerzitu tfietího tisíciletí. To se t˘ká i její dislokace. K tomu smûfiuje       ú-
silí vedení VUT o dokonãení základní koncepce tfií brnûnsk˘ch areálÛ a v˘stavbu
dÛstojného centra ‰koly v budovû na Antonínské ulici.

Prof. Ing. Petr VAV¤ÍN, DrSc.
rektor VUT

Dne 25. 4. 1997 se uskuteãnilo první zasedání vûdecké rady VUT v novém sloÏení.

Nová je zejména úãast vût‰ího poãtu v˘znamn˘ch odborníkÛ z praxe, ktefií mají

status stál˘ch hostÛ. Vedení VUT se tímto zpÛsobem snaÏí zesílit vazby ‰koly s prÛ-

myslovou sférou a zároveÀ akceptovat, Ïe tito exponovaní lidé se nebudou moci

zúãastÀovat v‰ech zasedání, a pokud by byli fiádn˘mi ãleny, mohla by jejich ab-

sence blokovat pfiijetí ãasovû naléhav˘ch usnesení. VR VUT má nyní 33 fiádn˘ch

ãlenÛ, z toho 25 z fiad zamûstnancÛ VUT, a 14 stál˘ch hostÛ.

Za klíãové povaÏujeme schválení  koncepãních priorit ‰koly (viz ãlánek na této stra-
nû – pozn. red.) Toto prohlá‰ení obsahuje ãtyfii body, které mají charakter rámce,
jehoÏ konkrétní naplnûní je nyní úkolem vedení VUT. K tomu zatím jen struãn˘
komentáfi.
V prvním bodû je deklarováno stanovisko VR VUT k prioritû kvality vzdûlá-
vacího procesu. Aktuálnost této obecnû jistû nezpochybnitelné my‰lenky vychází
z existence personálních, ekonomick˘ch i odbytov˘ch limitÛ, které jsou objektivnû
dány. Za váÏn˘ povaÏujeme pokles úrovnû znalostí uchazeãÛ o studium na nûkte-
r˘ch fakultách. To vede k úvahám o roz‰ífiení (na nûkter˘ch oborech zavedení)
bakaláfiského studia. Jsou k tomu i dÛvody ekonomické a zdá se, Ïe i prÛmysloví
manaÏefii si zaãínají na tento nov˘ druh technikÛ zvykat. Pro nás jde o základní
otázku sériové ãi paralelní v˘uky. Na druhé stranû ctíme názor, Ïe bakaláfi není
zejména takov˘ student, kter˘ nebyl schopen dosáhnout inÏen˘rské (magisterské)
hodnosti, ale Ïe je to jinak orientovan˘, a tudíÏ i studiem pfiipravovan˘ technik.
K problematice bakaláfiského studia jsme uspofiádali semináfi jiÏ pfied 2 roky a zfiej-
mû bude nutné se touto vûcí urychlenû zab˘vat znovu. 
Druh˘ bod prohlá‰ení VR VUT je vûnován zodpovûdnosti ‰koly za mo-
rální a spoleãenskou v˘chovu na‰ich studentÛ. 
Souãasn˘ stav na‰í spoleãnosti a zejména pomûry v oblasti tzv. podnikání nás nutí
vûnovat tomuto problému zv˘‰enou pozornost. âasto se konstatuje, Ïe v porovná-
ní s absolventy zahraniãních ‰kol jsou na‰i studenti ménû aktivní, ménû dynamiãtí,
prostû se neumí atraktivnû prezentovat a prosadit. Jen zdánlivû je to v rozporu s na-
‰imi stesky na obãasnou aroganci, nedostatek slu‰ného spoleãenského chování
a morálky. Ve skuteãnosti to spolu úzce souvisí a je na‰í povinností to studentÛm
správnû vysvûtlovat. Podtrhujeme v˘znam osobního pfiíkladu v‰ech zamûstnancÛ
‰koly. Chceme na‰e studenty brát jako plnoprávné spolupracovníky. K dosaÏení
tohoto cíle je tfieba snahy z obou stran.
Ve tfietím bodû VR VUT konstatuje naprostou nezbytnost tvÛrãí ãinnosti
v‰ech  pedagogick˘ch pracovníkÛ i cel˘ch ústavÛ. I zde pfiímé spojení s prÛmyslem
je prvofiadé nejen z ekonomického hlediska.
BlíÏí se v˘znamná v˘roãí VUT jako ‰koly i nûkter˘ch fakult zvlá‰È.
Snahou vedení je dokonãit do roku 1999 nejen dislokaãní soustfiedûní fakult, tak
jak bylo stanoveno jiÏ v roce 1994, tj. do tfií areálÛ, ale dofie‰it i prostorové roztfií‰-
tûní celo‰kolsk˘ch útvarÛ a rektorátu. Jde o ústfiední knihovnu, archiv, CVIS, v˘po-
ãetní stfiedisko se superpoãítaãem a dal‰í. PfiíleÏitost k tomu se nask˘tá v budovû na
Antonínské ul. 1, která zfiejmû nebude objektem restituce. ¤ada ãesk˘ch vysok˘ch
‰kol vyuÏila sv˘ch v˘roãí k získání individuální cílené dotace. Chceme uãinit totéÏ
a realizovat tento projekt tak, abychom mohli VUT pfiedstavit na prahu nového
tisíciletí jako ‰kolu pfiipravenou a schopnou nést oznaãení „moderní univerzita
technického zamûfiení” v celé ‰ífii v˘znamu tûchto slov. 

Petr VAV¤ÍN

Koncepãní priority VUT Vûdecká rada VUT jednala 
poprvé v novém sloÏení



6Jubileum

„Stárnou jen lidé bez zásad.“ (Börne)

Lidová moudrost a teta Katefiina praví, Ïe kaÏd˘ je tak mlád (stár), jak se cítí. Já
bych to je‰tû doplnil – a jak ho vnímá okolí. V minul˘ch dnech oslavil své ‰edesá-
té narozeniny ná‰ pan rektor – prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc. Jsem pfiesvûdãen, Ïe
jeho spolupracovníci a ti, ktefií ho znají dobfie (já zcela urãitû) ho vnímají jako
nesmírnû ãinorodého ãlovûka se stále mladistv˘m zápalem a invencí pro fie‰ení
problémÛ, které pfiiná‰í doba. A problémÛ, které musí fie‰it ãlovûk, kter˘ stojí v ãe-
le tak heterogenní struktury, jakou je Vysoké uãení technické, je v této hektické
dobû skuteãnû nemálo. Navíc jde mnohdy o problémy, které, vlivem vnûj‰ích a ne-
ovlivniteln˘ch podmínek, ani nemají optimální fie‰ení. Pfiesto jsem pfiesvûdãen, Ïe
je aÏ dosud dokázal fie‰it s pfiehledem a ku prospûchu celé akademické obce VUT.
UÏ sly‰ím, jak nûktefií fiíkají, Ïe tuto ódu pí‰e ten prav˘. Ano, jsem blízk˘ pfiítel prof.
Vavfiína (pro mne a pro mnohé Petra) jiÏ témûfi 40 let, ale právû to mnû dává moÏ-
nost posoudit ho pfii této pfiíleÏitosti nejen jako rektora, ale i jako ãlovûka. Na svou
obhajobu dodávám, Ïe jsem byl k sepsání tohoto ãlánku vyzván a Ïe jsem dlouho
váhal, protoÏe jsem tu‰il, Ïe mnû jubilant bude spílat. Hodlám b˘t zcela objektivní
a mí spolupracovníci by vám jistû dosvûdãili, Ïe jsem vÏdy fiíkal pouze to, o ãem
jsem byl skálopevnû pfiesvûdãen, a Ïe mé názory byly a jsou nezfiídka nekomform-
ní (mnohdy i ve vztahu k vedení této ‰koly).

Pfii tûchto pfiíleÏitostech b˘vá zvykem uvádût autobiografická data, Ïivotní ús-
pûchy jubilanta, kdy a kde byl, jaké funkce zastával, jaká ocenûní získal, jak˘ je od-
borník apod. Tak právû toto ãinit nehodlám. Pokud vás zajímají tyto skuteãnosti,
nahlédnûte do pfiíslu‰n˘ch databází. Dnes uÏ je to moÏné a nosí se to. Pokud vím,
tak je‰tû nebyl na PobfieÏí slonoviny a nezískal dosud Nobelovu cenu a ¤ád bílého
lva... Pro mne je daleko dÛleÏitûj‰í, Ïe se prof. Vavfiín ani v této vysoké funkci ne-
zmûnil jako ãlovûk, a to uÏ není vÛbec bûÏné. Asi by to zaslouÏilo bliÏ‰í zkoumání
a moÏná by se na‰ly i jisté sociologicko-pfiírodní zákonitosti v tom, Ïe velká vût‰ina
lidí, ktefií se ocitnou na vysok˘ch postech, se rychle a z gruntu mûní – bohuÏel
obvykle k hor‰ímu. Snad nejzfietelnûj‰í je to u politikÛ a zejména u tûch nejvy‰‰ích.
Najednou zaãínají rozumût v‰emu, pfiestávají komunikovat a zajímat se o názory ji-
n˘ch. Tím více oceÀuji, Ïe prof. Vavfiín patfií k v˘jimkám, které tento jev nepostihl,
a tím více si ho váÏím (podobn˘m pfiíkladem je z na‰í akademické obce, dle mého
soudu, prof. Ondráãek, ale na‰li by se jistû i dal‰í).

Druh˘m (jistû ne posledním) a pro mne velmi dÛleÏit˘m kladem osobnosti
jubilanta je skuteãnost, Ïe si, na rozdíl od mnoha jin˘ch, jiÏ na zaãátku svého prv-
ního funkãního období stanovil jasné cíle, kam hodlá VUT smûrovat tak, aby se
z nûho postupnû stala technická univerzita v tom nejlep‰ím slova smyslu, která by
byla akceptována nejen u nás, ale i v zahraniãí. A tyto nemalé cíle se prof. Vavfiín
s vût‰ími ãi men‰ími úspûchy snaÏí naplÀovat. Ani toto není vÏdy obvyklé a mnozí
funkcionáfii (opût lze najít pfiíklady ve vysoké politice) mû ãasto svou ãinností pfii-
pomínají hasiãe, ktefií pouze hasí men‰í ãi vût‰í poÏáry, které ale vznikly absencí
prevence a dlouhodobûj‰ího programu). Prof. Vavfiín si svou roli nijak nezlehãil,
ale naopak v˘raznû zkomplikoval. Vzhledem k tomu, Ïe pamatuji jiÏ pûknou fiádku
rektorÛ této ‰koly, mohu konstatovat, Ïe právû bûhem jeho prvního a nyní i dru-
hého funkãního období se na VUT udála fiada zásadních a vesmûs pozitivních
zmûn, které ve sv˘ch dÛsledcích ne vÏdy a ne v‰ichni dokáÏeme v této chvíli
ocenit. Ale i to je, koneckoncÛ normální.

V dne‰ní dobû b˘vá v mnoha populárních i odborn˘ch tiskovinách zvykem
uvádût testy nov˘ch v˘robkÛ. MoÏná se to nûkter˘m bude zdát nevhodné, ale
v rámci akademick˘ch svobod vyjadfiování názorÛ si dovolím obdobn˘m zpÛsobem
otestovat novopeãeného ‰edesátníka, kter˘ je na na‰em trhu jiÏ ãtvrt˘m rokem (do-
bu jeho pÛsobení na ‰kole, s ohledem na to, Ïe je totoÏná s mou, nebudu radûji
ani uvádût).

(Vysvûtlivky: nejvy‰‰í kvalita....5)

Design .......................................................5
rétorické schopnosti..................................5
schopnost komunikace s podfiízen˘mi 
a se studenty..............................................5
ujasnûnost cílÛ...........................................5
pracovitost..................................................5
sportovní v˘sledky......................................4 (slab‰í backhand)
znalost ·vejka..............................................5 (docent ‰vejkolog)
manuální schopnosti...................................5 (postavil chatu a fiadu letad˘lek)
karetní schopnosti.......................................5 (taroky, mariá‰, 1. liga v bridgi)
hudební schopnosti.....................................5 (klavír, kytara ?, zpívá dobfie a nahlas)
cena..............................................................? (neznám plat rektora)
nûkteré dal‰í schopnosti..............................? (podléhají utajení)

Na závûr Ti, Petfie, pfieji jménem akademické obce na‰í ‰koly a pfiedev‰ím jménem
sv˘m a dal‰ích pfiátel, v‰echno nejlep‰í k Tv˘m kulat˘m narozeninám, hodnû zdra-
ví a neutuchající elán, dobré a v˘konné spolupracovníky a zejména mnoho úspû-
chÛ v dal‰í práci. Doufám, Ïe mnû odpustí‰ ponûkud lehãí tón této gratulace, a vû-
fiím, Ïe nebude pfiíli‰ vadit ani ãtenáfiÛm Událostí.

Václav ¤ÍâN¯

Mlad˘ ‰edesátník

První a souãasn˘ rektor VUT na snímku Anny Peckové



Nov˘m a nejmlad‰ím z pûtice prorektorÛ, jmenova-
n˘ch 1. února 1997 pro nové tfiíleté funkãní období,
se stal dosavadní prodûkan Fakulty strojní Petr Dub.
Oblastí jeho pÛsobení na VUT je vzdûlávací ãinnost,
jíÏ  se vûnoval v pfiedchozím období coby akademick˘
funkcionáfi fakulty a která souvisí úzce se studenty.
Právû o nich jsme si v rozhovoru s panem prorekto-
rem Dubem nejvíce povídali.

KdyÏ vás pan rektor pfied ãleny
Akademického senátu VUT jmenoval
nov˘m prorektorem, vyzvedl jako
jednu z va‰ich pfiedností vá‰ pomûr-
nû mlad˘ vûk a také to, Ïe jste byl
oblíben mezi studenty v dobû va‰e-
ho pÛsobení jako prodûkan na fakul-
tû strojní. V ãem podle vás mÛÏete
najít spoleãnou fieã se studenty?
Universitas pfiedstavuje jednotu akademické obce,
jednotu uãení a bádání. ¤eãeno také jinak, univerzita
je  místo, kde studenti spolupracují se sv˘mi uãiteli.
Tomuto ideálu, kter˘ vyrÛstá z tradic univerzity,
bychom se mûli blíÏit. Jednou z podmínek kvality
univerzity a jejího fiízení je pfiímá úãast studentÛ na
Ïivotû ‰koly, u studentÛ vy‰‰ích roãníkÛ napfiíklad for-
mou jejich spolupráce na projektech fie‰en˘ch na
ústavech. Studenti nemohou b˘t v roli pouh˘ch
zákazníkÛ, ale také spolupracovníkÛ. Je na místû pfii-
stupovat k nim jako k rovnocenn˘m partnerÛm, ktefií
jsou nedílnou souãástí akademické obce. Takto lze
pak s nimi spoleãnou fieã najít.

Jak se vám na‰i studenti jeví, jaká je
s nimi spolupráce, jsou dostateãnû
aktivní, dokáÏí se zajímat o dûní na
‰kole a jsou schopni a ochotni to nû-
jak ovlivÀovat?

Musím fiíci, Ïe obecnû aktivita studentÛ není taková,
jak bychom si v‰ichni pfiáli. Av‰ak tento stav je po-
dobn˘ na v‰ech vysok˘ch ‰kolách. Studenti jsou v˘-
raznû aktivní v pfiípadû nûjaké závaÏné potfieby ve
spoleãnosti ãi ve ‰kole. Nelze v‰ak generalizovat, ze
své zku‰enosti prodûkana fakulty strojní musím fiíci,
Ïe se studentskou ãástí akademického senátu fakulty
se nám spolupracovalo velice dobfie. Studenti tam
hráli pozitivní roli, byli pfiístupní diskusi, a i pfii sloÏi-
tûj‰ích jednáních se snaÏili najít to vûcné jádro pro-
blému. Samozfiejmû je nutné tolerovat a respektovat,
Ïe mají jin˘ úhel pohledu a tudíÏ i jin˘ postoj k fiadû
otázek. 
Podíváme–li se na situaci na VUT jako celku, musím
ocenit aktivity novû konstituované Rady studentÛ.
A mezi tyto aktivity  zdaleka nepatfií jen zdafiil˘ ples
VUT, dokumentovan˘ v minulém ãísle Událostí.
Vûfiíme, Ïe prostfiednictvím Rady se více studentÛ
zaãne aktivnûji úãastnit Ïivota ‰koly.

Nûktefií ze star‰ích uãitelÛ poukazu-
jí na obrovsk˘ morální úpadek dne‰-
ních studentÛ, na jejich vulgárnost,
nevhodné spoleãenské chování
a nedostatek úcty. Co si o tom mys-
líte vy?
Jistû, v nûkter˘ch pfiípadech je to pravda. Pfiitom
mnohdy jde spí‰e o nedostatek kultivovanosti chová-
ní ve spoleãnosti neÏ o zlou vÛli.  Negativní jevy vÏdy
poutají pozornost a více utkví v pamûti, i kdyÏ se t˘-
kají tfieba jen nûkolika mála procent studentÛ.
Standard, slu‰nost, bûÏné chování pfiijímáme jako nû-
co samozfiejmého, a tedy se nad tím nepozastavuje-
me. Rozdíly mezi studenty a pedagogy samozfiejmû
jsou – vûkové nebo znalostní, má-li v‰ak b˘t univerzi-
ta místem, kde se spolupracuje, tak pfii této spolu-
práci by  tyto rozdíly nemûly b˘t bariérou. Napfiíklad
na anglick˘ch univerzitách je bûÏné, Ïe se tam vzá-
jemnû oslovují kfiestními jmény, coÏ není záleÏitost
nikterak familiérní, a pfiipoãtûme k tomu i ten fakt, Ïe
rozdíly mezi tykáním a vykáním tam neexistují. Vztah
k ãlovûku se v‰ak odráÏí ve stylu vyjadfiování, volbû
slov, v dikci, mimice i gestech, v celkové atmosféfie,
kterou sv˘m postojem vytváfiíme. Tedy úcta k ãlovûku
mÛÏe b˘t projevena mnohem subtilnûji a inteligent-
nûji neÏ tfieba pfiesn˘m v˘ãtem v‰ech titulÛ, jimiÏ je
dotyãn˘ pedagog ovûnãen, nebo hlubokou úklonou.
Vysoká odpovûdnost leÏí na uãitelích. Ti by mûli vy-
tváfiet intelektuálnû pfiíznivé prostfiedí, rozvíjet u stu-
dentÛ úctu k vûdûní, pravdû a lidsk˘m hodnotám. 

Na co zejména chcete v nejbliÏ‰í
dobû upfiít pozornost pfii svém pÛso-
bení ve funkci prorektora?
V prvé fiadû bude tfieba se vûnovat informaãnímu
systému na‰í vysoké ‰koly, coÏ je dÛleÏité nejen pro
interní informovanost, ale i pro na‰i prezentaci nave-
nek, aby o na‰i ‰kolu byl vût‰í zájem, aby se o ní víc

vûdûlo. VÏdyÈ napfiíklad i stfiedo‰koláci si prohlíÏejí
WWW stránky. Zajisté i na‰i studenti budou peãlivû
nahlíÏet tfieba do studijních plánÛ. Já napfiíklad navr-
huji, aby v systému Student byla doposud struãná
anotace kurzu podstatnû roz‰ífiena o rozsáhlou
charakteristiku kurzu s pfiesn˘m vymezením daného
pfiedmûtu, jeho cíle, souhrnu potfiebn˘ch znalostí,
s podrobnou osnovou a samozfiejmû i s pfiehledem
základní literatury, z níÏ dan˘ dan˘ kurz vyrÛstá. 
S informaãním systémem souvisí souãasn˘ proces
evaluace, o kter˘ usilujeme. Nelze evaluovat, pokud
informace nejsou dobfie dostupné. Zvefiejnûní kvalit-
ních informací, napfi. o studijních programech nebo
fie‰en˘ch vûdecko-v˘zkumn˘ch projektech, je první
etapou evaluace.
Zahájit proces evaluace povaÏuji za dÛleÏit˘ úkol, kte-
r˘ pfied námi stojí. ZdÛrazÀuji, Ïe evaluace není jed-
norázová akce, ale jde o proces, o soustavné spoleã-
né pfiem˘‰lení o tom, co a jak dûláme. Odpovûdi na
otázky – na co se zejména zamûfiit, jak postupovat ne-
bo jaká kritéria stanovit – musí vyplynout z na‰í dis-
kuse, kterou jsme zahájili. Dobré podnûty pfiitom jis-
tû mÛÏeme najít v zahraniãních univerzitách, kde sys-
tematické hodnocení kvalit nejen vûdecko–v˘zkumné
ãinnosti, ale také vzdûlávání probíhá jiÏ fiadu let. 

Jak hodnotíte souãasn˘ stav zájmu
absolventÛ stfiedních ‰kol o studium
na VUT?
Není zcela nepfiízniv˘. Myslím si, Ïe k v˘raznému pro-
padu poãtu studentÛ na VUT napfiíklad v souvislosti
s poklesem populaãní kfiivky nedojde. Na druhé stra-
nû nemÛÏeme oãekávat nárÛst, pokud nechceme sní-
Ïit kvalitu na‰eho vzdûlávání a pfieorientovat se ve vel-
ké mífie na niÏ‰í terciální vzdûlávání. Bude moÏná nut-
né provést restrukturalizaci oborÛ, zamyslet se nad
tím, zda v‰echny obory musí b˘t vyuãovány na magis-
terské nebo inÏen˘rské úrovni, moÏná, Ïe vût‰í pro-
cento studentÛ by mohlo konãit jako bakaláfii. Podíl
bakaláfiského studia by v‰ak nemûl b˘t dominantní,
neboÈ v pfiípadû, Ïe by pfievládlo,  ohrozilo by to tvÛr-
ãí ãinnost a atmosféru na univerzitû. Zatímco bakaláfi-
ské studium je pfiípravou na v˘kon urãitého vysokou
kvalifikaci vyÏadujícího povolání, inÏen˘rské studium
uãí ãlovûka myslet, b˘t tvofiiv˘ a schopn˘ poznatky
rozvíjet ve vûdû i praxi.

Na nûkteré fakulty se hlásí studentÛ
mnohonásobnû více, neÏ je moÏné
pfiijmout, na jiné moÏná ménû, neÏ
je Ïádoucí. O které obory je mezi
absolventy stfiedních ‰kol nejvût‰í
zájem a které patfií z hlediska
souãasné trÏní potfieby mezi nejÏá-
danûj‰í?
Nejatraktivnûj‰ím oborem na VUT je bakaláfiské studium
daÀového poradenství na podnikatelské fakultû, je to
nov˘ obor, kter˘ byl pfied ãtyfimi roky na na‰í ‰kole
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‰kole zaveden vzhledem k jeho potfiebû v nov˘ch trÏ-
ních vztazích, do nichÏ spoleãnost vstoupila. Velk˘
poãet uchazeãÛ se hlásí téÏ na Fakultu managementu
a ekonomiky ve Zlínû. S velk˘m zájmem o studium se
setkáváme i na fakultû architektury a fakultû v˘tvar-
n˘ch umûní, kde v‰ak probíhá pfiísná selekce uchaze-
ãÛ, která klade nároky na jejich talent. Av‰ak nelze tvr-
dit, Ïe zájem ãi nezájem o studium oborÛ souvisí vÏdy
s potfiebou ve spoleãnosti. Napfiíklad zájem o studen-
ty strojní fakulty je v poslední dobû vût‰í, neÏ je voln˘
poãet jejich absolventÛ, neboli podniky nabízejí vût‰í
poãet pracovních míst, neÏ kter˘ staãí poãet absol-
ventÛ obsadit. Jen ãásteãnû to souvisí s tím, Ïe ne
v‰ichni absolventi se v praxi vûnují pfiesnû tomu obo-
ru, kter˘ vystudovali. Av‰ak nemusí nás to rmoutit,
vÏdyÈ to zároveÀ svûdãí o tom, Ïe na‰e vzdûlání je
dostateãnû ‰iroké, vskutku univerzitní, které umoÏ-
Àuje absolventÛm ‰ir‰í uplatnûní v praxi.

Co byste doporuãil fakultám, které
chtûjí zv˘‰it zájem o urãité studijní
obory mezi absolventy stfiedních
‰kol?
Povinností kaÏdé fakulty je inteligentním a razantním
zpÛsobem, nikoliv vnucováním, se na stfiedních
‰kolách pfiedstavit. Tento hlas fakult, byÈ opakovan˘,
není pfiece jen zcela dostateãn˘. Tady musí sehrávat
svou roli také prÛmyslové podniky, které absolventy
dan˘ch fakult a oborÛ vyslovenû potfiebují. V‰ude
pfiipomínám, Ïe chtûjí-li podniky dostatek kvalitních
absolventÛ vysok˘ch ‰kol, mûly by oslovovat uÏ
stfiedo‰koláky a dávat o tom vûdût i v tisku, rozhlasu,
televizi. Tedy neãekat na v˘sledek, ale b˘t aktivní. 

