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rytmus vysoké ‰koly je pfieváÏnû urãován akademick˘m rokem, nicménû i kalen-

dáfiní rok má zde svÛj vliv. KdyÏ pro nic jiného, tedy proto, Ïe vymezuje 

období pro finanãní rozpoãet ‰koly. 

Z tohoto hlediska musíme konstatovat, Ïe rok 1997 byl poznamenán fiadou ne-

pfiíjemn˘ch událostí, aÈ uÏ to byly známé “balíãky”, povodnû ãi pomûrnû vysoká

inflace. I kdyÏ VUT není nejchud‰í z ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol, dopady úsporn˘ch 

opatfiení nás pochopitelnû zasáhly. Jak ale ukazují ãísla právû schváleného stát-

ního rozpoãtu, nelze ani v roce 1998 doufat ve zlep‰ení ekonomické situace vyso-

k˘ch ‰kol, spí‰e naopak. O to více nab˘vají na v˘znamu snahy vedení VUT i fa-

kult o vytváfiení podmínek pro sníÏení nákladÛ na v˘uku a zv˘‰ení tvÛrãích 

aktivit. 

Dovolte, abych Vám popfiál do nového roku hodnû zdraví, osobních úspûchÛ

a spokojenosti a vyjádfiil nadûji, Ïe jak finanãní, tak spoleãenské postavení 

vysoko‰kolsk˘ch pracovníkÛ se bude zlep‰ovat. StudentÛm pak pfieji, aby doká-

zali vyuÏít v‰ech moÏností a pfiíleÏitostí, které se jim nabízejí. 
Prof. Ing.Petr VAV¤ÍN, DrSc., rektor

VáÏení kolegové a studenti,
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Uzávûrka ãísla: 15. 12. 1997
V‰em autorÛm dûkujeme za jejich pfiíspûvky.

Pfiíspûvky pfiijímáme vyti‰tûné na papífie i nahrané
na disketách 3,5 nejlépe ve formátu Word. Vítáme
téÏ barevné i ãernobílé fotografie s vyznaãením
autorství, ilustrace, loga atd. Uzávûrka kaÏdého
ãísla je vÏdy 15. dne  v mûsíci. Zaslané ãlánky
vãetnû pfiiloÏen˘ch materiálÛ autorÛm vracíme.

VáÏení ãtenáfii,
drÏíte v rukou ãíslo, které je ohlédnutím za událostmi na‰í ‰koly na sklonku loÀského
roku a má zároveÀ ponûkud bilanãní charakter. Zaãal nov˘ kalendáfiní rok a mnohé
z Vás jistû zajímá, jak˘ bude a co v nûm mÛÏete oãekávat na poli soukromém i ve-
fiejném. âasto jsem se setkávala s nahlas projeven˘m pfiáním: “KéÏ by byl lep‰í neÏ
ten minul˘!” Inu, byl to opravdu rok bohat˘ na fiadu událostí, z nichÏ nûkteré jsme
pfiímo dramaticky proÏívali: tzv. balíãky jako dÛsledek chybné hospodáfiské politiky,
niãivé povodnû na Moravû a ve v˘chodních âechách a nakonec, aby toho nebylo má-
lo, demise vlády a v‰elijaké politické tahanice, které jen prohloubily nedÛvûru obãa-

