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âas promocí
Umûlci jako magistfii

Fakulta v˘tvarn˘ch umûní patfií k nejmen‰ím a také
k nejmlad‰ím fakultám Vysokého uãení technického
v Brnû. Je vedle obou samostatn˘ch praÏsk˘ch v˘tvar-
n˘ch ‰kol tfietí vysoko‰kolskou institucí, která vycho-
vává profesionální umûlce. V leto‰ním ‰kolním roce
tuto fakultu opustili první absolventi magisterského
studia, ktefií si ke svému jménu mohou od nynûj‰ka 
oprávnûnû pfiipisovat titul Mgr.
ãili Magistr.

Závûreãnou státní zkou‰ku, skládající se z obhajoby
teoretické a ateliérové diplomové práce, postoupilo
ve dnech 2.– 4. ãervna 25 studentÛ ze ‰esti ateliérÛ 
fakulty. Pfii promoci, kterou svou úãastí poctila pro-
rektorka pro zahraniãní styky prof. Ing. arch. Helena
Zemánková, CSc., byly ãerstv˘m absolventÛm 
slavnostnû pfiedány diplomy. âtyfii studenti – Pavla
Ka‰parová, Alena Odehnalová, Katefiina Pinìáková
a Ondfiej DoleÏal – ukonãili studium více neÏ úspû‰nû,
tedy s vyznamenáním. Navíc tfiem absolventÛm bylo
zvlá‰È pfiedáno ocenûní za jejich studijní v˘sledky.
Ondfiej DoleÏal získal cenu dûkana a Tomá‰ Medek,
Alena Odehnalová a Jan Nohel získali cenu vedoucího

ateliéru.
Závûreãné ateliérové práce v‰ech absolventÛ mohla
vefiejnost zhlédnout ve dnech 9.–18. ãervna na tfiech
místech v Brnû. Na Staré radnici vystavovali ãtyfii ab-
solventi malífiského ateliéru prof. Jifiího Naãeradské-
ho. Sedm absolventÛ sochafiského ateliéru prof.
Vladimíra Preclíka, sedm diplomantÛ ateliéru grafic-
kého designu ak. mal. Pavla Luffera a dva z ate-
liéru grafiky ak. mal. Jamese Janíãka pfiedstavili své

práce v Design centru na
Jakubském námûstí. 

V Letohrádku Mitrovsk˘ch pak svoji tvorbu pfiedvedli
také tfii absolventi ateliéru konceptuálních tendencí
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Uzávûrka ãísla: 22. 6. 1998
V‰em autorÛm dûkujeme za jejich pfiíspûvky.
Pfiíspûvky pfiijímáme jednak nahrané na disketách
3,5 a jednak vyti‰tûné na papífie. Lze je také 
poslat elektronickou po‰tou, uloÏené v souboru
ve formátu Word 7.0. K tomu je v‰ak tfieba vÏdy
dodat i vyti‰tûnou verzi. Vítáme téÏ barevné i ãer-
nobílé fotografie s vyznaãením autorství a popisky,
dále ilustrace, loga a dal‰í obrazov˘ materiál. Po
zpracování autorÛm vracíme. Uzávûrka kaÏdého
ãísla je obvykle 15. dne v mûsíci. 

VáÏení ãtenáfii,
v dobû, kdy vyjde toto ãíslo ãasopisu, bude si jiÏ valná vût‰ina z Vás uÏívat zaslou-

Ïen˘ch prázdnin a dovolen˘ch. Pramálo Vás asi budou zajímat události, které se jiÏ

staly. ·kolní rok je za Vámi, volby uÏ také probûhly, takÏe v klidu odpoãívejte, své po-

vinnosti jste si jiÏ splnili. Pfiesto kdybyste si pfiece jen chtûli v pamûti oÏivit, co nám

pfiinesly mûsíce kvûten a ãerven, co se událo na na‰ich fakultách a o co jsme se v re-

dakci tou dobou zajímali, je tu pro vás letní vydání na‰eho ãasopisu. Jedním z jeho

stûÏejních témat, na které Vás chci upozornit, je „velká voda”, která sice „zavlaÏila”

na‰i zem pfiesnû pfied rokem (a letos se nám uÏ – doufám – vyhne), nicménû její niãivé

dÛsledky jsou Ïivé i bolavé dodnes, a nás zajímalo, ãím konkrétnû odborníci z Fakulty stavební pfiispûli k od-

straÀování jejích ‰kod. Na ekologickou notu si budeme povídat s b˘val˘m poslancem RNDr. Milanem Kynãlem.

Dozvíme se, jak vidí budoucnost Technologického parku jeho nov˘ v˘konn˘ fieditel Roderik Barker. 

Seznámíme se s nov˘mi profesory VUT a ve dvou pfiíspûvcích nahlédneme do Francie: PafiíÏ má novou státní

knihovnu a Sorbonna slavila osmisté narozeniny. Kromû pravideln˘ch rubrik a ãlánkÛ o architektufie pak 

jistû stojí za zmínku speciální pfiíloha o kolejích a menzách, kterou uvítají hlavnû v‰eteãní studenti.

AÏ toto dvojãíslo doãtete, pamatujte, Ïe pfií‰tí ãíslo vyjde aÏ se zaãátkem nového ‰kolního roku. 

Inu, jsou prázdniny.

Znám kolem sebe lidi, ktefií tu hrdû, tu znavenû mluví jenom o práci a zdá se, Ïe v Ïivotû nic jiného neznají.

Zkrátka pofiád a pofiád jen pracují. Máme pro nû takovou vtipnou nálepku — workoholici. KdyÏ se jich zeptáte,

co dûlali nebo právû dûlají, odpoví pohotovû: „Pracuji.” KdyÏ se otáÏete, jak oslavili tfieba své narozeniny, od-

vûtí: „Prací.” Jak strávili víkend, zase: „Prací.” Co budou dûlat o dovolené? — „Pracovat.” Pfiipadají si silní,

pevní jak ocel, v‰ude nepostradatelní, pilní, vytrvalí, produktivní. Nemají ãas ani onemocnût, natoÏ si odpo-

ãinout. Jedou zkrátka aÏ nadoraz, na dno sv˘ch sil, aÏ jednoho dne to s nimi sekne, padnou a nevstanou.

KdyÏ se pak sami sebe náhodou zeptají — „Jak jsem proÏil svÛj Ïivot?” — nenapadne je nic vtipnûj‰ího neÏ —

„Prací.” 

Pokud z ní navíc nemûli praÏádnou radost, jen peníze, stres a starosti, pak je váÏnû ãeho litovat. Doufám, Ïe

Vy k nim nepatfiíte a Ïe si najdete ãas i na odpoãinek, volné chvíle s rodinou ãi pfiáteli, bloumání v pfiírodû,

kulturní a umûlecké záÏitky, cesty za poznáním i dobrodruÏstvím a také ãas pro sebe a své zdraví — du‰evní 

i fyzické. K tomu je ideální ãas dovolen˘ch, tak si jej uÏijte, aÈ jste kdekoliv. Je to vynikající pfiíleÏitost, jak 

naãerpat síly, zregenerovat se a obohatit svoji du‰iãku. Zkrátka k Ïivotu nepatfií jen práce, i kdyÏ je také 

dÛleÏitá a potfiebná. I ten, kdo má rád svou práci, by mohl obãas vypnout, ãi pfiepnout na jin˘ kanál. To aby

„nezmagofiil”. Ale moÏná máte názor jin˘. To v‰ak nic nemûní na tom, Ïe Vám pfieji opravdu krásné léto.
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Nepovolené kopírování poãítaãov˘ch programÛ chránûn˘ch autorsk˘m právem je protizákonné a je v rozporu
s principy chování platn˘mi na VUT. Odmítáme takové metody a hlásíme se k následujícím zásadám, které by
jim mûly zabránit:
➤ V rámci VUT nepouÏíváme a ani netolerujeme uÏívání neautorizovan˘ch kopií poãítaãov˘ch programÛ.
➤ Pro na‰i potfiebu budeme získávat software pouze legální cestou, a to v dostateãném mnoÏství.
➤ Podfiídíme se ve‰ker˘m bodÛm licenãních a prodejních smluv, které definují uÏívání poãítaãov˘ch 

programÛ, které uÏíváme, nebo které si v budoucnu pofiídíme.
Kopírování software za jin˘m úãelem neÏ pofiízení záloÏní a zaji‰Èovací kopie, pfiípadnû k dal‰ím úãelÛm v˘-
slovnû povolen˘m v licenãním ujednání, bude povaÏováno za hrubé poru‰ení pracovní káznû.
Pro dodrÏování tûchto norem a pravidel rektor ukládá dûkanÛm fakult a kvestorovi
1) Jmenovat osoby, které
• povedou peãlivou evidenci v‰ech nab˘vacích dokladÛ k software,
• budou provádût pfiíleÏitostné namátkové kontroly software na poãítaãích VUT,
• zajistí mazání nelegálního software.
2) Doplnit ve‰keré provozní fiády a pravidla upravující provoz  na uãebnách (pokud to jiÏ neobsahují)

o zákaz nelegálního kopírování software na v˘poãetní technice ‰koly.
3) Seznámit studenty ve v˘uce programování s problematikou právní ochrany du‰evního vlastnictví 

a zejména autorského zákona se zfietelem na dÛsledky neoprávnûného uÏívání programového vybavení.

Vysoké uãení technické v Brnû, Kounicova 67a
Dne 14. dubna 1998

Zpracoval: Ing. Vítûzslav K¤IVÁNEK
fieditel CVIS

Schváleno ãleny kolegia rektora dne 28. 4. 1998

Dynamika v˘voje tvÛrãích aktivit na VUT v Brnû zaostává za partnersk˘mi ‰kolami. Z tohoto dÛvodu vedení
VUT v Brnû doporuãuje tato pravidla pro hodnocení pedagogicko-vûdeck˘ch pracovníkÛ, a to s platností od 
1. 10. 1998:
Pedagogicko-vûdeck˘m pracovníkÛm, ktefií se nebudou k 1. 10. 1998 podílet na fie‰ení projektÛ a nebyli do fie-
‰ení zapojeni ani v pfiecházejícím ‰kolním roce, budou pozastaveny osobní pfiíplatky, a to do doby neÏ prokáÏí
opak.
Neúãast na v˘zkumn˘ch, vûdeck˘ch a umûleck˘ch projektech lze uznat v tûchto pfiípadech:
1. Pracovník nahradí chybûjící tvÛrãí kapacitu nav˘‰ením pedagogického úvazku, pokud je voln˘ úvazek 

k dispozici.
2. Pracovníkovi je refundována chybûjící ãást pracovního úvazku z jin˘ch zdrojÛ, napfi. z Hâ.
3. Pracovník si upraví pracovní smlouvu s VUT tak, aby odpovídala skuteãnû vykonávan˘m ãinnostem.
4. Dûkan mÛÏe ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech uznat pfiínos v jin˘ch oblastech prospû‰n˘ch pro VUT ãi fakultu.
Vedoucí pracovníci budou hodnoceni podle pedagogické a vûdecko-v˘zkumné (umûlecké) v˘konnosti jim pod-
fiízen˘ch úsekÛ.
Akademiãtí funkcionáfii po dobu v˘konu funkce nemusí b˘t zapojeni do konkrétního projektu, ale svou ãinností
musí pfiispívat k tvorbû du‰evního potenciálu fakulty ãi VUT.
V Brnû 28. dubna 1998 

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

Z jednání kolegia rektora
ve zkratce

14. dubna 1998

• Ve studijním fiádu VUT bude zakotvena povinná 
úãast studentÛ v laboratofiích a na semináfiích. 

• Interní doktorandi by mûli b˘t zapojeni do v˘uky
v rozsahu 200 aÏ 500 zapoãitateln˘ch hodin roãnû.
Tato vyuãovací povinnost by mûla b˘t souãástí je-
jich individuálního studijního programu.

• Prorektor doc. Hobst pfiipraví zadání ke zpracování
generelu rozvojového území VUT Pod Palackého
vrchem, které bude pfiedáno vybrané instituci.

• Projekty pfiijaté letos do Fondu rozvoje V· proka-
zují vysokou úspû‰nost (kolem 40 %).

• Byla ukonãena transformace kolejí a menzy ve
Zlínû, která pfiinesla nárÛst 2 pracovníkÛ.

• Prorektor doc. Hobst obdrÏel od projekãní firmy
studii o vyuÏití objektu VUT na Mendlovû nám. ve
3 variantách.

• Na základû návrhÛ tajemníkÛ fakult byl zpracován
základní normativ pro mzdové prostfiedky na rok
1998. Kvestor VUT dr. âern˘ upozornil, Ïe neexis-
tuje Ïádná rezerva pro nav˘‰ení prostfiedkÛ na pla-
ty a OON.

• Dûkan FEI doc. Honzík se zúãastnil konference
o vysoko‰kolském vzdûlávání v Holandsku.

• AS FS schválil rozpoãet fakulty bez vût‰ích problé-
mÛ. Byla rezervována ãástka urãená na v˘voj uni-
kátních pfiístrojÛ a zafiízení.

• Pfii prezentaci prÛmyslov˘ch podnikÛ na FS proje-
vila zájem o spolupráci a.s. Karosa Vysoké M˘to, 
s níÏ bude podepsána smlouva.

• Na FCH byl vypracován projekt 2 poloprovozních
jednotek pro ovûfiení v˘roby inteligentních systé-
mÛ pro dávkování Ïivin do kofienov˘ch soustav
rostlin a sorbentÛ pro záchyt toxick˘ch látek 
z vodních disperzí a ovzdu‰í.

• Na FaVU vzniká rozsáhlá iniciativa mezi studenty
a pedagogy na vyuÏití hradu Vevefií. Rektor v‰ak 
upozornil, Ïe je nutno poãítat s tím, Ïe v dÛsled-
ku nového V· zákona hrad zfiejmû nezÛstane 
v majetku VUT.

• Studentky Radka Burdychová z FCH a Ing. Jana
Fillipová z FS byly delegovány do pfiípravného 
v˘boru oslav VUT v roce 1999.

28. dubna 1998

• Byla ustavena Dozorãí rada SKM v tomto sloÏení:
zamûstnanci: Rektorát — doc. Dub, dr. âern˘, 
dr. Bauer, FAST — doc. Adámek,
studenti FCH — Salomon, FEI — V˘‰ek, FP — Jílek, 
FS — Burák.

• Rektor VUT informoval o dopise námûstka ministra
‰kolství, mládeÏe a kultury Hálka rektorÛm V·. 
V nûm upozorÀuje na tvrzení nadace SCIO, Ïe pfii
pfiijímacích zkou‰kách se na nûkter˘ch fakultách
pfiihlíÏí k v˘sledkÛm tzv. národních srovnávacích
zkou‰ek, a ptá se, zda je toto tvrzení pravdivé. 
V rámci VUT jsou v˘sledky tûchto zkou‰ek brány
jako pomocné kritérium pouze na dvou fakultách
— FAST a FS.

I. Pfiíkaz rektora VUT v Brnû ã. 114/1998 k zaji‰tûní 
ochrany autorsk˘ch práv v oblasti software

II. Opatfiení vedení VUT v Brnû ke zv˘‰ení tvÛrãích 
aktivit VUT



4Názory, komentáfie

Staãí k motivování tvÛrãí ãinnosti VUT jen sankce ? Z jednání kolegia rektora (ve zkratce) pokr.

• V dopise M·MT je potvrzeno, Ïe rÛst poãtu stu-
dentÛ v pfií‰tích letech bude striktnû limitován.

• Zatím nebyla potvrzena finanãní podpora pro no-
vé obory, o niÏ bylo M·MT poÏádáno.
Kvestor VUT dr. âern˘ upozornil na nûkolik sku-
teãností:
V souvislosti s pfievodem majetku vysok˘m ‰ko-
lám je tfieba pfii inventufie vyfiadit zastaral˘ a ne-
pouÏívan˘ majetek. 
Pfii nákupu investiãních prostfiedkÛ SZNN nesmí
docházet k poru‰ování pfiedpisÛ.
Je tfieba dbát na ostrahu areálÛ a nenechávat 
v pfiíruãních trezorech vysoké finanãní ãástky,
protoÏe nejsou kryté pojistnou smlouvou.

• VUT je jednou ze tfií ‰kol zapojen˘ch do projektu
z programu Socrates.

• Z finanãních prostfiedkÛ FS byl postaven chodník
pro pû‰í, kter˘ vede od FS k FEI. Zv˘‰ila se tím
bezpeãnost chodcÛ.

• Ve Vfií‰ti bylo zrekonstruováno rekreaãní a v˘cvi-
kové stfiedisko FS.

• Vedení FP schválilo finanãní plán.
• AS FaME a FA schválily rozpoãet fakult.
• Na jednání umûlecké rady FaVU vyvstal problém

ochrany autorsk˘ch práv a vztahÛ mezi ‰kolou
a studenty, kter˘ rektor VUT bude konzultovat 
s rektory umûleck˘ch V·.

• Na urbanistické studii areálu Pod Palackého 
vrchem, kterou vypracovává hlavní architekt mûsta
Brna, se podílí prof. Gfiegorãík z FA.

• Vedení SKM upozornilo dûkany fakult, Ïe pokud
pfiedpokládají ubytování doktorandÛ na kolejích
VUT v období prázdnin, musí vyfie‰it také finanãní
stránku, která pfiedstavuje 700 aÏ 730 Kã mûsíãnû
na osobu.

• ¤editel CVIS informoval, Ïe aplikace vystavené
CVISem na grafickém serveru slouÏí k tomu, aby
si zmûny dûlali sami zamûstnanci (informace
o tom vyjde v pfií‰tím ãísle Událostí — pozn. red.).

• Studenti VUT se pfiipojují k petici studentÛ
âVUT, adresované ministru ‰kolství Sokolovi, 
v níÏ vyjadfiují nesouhlas s financováním V·
a rÛstem kolejného.

12. kvûtna 1998

• Vzhledem k pfiibliÏné cenû cca 13 tis. Kã za re-
konstruovan˘ m2 nemají fakulty zájem o zaplacení
bytÛ na Mendlovû námûstí.

• Bylo konstatováno, Ïe pouze FAST vykazuje aspi-
rantské studium, které bude tfieba v souvislosti 
s nov˘m V· zákonem transformovat na postgra-
duální doktorandské studium.

• DûkanÛm fakult byla pfiedána kopie dopisu ná-
mûstka Hálka, v nûmÏ jsou komentovány zmûny
a doporuãen postup pfii sjednávání pracovních
pomûrÛ (pro kategorii profesorÛ na dobu neurãi-
tou, ostatní na dobu urãitou).

• âlenové kolegia povaÏují za úãelné uspofiádat pro
dûkany, pfiedsedy AS a pfiípadné dal‰í zájemce jed-
nodenní semináfi o novém V· zákonû.

Na‰e ‰kola ãasto zdÛrazÀuje svou velikost a oprávnûnû se chlubí poãtem studentÛ i absolventÛ. Jsou hlavním

pfiínosem pro prÛmyslov˘ rozvoj. Po roce 1992 se py‰níme kompletností souboru nabízen˘ch studijních oborÛ.

Právem si pfiipomínáme bohaté tradice na‰í ‰koly, budované z prvního zárodku — c.k. Technického uãili‰tû,

zaloÏeného v Brnû pfied 149 lety. Na‰e ‰kola a vût‰ina dne‰ních fakult mÛÏe navazovat na impozantní 

tradice zejména meziváleãného období a s hrdostí vzpomínat na vedoucí osobnosti, které daleko pfierostly

rámec regionu i pfiedváleãného âeskoslovenska svou vûdeckou pozicí a technologick˘m vûhlasem.

Nejsem si jist, zda toto sebezahledûní nám vÏdy dovolilo správnû analyzovat minulé tradice v konfrontaci se

stále narÛstajícími poÏadavky dynamicky se rozvíjejících vûdních a technologick˘ch oborÛ. Mám za to, Ïe 

jednostranná orientace na studenta a v˘ukov˘ proces vedla k podcenûní postavení vûdecko-pedagogického

pracovníka. V˘chovnû-vzdûlávací proces je hlavním smyslem jakékoliv ‰koly a jeho hlavním objektem (chtûli

bychom, aby byl rovnûÏ subjektem) je student, vysoká ‰kola se li‰í od jakékoliv jiné ‰koly tím, Ïe pedagog je
souãasnû vûdeck˘m pracovníkem. Právû tuto stránku osobnosti vûdecko-pedagogického pracovníka nelze pod-

ceÀovat, nemá-li vysoká ‰kola upadnout do prÛmûrnosti, nebo dokonce podprÛmûrnosti. Îádná instituce, ani

na‰e ‰kola není proti takovému úpadku imunní, zejména nevypracuje-li fungující systém pozitivní stimulace,

popfiípadû sankcí, a nebude-li ochotna k trvalé konfrontaci s okolním odborn˘m svûtem, k níÏ dochází i bez

její vÛle stále vût‰ím propojením moderními informaãními technologiemi i klasickou kniÏní a ãasopiseckou

produkcí.

Uvítal jsem proto usnesení Vûdecké rady VUT v dobû asi pfied rokem o v˘znamu vûdecké práce (i kdyÏ mi 

pfiipadalo ponûkud deklarativní) a stejnû tak pokládám za naprosto správné doporuãení kolegia rektora VUT

z 28. 4. t.r. Opatfiení vedení VUT v Brnû ke zv˘‰ení tvÛrãích aktivit VUT.

Mám ov‰em za to, Ïe jde jen o dílãí opatfiení v rámci celého systému, kter˘ zatím neexistuje a je jej nutno, 

v rámci zkvalitnûní ãinnosti VUT, teprve vypracovat. Nedomnívám se, Ïe by bylo moÏno zÛstat pouze u tûch-

to opatfiení, která pfiedstavují jen sankce. Pak bych asi byl nucen, parafrázuje Vladislava Vanãuru, konstato-

vat, Ïe takov˘to zpÛsob vûdy zdá se mi ponûkud ne‰Èastn˘m. Nemyslím, Ïe vûdeck˘ ruch je moÏno vybudovat

hrozbou Damoklova meãe, visícího nad hlavou vûdecko-pedagogického pracovníka. Dojnice nedá (sit venia
verbo) více mléka, kdyÏ jí bude stát sedlák (pardon, teì se fiíká farmáfi) za zády s biãem.

Jsem pevnû pfiesvûdãen, Ïe osou systému zkvalitnûní tvÛrãí ãinnosti VUT musí b˘t pfiedev‰ím pozitivní motivace.

NepovaÏuji se za natolik v˘znamného vûdeckého pracovníka, abych se cítil licencován komukoliv z vedení

VUT radit, nicménû chtûl bych skromnû pfiispût do diskuse o tom, jak motivovat k rozvoji tvÛrãích aktivit.

Za hlavní ãlánek systému pokládám osobnost vedoucích pracovníkÛ (dûkanÛ, vedoucích ústavÛ, kateder, od-

dûlení a podobn˘ch organizaãních ãlánkÛ) a jejich osobní pfiíklad, fiídící schopnosti a vlastní pracovní nasa-

zení. Proto povaÏuji za v˘znamn˘ v˘bûr, resp. ustanovování tûchto pracovníkÛ do funkcí, jakoÏ i racionalitu

ustanovování v‰ech vûdecko-pedagogick˘ch pracovníkÛ do funkcí na dobu urãitou. (Osobnû mi vÛbec neva-

dí, Ïe jsem od roku1992 pro‰el konkurzním fiízením jiÏ ãtyfiikrát). Za dÛleÏit˘ rys systému povaÏuji trvalé

(resp. periodické) hodnocení na základû serióznû vypracovan˘ch kriterií, tj. podle v˘sledkÛ tvÛrãí ãinnosti

(publikaãní a jiné konkrétní ãinnosti, vãetnû realizací v praxi). To je snad také jedin˘ zpÛsob, jak porovná-

vat jednotlivce i kolektivy vãetnû fakult a tomu by také mûlo odpovídat ocenûní, coÏ je asi jiná kapitola.

Je pozoruhodné, Ïe VUT patfií k fiídk˘m pfiípadÛm institucí, kde se nezpracovávají bibliografické pfiehledy.

Chemická fakulta pfiedloÏila pfiehled publikaãní ãinnosti za prv˘ rok své existence (1993), dále Zprávu o ãin-

nosti s podrobn˘m pfiehledem v˘sledkÛ své ãinnosti za léta 1993-1996. Vypracuje také bianuální zprávy (po-

slední je za léta 1996-1997). Je pozoruhodné, Ïe je zatím mezi v‰emi fakultami VUT nûãím jako bílou vránou

a co více, fiada dûkanÛ nepfiijala tuto iniciativu pfiíli‰ pfiívûtivû, aniÏ by tento akt jakkoliv ocenilo vedení VUT

jako krok podporující jednoznaãnû jeho úsilí o rozvoj tvÛrãí ãinnosti VUT.

Je zfiejmé, Ïe do tvÛrãí ãinnosti je nutno investovat. Nejsem si jist, zda je v tomto smûru správné ustupování

tlakÛm na omezování fondu na tvÛrãí aktivity a snaha nûkter˘ch fakult likvidovat Fond vûdy a umûní VUT.

Mám za to, Ïe vedení VUT má mít vlastní nástroje stimulace tvÛrãích aktivit, stejnû jako fakulty a ústavy.

K tvÛrãí ãinnosti mÛÏe zajisté pfiispût pfierozdûlení prostfiedkÛ k oceÀování pracovníkÛ. Otázka je, co na to

fiekne zaveden˘ pfiístup prÛmûrování pracovníkÛ a kolektivÛ vãetnû fakult, kter˘ je tradiãním postojem pfii

rozdûlování rozpoãtu, kdy to hlavní (tj. kvalita pedagogického sboru) ustoupí zglajch‰altování, hodnému 

nivelizace padesát˘ch let, kterou u tvÛrãích institucí dokázal pfiekonat i tzv. reáln˘ (po mém fiktivní) socia-

lismus. Za úplnû nejdÛleÏitûj‰í povaÏuji rozvoj odborné kritiky na v‰ech úrovních, otevfienost v kolektivech, ãisté

vlastní svûdomí a nebojácnost v‰ech vedoucích pracovníkÛ, jejich vlastní pfiíklad a nasazení. Bez tûchto ãini-

telÛ nevznikne Ïádn˘ fungující systém.

Samotné sankce vyfie‰í málo, o to bude více zdÛvodÀování, v˘mluv a vykazování rÛzn˘ch marginálních 

aktivit.

Prof. Ing. Jifií MATOU·EK, DrSc.

fieditel Ústavu chemie a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí FCH VUT
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Po volbách jako pfied nimi
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• Bylo rozhodnuto, Ïe nebude vytvofiena rezerva lÛ-
Ïek na kolejích pro studenty pfiijímané v dal‰ích
kolech pfiijímacího fiízení. V pfiípadû pfieru‰ení
studia budou Ïádosti studentÛ o ubytování pfiijaty,
pokud budou doplnûny potvrzením studijního
odd. fakulty o pfieru‰ení studia v celém intervalu
od 26. 1 do 20. 3.

• Byly pfiedány dekrety ãlenÛm Dozorãí rady SKM
VUT.

• Do 31. 7. 1998 je moÏno zasílat rektorovi VUT ná-
vrhy na udûlení Ceny mûsta Brna pro rok 1998.

• Pro kvalitní zastoupení âR v mnoha orgánech 
5. Rámcového programu Evropské komise Ïádá
Asociace inovaãního podnikání âR zaslat návrhy
na experty v oblasti: „Management Programme
Committee” a „Expert Advisory Committee”.

• Vzhledem ke znaãnû nerovnomûrnému ãerpání
prostfiedkÛ OON a pro obãany vykonávající civilní
sluÏbu upozornil kvestor VUT na nepfiekroãitel-
nost daného limitu. Po vyãerpání pfiidûlené ãástky
bude dal‰í vyplácení prostfiedkÛ tohoto druhu 
zastaveno.

• Evropská unie pfiipravila po programu TEMPUS
dal‰í program ERASMUS, kter˘ umoÏní i VUT za-
pojit se do mezinárodní sítû V·. Základními aktivi-
tami programu ERASMUS jsou mobilita studentÛ
a krátkodobá v˘mûna uãitelÛ za podmínek stano-
ven˘ch EU. 

26. kvûtna1998

• Prorektor prof. KadrnoÏka informoval o usnesení
vlády âR ã. 281 ze dne 22. 4. 1998 o Pravidlech v˘-
zkumn˘ch závûrÛ a v˘sledkÛ organizací pro 
poskytování institucionální podpory v˘zkumu
a v˘voje. Upozornil zejména na dokumenty, které
bude tfieba v leto‰ním roce kvalitnû zpracovat,
protoÏe na jejich základû budou poskytovány 
institucionální prostfiedky na vûdu a v˘zkum jiÏ 
v roce 1999.

• Prorektor prof. KadrnoÏka také pfiipomenul stav
ve vydávání vûdeck˘ch spisÛ na VUT a poÏádal
dûkany fakult, aby této vûci vûnovali náleÏitou 
pozornost. V souãasné dobû se to t˘ká pfiedev‰ím
edice PhD Thesis, Scientific Activity Report a edice
habilitaãních prací a inauguraãních pfiedná‰ek.

• Byl upfiesnûn limitovan˘ poãet studentÛ pro roz-
poãtov˘ rok 1998:
FAST 3 570 FA 515 FCH 510

FS 3 527 FT 913 FaVU 153
FEI 2 860 FP 1 065 FaME 605

Pfiepoãten˘ poãet studentÛ na VUT celkem ãiní 
13 718.

• Teprve po uspokojení Ïádosti ÏadatelÛ, ktefií po-
dali Ïádost v fiádném termínu, bude akceptován
seznam tûch, ktefií o ubytování poÏádali dodateãnû
do 30. 6. 1998.

• PfiedbûÏn˘ termín oficiálního zahájení oslav je sta-
noven na 18. 3. 1999 (o pfiipravovaném programu
budeme ãtenáfie informovat v nûkterém z pfií‰tím
ãísel ãasopisu — pozn. red.).

TûÏko fiíct, jestli se dnes — kdyÏ máme volby za sebou — mohou zamûstnanci ‰kolství na nûco tû‰it, nebo se spí‰
mají obávat. Nejpravdûpodobnûj‰í je, Ïe zÛstane pfii starém.
JiÏ v kvûtnu bylo patrnû v‰em jasné, Ïe ani nov˘ ministr ‰kolství tuto oblast pfiíli‰ nezmûní. DÛvodem mÛÏe b˘t
to, Ïe volby se odehrály dfiív, neÏ mûly, a tak Ïádná ze stran nemûla ãas na to, aby svÛj volební program nasmû-
rovala do oblasti vzdûlávání. V‰echny sice mluvily o tom, Ïe je „nutné zv˘‰it prestiÏ uãitelÛ, zv˘‰it v˘znam 
‰kolství, zlep‰it úroveÀ vzdûlávání”. Strany mluvily jen v obvykl˘ch frázích, Ïádná nesdûlila, jak˘m zpÛsobem
konkrétnû vûci uskuteãní.
âSSD sice chtûla zv˘‰it rozpoãet ve ‰kolství kaÏd˘ rok o 7 miliard (financovat chtûjí státem dokonce i studium
na soukrom˘ch ‰kolách), ale nefiíká uÏ, kde je vezme. Vzhledem k tomu, Ïe sociální demokraté by rádi zv˘‰ili
pfiísun penûz do zdravotnictví, Ïivotního prostfiedí a dal‰ím zájemcÛm, je pravdûpodobné, Ïe nakonec nedojde
na Ïádného. 
Také KDU-âSL chce stejné podmínky pro státní a soukromé ‰koly. K nestátním ‰kolám totiÏ patfií také ty cír-
kevní, které dostávají dotace ve stejné v˘‰i jako ‰koly státní.
Pravicové strany stále uvaÏují o ‰kolném, které by zv˘‰ilo mnoÏství penûz ve ‰kolství alespoÀ do jisté míry. Po
pfiijetí zákona o vysok˘ch ‰kolách v‰ak toto téma ztratilo na aktuálnosti. Unie svobody a ODS chtûjí zv˘‰it moti-
vaci uãitelÛ ke kvalitním v˘konÛm, konkrétnûji se v‰ak nevyjadfiuje Ïádn˘ z politikÛ. O nûco vûcnûj‰í je úvaha
o vypracování systému dostupn˘ch, státem garantovan˘ch pÛjãek na studijní náklady. 
KSâ, DÛchodci za Ïivotní jistoty a republikáni ‰kolné jednoznaãnû odmítali a chtûli zajistit kaÏdému bezplatné
vzdûlání.
Obecnû v‰ak Ïádná strana „‰kolákÛm” neslíbila nic konkrétního. AÈ uÏ tedy na kfieslo ministra usedne kdokoliv,
k velk˘m zmûnám ve ‰kolách nedojde.