BlíÏí se období pfiijímacích zkou‰ek.
Co udûlat pro to, aby pfiijímací  fiízení
dopadlo co nejobjektivnûji a nejspra-
vedlivûji, pfiineslo co nejv˘hodnûj‰í
v˘sledek pro na‰i ‰kolu a její dal‰í
rozvoj?
Pfiíprava pfiijímacích zkou‰ek je úkol nelehk˘ a velmi
zodpovûdn˘, kter˘ vyÏaduje trpûlivost a velkou zku-
‰enost. Jsem velice rád, Ïe pfiíprava pfiijímacích zkou-
‰ek z matematiky a fyziky na na‰ich tfiech velk˘ch fa-
kultách je jiÏ po nûkolik let koordinována a na tvorbû
zadání úloh se podílí t˘m zku‰en˘ch a zodpovûdn˘ch
odborníkÛ.
Je velice obtíÏné spravedlivû a objektivnû vybrat na-
pfiíklad 60 uchazeãÛ z pfiihlá‰en˘ch 4 tisíc. Myslím si,
Ïe v takovém pfiípadû by se mûlo pfiijímací fiízení pfie-
transformovat z jednorázového aktu na proces, kter˘
by v etapách umoÏnil objektivnûj‰í a spravedlivûj‰í v˘-
bûr. Jisté pfiedstavy máme a diskutovali jsme je s dû-
kany pfiedev‰ím  ekonomicky orientovan˘ch fakult.
Nask˘tá se otázka, do jaké míry by mûly b˘t pfiijímací
zkou‰ky lehké ãi tûÏké. Na fakultách, jejichÏ kapacita
to umoÏÀuje, by  bylo vhodné dát pfiíleÏitost vût‰ímu
poãtu studentÛ, ktefií prokázali své schopnosti buì
u maturitních zkou‰ek, nebo u pfiijímacích zkou‰ek
na vysokou ‰kolu. Zkou‰ky by se ale v Ïádném pfiípa-
dû nemûly stát pouze nûjakou formálností, kde se
laÈka nasadí libovolnû nízko. Pfiijímací zkou‰ky by

mûly mít vypovídací hodnotu a pfii rozhodování o v˘-
bûru uchazeãÛ by se na jejich v˘sledek mûl brát zfie-
tel. Je Ïádoucí postavit laÈku pfiimûfienû potfiebám
fakulty. Nejlep‰ím v˘sledkem pfiijímacího fiízení by
samozfiejmû bylo, kdyby se podafiilo pfiijmout právû ty
studenty, ktefií pro studium daného oboru mají pfied-
poklady. I kdyÏ se v‰ak do v˘bûru dostanou studenti,
ktefií pro studium nadání nemají nebo o studium ne-
mají dostateãn˘ zájem, nároãnost studia jim nakonec
nedovolí na ‰kole zÛstat. Jde ale o to, aby takoví stu-
denti opou‰tûli fakultu co nejdfiíve bûhem prvního se-
mestru, kter˘ lze chápat jako „prodlouÏené pfiijímací
fiízení“.
Studium inÏen˘rsk˘ch disciplín, které vyÏadují vedle
tvÛrãího technického my‰lení nemalé znalosti z ob-
lasti pfiírodních vûd a matematiky, vÏdy bylo, je a bu-
de nároãné. PrÛchod prvními dvûma roãníky není
snadn˘. Napfiíklad na fakultû strojní prochází úspû‰nû
tûmito roãníky zhruba 60 % studentÛ. Je to moÏná
zpÛsobeno i skladbou uchazeãÛ, tím, Ïe ti nejschop-
nûj‰í uchazeãi jdou ãasto studovat na jiné fakulty.
Ov‰em na druhé stranû se mÛÏe stát, Ïe studenti, kte-
fií na stfiedních ‰kolách nevykazovali nejlep‰í v˘sled-
ky, mohou na vysok˘ch ‰kolách b˘t najednou úspû‰-
nûj‰í, kdyÏ je zaãne bavit obor, kter˘ studují.

V souãasné dobû studenti volají po
tom, aby byla skripta vydávána
v elektronické podobû. Myslíte si, Ïe
tato forma bude nakonec vût‰inû
studentÛ více vyhovovat a Ïe jsou na
ni pfiipraveni – hmotnû i psychicky?
Mezi studenty je více poãítaãÛ, neÏ si myslíme, a také
na fakultách mají studenti moÏnost pracovat s poãíta-
ãi, takÏe otázka materiálního zabezpeãení se pfiekáÏ-
kou nestane. Jiná vûc je, zda je tato forma studia ve
v‰ech pfiípadech vhodná. Pravdûpodobnû ne. Myslím,
Ïe je dobré to vyzkou‰et jako doplnûk k ti‰tûn˘m
publikacím, které v Ïádném pfiípadû nemÛÏeme
odbourat, neboÈ kniha je souãást lidské kultury.
Rozhodnû tedy budeme podporovat, aby zejména
uãebnice s tématy, která mají vût‰í ãasov˘ pfiesah do
budoucnosti, vycházely v ti‰tûné formû, av‰ak nebrá-
níme se elektronick˘m skriptÛm, jejichÏ pouÏití bude
v nûkter˘ch pfiípadech operativnûj‰í.

Nûkdy se setkávám s názory, Ïe
distanãní vzdûlání není – zvlá‰tû na
vysoké ‰kole technického typu –
nejvhodnûj‰í formou studia, Ïe ne-
mÛÏe pfiiná‰et takové kvality jako
denní studium. Myslíte si to také?
Jaké jsou podle vás jeho v˘hody,
moÏnosti, perspektivy?
Distanãní vzdûlání nabízí moÏnosti tûm, ktefií by uÏ
prezenãní studium nemohli kvÛli vûku ãi zamûstnání
absolvovat. Bude lépe k této otázce pfiistupovat pozi-
tivnû, to znamená fiíkat spí‰e, které obory se pro
distanãní formu studia hodí. Distanãní studium musí
b˘t ov‰em velmi propracované, jak to ostatnû známe
ze zemí západní Evropy. VyÏaduje pfiípravu velice
specializovan˘ch textÛ a souboru testÛ, otázek,

korespondenãních semináfiÛ, ãímÏ se toto studium
stává velmi nákladn˘m. DokáÏeme si dobfie pfiedstavit
distanãní formu studia v oblasti ekonomick˘ch obo-
rÛ, av‰ak mnohem hÛfie tfieba na takov˘ch lékafisk˘ch
fakultách a rovnûÏ tam, kde se studují experimentální
obory. Kde je velká míra laboratorní v˘uky, napfi.
v oboru chemického inÏen˘rství, tam distanãní vzdû-
lání jednoduché nebude. Osobnû se domnívám, Ïe
technické inÏen˘rské studium ve v‰ech oborech ne-
mÛÏe b˘t plnû distanãní, ale jisté etapy studia  mohou
b˘t provádûny distanãní formou doplnûnou prezenã-
ním studiem. KaÏdopádnû distanãní studium je velmi
nároãné a vyÏaduje koncentraci sil a prostfiedkÛ. V ze-
mích západní Evropy jsou na podporu distanãního
vzdûlávání vytváfiena centra, která mají poboãky.
Fakulty hrají roli konzultantÛ, pfiipravujících náplÀ
studia, zatímco technickou realizaci provádûjí tato
bohatû dotovaná centra distanãního vzdûlávání. I na
na‰em VUT je zárodek takového centra, je to v‰ak za-
tím docela malá, ale velmi aktivní jednotka, podobná
jsou i na jin˘ch ‰kolách. To, Ïe takovéto kvalifikované
centrum bylo na na‰í ‰kole ustaveno, povaÏuji za vel-
mi moudré a prozíravé. Toto centrum je mimo jiné
zapojeno do fie‰ení  projektu Fondu rozvoje vysok˘ch
‰kol, kter˘ se vûnuje pfiijímacímu fiízení, a právû
vyuÏití prvkÛ technologie distanãního vzdûlávání v pro-
cesu pfiijímacího fiízení se jeví jako velice uÏiteãné.

Tu a tam mû nûktefií, aÈ uÏ studenti
nebo uãitelé, upozorÀují na nedostat-
ky v práci studijních oddûlení fakult.
Nedá se to samozfiejmû zev‰eobec-
Àovat, jedná se o konkrétní pfiípady,
pfiesto v‰ak bych se vás ráda zeptala,
co by se mûlo v této oblasti zlep‰it,
jak uãinit cel˘ tento aparát pruÏnûj-
‰ím, aby se uãitelé mohli plnû sou-
stfiedit na svou práci a studenti zase
na své studium, místo toho, aby jim
administrativní nedostatky kompliko-
valy Ïivot?
Zefektivnit jde v‰echno. V Ïádném pfiípadû nemohu
souhlasit s názorem, Ïe studijní oddûlení jsou pfiíãi-
nou toho, Ïe studenti nemÛÏou studovat a uãitelé
uãit, i pfies to, Ïe v urãit˘ch obdobích je administrati-
va zatûÏuje. Na v‰ech fakultách se teì zavádí systém
Student, kter˘ – jak doufáme – celou tuto oblast ze-
fektivní a zjednodu‰í, a to nejen pro uãitele ãi stu-
denty, ale téÏ pro pracovníky studijních oddûlení.
Jako nûkdej‰í prodûkan na fakultû strojní musím kon-
statovat, Ïe práce referentek v tûchto studijních od-
dûleních není vÛbec snadná. Je to nejen zodpovûdná
práce s daty, ale také kontakt a jednání se studenty,
ktefií si ne vÏdy poãínají kultivovanû.

Pan rektor vyt˘ãil jako jeden z no-
v˘ch poÏadavkÛ takzvané zlevnûní
v˘uky. Jak˘m zpÛsobem toho bude
tfieba docílit a nehrozí pfiitom, Ïe se
zároveÀ sníÏí i kvalita vzdûlávání?
Nazvûme to radûji zefektivnûním v˘uky. KaÏdopádnû
se nebudou ru‰it obory, které jsou kvalitní, tradiãní
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a mají personální zabezpeãení. Z dosavadní skupinové
v˘uky by se ale mûlo pfiecházet k v˘uce individuální,
tedy samostudiu. Tomu napomáháme i materiálnû.
Jak víte, budují se ve v‰ech areálech na‰í ‰koly studov-
ny, které se studenti nauãili velice rychle vyuÏívat.
Dal‰ím prvkem na této cestû je zapojování studentÛ,
a to zejména vy‰‰ích roãníkÛ inÏen˘rského nebo ma-
gisterského studia, do bezprostfiedních tvÛrãích akti-
vit ústavÛ. Tím by se v˘znamnû posílila úloha diplo-
mov˘ch prací a projektÛ. Jejich témata by mûla souvi-
set s úkoly, které se fie‰í na tûchto ústavech. Studenti
by tak dostali pfiíleÏitost se  konkrétní ãinností podí-
let na fie‰ení problémÛ, coÏ by jim pfiiná‰elo i vût‰í ra-
dost a uspokojení. VyÏaduje to v‰ak uãitele nápadité,
ktefií jsou sami tvÛrãími pracovníky, a mají tedy co na-
bídnout. Nemohu zakr˘vat, Ïe takováto forma studia
je pro uãitele namáhavûj‰í, totiÏ vymyslet zadání
vhodn˘ch dílãích projektÛ není nijak jednoduché.
Av‰ak pfiiná‰í to nejen vût‰í vzdûlávací efekt, ale zvy-
‰uje se tím i kapacita ‰koly v oblasti tvÛrãí ãinnosti.
Studenti by se na ‰kole mûli uãit i prezentovat v˘-
sledky své práce, svého bádání, vést na semináfiích
diskusi, uãit se pracovat v t˘mu. TakÏe dÛsledkem ta-
kové transformace vzdûlávacího procesu by bylo sní-
Ïení poãtu hodin povinné kolektivní v˘uky a vût‰í mí-
ra zapojení studentÛ do fie‰ení projektÛ. VÏdyÈ podle
Komenského se ãlovûk uãí tím, Ïe vûci dûlá.

Ve va‰í odpovûdi jste se vlastnû
znovu vrátil k druhému ideálu uni-
verzity, kde se má protínat uãení
s bádáním. Doufejme, Ïe se k tomu
budeme na na‰í ‰kole blíÏit. Pane
prorektore, dûkuji vám za rozhovor.

Yvonne KONEâNÁ

Struãn˘ Ïivotopis 
doc. RNDr. Petra Duba, CSc.
Narodil se 17. srpna 1955 v Jihlavû. V roce 1979
absolvoval na Pfiírodovûdecké fakultû Masarykovy uni-
verzity obor fyzika pevn˘ch látek. V letech 1979 aÏ
1983 byl zamûstnán jako interní aspirant na PfiF MU
v Brnû, v letech 1983 aÏ 1992 pÛsobil jako odborn˘
asistent na Fakultû strojní VUT v Brnû. Od roku 1992
pracuje jako docent v ústavu fyzikálního inÏen˘rství
Fakulty strojní VUT. V letech 1990 aÏ 1996 vykonával
na strojní fakultû funkci prodûkana pro vzdûlávací
ãinnost. 1. února 1997 byl jmenován prorektorem
pro vzdûlávací ãinnost VUT.
Oblastí jeho vûdecké ãinnosti je fyzika pevn˘ch látek
a povrchÛ. V této oblasti se podílí na fie‰ení meziná-
rodních i národních projektÛ. V letech 1992–1996 se
podílel na realizaci projektu programu TEMPUS za-
mûfieného na podporu rozvoje studijního smûru
v oblasti pokroãil˘ch fyzikálních technologií. Od roku
1990 absolvoval krátkodobé i stfiednûdobé pobyty na
nûkolika zahraniãních univerzitách, napfi. ve Velké
Británii a Nizozemí.

Je autorem nebo spoluautorem 21 pÛvodních prací,
publikovan˘ch v mezinárodních i domácích ãasopi-
sech, jedné monografie a dal‰ích pfiíspûvkÛ na konfe-
rencích, zpráv, skript a jin˘ch prací. Nezanedbatelné
jsou i jeho dal‰í pedagogické aktivity, aÈ uÏ v oblasti
rozvoje fyzikálního vzdûlávání na vysok˘ch a stfiedních
‰kolách (je nositelem pamûtní medaile za zásluhy
o rozvoj matematiky a fyziky udûlované Jednotou ães-
k˘ch matematikÛ a fyzikÛ), nebo pfii modernizaci a or-
ganizaci studia na vysok˘ch ‰kolách, stejnû jako jeho
pÛsobení mimo univerzitu. V souãasné dobû je napfií-
klad ãlenem podoborové komise 101 Grantové agen-
tury âeské republiky, ãlenem âeského komitétu
Mezinárodní unie pro ãistou a aplikovanou fyziku.

Foto z archivu VUT

Pro studijní rok 1922 – 1923 byl dne 13. 6. 1922
rektorem zvolen

prof.  Ing. Josef Zvoníãek.

Josef Zvoníãek se narodil dne 30. 1. 1864 v T˘ni‰ti
nad Orlicí. Byl star‰ím bratrem prof. Ing. Jana
Zvoníãka, kter˘ pÛsobil na brnûnské ãeské technice
v letech 1902 – 1912. V roce 1883 maturoval na vy‰‰í
reálce v Hradci Králové. Na ãeské technice v Praze
vystudoval strojní inÏen˘rství a poté nastoupil jako
inÏen˘r do tehdej‰í strojírny Breitfeld, Danûk a spol.
v Praze – Karlínû. V této velké továrnû se osvûdãil
jako vynalézav˘ konstruktér a postupnû se stal vrch-
ním inÏen˘rem a pfiednostou oddûlení. Zab˘val se
stavbou parních strojÛ, ãerpadel, kompresorÛ, dmy-
chadel a pfiedev‰ím parních turbín, které byly hlav-
ním pfiedmûtem jeho zájmu. Josef Zvoníãek nav‰tívil
rÛzné továrny a v˘stavy v Nûmecku, ·védsku, Belgii,
Francii a dal‰ích evropsk˘ch zemích.
V roce 1915 byl jmenován fiádn˘m profesorem stavby
strojÛ II na ãeské technice v Brnû. Ve studijním roce
1916 – 1917 byl dûkanem odboru strojního a elek-
trotechnického inÏen˘rství. Jako profesor byl aÏ do
poslední chvíle neúnavnû ãinn˘ nejen na vysoké ‰ko-
le, n˘brÏ i jako expert v prÛmyslu. Spolupracoval mj.
na podkladech pro novou teplárnu v Brnû.
Profesor Josef Zvoníãek zemfiel dne 18. 4. 1930
v Brnû.

PhDr. Renata KREJâÍ
Archiv VUT

Prorektor Petr Dub (uprostfied) v rozhovoru se sv˘m nejbliÏ‰ím spolupracovníkem – prorektorem Jaroslavem
KadrnoÏkou (zleva). Foto: Anna Pecková

Cyklus „Rektofii VUT“
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VystfiiÏeno z tisku

âeskoslovensk˘ uranov˘ prÛmysl, nyní Diamo s.p. StráÏ pod Ralskem, pouÏíval po
dlouhou dobu pfii tûÏbû uranu metodu podzemního vyluhování roztokem kyseliny
sírové. V souãasné dobû byla zahájena sanace tohoto loÏiska. Byla postavena první
ãást sanaãního závodu, která umoÏÀuje produkovat velmi ãist˘ kamenec hlinito-
amonn˘ NH4 Al(SO4)2, 12 H2O v mnoÏství 80 000 aÏ 280 000 t roãnû po dobu mi-
nimálnû 20 let. Ve spolupráci se Stavební fakultou VUT Brno
a V˘zkumn˘m ústavem stavebních hmot a.s. Brno byly v laboratorním a polopro-
vozním mûfiítku ovûfiovány moÏnosti pfiípravy rÛzn˘ch typÛ reaktivních hlinitanÛ.

(Technick˘ t˘deník, 15. 4. 1997)

„V Brnû je více neÏ dvacet v˘robcÛ nebezpeãn˘ch chemick˘ch látek, hustá síÈ Ïe-
leznic a silnic, kde mÛÏe dojít pfii pfievozu k únikÛm toxick˘ch látek,“ prohlásil
Fleissig. „Zcela vylouãit se nedá ani havárie v Dukovanech, nebo naru‰ení vodních
dûl.“ Právû z dÛvodÛ hrozby podobn˘ch tragédií vzniká ve spolupráci hasiãÛ, poli-
cie, rychle záchranné sluÏby a Chemické fakulty VUT Integrovan˘
záchrann˘ systém. (...) „Je v‰ak v nejvlastnûj‰ím zájmu magistrátu, aby byl uveden
do provozu,“ fiekl Veãerníku chemick˘ expert VUT Ivan Ma‰ek,
kter˘ se na tvorbû systému podílí.                            (Brnûnsk˘ veãerník, 17. 4. 1997)

Rádi bychom ãasem dosáhli stavu, kter˘ je obvykl˘ na západních univerzitách, t.j.
aby pfiíjmy z komerãního v˘zkumu dosáhly tfietiny aÏ poloviny pfiíjmÛ ze státního
rozpoãtu. K tomu je ale je‰tû daleko. Na na‰í ‰kole se pohybujeme pod hranicí 10 %.
DÛvodÛ je nûkolik. Kupfi. firmy si odvykly hledat fie‰ení sv˘ch problémÛ ve ‰kole.
Zãásti i proto, Ïe u nás nejsou v˘zkumníci ochotni respektovat, Ïe v˘sledky budou
zavedeny do praxe (a to v poÏadovaném termínu), Ïe by se na tomto procesu mû-
li také podílet a Ïe za nûj nesou osobní odpovûdnost. Pro fiadu z nich je jedin˘m
mysliteln˘m v˘stupem v˘zkumná zpráva. Na tu ov‰em prÛmysl neãeká. Kromû to-
ho na inovaãní programy leckde nejsou peníze, i kdyÏ roste vûdomí toho, Ïe bez
nich Ïádn˘ podnik nepfieÏije.

(Technick˘ t˘deník, 22. 4. 1997, „âistou nebo pouÏitelnou vûdu?“ – rozhovor
s prof. Ing. Petrem Vavfiínem, DrSc.)

PragoData, a.s. je dodavatelem komplexních informaãních systémÛ a informaãních
technologií. Spoleãnost vznikla jiÏ v roce 1990 jako jedna z prvních firem v této
oblasti u nás. (...) PragoData pÛsobí jako systémov˘ integrátor nebo dodavatel
klíãov˘ch ãástí informaãních systémÛ v fiadû v˘znamn˘ch podnikÛ a institucí, napfi.
(...) ve VUT Brno.                                          (Svût hospodáfiství, 24. 4. 1997)

Eurotran (anglicko-ãesk˘ pfiekladov˘ server Eurotran 97 Online – pozn. red.) je
uzpÛsoben pfiedev‰ím pro pfieklad souvisl˘ch textÛ. Potfiebujete-li pfieloÏit pouze
izolovaná slova, vyzkou‰ejte internetové slovníky, které nabízí napfiíklad Moravia
Translation nebo FAST VUT Brno.                                 (Právo, 30. 4. 1997)

Je‰tû v roce 1967 se na Vysokém uãení technickém v Brnû zfiídilo
postgraduální studium soudního znalectví v oboru dopravních nehod, které od té
doby pravidelnû pofiádá Ústav soudního inÏen˘rství této vysoké ‰koly.
Ucelen˘m systémem v˘chovy soudních znalcÛ se mohla âeská republika chlubit ja-
ko jediná v Evropû.                                                          (Svût motorÛ, 30. 4. 1997)

Biochemická laboratofi pfii zlínské Fakultû technologické VUT Brno
zkoumá vliv konstrukce obuvi na zdraví lidí.              (Svoboda, Ostrava, 30. 4. 1997)

V˘voj zdravotní obuvi vhodné pro diabetiky zaãal ve Zlínû v roce 1989 z iniciativy
Fakulty technologické VUT Brno.              (Svoboda, Ostrava, 30. 4.)

VyztuÏit ãást podzemních prostor pod rotundou Panny Marie a sv. Katefiiny ve
Znojmû bude pfiece jen nutné. Takov˘ je v˘sledek expertizy, na jejímÏ zpracování
se podílelo VUT Brno.                                                            (Rovnost, 6. 5.)

Studenti ubytovaní na Listov˘ch kolejích brnûnského Vysokého uãení
technického v Kounicovû ulici budou moci od pfií‰tího ‰kolního roku vyuÏívat
Internet. „PÛvodnû jsme na kolejích chtûli zfiídit poãítaãovou uãebnu, ale studenti
prosazovali rovnou pfiipojení na Internet,“ uvedl rektor Petr Vavfiín.

(Mladá fronta dnes, 7. 5)

Zájem o studium na VUT stoupá

Pfied nedávnem zvefiejnilo âeské vysoké uãení technické v Praze zprávu o tom, Ïe
v leto‰ním roce pfii‰lo na studijní oddûlení v historii âVUT rekordních 11 782 pfii-
hlá‰ek. Zv˘‰en˘ zájem o studium v‰ak zaznamenalo také na‰e Vysoké uãení tech-
nické v Brnû a ve srovnání s uvedenou vysokou ‰kolou si v poãtech zájemcÛ vede
je‰tû lépe. Pro ‰kolní rok 1997/1998 bylo totiÏ na devíti fakultách VUT zaregistro-
váno celkem 17 701 pfiihlá‰ek, coÏ znaãí 20 procentní nárÛst oproti loÀskému ro-
ku. S ohledem na omezenou kapacitu na‰í vysoké ‰koly i na v˘‰i penûz ze státního
rozpoãtu mÛÏe VUT pfiijmout jen okolo 4 770 studentÛ.
Rekordní poãet pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ zaznamenali na Fakultû podnikatelské, kte-
r˘ oproti loÀsk˘m 4 270 ãiní letos 4 914. Vy‰‰ím poãtem pfiihlá‰ek se mÛÏe py‰nit

téÏ Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2 469 pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ znamená
o 18 % více neÏ loni. 
Vût‰í poãet pfiihlá‰ek, kter˘ nekoresponduje s postupujícím populaãních pokle-
sem, lze v‰ak vysvûtlovat rÛznû, tedy ne pouze zv˘‰enou  poptávkou po studiu na
vysok˘ch ‰kolách. Mezi pfiihlá‰en˘mi uchazeãi jsou ti, ktefií v pfiedchozích ‰kolních
letech u pfiijímacích zkou‰ek neuspûli, a zkou‰ejí to tedy znovu. Je rovnûÏ pravdû-
podobné, Ïe fiada studentÛ podává pfiihlá‰ky na nûkolik ‰kol. Nûktefií z tûch, co bu-
dou pfiijati, se nakonec ke studiu nezapí‰í. Tím se uvedené poãty zkreslují a nepo-
dávají objektivní obraz o skuteãném zájmu o studijní obory.
Pfiijímací zkou‰ky budou probíhat od 15. ãervna 1997. Pro fakultu stavební, strojní
i fakultu elektrotechniky a informatiky budou zpracovány spoleãné otázky, které
umoÏní eventuální pfievod nepfiijat˘ch studentÛ na fakultu s volnou kapacitou.