nÛ v politiku jako takovou. KdyÏ se v‰ak ãlovûk tro‰ku uklidní a na to, co se odehrálo, pohlédne s ãasov˘m od-
stupem a hlavnû s nadhledem, v‰imne si nakonec i tûch takzvan˘ch pozitivních momentÛ – pravda vy‰la naje-
vo, politici jsou pod tlakem klesajících preferencí nuceni koneãnû zaãít pfiehodnocovat svÛj styl a svá rozhod-
nutí, lidé si dokázali navzájem pomoci a pustit k dobru “nûjakou tu korunu”, a tfieba se bl˘ská na lep‰í ãasy a my 
uvidíme na ãelních místech nové, slibné tváfie, které vnesou ãerstv˘ vítr do na‰í domácí politické scény. Av‰ak
to, jak se budeme v budoucnu mít, závisí na kaÏdém z nás, na kaÏdodenní práci, zpÛsobu Ïivota a postojích
jednotlivcÛ. ZáleÏí, jaké tendence pfievládnou.
To ostatnû vyjadfiuje sv˘mi slovy v interview pro ãasopis Události na VUT sám rektor Vysokého uãení technic-
kého Petr Vavfiín. Vysoké ‰koly nemají na rÛÏích ustláno, jeho zamûstnanci si nad v˘‰í platÛ rozhodnû v˘skat ne-
mohou, pfiesto krok za krokem pokraãuje úsilí rozvíjet dál úroveÀ na‰í ‰koly, její vûdy a v˘uky, smûle a navzdo-
ry v‰em omezením a nepfiízniv˘m podmínkám. Pfies v‰echna úskalí skonãilo celkové hospodafiení na na‰í ‰kole
bez deficitu, aniÏ by restriktivní opatfiení, jeÏ ‰kolství citelnû zasáhly, poznamenaly chod na‰í ‰koly, kvalitu v˘u-
ky ãi plánované akce. O tom se koneãnû mÛÏete doãíst v rozhovoru s kvestorem VUT Alexandrem âern˘m.
Na jednom z loÀsk˘ch jednání Akademického senátu VUT formuloval prorektor pro rozvoj VUT Petr Sáha hlavní
a zásadní problémy, které na‰e ‰kola pociÈuje. Na prvním místû uvedl nejen nedostatek manaÏersk˘ch pracov-
níkÛ na v‰ech úrovních, ale téÏ nedostatek osobností evropského a svûtového formátu, jakoÏ i nedostatek mla-
d˘ch pedagogÛ a vûdcÛ. Souãasné finanãní podmínky nejsou nikterak motivující, i kdyÏ jde–li nûkomu ãistû
o peníze, tak se ztûÏí pohrne zrovna do ‰kolství a vûdy. Pohnutky k pÛsobení v tûchto sférách budou jistû jiné
neÏ pouze ekonomické – odhodlání více dávat (do sluÏeb celku) neÏ pfiijímat (ve formû zisku) je v‰ak potfieba
nûjak podporovat, a nemají–li perspektivní vûdeãtí a pedagogiãtí pracovníci kde bydlet a z ãeho koupit a vyba-
vit byt, ãi zabezpeãit rodinu, tûÏko jim zabráníme hledat uplatnûní jinde za pfiijatelnûj‰ích existenãních podmí-
nek. Jistû i proto chce vedení VUT od roku 1998 zajistit z rozpoãtu VUT ãi fakult finanãní tok pro personální roz-
voj na na‰í vysoké ‰kole. PedagogÛm i vûdcÛm je tfieba navrátit trochu pokleslou spoleãenskou prestiÏ právû
v dobû, kdy se spoleãensk˘mi ‰ampióny stávali ti, co umûli rychle zbohatnout a mediálnû se zviditelnit. Staãí se
nûkdy zaãíst do profesního Ïivotopisu nûkter˘ch osobností na na‰í ‰kole, abychom si uvûdomili, jak˘ du‰evní
potenciál VUT má. Mûla jsem tu moÏnost, kdyÏ jsem pfiipravovala zprávu o jmenování 6 nov˘ch profesorÛ VUT,
a rozhodla jsem se je v tomto ãísle na‰im ãtenáfiÛm alespoÀ v struãném pfiehledu a s pfiipojen˘mi fotografiemi
pfiedstavit. UÏ i vzhledem k blíÏícím se oslavám na‰í ‰koly cítíme potfiebu v na‰em ãasopise do budoucna více
prezentovat v˘sledky vûdecké a pedagogické práce na jednotliv˘ch pracovi‰tích VUT a znovu vítáme v tomto
smûru z Va‰í strany námûty a pfiíspûvky.
Mezi nejãastûj‰í pfiispûvatele “Událostí” patfií bezesporu pracovníci Fakulty chemické. Toto ãíslo opût pfiiná‰í fia-
du ãlánkÛ orientovan˘ch na chemii, pfiedev‰ím bych ale upozornila na Bilanci Fakulty chemické, kterou napsal
ãlen na‰í redakãní rady prof. Matou‰ek. Osobnû mû tu nejvíce zaujalo, v jak svízeln˘ch podmínkách, av‰ak 
úspû‰nû a s nezbytn˘m elánem budovali jeho zakladatelé novou fakultu a zamûfiili se v první etapû pfiedev‰ím
na získání toho nejcennûj‰ího kapitálu, jak˘m ‰kola mÛÏe disponovat – totiÏ zku‰en˘ch pedagogÛ a pfiedních
vûdcÛ. 
Jedním z ãasto diskutovan˘ch témat dne‰ka je jaderná energetika, její v˘hody, rizika, perspektivy. Není tomu 
poprvé, co se ãlánek o této problematice na stránkách na‰eho ãasopisu objevuje. Jako ãlovûk, kterému není lho-
stejn˘ dal‰í osud na‰í planety, jsem uvítala odborn˘ ãlánek prof. Matou‰ka, jenÏ informuje o tom, co nejvíce 
vyvolává spory mezi zastánci a odpÛrci jadern˘ch elektráren – o meziskladu vyhofielého jaderného paliva.
Nesmím v‰ak zapomenout, Ïe se jedná o jeden úhel pohledu, jin˘ – jak víme – zastávají ekologiãtí aktivisté. Ti
chtûjí zcela uchránit svût pfied jadern˘m nebezpeãím a prosazovat hledání a vyuÏívání nov˘ch, ãist˘ch zdrojÛ 
energie ruku v ruce s co nejefektivnûj‰ím energetick˘m hospodafiením. Jaderná energetika ano, ãi ne? Dva rÛz-
né postoje, plno argumentÛ, a otázkou zÛstává, zda bojovat, ignorovat stanovisko druhé strany, anebo hledat
konsensus.V této souvislosti jako i v jin˘ch je potfiebné b˘t (a chtít b˘t) v prvé fiadû pravdivû, v‰estrannû infor-
mován a mít tak moÏnost o vûci poctivû pfiem˘‰let. Prof. Matou‰ek ve svém ãlánku v‰ak povaÏuje akce proti 
meziskladování vyhofielého jaderného paliva za projev naprosté neinformovanosti. 

Aãkoliv si v niãem nemÛÏeme b˘t úplnû jisti (to uÏ tak Ïivot nûjak zafiídil), pfiesto se vyplatí pokou‰et se a sna-
Ïit se hledat zpÛsoby, jak mûnit sebe i svût k lep‰ímu. Pokud moÏno v klidu a s úsmûvem. To a mnoho dobrého
v novém roce Vám pfieje za celou redakci

Mgr. Yvonne KONEâNÁ
‰éfredaktorka
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I kdyÏ ãlovûk v dne‰ní dobû nemá
mnoho ãasu se zastavit a pfiem˘‰let
o tom, co vlastnû proÏil a jak se mu
to ãi ono dafiilo, pfiesto pfielom mezi
rokem star˘m a nov˘m mÛÏe b˘t
vhodnou pfiíleÏitostí k bilancování.
Ohlédnete-li se, pane rektore, za ro-
kem 1997, co vám v jeho prÛbûhu
dûlalo nejvût‰í vrásky na ãele?
Myslím, Ïe totéÏ, co ostatním lidem v podobném 
postavení, jako je moje. TotiÏ ekonomické balíãky, po-
vodnû, nestabilita politická i spoleãenská. V obecnûj‰í
rovinû pak to, co jistû pociÈujeme v‰ichni: nedostatek
tolerance a ochoty nejen naslouchat, ale hlavnû po-
chopit stanovisko druhé strany, nedostatek kompe-
tentních a schopn˘ch lidí na místech, která nepfiiná-
‰ejí okamÏité vysoké zisky a jsou spí‰e urãena sluÏbû
spoleãnosti. Na druhé stranû pak nadbytek rychle
a bez nezbytn˘ch informací pfiijat˘ch a nûkdy i tvrdo-
hlavû prosazovan˘ch stanovisek, ãasto úãelovû vych˘-
len˘ch ve prospûch jedné strany.