Pavla HOBSTOVÁ

O zmûnû kritérií pro pfiidûlování státních dotací vysok˘m ‰kolám uvaÏuje ministerstvo ‰kolství jiÏ del‰í dobu.
Rozhodující pfii tom má b˘t kvalita ‰koly. Poãet studentÛ a finanãní nároãnost tûchto ‰kolních tûles se ocitnou
na vedlej‰ím místû. Podle ministerstva totiÏ souãasn˘ systém dotací sice podporuje zvy‰ování poãtu posluchaãÛ
a tím i roz‰ifiování vzdûlanosti, ale pomíjí úroveÀ jak studentÛ, tak samotn˘ch ‰kol. 
Ministerstvo zvefiejnilo návrh kritérií hodnocení V· v denním tisku a bude z nûj vycházet od ledna pfií‰tího roku,
samozfiejmû v pfiípadû, Ïe poslanci odhlasují pro ‰kolství více penûz. Právû toto finanãní nav˘‰ení je urãeno pro
nejkvalitnûj‰í vysoké ‰koly jako mimofiádná dotace.
¤editel ministerského odboru financování vûdy a ‰kolství Tomá‰ Kopfiiva sdûlil, Ïe vyhodnocení ‰kol se má po-
suzovat podle bodové stupnice.
Kritéria by pochopitelnû nemûla b˘t taková, aby je splnili v‰ichni. Z nejdÛleÏitûj‰ích navrÏen˘ch ukazatelÛ uveì-
mû jako pfiíklad podíl docentÛ v pedagogickém sboru ‰koly, podíl doktorandÛ na jednoho profesora, hodnocení 
uãitelÛ studenty ãi v˘uka alespoÀ jednoho magisterského programu v cizím jazyce.
·koly s men‰ím mnoÏstvím studentÛ tuto novinku patrnû uvítají, velké ‰koly nikoliv.
Z oprávnûn˘ch v˘hrad k novému systému lze pfiipomenout napfiíklad argument, Ïe podíl docentÛ v uãitelském
sboru jako kritérium k dosaÏení vût‰ích penûz sníÏí laÈku pfii získávání docentury.
Dal‰í moÏnosti posuzování kvality ‰koly je mezinárodní prÛzkum, kter˘ má na podzim probûhnout. Zamûfií se
na moÏnosti uplatnûní tfií tisíc absolventÛ vysok˘ch ‰kol v praxi tfii roky po ukonãení studia. Dal‰í anketa zjistí
názor studentÛ a také uãitelÛ na kvalitu ‰koly.

(hop)

Vysoké ‰koly moÏná dostanou dotace za svou kvalitu
Nová kritéria hodnocení
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• Aspirantské studium doktorandÛ je doÏívající for-
mou vûdecké pfiípravy, a proto vedení VUT pova-
Ïuje situaci, Ïe byli na FAST novû pfiijati doktorandi
do této formy studia, za anomální, kterou je tfieba
dále fie‰it.

• Do Fondu rozvoje V· bylo podáno celkem 134
projektÛ, nejvíce z FS a FEI.

• V rámci programu Roz‰ifiování v˘sledkÛ v˘zkumu
a v˘voje bylo získáno 19 z 34 podan˘ch projektÛ.
V rezortním v˘zkumu byly úspû‰né 2 projekty 
z FS a FAST.

• DûkanÛm fakult byla pfiedána pfiihlá‰ka do soutû-
Ïe o Cenu Josefa Vavrou‰ka.

• Byly zahájeny práce na tvorbû nov˘ch statutárních
pfiedpisÛ ‰koly. Za pfiijímací fiízení byly stanoveny
jednotné poplatky (400 Kã, resp. 500 Kã za talen-
tové pfiijímací zkou‰ky).

• Dûkan FAST poÏádal o uvolnûní pedela FAST ze
sluÏeb rektora.

• Dûkan FA informoval o pedagogické konferenci
fakulty ve dnech 3. a 4. 6. 1998.

• Na návrh správcÛ poãítaãové sítû v lokalitû
Kounicova 46-48 (Listovy koleje) bylo dohodnuto
roz‰ífiení sítû z prostfiedkÛ zaplacen˘ch studenty
v rámci pau‰álního mûsíãního poplatku. Dozorãí
radû SKM bude pfiedloÏen návrh na zv˘‰ení toho-
to poplatku na 150 Kã mûsíãnû (nav˘‰ení o 20 Kã).

• V dÛsledku zdraÏení stravenek poklesl zájem
o stravování v menzách. ¤editel SKM pfiipravuje
soubor opatfiení k optimalizaci stravovacích slu-
Ïeb v areálu PPV.

9. ãervna 1998

• DûkanÛm fakult byl pfiedán pfiehled zahraniãních
ãasopisÛ odebíran˘ch jednotliv˘mi fakultami 
a Ústfiední knihovnou VUT v roce 1998.

• Rektor VUT vydal rozhodnutí ã. 3/1998 — „Cena
rektora vyhlá‰ená pfii pfiíleÏitosti 100. v˘roãí zalo-
Ïení VUT v Brnû”.

• DûkanÛm fakult byla pfiedána kopie dopisu ná-
mûstka M·MT Hálka t˘kající se 3 zdrojÛ státních
prostfiedkÛ na vûdeckou a umûleckou ãinnost.

• Po nabytí úãinnosti zákona o vysok˘ch ‰kolách 
ã. 111/98 Sb. zÛstává kontrolní útvar zaãlenûn do
vnitfiní organizace vefiejné vysoké ‰koly s hlavními
oblastmi kontrol:
• vnitfiních pfiedpisÛ
• ãerpání rozpoãtu
• hospodafiení s majetkem
• plnûní opatfiení pfiijat˘ch k odstranûní zji‰tû-

n˘ch nedostatkÛ a poskytování souãinnosti
pfii realizaci vnitfiního kontrolního systému.

• DûkanÛm fakult byla pfiedána kopie dopisu pfied-
sedy Akreditaãní komise, kde se upozorÀuje na 
§ 82 o vysok˘ch ‰kolách „Akreditace habilitaãního
fiízení a fiízení ke jmenování profesorem”.

• Do 30. 6. 1998 bude moÏno zasílat návrhy na
Cenu ministra za vûdu.

• Na âVUT v Praze byl zaloÏen spolek absolventÛ
a pfiátel. VUT by mûlo uvaÏovat o nûãem podobném.

Mlsné fakulty?
V pofiadí pátého jednání Akademického senátu VUT v tomto roce se dne 21. dubna 1998 zúãastnil rektor VUT
prof. Vavfiín. V úvodu svého vystoupení podûkoval senátorÛm za schválení rozpoãtu na rok 1998. Reagoval také
na rozladûní, které projevili nûktefií ãlenové akademické obce Fakulty architektury nad v˘‰í pfiidûlen˘ch pro-
stfiedkÛ. Chápe snahu této fakulty zajistit co nejkvalitnûj‰í v˘uku, av‰ak na tyto ambice v souãasné dobû nejsou
peníze, a to je problém i ostatních fakult.
Vût‰í vrásky mu v‰ak v poslední dobû pfiidûlává zpÛsob hospodafiení Fakulty v˘tvarn˘ch umûní. ZaráÏejí ho ná-
vrhy osobního hodnocení pracovníkÛ fakulty, vize o roz‰ífiení poãtu ateliérÛ (z 9 na 16) a dal‰í signály. Také
kvestor VUT povaÏuje za nekompetentní to, Ïe byla za I. ãtvrtletí pro úhradu energetick˘ch zdrojÛ ãerpána ãástka
v pomûru 53 % celoroãní ãástky. Vedení VUT se obává, Ïe na této ‰kole dojde k pfiekroãení rozpoãtu.
Pfiekvapení neskr˘val pfiedseda AS FaVU doc. Novotn˘, kter˘ se úãastnil projednávání fakultního rozpoãtu, ve-
deného dle jeho slov korektnû. Z jednání vze‰el závûr, Ïe rozpoãet je vyrovnan˘ a pfiekroãen nebude. O dal-
‰ích uveden˘ch skuteãnostech v‰ak neví.
Doc. Hlavenka tlumoãil pfiipomínky AS Fakulty strojní ke schválení rozpoãtu. Pokud FA a FaVU dostanou nav˘-
‰en˘ rozpoãet, mûla by vedení obou fakult pfiedloÏit zdÛvodnûní, na co finance potfiebují. Fakultní senát také
navrhl vytvofiit tzv. nucenou správu, která bude sledovat hospodafiení fakult, aby nepouÏily finanãní prostfiedky
na nav˘‰ení platÛ.

Dal‰í osud kolejí zatím nejasn˘
Na fiadu zmûn, poÏadavkÛ a moÏn˘ch problémÛ, které mohou vyvstat pfii zavádûní nového V· zákona do praxe,
upozornil rektor VUT. Snahou ministra ‰kolství je transformovat SKM v Praze a Brnû na neziskové organizace,
tedy oddûlit je od V· a vytvofiit z nich samostatn˘ právní subjekt. Návrh takového statutu pfiipravuje rektor Mal˘
a Právnická fakulta UK. Pokud se v‰ak V· rozhodnou ponechat si koleje a menzy ve své správû, ministerstvo jim
v tom nebude razantnû bránit. Zatím valná vût‰ina rektorÛ (20 z 23) je pro zachování souãasného statutu. 
ProtoÏe dal‰í budoucnost kolejí a menz není dosud jasná, VUT pozastavilo pfiedání Kounicov˘ch kolejí VFU i v˘mûnu
pozemkÛ mezi VUT, Magistrátem m. Brna a TPB (jedná se o pozemky pod budovami kolejí PPV K1, K4 a pfied FS).
O probíhající pfiípravû na transformaci hmotného i nehmotného investiãního majetku na VUT 
informoval senátory kvestor dr. âern˘. M·MT pfievede vysok˘m ‰kolám pouze ten majetek, kter˘ budou schopny
zdÛvodnit.

Naplnûní Fondu aktivit vûdy a umûní
Na Fond aktivit vûdy a umûní vyãlenil AS VUT celkovou ãástku 3 mil. Kã, z níÏ pfiipadnou na rozvojové vûdecko-
v˘zkumné projekty doktorandÛ 2 mil. Kã, zbytek pak na realizaãní rozvojové projekty. Na ty se pfiihlásilo podstatnû
ménû fie‰itelÛ a také celková poÏadovaná ãástka zdaleka nedosahuje pfiidûlené sumy. Proto rektor poÏádá
Vûdeckou radu VUT, aby schválila pfiesun ãástky 500 tis. Kã na rozvojové projekty, na které se pfiihlásilo 124
doktorandÛ. 5 ustaven˘ch subkomisí jiÏ sestavilo pofiadníky a provedlo korekce v poÏadovan˘ch finanãních ãástkách.

Doporuãení, nikoliv nafiízení
Tak charakterizoval rektor VUT návrh pravidel pro vyuÏívání pracovní kapacity pedagogicko-vûdeck˘ch pracov-
níkÛ, kter˘ byl zaslán dûkanÛm fakult k dal‰ímu vyjádfiení. Jejich pfiipomínky pak budou zapracovány do ko-
neãného znûní, které vydá ve formû opatfiení Rektorát VUT (Oti‰tûno v tomto ãísle na str. 3). Je plnû v kom-
petencích dûkanÛ, jak budou doporuãení rektora v praxi uplatÀovat.
V diskusi v‰ak ãlenové senátu upozornili na vûdeckou ãinnost pracovníkÛ, jimÏ se zatím nepodafiilo získat Ïádn˘
grantov˘ úkol, neboÈ statistika úspû‰n˘ch grantÛ není pfiíli‰ vysoká. Na získání grantÛ dále pracují, av‰ak jejich
práce není ocenûna. Jako pfiíklad mÛÏe slouÏit novela zpÛsobu odmûÀování pracovníkÛ, kterou pfiijala FAST. 
V ní jsou zohlednûny i nepfiijaté granty. Doc. Lhotáková z FA zase poukázala na ãinnost architektÛ (napfi. po-
fiádání v˘stav), která je ãasovû velmi nároãná, av‰ak rovnûÏ se nezapoãítává.

Finanãní plán 1998
Na dne‰ním zasedání obdrÏeli ãlenové AS VUT koneãnou verzi Finanãního plánu 1998 — Investiãní prostfiedky
pro SZNN ze dne 20. 4. 1998. Komentáfi k pfiedloÏenému návrhu pfiednesl kvestor âern˘. Následnou diskusi
zakonãil prof. Nûmeãek konstatováním, Ïe se podafiilo dodrÏet doporuãení AS VUT pfiidûlit 50 % finanãních
prostfiedkÛ na SZNN a 50 % na realizaci staveb. ZároveÀ poÏádal kvestora o konkrétní vyãíslení prostfiedkÛ ur-
ãen˘ch na realizaci staveb. Bude dohodnuto, Ïe Plán investic a oprav VUT na rok 1998 bude uveden v pfiíloze 
k zápisu z dne‰ního jednání.

Rychle prodat neperspektivní pozemky
Kvestor dr. âern˘ doporuãil realizovat prodej pozemkÛ pod objektem PurkyÀova 91a firmû BCS Engineering,
a.s. Brno, neboÈ neleÏí pod budovami VUT a je tedy moÏné, Ïe nebudou VUT transformovány. Tento zámûr 
senátofii hlasováním podpofiili. Finální verzi prodejní smlouvy pak kvestor pfiedloÏí AS VUT k projednání.
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Z jednání kolegia rektora (ve zkratce) pokr.

• DûkanÛm fakult byl pfiedán materiál o pfiípravû v˘-
stavy ke 100. v˘roãí VUT jako stûÏejní akce ‰kol-
ních oslav.

• Dûkani fakult také obdrÏeli pokyny k pfiípravû 
informaãních materiálÛ o ‰kole a fakultách, které
vyjdou v ãeské i anglické verzi.

• Po dohodû rektora s dûkanem FAST bude i nadá-
le pedelem rektora pracovník FAST Lubo‰ Pafiílek.

• Prorektorka prof. Zemánková upozornila na pro-
gram Cobase umoÏÀují spolupráci americk˘ch od-
borníkÛ s partnery ze zemí v˘chodní a stfiední
Evropy (http://ww2.nas.edu./oia/22da.html).

• VUT dostalo pozvání do v˘boru Nadace manÏelÛ
Havlov˘ch na podporu mobility studentÛ. Na odd.
zahraniãních stykÛ VUT je moÏno zaslat název za-
hraniãní univerzity, se kterou chce fakulta spolu-
pracovat formou v˘mûny studentÛ.

• Z M·MT byly pfievedeny úãelové dotace na VUT
vã. pfiíspûvku na GAUDEAMUS.

• Odborná komise nevybrala Ïádné logo k oslavám
VUT. Rektor proto vyhlásil novou soutûÏ s termí-
nem do 15. 10. 1998.

• Z usnesení vlády ã. 360/98 z 27. 5. 1998, t˘kající se
rozdûlení finanãních prostfiedkÛ Nadaãního inves-
tiãního fondu, vypl˘vá, Ïe Ïádná z nadací pfii VUT
nesplÀuje podmínky Ïadatele po v˘bûrové fiízení.

• âlenové kolegia souhlasí, aby se RUFIS v roce 1999
uskuteãnil na VUT v Brnû v souvislosti s oslavami
VUT.

• Studenti ateliéru sochafiství FaVU vytvofiili z ãástky
100 tis. Kã z prostfiedkÛ Rektorátu plastiku urãe-
nou pro budovu PurkyÀova 118. Finanãní kalkula-
ce v‰ak nepoãítala se zhotovením podstavce, jehoÏ
cena vã. zemních prací je odhadována na 150 tis. Kã.

• Studentská organizace na FCH poÏaduje prostory,
majetkové vybavení a úãast v kolegiu dûkana, coÏ
bylo doporuãeno akceptovat.

• V Design centru probûhla v˘stava v˘tvarn˘ch prací
prvních absolventÛ FaVU.

• Dûkan FaME navrhl, aby pfii v˘poãtech pedagogic-
k˘ch a z toho odvozen˘ch ekonomick˘ch ukaza-
telÛ byla posuzována vzájemná propojenost obou
zlínsk˘ch fakult.

• Fakulta technologická otevfiela vlastní ediãní stfie-
disko a nabízí spolupráci.

• FS a FAST nabízejí Fakultû architektury v˘uku ma-
tematiky a deskriptivy.

• Studenti bakaláfiského studia na FA poÏádali dûkana
o intervenci pro poskytnutí preferencí pfii ubyto-
vání pro studenty posledního roãníku bakaláfiské-
ho studia, ktefií vypracovávají malou diplomovou
práci. Rektor v této vûci Ïádá zásadní stanovisko
Rady studentÛ.

• Skonãil ustavující sjezd EUNIS (ãeská odboãka or-
ganizace usilující o jednotn˘ postup pfii zavádûní
a vyuÏívání informaãních systémÛ na vysok˘ch ‰ko-
lách). Bylo ustanoveno 9 odborn˘ch skupin, zájem-
ci o práci v nich se mohou hlásit u fieditele CVIS.

• Byly stanoveny termíny a pfiíprava vefiejné soutûÏe
na v˘bûr PC a monitorÛ pro rok 1998.         (-yk-)

Nov˘ Statut VUT aÏ po schválení V· zákona
Prorektor doc. Dub shrnul postup prací proveden˘ch na novele Organizaãního a Konkursního fiádu VUT.
Prorektor prof. KadrnoÏka pfiedloÏil ãlenÛm legislativní komise AS VUT pouze men‰í formulaãní zmûny a do-
plÀky, neboÈ kompletní zmûnou statutárních pfiedpisÛ bude moÏné zab˘vat se aÏ po schválení V· zákona.
âlenové legislativní komise pak navrhli je‰tû dal‰í dvû zmûny, které byly - stejnû jako pfiedloÏená novela – ãle-
ny AS VUT schváleny. Doc. Dub také informoval o pfiipravovaném vydání Organizaãního fiádu SKM.

Jednokomorov˘, nebo dvoukomorov˘ senát?
Student FEI Jaroslav ·vec prezentoval poÏadavek studentÛ na zfiízení studentské komory AS VUT. âlenové le-
gislativní komise tuto zmûnu podporují, aby úloha studentÛ v senátu byla posílena. Souãasnû doporuãují usta-
vení i zamûstnanecké komory. Obû komory by pak samostatnû projednávaly svoje problémy a vystupovaly na
spoleãném zasedání. Hlasovaly by samostatnû, a návrh by byl pfiijat v pfiípadû, Ïe by jej obû komory schválily.
Pokud dojde k neshodû, probûhne dohadovací fiízení, po jeho neúspûchu pak pfiijde na fiadu spoleãné hlaso-
vání v‰ech ãlenÛ AS VUT. 
V diskusi vyjádfiili nûktefií senátofii obavy z ochromení funkce senátu z dÛvodu malé úãasti jednotliv˘ch komor,
zejména té studentské, coÏ by ztûÏovalo pfiijetí návrhÛ. Tûmto obavám ãelil J. ·vec promítnutím grafu úãasti 
studentÛ. Men‰í zájem studentÛ o ãinnost v senátu je dána také tím, Ïe studenti jsou si vûdomi sv˘ch mal˘ch
pravomocí. Mgr. BoÏek navíc sdûlil, Ïe pokud by jedna z komor nebyla usná‰ení schopná, hlasoval by senát 
jako jednokomorov˘.
Po této diskusi vyjádfiili senátofii své názory v tajném prÛzkumu, z nûjÏ vyplynulo, Ïe tûsnou vût‰inou se sená-
tofii pfiiklánûjí spí‰e k jednokomorovému fie‰ení.

Rozdûlení investiãních prostfiedkÛ
Na svém dal‰ím zasedání dne 19. kvûtna 1998 ãlenové AS VUT projednali a schválili Finanãní plán 1998 —
Investiãní prostfiedky pro SZNN. Z diskuse kolem struktury rozdûlení investiãních prostfiedkÛ vyplynul návrh,
aby ekonomická komise AS VUT zpracovala rozbor stávajících pravidel pro toto rozdûlování a pfiipravila pro rok
1999 alternativní fie‰ení. V dal‰ím usnesení senát také poÏaduje, aby ve‰keré dal‰í finanãní prostfiedky, které
VUT získá a nejsou souãástí schváleného rozpoãtu na rok 1998, byly vÏdy projednány a schváleny AS VUT jako
návrh zmûny rozpoãtu VUT.

Prodej pozemkÛ schválen
Kvestor VUT dr. âern˘ informoval senátory o prÛbûhu jednání, které dosud probûhly ve vûci prodeje pozemkÛ
na k.ú. Královo Pole firmû BCS Engineering, a.s. Brno a pozemkÛ na okraji areálu Kraví hora Ing. Svobodovi. 
K obûma prodejÛm poskytl ãlenÛm AS VUT písemné materiály. Prodej tûchto pozemkÛ doporuãuje uskuteãnit
co nejdfiíve. 
Akademick˘ senát VUT souhlasil v obou pfiípadech s uzavfiením smlouvy o prodeji tûchto pozemkÛ za dohod-
nutou cenu (v pfiípadû k.ú. Královo Pole za ãástku 3 218 400,- Kã a v pfiípadû pozemkÛ na Kraví hofie za sumu
6 550 200,- Kã). Senátofii poÏádali kvestora, aby po realizaci prodeje pfiedloÏil návrh na vyuÏití takto získan˘ch
finanãních prostfiedkÛ.

VUT potfiebuje tûlov˘chovnou koncepci
Senát také hlasoval o dvou návrzích zmûn Statutu VUT. Schválil zafiazení oboru bakaláfiského studia Leteck˘ 
provoz na Fakultû strojní do Statutu VUT a rovnûÏ zmûnu ãíselného kódu a názvu studijního oboru vysoko-
‰kolského studia 11-09-8 Informatika a v˘poãetní technika na FEI VUT v Brnû na 26B3402 V˘poãetní technika
a informatika.
Na závûr bylo pfiijato usnesení na základû návrhu, pfiedloÏeného doc. Hlavenkou. V nûm senát Ïádá vedení 
‰koly o zpracování koncepce tûlesné v˘chovy na VUT a vyfie‰ení situace s lyÏafisk˘m svahem. Ten je v souãasné
dobû pronajat firmû, která o svah nemá zájem a v budovû si zfiídila kanceláfie. Svah by mûl slouÏit studentÛm,
ktefií si jej brigádnicky vybudovali.

Yvonne KONEâNÁ

Senátofii VUT podruhé
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Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Obor: strojírenská technologie
Pracovi‰tû: katedra tváfiení Fakulty strojní VUT Brno 

Narodil se roku 1939 ve Velké Bíte‰i, roku 1965 dokonãil VAAZ, specializace: stavba letadel. O tfii roky pozdûji se stává asisten-
tem katedry konstrukce a pevnosti letadel. Od roku 1970 je odborn˘m pracovníkem FS VUT na katedfie tváfiení. Roku 1977 do-
sáhl titulu kandidáta vûd v oboru strojírenská technologie. Roku 1980 získává atestaci samostatného vûdeckého pracovníka.
Roku 1988 jej ministr spravedlnosti jmenuje znalcem pro obor mûstská a silniãní doprava. Od roku 1993 je docentem strojí-
renské technologie na FS VUT. 
Od roku 1966 pÛsobí jako pedagog, má za sebou bohatou vûdeckou, v˘zkumnou a publikaãní ãinnost, sklidil uznání na mezi-
národním fóru. 

Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.
Obor: informatika a v˘poãetní technika
Pracovi‰tû: Ústav informatiky a v˘poãetní techniky FEI VUT

Narodil se roku 1944 v Ostravû. Vysoko‰kolské kvalifikace dosáhl v roce 1966 na FEI VUT v Brnû, kandidátem vûd je od roku
1978. Docenturu získal r. 1981, habilitaãní práci s názvem „Nûkteré nové smûry v programov˘ch technikách a jejich vyuÏití pfii
algoritmizaci úloh” obhájil pfied Vûdeckou radou FEI VUT v roce 1980. 
Od roku 1966 pracuje rok ve V˘zkumném ústavu matematick˘ch strojÛ v Praze, od roku 1968 pÛsobí na FEI VUT.
Pedagogickou ãinnost zamûfiil na v˘uku programování, podílel se napfiíklad na vydání publikace pro v˘uku programovacího ja-
zyka Pascal, je spolutvÛrcem uãebních plánÛ nového oboru — elektronické poãítaãe. Jako pedagog vedl stovku diplomov˘ch
prací. Má za sebou bohatou vûdecko-v˘zkumnou ãinnost, budoval napfiíklad první ãeskoslovensk˘ hybridní v˘poãetní systém
ADT 7000. Publikoval 93 poloÏek (skripta, ãlánky, v˘zkumné zprávy, referáty, sborníky). 
Na návrh studentÛ se stal roku 1990 prodûkanem FEI VUT v Brnû, roku 1997 byl zvolen dûkanem.

Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. 
Obor: mechanika
Pracovi‰tû: Energetick˘ ústav Fakulty strojní VUT Brno

Narodil se roku 1942 v Tfiebíãi, roku 1964 se stal strojním inÏen˘rem VUT Brno, vûdeckou kandidaturu dokonãil roku 1974.
Roku 1964 nastupuje do praxe jako smûnov˘ inÏen˘r v Kombinátu pro vyuÏití hnûdého uhlí ve Vfiesové. Následuje roãní post-
graduální studium ve Francii (1968). Poté se stává odborn˘m asistentem katedry termomechaniky na Fakultû strojní VUT, roku
1990 je jmenován docentem. Od roku 1997 vede katedru termomechaniky a techniky prostfiedí v Energetickém ústavu strojní
fakulty brnûnské VUT. Získal dvû vefiejná ocenûní, a to z rukou rektora a dûkana VUT Brno.
Absolvoval nûkolik studijních a pfiedná‰kov˘ch a vûdecko-v˘zkumn˘ch pobytÛ ve Francii a v USA. Je ãlenem mnoha v˘borÛ ná-
rodních a mezinárodních organizací. Má za sebou mnohaletou pedagogickou, v˘zkumnou a vûdeckou publikaãní ãinnost. Získal
uznání mezinárodní vûdecké a odborné komunity.

Prof. Ing. Jifií Kazelle, CSc.
Obor: elektrotechnická a elektronická technologie 
Pracovi‰tû: Ústav elektrotechnologie FEI VUT

Narodil se roku 1946 v âerné Hofie. FEI VUT v Brnû dokonãil roku 1968, kandidátem vûd je od roku 1980. Docentem byl jme-
nován r. 1986, habilitaãní práci na téma „Elektrochemické zdroje elektrické energie” obhájil na FEI VUT v roce 1993. Od roku
1968 je asistentem na FEI VUT. Pedagogickou ãinnost zamûfiil na oblast mûfiení a zkou‰ení v elektrotechnologii a na oblast 
fyziky a technologie materiálÛ, souãástek a obvodÛ pro elektrotechniku, podílel se na vzniku nového studijního oboru elektro-
technická v˘roba a management. 
Ve vûdeckov˘zkumné ãinnosti se zamûfiil na problematiku fyzikálních vlastností elektrotechnick˘ch materiálÛ. Této otázce 
vûnoval i disertaãní práci. Od 80. let se zab˘val elektrochemick˘mi zdroji elektrické energie. Podílel se na fie‰ení státních 
v˘zkumn˘ch úkolÛ.
V souãasné dobû se vûnuje vyuÏití elektrochemick˘ch zdrojÛ v systémech obnoviteln˘ch zdrojÛ energie a v ekologické trakci.
Má za sebou bohatou odbornou publikaãní ãinnost, mj. i v zahraniãních ãasopisech, jako autor vûdeck˘ch expertíz je uznáván
na mezinárodním fóru.

Noví profesofii VUT

Na návrh vûdecké rady pfiíslu‰né fakulty a po schválení Vûdeckou radou VUT v Brnû bylo s úãinností od 1. 6. 1998 jmenováno 7 nov˘ch profesorÛ VUT, jimÏ byly 
prezidentem republiky slavnostnû pfiedány jmenovací dekrety dne 4. 6. 1998 ve velké aule Karolina v Praze. V následujícím pfiehledu je ãtenáfiÛm struãnû pfiedstavujeme.
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Prof. Ing. Oldfiich Matal, CSc.
Obor: energetické a hydraulické stroje a zafiízení 
Pracovi‰tû: fieditel Energetického ústavu Fakulty strojní VUT v Brnû

Narodil se roku 1943 v Malhostovicích. VUT v Brnû ukonãil roku 1966, od roku 1975 je kandidátem vûd. V osmdesát˘ch letech
pak získává oba dva vûdecké kvalifikaãní stupnû na âSAV v Praze. Od roku 1993 je docentem, habilitaãní práce nese 
název „Provozní diagnostika meziokruhové tûsnosti ãlánkov˘ch parních generátorÛ vyhfiívan˘ch kapaln˘m sodíkem”.
V praxi pÛsobí od roku 1966 nejprve jako samostatn˘ v˘zkumn˘ pracovník V˘zkumného ústavu energetick˘ch zafiízení v Brnû. Od
roku 1992 je fieditelem spoleãnosti Energov˘zkum a od roku1997 stojí v ãele Energetického ústavu Fakulty strojní. 
Pedagogickou ãinnost vykazuje od roku 1969. Velmi v˘razná je pak jeho vûdeckov˘zkumná a publikaãní ãinnost mezinárodní-
ho dosahu. Na svém kontû má 340 publikovan˘ch prací, z toho 110 autorsk˘ch osvûdãení a patentÛ.

Následující dva profesofii pro‰li profesorsk˘m fiízením na jin˘ch vysok˘ch ‰kolách. 