Srovnání zájmu o studium na VUT loni a letos

Fakulta Poãet pfiihlá‰en˘ch Poãet pfiihlá‰en˘ch Poãty pfiijat˘ch uchazeãÛ
ve ‰kolním roce 1996/97 ve ‰kolním roce 1997/98 pro ‰kolní rok 1997/98

STAVEBNÍ 2 036 3 091 1 400
STROJNÍ 2 366 2 234 1 100
ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 2 083 2 469 980
ARCHITEKTURY 519 630 75
TECHNOLOGICKÁ 554 640 280
CHEMICKÁ 421 569 150
PODNIKATELSKÁ 4 270 4 914 340
MANAGEMENTU A EKONOMIKY 2 051 2 696 160
V¯TVARN¯CH UMùNÍ 406 458 26
VUT CELKEM 14 706 17 701 4 770

(red)
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Peníze, vûda, zvûdavost, pfiem˘‰lení, peníze

Konstatování první. Máme za sebou rozdûlování leto‰ních rozpoãtÛ, od
toho státního aÏ tfieba po fakultní.
Konstatování druhé. Vypadá to, Ïe penûz je pofiád a skoro v‰ude málo.
Úvaha a citát. Státní rozpoãty jsou stále napnuté, nûkteré uÏ léta v mínusu,
i prosperující firmy stále peãlivûji obrací kaÏd˘ peníz, kter˘ mají vydat, a ãím dále
víc chtûjí za nûj vidût  co nejrychleji konkrétní, praktick˘ uÏitek. Hledají se jedno-
duchá a jasná kritéria pro pfiidûlování penûz tfieba právû na v˘zkum. A tak kromû
poãtu publikací uchazeãe se sleduje praktick˘ v˘znam a konkrétní vyuÏití pfiedpo-
kládan˘ch v˘sledkÛ jeho práce, znalci hodnotí a pfiedvídají smysluplnost navrhova-
n˘ch projektÛ.
Nedávno vy‰la v ãeském pfiekladu pûkná kníÏka Iana Stewarta, známého britského
matematika, nazvaná âísla pfiírody. Mimo jiné v ní uvádí i zajímavou poznámku o fi-
nancování v˘zkumu. Profesor Stewart sice mluví o matematice, ale jeho slova v Ïád-
ném pfiípadû nemusí platit jenom pro ni:
„Nemûli bychom oãekávat, Ïe nová matematika se okamÏitû finanãnû vyplatí.
Pfiemûna matematické ideje v nûco, co se dá vyrábût nebo pouÏívat v domácnosti,
vyÏaduje obecnû nûjak˘ ãas. (...) Myslíte-li si – jako mnoho lidí v na‰í stále mana-
Ïer‰tûj‰í kultufie – Ïe proces vûdeckého objevu lze urychlit soustfiedûním se na cí-
lové aplikace a ignorováním v˘zkumu vedeného zvídavostí, pak jste na omylu. Sám
obrat, v˘zkum veden˘ zvídavostí, zavedli nedávno byrokrati bez fantazie jako úmy-
slnû opovrÏliv˘. Jejich touha po drobn˘ch projektech nabízejících zaruãen˘ krátko-
dob˘ zisk je hodnû prostoduchá, neboÈ v˘zkum orientovan˘ na cíle mÛÏe dát jen
pfiedvídatelné v˘sledky. Musíte b˘t s to vidût cíl, abyste o nûj mohli usilovat. Ale co-
koliv mÛÏete vidût vy, mohou vidût i va‰i konkurenti: sledování bezpeãného v˘-
zkumu nás v‰echny ochuzuje. Skuteãnû dÛleÏité prÛlomy jsou vÏdy nepfiedvídatel-
né. A jejich nepfiedvídatelnost je tím, co je ãiní dÛleÏit˘mi: mûní ná‰ svût zpÛsoby,
které nevidíme pfiicházet.“
Pohádka. Pfiijít za nûk˘m se Ïádostí o peníze na „v˘zkum ze zvûdavosti“ zní
jako pûkná utopie. Pfiitom nejsou tolik vzdáleny doby, kdy tlak uÏitku nebyl tak vel-
k˘ a dÛvûra se nosila mnohem více. KdyÏ firma DuPont najímala do sv˘ch sluÏeb
Wallace Carrutherse, kter˘ zanedlouho v jejích laboratofiích objevil nylon, nemûla
Ïádnou pfiedstavu o tom, k jakému produktu by mûl dospût (a stejnû na tom byl
asi i Carruthers sám). Îádala po nûm pouze, aby studoval chemii polymerací, za-
ruãovala mu absolutní svobodu bádání a spoléhala na jeho ãich. Vûdûla, Ïe byl na
Harvardu zruãn˘m chemikem a Ïe chemie je vûc, které se vyplatí vûnovat.
Závûr. AÈ si nad ním popfiem˘‰lí kaÏd˘ sám. Já jen pfiidám dal‰í citáty. „O peníze
jde aÏ v první fiadû.“ (údajnû Václav Klaus).  – „Peníze, které nûkde chybí, musí
jinde pfieb˘vat.“ (poslední film ze známé série „o básnících“) – „Peníze nejsou
problém. Problém je my‰lení.“ (Aki Kaurismäki, finsk˘ reÏisér).

Ing. Miloslav PEKA¤, CSc.
Fakulta chemická

Nová skripta 

• Biolková, Viera – Biolek, Dalibor:. Systémy, procesy a signály I (sbírka pfiíkladÛ)
• Dobis, Pavel – Uhdeová, NadûÏda: Laboratorní cviãení z fyziky
• Florian, Zdenûk – Suchánek, Miroslav: Mechanika tûles
• Hradilová, Eva: Sbírka úloh z fyziky (bakaláfiské studium)
• Klapka, Jindfiich a kol.: Metody operaãního v˘zkumu
• Kupská, Iva a kol.: Fyzika (sbírka pfiíkladÛ)
• Lapãík, Lubomír a kol.: Fyzikální chemie II. (cviãení)
• Maliva, Josef: Doteky s umûním a ãasem I.
• Raãek, Jifií: Mechanika pro silnoproudou elektrotechniku a elektroenergetiku
• ¤íha, Jaromír a kol.: Matematické modelování hydrodynamick˘ch jevÛ
• Schieblová, Jifiina a kol.: Teoretická elektrotechnika I.
• Sládková, Jarmila – Uhdeová, NadûÏda: Elektfiina a magnetismus
• Sobek, EvÏen a kol.: Základy konstruování
• Vlãek, Milan a kol.: Poruchy a rekonstrukce v pozemních stavbách II.

Nová uãebnice

Publikaãní oddûlení VUT v Brnû vydalo v edici Uãebnice l. svazek: „Technologie
betonu“. Autorem je prof. Ing. Petr Pytlík, CSc., profesor ústavu technologie sta-
vebních hmot a dílcÛ  Fakulty stavební VUT Brno. Jde o rozsáhlé dílo (346 stran,
72 tabulek a 132 obrázkÛ) s vysokou obsahovou i grafickou úrovní, plnû vyãerpá-
vající danou  problematiku. Obsahuje tyto kapitoly:

1. Úvod
2. SloÏky betonu
3. âerstv˘ beton
4. Tvrdnutí betonu
5. Vlastnosti betonu
6. Kontrola kvality betonu.

V úvodní kapitole, s ohledem na zafiazení
betonu do regulované oblasti v˘robkÛ
v EU, jsou vysvûtleny základní principy ev-
ropské normalizace, zásady posuzování
shody pro certifikaci betonu a prvky systé-
mu zabezpeãování jakosti v˘roby betonu.
Druhá kapitola se podrobnû zab˘vá v‰emi

sloÏkami betonu vãetnû ovûfiování jejich vlastností. Velmi podrobnû jsou zde uve-
deny nejnovûj‰í poznatky o pfiísadách a pfiímûsích do betonu. âást této kapitoly
o v˘ztuÏi se zab˘vá také vláknitou v˘ztuÏí.
Nejrozsáhlej‰í tfietí kapitola pojednává o navrhování skladby betonu a podmínkách
v˘roby rÛzn˘ch druhÛ betonu (obyãejn˘, tûÏk˘, lehk˘, silniãní, vodostavební,
masivní, vysokohodnotn˘, dekorativní). Teoreticky i prakticky jsou zde zpracovány
otázky reologie ãerstvého betonu, jeho dopravy a zpracování, vãetnû v˘roby
prÛmyslov˘ch v˘robkÛ.
Teoreticky hloubûji jsou zamûfieny dal‰í dvû kapitoly, ve kter˘ch jsou uvedeny vli-
vy vnûj‰ího prostfiedí a o‰etfiování betonu na jeho tvrdnutí a na vlastnosti. Znalost
této kapitoly je velmi dÛleÏitá pro dosaÏení potfiebné jakosti betonu a zamezení
vzniku vad betonov˘ch konstrukcí, které se ãasto v praxi vyskytují.
V poslední kapitole jsou nastínûny hlavní zásady kontrolní a zku‰ební ãinnosti pro
zabezpeãování jakosti betonu.
Kniha je doplnûna fiadou v˘poãetních pfiíkladÛ a kaÏdá kapitola obsahuje kontrol-
ní otázky k pojednávané látce, ãímÏ plní velmi vhodnû funkci uãebnice.
Text vychází z nejnovûj‰ích poznatkÛ a je zpracován nejen z ãistû praktického
hlediska, potfiebného pfiedev‰ím pro úkoly stavební praxe, ale v˘klad je vûnován
i teoretick˘m základÛm. Je tedy urãena nejen studentÛm stavebních fakult, ale i in-
Ïen˘rÛm v oblasti v˘roby betonu a provádûní betonov˘ch konstrukcí.
Vydáním této knihy je vyplnûna mezera v na‰í technické literatufie, neboÈ pfies 20
let jiÏ Ïádné takové dílo, kromû nûkolika dílãích uãebních textÛ (skript), u nás
nevy‰lo.

Doc. Ing. Jaroslav NOVÁK, CSc.
vedoucí katedry stavebních hmot

Fakulty stavební âVUT Praha

Prodejní cena pro studenty VUT v Brnû byla sníÏena díky pfiíspûvkÛm sponzorÛ:
Cementárny a vápenky Mokrá, a.s.
Beton Lafarge, s.r.o.
IMOS, Vodohospodáfiské stavby Bfieclav, s.r.o.
LIAPOR, Lias Vintífiov
MUREXIN, s.r.o.
Stachema Kolín, s.r.o.
SIKA CZ, s.r.o.
âeská Doka, Bednící technika, s.r.o.



Fakulta stavební

2. Mezinárodní stavební veletrh v Brnû

Ve dnech 22. aÏ 26. dubna se v Brnû uskuteãnil 2. Mezinárodní stavební veletrh.
Brno se tak stalo místem, kde byla pfiedvedena rozsáhlá nabídka stavebních mate-
riálÛ a v˘robkÛ, stavebních strojÛ a zafiízení, architektury, projekce i zku‰ebnictví,
které zde pfiedstavilo 1 355 vystavovatelÛ z osmnácti zemí svûta. Veletrh se tû‰il vel-
kému zájmu odborníkÛ i laické vefiejnosti a byl doprovázen i mnoÏstvím odbor-
n˘ch programÛ.
¤ada pracovníkÛ stavební fakulty se této mezinárodní pfiehlídky stavebnictví úãast-
nila aktivnû. Na slavnostním zahájení veletrhu nechybûli ãelní pfiedstavitelé fakulty
–  dûkan doc. Ing. Ladislav ·tûpánek, CSc. a prodûkan doc. Ing. Alois Materna, CSc.
Na odborn˘ch semináfiích se kromû jin˘ch uãitelÛ fakulty prezentovali i prorektor
doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. a doc. Ing. Vojtûch Mencl, CSc.
V pavilonu Z, ve spoleãném stánku Stavební informaãní agentury a Svazu podnika-
telÛ ve stavebnictví, bylo za podpory fieditelství Brnûnsk˘ch v˘stav a veletrhÛ zfiíze-
no Poradenské stfiedisko pro bydlení. Zde pracovníci ústavÛ technologie staveb
a technick˘ch zafiízení budov po celou dobu veletrhu poskytovali drobn˘m staveb-
níkÛm odborné rady. Na co se drobní stavebníci nejãastûji ptali? Z ãeho stavût, kte-
r˘ materiál je v˘hodnûj‰í, jak provést men‰í úpravu stavby, jak se postupuje pfii zís-
kání stavebního povolení, jak izolovat, jak se zbavit vlhkosti, která okna jsou lep‰í
– zda dfievûná, nebo plastová, jak zakr˘t stfiechu a na celou fiadu dal‰ích vûcí. Jen
na jednu otázku nedokázali pracovníci odpovûdût: Kde vzít peníze na stavûní?
I museli tázané odkázat do pavilonu A k odborníkÛm pfies financování.

Ing. Pavel HLAVÁâEK

Zleva doc. Ing. Lank, CSc. a Mgr. Lízal, CSc. (oba z ústavu technologie staveb FAST)
pfii jednání s klientem v Poradenském stfiedisku pro bydlení. 

Foto: Ing. Pavel Hlaváãek

Fakulta podnikatelská

Slavnostní pfiijetí b˘val˘ch zamûstnancÛ

V úter˘ dne 22. dubna 1997 se konalo setkání vrcholového managementu
Podnikatelské fakulty VUT v Brnû a zástupcÛ základní odborové organizace s ãástí
pracovníkÛ katedry ekonomiky fiízení Fakulty strojní VUT v Brnû, ktefií ode‰li v prÛ-
bûhu let 1995 a 1996 na zaslouÏen˘ odpoãinek. Nûktefií z nich se dále budou ãás-
teãnû podílet na vybran˘ch aktivitách fakulty. Pracovníci mûli Ïiv˘ zájem nejenom
o dûní na fakultû, poãtech  studentÛ, pfiijímacím fiízení a nov˘ch formách studia,
ale i o plánech fakulty v pfií‰tím ‰kolním roce a dal‰ím období. Závûrem setkání se
zúãastnûní dohodli, Ïe se budou rádi setkávat i v budoucnu a vÏdy s potû‰ením
pfiijmou pozvání na podobné akce pofiádané fakultou.

Petra HENDRYCHOVÁ

Slavnostní setkání. Zprava doc. Rais, Ing. Meluzín, doc. Jurman, dr. Krejãí a prof.
Budík                                                                          Foto: Petra Hendrychová

Prezentace studia MBA

Ve spolupráci s Nottingham Trent University pfiipravuje od roku 1991 ústav nad-
stavbov˘ch studií Fakulty podnikatelské VUT v Brnû jiÏ ‰est˘ roãník integrovaného
tfiíletého programu manaÏerského rÛstu. Je urãen pro pfiípravu do vedoucích ma-
naÏersk˘ch funkcí, obsahovû zamûfien˘ zejména na strategické fiízení. Je sloÏen ze
tfií samostatn˘ch certifikovan˘ch, mezinárodnû uznávan˘ch kvalifikaãních stupÀÛ:
Certifikate in Management, Diploma in Management Studies a Master of Business
Administration. Prezentace, které se zúãastnil vrcholov˘ fiídící management fakulty,
se konala ve dnech 22. aÏ 24. 4. 1997 v Brnû, Zlínû a Ostravû. Vûfime, Ïe pfii zahá-
jení nového roãníku uvítáme vysoko‰koláky nejenom z na‰eho Jihomoravského
kraje, ale z celé republiky.

Petra HENDRYCHOVÁ
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Setkání doktorandÛ v Bostonu

Babson-Kauffmanova nadace pofiádá kaÏdoroãnû setkání doktorandÛ, jejichÏ prá-
ce jsou zamûfieny do ekonomické oblasti, hlavnû z hlediska rozvoje drobného
a stfiedního podnikání. Letos se toto setkání uskuteãnilo na Babson College
v Bostonu a bylo souãástí svûtové konference „Enterpreneurship Research
Conference“, která probûhla v polovinû dubna.
Nadace letos vybrala 41 doktorandÛ z celého svûta, které na toto setkání pozvala
a ãásteãnû uhradila náklady spojené s cestou. Polovina úãastníkÛ byla z USA
a Kanady, ostatní z rÛzn˘ch zemí svûta. Z postkomunistick˘ch zemí jsme se zú-
ãastnili pouze dva, oba z Fakulty podnikatelské VUT v Brnû.
Byla to pro nás zajímavá zku‰enost a moÏnost srovnání v˘bûru témat a metod v˘-
zkumu v rámci doktorandského studia. Pfií‰tí rok se toto setkání uskuteãní v bel-
gickém Gentu a bude to pfiíleÏitost pro dal‰í doktorandy, aby teze své práce pre-
zentovali na mezinárodní pÛdû.

Anna PUTNOVÁ

Fakulta technologická

Institut reklamní tvorby a marketingov˘ch
komunikací

4. ãervna dojde k slavnostnímu otevfiení Institutu reklamní tvorby a marketingo-
v˘ch komunikací, kter˘ se konstituoval z dvou jiÏ existujících kateder pfii Fakultû
technologické (reklamní tvorba, vizuální komunikace). Jako nová bude utvofiena
katedra marketingov˘ch komunikací, která pfiijme pro nov˘ ‰kolní rok okolo 30
studentÛ.
Posláním vznikajícího Institutu je shromáÏdit kvalitní odborníky s cílem vychovat
kvalifikované specialisty pro reklamní tvorbu a marketingové komunikace. V âes-
ké republice tuto oblast dosud Ïádná vysoká ‰kola nepokr˘vá, zatímco v západo-
evropsk˘ch zemích vûnují tûmto oborÛm na vysoko‰kolské úrovni mimofiádnou
péãi. Pfii vûdomí této skuteãnosti cel˘ projekt pfiíznivû hodnotila umûnovûdní pra-
covní skupina akreditaãní komise M·MT, která zfiízení Institutu pfii Fakultû tech-
nologické doporuãila. Teãkou za cel˘m procesem pfiípravy vzniku Institutu pak by-
lo jeho schválení v Akademickém senátu VUT.
O organizaãní a personální struktufie Institutu, náplni vzdûlávací ãinnosti, per-
spektivách v˘voje, stejnû jako o chystané slavnostní akci a tiskové konferenci zmí-
nûného 4. ãervna vás budeme podrobnûji informovat v pfií‰tím ãísle ãasopisu.

(red)

Fakulta managementu a ekonomiky

Poslanci hospodáfiského v˘boru
Poslanecké snûmovny Parlamentu âR na
FaME VUT

V rámci tfiídenní náv‰tûvy Zlína nav‰tívili poslanci hospodáfiského v˘boru Fakultu
managementu a ekonomiky VUT. Poslance, které doprovázel zástupce Okresního
úfiadu ing. Jifií Ka‰párek, pfiijali akademiãtí funkcionáfii fakulty – dûkan doc. PhDr.
Alois Glogar, CSc., pfiedseda akademického senátu fakulty Ing. Vratislav Kozák
a prodûkan Ing. Roman Bobák. Po prohlídce auly, posluchárny a knihovny se
uskuteãnila neformální beseda. V ní se poslanci zajímali o poãty pfiihla‰ovan˘ch
a pfiijíman˘ch studentÛ, podmínky vytváfiené pro studium, profil absolventÛ a je-
jich uplatnûní v praxi. Pfiedstavitelé fakulty je dále informovali o formách spolu-
práce s prÛmyslov˘mi i neprÛmyslov˘mi organizacemi v regionu, pfiedali jim pfie-
hledy diplomov˘ch prací, zpracovan˘ch od roku 1992. V besedû byla vymûnûna
i stanoviska k návrhu nového zákona o vysok˘ch ‰kolách.

Ing. Roman BOBÁK
prodûkan FaME Zlín

FaME v Portugalsku

Ve dnech 22. 2. – 2. 3 1997 se uskuteãnila v rámci projektu TEMPUS studijní ces-
ta zástupcÛ FaME VUT Zlín v ãele s dûkanem doc. Glogarem do Portugalska. Cílem
pobytu na Universidade Nova de Lisboa (UNL) bylo zejména získat poznatky o spo-
lupráci univerzit s hospodáfisk˘mi organizacemi  pfii organizování manaÏerského
a ekonomického vzdûlávání, o obsahu a formách v˘uky studijního oboru „prÛmy-
slové inÏen˘rství“ na portugalsk˘ch vysok˘ch ‰kolách.
V prÛbûhu t˘dne bylo nav‰tíveno na 20 univerzitních institucí a tréninkov˘ch cen-
ter v˘znamn˘ch firem (napfi. Air Portugal, CENFIM. INDEG, Grupo EDP aj.)
Vrcholem studijního pobytu bylo pfiijetí delegace FaME VUT rektorem UNL profe-
sorem Dr. L. S. Lobem za pfiítomnosti hostitele a organizátora portugalské strany
prof. Dr. V. Machala z Faculdade de Ciencias e Tecnologia UNL. 

Doc. PhDr. Vnislav NOVÁâEK, CSc.
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Dny Sárska na FaME VUT ve Zlínû

Jako souãást doprovodn˘ch akcí pfii pfiíleÏitosti DnÛ Sárska ve Zlínû, pofiádan˘ch
od 24. do 25. dubna 1997 v prostorách nové budovy VUT na Mostní ulici, se
uskuteãnila druhého dne vûdecká konference.
Po jejím zahájení pfiednesl prof. Dr. Joachim Zentes z Institutu marketingu
Univerzity Saarbrückenu velmi zajímavé poznatky z v˘zkumu úspû‰nosti mal˘ch
a stfiedních firem v podmínkách globalizace trhÛ.
Zku‰enosti z uplatÀování systémÛ fiízení kvality ve v˘robních a neziskov˘ch orga-
nizacích  vãetnû informaãní podpory prezentoval na konferenci prof. Dr. Bauder
z International Gesellschaft für Qualität Stuttgart.
Jeden z organizátorÛ konference Dipl. Kfm. Rolf Rock z firmy Explorer GmbH
Saarbrücken doloÏil svou pfiedná‰ku pfiedvedením vytvofien˘ch internetovsk˘ch
stránek o probûhl˘ch dnech Sárska na www serverech FaME a spoleãnosti
Explorer.
Na závûr konference byla podepsána dohoda o spolupráci mezi FaME VUT ve Zlínû
a Univerzitou Saarbrücken. Prvním krokem bude stáÏ 5 studentÛ FaME na univer-
zitû a v prÛmyslov˘ch i neziskov˘ch organizacích v Sársku. Vybraní stáÏisté – sleã-
na Andrea Hole‰ovská a pánové Antonín Barto‰ek, Ivan Gross, ·tûpán Kalita
a Martin Zelinger – byli na konferenci pfiedstaveni.
Závûreãné ãásti konference, podpisu smlouvy o spolupráci a tiskové besedy se
zúãastnili oficiální pfiedstavitelé – za spolkovou zemi Sársko státní sekretáfi minis-
terstva hospodáfiství Reinhard Störmer, za âeskou republiku exministr pro místní
rozvoj Ing. Jaromír Schneider a Ing. Vladimír DaÈka, primátor mûsta Zlína.
Úspû‰n˘ prÛbûh vûdecké konference i komerãní ãásti, která spoãívala v konzulta-
cích obchodních zástupcÛ, byl ovlivnûn pfiedev‰ím dobrou spoluprací spoluorga-
nizátorÛ – za nûmeckou stranu pana Rocka, za ãeskou dûkana FaME doc. PhDr.
Aloise Glogara, CSc. a Ing. Rity Leãbychové, CSc., pfiedsedkynû Okresní hospodáfi-
ské komory ve Zlínû.

Ing. Roman BOBÁK

Podepisování smlouvy o spolupráci. Zleva: dûkan FaME doc. Glogar, prof. Zentes
z Univerzity Saarbrücken a R. Störmer, státní sekretáfi ministerstva hospodáfiství
v Sársku

Fakulta v˘tvarn˘ch umûní

FaVU znovu otevfie dvefie sv˘ch ateliérÛ dokofián

Na sklonku ‰kolního roku chystá Fakulta v˘tvarn˘ch umûní dal‰í „den otevfien˘ch
dvefií“, tentokrát ve dnech 27. a 28. ãervna (divíte-li se, Ïe i v sobotu, divíte se
správnû, leã je to tak). Od rána (9 hodin) do veãera (18 hodin) bude mít vefiejnost
opût pfiíleÏitost nakouknout do nitra studentské umûlecké dílny a prohlédnout si
klauzurní a bakaláfiské práce studentÛ v‰ech ateliérÛ jak na ulici Rybáfiské 13/15,
tak i na Kvûtné 34. Nenechte si ujít tuto pfiíleÏitost!