Pokud jde o to, co se na VUT v uply-
nulém roce podafiilo realizovat,
s ãím jste vy sám osobnû nejvíce
spokojen?
V prvním okamÏiku mne napadla odpovûì, Ïe nic ta-
kového není. To bych ale byl velmi nespravedliv˘ ke
sv˘m spolupracovníkÛm, ktefií udûlali mnoho dobrého.
TakÏe teì mne zase napadá nûkolik desítek vûcí, na
které bychom mohli b˘t hrdí. Mám-li jmenovat jenom
jednu, pak asi dokonãení rekonstrukce objektu
PurkyÀova 118 (i kdyÏ oficiální kolaudace je stanovena
na zaãátek roku 1998), a to nejen proto, Ïe navzdory

mnoh˘m pochybovaãÛm se to podafiilo bez koruny
dluhu (pÛvodní plán, dokonce schválen˘ senátem
VUT, pfiedpokládal pÛjãku ve v˘‰i aÏ 180 milionÛ Kã),
ale zejména proto, Ïe to bude krásná budova, ve které
Fakulta chemická najde dÛstojné sídlo.

Jak vnímáte souãasnou situaci vyso-
k˘ch ‰kol v nelehké dobû, kterou
právû proÏíváme?
Vysoké ‰koly ve vût‰inû zemí svûta nemají na rÛÏích 
ustláno. PfiipomeÀme jen nedávno probûhlé student-
ské boufie v Nûmecku. Na‰e problémy jsou samozfiej-
mû je‰tû váÏnûj‰í a hlub‰í, ale to odpovídá na‰í celko-
vû nevyváÏené spoleãenské situaci a ãtyfiicetiletému
dûdictví. Jako technickou ‰kolu nás nejvíce musí zne-
pokojovat na‰e vztahy s prÛmyslovou sférou, které 
nejsou na standardní úrovni. Tady vidíme nejvût‰í
moÏnosti zlep‰ení na‰eho ekonomického i spoleãen-
ského postavení. A to nejen ‰koly jako instituce, ale
i osob zde zamûstnan˘ch.

V ãem si myslíte, Ïe mÛÏe nejvíce 
utrpût rozvoj VUT v dÛsledku vládní
politiky, která ne zrovna dostateãnû
zohledÀuje potfieby vysokého ‰kol-
ství?
Ve dvou vûcech. V prvé fiadû v nedostateãné motivaci
mlad˘ch pracovníkÛ, ze kter˘ch by vyrostli noví 
docenti a profesofii, nezatíÏení v‰emi moÏn˘mi zlozvy-
ky a deformacemi minula. Za druhé v absenci moti-
vaãních tlakÛ na realizaci hesla “vraÈme vûdu na vyso-
ké ‰koly”. To se t˘ká nejen strategie M·MT, ale i MPO
a dal‰ích.

Na co chcete v nejbliÏ‰í dobû zamû-
fiit své úsilí?
Na vytváfiení co nejlep‰ích podmínek pro ty, ktefií jsou
ochotni ‰kole odvádût ve‰kerou svou energii.
Realizace této koncepce v‰ak je v prvé fiadû v rukou
vedoucích ústavÛ a dûkanÛ. Dal‰ím velk˘m úkolem je
pfiíprava oslav v˘znamn˘ch v˘roãí VUT v roce 1999.
S tím souvisí i projekt Centra VUT, nebo – obecnûji
fieãeno – co nejvhodnûj‰í vyuÏití budovy na
Antonínské 1.

Mnoho lidí v dne‰ní dobû pr˘ podlé-
há skepsi a pesimismu. Jak vy sám
hledíte vstfiíc novému roku?
Mé okolí, vãetnû rodiny, mne oznaãuje za pesimistu.
Já tvrdím, Ïe jsem spí‰e realista. Tak se dívám i na nad-
cházející rok 1998. Myslím, Ïe bude tak dobr˘, jak
dobrá bude na‰e práce a její v˘sledky. A v tomto bodû
jsem dokonce mírn˘ optimista. 

Za rozhovor dûkuje
Yvonne KONEâNÁ

Foto: Pfiemysl JANÍâEK

Nov˘ rok bude tak dobr˘, jak bude dobrá na‰e práce a její v˘sledky
Na otázky odpovídá rektor VUT prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc.

Z kolegií rektora – ve zkratce

• Nov˘m námûstkem ministra ‰kolství, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy byl jmenován nûkdej‰í pfiedseda AS Univerzity
Palackého v Olomouci doc. Ing. Jan Hálek, CSc.

• Komise sloÏená ze zástupcÛ M·MT, rektorÛ, kves-
torÛ a Rady vysok˘ch ‰kol rozhodla, Ïe pravidla pro
rozdûlování finanãních prostfiedkÛ na vysoké ‰koly 
zÛstanou stejná jako v roce 1997. Není zpráv o tom,
do jaké míry se podafií naplnit odpisy, a nevyfie‰ena
zÛstává otázka pfiíspûvku na koleje a menzy.

• 18. 3. 1998 probûhne Veletrh pracovních pfiíleÏitostí
1998.

• Se správcem hradu Vevefií bylo dohodnuto, Ïe od
kvûtna roku 1998 budou v hradních prostorách vysta-
veny práce studentÛ Fakulty architektury a Fakulty 
v˘tvarn˘ch umûní VUT.

• Od ‰kolního roku 1998/99 bude na kolejích VUT 
realizován bezhotovostní platební styk s cílem zajistit
moÏnost vyuÏívání platebních karet pro platby 
v menzách.

• Oslavy VUT v roce 1999 budou zahájeny
Reprezentaãním plesem VUT v bfieznu 1999 a slav-
nostnû budou zakonãeny v listopadu 1999.

• ¤editel CVIS ing. V. Kfiivánek prezentoval moÏnosti
grafického informaãního serveru, kter˘ je vytvofien 
jako programová nadstavba informaãního systému
VUT. V souãasné dobû jsou na adrese http://gis.ro.vut-
br.cz dynamicky naplÀované WWW stránky „kurzy na
VUT“ a „personalistika“. Podobnû budou doplÀovány
dal‰í aplikace ãerpající ze stávajícího informaãního
systému. S pfiipomínkami se mohou uÏivatelé obracet
na garanta systému ing. J. Búfiila, pfiípadnû k fiediteli
CVIS. DûkanÛm fakult bylo doporuãeno zorganizovat
podobnou prezentaci na fakultách.