Prof. Ing. Bohumil Hlavenka, CSc.
Obor: podnikatelství a management
Pracovi‰tû: Ústav strojírenské technologie Fakulty strojní VUT Brno

Narodil se roku 1937 v Hranicích na Moravû. V roce 1956 absolvoval v Ostravû Vy‰‰í prÛmyslovou ‰kolu strojní, roku 1961 
obdrÏel titul strojního inÏen˘ra na VTA v Brnû. PrÛmyslovou praxi získal v technickém rozvoji Královopolské strojírny Brno a po-
zdûji v n.p. Chepos Brno. V r. 1968 byl jako vítûz konkurzu pfiijat v Ústavu teorie a metod fiízení na Fakultû strojní VUT Brno,
kde se stal vedoucím odboru racionalizace. V r. 1978 získal hodnost CSc. v oboru teorie plánování a fiízení, v r. 1986 byl jme-
nován docentem strojírenské technologie a v r. 1992 habilitoval v oboru ekonomika a fiízení strojírenské v˘roby. Profesuru 
v oboru podnikání a management obhájil pfied vûdeckou radou V·B-TU Ostrava v bfieznu 1998.
Od r. 1970 vedl fiadu v˘zkumn˘ch úkolÛ v oblasti: fiízení vysok˘ch ‰kol, teorie a metodiky racionalizace, fiízení a plánování tvÛr-
ãích prací, metod prÛmyslového inÏen˘rství, teorie inovací, expertních systémÛ. Prof. Hlavenka má za sebou bohatou tuzem-
skou i zahraniãní publikaãní ãinnost, vystoupení na konferencích, absolvoval zahraniãní stáÏe, organizoval 11 mezinárodních
konferencí o vûdecké organizaci práce. V r. 1970 zaloÏil a poté i vedl PGS komplexní racionalizace, napsal 22 skript, na V· 
pfiedná‰el 12 pfiedmûtÛ, zaloÏil v˘ukové kurzy pro ministerstvo tûÏkého i v‰eobecného prÛmyslu. Kontinuálnû spolupracuje
s prÛmyslov˘mi podniky, konzultuje i zhotovuje projekty pro zahraniãní spoleãnosti. Uznání vûdeckou komunitou je naplnûno
jmenováním do správní rady, pfiedsedou komise pro SZZ, ãlenstvím v oborov˘ch radách pro PGS, ãlenstvím v komisích mezi-
národních konferencí, posudky habilitaãních prací atd. Od r. 1990 je ãlenem — pfiedsedou Akademického senátu FS a rovnûÏ
ãlenem AS VUT Brno.

Prof. Peter Rónay, akademick˘ malífi
Obor: intermediální tvorba
Pracovi‰tû: Fakulta v˘tvarn˘ch umûní VUT v Brnû, ateliér konceptuálních tendencí

Narodil se roku 1953 v Budape‰ti. Absolvoval Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Budape‰ti. Následovalo roãní postgraduální
studium na AVU v Budape‰ti — obor fototeorie, téma disertaãní práce „Fotoimaginace a souãasné v˘tvarné umûní”. 
Na Fakultû v˘tvarn˘ch umûní v Brnû pÛsobí od jejího zaloÏení. Od roku 1992 je vedoucím pedagogem ateliéru konceptuálních
tendencí. Roku 1993 byl habilitován docentem na Vysoké ‰kole v˘tvarn˘ch umûní v Bratislavû v oboru malba a nová média. 
Jako pedagog formoval a realizoval program personálního obsazení ateliéru konceptuálních tendencí. Odborn˘ program v˘uky
koncipoval na jedné stranû v úzké specifické spojitosti s brnûnsk˘mi tradicemi, na druhé stranû otevfienou komunikací smû-
rem k souãasn˘m postmoderním tendencím ve svûtovém v˘tvarném umûní.
Ve formování nové koncepce ‰koly a pfii dlouhodobé pfiípravû pfiedstavy souãasného v˘tvarného pedagogického diskursu 
spolupracoval s nynûj‰ím dûkanem FaVU.
Jako v˘tvarník v intermediálním oboru se zúãastnil zahraniãních v˘stav, prezentoval se v Evropû i v zámofií. Je zastoupen 
v nûkter˘ch prestiÏních sbírkách, napfiíklad v Ludvig Museum Aachen a v Mediaarchiv Documenta X. v Kaselu.
Poslední období tvorby pfiedstavuje loÀská monografie „Videoantologie: „Peter Rónay”.

Noví profesofii VUT



JiÏ pfied pfiíchodem do Brna jsem byl seznámen 
s tím, jak se vyvíjel projekt i situace kolem nûj. Bylo
zfiejmé, Ïe partnefii, tj. mûsto Brno, VUT i Bovis mají
rozdílná oãekávání a cíle, které by podle nich Park mûl
dosáhnout. Mûl jsem pocit, Ïe spolupráce v‰ech by se
mohla zlep‰it, a proto jsem po pfiíchodu do Brna nav-
‰tívil prof. Vavfiína, abych zjistil, jak˘ má VUT názor na
projekt, a porozumûl, z ãeho pramení celkové rozãa-
rování. Hlavní v˘tkou bylo, Ïe mezi nájemci v CTPB
nejsou ãeské firmy a Ïe prakticky neexistuje spoluprá-
ce nájemcÛ s VUT. Chápu dÛleÏitost obou bodÛ,
a pokusil jsem se systematicky pracovat na jejich zlep-
‰ení. Dnes je z 8 nájemcÛ 6 ãesk˘ch poboãek zahra-
niãních firem a dva jsou zcela v ãesk˘ch rukou. 

Strategie
Byl jsem obzvlá‰tû zaangaÏován na firmû Orgrez, kte-
rá projevila zájem o pfiestûhování do CTPB. Vedl jsem
s ní v prÛbûhu 14 mûsícÛ fiadu jednání (pozn. pfiekl.:
koneãná Smlouva o budoucí smlouvû byla podepsána
na poãátku kvûtna) a poznal jsem, Ïe vyhovuje kriteriím
VUT. Vûfiíme, Ïe je‰tû v tomto roce pro ni postavíme
novou budovu. Dal‰í firmou, s níÏ vedu jednání, je
Delong Instruments Industrial a její sesterská firma
DI. Také tyto firmy splÀují kritéria VUT. Jednání trvají
uÏ pfies pÛl roku. Projekt Technologického parku
hodlá pfiilákat jak domácí, tak i zahraniãní firmy, 
a z toho musí vycházet na‰e strategie.

PfiekáÏky
Nejvût‰ím problémem, kter˘ máme pfii jednání s ães-
k˘mi firmami, zejména s tûmi mal˘mi a stfiedními, je
úroveÀ nájemného nebo prodejní cena. První posta-
vená budova, Kaplanova, byla zámûrnû koncipována
se ‰piãkovou kvalitou. Tato skuteãnost, spolu s vel-
kou vyvolanou publicitou, mûla demonstrovat stan-
dard, k nûmuÏ CTPB hodlá smûfiovat pfii vybudování
centra ‰piãkov˘ch technologií. Souhlasím s tímto roz-
hodnutím. Nicménû nájemné, odvozené z nákladÛ
na v˘stavbu, je vysoké, a do budovy jsou umístûny fir-
my, které si je mohou dovolit. 
Strategií, kterou sledovat nemÛÏeme, je stavût se ztrá-
tou. âasto je úroveÀ nájmu ãi prodejní cena budovy,
kterou si ãeské firmy mohou dovolit, niÏ‰í neÏ na‰e
souhrnné náklady na v˘stavbu, a tyto návrhy musíme
odmítnout. Tak jsme ukonãili jednání s poãítaãovou
firmou Betacontrol, která za hotové v˘robní jednotky
nabízela ãástku o 5 milionÛ Kã niÏ‰í, neÏ byly na‰e ná-
klady. 
V jistém smyslu jsme omezeni standardem, kter˘ by
byl pfiijateln˘ pro VUT a pro ÚHA, pokud chceme vy-
uÏít pozemky pfied strojní fakultou. Nízké nájemné by
bylo moÏno dosáhnout pouze v levn˘ch budovách, te-
dy v pfiízemních modulárních staveních s minimál-
ním vybavením. Ty ov‰em nevypadají „hi-tech” a zfiej-
mû jsou pro tuto zónu nepfiijatelné. Skuteãné náklady
na v˘stavbu jsou ov‰em jen ãástí celkov˘ch nákladÛ
Technologického parku. K nim pfiistupuje cena vy-
koupen˘ch pozemkÛ a investice do infrastruktury,

které jsou pfii tak velkém projektu nemalé. Na rozdíl
od situace v bûÏn˘ch technologick˘ch parcích, které 
v západních zemích dostávají pfiíspûvek aÏ do v˘‰e 
40 %, je CTPB stavûn bez jak˘chkoliv vnûj‰ích pfiíspûvkÛ.
Jakákoliv investice je spojena s rizikem. Nízké riziko
pfiiná‰í nízké zisky. V˘stavba parku patfií mezi dlouho-
dobé investice, kde jsou zisky realizovány aÏ po mnoha
letech, a vloÏené investice jsou pfiitom znaãné. âeská
republika je spolu s dal‰ími zemûmi stfiední Evropy
pokládána za region s vysok˘m rizikem, a kaÏd˘ in-
vestor zde bude oãekávat vy‰‰í zisky neÏ z podobn˘ch
projektÛ v „bezpeãnûj‰ích” regionech. Stfiednûdobé
státní obligace, garantované vládou a tedy bez rizika,
vyná‰ejí 14 % roãnû. TPB tedy musí jít nad tuto úro-
veÀ, aby sv˘m akcionáfiÛm zabezpeãila odpovídající 
úroveÀ zisku za jejich investice. 
Je ov‰em moÏné revidovat cílové úrovnû zisku a redu-
kovat v nejvy‰‰í moÏné mífie náklady, abychom pfiilá-
kali ãeské firmy. Pfiesnû to jsme udûlali jak v pfiípadu
Orgrez, tak DI. Je ov‰em tfieba pochopit, Ïe i zde jsou
jisté meze, za nûÏ TPB nemÛÏe jít. Nelze pfiedpoklá-
dat, Ïe TPB je bohatá západní firma, která je schopná
podpofiit ãinnost ãesk˘ch firem, napfi. dotovan˘m ná-
jemn˘m. To zcela jistû není moÏné.

Cíle
Jsem pfiesvûdãen, Ïe mÛÏeme dosáhnout úspûchu
v projektu Technologického parku, pokud se zamûfií-
me na jeho silné stránky. Nejsme v situaci, kdy mÛÏe-
me konkurovat jin˘m lokalitám vhodn˘m pro obecné
vyuÏití. Jsme technologick˘ park a v tom musí b˘t 
na‰e pfiednost. Kritick˘m faktorem je pak spolupráce
s VUT, která dává váhu na‰emu zámûru stát se ‰piã-
kov˘m technologick˘m parkem nejen v âeské repub-
lice, ale v celé stfiední Evropû. Byly zaloÏeny i jiné
technologické parky, ale pokud vím, Ïádn˘ z nich není
v podobné fázi rozvoje a Ïádn˘ z nich nemá potenciál
tak tûsné spolupráce s vhodnou vysokou ‰kolou.
Prvky úspû‰ného parku jsou zde pfiítomny, jen musí-
me úãinnûji spolupracovat, abychom je promûnili 
v úspûch projektu.
Existuje názor, Ïe Bovis je motivován ziskem. To je
nepochybnû pravda, platná obecnû pro v‰echny ko-
merãní organizace. VUT je motivováno vizí rozvoje
stfiediska ‰piãkov˘ch technologií v blízkosti jejich
hlavních fakult a moÏností rozvoje sv˘ch ãinností ve
spojení s firmami. Mûsto Brno je motivováno moÏ-
ností vytváfiet nová pracovní místa a propagací mûsta
jako dÛleÏitého prÛmyslového stfiediska, navazujícího
na dlouholetou úspû‰nou tradici. Úspû‰n˘
Technologick˘ park mÛÏe splÀovat v‰echny tyto cíle,
a je tedy odpovûdností v‰ech partnerÛ o tento spoleãn˘
cíl usilovat.

Co mÛÏeme pro to udûlat
Domnívám se, Ïe VUT je schopna tyto zámûry velmi
pfiiblíÏit. Mám dobré pracovní vztahy se v‰emi jednot-
livci, ktefií jsou do projektu zapojeni, a vûfiím, Ïe se 
otevírá skuteãná ‰ance pro v˘razn˘ posun vpfied ke

spokojenosti v‰ech partnerÛ. V krátkosti: potfiebuje-
me firmy, které by pfii‰ly do Parku, ãím více, tím lépe.
Mûly by to b˘t takové firmy, které VUT v Parku oãeká-
vá. Pro tento typ firem chceme b˘t maximálnû pruÏní
v jednáních o cenû.
TPB plnû podporuje my‰lenku zfiízení inkubátoru fi-
rem v TPB. Podrobnû jsem ji prodiskutoval s Petrem
Holcem z VUT. Firmám, které projdou tímto inkubá-
torem, mÛÏeme nabídnout sníÏené nájemné v hlav-
ních budovách Parku. Taková spolupráce je moÏná.
Kromû toho hledáme podporu vlády pfii v˘kupu po-
zemkÛ a investicích do infrastruktury a nabízíme pro-
jekt TPB jako vhodn˘ pro vyzkou‰ení dal‰ích moÏn˘ch
podpÛrn˘ch programÛ. Návrh je jiÏ pfiipraven a spolu
s vedením ‰koly a podporou prof. Ondráãka bude
pfiedloÏen ministru prÛmyslu a obchodu.
VUT mÛÏe udûlat hodnû pro zlep‰ení spolupráce 
s nájemci v Parku. Vedení Silicon Graphics se na
mne obrátilo s pfiáním zv˘‰it spolupráci s VUT. Rád
je tlumoãím a rád budu vûnovat ãas i úsilí k tomu, 
abych podobné aktivity podpofiil.
Rád bych závûrem zdÛraznil, Ïe podobné pfiíleÏitosti
existují a Ïe více neÏ kdy jindy je tfieba pracovat spolu
na dosaÏení spoleãného cíle. Dûkuji za moÏnost 
vystoupit na této vûdecké radû a vidím v ní poãátek 
úãinnûj‰ího partnerství. Nicménû je tfieba pfiipome-
nout, Ïe nelze tyto záleÏitosti odkládat. Do 18 mûsícÛ
by za námi mûly b˘t viditelné v˘sledky, jinak jak Bovis,
tak Magistrát mûsta Brna pfiehodnotí zfiejmû svÛj pfií-
stup k projektu. Shodou okolností je to téÏ doba mé-
ho pobytu v Brnû, bûhem které by mûla b˘t dokon-
ãena v˘stavba budovy pro Orgrez. Skuteãnû vûfiím, Ïe
v této dobû mÛÏeme spoleãn˘m úsilím dosáhnout to-
ho, Ïe úspû‰ná budoucnost Technologického parku
Brno bude nezpochybnitelná.

(red)

R. Barker z povûfiení firmy Bovis pfievzal na pfiechod-
nou dobu vedení CTPB.

Zajímá vás Technopark? 10

Nízké riziko nese nízké zisky
Z vystoupení Roderika Barkera, v˘konného fieditele Technologického parku Brno



11 Informace z knihoven

Specializované odborné ãasopisy jsou pro vûdeckou práci nepostradatelné
— tento axiom platí nejen v knihovnictví. VUT v Brnû vyjadfiuje podporu té-
to skuteãnosti tím, Ïe kaÏdoroãnû vyãleÀuje ze sv˘ch finanãních prostfiedkÛ
ãástku na odbûr zahraniãních ãasopiseck˘ch titulÛ.

Firma Lange und Springer, která je v souãasnosti hlavním dodavatelem zahraniãní
literatury pro VUT, pfiedstoupila koncem minulého roku pfied své abonenty s pro-
jektem L@SER.

Smyslem tohoto programu je poskytnout uÏivatelÛm elektronick˘ servis: pfiístup 
k ãasopisÛm v elektronické podobû, reference o ãasopiseck˘ch titulech, informa-
ce o vydavatelsk˘ch domech apod. Na adrese http://www.lange.springer.de:8080

je k dne‰nímu dni cca 500 ãasopiseck˘ch titulÛ, které firma L&S distribuuje. Jedná
se o ãasopisy rÛzn˘ch vydavatelÛ a jejich poãet je prÛbûÏnû doplÀován tak, aby do
konce  roku 1998 bylo v poãítaãové síti Internet zpfiístupnûno 5 000 titulÛ. 
Vyhledávat lze podle názvu ãasopisu a nakladatele. Po zvolení titulu (odkliknutí 
ikony vlevo vedle titulu) a ãísla (roãníku) se zájemci nabídnou na obrazovce jed-
notlivé ãlánky, které jsou vût‰inou opatfiené abstraktem. AÏ potud lze vyhledávat
bez omezení, to znamená, Ïe tyto informace jsou k dispozici naprosto volnû ko-
mukoliv. Zcela spolehlivû zatím fungují pouze tituly vydané nakladatelstvím
Springer, tzn. Ïe u záznamÛ tohoto nakladatelství obdrÏí uÏivatel kompletní infor-
maci vãetnû abstraktu. Lze jen doufat, Ïe firma L&S bude úspû‰ná v uzavírání
smluv s ostatními subdodavateli, aby se naplnily cíle tohoto programu: 
• ti‰tûné a elektronické verze ãasopisu v jednom kompletu
• jednoduché rozhraní pro vyhledávání
• jenom jedno uÏivatelské heslo pro v‰echny elektronické ãasopisy
• pohotové sluÏby
• doruãování pln˘ch textÛ ãasopiseck˘ch ãlánkÛ
• pfiístup k pln˘m textÛm elektronick˘ch ãlánkÛ
Souãasn˘ stav a blízká budoucnost projektu L@SER v prostfiedí VUT: na v˘‰e uve-
dené internetovské adrese je tedy moÏné uÏ nyní libovolnû vyhledávat. Bûhem mû-
síce kvûtna obdrÏí VUT uÏivatelské heslo, které umoÏní pfiístup k pln˘m textÛm ãa-
sopiseck˘ch ãlánkÛ. Do konce roku 1998 bude pfiístup k elektronick˘m verzím ãa-
sopisÛ bezplatn˘, pro pfií‰tí rok se chystá v˘poãet cen, kter˘ zohlední v˘‰i poplatku
pfiedplatitelÛ papírov˘ch verzí.
Navazuji na úvodní slova tohoto ãlánku o nepostradatelnosti odborn˘ch ãasopisÛ.
MnoÏství informací se stále zvût‰uje, proto je nutné pro orientaci vyuÏít sekundár-
ních pramenÛ. Renomovan˘ zdroj je báze Current Contents (CC). Tento titul jis-
tû není v akademické obci neznám˘, existoval jiÏ v minulosti v klasické papírové
podobû. V pfiípadû CC se jedná vlastnû o prÛbûÏné sledování ãasopisÛ, respektive
obsahu jejich jednotliv˘ch ãísel.
Ve spojení s v˘poãetní technikou tvofií CC mocn˘ re‰er‰ní nástroj. VUT v Brnû je
prostfiednictvím Ústfiední knihovny odbûratelem fiad „Physical, Chemical & Earth
Sciences”, „Engineering Sciences & Technology” a „Agriculture Biology &
Environmental Sciences”. KaÏdá fiada excerpuje cca 1 000 ãasopiseck˘ch titulÛ. Na
internetovské adrese http://www.isinet.com je moÏné se seznámit s ãasopisy, 
které jsou v CC sledovány. První dvû z v˘‰e uveden˘ch fiad CC jsou pfiístupné 
v Ústfiední knihovnû, tfietí fiada je ve Zlínû. Vyhledávat lze v Ústfiední knihovnû, 
v˘sledky re‰er‰e je moÏné uÏivateli zasílat v elektronické podobû.
Od ãervna dostane VUT zku‰ební on-line pfiístup ke v‰em fiadám CC. Je Ïádoucí,
aby se uÏivatelská obec VUT s touto moÏností seznámila. Sledování obsahÛ musí
pfiedcházet objednávání odbûru ãasopisÛ. VÏdyÈ ne v‰echny ãlánky jsou pro abo-
nenta relevantní (a ceny pfiedplatného rostou rychleji neÏ rozpoãty).

Mgr. Nata‰a JURSOVÁ
Ústfiední knihovna

PfiírÛstky kniÏní literatury

BILLINGTON, J. – REISIG, W.: Application and Theory of Petri Nets
Berlin, Springer-Verlag 1996
EA 4818

DOâEKAL, D.: 1001 tipÛ a trikÛ pro Windows 95
Brno, Computer Press 1997
EA 4845

DADO, S.: Senzory a mûfiicí obvody
Praha, âVUT 1996
EA 4849

FEIBEL, W.: Encyklopedie poãítaãov˘ch sítí
Brno, Computer Press 1995
EA 4846

GLIDDEN, R.: Graphics Programming with Direct 3D
Massachusetts, Addison-Wesley 1997
EA 4814

GOOSENS, M. – RAHTZ, S. – LATEX Graphics Companion
Massachusetts, Addison-Wesley 1997
EA 4805

HALSALL, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems
New York, Addison-Wesley 1992
EA 4323

HORSTMANN, C. S.: Vy‰‰í ‰kola objektového návrhu v C++
Brno, Science 1997
EA 4796

KADLEC, Z.: PrÛvodce nitrem BIOSu
Praha, Grada 1996
EA 4829

KRUGLINSKI, D. J.: Visual C++
Washington, Microsoft Press 1997
EA 4837

MEHROTRA, K. – MOHAN, C. K.: Artificial Neural Networks
Cambridge, MIT Press 1997
EA 4820

MENEZES, A. J.– OORSCHOT, P. C.: Applied Cryptography
New York, CRC Press 1997
EA 4807

MùCHURA, M. B.: Mistrovství ve Wordu
Brno, Ry‰av˘ 1996
EA 4840

Elektronické informaãní zdroje
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MùCHURA, M. B.: Word 7.0 pro Windows 95
Brno, Ry‰av˘ 1996
EA 4844

MINOLI, D. – ALLES, A.: LAN, ATM and LAN Emulation Technologies
Boston, Artech House 1996
EA 4834

MOTYâKOVÁ, L.: Distribuované‚ systémy / v˘poãty v sítích
Brno, Science 1997
EA 4797

OPPLIGER, R.: Authentication Systems for Secure Networks
Boston, Artech House 1996
EA 4833

PERRY, P. J.: JAVA, tvorba dokonal˘ch stránek www
Praha, Grada 1996
EA 4804

RICHTER, J.: Windows pro pokroãilé
Praha, Computer Press 1997
EA 4806

SIMON, R. J.: Multimédia ODBC API Bible-Windows 95
California, Waite Group Press 1996
EA 4847

SOMMERVILLE, J.: Software Engineering
Edinburg, Addison-Wesley 1996
EA 4819

·ÍMA, J. – NERUDA, R.: Teoretické otázky neuronov˘ch sítí
Praha, MATFYZ PRESS 1996
EA 4836

TIEN, M. – LEE, CH.: High-Level Test Synthesis of Digital VLSI Circuits
Boston, Artech House 1997
EA 4832

Oborová knihovna FEI, BoÏetûchova 2, Brno
pí. Kirchnerová, tel. 7275111

Îivotní prostfiedí na CD ROM

Ekologická nadace ENVIOPTIUM Brno pfiipravila na CD ROM 38 diplomov˘ch pra-
cí z oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí:

ENVIBRNO 97 IV. roãník soutûÏe diplomov˘ch prací
1. SoutûÏ diplomov˘ch prací z oblasti tvorby Ïivotního prostfiedí:

Pofiadatelé a sponzofii IV. roãníku

Spolupracující organizace

Závûreãn˘ protokol a seznam finálov˘ch úãastníkÛ 

Seznam v‰ech diplomov˘ch prací v soutûÏi 1997 podle jednotliv˘ch kategorií

Plné texty 38 diplomov˘ch prací soutûÏe IV. roãníku — ze v‰ech pfiihlá‰en˘ch

oborÛ s detailními informacemi o pfiedchozích soutûÏích

2. Aktuální informace z oblasti ochrany a tvorby Ïivotního prostfiedí
3. Enviromentální v˘kladov˘ slovník 
4. Seznamy diplomov˘ch prací a jejich autorÛ z vysok˘ch ‰kol
5. Sponzofii a spolupracující firmy, informace o nich
6. Îivotní prostfiedí Brno

(hop)

âtení nad Seinou



13 Zajímavosti z Francie

Nová státní knihovna v PafiíÏi se vynofiuje nad Seinou ve ãtvrti Tolbiac, v prostoru,
kter˘ byl je‰tû donedávna Ïelezniãním koleji‰tûm. Dovybavuje lev˘ bfieh Seiny uni-
kátním zafiízením vytváfiejícím pestrou nabídku pro ãtenáfie i badatele.
Knihovna je nejvíce ambiciozní, ale téÏ velmi diskutovan˘ projekt éry prezidenta
François Miteranda. Idea vytvofiit „intelektuální prostor", nástroj schopn˘ odpovû-
dût na otázky v oblasti v˘zkumu a kultury a rozvinout nové informaãní technologie
na prahu tfietího tisíciletí, se zrodila v r. 1988 a byla zrealizována bûhem necel˘ch
deseti let. 
Autor návrhu Dominique Perrault pfiistoupil k fie‰ení formou prostorového pro-
jektování za pomoci v˘poãetní techniky. Tento pfiístup je z díla ãiteln˘. Je racionál-
ní, precizní, s opakujícími se geometrick˘mi prvky. âtyfii v˘‰kové objekty o 25 po-
dlaÏích pfiijaly tvar písmen „L", kter˘ podle architekta D. Perraulta symbolizuje 
otevfienou knihu. âtyfii otevfiené knihy jsou situovány v rozích náhorní plo‰iny 
pyramidálního objektu, esplanády, která sv˘m rozmûrem, odpovídajícím Place
Concorde, nezÛstává nic dluÏna monumentálnosti pafiíÏsk˘ch operací. 
V˘‰kové objekty knihovny byly pÛvodnû koncipovány jako transparentní objemy.
PoÏadavky depozitáfiÛ na speciální mikroklima si vynutily za prosklenou fasádou 
umístûní mobilních elementÛ. Jsou z exotick˘ch dfievin a chrání kanceláfie a v hor-
ních podlaÏích kontejnery s knihami. UÏivatelé kanceláfií sv˘mi promûnn˘mi náro-
ky na pfiirozené osvûtlení vytváfiejí na fasádû zajímavou hru zpÛsobenou pohybem
dfievûn˘ch panelÛ. 

Náv‰tûvník, kter˘ vystoupá po dfievûn˘ch stupních pyramidy na úroveÀ esplanády,
mÛÏe obdivovat Ïivot na Seinû, novou okolní zástavbu bytov˘ch domÛ ãi pozasta-
vit se nad zelení, kterou tvÛrce na obvodu esplanády znásilnil do geometrick˘ch
zamfiíÏovan˘ch blokÛ.
V tomto strohém prostfiedí, obklopen v˘‰kov˘mi objekty depozitáfiÛ, je náv‰tûvník
pfiitahován pfiíjemnû kontrastující zelenou plochou tvofienou korunami vzrostl˘ch
stromÛ v ústfiedním atriu. Do nûho na v˘chodû a západû klesají pohyblivé rampy,
které pfiivádûjí uÏivatele knihovny do velk˘ch, ãetn˘mi sluÏbami vybaven˘ch foyer.
Na klasickém principu star˘ch klá‰terÛ se Ïivot knihovny odehrává kolem centrál-
ního dvora — atria. Kolem jsou uspofiádány studovny, ãítárny, sefiazené do tema-
tick˘ch celkÛ. Limitovan˘ poãet míst ve studovnách, navzdory poplatkÛm za vstup
k informacím, vytváfií dlouhé fronty zájemcÛ. Atrium, z nûhoÏ se do studoven vstu-
puje, a zeleÀ vzrostl˘ch pinií a dubÛ toto ãekání zpfiíjemÀují.
V‰echny plánované aktivity státní knihovny v PafiíÏi nebyly je‰tû zrealizovány 
v plném rozsahu. Dvû kapacitní auditoria pojmou rozmanité kulturní aktivity, 
konference, audiovizuální projekce a hudební workshopy. RovnûÏ nabídka poãtu
titulÛ knih a ãasopisÛ i multimediálního vybavení bude je‰tû dokompletována.
·iroké vefiejnosti budou urãeny i ãetné z vûdecky a politicky orientovan˘ch titulÛ.
V sále tisku lze konzultovat aktuality, z nichÏ mnohé se obmûÀují dennû, dal‰í pak
jednou za t˘den. 
SluÏby jsou poskytovány v‰em náv‰tûvníkÛm, i tûm s omezenou mobilitou, ale 
i osobám s vizuálním handicapem. Bohatství sluÏeb, vysok˘ standard ve studovnách
a badatelnách a neoãekávané senzace se podílejí na tvorbû nejpokrokovûj‰í 
knihovny souãasnosti.

Prof. Ing. arch. Helena ZEMÁNKOVÁ, CSc.

Nová státní knihovna v PafiíÏi, navrÏená na principu star˘ch klá‰terÛ, má pfiinutit k soustfiedûnosti
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Jak vybudovat Evropu znalostí, vûdomostí, vzdûlávání, vycházejících z bohatos-

ti a rozmanitosti národních kultur? Vize jedné Evropy neznamená pouze Evropu

bank a sféru ekonomickou. Evropa, kterou stavíme, není pouze „Euro”. Tento 

zámûr rezonoval po dva dny ve velkém amfiteátru Sorbonny v prÛbûhu oslav 

osmist˘ch narozenin slavné pafiíÏské univerzity.

Slavnostní ceremonie se zúãastnili ãelní
pfiedstavitelé svûtovû proslul˘ch univerzit,
velvyslanci, politikové. Rektor Sorbonny 
udûlil ãestné doktoráty ministrÛm pro vzdû-
lávání z Velké Británie, Itálie, Nûmecka
a Francie, ktefií pfiedsedali následn˘m 
kulat˘m stolÛm na téma:
■ mobilita studentÛ, uãitelÛ 

a v˘zkumn˘ch pracovníkÛ
■ vy‰‰í vzdûlávání a zamûstnání
■ evropsk˘ v˘zkum
■ evropská univerzita a otevfiená 

univerzita

Ve spoleãné závûreãné deklaraci o harmonizaci systému evropského vysoko‰kol-
ského vzdûlávání byla vyslovena podpora  meziuniverzitním jednáním smûfiujícím
k evaluaci nabyt˘ch znalostí, uznání diplomÛ.

Potvrzeno bylo i dûlení vysoko‰kolského studia na
■ bakaláfiské tfiíleté studium, multioborové, se získáním znalostí jazykov˘ch 

i v oblasti nov˘ch informaãních technologií
■ s navazujícími stupni inÏen˘rského a doktorandského studia.

V deklaraci byl  kladen dÛraz na mobilitu studentÛ, na studium na zahraniãních
univerzitách a jeho uznání na domácí univerzitû na základû jednotn˘ch hodnotí-
cích kriterií, kreditÛ. Deklarace vyzdvihuje moÏnost vstupu studenta do univerzit-
ního svûta ve kterémkoliv období profesního Ïivota.
Mobilita studentÛ a univerzitních pracovníkÛ se zrodila s rozmachem univerzit na
evropském kontitentu. âetné konflikty jí mnohdy bûhem staletí bránily, ale byla
je‰tû Ïivá v dobû, kdy ji Stefan Zweig popsal ve „Svûtû vãerej‰ka” pfied tím, neÏ
vzrÛst nacionalismu a svûtové války posílily národní bariéry. Po r. 1945 si evropské
zemû zaãaly hojit své rány a pfiipravovat svou univerzitní budoucnost. Dávaly 
pfiitom pfiednost pobytÛm v Severní Americe, která se v té dobû jevila jako nová
kolébka vûdûní a roz‰ifiování vûdy.
Vûdomé úsilí evropsk˘ch institucí spolu s rozvojem bilaterárních mezievropsk˘ch
vztahÛ umoÏnilo oÏivení evropského univerzitního svûta. Programy jako Erasmus
nebo Leonardo jsou dnes známé po celém svûtû a jsou v‰ude uznávané. Pfiesto se
v‰ak po celém svûtû pociÈuje, Ïe je tfieba vyt˘ãit novou etapu univerzitní spoluprá-
ce pfiímo v rámci Evropské unie. Jedná se konkrétnû o mobilitu úãastníkÛ vzdûlá-
vacího procesu a v˘zkumu. Teì, kdy byly pfiekáÏky mobility jasnû Evropskou unií
analyzovány, vzniká otázka, co je dnes tfieba pro mobilitu uãinit, aby se stala Ïivûj‰í,
pfiitaÏlivûj‰í a nutnûj‰í.
PoloÏme si otázku, jestli jsme na Vysokém uãení technickém schopni plnû vyuÏít
nabídku EU a v rámci programÛ realizovat mobilitu na‰ich studentÛ. Pfii pfiípravû
studentÛ sehrávají v˘znamnou roli uãitelé kateder jazykÛ. Jaké jsou podmínky k je-
jich práci?
Studenti ze stfiedních ‰kol pfiedev‰ím odbornû zamûfien˘ch nepfiicházejí k nám 
dostateãnû vybaveni ani v obecn˘ch jazykov˘ch znalostech, dÛleÏité je pak nabytí
odborné terminologie. Vize spoleãné Evropy bude pfiitom znamenat pfiehodnocení
v˘znamu jazykov˘ch znalostí v profilu inÏen˘ra.

