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Za Ing. Pavlem Krejčířem
Dne 23. ledna 2019 nás po krátké těžké nemoci ve věku 81 let ve spánku opustil náš kolega, pan
Ing. Pavel Krejčíř, strojní inženýr, absolvent a posléze odborný asistent Ústavu automobilního
a dopravního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Byl
specialistou na konstrukci motorových vozidel, zejména brzdových systémů, když na přelomu 60.
a 70. let působil dva roky v konstrukci vozidel BMW v Mnichově. Podílel se také například na
konstrukci podvozku prvního našeho elektromobilu EMA 1 (blíže viz http://www.auto.cz/ema1104521 nebo https://fdrive.cz/clanky/elektromobily-ktere-neznate-ema-1-664).
Ve druhé části své odborné kariéry působil pan inženýr Krejčíř jako odborný pracovník Ústavu
soudního inženýrství VUT v Brně. Zde byl zejména autorem metodiky oceňování motorových
vozidel, spoluautorem publikací Technicko právní problematika inženýrské práce, Soudní znalectví,
Příručka znalce – analytika silničních nehod I. II., znaleckých standardů, vedoucím autorem
Znaleckého standardu č. I – oceňování motorových a jejich přípojných vozidel. Dlouholetý
znalec v oborech strojírenství, doprava (specializace dopravní nehody) a ekonomika – oceňování
motorových vozidel, strojů a movitého majetku podniků. Působil dlouhá léta v problematice
analýzy silničních nehod a oceňování silničních vozidel jako předseda poradního sboru Krajského
soudu v Brně a jako člen sboru pro znalecké otázky českého ministra spravedlnosti. Podílel
se na zpracování řady obsáhlých znaleckých posudků, namátkou jmenujme například ocenění
majetku pěti největších českých letišť. Za svou práci byl oceněn stříbrnou medailí Vysokého učení
technického v Brně a pamětní medailí Jiřího Smrčka za zásluhy o rozvoj oboru Soudní inženýrství
a aktivní odborný přínos na ÚSI a VUT v Brně.
Vzpomeňme na kolegu Ing. Pavla Krejčíře – byl to člověk, který svou profesi nejen učil, ale i uměl.
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. – ředitel ÚSI VUT v Brně
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. – emeritní profesor ÚSI VUT v Brně
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. – vedoucí odboru spalovacích motorů FSI VUT v Brně
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