• Prorektor pro dislokaci a stavební ãinnost doc. Ing.
L. Hobst, CSc. informoval o moÏnosti raÏby pamûtní
stfiíbrné mince k v˘roãí VUT v nákladu 27 000 ks
v hodnotû à 200 Kã. V této vûci oãekává odhad dûka-
nÛ, jak˘ poãet mincí pro fakultní úãely pfiedpokládají.

• Na Ïádost zástupce SKM bylo rozhodnuto, Ïe zaãá-
tek ‰kolního roku 1998/99 bude 28. 9. 1998

• Zástupce SKM informoval o tom, Ïe v souãasné
dobû není ubytováno 1 044 studentÛ VUT. Souãasn˘

interval dojezdu, splÀující nárok na ubytování, je 130
minut.

• Rektor tlumoãil poÏadavek Rady studentÛ, aby se
vedení SKM ãastûji scházelo s kolejní radou.

• V leto‰ním roce oslaví Univerzita Karlova 650 let od
svého zaloÏení. Pfii této pfiíleÏitostí udûlí prestiÏní 
mezinárodní cenu Karla IV.
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Budoucnost centra distanãního vzdûlávání, rekon-

strukce budovy na Antonínské, pfiíprava rozpoãtu na

rok 1998 – to byla stûÏejní témata, která Akademick˘

senát VUT projednával na dvou sv˘ch zasedáních 

v listopadu loÀského roku.

Rozpoãet v zárodku
Návrh moÏn˘ch strategií pro pfiípravu rozpoãtu na rok
1998 pfiedloÏil senátorÛm doc. Petr Sáha, prorektor
pro rozvoj VUT. Poukázal v prvé fiadû na to, Ïe pfií-
pravné práce jsou komplikovány souãasn˘m stavem
na M·MT, kde z funkce námûstka ministra odstoupil
prof. Ondráãek v souvislosti se systémovou zmûnou
ve financování vysok˘ch ‰kol. Podle jeho slov vedení
VUT pfiedpokládá, Ïe rozpoãet roku 1998 se bude po-
hybovat v konstantní hodnotû leto‰ního roku.
Rozpoãtová filozofie se pfiitom bude drÏet tûchto hle-
disek:
1. Pfierozdûlit pfiíspûvek na tvÛrãí a vzdûlávací ãin-

nost v pomûru 1 : 5.
2. Nákladové koeficienty fakult ponechat v hodno-

tách pouÏit˘ch pfii normativním rozdûlení na
M·MT a pfiípadnû vypomoci tûm fakultám, které
prokazatelnû posílení budou potfiebovat. Jako
krajní mez poklesu rozpoãtu fakult je navrÏeno
10 % oproti roku 1997.

3. Omezit, pfiípadnû úplnû zru‰it nûkteré fondy
spravované centrálnû.

4. Prostfiedky na provoz centrálních útvarÛ ‰koly
stanovit jednotnû podle fyzick˘ch (pfiepoãten˘ch)
studentÛ, s v˘jimkou ekonomick˘ch fakult.

Akademick˘ senát vzal na vûdomí tuto zprávu a vyÏá-
dal si na dal‰í jednání rozpracovanou verzi návrhu
rozpoãtu.

Hospodafiení VUT skonãí pravdûpo-
dobnû deficitem
To byl hlavní dÛvod, kvÛli nûmuÏ kvestor zpracoval
materiál s názvem Oãekávan˘ v˘sledek hospodafiení
za rok 1997, zaslan˘ ãlenÛm AS VUT. Kvestor objasnil,
Ïe tento deficit se bude t˘kat pouze krytí odpisÛ,
a pfiedloÏil opatfiení k fie‰ení dané rozpoãtové situace.
Ta spoãívají ve striktním poÏadavku nepfiekroãit roz-
poãtem pfiidûlené finanãní prostfiedky na jednotliv˘ch
pracovi‰tích a dále v tom, Ïe ve‰keré zÛstatky budou
pouÏity právû na krytí odpisÛ. RovnûÏ se pfiedpokládá,
Ïe bude z prostfiedkÛ M·MT vrácena ãástka, kterou
VUT odvádí do státního rozpoãtu ze ziskÛ získan˘ch
nájmem nebytov˘ch prostor.
Akademick˘ senát tato opatfiení spolu s pfiedloÏen˘m
materiálem schválil. 

Otazníky kolem CDV
Pochybnosti o smyslu existence Centra distanãního
vzdûlávání na VUT v Brnû opakovanû vyjadfiovali 
nûktefií ãlenové AS VUT. Snad proto i vznikla Zpráva
o ãinnosti CDV VUT v Brnû, která spolu s Návrhem
koncepce distanãního vzdûlávání na VUT v Brnû byla
pfiedloÏena k projednání v senátu. Jeho ãlenové tak by-
li obeznámeni s v˘sledky komise pro zhodnocení CDV
na VUT, která v podstatû doporuãila pokraãovat v roz-
víjení distanãních forem vzdûlávání i aktivit v oblasti
celoÏivotního vzdûlávání a vytvofiit pro nû spoleãné
centrální pracovi‰tû. V diskusi na toto téma v‰ak nûk-
tefií senátofii projevili nesouhlas, a to zejména s my‰-
lenkou financovat tyto aktivity z fondÛ schválen˘ch
Vûdeckou radou VUT. Naopak se domnívají, Ïe by CDV
mûla b˘t samostatnou v˘dûleãnou jednotkou, nicménû
navrhli provést na fakultách prÛzkum s cílem zjistit po-
tencionální zájem o sluÏby CDV a pfiipravenost tyto
formy vzdûlávání uplatÀovat. *