Prof. Ing. arch. Helena ZEMÁNKOVÁ, CSc.

CRE (Asociace evropsk˘ch univerzit), která je prakticky nejvût‰í organizací sdruÏu-
jící evropské akademické instituce (má skoro 600 ãlenÛ), pofiádá dvakrát do roka
tématicky zamûfienou konferenci. Ve dnech 21. – 22. kvûtna 1998 byla hostitelem
jubilejní 50. Konference CRE Guildhall University v Lond˘nû, která v tomto roce
slaví 150 let od svého zaloÏení. Název leto‰ní konference byl „Inovace v˘uky ve vy-
soko‰kolském vzdûlávání” a jejím tématem, vyvolan˘m v‰eobecnû pociÈovan˘m tla-
kem vlád a spoleãnosti na ‰koly terciárního vzdûlávání ve vût‰inû státÛ Evropy, by-
lo: produkovat více absolventÛ za ménû penûz. Nejsme tedy sami, koho se tento
problém t˘ká.
V prÛbûhu dvoudenního zasedání úãastníci vyslechli úvodní referát (prof. Cees
van der Vleuten: Towards a new paradigm in higher education), diskusní panel 
k hlavnímu tématu (The renewal of teaching services in European Universities),
shlédli demonstraci v˘ukov˘ch programÛ urãen˘ch k individuálnímu studiu 
a úãastnili se ãtyfi diskusních skupin (The management of learning technologies,
Academic management: Is it possible?, Managing standards, Staff development for
new teaching practices). Konference se úãastnilo devût rektorÛ ãesk˘ch V·, celkem
bylo pfiítomno skoro 250 rektorÛ evropsk˘ch V·. Podrobné materiály z konferen-
ce jsou pro zájemce k dispozici na sekretariátû rektora VUT. Zde uvedu jen nûko-
lik poznatkÛ, moÏná subjektivnû zabarven˘ch.
ZpÛsob vysoko‰kolského vzdûlávání je pfiedmûtem zkoumání a optimalizaãních
snah na v‰ech ‰kolách svûta. Optimalizaãním kritériem je vût‰inou kompromis mezi
dokonalou (ve smyslu didaktickém) a ekonomicky realizovatelnou formou v˘uky.
Ze systémového hlediska jde o problém fie‰iteln˘ v mnohorozmûrném stavovém
prostoru, pfiiãemÏ kriteriální funkce je definována velmi rozmanitû, stochasticky
a obsahuje mnoÏství parametrÛ, které se mûní podle typu ‰koly, vûdního oboru
a celé fiady dal‰ích podmínek. Jako uãitelé technicky zamûfiené V· jsme (aÏ na v˘-
jimky) amatéfii, vyzbrojení sice del‰í ãi krat‰í praxí, av‰ak bez speciálních teoretic-
k˘ch znalostí pedagogiky. Obvyklé kuloární diskuse, provázející kaÏdé setkání aka-
demick˘ch pracovníkÛ, v‰ak potvrzují nûkolik obecnû platn˘ch zásad a pravidel.
Pfies nepopirateln˘ v˘znam nov˘ch informaãních a didaktick˘ch technologií zÛstává
osobnost uãitele základním kamenem v‰ech vzdûlávacích procesÛ. Snahou je 
vytvofiit takovou skladbu v˘uky, aby se dosáhlo optima vyuÏití ãasu kvalitních 
pedagogÛ (v‰ude jich je nedostatek) a souãasnû byly ve správné mífie zastoupeny
i ostatní studentovy ãinnosti. Univerzální fie‰ení je tûÏko realizovatelné. KaÏd˘ obor
má svá specifika. Jeden z mnoha modelÛ nabídla i pofiádající univerzita (viz graf).

V‰eobecnû stoupají poÏadavky na moÏnosti celoÏivotního vzdûlávání, které je vyÏa-
dováno zejména v technick˘ch oborech vzhledem k rychl˘m zmûnám technologií.
DÛleÏitá je pfiitom masivní úãast odborníkÛ z praxe. Interním zamûstnancÛm uni-
verzity obvykle zb˘vá role teoretick˘ch úvodÛ a organizaãní zabezpeãení tûchto
kurzÛ a programÛ. 
Znaãn˘ dÛraz je kladen na mobilitu studentÛ i pedagogÛ. Problém, kter˘ budeme
muset urychlenû fie‰it nejen v mezinárodním mûfiítku (v souvislosti s pfiidruÏením
k EU), ale také uvnitfi státu. Bytová situace zatím prakticky znemoÏÀuje jakékoliv
rozsáhlej‰í v˘mûny. Jazykové znalosti jsou zatím na‰í velkou slabinou a musíme
konstatovat, Ïe optimistické prognózy, vyslovované po listopadové revoluci, se za-
tím naplnily jen velmi málo. To je ov‰em úkol spí‰e pro instituce stfiedního ‰kolství
neÏ pro univerzity.                                                   Prof. Ing. Petr VAV¤ÍN, DrSc.

Osmisté narozeniny Sorbonny
Budoucnost definovaná jako prostor evropské univerzity

Produkovat více studentÛ za ménû
penûz
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V prvních dnech po povodních se v loÀském roce za-
pojili do humanitární pomoci pedagogové a odborní-
ci z brnûnské VUT, mnozí z nich pak situaci sledují
dodne‰ka. Jak vypadá kraj po povodních po roce, zda
jsou obyvatelé dnes „za vodou”, jsme se zeptali doc.
RNDr. Ing. Petra ·tûpánka, CSc. z Fakulty stavební,
kter˘ jako odborník na posouzení statiky registruje
o dané oblasti nové problémy.

Právû pfied rokem jste pomáhali jako
odborníci v zatopen˘ch oblastech.
Jak˘ je dnes v˘sledek?
Je‰tû v prÛbûhu povodní, tj. na poãátku ãervence 
loÀského roku, nabídla stavební fakulta pomoc posti-
Ïen˘m oblastem. Jednalo se o bezplatnou humanitár-
ní pomoc, která byla zamûfiena na fie‰ení dvou základ-
ních problémÛ: aby nedocházelo k ohroÏení ÏivotÛ
a zdraví lidí, ktefií by zÛstali bydlet v objektech s na-
ru‰enou statikou, u nichÏ hrozilo bezprostfiední ne-
bezpeãí havárie, ale také o to, aby se nesná‰ely objek-
ty, u kter˘ch to nebylo bezprostfiednû nutné. Brzy se
zapojily do práce i místní firmy, které nás ãasem na-
hradily a které fungují dobfie dodnes. Po dvou aÏ tfiech
mûsících jsme humanitární akce ukonãili. Na‰e práce
se zaãala orientovat prostfiednictvím ústavÛ na posud-
ky ãi sanace dan˘ch objektÛ. Zapojily se napfiíklad 
ústavy pozemního stavitelství, geotechniky, staveb-
ních a zku‰ebních metod, ústavy kovov˘ch a dfievû-
n˘ch konstrukcí, stavební mechaniky, radiaãní defek-
toskopie a také my, betonáfii. Ústavy vodohospodáfi-
ského oboru se zapojily do fie‰ení problémÛ spoje-
n˘ch s likvidací následkÛ povodní v extravilánu i do
koncepãního fie‰ení problematiky perspektivní obrany
proti povodním, pfiípadnû i zneãi‰Èování vodních tokÛ.

Na ãem pracoval konkrétnû vá‰ ústav?
Podílel se napfiíklad na návrhu a projekãní dokumen-
tace pro zpracování sanace kostela ve Starém Mûstû
u Uherského Hradi‰tû, ãtyfi mostÛ na Krnovsku ãi ze-
silování zdûn˘ch konstrukcí na Uherskohradi‰Èsku.
Jde o dílãí zakázky, fie‰ené jiÏ v rámci hospodáfiské
ãinnosti na‰í fakulty, které patfií spí‰ do jakési druhé
etapy pomoci. 

Bylo toto ne‰tûstí vhodné k tomu,
aby zde studenti získali praxi?
Ne. Zpoãátku jsme sice s sebou brali doktorandy, ale
jen doãasnû. V dobû povodní totiÏ nebyla v˘uka.
Pozdûji jsme tam pÛsobili v pûtiãlenn˘ch pracovních
skupinách, kaÏdá jezdila do jiné oblasti, znala lokální
problémy, a nehodilo se doplÀovat ji o nûkoho nové-
ho. Navíc z takového ne‰tûstí pfiece ne‰lo dûlat ex-
kurzi. Studenty pouãíme na pfiedná‰kách: napfiíklad
k tématu zdûn˘ch konstrukcí zafiadíme partie o pev-
nosti zdiva z nepálen˘ch cihel a o sanacích naru‰e-
n˘ch objektÛ. Odbornou vefiejnost zase informujeme
na pfiedná‰kách, konferencích a v odborném tisku. 

MÛÏete odhadnout, zda je dnes 

situace v relativním klidu?
Není. Kdyby ‰lo jen o vlhkost domu, dal by se vysu‰it
pfiístroji, které pfii‰ly do postiÏen˘ch oblastí od nás 
i z ciziny. Hor‰í je, Ïe pod mnoha domy je podloÏí sil-
nû promoãené. Na severní Moravû díky podmáãení
dochází k sesuvÛm cel˘ch svahÛ. Jsou i pfiípady, kdy
se sesouvá cel˘ svah vãetnû domÛ a mífií na dal‰í 
obydlenou ãtvrÈ. Na jihu jsou na tom nejhÛfie domy 
z nepálen˘ch cihel, které stály v oblastech dlouho-
dobû zaplaven˘ch vodou a v oblastech, kde se i v ny-
nûj‰í dobû udrÏuje vysoká hladina spodní vody.
Domky, které nebyly poru‰ené v dobû povodní, se 
v dÛsledku nerovnomûrného vysychání podloÏí a jím
vyvolan˘ch nerovnomûrn˘ch sedání dnes poru‰ují.
BohuÏel i v nynûj‰í dobû jsou vydávány stále dal‰í de-
moliãní v˘mûry. Nûkteré objekty, které v dobû na‰ich
náv‰tûv byly neporu‰ené, dnes hrozí havárií.

Je nebezpeãí vidût pouh˘m okem,
nebo musíte zkoumat a vymûfiovat?
Na podloÏí ãlovûk nevidí nic, ale dÛm má takové trh-
liny, Ïe jimi v nûkter˘ch místech prostrãíte ruku. Ty
se den ode dne zvût‰ují. Pro obyvatele je to stra‰né.
Vyvázli z nejhor‰í kalamity a dnes se jejich dÛm trhá
a oni musejí pryã. Dále je dÛleÏité upozornit i na to,
Ïe lidé mají ke sv˘m domÛm citovou vazbu a chtûjí 
udrÏet je za jakoukoliv cenu. 

B˘vá ve vût‰inû pfiípadÛ levnûj‰í jej
prostû snést?
To bych si netroufl fiíct. Je to jako s léãbou ãlovûka.
Nûkterá nemoc se dá vyléãit lékem, jiná se musí ope-
rovat. Snesení je aÏ posledním fie‰ením. Rozhodující
budou peníze a tûch mají obce i vlastníci naru‰en˘ch
objektÛ málo. Sice nûco dostali za demoliãní v˘mûr,
nûco od poji‰Èovny, ale ne mnoho. A pfiipomeÀme
i pfiíbûh poji‰Èovny Morava. 

âím se v takovém pfiípadû „léãí”?
Pokud jde jenom o podloÏí, jedinou moÏností je zajis-
tit, aby nedo‰lo k nerovnomûrnému sedání základÛ.
To lze nûkolika zpÛsoby, ale je to finanãnû velmi ná-
roãné. Taková sanace má cenu napfiíklad u objektu,
kde udûláme mikropilotovou stûnu a zachráníme nû-
kolik objektÛ za ní. Nûco jiného je zkusit to u jedné
stavby: pak si spoãítáme, Ïe za metr mikropiloty se 
poãítá víc neÏ 2 tisíce korun, a do 3 metrÛ hloubky 
zaplatíme 6 tisíc korun jen za mikropiloty. A potfiebu-
jete jich tam 10 nebo 20. To vût‰inou — v pfiípadû ob-
jektÛ ze smí‰eného zdiva, které jsou vût‰inou star‰í
neÏ 60 let, a jsou tedy technicky i morálnû zastaralé —
nejsou efektivnû vynaloÏené peníze.
Kde je ‰ance, Ïe podloÏí bude sedat rovnomûrnû, 
doporuãujeme staÏení objektÛ pfiedpínací v˘ztuÏí.
Také se dá zamezit sedání podloÏí. Snesení objektu je
poslední moÏnost.

Bylo evidováno málo po‰kozen˘ch
památek. Na‰i pfiedkové pr˘ vûdûli,
kde stavût.
Ano, ale v zastavûném území, napfiíklad v Otrokovicích,
uÏ zapomnûli nebo stavûli v jiné dobû a v jin˘ch, ri-
zikovûj‰ích lokalitách. V tûchto rovn˘ch krajinách se
mnohdy kostelíky stavûly na naváÏkách nebo násy-
pech, a ty si po promáãení také sedly, a tak nakonec
ani ony po‰kození neunikly. 

Pavla HOBSTOVÁ

V nûkter˘ch objektech bylo nutno po opadnutí 
vody podchytit strop, aby nedo‰lo k jejich zfiícení. 

Foto: Doc. Ing. Zdenûk BaÏant CSc. 

Jeden rok za velkou vodou
S Petrem ·tûpánkem o humanitární pomoci, poruchách staveb a nevhodném podloÏí 
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Domy v království ãeském
V oblastech Pfierova (Troubky) a Uherského Hradi‰tû
(Staré Mûsto) se ochranné hráze fieky Moravy pfielily
na více místech. Pfielitá voda se na plochém území po-
hybovala autonomnû a zaplavila rozsáhlé území vãet-
nû obytn˘ch a inÏen˘rsk˘ch staveb na nûm stojících.
Znamenalo to rychl˘ pfiítok nadmûrného mnoÏství vo-
dy, velk˘ proud s v˘‰kou vody nad úrovní terénu do
3,0 m. PfieváÏnû se jednalo o fiadovou zástavbu s roz-
sáhl˘mi prostory ve dvorním traktu (hospodáfiská sta-
vení, zahrady), bez podsklepení a se zaloÏením na
mûlk˘ch základech z kamenné rovnaniny. Tlou‰Èka
nosn˘ch zdí se pohybovala u jednopodlaÏních objek-
tÛ kolem 600 mm, stropy byly dfievûné trámové a kro-
vy mûly pfieváÏnû sedlov˘ tvar. Zejména ve star‰ích
ãástech obcí byla v minulosti vût‰ina rodinn˘ch domÛ
vystavûna z nepálen˘ch cihel. Mnohdy byly koncipo-
vány a realizovány nosné zdi jako kombinované (vrs-
tevnaté), tj. jako smûs cihel pálen˘ch a nepálen˘ch.
Prvních pár vrstev zdiva (obvykle tfii aÏ pût) nad zákla-
dem bylo z kamene nebo pálen˘ch cihel, ostatní z cihel
nepálen˘ch. Obdobn˘ postup byl volen také v oblasti
tûsnû pod uloÏením stropních trámÛ. U nûkter˘ch sa-
mostatnû stojících objektÛ pfiibliÏnû obdélníkového
pÛdorysu byly také pro vyzdûní rohÛ nosn˘ch obvo-
dov˘ch stûn pouÏívány pálené cihly, které zhruba po
1 m od rohu byly postupnû nahrazovány cihlami ne-
pálen˘mi. Tento zpÛsob ostatnû pfiipou‰tûl „Stavební
fiád pro království ãeské” z 8. ledna 1889, kde se v § 105
praví: „Budovy pfiízemkové, které zaplavením nejsou
ohroÏeny, mohou b˘ti zfiizovány také z cihel nepále-
n˘ch (z vepfiovic). V pfiípadu tom v‰ak tfieba, aby 
základní zdi vyhnány byly aÏ do v˘‰e 45 cm nad po-
vrch pÛdy, pak aby nároÏní pilífie i s mezipilífii, jichÏ
by bylo potfiebí, aÏ po krov zfiídily se z kamene nebo
z cihel pálen˘ch.”
Nûkteré tyto objekty byly pozdûji rekostruovány
s pouÏitím pálen˘ch cihel nebo ciheln˘ch blokÛ.
DÛvodÛ pro pouÏití nepálen˘ch cihel bylo pomûrnû
hodnû. V minulosti byly pálené cihly drahé, problé-
mem byla i doprava cihel z cihelny na staveni‰tû. âasto
nebyly pálené cihly snadno k dispozici, na druhé stra-
nû materiálu na vepfiovice bylo v místû stavby obvykle
dostatek. Pfiitom je v‰eobecnû známo, Ïe vepfiovice se
pro obytné stavby pomûrnû dobfie hodí, neboÈ mají
dobré tepelnû izolaãní vlastnosti a po vyschnutí jsou
i dostateãnû pevné.

Domy pokleslé v kolenou
Postupem doby, jak stoupaly nároky na kvalitu bydlení
a rostly poÏadavky na velikost ob˘vaného prostoru,
docházelo postupnû k pfiistavování dal‰ích místností
smûrem do dvora a do v˘‰ky. Do pÛvodních kon-
strukcí z nepálen˘ch cihel byly kotveny dal‰í nosné
zdi, v rámci dispoziãních zmûn byly pÛvodní nosné
zdi oslabovány dodateãn˘mi otvory (okenními, dvefi-
ními), pfiípadnû byly nahrazovány pÛvodní v˘plnû 
otvorÛ v rámci prosvûtlení interiérÛ vût‰ími. Tím do-
cházelo pfii stavebních úpravách k postupné pfiemûnû

objektÛ s pÛvodnû nosn˘mi souvisl˘mi zdmi na nosn˘
systém tvofien˘ osamûl˘mi pilífii. Prostorovou tuhost
objektÛ  zaji‰Èovala jiÏ jen konstrukce stropu (trámy
s podbíjením a záklopem) a konstrukce krovu. Pfiitom
v rámci úprav a pfiístaveb ve dvorním traktu objektÛ
docházelo pfii napojování stfiech nad novû budované
prostory i k oslabování prostorové tuhosti konstrukce

krovu, takÏe roli vodorovného ztuÏení pfiebírala strop-
ní konstrukce nad pfiízemím a hlavním nosn˘m prv-
kem z hlediska vodorovné tuhosti se stávalo tfiení
v oblasti uloÏení (obezdûní) stropního trámu. Pokud
byly v rámci zmûn pouÏívány pálené cihly, pak vût‰i-
nou nebyla novû dozdívaná ãást konstrukce fiádnû
provázána s pÛvodním zdivem. Novostavby a pfiestav-
by (pfiístavby, nadstavby, rekonstrukce) v posledních
30 letech byly jiÏ témûfi v˘luãnû stavûny z pálen˘ch 
cihel.
NejhÛfie, co se t˘ká vizuálního projevu poruchy, pÛso-
bily vodorovnû vrstevnaté zdi, kdy vrstvy vepfiovic vyvo-
lávaly „pokles stavby v kolenou", t.j. v místû vepfiovic
docházelo k vyboulení zdi s následn˘mi destrukcemi
celé horní stavby. Mnohdy do‰lo k paradoxním zjevÛm
totální poruchy pfiízemí s relativní neporu‰eností v ne-
dávné dobû nadstaveného podlaÏí, kde jiÏ byla pouÏity
Ïelezobetonové vûnce a pálené cihly.

Domy rozpu‰tûné
Statické vlastnosti vepfiovic (pevnost) jsou vût‰inou
odvislé od materiálu, jak˘ byl na nû pfii v˘robû pouÏit.
Rozbory, konan˘mi na ÚBZK ve spolupráci s geology,
byla pevnost zdiva z vepfiovic stanovována vût‰inou
experimentálnû. Pokud ov‰em byly i relativnû pevné
vepfiovice vystaveny pÛsobení vody, pak zhruba po 
2 aÏ 3 hodinách zaãaly ztrácet pevnost, mûkly a rozté-
kaly se (to odpovídá i zku‰enosti z Troubek, kdy prvé
destrukce objektÛ nastaly po cca 2 aÏ 4 hodinách po

pfiíchodu vody). Samozfiejmû je tfieba si uvûdomit, Ïe
selhání pevnosti bylo odvislé na intenzitû proudu vod,
na provedené omítce, na obkladech apod. (obklad ãi
dobrá vnûj‰í omítka zdiva z vepfiovic oddálila destruk-
ci zhruba o 12 aÏ 24 hodin).

Domy za zbofienou hrází
V oblasti Zlína byla na‰e pozornost zamûfiena na kon-
trolu a posudky v kolonii rodinn˘ch domkÛ, vystavû-
n˘ch firmou BaÈa ve tfiicát˘ch létech v Otrokovicích.
Území, pouÏité jako staveni‰tû, bylo kdysi pro stavbu
Otrokovic vodohospodáfisky upraveno. Je‰tû v dne‰ní
dobû o tom svûdãí místní název „BahÀák".
OdvodÀovací pfiíkopy byly bûhem ãasu zaneseny nebo
zcela odstranûny.
Zaplavení je moÏné povaÏovat za typick˘ pfiíklad havá-
rie pfii pfiekroãení míry ochrany pomocí podéln˘ch 
ochrann˘ch hrází. Vlastní pfiíãinou byla velká prÛrva
ve hrázi, kterou voda nad Otrokovicemi vytékala.
Voda pak postupovala sníÏenou ãástí území a zatopila
obytné ãtvrti i prÛmyslovou zónu. Nelze spolehlivû zji-
stit, co bylo pfiíãinou protrÏení hráze (lze jen uváÏit
mechanické poru‰ení, aktivity ÏivoãichÛ, zetlelé kofie-
ny stromÛ, nadmûrnou tûÏbu ‰tûrkopísku apod.).
Voda vystoupila aÏ do v˘‰ky cca 4,0 m a setrvala na
místû velmi dlouho.
Domky byly stavûny velice úspornû, nicménû pomûrnû
kvalitnû. Jsou z ãásti podsklepené, s ploch˘mi stfie-
chami. Jako stavební materiál byly pouÏity prost˘ a Ïe-
lezov˘ beton, pálené cihly, dfievo (dfievûné stropní
konstrukce — fo‰ínkové stropy). âasto byly domky 
upravovány, pfiestavovány a doplÀovány (vstupní pro-
story, garáÏe, dílny apod.). 
Po opadnutí vody nedocházelo v této kolonii k celkov˘m
destrukcím objektÛ. Povût‰inû se jednalo o celkové 

Posouzení statické stability zdûn˘ch objektÛ po‰kozen˘ch povodní

Celkov˘ pohled na objekt v havarijním stavu. 
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zniãení zafiízení obytn˘ch prostorÛ v 1. NP a vybavení
domkÛ v podzemí. Proto bylo vût‰inou navrÏeno od-
stranûní v‰ech omítek aÏ na cihly, vûtrání a topení
(i v létû), odstranûní podhledÛ a podlah nad suteré-
nem s ponecháním stropnic (fo‰ínek) a ãásti záklopu.
Podle okolností bylo k vysu‰ování zdiva doporuãeno
pouÏít vysu‰ovaãÛ (kaloriferÛ). Pevnost cihel byla pfie-
zkou‰ena nedestruktivnû cca mûsíc po opadnutí vody
— zji‰tûny byly cihly P 10, kvalita malty M 0,4 (nebylo
zpozorováno pfiíli‰né vyplavení pojiva ze spár).

Domy z vody vynofiené
V prvním období práce v terénu, které následovalo po
opadnutí vody v ãervenci a v srpnu loÀského roku, 
bylo cílem prÛzkumÛ vylouãit bydlení v objektech, 
jejichÏ statika byla naru‰ena a kde hrozilo bezpro-
stfiední nebezpeãí havárie. Ve spolupráci s pracovníky
mûstsk˘ch a místních zastupitelstev, ktefií nás pfii 
práci v terénu doprovázeli, bylo provádûno rozdûlení
zasaÏen˘ch objektÛ do skupin:
a) Havarijní stav objektu
Jednalo se o objekty, které ze statického hlediska ne-
vyhovovaly poÏadavkÛm spolehlivosti konstrukcí
a u nichÏ hrozilo bezprostfiední nebezpeãí havárie,
resp. o objekty, u nichÏ jiÏ k ãásteãnému zfiícení do‰lo
pfied na‰í náv‰tûvou. Tyto objekty byly urãeny — na
základû demoliãního v˘mûru vystaveného místním
stavebním úfiadem — ke snesení.

b) Objekty staticky naru‰ené, u kter˘ch nehrozí
havárie
U tûchto objektÛ bylo doporuãeno — a místní úfiady
to pak pomáhaly realizovat — provést provizorní 
statické zaji‰tûní. Dále bylo provádûno pravidelné sle-
dování stavu tûchto objektÛ, aby bylo moÏno navrh-
nout pfiíslu‰ná opatfiení. V podstatû se jednalo buì
o návrh zpÛsobu opravy nebo — coÏ ov‰em bylo pro
majitele objektu daleko bolestnûj‰í — o pfiefiazení ob-
jektu do pfiedchozí skupiny.

c) Ostatní objekty
Jednalo se o objekty, které nebylo nutno bezpro-
stfiednû po opadnutí vody ani sledovat, neboÈ ze sta-
tického hlediska se okamÏitû po povodni neprojevily
Ïádné v˘znamné poruchy.
Dobfie, dá-li se to vÛbec fiíci, pfiestály povodeÀ stavby
provedené na betonov˘ch základech s technologií
zdûní z pálen˘ch cihel u nadzemních konstrukcí.
Obvykle docházelo i v tûchto pfiípadech k destrukci
pfiíãek v pfiízemí, které se potrhaly v dÛsledku pokle-
su podlah na promoãen˘ch násypech. Podlahy pfiíze-
mí, byly-li promoãeny, nebylo moÏné opravit.

Domy ‰patnû pfiestavûné
Pfiíãiny poruch na zdûn˘ch konstrukcích, které se pro-
jevily na rodinn˘ch domcích bezprostfiednû po opad-
nutí vody, je moÏno rozdûlit do nûkolika skupin:
a) Nedostateãné fyzikálnû mechanické charakte-
ristiky zdiva z nepálen˘ch cihel.
V dÛsledku totálního nasycení vodou u struktury ne-
pálen˘ch cihel i u spojující (obvykle hlinûné) malty
do‰lo 

– ke sníÏení okamÏité pevnosti zdiva. Obilky a dal‰í
organické pfiímûsi po provlhãení nab˘vají na objemu,
a tím v nepálené cihle vznikají tahová napûtí, která
provlhãená hlína (se sniÏující se tahovou pevností
v závislosti na nasycení vodou) není schopna pfienést,
– pfii opûtovném vysychání provlhãen˘ch cihel rozpa-
du vnitfiní mikrostruktury. 
Vzpûrná pevnost a pevnost pfii dlouhodobém namá-
hání zdiva z nepálen˘ch cihel po jeho nasycení vodou
a následném vysu‰ení klesá; z tohoto dÛvodu se po-
stupem ãasu zhor‰oval stav nûkter˘ch objektÛ.

b) Nekompetentní a nevhodné zásahy do nosn˘ch
konstrukcí objektÛ v procesu jejich pfiestavby 
a úprav.
U zdiva kombinovaného z cihel nepálen˘ch a pále-
n˘ch nebyly heterogenní prÛfiezy navrÏeny tak, aby pfii
selhání ãástí nosn˘ch prÛfiezÛ z nepálen˘ch cihel 
(ke kterému v dÛsledku promoãení do‰lo) byly ãásti
provedené z pálen˘ch cihel nebo tvarovek schopny
pfienést samy celkové zatíÏení. Hlavní pfiíãiny jsou:
– nevhodné konstrukãní spojení materiálÛ v hetero-
genním prÛfiezu,
– nedofie‰en˘ detail styku svisl˘ch a vodorovn˘ch kon-
strukcí zejména s ohledem na situaci, pfii které je ãást
prÛfiezu z nepálen˘ch cihel vylouãena z funkce.

c) Malá únosnost a nadmûrná ‰tíhlost prvkÛ ve
vztahu k celkovému zatíÏení, malá únosnost
svisl˘ch konstrukcí v podsklepen˘ch ãástech 
objektÛ, a to s ohledem jak na svislé, tak i na vo-
dorovné zatíÏení. Pfii prÛzkumech bylo konsta-
továno:
– stavební zásahy do sklepních konstrukcí nebyly
ãasté,- kvalita sklepního zdiva je nevalná, docházelo
k jeho degradaci v dÛsledku ãast˘ch prÛnikÛ vlhkosti,
fyzikálnû mechanické vlastnosti malty jsou témûfi ne-
mûfiitelné (kvalitu malty lze charakterizovat tfiídou M 0).

d) PfietûÏování stropních konstrukcí nad pfiízemím.
Snaha obyvatel zachránit vûci pfied promoãením vedla
k pfiemísÈování vûcí ze sklepa a z pfiízemí do vy‰‰ích
podlaÏí. Tím docházelo k pfietûÏování stropÛ ve vy‰-
‰ích podlaÏích.

e) V˘skyt mimofiádn˘ch zatíÏení, na které nebyly
zdûné konstrukce dimenzovány.
Jedná se o: 
•zatíÏení stûn objektÛ proudící náporovou vodou, 
• odplavení, resp. podemletí ãásti základu pod nos-
n˘mi stûnami, 
• nadmûrné nerovnomûrné sedání vodou nasycené-
ho podloÏí.
V námi sledovan˘ch lokalitách se tyto pfiíãiny neproje-
vovaly bezprostfiednû po povodních; poruchy zpÛso-
bené tûmito jevy byly sledovány zejména na horních
tocích silnû rozvodnûn˘ch potokÛ a fiek.

Domy po roce 
S vût‰ím ãasov˘m odstupem od povodnû se zaãaly na
zdûn˘ch konstrukcích projevovat i dal‰í poruchy, kte-
ré byly zpÛsobeny zejména:

f) nadmûrn˘m nerovnomûrn˘m sedáním zákla-
dÛ na silnû podmáãeném podloÏí.
Poruchy tohoto typu vznikaly zejména u objektÛ s ne-
dostateãn˘mi základy, u kter˘ch pod objektem pro-
cházelo rozhraní mezi rÛznû kvalitními základov˘mi
podmínkami. Projevuje se rozdílné napûtí v základové
spáfie pod pilífii nebo zdmi (rozdílné zatíÏení pfii srov-
nateln˘ch plochách základÛ, srovnatelné zatíÏení pfii
rÛzn˘ch plochách základÛ).

g) Nerovnomûrné deformace heterogenních svis-
l˘ch konstrukcí.

h) Naklánûní stûn objektÛ jako dÛsledek nerov-
nomûrného sedání a nedostateãné vodorovné 
tuhosti objektu.