Kurz efektivní revitalizace mûst a regionÛ
Pohled hluboce zainteresovaného pozorovatele
MoÏná by bylo vhodné fiíci pfiesnû, Ïe se zde ãtenáfii nabízí pohled pozorovatelky,
protoÏe Ïenské aspekty nemohu vylouãit. Dostalo se mi jako doktorandce   ústavu
urbanistické tvorby na Fakultû architektury VUT pfiíleÏitosti b˘t úãastna t˘denního
semináfie s v˘‰e jmenovanou tématikou. Jsem novináfika a mé profesi a mému zá-
jmu byly nejbliÏ‰í zku‰enosti a my‰lenky z té ãásti semináfie, v níÏ se James
Cameron, konzultant skotské firmy Amberton Shaw Know How Fund, zab˘val mar-
ketingem revitalizované oblasti nebo mûsta. KaÏd˘ z úãastníkÛ byl jiÏ pfii prezenta-
ci vybaven texty úvodních pfiedná‰ek k ‰esti semináfiÛm a tzv. pfiípadov˘m studiím.
V‰echny volné strany v tomto svazku mám hustû popsány poznámkami z dopro-
vodného slovního v˘kladu a s odstupem nûkolika dnÛ se jimi se zájmem a mohu
fiíci dokonce se vzru‰ením probírám. Namátkou vybírám sedm vyjmenovan˘ch cí-
lÛ marketingu:
1. Stanovit cíl, ke kterému je úãelné pfiitáhnout, iniciovat rozvoj a investice.
2. Tvorba majetku, bohatství
3. Vytváfiení pracovních pfiíleÏitostí
4. Posilování ekonomiky
5. Zlep‰ování Ïivotního standardu
6. Budování sebedÛvûry
7. VyuÏívání místních zdrojÛ
Zní to povûdomû, jednodu‰e, Ïádná kouzla, Ïádné ãáry. Jak se vyjádfiila v soukro-
mé debatû jedna z úãastnic – to ví kaÏdá vdaná Ïena, která se stará fiádnû o do-
mácnost. A pfiece, kdyÏ tyto a dal‰í prosté principy znûly z úst hostí a objevovaly se
a mizely z projekãní tabule, vládla v zaplnûné aule známá ãeská skepse a nevûfiíc-
nost: jsou to pohádky, které budou první den pokusu o praktické uplatnûní
usvûdãeny z nereálnosti! Fondy ze zdrojÛ EU? Jistû pfii jejich pfiidûlení hrály roli
nûjaké vedlej‰í známosti!
Rozbolavûlá a zle zkou‰ená domorodá du‰e, zvyklá na v‰echno, jenom ne na pfií-
mé a racionální jednání, bránila se uvûfiit, Ïe lze i jinak. Îe napfiíklad ãlenové správ-
ní rady skotské spoleãnosti East Kilbride Development Corporation, zfiízené pro
v˘stavbu jednoho ze skotsk˘ch tzv. Nov˘ch mûst, se za 17 let její pÛsobnosti
nedostali do jediného váÏného sporu nebo konfliktu, ani jednou nebylo tfieba se
uch˘lit k hlasování. Takové situaci se vÏdycky pfiede‰lo vzájemn˘m konsensem.
Pfiitom podnikatelská ãást správní rady byli toryové a pfiedstavitelé místní labou-
ristick˘ch politikÛ. Zdej‰ímu ãiniteli, nesmírnû odpovûdnému ãlovûku, kter˘ spat-
fiuje svou úlohu pfiedev‰ím v tom, Ïe za kaÏdou cenu bude bránit Ïivelnému roz-
voji podnikání, znûly neuvûfiitelnû principy podpory podnikatelské sféry:
• osvobození od daní v poãáteãním období rozvoje programu,
• aktivní vyhledávání zajímav˘ch v˘robních programÛ,
• hledání nezamûstnan˘ch, jejichÏ kvalifikace by jim umoÏÀovala pustit se do

samostatného podniku.
Firma, která se dostane do finaãních potíÏí, není pronásledována, ale jsou jí na
její vlastní pÛdû poskytnuty konzultace a hledají se cesty, jak pfieklenout nejsvízel-
nûj‰í období.
Nejsou to pohádky, je to skuteãnost, která se vtûlila do nového skotského mûsta
East Kilbride, kter˘ se stal vzorem urbanistické regenerace. Z ekonomicky problé-
mové oblasti, postiÏené kvalitativní promûnou prÛmyslové orientace zemû, se stal
nejúspû‰nûj‰í skotsk˘ region a poãtem britsk˘ch i zaoceánsk˘ch náv‰tûvníkÛ sou-
tûÏí úspû‰nû s Edinburghem. 
Spí‰e vûfiit neÏ nedÛvûfiovat, spí‰e podpofiit neÏ odrazovat, b˘t pro-aktivní, hledat
co nejjednodu‰‰í cesty k obecnû prospû‰nému cíli vãetnû toho, Ïe budu odpovídat
na otázky a poskytovat sluÏby „za jednûmi dvefimi“ a „pod jednou stfiechou“. Pût
odborníkÛ ze skotské firmy Amberton Shaw Know How Fund – John Shaw, Milada
Ledvinka, Alan Paterson, Alec Stevenson a James Cameron – poskytlo tomu, kdo
na to sly‰el a kdo o to stál, jedineãn˘ záÏitek z atmosféry, kterou kolem sebe ‰ífií
lidé plní uspokojení z dobré práce, která nese oãekávané ovoce, lidé, ktefií jsou
díky tomu velkorysí, laskaví a plní sebedÛvûry, která je zdrojem povzbuzení pro
okolí. I za tuto zku‰enost je tfieba podûkovat nejen organizátorÛm, ale také iniciá-
torÛm semináfie, jehoÏ uspofiádání jistû nebylo snadné – prof. ing. arch. Jifiímu
Gregorãíkovi a dr. ing. arch. Karlu Schmeidlerovi.                    Hana ·RÁâKOVÁ
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Kongresová hala v Maastrichtu – místo konání konference EUROMAT ‘97 
Foto:Vladimír Ustohal

EUROMAT ‘97

Ve dnech 21. aÏ 23. dubna 1997 se v holandském Maastrichtu konala 5. evropská
konference EUROMAT ‘97 vûnovaná moderním materiálÛm, technologiím a jejich
aplikacím. Nûkolik set úãastníkÛ z 25 zemí Evropy i zámofií zasedalo po tfii dny
podle oblasti sv˘ch odborn˘ch zájmÛ v 7 sympoziích, vûnovan˘ch tûmto okruhÛm:
Kovy a kompozity, Polymery a kompozity, Keramika a kompozity, Zpracování
povrchÛ, Funkãní materiály, Struktura a vlastnosti, Design a v˘roba. Pfiedná‰ky
a postery pfiedloÏené v tûchto sympoziích byly vydány tiskem ve formû 4 sborníkÛ,
z nichÏ kaÏd˘ pfiedstavuje kolem 800 stran textu a obrazov˘ch pfiíloh. Takto uspo-
fiádané svazky poskytují ucelen˘ pfiehled o souãasném stavu a v˘vojov˘ch trendech
v jednotliv˘ch materiálov˘ch oblastech. Ústav materiálového inÏen˘rství FS VUT
obeslal konferenci 5 postery vûnovan˘mi problematice strukturní anal˘zy svaro-
v˘ch spojÛ pfiipraven˘ch v˘buchem (J. ·vejcar, J. Krejãí), dislokaãní substruktufie
monokrystalick˘ch a polykrystalick˘ch kovÛ a slitin pfii velké rychlosti deformace
(J. ·vejcar, J. Krejãí aj.), strukturní a fázové anal˘ze plasmov˘ch nástfiikÛ NiCr na Al
substrátu (J. Krejãí, O. AmbroÏ aj.), pouÏití plasmochemie k restauraci archeolo-
gick˘ch nálezÛ (M. Ptáãková, V. Ustohal, L. Ptáãek) a ekvivalentním slévárensk˘m
slitinám hliníku (V. Ustohal, L. Ptáãek, M. Ptáãková).
Souãástí konference EUROMAT ‘97 byly soutûÏe o obsahovû i graficky nejlépe pfii-
praven˘ poster a o nejlep‰í dokumentaci materiálov˘ch struktur rÛzn˘mi techni-
kami. Vítûzové byli vybíráni v anonymní anketû samotn˘mi úãastníky konference.
První cenu za nejlep‰í poster získal prof. dr. H. El Mously z Egypta. Ilustroval ces-
tu, jak kfiehké a nepevné fiapy palmov˘ch listÛ, dosud povaÏované za prÛmyslovû
nevyuÏiteln˘ odpad, zmûnit vhodnou technologií ve velmi kvalitní konstrukãní ma-
teriál, jehoÏ v˘roba a zpracování navíc pfiinesou práci tisícÛm lidí na egyptském
venkovû. První cenou za nejkvalitnûj‰í dokumentaci materiálov˘ch struktur rastro-
vacím elektronov˘m mikroskopem byly jako technicky nejlep‰í a v˘stiÏn˘m popi-
sem nejzajímavûj‰í poctûny dva snímky Ïárupevné niklové slitiny, pfiihlá‰ené do
soutûÏe Ing. Marií Ptáãkovou a doc. Ing. Vladimírem
Ustohalem, CSc. z ústavu materiálového inÏen˘rství FS
VUT v Brnû. Tento nemal˘ úspûch na celoevropském vûdeckém fóru je vizit-
kou kvalitní práce vítûzné dvojice, ale souãasnû i v˘sledkem dobré fiídící ãinnosti
vedoucích pracovníkÛ ústavu (v daném pfiípadû doc. Ing. Jaroslava âecha, CSc.,
prof. Ing. Jifiího ·vejcara, CSc. a doc. Ing. Luìka Ptáãka, CSc.), ktefií usmûrÀují
a umoÏÀují racionální vyuÏití moderní pfiístrojové techniky ústavu a podporují od-
bornou erudici sv˘ch pracovníkÛ a jejich aktivitu i na mezinárodní úrovni. Je to
pocta i pro Vysoké uãení technické v Brnû, které i takto – cestou dílãích úspûchÛ
sv˘ch pracovníkÛ – vstupuje do povûdomí ‰iroké odborné vefiejnosti i mimo hra-
nice âeské republiky. 

(red)

Kurz energetick˘ch manaÏerÛ a poradcÛ

V‰e zaãalo, kdyÏ jsem si v jednom celostátním deníku pfieãetl inzerát nabízející
kurz pro energetické manaÏery a poradce. Vzhledem k tomu, Ïe tento kurz pofiá-
dala na‰e nejvût‰í energetická spoleãnost âEZ, a.s., pfiedpokládal jsem velmi vyso-
kou úroveÀ informací, které by bylo moÏné získat. Proto jsem okamÏitû poslal
pofiadateli dopis se Ïádostí o úãast na kurzu, a protoÏe jsem pfiedpokládal, Ïe pÛjde
o komerãní záleÏitost, seznámil jsem ho s tím, Ïe studuji, a podal jsem i bliÏ‰í
informace o svém oboru. Po necelém t˘dnu jsem obdrÏel pfiihlá‰ku s tím, Ïe se
celého kurzu mohu zúãastnit jen za symbolick˘ poplatek urãen˘ na úhradu studij-
ních materiálÛ.
Kurz, kter˘ pro energetické poradenské stfiedisko âEZ, a.s. organizaãnû zaji‰Èovala
Spoleãnost pro techniku prostfiedí, probûhl ve tfiech samostatn˘ch cyklech vÏdy po
tfiech dnech, a to 19. – 21. února, 19. – 21. bfiezna a 16. – 18. dubna v prostorách
Hlavní správy âEZ, a.s. Kurz byl sestaven z nûkolika tématick˘ch blokÛ, které
mûly posluchaãÛm poskytnout kompletní pohled na energetiku a obory s ní sou-
visející. Pfiedná‰ející, ktefií se jednotliv˘mi bloky zab˘vali, jsou ãleny pfiedních
organizací pracujících v tûchto oborech, napfi. âEZ, a.s., Spoleãnost pro techniku
prostfiedí, âVUT a dal‰í.
PfiibliÏnû první polovina kurzu byla vûnována energetice po technické stránce. Byly
pfiipomenuty i zopakovány ãeské i evropské normy, zdroje tepla, pfienosové
a otopné soustavy, mûfiení a regulace, klimatizace a tepelnû technické vlastnosti
konstrukcí a budov. Velk˘ dÛraz byl kladen i na ekologii, a proto byly do kurzu za-
fiazeny bloky o netradiãních a obnoviteln˘ch zdrojích energie, rekuperaci (vyuÏí-
vání odpadního tepla) a kogeneraci (sdruÏená v˘roba tepla a elektfiiny). 
Druhá ãást kurzu byla zamûfiena na disciplíny, které jsou techniky a inÏen˘ry ãasto
opomíjeny. Zde byl pro posluchaãe snad nejvût‰ím pfiekvapením den, kter˘ byl
kompletnû vûnován komunikaãním dovednostem a kdy si mohli své komunikaãní
dovednosti vyzkou‰et v reáln˘ch situacích. Dále byly probírány zákony o ochranû
ovzdu‰í, energetick˘ zákon ã. 222 a energetická politika státu. Naznaãeny byly
také ekonomické aspekty, které je nutno zvaÏovat pfii projektování energetick˘ch
celkÛ. V této souvislosti byly zmínûny i doporuãené postupy pfii realizaci energe-
tick˘ch auditÛ a generelÛ.
Na závûr celého kurzu a po úspû‰ném pfiezkou‰ení posluchaãi obdrÏeli osvûdãení
âEZ o absolvování kurzu. Osobnû hodnotím tento kurz velmi kladnû a vysoce si
cením vstfiícného postoje ing. Vladimíra Zeleného, vedoucího energetického pora-
denského stfiediska âEZ, a.s., kter˘ mi úãast na kurzu umoÏnil. Velmi mû potû‰il
i jeho zámûr umoÏnit úãast na kurzu studentÛm a pedagogÛm zdarma, a to
v mnoÏství aÏ do 10% celkové kapacity.

Milan ¤EZNÍâEK
student 2. roãníku VUT

pfiedseda Studentské organizace TRUST Engineering

INZERÁT

Hledám garáÏ na Kraví hofie k pronajmutí.
Nabídka ve veãerních hodinách na tel. ã. 32 29 22 2, nebo na pracovi‰tû: 
Libu‰e Rouãková, UPVE, tel. 4132 1275/382, fax 75 46 83
email: rouckova @ upve.fee.vutbr. cz
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PfiírÛstky nové literatury v knihovnû Fakulty architektury

Stavby
A 9091
Obrázkov˘ slovník staveb v architektufie a ve staveb-
nictví

BAGENAL, Philip – MEADES, Jonathan
Obrazov˘ atlas nejvût‰ích staveb
svûta
A 9296

WIMMER, Martin
Bauten der olympischen Spiele
A 9471
Obrazová publikace olympijsk˘ch stadionÛ a olympij-
sk˘ch vesnic po celém svûtû

Dûjiny architektury
A 2159
Publikace anglick˘ch historikÛ, zamûfiující se pfieváÏ-
nû na evropskou architekturu

JANTRA, Helmut
Balkóny, terasy, stfie‰ní zahrady
A 9250
MnoÏství nápadÛ, jak uskuteãnit atraktivní v˘sadbu.
Podrobnû se zab˘vá osázením barevn˘ch truhlíkÛ
a balkonÛ 

COMBES, Allen J.
Stromy
A 9687
Obrazov˘ prÛvodce ke stromÛm celého svûta 

PIEPER, Gerd –ROHATSCH, Manfred – LEMME, Fritz
Gross Küchen
A 9560
Kniha se zamûfiuje tematicky na vybavení a zafiízení vel-
k˘ch provozoven, jako jsou restaurace a velké kuchynû 

GILLIATT, Mary
The complete Book of Home Design
A 9525
Publikace zachycující interiérové fie‰ení bytov˘ch
prostor

HUMBEL, Carmen
Junge scheitzer Architekten und
Architektinnen
A 9707
Soubor prací mlad˘ch ‰v˘carsk˘ch architektÛ

MOORE, Charles W.
Water and Architecture
A 9066
Voda – její uplatnûní a vyuÏití v architektufie

SCHREIBER, R.
Stavby pro chov domácích zvífiat
A 8510
Stavební a provozní fie‰ení hospodáfisk˘ch budov 

Architektura souãasného období 
a vzdûlávání architektÛ
Sborník pfiíspûvkÛ
A 8512

Architektura. Wybrane zagadnienia
ochrony srodowiska kulturowego
A 8513
Teorie architektury, urbanistické plány, prÛmyslová
architektura 

Industriebau
A 9155
PrÛmyslové stavby od r. 1900, nové techniky prÛmy-
slov˘ch staveb od r. 1900–1930

V˘robky z betonu na trhu âR III.
A 7731
Kontaktní údaje a v˘robkové informace

SPENS, Michael
Staircases. Detail in Building
A 9232
Schody, schodi‰tû a jejich vyuÏití

WALTER, René
Construire en Béton
A 9800
Betonové stavby a konstrukce betonov˘ch staveb 

LOUDOVÁ, Jifiina
Politika bydlení v procesu regenerace
památkovû chránûn˘ch území na‰ich
mûst
A 8514
Zásady regenerace obytn˘ch ãástí památkovû chránû-
n˘ch mûstsk˘ch ãástí 

LUCIE–SMITH, Edward
Arttoday
A 9804
Encyklopedicky pojaté souãasné svûtové umûní

Encyklopedie osobností Evropy od
starovûku do souãasnosti
A 1344
Abecednû fiazená encyklopedie evropsk˘ch v˘znam-
n˘ch osobností

HEIMLE, Erwin – SCHLAIN, Jorg
Kuppeln aller Zeiten – aller Kulturen
A 7716
Kupole staré i nové na celém svûtû, v‰ech moÏn˘ch
kultur

Schwerpunkt Holz in Murau
A 9792
Dokumentaãní materiál vûnovan˘ dfievu a jeho pouÏití

PARRAMÓN, José Maria
Svûtlo a stín
A 9274
Základní kniha z oboru malífiství

PARRAMÓN, José Maria
Jak kreslit
A 9271
Kreslení tuÏkou, perem, ‰tûtcem, uhlem

PARRAMÓN, José Maria
Anatomie ãlovûka
A 9273
Anatomické zobrazení ãlovûka, srovnávací studie

Contemporary California Architects
A 7738
Architektura Kalifornie

Contemporary Asian Architects
A 7737
Architektura Asie

Contemporary Japanese Architects
A 9006
Architektura Japonska

Moorish Architecture in Andalusia
A 9008
Islámská architektura

Kontakt: Jitka Havelková
vedoucí fakultní knihovny FA VUT v Brnû

Pofiíãí 5, tel.: 4214 2327
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Dne 23. 4. 1997 jsem se zúãastnila
Setkání studentÛ VUT s rektorem
VUT prof. Ing. Petrem Vavfiínem,
DrSc., prorektorem pro vzdûlávací
ãinnost doc. RNDr. Petrem Dubem,
CSc., fieditelem SKM VUT Ing.
Jaroslavem Grulichem a zástupci
Investiãní a Po‰tovní banky Ing.
Tálsk˘m a Ing. Veselou, které se ko-
nalo v aule Q budovy Fakulty strojní
na Technické 2, na ãemÏ nemalou
zásluhu mûla Rada studentÛ VUT,
která (podle mne úspû‰nû) akci
pofiádala.
Na plakátech a letácích, umístûn˘ch na jednotliv˘ch
fakultách ‰koly, bylo oznámeno, Ïe zde bude pfiíto-
men i zástupce Dopravního podniku mûsta Brna,
kter˘ se v‰ak nakonec nemohl na akci dostavit, a tak
studenti nemûli moÏnost zeptat se na problémy t˘ka-
jící se dopravy a proveden˘ch zmûn na jednotliv˘ch
linkách MHD.
Zájem studentÛ o akci nebyl pfiíli‰ velk˘, v ãásteãnû
zaplnûné aule sedûla jen malá ãást studentÛ VUT. Ale
i tak poskytnut˘ ãas studenti plnû vyuÏili a zahrnuli
pfiítomné hosty spoustou otázek, které se t˘kaly pfie-
dev‰ím problematiky bydlení na kolejích.
V úvodu v‰echny pfiítomné pfiivítal pan rektor prof.
Vavfiín a prezidentka Rady studentÛ VUT (RS VUT)
Eva Dobiá‰ová. Následnû zástupci IPB studenty
seznámili s tímto bankovním ústavem a jím poskyto-
van˘mi sluÏbami. S tím souvisely dotazy studentÛ,
ktefií se zajímali o zavedení postÏirového úãtu a v˘ho-
dy, které jim tento systém sluÏeb pfiinese. Zástupci
IPB i pan rektor v‰echny ujistili, Ïe zaloÏení postÏiro-
vého úãtu bude pro studenty v˘hodné. Mimo jiné
bude umoÏnûno bezhotovostní placení kolejného,
usnadní se objednávání a v˘dej stravy v menzách,
pouÏívání ãipov˘ch karet na identifikaci pfii vstupu do
prostor ‰koly a kolejí. Studenti upozorÀovali na ne-
dostatek bankomatÛ v areálu VUT a na kolejích, ale to
se má v dohledné dobû zlep‰it, navíc studenti mohou
vyuÏít sluÏeb na kterékoliv po‰tû. Pokud student
nebude mít zájem o zaloÏení postÏirového úãtu,
bude si moci ãipovou kartu za urãit˘ poplatek pofiídit.
Studenti si dále stûÏovali na nevyhovující poãet uby-
tovacích míst na kolejích i na poãet lÛÏek na jednotli-

v˘ch pokojích. K tomu prezidentka RS VUT fiekla, Ïe
Rada studentÛ jednala s vedením VUT i SKM a do-
hodli se na fie‰ení. Student ubytovan˘ na kolejích,
jenÏ tfiikrát nepfiijde na semináfi, cviãení ãi do labora-
tofií, automaticky ztrácí místo na kolejích, i kdyÏ stu-
dentem VUT zÛstává. Tím dostanou ‰anci ti, ktefií sku-
teãnû studují a koleje potfiebují. Zvy‰ovat poãet lÛÏek
na pokojích podle fieditele SKM není moÏné, protoÏe
jejich poãet je urãen pfiíslu‰n˘mi smûrnicemi hygieni-
ka. Studenti se zmínili i o problému souvisejícím
s malováním a úklidem, jeÏ  probíhalo na nûkter˘ch
kolejích ve zkou‰kovém období, dále o pouÏívání
elektrick˘ch spotfiebiãÛ, které si studenti pfiiváÏejí na
koleje z domova, a placení neúmûrné ãástky, neod-
povídající skuteãn˘m nákladÛm, za pouÏívání ledni-
ãek. Podle Ing. Grulicha si studenti, pokud budou mít
zájem, mohou nechat spotfiebu ledniãky pfiemûfiit.
Otázka malování a ostatních prací souvisejících
s údrÏbou kolejí, které probíhají ve zkou‰kovém
období, je znaãnû sloÏitá. V pfiípadû, Ïe by si studenti
sami po malování neuklízeli a najala by se úklidová
firma, anebo by se tyto práce pfiesunuly na jin˘ ter-
mín, je pravdûpodobné, Ïe se zv˘‰í náklady na provoz
kolejí, a v˘sledkem by bylo to, Ïe by studenti zaplatili
více penûz za ubytování v dÛsledku zv˘‰ení kolejného.
K otázce pouÏívání elektrick˘ch spotfiebiãÛ Ing.
Grulich fiekl, Ïe ohlá‰ené a schválené pfiístroje
mohou studenti pouÏívat.
Na dal‰í dotazy studentÛ jiÏ nezbyl ãas, a proto mno-
zí jistû uvítali, Ïe na závûr zástupci RS VUT
E. Dobiá‰ová a P. V˘‰ek slíbili uspofiádání dal‰ího set-
kání, které by se pravdûpodobnû konalo na podzim
tohoto roku. StudentÛm, ktefií se akce z jakéhokoliv
dÛvodu nezúãastnili, mohu jen vzkázat, Ïe toto je jed-
na z mála pfiíleÏitostí vefiejnû a otevfienû diskutovat
s vedením VUT, SKM a dal‰ími hosty o problémech,
které je zajímají.

Martina OLEXOVÁ
Fakulta chemická

Argumentace o v˘hodách pfiechodu VUT pod spoleã-
n˘ bankovní ústav znûla kupodivu pfiesvûdãivûji z úst
fieditele SKM Ing. Grulicha neÏ od zástupcÛ IPB. 

Foto: R. Krátk˘

Umûní rozumím pramálo, dalo by se fiíci, Ïe mou je-
dinou omluvou, proã pí‰i tuto docela malinkou
(a docela laickou) recenzi na v˘stavu, je fakt, Ïe jsem
kdysi dávno v minulosti nav‰tívila nûkolik v˘tvarn˘ch
expozic a Ïe jsem (ale to uÏ je takfika prehistorie)
nav‰tûvovala lidovou ‰kolu umûní, kde jsem sv˘m ta-
lentem pl˘tvala pfii kreslení vlastní matky na lyÏích ãi
modelováním sama sebe ve vanû.
Pfiesto mû plakát s ãervenoÏlutou „v˘vrtkou“ zlákal
natolik, Ïe jsem neváhala, od paní vrátné si pÛjãila
klíã a v osamûlé, vyd˘chané aule jsem zhlédla malou
expozici studentÛ architektury, nazvanou „TVARY
A PROSTORY“. V˘stava je to skuteãnû liliputí, zabere
necelou jednu stûnu a pár ãtvereãních metrÛ, které
nevyplnily jinak v‰ude pfiítomné Ïidle, pfiesto není
ztrátou ãasu ji nav‰tívit. UmoÏní vám totiÏ ponofiit se
do prazvlá‰tního svûta podivn˘ch tvarÛ, které dokáÏe
vytvofiit jen velká dávka LSD, nebo ‰ikovné ruce elévÛ
architektury.
V˘tvarná ãást, která pokr˘vá (nevzhledn˘) jekor zdí,
dokazuje, Ïe k vytvofiení prostoru není potfieba troj-
rozmûrn˘ svût, n˘brÏ papír, uhel, smysl pro perspek-
tivu a hru svûtla a stínu. Neboh˘, nezku‰en˘ náv‰tûv-
ník (=já) je vláãen ing. arch. Makovsk˘m a jeho Ïáky
fiktivní krajinou, by si znovu a znovu protíral zrak.
O kousek dál, na ãtyfiech ‰ediv˘ch stojanech, jsou
umístûny prostorové objekty. Dlouho jsem hledala ta
správná slova k pfiesnému vystiÏení ONOHO, leã lep-
‰í slovo neÏ objekt mi má zásobárna slov neposkytla.
Jak totiÏ jinak vystihnout ‰roubky pro‰pikovanou
moÏná-krychli, pfiiopilou hranatou pruÏinu, blázni-
vou variaci na téma camera obscura ãi nefunkãní sád-
rov˘ obratel? Díky tomu, Ïe jsem byla na v˘stavû sama
a Ïe se nikdo nedíval, mohla jsem jednotlivá dílka
brát do rukou, v‰eteãn˘mi prsty ‰mátrat v‰emi utaje-
n˘mi skulinami (vím, Ïe je zakázáno dot˘kat se vysta-
ven˘ch exponátÛ, byla jsem v mládí pouãena sv˘mi
kulturními rodiãi) a znovu a stále a trvale a aÏ do kon-
ce jsem se nechala uná‰et a balamutit. Jen jedinou
chybu bych vytkla této v˘staviãce. Aula je moÏná stfie-
dobodem vysoko‰kolského vesmíru, pfiesto v‰ak his-
torick˘m dûním poznamenané záclony, fiady stojících
Ïidlí, okrové kobercové stûny a vzduch, kde absentu-
je 02 (kyslík) nevytváfií zvlá‰È dÛstojné prostfiedí pro
takovou v˘stavu (ãlovûk, kter˘ je natû‰en z fotografií
z vydaného materiálu, proÏije pfii porovnání s realitou
nûco jako kocovinu).