Atraktivní Centrum VUT
âlánek o zámûrech vyuÏití objektu na Antonínské, 
oti‰tûn˘ na titulní stranû 5. ãísla “Událostí” v loÀském
roce, vybudil tehdy rozporuplné reakce i v fiadách
Akademického senátu VUT. 
V dobû, kdy vy‰lo najevo, Ïe ekonomika na‰í zemû pro-
chází krizí a potfiebuje injekci v podobû rozpoãtov˘ch
‰krtÛ, zdála se tehdy my‰lenka nároãné rekonstrukce
této stavby jako dobovû ponûkud nevhodná. Nakonec
v‰ak i senátofii uznali, Ïe by byla ‰koda nevyuÏít pfiíle-
Ïitosti, která se s blíÏícím se v˘roãím VUT 
nask˘tá v podobû mimorozpoãtového finanãního pfiís-
pûvku, natoÏ se této budovy ve prospûch státu vzdát.
VyÏádali si v‰ak podrobné informace o pfiipravovaném
projektu této rekonstrukce. 
JiÏ dfiíve byli senátofii seznámeni s filozofií vzniku
“Centra VUT”, která postupnû nab˘vala jasnûj‰ích rysÛ.
O tom, Ïe zde budou spoleãnû umístûna dÛleÏitá cent-
rální pracovi‰tû, slouÏící jak studentÛm, pedagogÛm,
tak i odborníkÛm z praxe, senátory znovu informovala
ve svém vystoupení prorektorka Zemánková a pouká-
zala také na moÏnosti organizovat zde pestr˘ spole-
ãensk˘ a kulturní Ïivot, spojen˘ s pofiádáním 
v˘stav, vûdeck˘ch konferencí, pfiedná‰ek, prezentací
novinek transferu technologií a dal‰ích akcí, jimiÏ VUT
mÛÏe v˘raznûji vstoupit do podvûdomí vefiejnosti. 
V atraktivnû poloÏeném Centru VUT mohou pfiípadní
zájemci nacházet první informace o studiu na VUT, ne-
bo o moÏnostech odborné spolupráce. 
Nûktefií senátofii vyuÏili nabídnuté pfiíleÏitosti zúãastnit
se v doprovodu prorektorky Zemánkové a pfiedsedy AS
VUT Ing. Zmrzlého prohlídky této pÛvodnû církevní
stavby z r. 1903.

–yk–

• O v˘hodách a perspektivách distanãního i celoÏi-
votního vzdûlávání pfiineseme informace v nûkte-
rém z pfií‰tích ãísel ãasopisu.

Foto: Anna Pecková

Zprávy z Akademického senátu

Stane se budova na Antonínské Centrem VUT? Vedení VUT o to kaÏdopádnû usiluje.
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V‰ichni se jistû shodneme na tom, Ïe uplynul˘ rok byl
skuteãnû nároãn˘ a události v nûm zamotaly hlavu
mnoh˘m. V dÛsledku zhor‰ení ekonomické situace
a následn˘ch “balíãkÛ” úsporn˘ch opatfiení muselo
vedení VUT nûkolikrát upravovat rozpoãet a svízelnû
hledat moÏnosti, kde vázat prostfiedky, kdyÏ je jich
i tak málo. Nicménû Ïivot na ‰kolách pokraãoval 
plynule dál a my se teì na konci roku 1997 ptáme
kvestora VUT RNDr. Alexandra âerného, s jak˘m 
v˘sledkem v hospodafiení do nového roku na‰e vysoká
‰kola vstupuje.

Pane kvestore, máme za sebou 
ponûkud komplikovan˘ rok 1997.
Jak hodnotíte hospodafiení na VUT 
v tomto roce, jak se na‰í ‰kole 
podafiilo zvládnout ona nezbytná 
restriktivní opatfiení?
Zvládnout je zkrátka musela. Pravdou ov‰em je, Ïe ne-
dostateãnost rozpoãtu byla velká. Víte, kdyby se jed-
nalo jen o ty dva “balíãky”, tak by to je‰tû ‰lo. Nám se
ov‰em stala ta vûc, Ïe M·MT pomûrnû ve znaãné mífie
nedokr˘valo plnû státní pfiíspûvek na odpisy hmotné-
ho a nehmotného investiãního majetku, navíc tyto
prostfiedky byly mezi jednotlivé ‰koly rozdûlovány ne-
rovnomûrnû. Pfiesto, Ïe nám tedy rostou odpisy (v le-
to‰ním roce byly ve v˘‰i 135 miliónÛ Kã oproti 109 mi-
liónÛm vloni), tak jsme vlastnû dostali státní pfiíspûvek
o 50 miliónÛ niÏ‰í. Koncov˘ pfiíspûvek pro VUT na
krytí odpisÛ totiÏ ãinil 86 miliónÛ a 50 miliónÛ nám
tak chybûlo. To byla obrovská disproporce. Druh˘m
problémem pak bylo vázání neinvestiãních v˘dajÛ,
ony proslulé balíãky, které se u nás promítly ãástkou
53,5 miliónÛ Kã pro celou ‰kolu vãetnû SKM, neboÈ
redukce se sice provádûla podle objemu státního pfiís-
pûvku na vzdûlávací a tvÛrãí ãinnost, ale vlastnû se
promítala do v‰ech sloÏek rozpoãtu.

V ãem se projevila tato redukce?
Pfiedev‰ím nikdo nedostal 14. plat, coÏ znamená, Ïe
prÛmûrn˘ plat nerostl tak, jak by mûl. Co se t˘ká pla-
tu pedagogÛ, ten se pohybuje trochu pod prÛmûrem
vysok˘ch ‰kol. Podle oficiální statistiky plnûní ukaza-
telÛ mzdové regulace M·MT zjistíme, Ïe na‰i ostatní
zamûstnanci (nepedagogové) se doslova potácejí na
samém konci platového Ïebfiíãku vysok˘ch ‰kol, jsme
asi tak tfietí od konce. Toto jsou váÏné signály, jimiÏ
jsme se nûkolikrát zab˘vali a hledali moÏnosti, jak pro-
nikavû zefektivnit celou fiadu ãinností. Je nanejv˘‰ nut-
né dát zamûstnancÛm za jejich práci takov˘ plat, aby
byl akceptovateln˘. JestliÏe je 10 procentní inflace, tak
jim nemohu dávat po tfii roky za sebou stejn˘ plat.