V oblastech postiÏen˘ch povodnûmi u objektÛ, jejichÏ
demolice nebyla nutná, se na sklonku loÀského roku
provádûly a v leto‰ním roce budou provádût nûkteré
sanaãní práce, které by mûly b˘t koncipovány i z hle-
diska zv˘‰ení spolehlivosti zdûn˘ch konstrukcí.
– U heterogenních konstrukcí vytvofiení dostateãnû 
dimenzovan˘ch pilífiÛ z pálen˘ch cihel na kvalitních 
základech, na kter˘ch budou provedeny vodorovné
prvky pro vyná‰ení konstrukce stropu.
– Doplnûní vodorovné tuhosti objektu (sepnutí, ztu-
Ïení, pfiípadnû doplnûní vûncÛ).
– Sanace, resp. zesílení nekvalitnû proveden˘ch, ne-
dostateãnû naddimenzovan˘ch, pfiíp. zdegradovan˘ch
základov˘ch pasÛ (pfiíp. i patek).

Statik psychologem
V zaji‰tûní tûchto prací spoãívá úloha místních staveb-
ních úfiadÛ, které by zejména mûly ‰ífiit osvûtu. Pfii sta-
tick˘ch prohlídkách statik hrál ãasto roli psychologa.
Bylo nezbytné s lidmi pohovofiit, uklidnit je a vysvûtlit
jim úãel statické prohlídky (rozdíl mezi statikem a pra-
covníkem poji‰Èovny). Obãané se v poãáteãní fázi veli-
ce bránili názoru, Ïe stavba je natolik po‰kozena, Ïe je
tfieba ji odstranit. Pozdûji docházelo k opaãnému jevu,
kdy jsme byli Ïádáni o zavrÏení i takového objektu,
kter˘ demolici nevyÏadoval. Setkávali jsme se s na-
prostou apatií, nebo na druhé stranû s nadmûrnou,
aÏ pfiekotnou iniciativou postiÏen˘ch. âasto lidé zcela
neuváÏenû zaãali po‰kozené objekty rychle opravovat,
mnohokráte technicky zcela nevhodnû a bez potfiebné
dokumentace — tato skuteãnost vedla pozdûji k potí-
Ïím ve financování opravy.

Zdenûk BAÎANT, Petr ·TùPÁNEK, Bohuslav ZMEK

Pavla HOBSTOVÁ (Mezititulky redakce) 
Foto: Doc. Ing. Zdenûk BaÏant CSc. 

Fakulta stavební Vysokého uãení technického nabídla
bezprostfiednû po opadnutí vody v povodní zastiÏen˘ch
oblastech bezplatnou humanitární pomoc v obcích
Troubky, Staré Mûsto, Uherské Hradi‰tû a Otrokovice.
Zobecnili jsme nûkteré poznatky, získané v postiÏe-
n˘ch oblastech v období 07/1997 aÏ 03/1998.
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Sv˘m zaloÏením jsem nazelenal˘

S Milanem Kynãlem o aplikované ekologii, velké vodû a ztracené pamûti

RNDr. Milan Kynãl (ODA), pedagog Fakulty architektury brnûnské VUT, uãí v prv-
ních dvou roãnících budoucí architekty aplikované ekologii. V souãasné dobû konãí
jako ãlen v Poslanecké snûmovnû âR. 

K ãemu mohou b˘t dobré budoucím technikÛm a architektÛm znalosti ze zdánlivû
nesouvisejících oborÛ, jako jsou biologie, botanika a ekologie, jsme se zeptali pro-
fesionálního ekologa a zároveÀ politika Milana Kynãla.

O ãem pfiedná‰íte jako ekolog studentÛm architektury?
Uãím dva pfiedmûty. Prvním je aplikovaná ekologie pro 2. roãník. V‰eobecnû 
seznamuje s ekologickou problematikou a je povinná. Pfiedná‰ím o pÛdách, o vo-
dû, o vzniku krajiny, o tom, co jsou to územní systémy ekologické stability a jak to
u nás vypadá s ochranou pfiírody. Také se zemûdûlstvím a lesním hospodáfistvím
— jak˘m zpÛsobem se podílejí na Ïivotním prostfiedí. Druh˘ pfiedmût je voliteln˘
pro 4. roãníky a jmenuje se tvorba a ochrana krajiny. Je konkrétnûji zamûfien ke
krajinû, chránûn˘m územím, kter˘ch máme 24, a národním parkÛm. Otázka kra-
jinného rázu se t˘ká speciálnû územních plánovaãÛ velice v˘raznû. Chci, aby stu-
denti vûdûli, Ïe z hlediska lidské ãinnosti musejí myslet ve tfiech rÛzn˘ch ãasech: 
v ãase geologickém, pokud jde o krajinu, v ãase biologickém, pokud jde o to Ïivé,
co se tam pohybuje, a v na‰em ãase. KaÏd˘ má své zvlá‰tnosti, kter˘mi se ãlovûk
musí fiídit a brát je v úvahu. Napfiíklad historikové jsou zvyklí myslet tak pût tisíc
let zpátky, protoÏe potom jsou uÏ jen dohady, jestli ãlovûk kfiesal kamínky, nebo 
oheÀ rozdûlával jinak. K tomu nejsou Ïádné doklady. Technici, ti myslí na bu-
doucnost, ale kdyÏ poãítají 100 let dopfiedu, tak uÏ jsou zatracenû dobfií. Vût‰inou
hledí maximálnû 30 let do budoucna.
Pfiíkladem je otázka Temelína. Lze si snadno pfiedstavit, Ïe stavím nûjakou stavbu,
jejíÏ Ïivotnost je 30, i 100 let, ale nevím, jestli nûkdo z technikÛ nebo ekonomÛ je
schopn˘ si pfiedstavit, Ïe jadern˘ odpad, kter˘ tam vzniká, zÛstane na 100 tisíc let.
KdyÏ to pfiemûfiíme historií, za tu dobu tady mÛÏe b˘t nûco, co neodhadneme, ne-
bo moÏná nic, ale temelínsk˘ odpad tu pofiád bude. 

Máte mezi architekty jako ekolog dost pádné slovo, ne-
bo je pro nû ekologie „popelkou”?
Ekologie má na fakultû jen jeden a pÛl úvazku a já jsem mezi architekty pfiivandro-
val. Jde o individuální pfiístup: nûktefií mne berou jako partnera, jiní ménû váÏnû.
Nûkter˘m vadím, protoÏe poÏadavky Ïivotního prostfiedí jim komplikují situaci.

Co obná‰í pfiedmût aplikovaná ekologie?
Seznámení studentÛ s Ïivotnûprostfieìovou problematikou tak, jak se prolíná do

jejich práce, pfiedev‰ím do územního plánování. Já nezacházím do detailÛ, jako je
napfiíklad osvûtlení. Architekt musí znát námûstí, aby vûdûl, jestli na nûm novû 
vysazen˘ strom neuschne. Musí znát prostfiedí sídli‰tû, které staví nebo upravuje.
MÛÏe se stát, Ïe nechá vysadit stromy, které si vytáhnou ze zemû sv˘ch 150 litrÛ
dennû, a kdyÏ Ïádná není, tak pfiejdou na kapilární vodu, takÏe se zmûní objem ze-
miny. Pak praskají panely domÛ, protoÏe u nich stojí 5 obrovsk˘ch topolÛ, z nichÏ
kaÏd˘ vypije 250 litrÛ za den. Od bfiezna do záfií. KdyÏ prÛmûrné sráÏky v Brnû 
ãiní kolem 500 mm, tak to dûlá 500 litrÛ na ãtvereãní metr za rok.

TakÏe kdyÏ architekt nechá vykácet strom, mÛÏe zmûnit
mnoho vûcí. 
To se stává ãasto. V Hodonínû pfied lety postavili sídli‰tû na tûÏké pÛdû, na místû
b˘val˘ch vlhk˘ch luk. Ozelenili je topoly a posadili je blízko k domÛm. Mysleli to
dobfie, ale nepoãítali s obrovskou nasávací schopností tûchto stromÛ. ProtoÏe ‰lo
o tûÏké pÛdy, kde bylo pÛd s volnû se pohybující vodou minimum, tak topoly bra-
ly kapilární vodu. Zmûnil se objem zeminy a kofienov˘ systém topolÛ zasáhl i pod
domy. Zemina zaãala sedat a s ní i ty paneláky. Stromy se musely pokácet, a bylo
po problému. To v‰echno by architekt mûl vûdût.

Co povûstnû pûknû ozelenûné brnûnské sídli‰tû Lesná?
Pûkné bylo v dobû vzniku, ale autor plánu neuvaÏoval o tom, Ïe krásné buclaté bo-
rovice ãerné naberou za 30 let 20 metrÛ v˘‰ky, zacloní okna ‰estého patra, a oby-
vatelé budou muset svítit. A stromy budou brát stále více vody. TakÏe dnes se zde
spousta velk˘ch stromÛ pokácela a sázejí se nové — dál od domÛ— a vybírají se dru-
hy ménû Ïíznivé.

Jak postupovat pfii plánování parkÛ?
Teprve dnes vycházíme ze skuteãnosti, Ïe dfiíve tak oblíbená, rychle rostoucí bfiíza
má agresivní pyl. Pfies 30 % populace trpí alergiemi, takÏe bfiízy radûji ne, protoÏe
jsou velmi agresivní. Sortiment pouÏiteln˘ch druhÛ se zuÏuje. Do sídli‰È se s obli-
bou sázely topoly, ale v této dobû kolem nich poletuje chm˘fií, které sice není 
agresivní, ale zato vlákna, podobná bavlnû, jsou lepkavá a nepfiíjemná. Na sídli‰tích
jich mají plno aÏ v pokoji. Je to zbyteãné, protoÏe lze volit dfieviny, které tyto ne-
v˘hody nemají. 

Jste spokojen s mírou, do jaké mohou ãe‰tí obãané
mluvit do toho, co se v jejich krajinû dûje?
Zákon ãíslo 244 z roku 1992 je celkem v pofiádku, ale praxe je jiná. Obce sice ma-
jí relativnû velkou sílu, ale problém je v tom, Ïe mají limitované pfiíjmy, takÏe kdyÏ
jim elektrárna nabídne finanãní podporu, tak pro ni tato suma neznamená nic, za-
tímco pro obec nûco obrovského. ¤ada z nich se na to nachytá. Napfiíklad kolem
Temelína je silná starostenská lobby, která Temelínu pfiik˘vne, protoÏe fieknou, Ïe
kdyÏ uÏ je jednou tady, tak je lep‰í z nich alespoÀ nûco vyrazit. Tento pfiístup je
dán hospodáfiskou situací obcí a nedá se jim to vyãítat. 

Pomohou v tomto smûru obãanské iniciativy?
K tûm jsem skeptick˘, protoÏe i kdyÏ mají dobré my‰lenky a zámûry, tak nakonec
se vûci chytí lidé, kter˘m o vûc vlastnû nejde, ale chtûjí se zpopularizovat. Pak se
pfiedvádûjí tím, Ïe se pfiiváÏou fietûzy k vratÛm. Tudy cesta nevede.

Ekologické aktivisty typu Jakuba Patoãky neuznáváte?
Jakub Patoãka je chytr˘, ale fundamentalista a s tûmi se nedá domluvit. Znají jen
ãernou a bílou. Nepfiipustí, Ïe existuje ‰edá a dal‰í ‰kála odstínÛ. Patoãka bude bo-
jovat proti jaderné elektrárnû a nepfiipustí, Ïe v‰echno mít nelze. KdyÏ jsme si zvy-
kli na urãit˘ standard energetické spotfieby, tak je jasné, Ïe velké mnoÏství jí vypl˘-
tváme. Zbyteãnû a hloupû. Bydlíme v panelácích, kde jsou ‰patné izolaãní pod-
mínky, v zimû jsou veliké tepelné ztráty. Máme zastaralé technologie, spotfieba 
energie v domácnostech obrovsk˘m zpÛsobem narostla a pfiev˘‰ila spotfiebu ener-
gie prÛmyslové. ZmnoÏily se spotfiebiãe, praãky, myãky nádobí a vafiiãe. Zvykli jsme
si na energii, i kdyÏ je drahá, a s nadáváním ji zaplatíme. Kdyby bylo podle Patoãky,
museli bychom zpátky na stromy. Oni jsou totiÏ negativisté, a negace není fie‰ení. 
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Vnímáte rozdíl mezi „Duhami” a star‰í generací ochráncÛ
z domu Veronica?
K tûm se poãítám. Za starého reÏimu jsme se scházeli na takzvané zelené ãtvrtky
a já se jich pravidelnû zúãastÀoval. Sv˘m zaloÏením jsem nazelenal˘. Je ale tfieba
brát v‰echno s rozumem. Na mlad˘ch fundamentalistech mi vadí, Ïe nikdy neu-
znají, Ïe pravdu má i nûkdo jin˘. Nejsou ochotni ke kompromisu. 

Myslíte si, Ïe by ekologové mûli mít svou vlastní stranu?
Myslím napfiíklad na Stranu zelen˘ch.
V na‰ich podmínkách ne. Já bych rád vidûl, kdyby v kaÏdé stranû byla platforma
nazelenal˘ch. Stejnû jako v‰echny strany tohoto typu v Evropû i u nás jsou v pod-
statû v‰ichni levicoví. Pfii tom i praviãáci jsou lidé schopní myslet v ekologick˘ch,
lépe fieãeno Ïivotnûprostfiedov˘ch tendencích. TakÏe by byli vyfiazeni ze hry.
Ostatnû i v Evropû tyto strany postupnû ze scény mizí. Myslím, Ïe nemají velkou
budoucnost.

Víte v této dobû o nûjaké stranû, která by v otázce 
Ïivotního prostfiedí mûla nûjakou koncepci?
Dnes ne. Obecnû Ïádná prakticky není schopna sdûlit, v ãem je lep‰í, ale jen to, 
v ãem jsou ti ostatní hor‰í. Konstruktivní pfiístup a dlouhodob˘ program nemá
Ïádná. Netroufnu si dát v tomto smûru typ. I kdyÏ sociální demokracie propaguje
ekology, nabízí jen sbírku akademick˘ch mouder, která kaÏd˘ zná, a je vidût, Ïe by-
ly u‰ity horkou jehlou, protoÏe volby byly dfiív, neÏ mûly b˘t. Nemáme stranu, kte-
rá se odpovûdnû a koncepãnû zab˘vá Ïivotním prostfiedím. 

Co budete dûlat vy?
Vracím se na fakultu na pln˘ úvazek. 

Co si jako ekolog myslíte o loÀsk˘ch povodních? Mohl
jste na tomto ne‰tûstí v nûãem studenty pouãit?
Mohl, napfiíklad pomocí televizních videozáznamÛ. Pro ekologa je povodeÀ pfiede-
v‰ím otázkou takzvan˘ch inundaãních — záplavov˘ch území a historické pamûti 
obyvatelstva. V loni pfii‰la víc neÏ stoletá voda. ProtoÏe lidé neuvaÏují v intencích
velk˘ch vod, zapomnûli. Lidé v Ïivotû takovou vodu nezaÏili a mnozí se pfiistûho-
vali, takÏe oni nesly‰eli svého dûdeãka, kter˘ na velkou vodu pamatoval. Toho to-
tiÏ v roce 1945 vystûhovali, protoÏe byl Nûmec. TakÏe se vytratila historická konti-
nuita my‰lení. Zapomnûli na pouãku: tady nesmí‰ stavût, tady pfiijde velká voda
a v‰echno ti sebere.
Moravané to pochopí na problematice Novoml˘nsk˘ch nádrÏí. Nûmci mûli v této
oblasti zbudovan˘ systém odvodÀovacích kanálÛ a poãítali s velkou vodou kaÏd˘
rok. Kanálem ji odvedli, kam potfiebovali, takÏe voda pfiinesla uÏitek. JenÏe jsme je
vyhnali a noví osadníci nemûli ponûtí, co s kanály. Neumûli je ani obsluhovat, pro-
toÏe se umûní dûdilo z otce na syna, takÏe kanály se zanesly a v˘sledkem je zvûr-
stvo, kterému se fiíká Novoml˘nské pfiehrady. V loni byly ãásteãnû vypu‰tûny, coÏ
si vymohli ekologové. Vznikla rezerva pro vodu, a to vlastnû zachránilo Bfieclav
pfied potopou.

Existují i dal‰í nepfiíznivé faktory?
SníÏená retenãní schopnost krajiny. Hfiíchem posledního století je pfiestavba les-
ních porostÛ. Za smrkové monokultury na místech, kde dfiív byly smí‰ené lesy, mo-
hou uÏ na‰i dûdeãkové. My ale mÛÏeme za rekultivace, meliorace, napfiimování
vodních tokÛ, zatrubÀování drobn˘ch vodoteãí a následnou erozi krajiny. 

Jak se vám líbí poãínání âechÛ dnes? Myslím na vodo-
hospodáfie, ktefií chtûjí miliardy na dal‰í pfiehrady.
Spoleãnost pro fieku Moravu zase navrhuje levné suché
poldry.
Zaãnu z dálky: ministrÛm Bendovi a Luxovi se podafiilo zprivatizovat podniky po-
vodí. Jde sice o privátní akciovky se 100% úãastí státu, ale stejnû nûco takového ne-
má ve svûtû obdobu. Zafiízení tohoto druhu si vÏdycky stát nechává ve své moci
a neprivatizuje je. Benda byl povûstnû neschopn˘ a Lux se snaÏil získat co nejvíc
penûz zpÛsobem jemu vlastním. Povodí obchoduje s vodou. Postaví pfiehrady
a pak je ausgerechnet nechá prázdné a nebude mít s ãím k‰eftovat. Naopak je na-
plní aÏ po hráz, aby bylo co prodávat. 
Akciovky na sebe musejí vydûlávat, i kdyÏ stejnû nevydûlají. Budou ale plnit rÛzné
ekonomické ukazatele a zvy‰ovat cenu za stoãné, aby vy‰ly. Jak lidé zaãali ‰etfiit
a spotfieba klesla o tfietinu, tak cena vyhoupne, aby dostaly sumu, na jakou byly 
zvyklé. 
TakÏe pfiehrad máme u nás neurekom a bez dal‰ích se klidnû obejdeme. Dokonce
bychom neudûlali chybu, kdyby se pár pfiehrad vypustilo. Budovat dal‰í kvÛli tomu,
Ïe za 100 let pfiijde voda, kterou by stejnû nezadrÏely, to je jen fiádûní vodafisko-be-
tonáfiské lobby.

Ale mají pfiece dost velkou ‰anci své sny uskuteãnit.
Myslím, Ïe mají, ale budou mít hodnû tûÏk˘ chlebíãek, protoÏe kupodivu lidé dost
dobfie chápou, Ïe plná pfiehrada není to správné fie‰ení. A budovat pfiehradu, ve
které voda nebude, asi nikdo nebude chtít. KdyÏ není zájem o pfiehrady s vodou,
tak my‰lenka such˘ch poldrÛ snad zvítûzí. Nutné jsou také úpravy v samotné nivû.
Nezorat pÛdu aÏ k fiece. Také nefungují systémy hrází, které mûly bránit vodû, aby
natekla do obcí. Po napfiímení fieky na sebe tyto systémy nenavazují a voda hráze
pfielije. 
Za rozhovor dûkuje 

Pavla HOBSTOVÁ
Katefiina ROTRÖCKLOVÁ
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Co je to CEEPUS?
O tom, co je to CEEPUS, jsem, jiÏ podrobnûji psala v únorov˘ch Událostech. Proto
jen pfiipomenu, Ïe Central European Exchange Program for University Studies
(CEEPUS) je programem, v jehoÏ rámci probíhají v˘mûnné pobyty studentÛ a pe-
dagogick˘ch pracovníkÛ vysok˘ch ‰kol zemí stfiední Evropy.

Zahraniãní stáÏisté na Fakultû stavební
Tak jako na‰i studenti, doktorandi a uãitelé vyuÏívají nabídky studijních pobytÛ 
nabízen˘ch v rámci programu CEEPUS, tak i na na‰i fakultu pfiijíÏdûjí zahraniãní 
náv‰tûvy. Pro tento ‰kolní rok nabídla na‰e fakulta pro stáÏisty celkem 4 místa. Dva
z tûchto pobytÛ jiÏ probûhly, a to v mûsíci únoru a bfieznu, dal‰í dva se chystají na
pfielomu kvûtna a ãervna. Na jednomûsíãní pobyt aÏ dosud pfiijeli asistenti pan Ing.
Artur Grütz a pan Ing. Sebastian Witczak z Polytechniky v Opole (Polsko), Fakulty
stavební, oba z katedry fyziky materiálÛ. Tyto stáÏe byly první, které v rámci
CEEPUSu na na‰í fakultû probûhly, a tak nebylo pfiekvapením, Ïe oba pobyty orga-
nizaãnû zaji‰Èoval Ústav pozemního stavitelství, odkud je koordinátor tohoto mezi-
národního programu na Fakultû stavební doc. Ing. Jifií Sedlák, CSc. 
Cílem tûchto pobytÛ je pfiedev‰ím navázání nov˘ch pracovních i osobních kontak-
tÛ a seznámení zahraniãních kolegÛ s prací, v˘ukou a v˘zkumem na hostitelské 
fakultû. Na‰i hosté pfii svém pobytu na Ústavu pozemního stavitelství nav‰tívili i dal-
‰í ústavy, kde jim byla pfiedvedena v˘zkumná ãinnost, popfiípadû laboratorní vyba-
vení, a odkud si odnesli i nûkteré odborné ãlánky. Díky tûmto exkurzím nejenom,
Ïe se stáÏisté seznámili se sv˘mi brnûnsk˘mi kolegy, ale mûli také moÏnost srovnání
práce na obou fakultách a jednotliv˘ch v˘zkumn˘ch úkolÛ, kter˘mi se pracovi‰tû
na‰í fakulty zab˘vají, a tak mohly vzniknout i námûty pro dal‰í vzájemnou spolu-
práci. Na tomto místû bych jako osoba zodpovídající za programové zaji‰tûní tûch-
to stáÏí ráda podûkovala pfiedev‰ím Ing. Ker‰nerovi z Ústavu stavební mechaniky,
doc. ·Èastníkovi a Ing. Bodnárové z Ústavu technologie stavebních hmot a dílcÛ,
doc. Menclovi a Ing. ·mídovi z Ústavu zkou‰ení stavebních hmot a materiálÛ, doc.
Moudrému, Ing. Dokládalovi, Ing. Holi‰ové, doc. Vlãkovi a Ing. Bahulovi z Ústavu
pozemního stavitelství a také dal‰ím kolegÛm, ktefií ochotnû pfiispûli k zaji‰tûní pro-
gramu a zaslouÏili se o zpfiíjemnûní pobytu na‰ich hostÛ v Brnû. 
Pobyt polsk˘ch stáÏistÛ rozhodnû nebyl jen jednostrannou záleÏitostí, neboÈ v prÛ-
bûhu sv˘ch pobytÛ na Fakultû stavební také oni seznámili kolegy na hostitelské fa-
kultû s v˘zkumem a granty, na kter˘ch pracují ve své domovské univerzitû.
Vefiejnou prezentací jak pro uãitele, tak i pro studenty na‰í fakulty byly jejich pfied-
ná‰ky na téma: „Zamrzání vody ve stavebních materiálech” (Ing. Artur Grütz)
a „Problémy kondenzace vodních par na vnitfiních stranách okenních skel v sak-
rálních a památkov˘ch objektech” (Ing. Sebastian Witzcak). 

Ing. Pavla MELECKÁ
Ústav pozemního stavitelství, Fakulta stavební

Ing. Sebastian Witzcak, asistent z Polytechniky v Opole, pfiedná‰í na Ústavu 
pozemního stavitelství FAST

Byl opûtovnû pfiipomenut na mezinárodní v˘stavû MOBIS – VIZE 1998 na BVV. Stal
se zajímavou pfiíleÏitostí k porovnání kvality designu na‰ich a nûkter˘ch zahraniã-
ních designérÛ ãi designérsk˘ch smûrÛ. Vztah organizátorÛ akce (t˘mÛ BVV) k té-
to oblasti tvorby ve ‰kolách byl dán i moÏností prezentovat designérské studie zpra-
cované v Ateliéru 7 Fakulty architektury (Ústav interiéru a v˘stavnictví). V˘stava da-
la prostor kolegÛm z bratislavského pracovi‰tû, pfiedstavil se napfiíklad doc. Ivana
Petelena (Katedra interiéru, v˘stavnictví a scénografie). Tato spolupráce je souãás-
tí projektu tzv. Rezonanãní architektury, kter˘ je dlouhodobû zpracováván a ovû-
fiován ve ‰kolním ateliéru Ústavu interiéru a v˘stavnictví (Ateliér 7). 
Omezené prostorové moÏnosti pavilonu A na BVV byly roz‰ífieny o prostory
Rektorátu VUT pro doprovodnou akci. V˘stava informovala o nûkter˘ch pracovi‰-
tích, které se problematikou designu a architektonického detailu zab˘vají. Poutala
pozornost nejen pracemi profesionálních designérÛ, ale zejména studentÛ. 

(hop)

Pobyty zahraniãních hostÛ v rámci 
programu CEEPUS na Fakultû 
stavební

Projekt Rezonance – renezance

Pfiedná‰el Pavel Tykaã

Pfiedná‰ky v pfiedmûtu podnikov˘ management na Podnikatelské fakultû VUT
v Brnû se zúãastnil Ing. Pavel Tykaã, v˘znamn˘ ãesk˘ finanãník a podnikatel.
Hovofiil o strategii financování podniku, uvedl ‰ir‰í globálnûj‰í pohled na danou
problematiku a také konkrétní pfiíklady ze souãasnosti. Pfiedná‰ka byla zajímavá,
doplnûná fiadou odborn˘ch dotazÛ a následn˘ch pohotov˘ch odpovûdí.
V˘uka nov˘ch manaÏerÛ je tak obohacena o poznání reálné hospodáfiské praxe.
Dobré je i zji‰tûní, Ïe podnikatelská sféra cestou sv˘ch v˘znamn˘ch osobností má
zájem pfiispût ke vzdûlání sv˘ch budoucích spolupracovníkÛ.

Prof. Ing. Petr NùMEâEK, DrSc.
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âást odborného dûní na Fakultû architektury 
Ïila tento semestr  pfiípravou a realizací akce 
s názvem „PROJEKT MÒÒÒZEUM”. Hledala kon-
krétní formy pro vztah instituce muzea a zájmu
vefiejnosti a vycházela z v˘zkumn˘ch programÛ
(„Brána muzea otevfiená” —- PhDr. Alexandra
Brabcová a „Komunikující mûsto” — PhDr. Vûra
Foretová ).

V˘zkumn˘ program „Brána muzea otevfiená” se zab˘-
vá vztahem muzea a vefiejnosti s cílem pfiispût k pro-
cesu formování muzea jako vefiejné sluÏby s nezastu-
pitelnou vzdûlávací a komunitní funkcí ve spoleãnosti.
VyuÏívá sociologick˘ch prÛzkumÛ o atraktivitû a funk-
ci muzea. Z reakce dûtí a ‰kolní mládeÏe na otázky :
„Co se ti vybaví pod slovem muzeum? Jak si pfiedsta-
vuje‰ muzeum sv˘ch snÛ?”, vznikl i název tohoto pro-
jektu – MÛÛÛzeum. 
V˘zkumn˘ program „Komunikující mûsto” podporuje
rozvoj obãanské spoleãnosti. Jeho souãástí je zájem
o image mûsta, identitu a kulturu institucí.
Po loÀském projektu „ST¤ETY SOUÎITÍ”, Znojmo
7. – 11. ãervence 1997, zamûfieném na problém pod-
nikání v mûstsk˘ch památkov˘ch centrech, tvofií dal‰í
mezistupeÀ dlouhodobû a postupnû realizovaného
zámûru vyuÏití kapacity Fakulty architektury VUT pro
fie‰ení opomíjen˘ch, av‰ak spoleãensky závaÏn˘ch
problémÛ, oslovujících a aktivizujících vefiejnost.
V˘sledky v‰ech souãástí projektu jsou prÛbûÏnû zve-
fiejÀovány s cílem pozitivnû angaÏovat odborníky 
zájmov˘ch oblastí a zprostfiedkovat jejich vzájemn˘
kontakt. Koncem roku vydaná publikace mÛÏe 
poskytnout inspiraci pro naplnûní nov˘ch a moÏn˘ch
funkcí muzea.
Projekt MÛÛÛzeum je pofiádán Fakultou architektury
ve spolupráci s Open Society Fund Praha, za podpory
M·MT âR, Fondu rozvoje V· a Okresního úfiadu ve
Znojmû.

První vefiejnou ãástí projektu byl teoretick˘ semináfi
na Fakultû architektury (5. – 6. bfiezna 1998). Na nûj
bezprostfiednû navázal workshop se studenty v od-
lehlém rekreaãním zafiízení na brnûnské pfiehradû. 
V klauzurní práci mûli studenti vyjádfiit svÛj názor ke
koncepãní povaze úkolu a zejména k novému filoso-
fickému obsahu muzea pro 21. století. Oproti klasic-
k˘m námûtÛm pro muzea se tu objevily i nové obsa-
hové náplnû (napfiíklad na‰ich proher a neúspûchÛ)
a tomu odpovídající architektonick˘ tvarov˘ nápad.
Práce vzniklé v letním semestru, vãetnû prací studen-
tÛ FA âVUT a dal‰ích zainteresovan˘ch vysok˘ch ‰kol,
byly prezentovány v rámci závûreãné ãásti projektu ve
Znojmû zaãátkem ãervence (7. – 12. 7. 1998) v nyní
zdevastovaném barokním komplexu premonstrácké-
ho klá‰tera Louka. 
Na akci se kromû FA a FaVU VUT podílely formou mul-
timediálních kulturních programÛ a v˘stav dal‰í vyso-
ké ‰koly pfieváÏnû umûleckého zamûfiení — V·UP,
AVU, UK, JAMU, MU a vídeÀská Akademie v˘tvarn˘ch
umûní.