Magdalena NOVÁ

V˘stava „Tvary a prostory“ byla v aule Rektorátu VUT
otevfiena ve dnech 12. aÏ 30. kvûtna.

Setkání studentÛ VUT

Studenti

Halucinogenní kvádry a koule
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Francouzská vláda nabízí stipendia pro ‰kolní rok
1997/98 pro:

• Doktorandské studium se dvûma ‰koliteli – ãesk˘m a francouzsk˘m –
délka studia je 4 roky (par example 1 an de D.E.A. – Diplome d’Etudes
Approfondies – en France, puis alternance de périodes de 6 mois en France et 6
mois en République Tcheque pendant 3 ans).
Studium musí b˘t pfiipraveno ve spolupráci ãeské a francouzské univerzity.
• Jednoroãní studium na Grandes Ecoles d’ingénieurs
Souãástí kandidatury by mûl b˘t “Lettre d’acceptation” francouzské univerzity.
• Jednoroãní studium D.E.S.S. (Diplome d’Etudes Supérieures
Spécialisées) ve v‰ech technick˘ch oborech studovan˘ch na VUT.
Jedná se o 4–6 mûsíãní pobyt na francouzské univerzitû a krátkou odbornou stáÏ.
Souãástí kandidatury musí b˘t “Lettre d’Acceptation” francouzské univerzity.
• Jednoroãní studium na Grandes Ecoles de commerce  

et gestion
Souãástí kandidatury by mûl b˘t “Lettre d’Acceptation”.
V rámci programu Copernic jednoroãní program fiízení podnikÛ (kurzy ekonomie,
marketingu, obchodního práva a managementu).
Projekty fiízené l’Ecole des Mines de Paris, l’Ecole des Ponts-et-Chaussées, l’Institut
d’Etudes Politiques et le College des Ingénieurs pfiipravují budoucí odborníky pfie-
dev‰ím pro francouzské spoleãnosti v âR.

Informace o projektu COPERNIC

• V roce 1990 zaloÏily ãtyfii Grands Ecoles projekt COPERNIC:
L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussees
L’Institut d’Etudes Politiques de Paris
L’Ecole des Mines de Paris
Le College des Ingenieurs
• KaÏd˘ rok pfiijímají 45 graduovan˘ch studentÛ z v˘chodoevropsk˘ch zemí na roã-
ní stáÏe, financované francouzskou vládou. V˘‰e stipendia je 5000 F mûsíãnû.
• StáÏ se skládá ze 7 mûsícÛ v˘uky a 5 mûsícÛ praxe u francouzsk˘ch firem.
• V˘uka probíhá v ekonomick˘ch a politick˘ch pfiedmûtech a v oborech stavebního

inÏen˘rství:
Comptabilite – Gestion Finance
Marketing Strategie
Ressources Humaines Negotiation – Communication
Gestion de la Production Organisation de l’Entreprise
Droit Commercial Economie
Histoire Economique Vie Politique
Francais Anglais
• Celkem bude za 7 mûsícÛ absolvováno 500 hodin kurzÛ. Z kaÏdého pfiedmûtu
se dûlá na konci zkou‰ka pfied komisí.
• Praktickou 5 mûsíãní stáÏ si studenti vyjednávají u firem sami, ale dostane se jim
od ‰koly pro to v‰estranné podpory a pfiípravy. Na konci této stáÏe studenti musí
napsat asi 10 – 20 stránkovou diplomovou práci..
• Hlavní firmy, které spolupracují:
Groupe Danone EDF International
Phillips Lafargue L’Oreal
Le Groupe General des Eaux Schlumberger
Total Schneider
Renault Gaz de France
• Jedná se vesmûs o firmy, které mají zastoupení v âR. 80 % absolventÛ COPERNICu
zatím na‰lo u tûchto firem zamûstnání.
• Pfiijímací procedura se skládá z písemné pfiihlá‰ky, podané kaÏd˘ rok do 28. února,
a následného pohovoru v Praze.
• Letos se pfiihlásilo 21 ãesk˘ch studentÛ, z nichÏ  bylo ‰est vybráno.

Mezinárodní workshopy

Evropsk˘ institut architektury a urbanizmu – INEAA – se sídlem v Rouen ve Francii
pofiádá mezinárodní workshopy zamûfiené na 
• novou identitu ãtvrtí mûsta Chambery ve Francii 28.8. – 13.9. 1997
• modernizaci obytn˘ch ãtvrtí Trenãína na Slovensku 6.6. – 23.6. 1997
Délka workshopÛ je 3 t˘dny, zápisné ãiní 1 200 frankÛ. Z projektu Leonardo je
financováno pro kaÏdého úãastníka cestovné z âeské republiky do Francie, ubyto-
vání, pracovní materiál.
Dal‰í informace Ïádejte na zahraniãním oddûlení Rektorátu VUT.

Informace o partnerské smlouvû mezi VUT Brno 
a EURINSA Lyon

V roce 1996 podepsalo VUT smlouvu s vysokou ‰kolu EURINSA v Lyonu ve Francii.
EURINSA je jednou ze ãtyfi francouzsk˘ch vysok˘ch ‰kol INSA (Národní institut apli-
kovan˘ch vûd v Rouen, Rennes, Toulouse a Lyonu). Tato smlouva poskytuje pfiíle-
Ïitost ãesk˘m studentÛm, ktefií  mají zájem, studovat ve Francii a získat titul inÏe-
n˘ra. Studium probíhá následujícím zpÛsobem : ãesk˘ student se zapí‰e na VUT
a souãasnû je pfiijat na EURINSA. První dva roãníky studia absolvuje v Lyonu a pak
se mÛÏe rozhodnout buìto studovat dál na EURINSA a získat tam titul inÏen˘ra,
anebo se vrátit na VUT a dokonãit studia. Podle smlouvy VUT uzná dva roãníky
studia na EURINSA, jako kdyby student studoval na VUT, a pro dal‰í úspû‰né
absolvování dvou roãníkÛ na  EURINSA umoÏní studentovi pokraãovat ve druhém
cyklu a získat tak francouzsk˘ diplom.
Bûhem prvních dvou rokÛ studia ve Francii mÛÏe b˘t studentÛm, ktefií o to poÏá-
dají, poskytnuta finanãní podpora na úhradu ubytování a stravy. 
Více informací lze získat na Internetu: http://www-eufo-
ria.insa-lyon.fr

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

Zahraniãní oddûlení VUT informuje
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Úvodní komentáfi

V jednom z pfiedchozích ãísel Událostí byl publikován
ãlánek o projektu uzlového leti‰tû v Brnû. Rád bych
uvedl, Ïe Fakulta architektury VUT v Brnû se zab˘vala
tímto tématem v rámci ateliérové tvorby II.stupnû stu-
dia v ústavu v˘robních a uÏitkov˘ch staveb. Studenti
Petr Parolek a Martin Vojtek samostatnû fie‰ili, kaÏd˘
z ponûkud odli‰ného pohledu, tento mimofiádnû za-
jímav˘ úkol po dobu dvou semestrÛ a následující
diplomové práce.
DÛvody, pro které jsme zvolili právû toto téma, jsou
v podstatû dva: v˘jimeãnost projektu a jeho pedago-
gická dimenze. 
V‰ichni víme, Ïe vize projektu uzlového leti‰tû, které
by se fiadilo k nejvût‰ímu na svûtû, vyvolává rozporu-
plné reakce jak v kruzích politick˘ch, tak odborn˘ch
a koneckoncÛ i v ‰ir‰í vefiejnosti. Od vá‰niv˘ch zastán-
cÛ z fiad nositelÛ této ideje (viz zmínûn˘ ãlánek) aÏ po
stejnû vehementní odpor, zejména z fiad ekologÛ.
S rozpaky je pfiijímán i nûkter˘mi urbanisty. Problém
ov‰em tkví mimo jiné i v tom, Ïe cel˘ projekt zatím
nebyl hloubûji zpracován z pohledu urbanisticko-
architektonického, a Ïe tedy chybí v˘znamn˘ podklad
pro skuteãnû zodpovûdnou diskusi. Promítnout ideo-
v˘ zámûr do konkrétního území se v‰emi pfiedvídatel-
n˘mi dÛsledky na hmotné prostfiedí je úkol architektÛ.
Chci v‰ak dÛraznû konstatovat, Ïe
stejnû jako advokát ãi lékafi, musí
i architekt hájit zájmy svého klienta,
ale zároveÀ jej upozornit na v‰echny
dopady vypl˘vající z jeho rozhodnutí.

Musí tedy nabídnout sluÏby své odbornosti pfii za-
chování objektivity dané profesní etikou. A není po-
chyb o tom, Ïe koneãn˘ verdikt o vhodnosti vybudo-
vat v Brnû uzlové leti‰tû evropského v˘znamu nebude
v rukou architektÛ, n˘brÏ politické reprezentace mûs-
ta i státu.
Jedná-li se o tak mimofiádn˘ zámûr, nemûla by zÛstat
stranou ani vysoká ‰kola, má-li dostát své roli generáto-
ru nov˘ch my‰lenek jako jednoho ze sv˘ch základních
poslání. A zde se dostáváme k dimenzi pedagogické.
KdyÏ jsme sestavovali dvoustupÀov˘ model v˘uky
architektÛ na brnûnském VUT, bylo na‰ím úmyslem
vytvofiit ve druhém stupni studia nov˘, kvalitativnû
vy‰‰í cyklus vzdûlávání. JestliÏe první, bakaláfisk˘

stupeÀ nabízí univerzální kvalifikaci architekta – za-
mûstnance projekãní kanceláfie, má druh˘, magister-
sk˘ stupeÀ pfiipravit absolventa pro autorizaci, tedy
samostatné vedení kanceláfie, pracující na nejobtíÏ-
nûj‰ích architektonick˘ch a urbanistick˘ch úkolech.
Vzhledem k pomûrnû malému ãasovému rozpûtí tfií
semestrÛ (vãetnû diplomové práce), pracují studenti
v ateliérech na jednom tématu. Toto téma musí b˘t
dostateãnû nosné a musí b˘t zpracovatelné od nej‰ir-
‰ích územních vazeb aÏ po technick˘ detail. Je-li navíc
ãímsi naprosto nov˘m, má nadûji vyvolat ve studentovi
patfiiãn˘ entuziasmus, nezbytn˘ pro nadstandardní
v˘sledek. Domnívám se, Ïe brnûnské leti‰tû takov˘m
tématem je. Petr Parolek, jehoÏ práce byla komisí pro
státní závûreãné zkou‰ky posouzena jako mimofiádnû
kvalitní, tedy v prvním semestru sbíral a vyhodnoco-
val analytické podklady od postojÛ âeské správy
leti‰È, pfies názory provozovatelÛ brnûnského leti‰tû,
prÛzkumy Magistrátu mûsta Brna, názory leteck˘ch
odborníkÛ z fakulty strojní, aÏ po studium související
literatury a zahraniãních pfiíkladÛ vãetnû náv‰tûvy
leti‰È ve Vídni, Frankfurtu a Stanstedu. V˘stupem byl
tfiicetistránkov˘ písemn˘ elaborát a základní v˘kres
‰ir‰ího územního fie‰ení leti‰tû. Na základû této práce
byl potom ve druhém semestru sestaven lokalitní
program leti‰tû a zpracováno jeho úplné fie‰ení v mû-
fiítku 1:1000. V˘sledek vyvolal zpûtné korekce územ-
ního fie‰ení. Diplomová práce se zamûfiila na archi-
tektonick˘ návrh objektu centrálního terminálu.
Z ilustrací, doprovázejících tento ãlánek, mÛÏe ãtenáfi
získat pfiedstavu o koneãné podobû celého projektu.
Smím-li hodnotit v˘sledky práce na návrhu uzlového

leti‰tû Brno, pak jsem pfiesvûdãen, Ïe pfiinejmen‰ím
z hlediska pedagogického splnil svÛj úãel. ·ífika
i hloubka zpracování jednoznaãnû pfiesáhla standard,
bûÏn˘ u specializovan˘ch a diplomov˘ch projektÛ
pfiedchozího studijního modelu. Z pohledu vûcného,
s pfiihlédnutím k tomu, Ïe se pfiece jen jedná o pro-
jekt studentsk˘, snad mÛÏe b˘t v˘sledn˘ elaborát jed-
ním z pfiíspûvkÛ k objektivnûj‰ímu posouzení zámû-
ru, jehoÏ vliv by v˘znamnû pfiesáhl hranice republiky.

Doc. Ing. arch. Alois NOV¯, CSc.
vedoucí projektu

Charakter uzlového leti‰tû

NeÏ se zaãneme zab˘vat samotn˘m brnûnsk˘m
projektem, bude vhodné zmínit charakter stávajících
evropsk˘ch uzlÛ, situovan˘ch prakticky v˘hradnû
v prÛmyslovû vyspûl˘ch aglomeracích: objemem
nejvût‰í leti‰tû v Lond˘nû – Heathrow, leti‰tû ve
Frankfurtu, leti‰tû Charles de Gaulle v PafiíÏi, Schipol
v Amsterdamu. Je zfiejmé, Ïe vznik tûchto uzlÛ byl mo-
tivován pfiirozenou potfiebou dan˘ch lokalit. Jejich
existence potom vytváfií prostor pro dal‰í akumulaci,
nárÛst prÛmyslov˘ch aktivit.
Na druhé stranû neexistence uzlu ve stfiední a v˘-
chodní Evropû je skuteãností. Pro intenzívní rozvoj
této ãásti Evropy je nezbytné dopravní napojení jak
strukturou dálnic, vysokorychlostních Ïel. tratí (dále
jen VRT), tak letecké. Leteck˘ dopravní uzel zavr‰uje
potom hierarchii dopravních, komunikaãních center.
Jeho hlavním pfiedpokladem je vhodná poloha, eko-
nomick˘, prÛmyslov˘ potenciál.
Vznik takového leti‰tû v rámci budoucí stfiední a v˘-
chodní Evropy se tedy zdá b˘t realitou, otázkou je,
pfieroste-li v nûj postupnû nûjaké ze souãasn˘ch mûst-
sk˘ch leti‰È, ãi stane-li se pfiedmûtem samostatného
podnikatelského projektu, jak˘m by brnûnské uzlové
leti‰tû mohlo b˘t. Takové leti‰tû by bylo nadnárodní
sluÏbou, zatíÏenou velk˘mi investicemi na vstupu,
v pfiípadû úspûchu v‰ak  velk˘m ekonomick˘m moto-
rem, stimulátorem oblasti.
Je téÏ vhodné pfiipomenout, Ïe uzlové leti‰tû je sv˘m
charakterem leti‰tû pfiestupní, nikoliv cílové – mûst-
ské. Bylo by tedy spí‰e jakousi sluÏbou Brna Evropû,
svûtu, nikoliv sluÏbou pro Brno samotné, pro jeho
potfieby. Pro cel˘ jihomoravsk˘ region by bylo velice
oÏivující aktivitou.

Studie brnûnského uzlového leti‰tû

Studie leti‰tû, zpracovaná pro brnûnskou lokalitu, je
zamûfiena na vyuÏití kladÛ na‰eho regionu, koncepã-
nû se snaÏí minimalizovat zápory území s dÛrazem na
ekologická fie‰ení.
Zásadní v˘hodou stávajícího leti‰tû, celé brnûnské
aglomerace je poloha na kfiiÏovatce 
– osy SJ
Katovice (Pol.) – Ostrava – Brno – VídeÀ (Rak.)
– osy ZV
smûr Norimberk, smûr DráÏìany (Nûmecko) – Praha
– Brno – Bratislava – Budape‰È (Maì.)

S tûmito v zásadû poãítá téÏ plánovaná v˘stavba VRT.
Velmi vhodné je téÏ geomorfologické uspofiádání
terénu a jedineãné klimatické podmínky. Také poten-
ciál obyvatel jiÏní Moravy je schopen zabezpeãit ãin-
nost takového komplexu. ZávaÏn˘m nedostatkem je
v‰ak slab˘ ekonomick˘ potenciál oblasti, relativnû
málo  v˘konná prÛmyslová sféra, její sloÏení. 
Souãástí podnikatelského zámûru je vytvofiení silné
prÛmyslové zóny vedle leti‰tû. 

Brno – uzlové leti‰tû

Terminál – pfiíãn˘ fiez. Ukázka z diplomové práce
Petra Parolka

Projekty
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Z mého pohledu jako nosné se v‰ak
jeví téÏ pfiímé aktivní napojení kom-
plexu vysokorychlostní Ïeleznicí na
prÛmyslovû rozvinutou aglomeraci
Vídnû (30 min.), potenciálnû na hl. m.
Bratislavu (30 min.). V rámci unie (âR ãlen EU) by se
potom prÛmyslov˘ boom v této oblasti leteckého
a pozemního uzlu mohl stát realitou.
Pfiedpokladem je tedy kombinace le-
teckého a Ïelezniãního uzlu v oblasti.
Nezbytnou souãástí návrhu komplexu je tedy téÏ Ïe-
lezniãní terminál.

Nov˘ dráhov˘ systém

Vzhledem k rozsahu uzlového leti‰tû (nad 30 mil.
cest./ rok, stávající leti‰tû mûlo max. 233 tis. v r. 1965)
má pro samotn˘ zámûr komplexu zásadní v˘znam

pfiedev‰ím lokalita. Z dne‰ního leti‰tû je ãásteãnû
pouÏitelná pouze stávající VPD 2 650 m (vzletová
a pfiistávací dráha – runway, dále jen VPD). Ve studii
se pfiedpokládá její vyuÏití jako dráhy rezervní,
v omezené mífie pro potfieby soukromé aviatiky
(General Aviation, GA).
Pátefi nového dráhového systému tvofií nová kolmá
SJ VPD-1 dlouhá 3 600 m, umoÏÀující sv˘mi
parametry pohyb v‰ech typÛ letadel bez omezení.
Studie fie‰í dráhu s jednosmûrn˘m
provozem (start na jih, pfiistání z jihu). Toto
fie‰ení, ãásteãnû vynucené téÏ morfologií terénu
severnû od VPD (prostor mezi Slatinou a ·lapanice-
mi), tak prakticky vyluãuje leteck˘ provoz

nad dne‰ním územím Brna, odlehãí stá-
vajícím provozem zatíÏené oblasti od Tufian aÏ po
Bohunice. Organizaãnû nároãnûj‰í, av‰ak ekologicky
vhodnûj‰í model této jednosmûrné dráhy je kapacit-
nû schopen plnû zabezpeãit potfieby 30 mil. leti‰tû.
Z dÛvodu potenciální nutnosti zv˘‰ení kapacity letec-
kého provozu, zv˘‰ení bezpeãnosti, zaji‰tûní provozu
v pfiípadû doãasného vylouãení hlavní dráhy, poãítá
studie téÏ s moÏn˘m roz‰ífiením, v˘stavbou
druhé, krat‰í paralelní SJ VPD-2 v˘chodnû od
SJ VPD–1, umoÏÀující souãasn˘ nezávisl˘ provoz
obou drah. Zde je poãítáno téÏ s moÏností prodlou-
Ïení aÏ na 4 800 m (moÏné nároky v˘voje velkokapa-
citních letounÛ).
Parametry navrÏeného dráhového systému kapacitnû
umoÏÀují provoz leti‰tních gigantÛ nad 50 mil.
cest./rok. Z hlediska dlouhodobé perspektivy, z hledis-
ka vloÏen˘ch investic, je nezbytná i taková prognóza.

Provozní celek leti‰tû

Mezi vefiejností se ãasto vyskytuje domnûnka, Ïe
brnûnské uzlové leti‰tû by mûlo b˘t leti‰tûm náklad-
ním. Vzhledem k tomu, Ïe se pfieváÏná vût‰ina karga
dopravuje na palubách osobních letadel, nebylo by
jistû ani toto leti‰tû sv˘m charakterem monofunkãní. 
Zóna pohybov˘ch ploch je sv˘mi nároky
a velikostí determinující ãástí leti‰tû. Zahrnuje zpev-
nûné plochy systému vzletov˘ch a pfiistávacích drah,
rolovacích drah, odbavovacích a manipulaãních
ploch, travnaté plochy vzlet. a pfiist. pásÛ, travnat˘
pás pro nouzové pfiistání letadel, koncové bezpeã-
nostní plochy. Sv˘mi nároky prakticky urãuje rozlohu

leti‰tû, v‰echny nezbytné aktivity spojené s provozo-
váním leti‰tû se prakticky odehrávají v rámci prosto-
rového systému drah.
Rozloha komplexu samotného leti‰tû by z hlediska dlou-
hodobé perspektivy a maximální provozní kapacity ãini-
la 16 km2. Zahrnuje souãasnou VPD 2 650 m a dvû na ni
kolmé, paralelní VPD 3 600 m a VPD 4 500 m (neprav-
dûpodobná varianta nutnosti zfiízení extrémnû dlouhé
VPD). Tûchto 16 km2 je v podstatû koneãnou variantou
pro samotné leti‰tû, zvlá‰tû nutno posuzovat prÛmyslo-
vou zónu. Pro pfiedstavu: dne‰ní brnûnské leti‰tû má
rozlohu 2,5 – 3 km2.
Provoz leti‰tû se odehrává v rámci dvou základních
prostorovû oddûlen˘ch funkãních zón:
• zóna osobní pfiepravy a odbavení
• zóna nákladní pfiepravy a tech. zabezpeãení

Ukázka z diplomové práce Petra Parolka

Zóna osobní pfiepravy a odbavení

V této centrální zónû osobní pfiepravy hlav-
ní terminál zaji‰Èuje kompletní technické odbavení
cestovních letadel, odbavení cestujících na odletu
a pfiíletu, nástup, v˘stup, transfer a transit cestujících,
manipulaci s nákladem a zavazadly. V objektu hlavní-
ho terminálu se kumuluje velmi mnoho prostorovû
a technologicky nároãn˘ch ãinností. Pfiesuny velkého
mnoÏství cestujících a zavazadel je nutno zajistit
v rekordnû krátk˘ch lhÛtách. Jedná se pfiedev‰ím
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o transfer (pfiestup) pasaÏérÛ, jenÏ musí b˘t realizo-
ván bûhem 10 – 15 minut. Takové parametry jsou
schopny dosáhnout jen velmi v˘konné, plnû automa-
tizované transportní a tfiídící systémy. Pro dopravu
cestujících v areálu je navrÏena interní tramvaj. V‰e
probíhá za pfiísn˘ch bezpeãnostních opatfiení.
Souãástí odbavení je také celní a pasová kontrola, kte-
rá rozdûluje terminál na prostor âR a prostor mezi-
národní. Terminál je téÏ centrem obchodu a sluÏeb
s atraktivní bezcelní zónou.
Nezbytné v rámci zóny osobní pfiepravy je
téÏ zaji‰tûní kvalitního spojení pomocí MHD do mûs-
ta, napojení na vysokorychlostní Ïeleznici, taxi, indi-
viduální automobilovou dopravu. Poãítat je tedy nut-
no s dostateãn˘mi plochami doãasného parkování,
s plochami pro MHD, s cca 8 000 parkovacími místy
pro osobní automobily, studie pfiedpokládá téÏ ter-
minál vysokorychlostní Ïeleznice VRT (Brno – VídeÀ),
pfiíp. napojení na Brno tramvají. Velmi vhodné by

bylo umístûní brnûnského Ïel. uzlu VRT v areálu.
Studie pfiedpokládá kombinaci podpovrchového
a pozemního parkování.
V zónû osobní pfiepravy v˘znamnou souãástí jsou téÏ
prostory technicko – provozních sluÏeb (letové navi-
gaãní sluÏby, palubní sluÏby, pfiíprava posádek, admi-
nistrativa), zóna zvlá‰tního uÏití (ubytování zamûst-
nancÛ, zdravotnické a rehabilitaãní sluÏby).
V návaznosti na hlavní terminál je nutno pfiedpoklá-
dat téÏ situování hotelu, kongresov˘ch zafiízení,
prodejních a obchodních center, administrativních
objektÛ, vefiejné ãerpací stanice PH.
Ve studii je atriov˘ typ hotelu situován do pû‰í – par-
kové zóny v rámci prostoru mezi let. terminálem
a terminálem VRT. Administrativní a komerãní objek-
ty potom v bezprostfiední blízkosti, v oblasti hlavní
prÛjezdné komunikace (napojení na D1, D2), vytváfií
svébytn˘ mûstsk˘ prostor.
V komplexu leti‰tû pfiedstavuje celá zóna osobní pfie-
pravy a odbavení plochu o rozloze asi 1,5 km2 s moÏ-
ností roz‰ífiení.