To je samozfiejmé. Hovofiil jste v‰ak
o fie‰ení t˘kajícím se zefektivnûní
ãinností. Co jste tím mínil?
Souvisí to pfiedev‰ím se vzdûlávací ãinností. Vedení
VUT jiÏ v tomto smûru podniká kroky. Máme totiÏ 
v porovnání s jin˘mi vysok˘mi ‰kolami ‰irokou ‰kálu 

nabízen˘ch a otevíran˘ch kurzÛ. Uãíme napfiíklad pro
10 studentÛ, zatímco jinde se uãí pro 20 a více.
Nechceme tyto kurzy redukovat na úkor kvality, totiÏ
Ïe by se studenti nenauãili to, co znát musí. Z ‰iroké
nabídky se vybere to, co je hlavní a nezbytné. 
Pokud jde o samotné hospodafiení, tam se v mnoha
pfiípadech efektivnost tûÏko mûfií. V kaÏdém pfiípadû
to znamená udûlat stejné mnoÏství práce s men‰ím
poãtem lépe placen˘ch zamûstnancÛ. Také objednání
si nûkter˘ch ãinností u externích firem pfiijde ‰kolu
podstatnû dráÏ, neÏ kdyÏ to zadáme na‰im pracovní-
kÛm. Víte, my nejme omezeni prostfiedky na mzdy, ale
celkov˘mi finanãními prostfiedky. ·kola obdrÏí koneã-
né mnoÏství penûz a v zásadû limit na mzdy nikdy ani
nedoãerpá, protoÏe náklady na vlastní provoz, napfi.
na energii, teplo atd., jsou rok od roku draÏ‰í.

S jak˘m v˘sledkem skonãí hospoda-
fiení VUT v roce 1997?
Skonãí nepatrnou ãástkou nad nulu na úrovni moÏná
sta tisícÛ korun. To jenom proto, Ïe byly dofie‰eny
mezi ministerstvy ‰kolství a financí v˘jimky a my jsme
napfiíklad mohli pouÏít prostfiedky z nájmu nebyto-
v˘ch prostor, které jindy zÛstávají pfiíjmem státního
rozpoãtu a jsou odvádûny do v‰eobecné pokladní
správy. Právû nedávno nám byly pfievedeny zpût do
na‰eho rozpoãtu jakoÏto prostfiedky urãené k dokrytí
odpisÛ. Navíc, i kdyÏ rozpoãet sám byl pomûrnû níz-
k˘, se nám podafiilo získat rÛzné dotace z prostfiedkÛ
jin˘ch ãástí rozpoãtu ministerstva a pouÏít je na krytí
speciálních nákladÛ (havarijní opravy, první vybavení
staveb apod.). Díky tomu – jak pfiedpokládám – ne-
skonãíme v úãetní ztrátû.
Víte, podobné problémy jsme mûli uÏ loni, kdy také
nebylo dokryto nûkolik desítek miliónÛ korun na 

odpisy investiãního majetku, ale na‰tûstí byly pomûr-
nû slu‰nû naplnûny rezervní fondy, takÏe bylo moÏno
pfied koneãnou uzávûrkou pronákladovat odpisy a vy-
tvofiit si tím FRIM.

Pot˘kaly se nûkteré fakulty v prÛbûhu
roku s finanãními problémy?
Otázkou je, co to je finanãní problém. Já si myslím, Ïe
finanãní problémy mûli v‰ichni a Ïe tfieba nemohli na-
kupovat to, co by normálnû potfiebovali – napfiíklad
pro materiálové vybavení v˘uky. NemÛÏeme si zastí-
rat, Ïe finanãní problémy nebyly. Ale nemuseli jsme
kvÛli nim omezit v˘uku, ani ji ukonãit dfiív. Myslím, Ïe
ná‰ management se osvûdãil v tom, Ïe dokázal praco-
vat s prostfiedky, které mûl k dispozici. Otázkou
ov‰em zÛstává, jak dlouho to tímhle zpÛsobem lze dû-
lat, neboÈ za takov˘ch podmínek neopravíte to, co je
tfieba opravit, a v‰echny takové nedostatky se ãasem
sãítají a nakonec i vymstí. Situace není dlouhodobû 
únosná ani z politického hlediska.

Tato va‰e slova uÏ vlastnû odpovída-
jí na otázku, kterou jsem vám také
chtûla poloÏit, a sice, zda se mohlo
u‰etfiit je‰tû více, nebo naopak, zda
hranice, kam se v úsporách za‰lo,
byla ta nejniÏ‰í moÏná?
Ale urãitû se dalo u‰etfiit více. Napfiíklad se nemuselo
vÛbec topit, svítit, telefonovat... Je pfiece nesmyslné se
tady bavit o tom, Ïe budeme vyuãovat jako v roce
1860, kdyÏ se v celém svûtû vyuãuje na urãité techno-
logické úrovni, nota bene jestliÏe jsme technická ‰kola.
Jistû by se dalo u‰etfiit, kdybychom nepouÏívali sluÏeb
CESNETU – tedy Internet. Ale jestliÏe to má uÏ kaÏd˘ 
v africkém vnitrozemí, tak proã by na‰i studenti a pe-
dagogové nemûli mít pfiístup k informacím do celého
svûta? 
Co se t˘ká platu, tam si myslím, Ïe se nacházíme 
v obou kategoriích na samé hranici únosnosti, takÏe
si nemyslím, Ïe by bylo moÏné u‰etfiit cokoliv. V‰ichni
tajemníci fakult maximálnû úãelnû hospodafiili.
Ov‰em staãí se projít po nûkter˘ch pracovi‰tích fakult
a zjistíme, Ïe jsme nemohli provést fiadu oprav a re-
konstrukcí, a já se kolikrát divím, Ïe ti lidé mohou 
v takovém prostfiedí vÛbec pracovat. Jak máte napfií-
klad vychovávat studenty architektury k vût‰í vníma-
vosti a estetické citlivosti v místnosti, která estetick˘m
hlediskÛm neodpovídá? Myslím, Ïe v takovém pfiípa-
dû se ‰etfií na nesprávném místû.

Jak se vÛbec dafiilo financovat plá-
nované stavební akce, zejména
komplexní realizaci rekonstrukce
b˘valé budovy Meopty?
Stavba naz˘vaná PurkyÀova 118 obsahuje dvû ãásti. Ta
první jiÏ byla slavnostnû otevfiena nûkdy v záfií roku
1996, druhá ãást je teì pfied dokonãením vãetnû vnitfi-
ního technologického vybavení chemick˘ch laboratofií.
Z celkov˘ch rozpoãtov˘ch nákladÛ okolo 350 miliónÛ

Na vzdûlávání mladé populace by se ‰etfiit nemûlo
S kvestorem VUT jak jinak neÏ o financích



jsme obrdÏeli 100 miliónÛ od ministerstva financí,
pak nûjaké pfiíspûvky od M·MT, av‰ak podstatnou ãást
jsme museli financovat z vlastního FRIMu. Pro pokrytí
prostfiedkÛ na provedení kompletace dodávky interié-
ru a jeho montáÏe zbudou je‰tû nepatrné náklady,
které bude nutno zaplatit v roce 1998. Tak se nám
podafiilo dodrÏet, co jsme si pfiedsevzali (tedy postavit
areál bez pÛjãky), a pfiitom celá stavba bude po archi-
tektonické i technologické stránce na slu‰né úrovni.