Muzeum netradiãnû
Bfieznov˘ semináfi na FA VUT zahájila PhDr. Alexandra
Brabcová z Open Society Fund pfiedná‰kou s lehce 
eroticky ladûn˘m názvem „·li byste do muzea… na
rande?” V pfiíspûvku se podûlila o své bohaté zku‰e-
nosti z pracovního pobytu v USA v rámci stipendia
Fullbrightovy nadace. Muzeum v americkém pojetí je
zcela odli‰né od na‰ich tradiãních pfiedstav o muzeu.
Jde vût‰inou o skvûlá architektonická díla renomova-
n˘ch tvÛrcÛ, plná Ïivota a nejrÛznûj‰ích funkcí a pro-
vozÛ, které jen zdánlivû do muzea nepatfií. Typick˘
byznysmensk˘ duch Ameriky se projevuje i v tom, Ïe
plochy tûchto doplÀkov˘ch funkcí se zv˘‰ily za 
posledních pár let z 5 na 30 %. Muzeum v USA je mís-
tem setkání, poznání, schÛzek, obûdÛ, jednání…
i randûní. Tomu napomáhá i stále del‰í otevírací doba
a dal‰í roz‰ífiené sluÏby pro náv‰tûvníky. 
PhDr. Ladislav Kesner, fieditel zbraslavsk˘ch sbírek
Národní galerie, oznaãil muzeum za médium, které
transformuje „nûco” v exponát. Je to prostor pro vi-
dûní. Zamyslel se nad tristním poznatkem na‰í doby,
jiÏ i vûdecky potvrzen˘m, Ïe mladá generace ztrácí
schopnost vidûní statick˘ch exponátÛ. Jde nepochyb-
nû o dÛsledek klipové „videokultury”, která jiÏ nená-
vratnû deformuje neurovegetativní systémy nastupují-
cí generace. Tyto zmûny zpÛsobují nemoÏnost sou-
stfiedûní. Pfiedmûty a dûje jsou vnímány fragmentálnû
bez schopnosti komplexního vnímání a následného
proÏitku. Nûkterá muzea se snaÏí zapÛsobit sama jako
v˘razn˘ exponát, napfi. muzeum od Mario Botty v San
Franciscu je dle autora pfiíspûvku takov˘m pfiípadem.
Architektura nov˘ch muzeí by mûla náv‰tûvníky pfiita-
hovat, zároveÀ ale nedominovat nad samotn˘m mu-
zejním provozem. 
PhDr. Vûra Foretová v pfiíspûvku Muzeum a vefiejnost
porovnávala náv‰tûvnost v této instituci jako celku ve
vztahu k náv‰tûvnosti divadel v devadesát˘ch létech
u nás. PfiestoÏe u divadla nastal prudk˘ pokles v ná-
v‰tûvnosti, dnes od první poloviny 90. let opût na-
rÛstá. Náv‰tûvnost v muzeích nicménû stále klesá.
Na‰e muzea nejdou za divákem, tak jako k tomu byla
nucena divadla. Muzea u nás jsou stále vnímána 
v první fiadû jako depozitáfie a náv‰tûvník je spí‰e na
obtíÏ. Národnû obrozeneck˘ charakter na‰ich muzeí
je v pfiímém protikladu s pojetím tématick˘ch muzeí
dne‰ní doby, která vznikají v zahraniãí. Zahraniãní
muzea jsou atraktivní, lákají programem jak pro laiky,
tak pro ‰koly a jiné zájmové skupiny.

Osm P muzea
Nestor ãeské muzeologie PhDr. Josef Bene‰, CSc. 
v pfiedná‰ce nazvané Muzeum ve spoleãnosti a pro
spoleãnost — pfiedpoklady a pfiínosy, se zamyslel nad
tím, co vlastnû je muzeum. Je to mobilní ãást kultur-
ního dûdictví, nebo skladi‰tû staroÏitností ãi pfieplnû-
né krematorium? Muzeum dne‰ka a budoucnosti se
musí nutnû zmûnit, roz‰ífiit své sluÏby, prohloubit
vzdûlávací ãinnost. Tak jako nevûsta má mít pût P, tak
pro muzeum stanovil Dr. Bene‰ následujících osm 
P – profil, pracovní prostfiedí, program, prostfiedí,

provoz, profese, publikum a produktivita. Zatímco 
v roce 1946 pracovalo v muzeích 500 profesionálÛ
a znaãné mnoÏství dobrovolníkÛ, dnes je to jiÏ 6 000
pfieváÏnû monodisciplinárnû zamûfien˘ch pracovníkÛ.
Tito se zamûfiují pfiedev‰ím na svÛj obor a komplexní
problematiku muzeí neovládají a ani ovládat nechtûjí.
Jejich ideálem je bádat aÏ do smrti v objektu s nápi-
sem Náv‰tûvníkÛm vstup zakázán. Rozpoãet 1.5 miliar-
dy Kã nestaãí pro provoz na‰ich muzeí, která vystavu-
jí jak na jiÏní Moravû, tak v severních âechách vycpa-
né jezevce a opelichané veverky. Praxe pokulhává
o padesát aÏ sedmdesát let za teorií. Dfiíve se vystavo-
valo v‰echno – viz Národní muzeum. Po druhé svûto-
vé válce se rovnaly plochy sbírek plochám depozitáfie.
Dnes je v depozitáfiích aÏ 99 % sbírek, na expozice ne-
ní prostor, napfi. Národní muzeum. Náv‰tûvnost stále
klesá s v˘jimkou muzeí architektury, muzeí v pfiírodû
– skanzenÛ. Náv‰tûvníky muzea Dr. Bene‰ rozdûluje
na: 1) chodí ãasto, 2) obãas, 3) zfiídka, 4) pfiijdou 
omylem (nûkdy v‰ak zámûrnû na rande – je zde neb˘-
val˘ klid). „Muzeum je jako ‰kola“, vyslovil, „s tím, Ïe
na rozdíl od ‰koly v‰ak muzeum u nás nemá Ïádoucí
prestiÏ“.

Za inspirací do Tfiebechovic
Se sv˘mi konkrétními poznatky o ãinnosti muzea vy-
stoupili PhDr. Helena Koenigsmarková, fieditelka
UmûleckoprÛmyslového muzea v Praze, Jaromír
Gottlieb, fieditel Okresního muzea a galerie v Jiãínû,
Andrea Neãasová z VeletrÏního paláce v Praze a Zita
Zemanová, fieditelka Muzea betlémÛ v Tfiebechovicích
pod Orebem. Právû tfiebechovické muzeum jako ty-
pické regionální muzeum je netypické vy‰‰í náv‰tûv-
ností s velk˘m podílem zahraniãních náv‰tûvníkÛ.
I pfies stísnûné podmínky úspû‰n˘ provoz muzea za-
ji‰Èuje atraktivnost exponátÛ. PoÏadavek roz‰ífiení mu-
zea, pfies jiÏ probûhlou soutûÏ, se jeví jako vhodné za-
dání pro studenty architektury. 
Zcela mimo pÛvodní program vystoupil dlouholet˘
fieditel muzea v Bochumi Dr. Petr Spielmann. Odmítl
klipov˘ pfiístup k expozicím, neboÈ muzeum je dle
nûj váÏná vûc, v‰echny postmoderní hfiíãky oznaãil za
ukázku samolibosti tvÛrce. Jako odborník se obrátil
pfiedev‰ím na architekty, aby nepodceÀovali chránûní
exponátÛ, bezpeãnost sbírek a v‰echny doprovodné
a pomocné provozy. Tento názor byl podpofien
i PhDr. Lubomírem Sr‰nûm z Národního muzea 
v Praze.

Interaktivní formy vnímání exponátÛ
Mgr. Marie Fulková a PaedDr. Hana Babyrádová z pe-
dagogick˘ch fakult UK v Praze a MU v Brnû oÏivily
sv˘mi podnûty, uplatÀovan˘mi na dûtech, teoretické
poznatky pracovníkÛ muzeí. Obzvlá‰tû Mgr. Marie
Fulková ve svém finanãnû nároãnûj‰ím pfiíspûvku, kte-
rému pfiedcházelo nakoupení jablek a pastelek, de-
monstrovala na pfiekvapen˘ch úãastnících interaktivní
formy vnímání exponátÛ, které bûÏnû aplikuje na dû-
tech pfied‰kolního vûku. Akademická vefiejnost vãetnû
renomovan˘ch profesorÛ v‰ak poslu‰nû oãichala 

Projekt MÛÛÛzeum



22Dûní na fakultách

a ohmatala jablíãko, které poté namalovala a snûdla.
Nûktefií splnili i poÏadavek a zakousli se do svého v˘-
tvoru na papífie. Lze náv‰tûvu muzea proÏít jin˘m zpÛ-
sobem neÏ chladn˘m pozorováním a racionálním 
uchopením pfiedem urãen˘ch obsahÛ? Autorka sv˘m
experimentem dokázala, Ïe ano. 
O své zku‰enosti s v˘stavbou muzeí, tvorbou expozic
i následn˘m provozem muzea se podûlili prof. PhDr.
Jan Jelínek, DrCs., akad. arch. Petr Fuchs a akad. arch.

Jan Velek. Ten má dlouholetou zku‰enost pfii rekon-
strukci objektu barokní s˘pky na v˘stavní síÀ. A nejen
ve svém pfiíspûvku prakticky dokázal, Ïe jasn˘ pro-
gram je dÛleÏitûj‰í neÏ nabubfielá rekonstrukce. 

Ateliérové práce studentÛ
Muzeum jako typologick˘ prvek bylo vÏdy souãástí 
ateliérov˘ch prací studentÛ architektury. Doc. Ing.
arch. Jiljí ·indlar, CSc. prezentoval nejen vystavením
projektÛ vznikl˘ch na Fakultû architektury moÏnosti
vyuÏití torzální architektury s dÛrazem na vratnost 
k pÛvodnímu stavu navrhovan˘ch fie‰ení – návrhy
pro hrad Helf‰t˘n, Porta Rosa v Dolních Kounicích
a jiné. Ing. Monika Mayová pfiedstavila diplomní pro-
jekty z ateliéru doc. Ing. arch. Miroslava Masáka, ga-
lerie pro umûleckou osobnost dle vlastního v˘bûru
studentÛ. V‰echna zadání mûla pfiedem urãenou par-
celu na ¤ímském námûstí v Brnû. Zajímav˘ je v˘bûr 
osobností, které si posluchaãi zvolili. ·lo o galerii pro
A. ·imotovou, B. Holomíãka, T. Rullera, J. Rónu, 
M. Karla, M. Kokoliu, E. Pfiikryla, J. Sopka, dvojici
Brychtová-Libensk˘ a pro A. ·rámkovou. Ing. arch.
Daniel Smitka z FA âVUT v Praze seznámil obecen-
stvo se studentsk˘mi pracemi ateliéru doc. Ing. arch.
Tomá‰e ·enbergera – rozpt˘lené muzeum v Dejvicích.
Pfiedev‰ím práce posluchaãe Jana Klempífie se pohy-
bovaly na hranicích konceptuálního umûní a architek-
tury. 

Dûkan FA VUT doc. Ing. arch. Alois Nov˘, CSc. se za-
mûfiil na Ivanãick˘ viadukt, nejstar‰í kovov˘ most
Rakousko-Uherska z roku 1866, technickou památku
mimofiádného v˘znamu. Jak naloÏit se star˘m mostem
je pfiedmûtem ateliérové práce, která se zamûfií na
moÏnou záchranu i vizi jeho pfiípadného vyuÏití, napfi.
jako muzea.

Pfiíklady svûtové muzejní architekto-
nické tvorby
Rozborem a hodnocením vybran˘ch pfiíkladÛ muzejní
svûtové architektonické tvorby se zab˘vali doc. Ing.
arch. Milan KfiíÏ, CSc., doc. Ing. arch. Zdenûk
Makovsk˘ a prof. Ing. arch. Ivan Ruller. Doc. Ing. arch.
Petr Urlich, CSc. pfiedvedl na pfiíkladech historick˘ 
v˘voj muzea jako typologického druhu od jeho vzniku
v dobû osvícenství, kde typov˘m znakem je kopule

a horní osvûtlení dispozice paláce. Uvedl a exaktnû 
rozebral pfiíklady modernistick˘ch a postmodernistic-
k˘ch variací muzeí. 
Závûr semináfie obstaral Ing. arch. Karel DoleÏel a Ing.
Jakub Kynãl. Na nûkolika ukázkách realizovan˘ch 
muzeí z devadesát˘ch let demonstrovali architekto-
nické koncepty pfii navrhování jednotliv˘ch objektÛ.
Racionálnû koncepãní pfiístup staví do popfiedí pfied-
mût, kter˘ má b˘t vystaven, artistnû konceptuální pfií-
stup upfiednostÀuje objekt muzea a vÛdãí my‰lenku,
na jejímÏ základû byl vytvofien, ãasto za v˘znamné
podpory vlastního tématu, jemuÏ je muzeum urãeno,
napfi. Muzeum dfieva v Mikata-gun – Tadao Ando,
Muzeum fieky a veslování v Henley – David
Chipperfield, konãe Muzeem americk˘ch letadel Sira
Normana Fostera a Guggenheimov˘m muzeem
Frenka O’ Gheryho v Bilbau. Závûreãné pozvání stu-
dentÛm právû na cestu do Bilbaa bylo pfiehlu‰eno
skladbou „Walking in Space“ smíchanou s ruchem 
ulice jako symbolickou teãkou za mÛÛÛzeálním semi-
náfiem.
Na semináfii byla také promítnuta videokazeta o histo-
rii a souãasnosti Louckého klá‰tera, okomentovaná
Ing. Jitkou Toj‰lovou, vedoucí referátu kultury
Okresního úfiadu ve Znojmû. Problém vyuÏitelnosti
klá‰tera je otevfien˘ dodnes. A právû v rámci projektu 

MÛÛÛzeum bude cel˘ komplex klá‰tera mimofiádnû
zpfiístupnûn vefiejnosti. 

(Z pfiíspûvkÛ Karla DoleÏela 
a Hany Ry‰avé pro ãasopisy ARCHITEKT a FORUM,

redakãnû upraveno)
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Ve dnech 7.– 11. kvûtna 1998 se uskuteãnilo pod zá-
‰titou Fakulty technologické VUT ve Zlínû
a Mezinárodní unie pro v˘zkum kvartéru
(International Union for Quaternary Research) mezi-
národní setkání na téma „Paleoekologie a souãas-
nost”. Pûtidenní zasedání za úãasti pfiedních odborní-
kÛ z Anglie (East Anglia Polytechnic University,
Cambridge), Kanady (University of Alberta,
Edmonton), Izraele (University of Haifa), âíny
(Institute of Geology, Chinese Academy of Sciences,
Bejing), Ruska (Institute of Geology, Russian Academy
of Sciences, Moskva; Institute of Nothern
Development, Tjumen), TádÏikistánu (Academy of
Sciences of Tajikistan, Dushanbe) a âeské republiky
(FT VUT, Zlín) probûhlo v malebném prostfiedí pen-
zionu Sovín v Bor‰icích u Buchlovic.
Cílem setkání, organizovaného novû zaloÏenou
Laboratofií pro paleoekologii pfii Katedfie technologie
Ïivotního prostfiedí a chemie FT VUT ve Zlínû, byla
prezentace souãasn˘ch multidisciplinárnû orientova-
n˘ch v˘zkumn˘ch programÛ, zamûfien˘ch na rekon-
strukci pfiírodních podmínek období pleistocénu (tj.
posledních 2.5 mil. let) a jejich v˘znamu pro souãas-
nost. Souãástí jednání byly i dvû celodenní terénní ex-
kurze po nejdÛleÏitûj‰ích geologick˘ch a archeologic-
k˘ch lokalitách jiÏní Moravy.

Nedílnou souãástí agendy byla pfiíprava bilaterálních
i ‰ir‰ích a dlouhodobû koncipovan˘ch mezinárodních
vûdecko-v˘zkumn˘ch projektÛ INQUA v rámci 
UNESCO, zamûfien˘ch na v˘voj klimatick˘ch podmí-
nek a pfiírodního prostfiedí v prÛbûhu poslední doby
ledové v rÛzn˘ch ãástech svûta, a jejich vazba na sou-
ãasné Ïivotní prostfiedí. Konkrétní plány zahrnují stu-
dium globálnû klimaticky indikativních eolick˘ch (vû-
trn˘ch) sedimentÛ v jiÏní ãásti âR (Dyjsko-svrateck˘
úval), v západní Sibifii (Novosibirská oblast), jiÏního
TádÏikistánu a severní âíny (provincie Lan-chou), kte-
ré mají celosvûtov˘ v˘znam. Cílem následujících v˘-
zkumÛ, koordinovan˘ch z FT VUT, je shromáÏdûní
primárního (geologického a paleopedologického)
materiálu pro rekonstrukci v˘voje svûtového klimatu
a faktorÛ, které ho ovlivÀují, stejnû jako i jeho pro-
gnózu do budoucna na základû studia mocn˘ch spra-
‰ov˘ch vrstev v rámci eurasijského transektu.
Dal‰í, mezinárodnû vysoce prestiÏní bilaterální ãesko-
kanadsk˘ projekt se vztahuje k rekonstrukci Ïivotní-
ho prostfiedí západní Kanady v období prvotní kolo-
nizace amerického kontinentu pfied koncem poslední
doby ledové. Cílem novû koncipovaného v˘zkumné-
ho programu za spolupráce s University of Alberta,
Edmonton, je doloÏení dal‰ích prehistorick˘ch nale-
zi‰È z oblasti západní Kanady, která má vzhledem ke

své klíãové geografické poloze zásadní v˘znam pro
zmapování ãasového úseku poãáteãního osídlení
Nového svûta pfiedchÛdci dne‰ních IndiánÛ. Souãástí
projektu je studium pfiírodního prostfiedí pozdního
pleistocénu pfii v˘chodních svazích Skalist˘ch hor (ze-
jména ledovcov˘ch sedimentÛ). Oba zmínûné projek-
ty navazují na pfiedcházející dílãí hledání vedoucího
Laboratofie pro paleoekologii FT VUT — dr. Jifiího
Chlachuly. Tato iniciativa pfiispívá k reprezentaci VUT
ve svûtû, stejnû jako i k roz‰ífiení stávající mezinárod-
ní vûdecko-technické spolupráce mezi participujícími
institucemi i v dal‰ích vûdních oborech.

(red)

Diskuse úãastníkÛ bûhem jednání

Paleoekologie a souãasnost

Ve dnech 24. 5. – 27. 5. se uskuteãnilo v St. Gallenu
ve ·v˘carsku Mezinárodní manaÏerské sympozium na
téma „Úspûch v ãase paradoxÛ“. Kromû 750 pfiedních
svûtov˘ch podnikatelÛ, manaÏerÛ a politikÛ se jej 
úãastnilo i 250 vysoko‰kolsk˘ch studentÛ z celého
svûta, ktefií byli vybráni na základû konkursu – stu-
dentské soutûÏe. Mûl jsem to ‰tûstí, Ïe jsem byl je‰tû
s jedním studentem vybrán za âeskou republiku.
Sympozium se konalo v prostorách Univerzity v St.
Gallenu, která se fiadí k jedné z nejprestiÏnûj‰ích eko-
nomick˘ch vysok˘ch ‰kol ve ·v˘carsku a nûmecky
mluvících zemích.
My‰lenka pofiádání takové konference vznikla pfied 
více neÏ 25 lety s jasnou ideou vzájemného dialogu,
v˘mûny informací a porozumûní. Zá‰titu nad ní pfie-
vzala pfiední poradenská svûtová firma McKinsey 
& Company, Inc. Bûhem uveden˘ch dní se v pfiíjem-
ném prostfiední malebného mûsta St. Gallen mûli
moÏnost navzájem potkat manaÏefii se studenty, poli-
tici s obchodníky, Evropa s Asií, marketing s financemi.
Akce zaãala uvítacím koktejlem, na nûmÏ mûl úvodní
slovo partner sponzorské spoleãnosti McKinsey 
& Company, Inc. Prof. Nils Hagander. Sympozium po-
té pokraãovalo sérií pfiedná‰ek a konferencí. Mezi nej-
zajímavûj‰í, t˘kající se napfi. v˘voje demokracie ve v˘-
chodoevropsk˘ch zemích, asijské krize, v˘voje infor-
maãní spoleãnosti, otázek z oblasti EURO a dal‰ích,

patfiily pfiíspûvky:
– Prof. Jagdishe N. Bhaqwatiho, profesora ekonomiky

z Kolumbijské Univerzity v New Yorku,
– Dr. Rolf E. Breunera, pfiedsedy pfiedstavenstva

Deutsche Bank z Frankfurtu,
– Sira Leona Brittana, viceprezidenta Evropské komise

v Bruselu,
– Yotaro Kobayshiho, ãlena pfiedstavenstva Fuji Xerox 

Co., Ltd. ,Tokio,
– Prabhakara R. Narvekara, poradce fieditele 

Mezinárodního mûnového fondu,
– H.R.H. Princezny Maha Chakri Siridhorn, princezny

thailandské,
– Prof. Dr. Dr. h.c. Hanse Tietmeyera, prezidenta 

Deutsche Bundesbank
a jin˘ch v˘znamn˘ch osobností.
Jeden veãer bylo moÏné nav‰tívit tradiãní mezinárodní
bufet a ochutnat kuchynû ostatních zemí, dále v rela-
xaãní atmosféfie jednoho z místních parkÛ pokraão-
vat v diskusi na nûkteré z vybran˘ch témat ãi jin˘ den
zhlédnout pfiedstavení pamtomimické divadelní sku-
piny Mummenschanz.
Bloku pfiedná‰ek na téma Mastering the Challenges in
Eastern Europe se zúãastnil i zástupce âR, pan ing.
Lubomír Soudek, generální fieditel firmy ·koda PlzeÀ, a.s.
Sympozium a cel˘ pobyt byl dle mého názoru profesi-
onálnû organizaãnû zaji‰tûn a jsem rád, Ïe jsem byl

Marek Beran (vpravo) mezi úãastníky sympozia.

pozván a Ïe jsem se jej mohl zúãastnit a dozvûdût se
tak plno nov˘ch zajímav˘ch informací, podûlit se o své
záÏitky s ostatními úãastníky a diskutovat s pfiedními
pfiedstaviteli vlád, firem a institucí, pfiedev‰ím evrop-
ského regionu, a navázat nové kontakty a pfiátelství.

Na závûr bych chtûl je‰tû podûkovat mûstu Zlín, kon-
krétnû paní ing. Helenû Eidové, tiskové mluvãí
Mûstského úfiadu ve Zlínû, a doc. PhDr. Vnislavu
Nováãkovi, CSc., prodûkanovi pro vzdûlávací ãinnost
Fakulty managementu a ekonomiky Zlín, VUT Brno,
za poskytnuté informace a propagaãní materiály na to-
to sympozium.

Marek BERAN

Úspûch v ãase paradoxÛ

Zlínsk˘ student mezi pfiedními manaÏery



Prof. Ing. Dr. techn. 
Franti‰ek Ducháãek 

Narodil se dne 30. 8. 1875 v Praze. Po ma-
turitû na ãeské státní reálce studoval che-
mické inÏen˘rství na âeské vysoké ‰kole
technické v Praze. V letech 1897 – 1899
byl prvním asistentem v˘zkumné stanice
cukrovarnické na praÏské ãeské technice.
V roce 1899 se stal profesorem chemie
a chemické technologie na obchodní aka-
demii v Prostûjovû. 
B˘val˘ profesor této ‰koly Ing. Ladislav
Sedláãek mj. vzpomíná: „ZaslouÏil se o hos-
podáfisk˘ rozkvût Prostûjova, jmenovitû 
pûstování jeãmene, a v˘robu kvalitního ha-
náckého sladu. Svého ãasu pfiedná‰el jiÏ
jako vysoko‰kolsk˘ profesor v Prostûjovû,
mnozí si je‰tû pamatují napfiíklad pfiedná‰-
ku na téma Od zrnka jeãmene aÏ ke sklínce

piva. Pfiedná‰ka informovala prÛmyslníky a odborníky o nejmodernûj‰í pivovarské
a sladovnické technice, ‰irokou vefiejnost pak o v˘teãn˘ch vlastnostech dobrého 
piva“. 
Mezitím studoval Franti‰ek Ducháãek na pafiíÏské Sorbonnû, na Vysoké ‰kole ze-
mûdûlské v Berlínû, na Karlsberském ústavu Hansenovû v Kodani. Na Pasteurovû
ústavu v PafiíÏi provádûl v˘zkumy, které se t˘kaly mléãného kva‰ení. S profesory
Bertrandem a Meãnikovem studovali zejména základní mikrob jogurtu a jeho tzv.
biochemickou variaci a mikroby tuleního mléka z polárních krajÛ. Franti‰ek
Ducháãek se velmi zaslouÏil o úspû‰n˘ prÛbûh oslav 100. v˘roãí narození slavného
francouzského chemika L. Pasteura, kdyÏ v roce 1922 uspofiádal 21 slavnostních
pfiedná‰ek v fiadû mûst na‰í republiky. S nositelem Nobelovy ceny profesorem
Buchnerem se zab˘val studiem kvasniãn˘ch enzymÛ. V˘sledky v˘zkumu byly publi-
kovány na mnoha místech. 
V roce 1920 byl Franti‰ek Ducháãek jmenován mimofiádn˘m profesorem chemické
technologie III (prÛmysl kvasn˘, technická mikroskopie a zboÏíznalství, mykologie
vody a potravin) na ãeské technice v Brnû a byl vyzván, aby zde vybudoval Ústav
kvasného prÛmyslu. 
V roce 1921 následovalo jmenování Franti‰ka Ducháãka fiádn˘m profesorem.
Profesor Ducháãek v‰ak nebyl v Brnû neznám˘. V roce 1916 se na ãeské technice
habilitoval a v roce 1917 pfiedná‰el technickou mykologii.
V roce 1920 byl pfii Ústavu kvasného prÛmyslu zfiízen V˘zkumn˘ ústav sladafisk˘,
kter˘ vedl rovnûÏ profesor Ducháãek. Prostfiednictvím darÛ domácího i zahraniãní-
ho prÛmyslu získal ústav dokonalé strojní zafiízení pro pokusn˘ pivovar a pro bu-
dovanou pokusnou sladovnu, kterou nakonec nedokonãil.
Franti‰ek Ducháãek je autorem nûkolika rozsáhl˘ch pojednání, které byly vydávány
v rámci Chemické technologie âeskoslovenskou spoleãností chemickou v Praze.
Jedná se o spisy Jeãmen, Sladování ãi Rozbory sladafiské (s Ing. F. Mû‰Èanem).
O prÛmysl sladafisk˘ a pivovarsk˘ se profesor Ducháãek zaslouÏil rovnûÏ vytvofie-
ním stálé instituce SjezdÛ sladafisko-pivovarsk˘ch. O tûchto sjezdech byla kaÏdo-
roãnû vydávána Zpráva sjezdová, a to v ãeském a nûmeckém vydání. Sjezdu, kter˘
se konal v roce 1930 v Plzni, se zúãastnilo jiÏ více neÏ 900 delegátÛ ze 14 zemí,
a mohl se proto úspû‰nû pfiifiadit k povûstn˘m sjezdÛm berlínsk˘m a mnichov-
sk˘m.
Kromû rektorské funkce zastával profesor Ducháãek dvakrát funkci dûkana odboru
chemického inÏen˘rství âeské vysoké ‰koly technické v Brnû, a to v letech 1922 –
1923 a 1928 – 1929.
Profesor Franti‰ek Ducháãek zemfiel dne 16. 2. 1931 v Brnû.

Prof. Ing. Dr. techn.
Vítûzslav Vesel˘

Narodil se 29. 12. 1877 v Molitorovû
u Koufiimi. Po maturitû na vy‰‰í reálce 
v Praze se stal posluchaãem chemie na
proslulé vysoké ‰kole polytechnické 
v Curychu, kde vykonal v roce 1900 obû
státní zkou‰ky. Poté pokraãoval rok ve stu-
diu na univerzitû v Îenevû u profesora
Kehrmana. Za svou dizertaãní práci byl
dne 21. 1. 1901 promován doktorem pfií-
rodních vûd.
Po návratu do Prahy pracoval v organické
laboratofii prof. K. Preise a E. Votoãka. 

V letech 1905 – 1907 byl nejprve chemikem a poté technick˘m správcem akciové
mydlárny a svíãkárny Monopol v Mladé Boleslavi. U firmy Kavalier v Sázavû se rok
vûnoval studiu sloÏení laboratorního a optického skla. 
V prosinci roku 1908 odjel do âíny, kde dva roky pracoval jako technick˘ vedoucí
vznikající sklárny v Sutsien.
V roce 1910 zaãal znovu vûdecky pracovat na âV·T v Praze. V roce 1912 se habi-
litoval z oboru technologie skla a emailÛ. Stal se opût spolupracovníkem profeso-
ra Votoãka a v roce 1914 si roz‰ífiil habilitaci na obor chemické technologie tukÛ,
dehtÛ a barviv.
V roce 1919 ode‰el na ãeskou techniku do Brna, kde na chemickém odboru pfied-
ná‰el organickou chemii a chemickou technologii tukÛ, dehtÛ a barviv. Roku 1921
byl na âV·T v Brnû jmenován fiádn˘m profesorem organické chemie a chemické
technologie VI (tukÛ a barviv).
Hlavní tûÏi‰tû vûdecké práce profesora Veselého v oblasti organické chemie spoãí-
valo ve studiu derivátÛ naftalenu a chemii tukÛ. 
Pfii svém ústavu záhy zfiídil V˘zkumnou stanici pro prÛmysl tukov˘ — jedin˘ ústav
tohoto druhu v republice. Z jeho popudu a pod jeho vedením byly v roce 1932
vydány Jednotné analytické methody pro prÛmysl tukov˘. Profesor Vesel˘ se stal
jedním ze spoluzakladatelÛ Mezinárodní komise pro studium tukÛ a v letech 1936
– 1938 byl jejím pfiedsedou. Tato komise se pozdûji pfiipojila k Mezinárodní 
chemické unii (IUPAC). Druhá svûtová válka násilnû pfieru‰ila vûdeckou i pedago-
gickou ãinnost Vítûzslava Veselého. Po penzionování v roce 1941 pfiijal místo 
poradce praÏské firmy na v˘robu umûl˘ch hmot Baklax. V lednu 1944 byl zatãen
gestapem a aÏ do konce války vûznûn na Pankráci, v Terezínû a v Buchenwaldu.
Po obnovení v˘uky v roce 1945 se profesor Vesel˘ vrátil k vedení sv˘ch ústavÛ na
brnûnské technice a kromû pÛvodních pfiedmûtÛ zaãal pfiedná‰et nov˘ 
obor — technologii plastick˘ch hmot. V tehdej‰ím âeskoslovensku byl povaÏován
za prÛkopníka tohoto oboru.
V roce 1947 — tj. ve sv˘ch sedmdesáti letech — ode‰el do penze.
Vítûzslav Vesel˘ je autorem a spoluautorem fiady knih, ãlánkÛ a pfiehledn˘ch refe-
rátÛ. Z publikací uveìme alespoÀ následující tituly: V˘roba a zpracování tukÛ
a voskÛ (Praha 1933), Základy organické chemie (Praha 1952), Úvod do organické
chemie (Praha 1953) aj.
Profesor Vesel˘ byl dvakrát dûkanem odboru chemického inÏen˘rství (1932 – 1933
a 1938 – 1939). Rektorem pro zbytek studijního roku 1930 – 1931 byl zvolen na
mimofiádné schÛzi profesorského sboru dne 23. 2. 1931.
Zaãátkem ãervna 1945 byl jmenován ministerstvem ‰kolství a národní osvûty komi-
safisk˘m rektorem, ve skuteãnosti rektorsk˘ úfiad nadále zastával profesor Jaroslav
Syfii‰tû, kter˘ byl rektorem ‰koly i ve studijním roce 1939 – 1940.
Profesor Vítûzslav Vesel˘ zemfiel dne 7. 6. 1964 v Brnû.

PhDr. Renata KREJâÍ
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Cyklus „Rektofii VUT”
Dne 16. 5. 1930 zvolil profesorsk˘ sbor brnûnské techniky do ãela ‰koly profesora Franti‰ka Ducháãka. Jeho náhlé úmrtí vedlo v únoru 1931 k nov˘m 
volbám a pro zbytek studijního roku 1931 – 1932 byl rektorem zvolen profesor Vítûzslav Vesel˘.