Zóna nákladní pfiepravy a technického
zabezpeãení

Druhou, technickou zónou, je zóna nákladní pfiepra-
vy a technického zabezpeãení. Je zde situován kargo
terminál (nákladní doprava), kontejnerová plocha,

manipulaãní plochy, sklady, parkovi‰tû, údrÏba, gará-
Ïov˘ dvÛr, provoz autocisteren, opravárenské hangá-
ry, zku‰ebna let. motorÛ, sklad LPH, APH (potrubní
rozvod LPH v rámci areálu), ãistírna odpadních vod,
záchranná poÏární sluÏba (stanovi‰tû rozmístûna
v celém komplexu), atd. Nejedná se o v˘robní, prÛ-
myslové provozy. Svojí rozlohou pfiesahující 1 km2 je
zóna podstatnou souãástí leti‰tû. Dopravní napojení
je zcela samostatné.
V dÛsledku relativní prostorové separace osobní pfie-
pravy od nákladní a tech. zóny je vylouãen provozní
konflikt. Je moÏno fiíci, Ïe bûÏn˘ cestující by nemûl mít
o existenci tûchto technick˘ch provozÛ ani tu‰ení. 
Samostatnou ãást tvofií zóna mal˘ch leteck˘ch provo-
zovatelÛ a GA. Pro tyto úãely studie poãítá s vyuÏitím
prostor stávajícího brnûnského leti‰tû a odbavovací
budovy. V rámci tohoto prostoru poãítá téÏ se zfiíze-
ním heliportu. S postupn˘m rozvojem a vytíÏením
leti‰tû je v‰ak moÏn˘ pfiesun soukromé aviatiky do

jiné lokality.
Do stávající zóny
vojenské správy
není dÛvodu za-
sahovat, fie‰ení
tohoto úseku ne-
ní v kompetenci
této studie.

Dopravní
napojení,
koncepce

Poloha leti‰tû
i navrhované u-

spofiádání dráhového systému umoÏÀuje ideální na-
pojení na stávající dálniãní síÈ. Studie pfiedpokládá
pfiímé napojení zóny osobní pfiepravy areálem
prÛjezdnou komunikací ze severu stávajícím nájez-
dem na dálnici D1 Praha – Olomouc, ze západu na
dálnici D2 Brno – Bratislava, resp. Brno – VídeÀ.
Toto uvaÏované fie‰ení prakticky vyluãuje prÛ-
jezd tranzitní dopravy Brnem.
UvaÏovaná stanice vysokorychlostní Ïeleznice potom
poãítá se zcela novû budovan˘m koridorem, zapraco-
van˘m do celostátní koncepce VRT.
Napojení prÛmyslové zóny na dálniãní síÈ ze západu
na D2, napojení Ïelezniãní vleãky na stávající Ïel. síÈ
z jihu.
Celá koncepce dopravního napojení mÛÏe b˘t dle
studie vedena smûrem od Brna, ãímÏ umoÏní kom-
plexu na Brnu relativnû nezávislé, paralelní fungová-
ní, samostatn˘ subjekt vedle Brna. NárÛst tranzitní
dopravy by tak nemûl mít pfiím˘ dopad na mûsto.
Je v‰ak nutno konstatovat, Ïe pro
Brno samotné by problémy v dopra-
vû vyvolal zv˘‰en˘ nárÛst obyvatel
aglomerace v souvislosti s nov˘mi
pracovními pfiíleÏitostmi, s rozvojem
prÛmyslu, sluÏeb, cestovního ruchu,
na kter˘ není souãasná do centra
smûfiující dopravní infrastruktura
dimenzována.

Na druhé stranû soustfiedûní rozvoje se dá pfiedpo-
kládat pfiedev‰ím v samotné oblasti JV od Brna,
v okolí leti‰tû. Vedle prÛmyslu téÏ bydlení, nové sluÏ-
by, místní centra. Vytvofiením zcela nové aglomerace
souãasné brnûnské centrum dostane svÛj nov˘, cha-
rakterem zcela odli‰n˘ protipól. Dne‰ní problematic-
ká radiální dopravní koncepce by se mohla ãásteãnû
decentralizovat. Pfiedpokladem je v˘stavba dálniãního
okruhu mûsta z dÛvodu pfiímého dopravního napoje-
ní obytné severní ãásti Brna.
Pravdûpodobn˘ vznik nového administrativnû –
obchodního centra by souãasné centrum uvolnil jako
historické jádro pro cestovní ruch.

Terminál osobní pfiepravy

S nov˘m leti‰tûm by jistû pfii‰la do Brna i nová archi-
tektura, nov˘ Ïivot. Pfiíklad navrÏeného terminálu
demonstruje potfieby, ale také moÏnosti takového
leti‰tû. Terminál této dimenze samozfiejmû nemÛÏe-
me svojí velikostí srovnávat se souãasnou regionální
odbavovací budovou (studie pfiedpokládá vyuÏití pro
GA terminál – soukr. aviatika). Tento model umoÏní
napfi. paralelní komfortní odbavení 40 letounÛ pfiímo
u terminálu, rychl̆  pohyb cestujících v rámci 1300 m
dlouhého terminálu je zaji‰tûn interní tramvají, navr-
Ïen je bezkolizní víceúrovÀov˘ systém toku cestují-
cích a zavazadel. Pfies velikou kapacitu terminálu je
objekt svojí lineární koncepcí pfiehledn˘, v prostoru
hlavní haly pfiirozenou orientaci umoÏÀuje velkoroz-
ponové zastfie‰ení pfiíhradovou skofiepinou. Celé
patro odletové roviny nástupní tuby je fie‰eno jako
klidová zóna v zeleni s minimální komerãní ãinností,
urãená pro relaxaci cestujících. Rozsáhlé podpovr-
chové garáÏe s moÏností rychlého pfiíjezdu k odbave-
ní nechávají na povrchu voln˘ prostor zeleni, pfiírodû.
Parková pû‰í zóna mezi leteck˘m a vlakov˘m terminá-
lem, hotelem, dává pfiedpoklady fungování mûsta
dopravy v zeleni.
Mohu-li závûrem zámûr uzlového leti‰tû v Brnû zhod-
notit, vidím v nûm v˘znamn˘ projekt, jenÏ je po tech-
nické stránce v lokalitû Brna a jiÏní Moravy realizova-
teln˘. Pfies ohromn˘ rozsah a v˘znam projektu se
nemusí jednat o násiln˘, ãi ve vztahu k Brnu a okolí
destruktivní, neekologick˘ program. Organismus
komplexu by se svojí pfiirozenou polohou stal Brnu
v˘znamn˘m partnerem, mostem do svûta, kter˘ by
v˘raznû ovlivnil charakter dne‰ního mûsta.
Pro Brno, pro âeskou republiku jsou takové projekty
v˘zvou, v pfiípadû reáln˘ch moÏností historickou
pfiíleÏitostí.

Ing. Petr PAROLEK
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Foto: Ing. Jifií Cipr, 1978

Motto:
„... Trvá to dlouho, neÏ je po mrtvém v‰e posbíráno.
Dlouho je tfieba ho oplakávat, rozjímat o jeho Ïivotû
a slavit jeho v˘roãí. A mnohokrát se musí‰ vrátit, aby
ses podíval, zda jsi nûco nezapomnûl.“

Antonie de Saint – Exupéry.

Je tûÏké jen v nûkolika odstavcích pfiedstavit osobnost
vysoko‰kolského uãitele a na‰eho celoÏivotního spo-
lupracovníka. Dospûl˘ vûk doc. Ing. arch. Jaroslava
Medka zapadá do ãtyfi desetiletí, prostoupen˘ch
atmosférou útlaku i svobody, nadûjí i uspokojení nad
zdafiil˘mi díly, zejména v oblasti realizací vyprojekto-
van˘ch staveb, slouÏících dûtem i dospûl˘m.

Maturita, druhá svûtová válka 
a studium na vysoké ‰kole
Jaroslav Medek maturoval na reálném gymnáziu
v Brnû v roce 1941 s vyznamenáním, kdyÏ dva roky
pfiedtím do‰lo k uzavfiení vysok˘ch ‰kol. Druhou ma-
turitou ukonãil dvoulet˘ „abiturientsk˘ kurz“ na Vy‰‰í
prÛmyslové ‰kole stavební v Brnû (1943). Po prázdni-
nové stavební praxi v Rájci nad Svitavou byl totálnû
nasazen do stavební skupiny Velitelství protiletecké
ochrany (Luftschutz Kommando) a aÏ do konce války
pracoval na adaptacích a v˘stavbû protileteck˘ch krytÛ.
Mezi nad‰ené vysoko‰koláky v osvobozené zemi pat-
fiil i Jaroslav Medek. Díky iniciativû profesorÛ V·T dr.
Edvarda Bene‰e (prof. K. Hruban, prof. J. Syfii‰tû, doc.
M. Bauer) se zaãíná pfiedná‰et jiÏ od 1. ãervna 1945.
První státní zkou‰ku sloÏil 24. 2. 1947.
KdyÏ Jarikovi bylo pût let (1927), zemfiel mu otec,
tehdy zamûstnan˘ jako inÏen˘r na stavebním úfiadû
v Brnû. Student J. Medek mohl tedy studovat díky

stipendiu a pfiiv˘dûlkÛm v zamûstnání. Od listopadu
1947 do kvûtna 1948 byl zamûstnán v praÏském
ateliéru prof. ing. arch. Jifiího Krohy, kde se podílel na
návrzích Slovanské zemûdûlské v˘stavy v Praze (1948)
a vyprojektoval Lesnick˘ pavilon. Do Prahy se vrátil
a byl od ledna do srpna 1949 zamûstnán ve
Stavoprojektu. Druhou státní zkou‰ku skládá
v bfieznu 1949.

Uãitelské zaãátky v padesát˘ch 
letech
Od srpna 1949 do dubna 1952 pracoval Ing.arch
J. Medek  ve v˘zkumném stfiedisku Vûdeckého rozvo-
je âSSZ v Brnû jako samostatn˘ vûdeck˘ pracovník.
Zde fie‰il dílãí úkoly tématicky zamûfiené na zdokona-
lování tradiãních technologií zdûní staveb.
Technologie zdûní z ciheln˘ch blokÛ na sypkou mal-
tu byly ovûfiovány na experimentálních stavbách
v Brnû, Mûnínû, na sídli‰tích v Ostravû i na Slovensku.
Závûreãné zprávy o vûdecko-v˘zkumn˘ch úkolech, ve
spolupráci s VÚ Praha, byly prÛbûÏnû publikovány.

Celkov˘ pohled na II. blok kolejí na PurkyÀovû ulici
v Královû Poli (1972).

JiÏ v létû (1959) se uchází o místo asistenta na V·T
v Brnû a od fiíjna téhoÏ roku je M·VU ustaven smluv-
ním v˘pomocn˘m asistentem v oboru architektury
a pozemního stavitelství, vedeného prof. Ing. arch.
Jaroslavem Syfii‰tûm. Od ‰kolního roku 1950/51, kdy
funkci po zesnulém prof. Syfii‰ti pfiejímá prof. Ing.
arch. Miroslav Kopfiiva, je povûfien pfiedná‰kami
v pfiedmûtu „stavební zákony“.
V této dobû se pracovní a v˘ukové podmínky stávají
velmi sloÏit˘mi. V areálu V·T a dal‰ích ‰kolních a ve-
fiejn˘ch budovách zakládá ministerstvo národní obra-
ny, fiízené armádním generálem âepiãkou, Vojenskou
technickou akademii. V·T se existenãnû zachraÀuje
v dislokaãním rozpt˘lení v desítkách cizích budov
a objektÛ (bytové domy, stfiední ‰koly, kina, klá‰tery,
dfievûné baráky na Kraví Hofie atd.). Je‰tû na zaãátku

sedmdesát˘ch let se stavební fakulta nacházela na ví-
ce jak dvaceti místech. Ubytovací kapacita ve star˘ch
Kounicov˘ch kolejích byla nedostateãná. Na druhé
stranû vzniklo na stavebních pozemcích v Brnû–Tábofie
vojenské sídli‰tû.
V roce 1955 byly otevfieny nové koleje pro studenty
V·S na Mánesovû ul. v Brnû – Královû Poli. Druhou
stavbou byly koleje na námûstí Míru u kostela sv.
Augustina v Masarykovû ãtvrti. Projekty na obû stavby
byly vypracovány na katedfie pozemního stavitelství.
Do jaké míry se odborn˘ asistent J. Medek na tûchto
projektech podílel není doloÏeno.
Za rektorství prof. ing. dr. Vojtûcha Mencla, DrSc.
(1951–53) pfietváfií na podzim roku 1951 prof. Ing.
dr. techn., r.h.c. Konrád Hruban, DrSc. V·T dr.
E. Bene‰e na Vysokou ‰kolu stavební, která má tfii
fakulty: architektury a pozemního stavitelství, inÏe-
n˘rského stavitelství a lesnickou.
Ve ‰kolním roce 1952/53 byl asistent J. Medek
jmenován odborn˘m asistentem a od roku 1955
povûfiován pfiedná‰kami. Vede cviãení v pfiedmûtech 

Foto: Pfiemysl Janíãek

pozemní stavitelství, ateliérová tvorba denního studia
a vyuãuje v novû zaloÏeném studiu pfii zamûstnání
(1957).
Jako mlad˘ odborn˘ asistent, s urãit˘mi projekãními
zku‰enostmi z praÏského Stavoprojektu, vypracovává
nûkolik projektÛ: areál internátÛ V·S v Ostravû, v˘cvi-
kové stfiedisko v Kníniãkách a Polyekran pro
Brnûnské vzorkové veletrhy (BVV) v Brnû. Pfii realiza-
ci tûchto projektÛ provádí projektov˘ dozor.
V oblasti publikaãní se odborn˘ asistent Medek
pfiipojuje k prvním pováleãn˘m autorÛm vysoko‰kol-
sk˘ch uãebních textÛ – prof. Kopfiivovi, dr. Kostelkové,
doc. Jefiábkovi, doc. Erbenovi i odbornému asistentu
PetrÛjovi – a v roce 1959 vydává ve  SNTL Praha skrip-
ta Pozemní stavitelství I (ve svazku textové a obrázkové
ãásti, str. 298).

K nedoÏitému pûtasedmdesátiletému Ïivotnímu jubileu doc. Ing.
arch. Jaroslava Medka (17. bfiezna 1922 – 12. ãervence 1979)
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Docentská habilitace a tvÛrãí úãast
na projektové pfiípravû a realizaci
areálu kolejí a menzy na PurkyÀovû
ulici v Brnû
Poãátkem ‰edesát˘ch let dochází k pfiestavbû uãeb-
ních plánÛ. Pedagogické úvazky odborného asistenta
J. Medka se v‰ak nemûní. Studenty, které uãí v pfied-
mûtech ateliérová tvorba a semináfi v 5. roãníku, vede
k diplomov˘m pracím a pÛsobí jako ãlen státnicov˘ch
komisí. Pí‰e habilitaãní práci na téma: „Navrhování
konstruktivních úprav izolací obãansk˘ch staveb pro-
ti vlhkosti a vodû s pouÏitím hmot Ïiviãn˘ch a ther-
moplastick˘ch“. V roce 1963 se habilituje a je jmeno-
ván docentem. BohuÏel, z politick˘ch dÛvodÛ nebyl
do této funkce ustanoven.
Po habilitaci pracuje v autorském kolektivu na vydání
vysoko‰kolsk˘ch uãebních textÛ. V roce 1964 vychází
od autorÛ A. Erbena, S. PetrÛje, J. Medka dvû díla:
Stavitelství I (236 stran) a Stavitelství II (334 stran).
Pfii pfiíleÏitosti celostátní diskuse o bydlení v roce
1964 uspofiádal spolu se svou chotí PhDr. Jifiinou
Medkovou, historiãkou a vedoucí odboru uÏitého
umûní Moravské Galerie v Brnû, cyklus pfiedná‰ek
nazvan˘ „Jak se bydlí“, obsahovû zamûfien˘ na novou
bytovou v˘stavbu a styl bydlení v evropsk˘ch zemích.
Doc. J. Medek mûl zahajovací pfiedná‰ku „O bydlení
a v˘stavbû v Holandsku“.
Svou odbornou ãinnost ve druhé polovinû 60. let
doc. Medek zamûfiil jednak na vypracování pfiípravné
a projektové dokumentace a realizaci kolejí VUT
v Brnû na PurkyÀovû ulici a dále pak na experimen-
tální návrhy a realizaci kryt˘ch lázní. V˘znam této
práce vyniká v souvislosti s úrovní pfiedcházejících
projektÛ a s nov˘m pojetím v˘stavby.
Ve snaze o fie‰ení neúnosné dislokaãní situace
vznikaly projekty na v˘stavbu fakulty architektury jiÏ
v padesát˘ch létech (prof. J. Kroha) i na soustfiedûnou
v˘stavbu VUT v Brnû v letech 1961 – 64 v projekãním
stfiedisku zaloÏeném dûkanem stavební fakulty prof.
Ing. arch. Z. Alexou, které se v‰ak nerealizovaly.
Na projektové dokumentaci stavby kolejí na
PurkyÀovû ulici s kapacitou 2 300 lÛÏek se zaãalo
pracovat v roce 1966 na Útvaru generálního projek-
tanta (ÚGP) VUT v Brnû podle úvodního projektu,
vypracovaného prof. Ing. arch. V. Formáãkem, jehoÏ
kolektiv obdrÏel v roce 1965 1. cenu v omezené nea-
nonymní architektonicko – urbanistické soutûÏi na
soustfiedûnou v˘stavbu VUT pod Palackého vrchem
v Brnû – Královû Poli.
Doc. Medek se ujímá funkce hlavního inÏen˘ra
projektu a jako spoluautor dotváfií architektonicko-
konstrukãní fie‰ení budov celého areálu kolejí.
Posiluje kapacitu ÚGP v˘pomocí kolektivu uãitelÛ
z katedry pozemního stavitelství a pfiivádí sem po-
tfiebné specialisty. Stavební technologie s uplatnûním
montovan˘ch konstrukcí byla pfiedepsána generál-
ním dodavatelem – Pozemními stavbami, n. p., Brno.
Projekãní fie‰ení mûlo experimentální charakter,
neboÈ dosud nebyly u nás takové konstrukce, zejmé-
na v˘‰kov˘ch budov, realizovány.
„Leden 1968“ zastihl kolektiv projektantÛ v plném pra-
covním vypûtí a doc. Ing. arch. J. Medek se s uspoko-

jením doãkal, spolu s doc. Ing. arch. dr. Libu‰í
Kostelkovou, ustanovení docentem (ãerven 1968).
Práce na projektové dokumentaci areálu kolejí jsou
v roce 1969 ukonãeny. Doc. Medek vykonává aÏ do
ukonãení v roce 1972 funkci hlavního inÏen˘ra.

Symbióza pedagogické, vûdecko-
v˘zkumné a projekãní ãinnosti 
a realizace sportovních staveb
Po více neÏ dvacetiletém pÛsobení na vysoké ‰kole je
doc. Medek znám ‰iroké (nejen brnûnské) vefiejnosti
i ve ‰kole jako vynikající odborník a uãitel. Jeho od-
borná erudice i sportovní zaloÏení (cviãitel I. stupnû,
od mládí aktivnû hraje tenis a lyÏuje) jiÏ v 60. letech
motivovaly k zdárnému uskuteãnûní vysnûné touhy
poloÏit teoretické základy k v˘stavbû sportovních sta-
veb, zejména mal˘ch kryt˘ch lázní. Jeho nejbliÏ‰ím
spolupracovníkem byl také sportovec – doc. Ing.
Miroslav ·anda, CSc. z katedry betonov˘ch konstruk-
cí, kter˘ se mj. speciálnû vûnoval teoretick˘m
v˘poãtÛm a konstrukãním fie‰ením Ïelezobetonov˘ch
bazénÛ.
Prvním experimentálním projektem, kter˘ doc.
Medek v roce 1969 dovedl k realizaci, byla krytá
plovárna v Turnovû. Tento pfiíklad stavby byl
poskytnut âÚV âSTV jako podklad pro vypracování
dlouhodobé koncepce v˘stavby plaveck˘ch zafiízení.
Ve snaze o co nejlep‰í v˘sledky doc. Medek dokázal
propojit vûdecko-v˘zkumnou ãinnost s úvazkem
pedagogick˘m (zadáváním pfiípravné dokumentace
v pfiedmûtu ateliérová tvorba) a vypracováním
projektové dokumentace, vyhovující realizaãním
podmínkám (svépomoc obãanÛ v rámci akcí „Z“) na
pracovi‰ti ÚGP VUT v Brnû.
Druh˘m projektem byla krytá plovárna
v Poliãce v okrese Svitavy (autor: doc. Ing. arch.
J.Medek, gen. projektant: ÚGP VUT v Brnû /1970/,
projektanti: Ing. B. Merta, Ing. arch. M. Marek a Ing.
Z. Balatka, realizace 1971 – 78).
Tematika mal˘ch kryt˘ch plováren se od roku 1972
dostávala na úroveÀ vûdecké a v˘zkumné ãinnosti.
Doc. Medek jako odpovûdn˘ fie‰itel zakládá a vede
kolektiv uãitelÛ z katedry  pozemního stavitelství, kte-
r˘ pracuje na rezortním VÚ M·: „Ekonomizace ma-
l˘ch objektÛ kryt˘ch plováren s pfieváÏn˘m vyuÏitím
‰kolami II. a III. cyklu“. I. ãást VÚ R – 12/J byla
oponována v bfieznu 1975, II. ãást VÚ R–149 byla
oponována v ãervnu 1980.
Ve ‰kolním roce 1973 – 74 zakládá doc. Medek na
ÚGP VUT v Brnû specializovan˘ studentsk˘ ateliér,
kde roãníkové práce a diplomové práce studentÛ jsou
tématicky zamûfieny na kryté plovárny a jiné obãanské
stavby. Tito studenti po absolvování stavební fakulty
zÛstávají na ÚGP VUT v Brnû a podílejí se na vypra-
cování projektové dokumentace staveb. Pfiíkladnû lze
uvést projekty, které byly realizovány:
Krytá plovárna v Dobru‰ce, autor: doc.
Ing. arch. J. Medek, Ing. K. Bárek, gen. projektant:
ÚGP VUT v Brnû (1972), realizace: svépomocí v akci
„Z“ (1972–1980). Bazén : 8x25 m se skokansk˘m
zafiízením, dûtsk˘ bazén 5x6,5 m, v bazénové hale
tribuna pro diváky, sauna, posilovna a parní komory.

Krytá plovárna ve Vysokém M˘tû,
autor : doc. Ing. arch J. Medek, Ing. K. Bárek a kol.,
gen. projektant: ÚGP VUT v Brnû (1973), investor:
MûNV Vysoké M˘to, realizace: svépomocí v akci „Z“
(1973 – 1981), investiãní náklady 9 mil. Kãs. 
Bazén : 10x25 m se zvedacím mezidnem o rozmûrech
10x10 m z nerezové oceli, vestavûné do Ïelezobeto-
nového bazénu pro nastavení hloubky pfii v˘uce pla-
vání dûtí z M· a men‰ích ÏákÛ. Hala s balkónem pro
diváky. Oãistné láznû se saunou.

Interiér bazénové haly kryté plovárny ve Vysokém
M˘tû (1981) Foto zapÛjãeno z rodinného archívu

Krytá plovárna v Kutné Hofie, autor :
doc. Ing. arch. J. Medek, gen. projektant: ÚGP VUT
v Brnû (1977), investor: OV âSTV Kutná Hora, reali-
zace : 1977 – 1983. Bazény : 12,5x25 m, dûtsk˘
bazén – 8x12,5 m, v bazénové hale balkón pro diváky,
sauna, posilovna.

Administrativní budova okresní 
prokuratury v KromûfiíÏi, autor : doc. Ing.
arch J. Medek, gen. projektant : ÚGP VUT v Brnû
(1975), realizace: 1975 – 1978, investiãní náklady :
11,3 mil. Kãs.
Uvedené pfiíklady projektÛ, vypracované ve speciali-
zovaném ‰kolním ateliéru, dokazují, Ïe posluchaãi
mûli moÏnost pracovat na konkrétních projekãních
úkolech, a získávali tak velmi cenné zku‰enosti jiÏ za
studia. Nároãnost a pfiísnost byly vÏdy provázeny cit-
liv˘m, lidsk˘m pfiístupem oblíbeného pedagoga.