âasto sl˘chám na jednáních
Akademického senátu VUT názor, Ïe
by se mûly sníÏit prostfiedky urãené
pro celo‰kolská a rektorátní praco-
vi‰tû. V tomto roce se koneckoncÛ
právû v této sféfie podafiilo jisté 
finanãní prostfiedky uspofiit a pouÏít
je na krytí odpisÛ. Domníváte se, Ïe
lze tímto zpÛsobem pfiípadn˘ deficit
fie‰it i nadále a sniÏovat objem 
prostfiedkÛ pro tato pracovi‰tû?
Pfiednû musím pfiipomenout, Ïe Akademick˘ senát
VUT o rozpoãtu rozhoduje. Pokud jde o celo‰kolské
fondy, je tfieba také fiíct, Ïe vedení VUT má díky nim
moÏnost realizovat nûkteré strategické zámûry a smû-
ry rozvoje, napfi. rozvoj urãit˘ch disciplín, fakult nebo
poãítaãov˘ch sítí ãi knihoven atd. Myslím si, Ïe na ji-
n˘ch vysok˘ch ‰kolách srovnatelné úrovnû (napfi. na
Karlovû ãi Masarykovû univerzitû) je do centrálních

fondÛ smûfiován mnohem vût‰í objem prostfiedkÛ. Co
se t˘ká rektorátních útvarÛ, musíme zdÛraznit, Ïe je-
jich sluÏby mají celo‰kolsk˘ charakter. Otázka by tedy
mûla spí‰e znít, jak pofiídit tyto sluÏby co nejlépe 
a s co nejmen‰ími náklady. To je ov‰em tfieba objek-
tivnû posoudit a vést o tom konkrétní a vûcnou dis-
kusi. Myslím, Ïe tyto otázky jsou nûkdy zjednodu‰ová-
ny, i kdyÏ vûc je komplikovanûj‰í, neÏ se zdá.
Nezapomínejme, Ïe nûkteré sluÏby jsou nejefektivnûj-
‰í, pokud jsou koncentrovány, neboÈ se dají provést 
s nejmen‰ím poãtem lidí. My jsme v této oblasti 
nalezli s tajemníky spoleãnou fieã a na‰ím cílem je
provádût potfiebné ãinnosti s takov˘m efektem, aby
na na‰i hlavní ãinnost – totiÏ vzdûlávací a tvÛrãí – zby-
lo prostfiedkÛ co nejvíce. 

Vcházíme do nového roku, ãeká nás
pfiijetí  rozpoãtu VUT na rok 1998
a otázka, jak se bude dál rozvíjet ne-
jen VUT, ale celkovû vysoké ‰kolství
u nás. Jak˘ pfiístup by podle vás mûlo
M·MT zaujmout, aby rozvoj vyso-
k˘ch ‰kol stimulovalo – vÏdyÈ s rÛs-
tem a vy‰‰í kvalitou vzdûlání je spo-
jena prosperita i celková kulturnost
na‰í zemû?
KaÏdá spoleãnost mÛÏe dávat jen tolik, kolik si mÛÏe
dovolit. Nicménû na vzdûlávání mladé populace by se
‰etfiit nemûlo v Ïádném pfiípadû. Stávající situace, tedy

algoritmy, podle nichÏ se dnes prostfiedky na ‰koly
rozdûlují, jsou uÏ dnes pomûrnû pfiekonané a ekono-
mika vysokého ‰kolství by si zaslouÏila novou, po-
drobnou anal˘zu s ohledem na regionální ‰kolství
a dal‰í vazby. VÏdyÈ v˘kony jsou vzhledem k demo-
grafickému v˘voji jednotliv˘ch sloÏek v resortu M·MT
rÛzné. Nejmlad‰í populace klesá, kdeÏto vysoké ‰koly
zahrnují vy‰‰í procento populace, které se doÏaduje
vysoko‰kolského vzdûlání, aÈ uÏ na úrovni bakaláfiské,
ãi magisterské. Mûlo by se také pfiejít od extenzívního
pfiístupu k intenzívnímu neboli zavést kvalitativní 
odli‰ení.Tedy rozli‰it, které vysoké ‰koly jsou pouze 
edukativní (to znamená, Ïe se tam jen uãí) a které jsou
v pravém smyslu univerzitami, jejichÏ nezanedbatel-
nou souãástí je vûda, kterou je tfieba také financovat.
Dne‰ní doba vyÏaduje vzhledem ke globalizaci vûdec-
k˘ch problémÛ také globální pfiístup. V‰ichni spolu-
pracují se v‰emi, potfiebují pfiístup do v‰eho, coÏ
pfiedstavuje urãité náklady k zabezpeãení této vzá-
jemné komunikace a informovanosti. S ohledem na
tyto zmûny a potfieby je nutné, aby stát jasnû defino-
val vzdûlávací politiku a formuloval strategické zámû-
ry a cíle v oblasti vysokého ‰kolství. V nich by pak
mûlo najít své místo i VUT s tûmi zámûry dal‰ího roz-
voje, které si vyt˘ãilo.

Pane kvestore, dûkuji vám za rozhovor.