Právû proÏíváme nejkrásnûj‰í období akademického roku — prázdniny. Mnozí z nás
odjedou obdivovat cizí zemû, národy i jejich jednotlivé pfiíslu‰níky ãi pfiíslu‰nice,
kulturu, umûní, kam patfií také architektura. O klasické architektufie (napfi. gotice,
renesanci, baroku) hovofií mnoÏství prÛvodcÛ, pfiíruãek, uãebnic dûjin architektury.
Hor‰í to b˘vá s orientací v architektufie nejnovûj‰í. V minulém ãísle jsme pojed-
nali o v˘voji moderní architektury 20. století, kdy namísto jednotného velkého stylu
vznikaly rÛzné architektonické smûry, trendy a hnutí. Nyní vám pfiiná‰íme struãn˘
pfiehled jednotliv˘ch stylÛ. 

Plasticismus
Autor v˘roku o architektufie jako o „ãisté formû v plném svûtle" le Corbusier má
mnoho následovníkÛ. Zvlá‰tû jeho pozdní díla byla vysoce inspirující. Je to tfieba
parlament v Chandigarhu v Indii, kde Le Corbusier vytvofiil expresívní, antiracio-
nální architekturu z hrubého betonu (francouzsky béton brut). Následovníci pfie-
mûnili betonov˘ brutalismus v plastickou hru forem a pfiitom jej zjemnili. Patfií
k nim James Stirling a Peter a Alison Smithsonovi, stejnû jako Japonec Kenzo
Tange. VystupÀována, dále vyvinuta v nov˘ch podmínkách je tato architektura 
architekty stfiedoasijsk˘ch republik, objevuje se i na severu Ruska, napfi. v novém
campusu Petrohradské univerzity ãi v díle L. I. Kahna. K neocorbusianismu b˘vá
pfiiãítán Richard Meier. T˘ká se to pfiedev‰ím jeho galerie umûní v Atlantû a muzea
umûleck˘ch fiemesel ve Frankfurtu nad Mohanem. Zde se inspiroval prvním obdo-
bím le Corbusiera, bílou architekturou s perfektními proporcemi pfiísnû matema-
ticky komponovan˘mi.

High-tech architektura
je supertechnická architektura, multinacionální styl, kter˘ ukazuje instalace, zbyt-
nûlá technická zafiízení, která prezentuje jako esteticky pÛsobící prostfiedky. PohlíÏí
na dÛm jako na stroj, kde jsou funkãní díly uÏity jako estetické elementy. ShlíÏí se
v akceleraci technologického pokroku, technickém perfekcionismu letadel, kos-
mick˘ch lodí a pouÏívá nejnovûj‰í ãi ‰piãkové technologie. UÏívá vÏdy toho nej-
modernûj‰ího, co v technice ve svûtû existuje (up-to-date technology). Navazuje na
funkcionalismus a konstruktivismus prohla‰ujíc, Ïe pfiekonal defekty na Ïivotním
prostfiedí, které dfiíve charakterizovaly ocelové a sklenûné konstrukce. K otcÛm,
zakladatelÛm high-tech architektury patfií Japonec Kisho Kurokawa se sv˘m kon-
ceptem „metabolismu” s v˘razn˘mi sci-fi formami budov, které se mohly pohybo-
vat, spojovat a samy adaptovat. High-tech struktury jsou lehké a pevné, uÏívají v˘-
bornû izolované stûnové panely, ocelové a hliníkové rámy i zrcadlové sklo v neo-
prénovém uchycení. Jsou vhodné k velkoprostorov˘m strukturám, kde v‰echna
technická zafiízení (vedení ventilace, trubky vedení médií a dokonce schodi‰tû)
jsou umístûna vnû budovy, aby vznikl nepfieru‰en˘ prostor pro administrativu, 
v˘stavní haly ãi továrny, kter˘ mÛÏe b˘t lehce zmûnûn. K pfiedstavitelÛm patfií pfie-
dev‰ím angliãtí architekti, napfi. superstars Norman Foster a Richard Rogers, ktefií

prohla‰ují, Ïe tûÏká konstrukce zdi ode‰la s parostrojem. Nejznámnûj‰ím pfiíkla-
dem je Pompidouovo centrum v PafiíÏi od architektÛ Renza Piana a Richarda
Rogerse z roku 1977, Lloydova banka (Rogers) v Lond˘nû ãi Hong Kongu (Foster)
atd. High-tech je spjatá s velk˘m businessem, protoÏe je drahá, pl˘tvá energií a ne-
hodí se z tohotu dÛvodu pro masové bydlení. High-tech architektufie je ãasto vyt˘-
kán pfiehnan˘ individualismus, nerespektování charakteru místa i vlastní symbolické
hodnoty domu. âlovûk není stroj, a jakékoliv stroje na bydlení ãi Ïití mu nemohou
vytvofiit to, co potfiebuje.

Ekologická architektura
zahrnuje solární domy rÛzn˘ch systémÛ, budovy, které jsou konstruovány tak, aby
uspofiily co nejvíce energie, domy, které jsou navrÏeny podle nejnovûj‰ích ekolo-
gick˘ch poznatkÛ. Forma vychází z funkcionálních poÏadavkÛ energetického pro-
vozu. Pfiíkladem mÛÏe b˘t dÛm s nulovou spotfiebou energie od architekta P. K.
Harboe na DTH v Lyngby v Dánsku, solární domy v Izraeli ãi severské domy ve
Skandinávii.
Souãasné ‰ir‰í a reálnûj‰í povûdomí ekologické problematiky ve spoleãnosti má
svÛj pÛvod v prvních v˘raznûj‰ích projevech ekologické a energetické krize v letech
1973 – 1974. Na vefiejné mínûní mûly v˘znamn˘ vliv zprávy ¤ímského klubu — sku-
piny sta akademikÛ z 53 zemí, kter˘ prognózoval zmûny kvality Ïivotního prostfie-
dí v budoucnosti v dÛsledku rostoucí exploatace neobnoviteln˘ch zdrojÛ a zneãis-
Èování Ïivotního prostfiedí, názory novináfiÛ, politikÛ, vlád, ekologick˘ch aktivit
atd. Podobn˘ v˘znam mûla mezinárodní ekologická konference Summit Zemû
v Rio de Janeiro v ãervnu 1992 se sv˘m konceptem trvale udrÏitelného rozvoje
a Agendou 21 pro mûsta. Lidstvo tak postupnû do‰lo k poznání, Ïe palivové a su-
rovinové zdroje jsou jiÏ omezené a Ïe stupeÀ zneãistûní Ïivotního prostfiedí se blí-
Ïí hranici, kdy se s ním ekosystémy Zemû nebudou moci úspû‰nû vyrovnat. To ved-
lo k odklonu od ãistû antropocentrického chápání svûta a k hledání souladu s pfií-
rodou, s níÏ je lidská existence úzce svázána.
Odtud se odvíjejí my‰lenky alternativního Ïivotního stylu i tzv. tiché revoluce ve vy-
spûl˘ch zemích, popularizuje se alternativní medicína, formuje alternativní zemû-
dûlství, objevuje alternativní kultura. UdrÏení souãasného stavu a brzké obnovení
pfiirozené rovnováhy se stalo ekologickou a národohospodáfiskou nutností, jeÏ se
promítá i do oblasti v˘stavby a architektury. Vznikla celá fiada enviromentalistic-
k˘ch organizací, které se angaÏují i v oblasti stavitelství (EKOWORKS, National
Movement for Environmental Justice, Greenpeace atd.)

Módní trendy a stylová pluralita
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Plasticismus –neocorbusianismus

High-tech architektura
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Charakteristick˘m rysem ekologické architektury je minimalizace dopadu na Ïivot-
ní prostfiedí. Zejména u rodinn˘ch domÛ se v souãasnosti setkáváme s my‰lenkou
vytvofiit pfiirozené a v‰estrannû zdravé prostfiedí pro Ïivot lidí. Biodomy se budují
z pfiírodních stavebních materiálÛ, které v Ïádném pfiípadû neohroÏují zdraví.
Minimalizuje se odpad bûhem procesu v˘stavby. 
Konstrukce rodinn˘ch domÛ je mnohdy navrÏena tak, aby si je budoucí uÏivatelé
mohli vystavût sami (self building scheme). Vnitfiní prostory umoÏÀují pfiirozenou
v˘mûnu a vlhkost vzduchu, skla propou‰tûjí co nej‰ir‰í spektrum pfiirozeného 
osvûtlení, eliminuje se vliv ‰kodlivého záfiení vnûj‰ích a vnitfiních elektromagnetic-
k˘ch polí, minimalizují se úpravy terénu. 
Solární domy maximalizují zisk energie, jejím ztrátám se brání dÛkladnou izolací.
Jsou pouÏívány materiály pouze z obnoviteln˘ch zdrojÛ, popfi. musí b˘t zaruãena
jejich recyklace a dal‰í pouÏití po konci Ïivotnosti budovy. Mûní se i tváfinost sta-
veb, které nejsou chápany pouze utilitárnû, ale ãasto vysokou kvalitou architektu-
ry vyjadfiují svÛj v˘znam pro souãasné lidstvo. 
Ekologická architektura zahrnuje bûÏné typologické druhy (rodinné a bytové domy,
obãanské a v˘robní stavby), které sv˘m fie‰ením odpovídají maximálnû souãasn˘m
ekologick˘m poznatkÛm. Sem patfií i speciální prÛmyslové stavby, které slouÏí
v rámci svého poslání vyslovenû ekologick˘m úãelÛm. Obû kategorie staveb chrání
a minimálnû naru‰ují Ïivotní prostfiedí.
Základním materiálem staveb jiÏ zmínûného Paola Soleriho je pigmentovaná jílo-
vitá zemina, pouÏitá na betonové elementy a keramické dílce. Také v dal‰ích 
aspektech uplatÀuje Soleri spoleãnû s Ïáky ekologické, astronomické, empirické
a filozofické aspekty. Budovy mají membránov˘ plá‰È, jenÏ v letních hork˘ch ob-
dobích zmnoÏuje stíny, zatímco v chladn˘ch intervalech nocí a zimy zprÛhlední,
aby propustil více svûtla. V‰echny sloÏky projektu, jako skleníky, pfiehrada, plo-
voucí elementy, se v procesu realizace stavby stávají navzájem propojen˘m v˘zna-
mov˘m kontextem — zahu‰tûním Ïivota.
I architektonická a urbanistická kritika se v osmdesát˘ch a devadesát˘ch letech 
stala zelenou. K ekologickému hnutí se pfiipojovali mnozí angaÏovaní kritikové
spoleãensk˘ch pomûrÛ. V úsilí o ekologicky intaktní prostfiedí je zahrnuto i anga-
Ïování se o nové Ïivotní formy a jim odpovídající architekturu. Malé mûfiítko, 
zatravnûné stfiechy a okna s mal˘mi tabulkami v dfievûn˘ch rámech mûly vzkfiísit
ducha sousedství. To sice v té dobû procházelo obdobím deziluze, pfiesto se mnozí
architekti i sociologové k nûmu vraceli. Vliv nebyl velk˘.

Analogická architektura
Dne‰ní ãlovûk oãekává lidské rozmûry od architektury, oprávnûnû vyÏaduje tech-
nické zabezpeãení humánních idejí ve tvorbû prostfiedí pro svÛj Ïivot. âlovûk chce
prostfiedí stále krásnûj‰í a komfortnûj‰í. Pfiesycen˘ frekvencí inovací Ïádá kontinuitu
v kultufie, v umûní architektury. Novátorství ustupuje tradicionalismu, architektura
se stává ekoantropocentrick˘m dílem. Z tûchto my‰lenek vychází smûr tzv. „analo-
gické architektury", propagovan˘ pfiedev‰ím cury‰sk˘m profesorem R. Reinhardtem
a ãesk˘m architektem Miroslavem ·ikem, Ïijícím ve ·v˘carsku. Architektonická 
díla vycházející z jeho okruhu jsou projektována tak, aby navazovala na pfiírodní
a sociální okolí, vychází z genia loci lokality, navazují na pfiírodu a tradiãní materiály.
Vychází se z Ïivota lokálních skupin, studuje se etnografie a Ïivot regionu, pouÏívá
se znám˘ch, zauÏívan˘ch forem, nebojí se pouÏívat forem historizujících.

Primitivní architektura
Módní je smûr „primitivní architektury", která pod heslem „uãme se od rozvojo-
v˘ch zemí" staví nov˘ poÏadavek: stavût z jednoduch˘ch materiálÛ, redukovat
komplexitu. Tam patfií v souãasné dobû v celém svûtû propagovaná hlinûná archi-
tektura, inspirovaná napfi. formami indiánsk˘ch staveb, jejíÏ formy mohou b˘t také
pfiepisovány do litého betonu. Klade se dÛraz na vyuÏití místních pfiírodních ma-
teriálÛ a tradiãních technologií. Takto mÛÏe b˘t dosahováno velmi zajímav˘ch fo-
rem. Do této souvislosti jsou také zafiazovány pokusy o racionálnûj‰í vyuÏití dfieva
ve stavebnictví, napfi. velkorozponové lepené vazníky zajímav˘ch tvarÛ atd.

Postmoderní architektura
V 70. letech dochází v architektufie ke zmûnám, zaãíná se více nahlíÏet ze tfií hlavních

hledisek — sociálního, estetického a technického. Nûktefií architekti tvrdí, Ïe ar-
chitektura zaloÏená na empirii v tvorbû prostfiedí zklamala. Nastolují komplexnost,
nevyhnutelnost vûdeckého poznávání, formulují teorie pro rozvoj nov˘ch tvofii-
v˘ch trendÛ, názorÛ a diskuzí. Místo „architektura a prostfiedí" nastolují princip
„architektura v prostfiedí". ZdÛrazÀují tím závislost, nerozluãitelnost, podmínû-
nost, novou morálku architektury.... Architektura v prostfiedí plní nezastupitelnou
funkci a ve smyslu svého humánního a technického kontextu formuje vztah ãlovû-
ka ke svûtu.
Jako reakce na monotónnost moderního mezinárodního stylu, na formovou ome-
zenost bezcitnû poskládan˘ch ‰katulí a krabic a na smutnou betonovou ‰eì, které
jsou mnoh˘mi uÏivateli pokládány za vizuální degradaci Ïivotního prostfiedí, vznik-
la v období 1965–1980 pfiedev‰ím v anglo-americk˘ch kulturních kruzích tzv. post-
moderní architektura. Postmodernismus (z latinského post = po, po dosaÏení) je
tendence i ve v˘voji soudobé literatury, filozofie, sociologie, historiografie atd.
(Eco, Foucault, Habermass, Latour, Lyotard, Rorty, Bauman), a to se zamûfiením
proti dosavadnímu my‰lení v tûchto oborech ãi tzv. modernímu umûní. U jeho
vzniku byla jako prÛkopník právû postmoderní architektura, která hnutí iniciova-
la. Ch. Jencks ji charakterizoval jako populistnû pluralistní umûní bezprostfiední
sdûlitelnosti, které svou ikonografií souvisí s národní mytologií. Postmodernismus
není kohezní umûlecké hnutí zaloÏené na programov˘ch principech, jako napfií-
klad funkcionalismus, i kdyÏ je moÏné fiíci, Ïe i zde jsou vyznávány nûkteré v‰e-
obecné hodnoty, jako napfi. individualita, intimita a komplexita. Za manifest post-
modernismu je moÏné povaÏovat knihu amerického architekta Roberta Venturiho
z roku 1966, revidované vydání, jeÏ dosáhlo vût‰ího roz‰ífiení je z roku 1977, kte-
rá se naz˘vá „Complexity and Contradiction in Architecture". Toto provokativní dí-
lo vyzdvihuje lidovou, masovou architekturu, napfiíklad ãerpací stanice, bufety
a snack bary, a útoãí proti funkcionalistickému establishmentu. Byli to Robert
Venturi a Denis Scott Brown, ktefií znovu definovali problémy architektury z hle-
diska sociologického, zejména jako porozumûní vizuální komunikaci. Pfiedmûtem
jejich anal˘zy byly typické charakteristiky radikálnû komercionalizované americké
„hlavní ulice". Ve svém v˘zkumu nov˘ch determinant v navrhování urbánních pro-
storÛ se orientovali pfiedev‰ím na subjektivní denní percepci chodcÛ a motoristÛ.
Proti tezi nedekorativní, opro‰tûné architektury vyslovené Miesem van der Rohe
„less is more" (ménû je více) hlásá Venturi satiricky „less is a bore" (ménû je nuda).
Proti snahám Miesov˘m o opro‰tûnou, ale dokonalou formu, bojuje Venturi za bo-
hatost a neoãekávanost forem. Vychází z Pop  Artu a hledá inspiraci pro populární
architekturu v prostfiedí, kde komerãní zafiízení vytváfií prostfiedí a budovy bez ja-
kéhokoliv vlivu architektÛ a urbanistÛ. Na pfiíkladu Las Vegas, mûstû zábavy
v Nevadû, ukazuje eklektickou dÏungli stylÛ od neorománského po moderní.
Budovy jsou pfiístfie‰ky se symboly a displeji pro pfiitaÏení zákazníkÛ.
Postmodernismus odmítá avantgardní koncepce tzv. revoluce v umûní a pokládá je
za utopii, stejnû jako revoluci spoleãenskou. Sebeoriginálnûj‰í díla avantgardy pod-
le postmodernistÛ zev‰ednûla masovou reprodukcí a konzumem z moci trhu, aniÏ
navázala skuteãn˘ kontakt s diváky. Konstruktivistické projekty úãeln˘ch strojÛ na
bydlení byly realizovány jako odosobnûné, jednotvárné betonové krabice.
Postmodernismus se proto pokou‰í obnovit ztracenou vnímatelovu pozornost nej-
rÛznûj‰ími symbolick˘mi prvky, nûkdy i ornamenty na fasádách staveb. Prosazuje,
aby se znovu na architekturu pohlíÏelo jako na stavební umûní, obrací v extrém-
ním pfiípadû princip „forma sleduje funkci" ve svÛj protiklad „funkce sleduje for-
mu". To znamená, Ïe funkce je závislá na formû. Architektura má znovu vytváfiet
znamení a symboly, dávat identifikaãní body a produkovat monumenty. Konãí víra
v ãistû funkcionální zhotovitelnost lidského svûta, jde o rozchod s pfiesvûdãením,
Ïe je moÏné „vypoãítávat" a pfiedûlávat lidská minima, Ïe o kráse lze ãlovûka pfie-
svûdãit a ke ‰tûstí je ho tfieba donutit. Architektura je pojímána jako umûní, které
více neÏ ostatní vytváfií svût Ïivota, více neÏ ostatní je spojena s racionalitou vûdy,
technikou a technologií. Má v˘raznû sociologick˘ charakter a bezprostfiednû do se-
be pojímá a vyjadfiuje potfieby a zájmy, pfiání a tuÏby, ale i iluze spoleãnosti, která
je produkuje.
Nûktefií zástupci tohoto smûru se ubírají k tomuto cíli s odpovûdnou váÏností, jiní 
hravû a humoristicky, v Japonsku se objevuje abstraktnû grafická ornamentika.
Postmodernisté si vypÛjãují z dûjin, experimentují s pfiebohat˘m arzenálem histo-
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rick˘ch forem – staroegyptská a klasická architektura, Art Deco, Bauhaus — s cílem,
aby architektura byla ãitelná na dvou úrovních (Double Coding) tak, aby byla pfií-
stupná jak laikÛm, tak architektÛm. Návratem ke slohÛm minulosti zpravidla pa-
rodují jejich sklon k absolutizaci urãit˘ch tvárn˘ch schémat, prostfiedkÛ i postupÛ.
Postmodernismus pfievrací uÏití tradiãního jazyka znakÛ a symbolÛ za vyuÏití mo-
derní technologie, podobnû jako man˘rismus pfiepracovával renesanãní elementy.
VyuÏívá plastikovou dekoraci, hliníkové hlavice sloupÛ, neonové podstavce, kde je-
den materiál imituje druh˘.
Vlastní styl v pfiesném smyslu tohoto slova postmoderní hnutí dosud nevyvinulo.
Nûktefií kritici naz˘vají jeho díla pfiestávkovou zábavou v historii architektury. Sem
patfií napfi. „spontánní architektura", v níÏ celá fiada mlad‰ích architektÛ ustavila
radostnou hru s historick˘mi fragmenty na princip. Tito nonkonformisté architek-
tury uÏívají klasické, venkovské ãi také triviální motivy a elementy, ãasto s ironic-
k˘m zámûrem. Nejznámnûj‰í zástupcem tohoto smûru je Charles Willard Moore,
profesor Berkeley University v Kalifornii. K postmodernismu je moÏné pfiiãíst po-
zdní tvorbu Philipa Johnsona. Jeho ATT Building v New Yorku s renesanãními na-
ráÏkami a s ãástmi v interiérovém stylu Chippendale se stala milníkem postmoder-
nismu. Dal‰í administrativní budovy se snaÏí o nápadn˘ v˘raz navazujíc na mrako-
drapy ve stylu Art Deco z dvacát˘ch a tfiicát˘ch let, nebo usilují o vlastní excentric-
kou okázalost. Pûstuje se tzv. pluralismus forem, mísí se slohy kdysi tfieba zcela
protichÛdné. Je ov‰em trochu nebezpeãné prohlásit toto za populární. Nalepení
ornamentu na úfiad ãi koncipování mrakodrapu ve formû hodin z 18. století mÛÏe
b˘t legrace, neznamená to ov‰em, Ïe je to pfiijatelné pro vefiejnost.
Stavební formy klasicismu, které se vztahují k renesanci, jsou znovu oÏivovány
v neoklasicismu. Renesance v‰ak sama znovu pouÏila forem antick˘ch. Ideál archi-
tektury tohoto smûru je obydlen˘ monument. Zástupci jsou R. Bofill, 
P. Hodgkinson, Stern, Smith ãi M. Botta. Nûkdy tyto stavby pfiipomínají rusk˘ „so-
cialistick˘ realismus" z let 1933–1953. Modifikovan˘ historismus vyznávají Michael
Graves, profesor univerzity v Princetonu v USA, jehoÏ první velkou stavbou je bu-
dova mûstsk˘ch sluÏeb v Portlandu. Je to skuteãnû odváÏná hra s historizujícími
formami. Je pro nûj pfiíznaãné uÏití nápadn˘ch barev a dal‰ích dekorativních ele-
mentÛ. Je‰tû odváÏnûj‰í je „Humana" v Louisville, která b˘vá pokládána za vrchol
postmodernismu. Dále je to Rob Krier, Helmut Jahn, Charles Gwathmey, Robert 
A. M. Stein a jiÏ zmiÀovan˘ Philip Johnson, kter˘ má snad nejvíce realizací. Johnson
nevytvofiil svÛj vlastní osobit˘ styl, kaÏdá z jeho staveb je ve svém v˘razu jiná.
Postmodernismus pln˘ historick˘ch forem na‰el odezvu v mnoha zemích Evropy:
Angliãan James Stirling vytvofiil galerii umûní ve Stuttgartu, Raku‰an Hans Hollein
galerii umûní v Mönchen-Gladbachu, ·panûl Ricardo Bofill obytnou ãtvrÈ v PafiíÏi,
Nûmec Oswald M. Ungers knihovnu v Karlsruhe. V podobném duchu tvofií Japonec
Arata Isozaki a Ital Aldo Rossi. S mimofiádnû nefunkãními formami pfiichází Frank
Gehry, napfi. v realizaci Právnické fakulty Loyola University v Kalifornii. Je také spo-
luautorem „tanãícího domu" v Praze. Pfiedstaviteli perspektivní moderny — indivi-
dualistické — jsou  Stirling a Hollein. Racionalismus v rámci smûru vyznává Aldo
Rossi a Ungers.
Ve snaze oslovit diváka b˘vá vyuÏíváno i nápadnû rÛznorod˘ch motivÛ. Kritici si
v‰imli zámûrné líbivosti a rozmanitosti stavebních citátÛ bonboniérového stylu
a stûÏují si na totální „disneylandování". Pfiipou‰tûjí v‰ak, Ïe mnoh˘m obãanÛm se
líbí ark˘fie, vûÏiãky nebo sloupy. Je to povstání proti funkcionalistickému kánonu
forem. Sociologové zkoumající tento jev hovofií o v˘razu stále pluralistiãtûj‰í spo-
leãnosti. Spoleãnosti individualizované, tzv. „aditivní", s velk˘mi nároky na Ïivotní
standard. Debata o postmoderní architektufie pfiispûla ke znovuobnovení dialogu
mezi architekty a sociology. Nestalo se tak v‰ak v prav˘ okamÏik. Teze o „nové 
urbanitû" nebyly — mimo pfiedná‰kové sály — ‰iroce pfiijaty. Místo toho pfii‰la zno-
vu do módy filozofie. I kdyÏ pfieváÏnû v postmoderních v˘razech.
Zaãátkem osmdesát˘ch let se postmodernismus stává dominantním v americké 
architektufie a dÛleÏit˘m fenoménem v architektufie evropské. Zaãíná modernizace
a revitalizace (zfiizováním pû‰ích zón, obnovou obchodních pasáÏí) a pfiestavba
mûst, která je energeticky ménû nároãná neÏ funkcionalistické pfiedstavy jejich 
úplné likvidace a znovuv˘stavby. Obnova památek se prosazuje s tendencí odporu
k nové architektufie, která ohroÏuje prostfiedí, jeho mûfiítko a stylovou integritu 
existujících struktur i sociální prostfiedí a síÈ sociálních vztahÛ. Siln˘ konfrontaãní

pfiístup modernismu se nahrazuje citlivûj‰ím pfiístupem k architektonickému dû-
dictví, kter˘ uznává a snaÏí se uchovat monumenty rÛzn˘ch i dfiíve neuznávan˘ch
period, jako jsou u nás pseudostyly minulého století, secese, architektura etnic-
k˘ch skupin atd. 
Vztah k blokové zástavbû, ornamentu a slohov˘m projevÛm secese byl v první polo-
vinû století po nástupu moderny odmítav˘. Dnes se s péãí a pozorností publikuje
a diskutuje ve prospûch tûchto projevÛ. Taková renovace a modernizace, která od-
povídá kulturnû ekologick˘m, energetick˘m, sociálním i dal‰ím poÏadavkÛm doby
pfiíznivû zpûtnû ovlivnila architekturu novostaveb i nov˘ urbanismus. V urbanistic-
kém plánování je odvrÏeno striktní zónování dle aténské charty, vrací se mixáÏ
funkcí (napfi. bydlení, sluÏby ãi distribuce a administrativa), která je v˘hodná
i z hlediska dopravního – zmen‰uje se denní migrace za prací — a také 
financování novostaveb je pro rÛzné investory atraktivnûj‰í. U urãit˘ch vrstev spo-
leãnosti se objevuje zájem o návrat do mûst tfieba bydlením v tzv. mûstsk˘ch vilách.
Novû se definuje vefiejn˘ prostor, kter˘ nab˘vá konzumního charakteru.
TvÛrci získali v architektufie znovu pfievahu. K tomu není potfieba ãíst, není tfieba
si dávat otázky o plánování mûst a jejich rozvoji. Zde staãí stavební pozemek a ne-
vázaná chuÈ tvofiit, jako jiÏ dfiíve.

Regionalismus
Postmoderní období v sobû zahrnuje urãit˘ zdrav˘ skepticismus, tvÛrãí pokoru 
jako reakci na pfiedchozí utopické vize tohoto století. Architekt dnes odpovûdnûji
zvaÏuje míru vlastní tvofiivosti zejména ve vztahu k pfiírodní a kulturní ekologii 
uvaÏované lokality. Není proto nikterak udivující návrat k regionálním architekto-
nick˘m tradicím, ke zku‰enostem mnoha generací. 
Tyto zku‰enosti se dnes ovûfiují, korigují a vûdecky formulují. Dochází se k pozná-
ní, Ïe kulturní ekologie je pro ãlovûka stejnû dÛleÏitá jako pfiírodní. Tradiãní styly
byly ovûfieny bûhem dlouhého období, takÏe se staly funkcionálními. PouÏívají
místní materiály (napfi. kámen a bfiidlici), navazují na místní podmínky rÛzn˘m
sklonem stfiechy, protoÏe to bylo vyzkoumáno metodou pokusu a omylu bûhem
staletí. V první polovinû století byly odmítány a oznaãeny za staromódní, sentime-
ntální a burÏoazní.
Nejen z renesanãních principÛ je moÏné odvozovat. Sny architektÛ Garden City
obnovit anglickou vesnici ãi idealizované malomûsto vedly k obnovû mnoha 
tradiãních stylÛ lidové architektury v rÛzn˘ch zemích. V reakci na rychlou indu-
strializaci a urbanizaci se zájem obrátil jiÏ mnohokrát v tomto století k tradiãnímu
Ïivotu na venkovû a jeho architektufie. JiÏ poãátkem tohoto století získaly znovu
znaãnou oblibu hrázdûné stavby s lidov˘mi prvky (napfi. Du‰an Jurkoviã u nás).
V osmdesát˘ch a devadesát˘ch létech se objevují na spekulativnû stavûn˘ch obyt-
n˘ch jednotkách v celé Evropû. Mnozí architekti tzv. regionalismu — Neo
Vernacular — pouÏívají tradiãní, zemité stavební formy. Ty jsou pfiejímány z lidové
architektury, venkovsk˘ch staveb ãi prostfiedí malomûsta. Kombinují expresívní
formy s „pfiírodními materiály" a moderní technologií a produkují styl identifiko-
vateln˘ sedlov˘mi stfiechami a vyzdívan˘mi stûnami i na objemn˘ch budovách.
SnaÏí se b˘t kontextuální, t.j. determinováni stávajícím sociálním prostfiedím, 
okolní zástavbou, nová díla se mají hodit ke star˘m budovám a respektovat existu-
jící cesty. 
Tato tendence je také oznaãována jako pseudolidovost ãi produkce syntetického
domova. Jejím cílem je lidová pravost a pÛvodnost, blízkost masového vkusu, od-
vrací se od pfiemoudfielosti, intelektuálnosti a chladu moderní architektury. Lidov˘
prvek v architektufie nikdy nevymizel, jiÏ v padesát˘ch létech se objevuje v Anglii,
Skandinávii i v pracích takov˘ch architektÛ, jako je Alvar Aalto (1898–1976). Nûkdy
je tento styl uÏíván k zakrytí tradiãních velkoobjemov˘ch komerãních a byrokratic-
k˘ch center v lidovém hávu. Prezentuje pfiijatelnou, lidovou a nûkdy i úspû‰nou
tváfi moderní architektury. S touto filozofií vznikala díla Dixona a Hilmera –
Sattlera. Aãkoli i u tûchto tvÛrcÛ jsou nûkdy pfiírodní materiály nahrazovány ná-
hradními, masovû produkovan˘mi.
Doba relativního klidu a prosperity vytváfií na mnoha místech svûta zcela nov˘ pro-
jev v˘stavby — turistická zafiízení, hotelové komplexy i turistické vesnice ãi mûsteãka.
Cestování pro zábavu a pouãení, dfiíve omezené na pomûrnû úzké spoleãenské
vrstvy, se stalo daleko dostupnûj‰í. Právû v oblasti turistick˘ch zafiízení je regionálních



vzorÛ ãasto uÏíváno. Cel˘ prostor kolem Stfiedozemního mofie je toho dokladem.
Postmodernistické rysy lze chápat jako vyãerpání jedné podoby architektury. Jde
o hledání nov˘ch forem, i kdyÏ tfieba jen znovuobjevování nov˘ch tvarÛ a propor-
cí, které by odpovídaly nov˘m potfiebám v situaci, která se promûnila.