Administrativní budova okresní prokuratury
v KromûfiíÏi (1978) 
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V roce 1974 doc. Medek vypracoval na ÚPG VUT
v Brnû studii pro krytou plovárnu v Náchodû (bazén
se skokansk˘m zafiízením a posilovna) a dal‰í studii
kryté plovárny v Brnû. Obû studie byly pfiíslu‰n˘mi
institucemi odsouhlaseny.
Zku‰enosti z prototypové v˘stavby kryt˘ch plováren
a teoretické závûry z vûdecko-v˘zkumné práce kolek-
tivu spolupracovníkÛ doc. Medek zvefiejÀoval formou
pfiedná‰ek na kongresech o sportovních stavbách i vû-
deck˘ch konferencích a publikováním odborn˘ch
ãlánkÛ (viz. 6,7).

Posledním dílem doc. Medka byl návrh dostav-
by areálu budov ZD· pfiístavbou
tûlocviãny se ‰atnami a hygienick˘m
zafiízením v Hradci Králové – Kukleny.
Gen. projektant: ÚGP VUT v Brnû, vedoucí projektant
L. ·moldas (1977–1978), realizace : 1978 – 1980,
investiãní náklady : 5 mil. Kãs.

Interiér nové tûlocviãny ZD· v Hradci Králové (1980)
Foto: z archivu fieditelství ZD· v Hradci Králové

Tiché louãení
KdyÏ je ãlovûk váÏnû zranûn, následuje zpravidla
dlouhá rekonvalescence. U sportovce doc. Medka
ne‰Èastn˘ pád na zledovatûlé sjezdovce na Chopku
o vánoãních prázdninách v roce 1977 zpÛsobil váÏné
zranûní (8 hod bezvûdomí). Po dvou mûsících se vra-
cí do bûhu denního Ïivota s pln˘m pracovním elá-
nem. Jeho velká skromnost mu nedovolila tfieba jen
slovem naznaãit, ãím musel trpût. Naopak. Jeho pev-
ná vÛle ho vedla o následujících vánoãních prázdni-
nách 1978 k tomu, aby se sv˘mi spolupracovníky se
opût vypravil s lyÏemi do hor. Vrátil se spokojen,
neboÈ sjezdy se mu dafiily. Tyto radostné záÏitky na
sjezdovce v‰ak byly poslední. Následovalo onemoc-
nûní leukémií. PÛlroãní intenzivní lékafiská léãba na
bratislavské onkologii byla úspû‰ná a dávala nadûji na
uzdravení.
Nûktefií kolegové se pfiekvapivû shledali s doc.
Medkem na katedfie pozemního stavitelství v kvûtnu
1979, kdyÏ si „odskoãil“ z nemocnice domÛ vyfiídit
zfiejmû nûjakou odbornou záleÏitost. Mluvil jsem
s ãlovûkem usmívajícím se a hovofiícím nikoliv o svém
zdraví, n˘brÏ o vûcech v‰edního dne. 
Po dvou mûsících organizmus neodolal lehké infekci.

Je hfiejivé, kdyÏ v˘znamné osobnosti mají své násle-
dovníky v zapoãatém díle. U doc. Medka jsou to b˘valí
Ïáci a spolupracovníci: Ing. Zdenûk ·amalík, CSc.
a Ing. Karel Bárek. Realizací kryt˘ch plováren
v Dobru‰ce, ve Vysokém M˘tû a v Kutné Hofie se ne-
doãkal. KaÏdá z tûchto drobn˘ch staveb se stavûla pfií-
li‰ dlouho (v akci „Z“ kolem osmi let). Jistû by rád vidûl
v provozu krytou plovárnu v Kufiimi, postavenou pod-
le projektu Ing. Z. ·amalíka, s hloubkovû nastaviteln˘m
dnem bazénu a s nov˘m technick˘m fie‰ením odsuv-
n˘ch stfiech bazénov˘ch hal, pouÏiteln˘ch v letním
období. Stavba byla dokonãena v roce 1981.
O uãitelském povolání se mÛÏe fiíci, Ïe pfiiná‰í své
obûti na oltáfi vlasti, neboÈ vytvofiené hodnoty zvele-
bují du‰evno národa a jsou nevyãíslitelné. Konkrétnû
to byly hodnoty vytváfiené celoÏivotnû v oblasti tre-
nérské sportovní ãinnosti, za kterou se mu dostalo
nejedno ocenûní, a v oblasti pedagogické, tvÛrãí
architektonicko-konstrukãní i vûdecko-v˘zkumné

práce na stavební fakultû a na ÚGP VUT v Brnû.
Pfiedná‰ky, ateliérovou tvorbu i diplomové práce
absolvovalo tisíce studentÛ. Tato nová generace inÏe-
n˘rÛ rozvíjí své tvÛrãí schopnosti ve stavební praxi.
Elán a odborné erudice doc. Medka mohou b˘t i dnes
pfiíkladem inÏen˘rÛm, ktefií se chtûjí dát na pedago-
gickou dráhu.
Na nedoÏité jubileum 75 let vzpomínají pfiedev‰ím
jeho choÈ PhDr. Jifiina Medková a dva synové. Jaroslav
(1950) vystudoval strojní inÏen˘rství na VUT v Brnû
a je zamûstnán jako odborn˘ pracovník brnûnské
hvûzdárny. Ivo (1956) vystudoval obor pozemní
stavby na VUT v Brnû a jeho vrozen˘ talent, spojen˘
s pílí, jej zavedl na JAMU v Brnû, kde pÛsobí v oboru
skladba a získal v leto‰ním roce doktorát. Jeho úspû‰-
ná skladatelská i teoretická ãinnost (kolem 25 skladeb
váÏné hudby) je odmûÀována uznáním doma
i v zahraniãí.
My‰lenka uvedená v „mottu“ je pravdivá. Ze Ïivota
osobnosti doc. Ing. arch. Jaroslava Medka není zdale-
ka v‰e vzpomenuto. Ty mnohé bezprostfiední pracov-
ní i sportovní záÏitky nemohou b˘t jiÏ sdûleny, neboÈ
nejménû na pût desítek jeho vynikajících uãitelÛ,
star‰ích i mlad‰ích nadfiízen˘ch kolegÛ a spolupra-
covníkÛ z fakulty jiÏ z tohoto svûta navÏdy ode‰lo.
Optimismus a nadûje je v následnictví – v Ïivotech
jeho synÛ a vnukÛ. Tû‰í nás, Ïe jdou v otcov˘ch ‰lé-
pûjích.

Literatura a jiné písemnosti
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vydalo VUT v Brnû 

3. Kos, Josef : Jak se bydlí, Rovnost 1964
4. Kos, Josef : Ukázky architektonick˘ch studií, 

projektÛ a realizací staveb. Soubor prací k habilitaci,
2. svazek, Vûdecká rada fakulty VUT v Brnû, 1991

5. Kos, Josef : Malé zamy‰lení nad velk˘m dílem doc.
Ing. arch. Jaroslava Medka k nedoÏit˘m 
‰edesátinám, 1983

6. Medek Jaroslav : Problematika projektování mal˘ch
kryt˘ch plováren. KniÏnice odborn˘ch a vûdeck˘ch
spisÛ, svazek B – 44, VUT v Brnû. Referáty 
VII. vûdecké konference stavební fakulty VUT, 1974

7. Medek Jaroslav a kol. : Problematika získávání 
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8. ·kolské stavby a zafiízení. V˘bûr realizací a projektÛ, 
1983. Vydáno k 20. v˘roãí zaloÏení Projektového
a v˘vojového ústavu (pozn. do r. 1979 nazv. ÚGP) 
VUT v Brnû. Vytiskl MTZ 30 Gottwaldov 1983

9. Rezortní v˘zkumn˘ úkol M· R – 149 „Ekonomizace 
mal˘ch objektÛ kryt˘ch plováren s pfieváÏn˘m 
vyuÏitím ‰kolami II. a III. cyklu“. Fakulta stavební 
VUT v Brnû 1980

10. âasopis architektura âSR, ã. 3, 1966
11. Osobní doklady Jaroslava Medka a fotografie 

vypÛjãené jeho rodinou. Kádrové materiály 
z archivu VUT 

Doc. Ing. Josef KOS, CSc.
Fakulta stavební

Portrét osobnosti
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Hra jako umûleck˘, ba pfiímo Ïivotní postoj?

Hrst osobních dojmÛ k v˘stavû Fluxus v Nûmecku 1962 –
1994

Úãastníte se jen tehdy, kdyÏ budete pokraãovat v této akci, v tom principu. Jinak
jste jen pfiihlíÏejícími. (Arthur Köpche)

PfiihlíÏím vystaven˘m exponátÛm s propiskou a bloãkem v ruce, trochu otupûlá
z pfiedchozího vysedávání u poãítaãe a redigování textÛ. Poklidnou zvukovou hla-
dinu jednoho odpoledne ve v˘stavních prostorách Domu umûní náhle rozvífií nû-
co, co by se dalo nazvat „vesel˘m randálem“. Docela mû to udiví a s novináfiskou
zvûdavostí se bûÏím podívat na místo dûje. ·koláci v pfiedpubertální vûku berou do
rukou vystavené exponáty (v‰elijaké hfiebíky, dráty, pruÏiny, úchytky, háãky, ple-
chovky, víãka a rozliãné kuchyÀské náãiní) a skládají z nich na magnetické tabuli
v‰elijaké obrazce, jak je právû napadá s tím, Ïe jejích dílo nebude zvûãnûno, neboÈ
po pfiíchodu dal‰ích náv‰tûvníkÛ zfiejmû vezme za své. Vida, to jsem netu‰ila.
Domnívala jsem se, Ïe v‰ude a vÏdy platí – nedot˘kejte se vystaven˘ch exponátÛ.
Av‰ak tu si v‰imnu malé cedulky s textem – Prosím, mÛÏete pouÏít. Mnoho zábavy
(pfieje Takako Saito). Neodolám a zaãnu si taky hrát a hfie zcela propadnu, Ïe za-
pomenu na prostor i ãas. Z tohoto zaujetí mû po chvilce vytrhnou nûkolikrát opa-
kované vûty tfií star‰ích dívek hrajících si opodál: „My jsme blbci..., my jsme blb-
ci...My jsme fakt blbci“. TakÏe jsem taky blbec, dojde mi, nicménû je‰tû chvíli si
skládám na tabuli pfiedmûty, kter˘ch jsem v posledních dobách uÏívala v˘hradnû
ke konzumním úãelÛm v domácnosti – k vafiení a peãení. No, to je teda nápad! A to
si je‰tû mÛÏu o kus dál uvafiit kafe a tfieba si i s nûjak˘m pfiíchozím náv‰tûvníkem
u stoleãku poklábosit. BohuÏel jsem v‰ak krátce pfiedtím dole ve vestibulu narych-
lo ve stoji zhltla capuccino z automatu.
Procházím  dál kolem spousty vûcí, které vût‰inou dÛvûrnû znám ze svého Ïivota.
Z popudu fluxov˘ch umûlcÛ se staly v˘tvarn˘mi prvky, zakomponovan˘mi do ko-
láÏí. Nestaãím se divit. Co v‰echno se dá pouÏít. A pak vyhazujte staré, nepotfiebné
vûci. Tady jasnû vidím, jak mohou poslouÏit... Malá prosklená kredenc s drogistic-
k˘mi potfiebami je tu v˘tvarn˘m artefaktem. Ben Vautier si pro své zfiejmû oblíbe-
né vûciãky, jak˘mi jsou tfieba vytlaãená a zmaãkaná tuba, cibulové hodinky, Ïiletka,
provázek, rozbitá sklenka, obrouãky bez skel, známky ãi nádoba s vlastní moãí,
zhotovil nûco jako ‰perkovnici, které obdivujeme na zámcích. Do krabiãek, kazet,
skfiínûk a kuffiíkÛ umísÈují „své poklady“ i dal‰í autofii. Co v‰echno je napadne ve
jménu boÏské hry. V otevfieném kuffiíku se zahledíte do nádhernû modrého nebe
s bûlav˘mi obláãky, abyste pak pohledem spadli na dno, kdyÏ tam objevíte azuro-
vû obarvené, zmuchlané slipy. Okna otevfienou pro va‰e oãi nádhernû vrstven˘ svût
kofiení. V mozaice barevn˘ch v˘stfiiÏkÛ mÛÏete v malém zrcátku uprostfied spatfiit
také svÛj vlastní obraz mezi tváfiemi z magazínÛ. Odvykací kÛra kufiáka mÛÏe pro-
bíhat tak, Ïe z uláman˘ch cigaret si tfieba sestaví mozaiku Ïenského tûla. U‰lechtilá
sublimace... A proto, je‰tû neÏ se rozhodnete vyhodit nepotfiebné vûci do smetí,
zkuste si s nimi pohrát ve své fantazii. Tfieba z nich stvofiíte v˘tvarné dílko, které si
nûkde u vás doma vystavíte. MoÏná vám takové vûci ozdobí a zútulní vá‰ byt lépe
neÏ neosobní, sériovû vyrábûn˘ porcelán ãi sklo.

Základní hranice Fluxu – pfiekraãování hranic mezi umûleck˘mi obory

Mou pozornost náhle zaujme gigant v podobû klavíru, obklopeném ze dvou stran
nákupními vozíky. Jdu blíÏ a leknu se. Jsem oslepena svûtlem oÏivlého reflektoru.
Ze star˘ch kufrÛ, naskládan˘ch do vozíkÛ a na klavífie, z jejich tajemného nitra se
linou melodie... Hudba pfiestává, kdyÏ poodejdu. Nedot˘kejte se vystaven˘ch
exponátÛ, upozorÀuje mû cedulka, zrovna kdyÏ mám chuÈ vzít do ruky sluchátko
telefonu, poloÏené na klávesách. Kdesi pak ãtu, Ïe základy fluxu spoãívají v hudbû.
Mohu se do ní zaposlouchat na vystaven˘ch partiturách... Milan KníÏák vtiskl svou
destruktivní hudbu do úlomkÛ star˘ch gramodesek, „vepsan˘ch“ do notov˘ch
fiádkÛ. Hudba se line ze sluchátek i televizních obrazovek. Záznamy koncertÛ, set-
kání, akcí, happeningÛ jsou dokumentem doby, v nichÏ FLUXUS vznikal a rozvíjel
se. Pfiedev‰ím v Nûmecku, zemi, kterou leckter˘ na‰inec navzdory jisté deklaraci
má stále v mysli zafixovanou jako minulého i potenciálního nepfiítele. Nûmecko
v 60. letech bylo v‰ak zcela jiné neÏ za dob váleãn˘ch: liberální a tolerantní.
Vytvofiilo se tu podhoubí nov˘ch umûleck˘ch smûrÛ. V 70. a 80. letech se mnoho
umûlcÛ, napfiíklad z Japonska, USA, stûhovalo do Nûmecka, aby se nad˘chli tamûj-
‰ího plodného ovzdu‰í. Odtud se ‰ífiily nové tendence umûní – napfi. zvukové
umûní, performance. 

Umûní není to nejdÛleÏitûj‰í v Ïivotû, ale to nejzajímavûj‰í v nûm. (Tristan Tzara)

I takové tedy mÛÏe b˘t umûní. V˘zva pro kaÏdého. VÏdyÈ autofii, jejichÏ tvorba je
zde prezentována, nejsou v‰ichni umûlci. Dochází mi, jak Ïijeme. Rychle, uspûcha-
nû. âlovûk si zvykl dûlat jen to, co „musí“, co mu pfiinese zisk, efekt. Stará se o Ïi-
vobytí, vydûlává peníze, ‰etfií, splácí dluhy, nakupuje, vyhazuje a tak pofiád doko-
leãka. Zapomnûl se radovat z prosté existence a hrát si. Hra je jen pro dûti...
Vyfiazením z matefiské ‰kolky se prostor pro hru zuÏuje. Dûti uÏ mají povinnosti ve
jménu budoucnosti – uãí se dûlat to, co se musí, i kdyÏ to nebaví... A pfiesto, v kaÏ-
dém z nás to nádherné, spontánní, svobodné a ‰Èastné dítû kdesi v nitru dfiímá.
Tahle v˘stava klepe na dvífika jeho pokoje. Otevfii a vejdi... Ponofi se do hry. Staãí
tak málo, pár star˘ch vûcí, nemusí‰ shánût drahé barvy, pozlacené rámy a napodo-
bovat slavné. MÛÏe‰ b˘t svÛj. Je jedno, jak to druzí pfiijmou. Ty dává‰ prÛchod své
hravosti, rozpustilosti, provokativnosti. (Koupí‰-li, rodiãi, dítûti drahé temperové
barvy, neãekej, Ïe ti namaluje krásn˘ obrázek, s kter˘m se mÛÏe‰ v‰ude chlubit
a poslat ho do soutûÏe. První, co ho napadne, bude – rozpou‰tût barvy ve vodû
a dívat se, jak se rozpínají, kroutí, spl˘vají a promûÀují. âekej spí‰e nûjakou maza-
ninu, která bude v˘sledkem experimentu, co barvy dokáÏou. Nakonec mÛÏe vznik-
nout nûco, co ti pfiipadne geniální. Ale nechtûj po nûm, aby zrovna namalovalo
krásné slunéãko sedmiteãné, anebo na‰i hezkou maminku.)

MÛÏe‰ s klidem na cedulku napsat I’m doing nothing a tfiímaje ji v rukou se posa-
dit. A ti, co chodí okolo, se tfieba také zastaví, sednou na laviãku a s klidem si
dopfiejí to samé. 

V‰e je relativní. S deníãkem v ruce a s rádobyintelektuálním pfiem˘‰lením u kaÏdé-
ho exponátu á la co tím chtûl autor fiíci si pfiipadám skuteãnû jako cvok, mnohem
víc, neÏ kdyÏ jsem skládala na tabuli tu domácí vete‰. Vysvûtlovat umûní mi pfiipa-
dá ‰ílené, nepotfiebuje komentáfie. Nûkterá díla je lépe naz˘vat „Bez názvu“. Staãí
vnímat a proÏívat tfieba ty nádherné koláÏe od Al Hansena. Ti‰e i smutnû se usmí-
vat nad velk˘m kfiíÏem sestaven˘m z nûkolika  televizorÛ, symbolem doby, s ‰ílenû
poblikávající barevnou obrazovkou, kde jeden obraz stfiídá druh˘, aniÏ je pofiádnû
zachytí‰. Îába se dívá na Ïábu v televizi, a co dennû dûlá ãlovûk? 

Na jedné Ïidli leÏí flétna, mÛÏe‰ si na ni zahrát, cokoli tû napadne. Jestli tû to
napadne.

„V˘stava roku“, která putuje po svûtû, je k vidûní v brnûnském Domû umûní do
15. ãervna 1997.

Y. Koneãná
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Co bylo...

Kulturní a spoleãenské události Brna objektivem Anny Peckové

V tomto domû na Biskupské ulici kdysi Ïili skladatel Pavel Haas 
(1899 – 1944) a znám˘ herec Hugo Haas (1901 – 1968). 
Nedávno zde byla odhalena jejich pamûtní deska.

19. kvûtna v blízkosti Domu umûní se mohli kolemjdoucí zapojit do kolektivní malby
se studenty brnûnsk˘ch gymnázií a posluchaãÛ katedry v˘tvarné v˘chovy pedagogické
fakulty MU a vyzkou‰et si tak svou kreativitu. Kdopak z nich se odváÏil tfieba namoãit
svou vycházkovou obuv do nádoby s barvou a projít se po papírové cestiãce, anebo si
zastfiíkat barvami na do‰iroka rozprostfien˘ papír?

Blanka ·perková
nezhotovuje jen
‰perky, ale i jiné
v˘tvarné práce –
tfieba ty z drátÛ,

které mohli 
náv‰tûvníci 

nedávno vidût na
její v˘stavû

v galerii Milana
Zezuly

v Mûstském diva-
dle v Brnû.

Plastika Nikoose
Armutidise zdobí
kvetoucí zahradu 
galerie ASPEKT 
na Údolní ulici.

Poznáváte je? Známí cestovatelé Jifií Hanzelka a Miroslav Zikmund byli kmotry novû otevfieného Primusova knihkupectví na Bûhounské ulici v Brnû, které pr˘ nebude
jen obyãejnou prodejnou knih, ale i místem setkávání milovníkÛ knih s autory. Nakladatelství Primus pfii pfiíleÏitosti padesátého v˘roãí startu první expedice tûchto 
svûtobûÏníkÛ, ktefií se 22. dubna vypravili s Tatrou 87 na cestu napfiíã Amerikou a po Latinské Americe, vydalo jejich knihu Îivot snÛ a skuteãnosti. Oba autofii ji v zmí-
nûném knihkupectví neúnavnû podepisovali asi pro tfii tisíce sbûratelÛ jejich autogramÛ. Îe jim ruka neupadla?!
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Co bude...
Vybíráme pro vás

V¯STAVY
DÛm umûní mûsta Brna, Malinovského nám. 2
JI¤Í KRTIâKA – MALBA, KRESBA (3. 6. – 27. 6. 1997)
Zdrojem námûtÛ obrazÛ a kreseb olomouckého malífie je krajina, zredukovaná na
nejpodstatnûj‰í elementy v pfiehledném plo‰ném rozvrhu.

JAN MERTA – OBRAZY (3. 6. – 27. 6. 1997)
Mertovy meditativní malby poukazují na spirituální dimenze lidské existence.

BOHDAN LACINA (24. 6. – 10. 8. 1997)
Retrospektivní v˘stava malífie, grafika, sochafie a pedagoga B. Laciny pfiipomene
85. v˘roãí autorova narození. Jeho tvorba, vycházející ze surrealismu a souãasnû
nerozluãnû spjatá s krajinou rodné Vysoãiny osloví diváka citov˘m nábojem,
vypjatou fantazií a kultivovan˘m malífisk˘m pfiednesem.

Z JEDNOHO TùSTA (1. 7. – 10. 8. 1997)
Tematická v˘stava Skupiny ãesk˘ch a slovensk˘ch surrealistÛ a Surrealistické
skupiny A.I.V. byla pfiipravena jako pocta pfiedváleãné Skupinû surrealistÛ v âSR.

BùLA KOLÁ¤OVÁ (1. 7. – 10. 8. 1997)
V˘chodiskem autorãiny tvorby, které zÛstávalo neprávem ve stínu tvorby jejího
manÏela Jifiího Koláfie, byla tradiãní fotografie, po ní následovaly práce s „umûl˘m
negativem“ a asambláÏe z fiazení drobn˘ch, sériovû vyroben˘ch pfiedmûtÛ.

Galerie mlad˘ch U dobrého past˘fie v Brnû, Radnická 4 
KATRIN VON MALTZAHN (11. 6. – 11. 7. 1997)
Konceptuální tvorba se sociálnû zabarven˘m kontextem mladé berlínské umûlkynû.

ZUZANA FURSTEROVÁ – SVùTELNÁ INSTALACE (11. 6. – 11. 7. 1997)
Instalace, zaloÏená na manipulaci svûtla se zrcadly, vytváfií iluzivní prolamovan˘
prostor pln˘ hry a v˘znamÛ.

Mramorové sály Biskupského dvora v Brnû
ANTICKÉ UMùNÍ Z MORAVSK¯CH SBÍREK A NÁLEZÒ (21. 5. – 30. 8. 1997)
Prezentace v˘voje antického umûní ze sbírek moravsk˘ch muzeí a galerií.

Pavilon Anthropos v Brnû – Pisárkách
Z TELâE DO KAPSKÉHO MùSTA (29. 3. – 3. 8. 1997)
V˘stava zahrnuje sochafiskou tvorbu Franti‰ka Vladimíra Foita z 30. a 40. let, por-
tréty AfriãanÛ z období jeho druhé africké cesty (1947 – 1971) a bohatou kolekci
etnografického materiálu.

P¤EDNÁ·KY
Hvûzdárna a planetárium Mikulá‰e Koperníka v Brnû, Kraví hora 2
Prof. RNDr. Jan Novotn˘, CSc.: ENERGIE VESMÍRU (10. 6. 1997 v 19 hod)
Proã se zachovává energie? Je celková energie vesmíru rovna nule?

Doc. RNDr. Vladimír Znojil, CSc.: KOMETY PO HALE–BOPP (24. 6. 1997 v 19 hod)

Pfiírodní vûdy
Josef Kvasnica: MATEMATICK¯ APARÁT FYZIKY
Praha, Academia 1997. 383 s. 168,– Kã.
Kniha má ãtenáfii pfiiblíÏit a v potfiebné mífie pomoci aktivnû zvládnout ‰iroké
spektrum matematick˘ch metod, které jsou nezbytné ke studiu knih s fyzikální
tématikou.

Technické vûdy
David ¤eháãek : AUTODESK 3D  STUDIO MAX
Praha, Computer Press 1997. 349 s., CD–ROM. 390,– Kã.
Program 3D Studio pfiedstavuje pro v‰echny uÏivatele poãítaãov˘ch vizualizací
a grafiky témûfi kultovní záleÏitost. Kniha je psána srozumiteln˘m jazykem, obsa-
huje pfiehledné ilustrace.

Ekonomika
Mark H. McCormack: UMùNÍ MANAGEMENTU
Praha, Pragma 1997. 286 s. Cena neuvedena.
Americk˘ podnikatelsk˘ bestseller, v nûmÏ autor vede krok za krokem po cestû
k mistrovské úrovni v managementu.