Dekonstruktivismus
V hrub˘ch obrysech lze fiíci, Ïe pro souãasnou architektonickou tvorbu je dosti pfií-
znaãná dekonstrukce jako uvolnûní a rozbití star‰ích vazeb a ambivalence jako
dvojjakost skuteãnosti. T˘ká se to nejen umûlecké a technologické oblasti, ale pla-
tí to i v sociálních, politick˘ch i institucionálních souvislostech. Dekonstruktivní 
architektura navazuje v hierarchickém v˘voji architektury na postmodernistické
smûry. Pfiedstavuje v souãasné dobû velmi v˘razn˘ smûr, upoutává na sebe pozor-
nost a je pfiedmûtem ãetn˘ch diskuzí a dohadÛ. Není snadné vymezit znaky, které
ji od nûkter˘ch proudÛ postmoderny odli‰ují, i kdyÏ jsou na první pohled viditelné.
Hnutí je provázeno nároãn˘mi v˘klady, je zaloÏeno na diskurzu, kter˘ se (jako
u postmoderny) zrodil v oblasti filozofie, literární teorie a kritiky. Vliv filozofie na
architekturu nebyl nikdy tak velk˘ jako nyní, v ãase dekonstruktivismu.
Dfiíve se filozofické pojmy v architektufie vázaly obvykle k v˘znamové nebo ideové
interpretaci jejích forem — v moderní architektufie a postmodernû je forma v˘luãnû
interpretaãním znakem. V dekonstrukci dochází k samému rozru‰ení interpretace
formy. Pro nás, ktefií sledujeme tato díla z odstupu, pfiedstavují estetické aspekty
a invence, jimiÏ se dekonstruktivní architektura formálnû projevuje, nejpÛsobivûj-
‰í a nejdÛleÏitûj‰í znaky. Jejich pÛsobením si uvûdomujeme smysl a pfiítomnost 
této tendence pro roz‰ífiení sféry formálního jazyka architektury. PÛvodem sahají
tyto formální znaky k ran˘m fázím ruského konstruktivismu (porevoluãního) nebo
Le Corbusierovû purismu. Poskytují také nejjednodu‰‰í moÏnost rozli‰it dekon-
struktivistickou architekturu od ostatních tendencí bez ohledu na teoretick˘ a filo-
zofick˘ diskurz, kter˘ ji doprovází.
V˘ãet formálních znakÛ je rozsáhl˘ — programová neukonãenost formy, rozbití,
zkrucování, distorze, fragmentace, uzavfiené formy, propadání, naklánûní, elimina-
ce, superpozice, decentrace, dislokace. Dochází k zámûrnému rozkládání — de-
strukci ãi dekonstrukci znám˘ch dûl, pfiiãemÏ se upozorÀuje na jejich v˘znamovou
prázdnotu a schematiãnost, v˘tvarná kli‰é. Architektonická forma se stává pro-
stfiednictvím metajazyka, kter˘m  ji obdafiuje dekonstruktivní interpretace, jakousi
filozofií formy, pfiiãemÏ se oslabují její symbolické obsahy nebo se pfiesunují na
vedlej‰í kolej. V˘znamn˘mi pfiedstaviteli tohoto smûru jsou Gehry, Peter
Eisenmann a Koop Himmelblau.
CH. Jencks v polemické stati „Dekonstruction — Pleasures of the Absence"
(Dekonstrukce — potû‰ení z absence) hovofií o dekonstuktivismu pfiímo jako o neo-
modernismu. „Existuje-li neomoderní architektura, pak musí spoãívat na nové teorii
a praxi modernismu. Jedin˘ proud, kter˘ se v posledních letech vytvofiil — znám˘
jako dekonstrukce nebo poststrukturalismus — v‰ak pfiejímá elitismus i abstrakcio-
nismus moderny a pfiejímá její známé motivy, které bych naz˘val pozdní." 

Dekonstruktivistick˘mi formami se velmi ob‰írnû zaobírá Wigley ve svém v˘kladu
v katalogu k v˘stavû v Muzeu moderní architektury v New Yorku, konané na jafie
1988 jako první vefiejná manifestace dekonstruktivní architektury. „Dílo je otfiese-
né, ale soudrÏné a extrémnû pevné, pevnost je organizována nezvyklou cestou, ru‰í
tradiãní smysl pro konstrukci, funkce sleduje deformaci. Naru‰ení formy nevypl˘-
vá z jejího znásilnûní z vnûj‰ku, po‰kození formy vyvolává estetiku nebezpeãí, ni-
koli v‰ak hrozbu. Dekonstruktivistická architektura naru‰uje figury zevnitfi, jako by
nûjak˘ parazit formu infikoval a zevnitfi naru‰il. Dekonstruktivistická forma pfieÏívá
své muãení a dokonce z nûj získává sílu. Vystavuje slabosti tradice, spí‰e neÏ aby je
pfiekonávala, naru‰uje, odcizuje se, promûÀuje centrum tradice. Tím, Ïe tradici 
plnû obsadí, poslu‰ná více neÏ kdy dfiíve její vnitfiní logiky, odhaluje její vnitfiní 
dilemata."
Francouzsk˘ filozof Jacques Derrida, v jehoÏ díle se objevilo architektonické argu-
mentování jako souãást jeho vnitfiní struktury, fiíká: „Architektonické my‰lení mÛÏe
b˘t dekonstruktivní v následujícím pfiípadû jako pokus vizualizovat to, co uvedlo
svou autoritu do architektonického propojení ve filozofii." ... „Myslím, Ïe dekon-
strukce nastává, kdyÏ jste dekonstruovali nûjakou architektonickou filozofii, potom
ale musíte tyto motivy znovu vepsat do díla, nemÛÏete prostû tyto hodnoty odsu-
nout, musíte vybudovat nov˘ prostor a novou formu, do níÏ jsou tyto hodnoty 
vepsány poté, co pozbyly svou extrémní hegemonii. Dekonstrukce neznamená 
zapomínat na minulost."
Derridovu interpretaci promítli do své architektury a pfiedev‰ím do teoretick˘ch
komentáfiÛ architekti Bernard Tschumi a Peter  Eisenman. Dá se fiíci, Ïe kaÏd˘ sv˘m
zpÛsobem se uchopil Derridov˘ch my‰lenek a jejich prostfiednictvím nejenom in-
terpretují, ale i transformují architektonickou fieã. Ostatní architekti se blíÏí spí‰e
v˘tvarné poloze.
Závûrem opût cituji: „Je tûÏké pfiedpovídat dal‰í v˘voj tomuto ne-hnutí. Pohyb ve
formovém v˘voji se mÛÏe odehrávat je‰tû dlouho, dokud nevyãerpá v‰echny varia-
ce a nevstfiebá suprematické a konstruktivistické impulzy. Je také schopen pfiijímat
do sebe nejrozmanitûj‰í podnûty z vnûj‰ku, formální i my‰lenkové, takÏe je scho-
pen projít v˘razn˘mi transformacemi, coÏ jistû jeho Ïivotnost prodlouÏí. Ale lze po-
chybovat, Ïe se stane sociálním umûním. Urbanistická tvorba odtud získá je‰tû
mnoho formálních inspirací, ale hlavní pole dekonstuktivní architektury se bude 
omezovat na jednotlivé soliterní manifestace. Koneãnû i antikontextualismus z nûj
bude vÏdycky ãinit nûco mimo kontext. Rozhodnû v‰ak mÛÏeme fiíci, Ïe jde o v˘-
raznou architektonickou kulturu."
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Regionalismus – stfiedomofiská architektura

Richard Rogers – Národní muzeum Barcelona
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Plakátová architektura
Svou fasádou upozorÀuje na úãel budovy, fasáda má b˘t atraktivním znamením, 
inspiruje se doãasn˘mi divadelními dekoracemi. Pfiíkladem mÛÏe b˘t Venturiho
studentsk˘ klub se sv˘mi z prkének zhotoven˘mi zbytnûl˘mi iónsk˘mi sloupy, kte-
r˘ vyvolal celou fiadu ostr˘ch umûleck˘ch sporÛ. Inspiruje se i rÛzn˘mi jin˘mi his-
torizujícími prvky, napfi. klasick˘m sloupofiadím, trojúhelníkov˘m archaick˘m ‰tí-
tem, ale uÏívá i prvky pop-artu. Venturi vynalezl i tzv. kulisovou stûnu, pfiedstave-
nou volnû pfied vlastní fasádou a nijak s ní nesouvisející. Dokonce nûkdy zabraÀu-
je v˘hledu z oken. Má to b˘t „dvojsmysln˘ Ïertovn˘ symbol". Venturi sám tvrdil, Ïe
ve v‰ech umûních se vyskytuje humor, v literatufie, v hudbû, malbû a grafice, v tanci
a herectví — proã ne tedy taky v architektufie?

Dekorativní monumentalismus
Podobné zámûry má „dekorativní monumentalismus", kter˘ hlavnû v Japonsku
znovu pouÏívá ornament. Tato nová architektura upfiednostÀuje na velk˘ch a v˘-

znamn˘ch stavbách grafickou dekoraci. Ukázkou mÛÏe b˘t tvorba japonského 
architekta Minoru Takeyamy.

Zmûna forem práce architektÛ
Charakteristick˘m jevem pro osmdesátá a devadesátá léta je roz‰ifiující se pouÏití
poãítaãÛ vybaven˘ch softwarem pro architekty — CAAD, coÏ je „Computer Aided
Architectural Design" v projekãní práci. Sofistikované systémy dovolují nejen kres-
lit studie a v˘kresy, vytváfiet modely, ale i koncipovat a pracovat v tfiídimenzionál-
ním prostoru. Vliv na formální a obsahovou stránku tvorby je obrovsk˘. Vedlej‰ím
produktem je nová metodika navrhování. Odstraní se neproduktivní rutinní práce
a architektÛm zÛstane tvÛrãí dialog s poãítaãem i klientem a odpovûdnost za spo-
leãné dílo. Je samozfiejmé, Ïe i tato zmûna „technologie"  projektování má dopad
na v˘sledn˘ produkt — architekturu.

Doc. ing. arch. PhDr. Karel SCHMEIDLER, CSC.

Nad civilizací dnes visí DamoklÛv meã. Proã? Je v‰eobecnû známo, jak závratnou
rychlostí roste poãet obyvatel na Zemi a Ïe v relativnû brzké dobû se mÛÏe rozrÛst
aÏ na nûkolik desítek miliard. Není moÏné, aby se takové mnoÏství lidí uÏivilo, na-
toÏ aby se nezhor‰ila situace mezi chud˘mi a bohat˘mi. TûÏko budou lidé rÛzn˘ch
kultur, takto dramaticky stlaãeni k sobû, spolu souÏít, a to bezkonfliktnû. 
Lidstvo zásadním zpÛsobem téÏ niãí Ïivotní prostfiedí, na nûmÏ je ale existenãnû
závislé, stále rychleji vyãerpává neobnovitelné zdroje energie, pfiispívá svou ãin-
ností k oteplování zemû, k tvorbû skleníkového efektu i ozónov˘ch dûr a rozru-
‰uje rovnováhu v‰ech ekosystémÛ. Moderní ãlovûk se totiÏ sám vrhá do nebezpeãí
sv˘m „rozvojem”, v˘robou a ‰ífiením v‰ech moÏn˘ch zbraní hromadného niãení.
Souãasnû ale dál rostou sociální problémy, kriminalita a rÛzné typy lidského odci-

zení a frustrace na místech vy‰‰í koncentrace lidí ve velk˘ch aglomeracích, niãících
pfiirozená lidská spoleãenství a pfiirozené lidské vazby.
Velik˘, aã typick˘ paradox je v tom, Ïe aãkoliv soudob˘ ãlovûk tolik o tûchto ne-
bezpeãích ví, nedûlá témûfi nic pro to, aby jim ãelil nebo aby je odvrátil. Dnes lidé
ve zpravodajstvích sledují v‰echny katastrofické prognózy, ale pramálo k nim ve
svém Ïivotû pfiihlíÏejí. Kolik let se pfiitom o vût‰inû varovn˘ch faktÛ pfiedná‰í na
‰kolách! BohuÏel to má jen nepatrn˘ vliv na lidské chování.
Mûli bychom se zfiejmû zamyslet, jak odvrátit tyto hrozby a nenechat se uchlácho-
lit (jako doposud) stál˘m rÛstem v˘roby a spotfieby, kter˘ je znakem úspû‰nosti,
ov‰em velice pochybn˘m.

Katefiina HORÁKOVÁ, Fakulta architektury, IV. roãník

Lidé mají potfiebu vyznat se ve svûtû, ve kterém se zcela bez vlastního pfiiãinûní 
ocitli. Není-li tato jejich potfieba pfiijatelnû uspokojena, vznikají tûÏkosti s pfiizpÛ-
sobením se prostfiedí, se zvládnutím mûnících se situací, s vybudováním pocitu
vlastní identity.
JestliÏe se má ãlovûk ve svûtû uspokojivû orientovat, musí mít dojem, Ïe ví, co
znamenají vûci, které ho obklopují, jak˘ mají v˘znam události, s nimiÏ se setkává,
a jaké místo v tom v‰em zaujímá on sám. Má-li úspû‰nû manipulovat s vûcmi, mu-
sí mít pfiedstavu o tom, co znamenají a jaké je jejich urãení. Dokonce se musí i do-
mnívat, Ïe bezpeãnû ví, proã jsou právû takové, jaké jsou.
Otázka urãení nezamûstnává ãlovûka pouze ve vztahu k jednotliv˘m vûcem. Klade
si ji také ve vztahu k sobû (otázka smyslu Ïivota) a ve vztahu ke svûtu (otázka 
povahy svûta). Vûrohodné zodpovûzení tûchto otázek upevÀuje v ãlovûku pocit
bezpeãí. Absence nebo neuspokojivé odpovûdi na tyto otázky ho naopak znejisÈu-
jí, vyvolávají u nûho stres, podlamují sebedÛvûru, sniÏují ochotu zapojovat se do
realizace spoleãn˘ch cílÛ.
Moderní ãlovûk osvobozen˘ od pout pfiedindividualistické spoleãnosti, která mu
poskytovala bezpeãnost, ale zároveÀ ho i omezovala, nedosáhl svobody v kladném
smyslu realizace své individuality. Aãkoli mu svoboda pfiinesla nezávislost, uãinila
ho bezmocn˘m a izolovan˘m. Tato izolace je v‰ak nesnesitelná a ãlovûk je posta-
ven pfied následující alternativy. Buì bfiemenu svobody unikne do nov˘ch podfií-
zeností a závislostí, nebo zrealizuje pozitivní svobodu, která spoãívá v jedineãnos-
ti a individualitû ãlovûka.
Souãasn˘ ãlovûk je úzkostn˘ a v poku‰ení odevzdat svou svobodu diktátorÛm
(resp. vy‰‰ím autoritám), anebo pfietvofiit sebe sama v mal˘ ‰roubek stroje, dobfie
Ïiven˘ a oblékan˘, kter˘ v‰ak není svobodn˘m ãlovûkem, ale automatem.

V mnoha pfiípadech ãlovûk nemÛÏe unést skuteãnost, Ïe je ve v‰em sám sebou, Ïe
kromû ãlovûka samého neexistuje Ïádná autorita, která by dodávala Ïivotu smysl.
Pro prÛmûrného ãlovûka není nic tíÏivûj‰ího neÏ pocit, Ïe nepatfií k Ïádné skupinû.
Jen kdyÏ ãlovûk zvládne spoleãnost a bude se aktivnû podílet na spoleãenském
procesu, mÛÏe pfiemoci to, co ho znovu dohání k zoufalství — svou osamocenost
a pocit bezmocnosti. âlovûk dnes netrpí tolik chudobou jako tím, Ïe se stal ‰rou-
bem velkého stroje, automatem, Ïe se jeho Ïivot stal prázdn˘m a ztratil v˘znam.
Lidé si ãasto nejsou své nesvobody ani plnû vûdomi a myslí si, Ïe svobodní jsou.
Napfiíklad obrovsk˘ vliv hromadn˘ch sdûlovacích prostfiedkÛ a reklamy bere ãlo-
vûku stále více jeho svobodnou tváfi. Anonymita tûchto nov˘ch autorit vede mno-
ho lidí k tomu, Ïe si je ani jako své pány neuvûdomují a ztráty své individuální svo-
body si nejsou vûdomi.                                                                     Pavel JURA

Paradoxy civilizace

Orientace ve svûtû a únik pfied svobodou



Florbalov˘ svátek v Brnû

Ve dnech 25. – 27. kvûtna hostilo Brno nejlep‰í florbalové t˘my svûta. V hale na
Vodovû ul. bojovaly ve skupinû A o postup do semifinále MS t˘my ·védska,
Nûmecka, ·v˘carska a âeské republiky. Uspofiádáním brnûnské skupiny byl povû-
fien florbalov˘ oddíl VSK FS BRNO. Organizaãní zaji‰tûní této akce zvládli studenti
VUT perfektnû a od generality svûtového florbalu sly‰eli jen slova chvály. ·koda
jen, Ïe stejnû se nedafiilo i na‰í reprezentaci. Ta podlehla v rozhodujícím boji o po-
stup do semifinále ·v˘carsku 0 : 5. Ceny nejlep‰ím hráãÛm v tomto utkání pfiedá-
vali rektor VUT prof. P. Vavfiín, DrSc. a námûstek primátorky mûsta Brna 
Dr. DuchoÀ. V praÏském finále pak v repríze utkání z Brna ·védsko jasnû pfiehrá-
lo ·v˘carsko, âR nakonec skonãila na 6. místû.
Souãástí doprovodného programu MS bylo i akademické mistrovství âR, které po-
fiádala KTVS FS. V soutûÏi muÏÛ startovalo 13 V· druÏstev muÏÛ a 3 druÏstva Ïen.
Studenti VUT se dokázali v tomto nároãném t˘dnu prosadit i po sportovní stránce
a muÏi obsadili 2. místo, kdyÏ ve finále podlehli V·E Praha aÏ na trestná stfiílení.
Îeny turnaj vyhrály a staly se akademick˘mi mistrynûmi âR. 

Dr. Jaroslav BOGDÁLEK
vedoucí KTVS FS

Lady Day

18. dubna 1998 pofiádal UKUS FEI „LADY DAY” — den vûnovan˘ Ïenám, na‰im za-
mûstnankyním. Smyslem celé akce bylo jednak pfiedvést v praxi na‰e sportovi‰tû
a moÏnosti sportovního vyÏití u nás na fakultû, ale zároveÀ zafiadit si do svého pro-
gramu jeden den aktivního odpoãinku, tzn. udûlat nûco pro sebe.
Ná‰ den jsme zahájili v tûlocviãnû stepaerobicem, dále jsme své tûlo posilovali cvi-
ãením zvan˘m kalanetika, tûlocviãnu jsme opustili po streãingu a rehabilitaãním
cviãení. Následovala ukázka cviãení v posilovnû, kde se zrodila my‰lenka izolova-
n˘ch cviãebních lekcí urãen˘ch právû Ïenám stfiedního vûku. Po zdravém obûdû,
doprovázeném v˘kladem o správném zpÛsobu stravování, jsme vyslechli pfiedná‰ku
s názvem „3 pilífie Ïivotní rovnováhy”.
Bûhem celého dne byli k dispozici masérka a masér, ktefií na poÏádání na‰e svaly
uvolÀovali. Celá akce se setkala s pfiízniv˘m ohlasem, do budoucna se tû‰íme na
úãast zamûstnankyÀ i z jin˘ch fakult a chystáme se nabídnout víc — kosmetickou
poradnu, v˘klad o typologii barev apod.
Závûrem chceme podûkovat správû areálu Údolní, která nám na‰e sportovi‰tû nad-
standardnû uklidila a zajistila teplou vodu i o víkendu.

PaedDr. Ivana VA·OURKOVÁ
vedoucí UKUS FEI

DruÏstvo Ïen z VUT na akademickém mistrovství âR ve florbalu.

Akademické mistrovství âR 
v karate

Tak jako kaÏdoroãnû pofiádal Ústav kultury a sportu FEI VUT Mistrovství âR v ka-
rate. Za úãasti 54 soutûÏících z 15 fakult V· z celé republiky si nejúspû‰nûji vedli
studenti a studentky z VUT Brno.

KATA Ïeny
1. místo Petra Nová FPr ZâU PlzeÀ
2. místo Ivana ·imãáková FA VUT Brno
3. místo Monika Schmidtová ZF JU âeské Budûjovice

KATA muÏi
1. místo Stanislav Vûchet FS VUT Brno
2. místo Svatopluk Sekanina PeF OU Ostrava
3. místo Petr Syrovátka LF UK Praha

KUMITE Ïeny do 60 kg
1. místo Lenka Hladká MZLU Brno
2. místo Monika Schmidtová ZF JU âeské Budûjovice
3. místo Gabriela Smolíková MZLU Brno

KUMITE Ïeny nad 60 kg
1. místo Jana Kirschová PeF ZâU PlzeÀ
2. místo Michaela Buchtová FEI VUT Brno
3. místo Michaela Kozlová EF ZâU Cheb

KUMITE muÏi do 75 kg
1. místo Jan Tuãek FS âVUT Praha
2. místo Jan Záfieck˘ FEI VUT Brno
3. místo Viktor ·ebek LF MU Brno

KUMITE muÏi nad 75 kg
1. místo Josef Bûlica FSTU Ostrava
2. místo Dan Strangfeld PeF OU Ostrava
3. místo Jaroslav Kudr PeF Hradec Králové

V˘znam soutûÏe zdÛraznil svou pfiítomností prezident âeského svazu karate Jan
Sochatzi a trenér ãeské reprezentace Jifií Hrabal. SoutûÏ probûhla bez váÏnûj‰ích
zranûní, pouze závodníci si stûÏovali na nerovn˘ povrch.

Dr. Jindfiich BAUER
fieditel závodu
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Vzpomínkou na slavného dûdeãka zahájila v˘stavu vnuãka

Jifiího Krohy, povaÏovaného za jednoho z nejopomíjenûj‰ích 

architektÛ ãeské moderny. V˘stava z tvorby tohoto kubisty, ex-

presionisty a funkcionalisty probûhla v Domû umûní v mûsíci

ãervnu, pfiedtím slavila úspûch v Architektur Zentrum ve Vídni.

V˘stava vûnovaná retrospektivní pfiehlídce tvorby Tomá‰e Rajlicha je pokra-

ãováním snah brnûnského Domu umûní pfiiblíÏit ãeskému publiku ty tvÛrce,

jejichÏ dílo vzniklo v exilu, ale své kofieny má v ãeském duchovním prostfiedí.

Tomá‰ Rajlich po okupaci âeskoslovenska v roce 1968 ode‰el do holandského

Haagu a stal se jedním z protagonistÛ ryzí abstrakce spjaté s minimálním

a konceptuálním umûním.

Na kniÏní pulty byla v mûsíci kvûtnu uvedena

exkluzivní v˘tvarná publikace vûnovaná v˘ji-

meãné osobnosti ãeského v˘tvarného umûní

druhé poloviny tohoto století, malífii a grafiko-

vi Jánu‰i Kubíãkovi (1921–1993). 

Nakladatelství Atlantis ji pfiedstavilo 25. kvûtna

v Galerii Jifiího Krále za pfiítomnosti autorÛ 

této sborníkové monografie. Byl mezi nimi 

napfiíklad spisovatel Jifií Kratochvil (na snímku

vpravo s Pavlem Jiráskem, kter˘ knihu pfied-

stavil i v televizním pofiadu) a malífiÛv vnuk

Adam Kubíãek (na snímku vlevo).

Monografie o 160 stranách obsahuje 62 barev-

n˘ch a 44 ãernobíl˘ch vyobrazení a zakoupit 

si ji mÛÏete v knihkupectví Atlantis za cenu

990,- Kã.

Kulturní a spoleãenské události mûsta Brna objektivem Anny Peckové

Svût mÛÏe Brnu toto Bienále závidût
Tûmito slovy vyzvedl v˘znam stûÏejní v˘stavní akce roku — 18. Mezinárodního

bienále grafického designu Brno 1998 — pfiedseda poroty Colin Banks z Velké

Británie. Dne 24. ãervna 1998 se tato rozsáhlá v˘stava otevfiela pro náv‰tûvníky

ve v‰ech prostorách Moravské galerie v Brnû i dal‰ích kulturních zafiízeních mûs-

ta Brna. Bûhem tfií letních mûsícÛ aÏ do 27. záfií se tak kulturní vefiejnost mÛÏe

seznámit s tvorbou 449 vystavujících autorÛ z 47 státÛ svûta, jejichÏ práce byly

vybrány z celkem 6 000 pfiihlá‰en˘ch exponátÛ. Nejpoãetnûj‰í národní expozice

na v˘stavû zaujímají Japonsko, âeská republika a Nûmecko.

Tématem vyhlá‰en˘m pro leto‰ní Bienále je plakátová tvorba a podniková, 

informaãní a reklamní grafika. Prakticky orientovanou grafiku, a to nejen fi-

remní znaãky, ale i mapy, grafy, dopravní znaãky a jiné symboly bûÏného Ïivo-

ta, doporuãil v dal‰ích roãnících Bienále preferovat pfiedseda poroty Colin

Banks. V zemi Komenského by napfiíklad uvítal i prezentaci uãebních pomÛcek.

Mezinárodní porota sloÏená z renomovan˘ch osobností svûtového grafického

designu zasedla v Moravské galerii 22. - 23. ãervna 1998, aby vybrala ty práce,

kter˘m udûlí Velkou cenu, medaile v pfiíslu‰n˘ch kategoriích a zvlá‰tní ceny.

Letos v soutûÏi zazáfiili zejména ‰v˘car‰tí grafici, z nichÏ se slu‰í uvést alespoÀ

jméno nositele leto‰ní Velké ceny — Ralpha Schraivogela.

Bohat˘ program leto‰ního Bienále je kromû hlavních expozic tvofien i ãetn˘mi

doprovodn˘mi v˘stavami. Pokud se tedy budete chtít v létû schovat pfied pfiíli‰

Ïhav˘m sluníãkem ãi nenadál˘m de‰tûm a potû‰it svou umûleckou du‰i, zavítej-

te na nûkterou z nich. Urãitû nebudete litovat.                                           (-yk-)

Andrey Logvin, Rusko – v˘stavní plakát „Dizajn ‘95“



Jihoamerickou lidovou hudbu, kterou pro její melo-
diãnost a rytmus nepochybnû vût‰ina z nás poslouchá
se zalíbením, v˘raznû formovala lidová hudba b˘valé
koloniální mocnosti, ·panûlska. Kdo by neznal napfií-
klad argentinské tango! V zemích, kde indiánské oby-
vatelstvo tvofií vût‰inu, lidovou hudbu ovlivnily také
indiánské hudební prvky. Rozdílné hudební svûty
·panûlÛ a IndiánÛ proto spolupÛsobily zejména
v Peru a Bolívii. V Argentinû, Chile, Paraguayi,
Ekvádoru ãi Kolumbii je podíl indiánské tvorby ménû
patrn˘ a pfievládá ‰panûlsk˘ vliv.

V brnûnsk˘ch ulicích a námûstích si lze obãas po-
slechnout autentickou produkci hudebníkÛ pfieváÏnû
z Peru a Bolívie, tedy právû z tûch zemí, kde podíl 
indiánského obyvatelstva na hudební tvorbû je velmi
v˘razn˘. Tyto hudebníky nûkdy provází jejich kamará-
di z Ekvádoru nebo Chile. 
Málokdo z BrÀanÛ ovládá ‰panûl‰tinu a nedoví se 
tedy, co mladé muÏe ze zemí pod Andami vedlo do
svûta, proã zavítali aÏ k nám a do dal‰ích zemí Evropy,
kde se s nimi velmi ãasto setkáváme. Jak jsem sám
zvûdûl, motivací k cestû byla pfiirozená, zdravá touha
poznávat jiné zemû, seznámit se s lidmi jiného jazyka
a kultury, konfrontovat pfiedstavy a skuteãnost, získat
v‰estranné zku‰enosti a po návratu je ve své profesi
zúroãit. Uãitel, úfiedník, technik, muzikant, student.

KaÏd˘ své nástroje ovládá dokonale, stejnû jako 
bohat˘ repertoár písní, jejichÏ vlastní obsah je ãasto
neménû poetick˘ a krásn˘ jako samotné melodie, hra-
né na nástroje u nás neobvyklé.
Nejtypiãtûj‰ím hudebním nástrojem peruánsk˘ch 
IndiánÛ je podélná flétna quena. Její tradice je velmi
dávná, jak o tom svûdãí archeologické nálezy. V su-
chém písku dávn˘ch hrobÛ v Peru se zachovala dfie-
vûná flétna, jejíÏ stáfií bylo urãeno na 9 000 let.
Materiálem pro peruánskou quenu b˘vá i rákos nebo
kost z nohy lamy. Krat‰í flétnou je mala, tenãí pak 

tede, nûkdy zhotovená z ptaãí kosti. Také v Bolívii se
hraje na flétnu, kterou tam naz˘vají podobnû — kena,
ãi na její obdoby jin˘ch rozmûrÛ.
Hudebním nástrojem nejen andské oblasti, ale celé
JiÏní Ameriky je Panova flétna, sestavená z nûkolika
pí‰Èal. Podobnû jako quena ãi kena je i tato flétna ná-
strojem velmi star˘m, zobrazovan˘m uÏ na dávné ke-
ramice. V Peru se naz˘vá antara, v Bolívii sikus. Tvofií
ji sedm aÏ sedmnáct pí‰Èal odstupÀované délky, 
uspofiádan˘ch do jedné nebo dvou fiad. Tradiãním
materiálem pro zhotovení Panovy flétny b˘vá cukrová
tfitina. Pfii hfie je Panova flétna drÏena ve svislé poloze.
Hráã pfiidrÏí okraj pí‰Èaly u spodního rtu a vyloudí
zvuk ne nepodobn˘ zvuku pfii obdobném fouknutí
pfies okraj lahve. Z pí‰Èal rÛzné délky a tedy i odli‰né-

ho tónu je takto vyluzována melodie s charakteristic-
k˘m zabarvením.
Ze strunov˘ch nástrojÛ je v instrumentálních a vokál-
ních skupinách nejãastûji zastoupena malá kytara 
charango, jejíÏ ozvuãnice nûkdy b˘vá zhotovena
z krun˘fie pásovce. Kromû charanga v‰ak hudebníci
hrávají i na kytary, baskytary ãi mandolíny, ãasto 
opatfiené snímaãem zvuku, coÏ v‰ak jsou nástroje 
moderní doby, nepatfiící k hudebním instrumentÛm
peruánsk˘ch ãi bolívijsk˘ch AymarÛ ãi KeãuÛ. Rytmus
je provázen bicími nástroji, zastoupen˘mi dvojmem-

bránov˘m bubnem tynia ãi jednomembránov˘m bub-
nem huancar. Oba v‰ak b˘vají nahrazovány bubny
zcela evropského typu. Najdûte si nûkdy chvilku
v denním shonu a postojte s posly JiÏní Ameriky.
Pfieneste se v jejich písních do zemí pod siv˘m 
kondorem. A není-li vám libozvuãná ‰panûl‰tina cizí,
vyjádfiete jim svÛj obdiv a dík. Plnû si to za své umûní
zaslouÏí. 

Text a foto: 
Doc. Ing. Vladimír USTOHAL, CSc.
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Z cest

Viva la música!

KdyÏ zalká flétna quena. Potomek InkÛ s Panovou flétnou.Charango a jeho mistr.