Filozofie
Ladislav Tondl: DIALOG. Sémiotické rozmûry a rozhraní dialogu
Praha, Filosofia 1997. 214 s. 120,– Kã.
Studie je pfiíspûvkem k vybudování interdisciplinární teorie dialogu, zároveÀ pfied-
stavuje i praktick˘ krok na sloÏité cestû ke kultivování na‰eho vefiejného Ïivota
a hlavnû tûch komunikaãních zafiízení, které se vyznaãují hledáním pravdy
prostfiedkem polemiky.

Jazykovûda
Eva Petráãková – Jifií Kraus a kol.: AKADEMICK¯ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV A – Î.
Praha, Academia 1997. 843 s. 495,– Kã.
Úspû‰n˘ slovník obsahuje na 100 000 v˘znamÛ dnes uÏívan˘ch slov, citátov˘ch
spojení, bûÏn˘ch zkratek a znaãek cizího pÛvodu. Îivû reaguje na zásadní spole-
ãenské pfiemûny, které se odráÏejí v rychle se rozvíjející domácí slovní zásobû,
zvlá‰tû na ty, které se vztahují ke konkrétním vûdeck˘m disciplínám, oborÛm,
fiemeslÛm aj.

Próza
Kingsley Amis: TLUST¯ ANGLIâAN
Praha, Ivo Îelezn˘ 1997. 152 s. 139,– Kã.
Dûj novely je zasazen do 60. let, kdy Ïivot pfiipomínal boufiliv˘ veãírek. V prostfie-
dí prestiÏní americké univerzity se setkává pestrá skupinka lidí rÛzn˘ch národÛ
i povah, v níÏ dominuje tragikomická postava poÏivaãného anglického tlou‰tíka.

Venu‰e v parku pfied Anthroposem
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Pfied patnácti ãi dvaceti lety se zvedla vlna do té doby nevídaného zájmu o váleãné
memoáry. Dodnes neopadla, ba spí‰e roste, o ãemÏ svûdãí nové a nové tituly, ob-
jevující se kaÏd˘ mûsíc na kniÏních pultech. Snad právû proto, Ïe nás jako sucho-
zemce vábí mofie a oceány, patfií k nejÏádanûj‰ím ta díla, která svÛj obsah ãerpají
z historie námofiních válek. Nedávno byl vydán ãtvrt˘, poslední svazek dûjin druhé
svûtové války na mofiích od autorÛ Jaroslava a Ivana Hrbkov˘ch. UÏ tradiãnû 
v˘znamné místo v tomto Ïánru patfií dílÛm Milo‰e Hubáãka. Co do exotiãnosti pro-
stfiedí námofiních bitev pak v fiadû jeho knih zaujímají pfiední místo svazky „Pacifik
v plamenech“, „Ofenzíva v Pacifiku“ a „Vítûzství v Pacifiku“.

Poznal jsem nûkolik pfiím˘ch úãastníkÛ váleãn˘ch událostí v Tichomofií a zazna-
menal jejich pfiíbûhy, av‰ak samotná tichomofiská boji‰tû jsem dosud nenav‰tívil.
Mûl jsem v‰ak moÏnost prohlédnout si ponorku, která v nesmírn˘ch dálavách
Tichého oceánu pfied více neÏ pÛlstoletím operovala. Byla postavena v roce 1943
v New Hamsphiru portsmouthskou lodûnicí pro stavbu váleãn˘ch plavidel. Dostala
jméno USS PAMPANITO pod registraãním ãíslem SS-383. Dnes kotví v sanfrancis-
kém rybáfiském pfiístavu u mola ãíslo 45. Úkolem její posádky, tvofiené 10 dÛstoj-
níky a 70 ãleny muÏstva, bylo operovat ve vodách, kudy Japonci vozili cenné prÛ-
myslové suroviny.
Loveck˘ch v˘prav ãi „patrol“, jak se v jazyku ponorkov˘ch posádek tyto plavby na-
z˘valy, USS PAMPANITO absolvovala bûhem války celkem ‰est. KaÏdá trvala 75 dní.
Nebyly to v˘lety na rajské ostrovy jiÏních mofií s luznou hudbou kytar a ukulele,
ale v˘pravy na setkání se smrtí, ãíhající na mofii, pod hladinou i ve vzduchu. UÏ na
první patrole mûla USS PAMPANITO namále. Pfii pokusu o útok na nepfiátelsk˘
konvoj byla zamûfiena. Staãila se potopit, ale hlubinné náloÏe ji zle poznamenaly.
Také druhá patrola mohla pro ni znamenat zkázu. V japonsk˘ch vodách, kde ãíha-
la na kofiist, byla zpozorována hlídkami. Obratn˘m manévrem unikla dvûma tor-
pédÛm, ale za nûkolik dní byla znovu ostfielována. I tentokrát mûla z pekla ‰tûstí.
Torpédo minulo její pfiíì jen o vlas.
Pfii tfietí patrole USS PAMPANITO operovala v souãinnosti s ponorkami USS
GROWLER (SS-215) a USS SEALION (SS-315), které s ní tvofiily „vlãí smeãku“.
Operaãním prostorem byla oblast, kudy z okupované Indonésie a Malajska vedly
japonské námofiní trasy do matefiské zemû. Dne 12. záfií 1944 se do nitkov˘ch kfií-
ÏÛ periskopÛ ãíhajících ponorek pfiisouvá nepfiátelsk˘ konvoj. Pal! V obrovsk˘ch
gejzírech vody, prosvícen˘ch plameny, jsou metány kusy lodní ob‰ívky, nástavby,
nákladu i lidsk˘ch tûl. Velitelé ponorek nemohou tu‰it, Ïe mezi zasaÏen˘mi lodû-
mi jsou dvû, jejichÏ podpalubí je kromû balíkÛ surového kauãuku a barelÛ s ole-
jem napûchováno zbûdovan˘mi Brity a Australany, váleãn˘mi zajatci. V RAKUYO
MARU, zasaÏené torpédy z ponorky USS SEALION, je jich pfies 1300, v KAâIDOKI
MARU, torpédované ponorkou USS PAMAPITO, je natûsnáno 900 zajatcÛ. Dal‰í

lodû konvoje, pokud jsou je‰tû vÛbec schopné plavby nebo se aspoÀ drÏí nad hla-
dinou, se pokou‰ejí o únik z místa zkázy. „Vlãí smeãka“ v‰ak svou kofiist nepustí.
Vytrvale ji pronásleduje a potápí.
Po tfiech dnech se USS PAMPANITO vrací do místa prvního útoku, aby se poroz-
hlédla po pfiípadn˘ch troseãnících. A skuteãnû - hlídka ve vûÏi hlásí muÏe ve vodû.
Jsou to Britové a Australané, ktefií zkázu japonsk˘ch plavidel pfieÏili. Nûktefií se pfii-
drÏují provizorních vorÛ, jiní lodních trosek. V okolí uÏ krouÏí hejna ÏralokÛ. USS
PAMPANITO mÛÏe pfiijmout jen 73 muÏÛ. Pfiivolává v‰ak tfii dal‰í americké ponor-
ky, operující v oblasti.
USS SEALION pfiijala 54 muÏÛ, USS QUEENFISH 18 a USS BARB 14 troseãníkÛ.
Z více neÏ 1300 zajatcÛ z RAKUYO MARU potopené ponorkou USS SEALION bylo

Ameriãany zachránûno 159 muÏÛ, dal‰ích 136 osob vylovili z mofie Japonci. Z 900
zajatcÛ na KAâIDOKI MARU, poslané ke dnu ponorkou USS PAMPANITO, Japonci
vylovili 656 muÏÛ a odvezli do koncentraãních táborÛ. Z nich pak bylo pfii americ-
ké invazi do Japonska vysvobozeno asi 500 muÏÛ. Jejich anabáze se podobala osu-
dÛm hrdinÛ váleãn˘ch románÛ „Mûsto jako Alice“, „Král Krysa“ nebo „Most pfies
fieku Kwai“, av‰ak skuteãnost byla mnohem krutûj‰í, neÏ si lze vÛbec pfiedstavit.
Do konce války ponorka USS PAMPANITO vyplula do Pacifiku je‰tû tfiikrát. Po vál-
ce pak slouÏila jako ‰kolní plavidlo pro zálohu amerického váleãného námofinictva
a nakonec, v roce 1982, se stala volnû pfiístupn˘m exponátem Národního námofi-
ního muzea v San Francisku. ProhlíÏím si vzornû udrÏovan˘ ‰ed˘ kolos, kter˘ pfied
více neÏ pÛlstoletím vná‰el zmatek do nepfiátelsk˘ch konvojÛ. Kopce kolem
sanfranciské zátoky se uÏ barví do zlatova. NeÏ slunce za Golden Gate pohasne,
nav‰tívím je‰tû nedaleké muzeum, vûnované historii sanfranciského pfiístavu. Na
poslední políãko filmu si tu zaznamenám je‰tû jedno, tentokrát docela jiné plavi-
dlo. Je to nevelká ‰alupa, která pfied 35 lety patfiila Keniãi Horiemu, mladému mo-
fieplavci z japonské Osaky. Dne 12. kvûtna 1962 se s ní vydal na mofie, podle sdû-
lení rodiãÛm pr˘ jen na Okinawu. Ve skuteãnosti zamífiil pfies Tich˘ oceán do
Ameriky. Vybaven náhradními plachtami, nezbytn˘m náfiadím, tepl˘m odûvem,
knihami k ukrácení dlouhé chvíle a potravinami a vodou na sto dní smûfioval
severním Pacifikem do Kalifornie. K fiízení plavby pouÏíval sextant a kompas, na
chronometr mu peníze uÏ nezbyly. Po tfiech mûsících plavby, kdy mûl za sebou
pfies 5 000 mil (asi 10 000 km), vplul nepozorován Zlatou Bránou do sanfranciské
zátoky. Kdyby ho po ãase neobjevil zvídav˘ tisk, jeho osamûlá plavba by zÛstala
zcela nepov‰imnuta. Na sanfranciské radnici se mu dostalo pokárání, ale také
mnohem vût‰í a zcela zaslouÏené pocty. DomÛ se Keiniãi Horie vracel letadlem.
Svou ‰alupu MERMAID vûnoval mûstu San Francisku jako dar za pfiátelské pfiijetí.
Od poslední svûtové války v Pacifiku se ãasy velmi zmûnily.

Doc. Ing. Vladimír USTOHAL, CSc.
Fakulta strojní

Zajímavosti ze svûta

USS PAMPANITO – ponorka SS-383

Americká ponorka USS PAMPANITO  z tichomofiského váleãného loìstva K obranû ponorky proti letadlÛm slouÏily rychlopalné kanóny. V pozadí ostrov

Alcatraz, b˘valá vûznice pro tûÏké zloãince
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âesk˘ americk˘ fotbal

Zábûr na útoãnou akci, kdy receiver ã. 86 právû zachytil pfiihrávku a bûÏí a bûÏí...

Americk˘ fotbal – sport, kter˘ pfied pár lety znala nanejv˘‰ hrstka nad‰encÛ, ktefií
byli pro svou zálibu terãem (rádoby) vtipn˘ch ‰pr˘mÛ vyznavaãÛ tradiãní (takfika
národní) ãutané do meruny. KaÏd˘, jehoÏ modlou byl ‰i‰at˘ míã se ‰patnû se‰nû-
rovanou jizvou na boku, byl mylnû zamûÀován s psychopatem, pakliÏe ne pfiímo
s UFEM. Ale ãasy se mûní, a i kdyÏ elegantnû ãernobílá koule na zeleném trávníku
pofiád vede, zaãíná i americk˘ fotbal „oblékat ãesk˘ a moravsk˘ kroj“.
I proto je moÏné, Ïe se na území âeské republiky jiÏ tfietím rokem koná liga ame-
rického fotbalu (neznal˘m  v krátkosti pfiiblíÏím, jak takov˘ ligov˘ zápas vypadá:
trávník s bíl˘mi pruhy, branky jako z rugby, rozlícení a potící se trenéfii, diváci, kte-
r˘ch poãet sice nepfiekoná originál z Ameriky, ale k jejich poãítání uÏ dávno nepo-
staãí prsty na obou rukou a nohou, ale hlavnû dva supící t˘my, jejichÏ ãlenové jen
úplnému neználkovi budou pfiipomínat kfiíÏence robocopa, drsného motorkáfie
a baletky). Jedním z ligov˘ch t˘mÛ je i univerzitní brnûnské muÏstvo (i kdyÏ spí‰
pofiádné chlapstvo) ALLIGATORS, které stihlo v jarní sezónû odehrát tfii
v˘znamné zápasy, z nichÏ hned dva dobûhalo a doválãilo do úspû‰ného konce.
3. kvûtna vyhrálo s Bratislavou Monarchs vysoko 42:7 a 10. kvûtna pfieválco-
valo Pfiíbram Rams dokonce 40:0. Jen s praÏsk˘mi „pantery“ (Prague
Panthers) si na‰i „aligátofii“ nedokázali poradit a prohráli o ‰estnáct bodÛ
(16:32). Ov‰em proti tak dobrému t˘mu je to slu‰n˘ v˘sledek.
A co na jarní zápolení fiíká hlavní trenér t˘mu John Croft, kter˘ pochází pfiímo
z porodního sálu amerického fotbalu, z USA?
„Mám radost, protoÏe jsme vÛbec první t˘m ãeské ligy, kterému se podafiilo bûhem
tfií let, prohrát s Pantery jen o 2 touchdowny.“ (Touchdown znamená asi nûco,
jako kdyÏ bûÏíte s miãudou pfies pole,ve vhodn˘ okamÏik a na správném místû
zakopnete, plácnete sebou na zem, získáte ‰est bodÛ a nehynoucí slávu – pozn.
autora).
A co vy? Nechcete se náhodou na vlastní oãi pfiesvûdãit, co americkou populaci
nutí ‰ílet a vyznávat v‰echny bohy amerického fotbalu? Nechcete na vlastní oãi
vidût hráãe, ktefií mají rychlej‰í nohy neÏ Forrest Gump? Nechtûli byste si trochu
pasivnû zasportovat a aktivnû zafandit? Pak urãitû bûÏte hodit oko na hfii‰tû pod
Palackého vrchem, vÏdy od dvou odpoledne, na zápas s PragueLions (21. ãervna)
a s havífiovsk˘mi „ìáblíky“ (6. záfií). Pro sportovce bude k vidûní boj a samá akce,
pro nesportovce dlouhé nohy v podkolenkách tanãících cheerleaders.

Magdalena NOVÁ
(volnû zpracovala podle tiskov˘ch zpráv ZbyÀka Zelinky) 

Malé rozhovory o józe

V minulém ãísle jsme se poprvé zmínili o cviãeních jógy, které na vysoko‰kolsk˘ch
kolejích Pod Palackého vrchem vede jako cviãitel Pavel Kos. Zámûrnû nyní neuvá-
dím pfied jeho jménem titul Ing., protoÏe Pavel, kdyÏ si ãlánek pfieãetl, se podivil,
Ïe jej pfied jeho jméno pfiedsazuji. Oãividnû o to nestál. Proã, to se mÛÏete dozvû-
dût i v následujícím rozhovoru.

To bude nûjaká pitomá otázka, co mû teì napadne.
To nevadí, chtûli jsme ten rozhovor mít takov˘ humornûj‰í.
(Dlouhá pauza a nic. Schválnû, jak dlouho vydrÏíme mlãet...)
To je doslova meditaãní ticho.
(Smích a po nûm zase ticho. V‰echny ty vûty, co mû napadají, mi zrovna pfiipadají
nûjak pitomé. Ale je tfieba mluvit, pokládat otázky, psát.)

Co tû pfiivedlo k józe?
Kamarád. Jednoho dne mû na cviãení, kam chodíval, pfiivedl, sám pak toho nechal,
ale mû jóga v tom stylu, jak ji cviãil ná‰ uãitel, zaujala, a dnes uÏ cviãím jógu pát˘m
rokem. 

Není jóga jako jóga, jaká je ta, kterou cviãí‰ ty?
Není to klasická jóga, jak se bûÏnû prezentuje, je tro‰ku jiná, pracuje se v ní hod-
nû s hudbou. Mû osobnû hodnû oslovila. 

Nûktefií v‰ak mohou mít na jógu ten názor, Ïe je to
nezáÏivné, nudné cviãení, kde se pomalu zvedá noha
a pomalu zvedá ruka, coÏ nûkteré – zvlá‰tû tempera-
mentnûj‰í jedince – nemÛÏe nadchnout. Co ty na to?
Je to moÏné, protoÏe se u nás jóga ãasto chápe spí‰e jako fyzické cviãení, které má
pomoci ozdravit fyzické tûlo.
Jóga, s kterou jsem se setkal já, není taková, Ïe by se pfii ní ãlovûk vyslovenû nudil,
neboÈ v ní nejde jen o to fyzické cviãení. Kdo by chtûl jen fyzicky cviãit, tak by asi
udûlal líp, kdyby si za‰el do posilovny, nebo do bazénu zaplavat ãi nûkam zabûhat.
Tahle jóga je jiná, je zamûfiena na souãasného ãlovûka, na jeho potfieby. Mnû
osobnû hodnû dala, pomohla mi nûco pochopit, nûco se nauãit, co ve ‰kole se
nauãit nedá.

MÛÏe‰ prozradit co?
Pomohla mi napfiíklad pochopit, Ïe sice vysoká ‰kola je dÛleÏitá, Ïe ãlovûk zde zís-
ká vûdomosti, které mÛÏe v praxi pouÏít, ale Ïe titul je‰tû neznamená, Ïe ten, kdo
jej získal, je NùKDO, neboÈ uvnitfi a jako ãlovûk zÛstává stejn˘m hlupákem jako
pfiedtím, neÏ zaãal studovat. KdyÏ si toto uvûdomí, tak se pfiestane na lidi dívat
jako pan NùKDO. Ale – paradoxnû – právû proto, Ïe vystudoval, tak se mÛÏe na
sebe i na lidi kolem dívat normálnû, tedy  nepodceÀovat se, ale taky – jak uÏ jsem
fiekl – nemyslet si, Ïe je nûco víc neÏ ti druzí. KdyÏ dokáÏe sám sebe v tom ãistém
zrcadle vidût, umí se takto ãistû podívat i na druhé lidi.

S Pavlem Kosem si povídala
Yvonne Koneãná

Chcete-li mít krásnû rovnou pátefi
jako tato dívka na snímku, sednûte
si do tohoto poloviãního lotosové-
ho sedu. Je to jedna z typick˘ch po-
zic, v nichÏ jogín s chutí medituje. 

(V mal˘ch rozhovorech o józe budeme pokraãovat v pfií‰tím ãísle)



Jako kluk jsem miloval kníÏku, opakovanû ãte-
nou a proÏívanou. Jmenovala se „Plavãíci kapi-
tána Bontekoea” a napsal ji nizozemsk˘ spiso-
vatel Johan Fabricius. Bylo to putování chlapcÛ,
zachránûn˘ch po ztroskotání nizozemské
obchodní lodi u pobfieÏí jednoho z ostrovÛ teh-
dej‰í holandské V˘chodní Indie, dne‰ní
Indonésie. Na stezkách v dÏungli, provázen po-
staviãkami z Fabriciova vyprávûní, jsem tehdy
poprvé poznával dalek˘ svût tropÛ pod rovní-
kem, jeho obyvatele, flóru, faunu i historii. Mûl
jsem tehdy zato, Ïe si spisovatel pfiíbûh vymys-
lel. Popravdû fieãeno, vÛbec mi to nevadilo, tak
byla kníÏka krásná. JenÏe jsem se velice m˘lil.
Mnohem pozdûji jsem se totiÏ ze star˘ch ná-
mofiních spisÛ dovûdûl, Ïe kapitán Bontekoe
Willem Ysbrandtsz skuteãnû Ïil a cel˘ pfiíbûh

jeho lodi Nieuw-Hoorn se opravdu odehrál zaãátkem 17. století, kdy byla zaloÏena
holandská V˘chodoindická spoleãnost. Loì Nieuw-Hoorn byla tehdy rozmetána pfii
náhodném vznícení stfielného prachu v podpalubí. âást posádky s kapitánem se po
dlouhé plavbû ve ãlunech otevfien˘m mofiem zachránila na Sumatfie.
Konfrontace dûtsk˘ch pfiedstav s fakty vyhledávan˘mi po letech mne motivovala k ná-
v‰tûvám námofiních muzeí ve v‰ech pfiímofisk˘ch zemích, které jsem nav‰tívil. Není
to zájem jistû bûÏn˘, av‰ak také nijak mimofiádn˘, i kdyÏ mou profesí je nauka o ko-
vech. Mnohé poznatky totiÏ ãerpám z knihy „K dûjinám lodní a námofiní plavby”, je-
jímÏ autorem není námofiní kapitán, ale pfiítel a kolega od Vltavy, pfiední ãesk˘ ar-
cheometalurg, univerzitní profesor PhDr. Radomír Pleiner, DrSc. „KdyÏ mi bylo ko-
lem patnácti let,” pí‰e prof. Pleiner v úvodu svého díla, „velice jsem touÏil mít kníÏ-
ku, z níÏ bych se dozvûdûl o lodích kde co, a najednou. V podvûdomí jsem si vytvo-
fiil pfiedstavu o knize slovníkového typu, a ta pfiedstava zrála tak dlouho, aÏ do‰lo –
tak fiíkajíc na stará kolena – k tomu, Ïe jsem se pokusil nûco podobného napsat
sám”. KdyÏ jsem nedávno procházel sály Nederlands Scheepvaartmuseum –
Nizozemského námofiního muzea v Amsterdamu, dával jsem profesoru Pleinerovi za
pravdu, Ïe je to jedno z nejlep‰ích muzeí svého druhu na svûtû. Dávnou atmosféru
obchodní a námofiní aktivity starého Amsterdamu tu od roku 1990 oÏivuje vûrná ko-
pie lodi Oostindievaarden „Amsterdam”, zakotvená u mola. PÛvodní loì ztroskotala
v boufii v lednu 1749 u jihoanglického
bfiehu pfii plavbû do Asie.
Strávil jsem na Amsterdamu, lodi
V˘chodoindické spoleãnosti, celé odpo-
ledne. Prohlédl jsem si ji do posledního
místeãka, jen do vraního ko‰e vysoko na
stoÏáru jsem nesmûl. O provoz lodi se
pr˘ stará na 400 lidí a po cel˘ rok je na ní
Ïivo. V lodní kuchyni se na otevfieném oh-
ni‰ti pfiipravují v mûdûn˘ch a litinov˘ch
rendlících a pánvích dobová námofinická
jídla a stejnû stylovû se servírují.
Nûkolikrát t˘dnû námofiníci drhnou palu-
bu, dvakrát dennû zaduní salva z kanónÛ,
kaÏdé odpoledne se koná pohfieb námofi-
níka spu‰tûním z prkna pod vlajkou do
mofie. NeboÏtíka provázejí modlitby

kapitána a posádky a tklivé tóny starodávn˘ch houslí jako za star˘ch ãasÛ. I náv‰tûv-
níci ztichnou a se sklopen˘mi hlavami se pfiidají k obfiadu. Poté je posádce dopfián
po celodenní dfiinû oddech. Zazpívá harmonika, rozletí se trylky pí‰Èaly. Veselé ná-
mofinické popûvky doprovázejí tanec a stfiídají se s teskn˘mi písnûmi od dalek˘ch ob-
zorÛ na pozdrav domovu. V této mimofiádnû pÛsobivé ozvûnû dávn˘ch ãasÛ sedím
na lodních schÛdkách a je mi nev˘slovnû dobfie. Kolem mám ‰koláãky pfii praktické
v˘uce historie své zemû. KaÏdé dítko v ruce se‰it, pero a otázky pfiedti‰tûné kanto-
rem. Jak se kasá plachta a kolik pitné vody veze do dálav loì. Co je to sá‰eÀ lodní
a jak vypadala devítiocasá koãka. Kde leÏí Srí Lanka neboli Cejlon a jak pracuje kapi-
tán. Posádka, ãasto tvofiená studenty, kaÏd˘ dotaz ochotnû zodpoví. AÏ nûkdy poces-
tujete po Nizozemí, vûzte, Ïe pÛvab této ãisÈounké, pfiátelské zemû nespoãívá jen
v majestátních vûtrn˘ch ml˘nech, nádhern˘ch záhonech tulipánÛ, úhledn˘ch
domcích, uãesané krajinû a vlídn˘ch, laskav˘ch lidech. Zbyla-li vám z mládí nûkde
v koutku srdce je‰tû ‰petka romantiky, pak poseìte s Padde Kelemejnem
a Harmenszem van Kniphuyzenem, dávn˘mi plavãíky kapitána Bontekoea.
ZapomeÀte na starosti a svízele, zapûjte a zatanãete si s námofinickou chasou na
lodi Amsterdam. Stanete se aspoÀ na chvíli opût chlapcem s hlavou plnou barevn˘ch
pfiedstav, pfiedsevzetí a plánÛ o cestách k dalek˘m obzorÛm.

Doc. Ing. Vladimír USTOHAL, CSc.
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Pod plachtami korábÛ

“Amsterdam” – loì nizozemské V˘chodoindické spoleãnosti

Den na “Amsterdamu” probíhá
v rytmu dávn˘ch ãasÛ

Kapitán lodi “Amsterdam”, nikoliv
v‰ak Bontekoe