Yvonne KONEâNÁ
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V prÛbûhu necel˘ch dvou rokÛ do‰lo ke dvûma velmi nepfiíjemn˘m pfiípadÛm, pfii
nichÏ v dÛsledku neseriózní publikace byly po‰kozeny zájmy a dobré jméno
Vysokého uãení technického. Spoleãná pro oba pfiípady je velká neznalost proble-
matiky, o které autofii referovali. V prvním pfiípadû se publikace citelnû dotkla
Trent University v Nottinghamu, s níÏ tûsnû spolupracuje na‰e Fakulta podnika-
telská, a muselo následovat mnoho omluv a vysvûtlování, aby dobré vztahy zÛstaly
zachovány.
V druhém pfiípadû, na kter˘ nás upozornil námûstek ministra Ïivotního prostfiedí,
zaslal nedávno doktorand a odborn˘ asistent Fakulty podnikatelské s dal‰ím spo-
luautorem pfiíspûvek na Konferenci o technologii zpracování tuhého odpadu, 
konané v listopadu 1997 ve Filadelfii. V tomto pfiíspûvku se autofii dopustili fiady
velmi hrub˘ch chyb a nepfiesností, ãi dokonce uvádûli údaje evidentnû nepravdivé
(napfi., Ïe v âR se vyrábí 29 % elektrické energie v jadern˘ch elektrárnách ãerno-
bylského typu, o zdravotní závadnosti pitné vody v praÏském vefiejném rozvodu 
apod.). Navíc autofii nepouÏívají vÛbec citaãních odkazÛ, odkud pfiíslu‰né informa-
ce získali. Tento pfiípad je zvlá‰È závaÏn˘, neboÈ se nepfiíjemnû dotkl sociálnû 
a politicky tak citlivé oblasti, jakou je Ïivotní prostfiedí, a prokázal hrubé poru‰ení
základních akademick˘ch a etick˘ch zásad pfii publikování. Po‰kodil tak dobré jmé-
no âeské republiky na mezinárodní konferenci a dobré jméno Vysokého uãení
technického v odborn˘ch kruzích v zahraniãí i v tuzemsku. Po projednání v ko-
legiu rektora a ve vedení Fakulty podnikatelské bylo upu‰tûno od pfiísn˘ch perso-
nálních opatfiení, protoÏe se jedná o mladého pracovníka, navíc cizince, kter˘ pfied
nedávnem utrpûl znaãn˘ osobní neúspûch. Takov˘ nebo podobn˘ pfiípad se v‰ak
jiÏ nesmí opakovat a musí b˘t pro v‰echny na‰e pracovníky, zejména mladé, velmi
váÏn˘m pouãením.

Jakkoliv je tento pfiípad nepfiíjemn˘, byl bych velmi nerad, kdyby mûl vést k zavá-
dûní nûjaké cenzury. Pí‰i o tom proto, Ïe jisté tendence k tomu se v na‰í akade-
mické obci vyskytují. Nedávno jsem se musel postavit proti snaze zavést na jednom
ústavu proceduru u publikací typu: zpracoval – kontroloval – schválil. Takové 
postupy patfií nepochybnû do v˘roby, nikoli v‰ak do akademického prostfiedí, kde
jedním z faktorÛ zvy‰ujících prestiÏ vûdecké práce je autorské právo a uznání 
prvenství. Nechceme a nebudeme proto zavádût ani ãásteãné schvalování publikací
pfied odesláním, protoÏe by tím mohla b˘t potlaãována svoboda bádání a publiko-
vání a mohlo by dojít k dotãení autorsk˘ch práv. Musíme v‰ak trvat na poÏadavku
vysoké vûdecké a odborné kvality publikací, na naprosté pravdivosti, kritiãnosti 
a serióznosti pfii publikování s tím, Ïe autor plnû osobnû odpovídá za pfiípadné 
dÛsledky publikace. Publikace není akt k získání nûjak˘ch bodÛ ve v˘kazech akti-
vit (tzv. bobfiíkÛ), ãi k formálnímu plnûní poÏadavkÛ k disertaci nebo k habilitaci.
Publikace je velmi závaÏn˘ akt sdûlení získan˘ch poznatkÛ vûdecké a vefiejné 
komunitû. Seriózní autor, zvlá‰tû mlad˘, si zabezpeãí posouzení pfied odesláním
publikace sám a ve vlastním zájmu. K tomu je v‰ak tfieba vychovávat pfiedev‰ím
doktorandy a na‰e mladé pracovníky. Nezastupitelnou úlohu zde musí sehrát 
radou a pfiíkladem ‰kolitelé, vedoucí ústavÛ a v‰ichni ostatní zku‰ení autofii. 
V tomto svûtle se ukazuje, Ïe nároãnost pfii schvalování ‰kolitelÛ je tfieba zvy‰ovat.

Prof. Ing. Jaroslav KADRNOÎKA, CSc.
prorektor pro tvÛrãí ãinnost

Publikovat bez cenzury, ale s plnou osobní zodpovûdností
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Informace pro zájemce o získání 

titulu EUR ING – euroinÏen˘r

O pfiiznání titulu EUR ING jsme informovali jiÏ v ãasopise Události na VUT ã. 4 a 5
loÀského roku. Oznamujeme jména pracovníkÛ jednotliv˘ch fakult VUT v Brnû,
ktefií byli povûfieni dûkanem pfiíslu‰né fakulty vyfiizováním agendy Feani EUR ING.

JUDr. Marie Urbancová, vedoucí
studijní oddûlení FAST VUT
Brno, Vevefií 95, tel. 05/7261120

PhDr. Irena Cinková, vedoucí
studijní oddûlení FS VUT 
Brno, Technická 2, tel. 05/41142141

Marie Hostová, vedoucí
studijní oddûlení FEI VUT
Brno, Údolní 53, tel. 05/43167340

Ludmila Sklenáfiová, vedoucí
studijní oddûlení FT VUT Zlín
nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, tel. 067/7610111

Jarmila Kadalová
studijní oddûlení FCH VUT
Brno, Veslafiská 230, tel. 05/43210394

Marcela SURÁ

3. pfiedvánoãní koncert

Pfiedvánoãní koncert, jako obvykle pofiádan˘ v aule Rektorátu VUT, se jiÏ stal dob-
rou tradicí na‰í ‰koly.Ten v pofiadí tfietí se uskuteãnil 12. prosince 1997 a na 
pozvání rektora VUT se jej mûli moÏnost zúãastnit vûdeãtí a pedagogiãtí pracovníci
na‰í ‰koly a dal‰í v˘znamní hosté odjinud. Na snímku vlevo zachytil ná‰ fotograf
jednoho z nich – rektora TU Wien prof. dr. Petra Skalického s chotí.Tak jako loni
zde opût vystoupili studenti Hudební fakulty Janáãkovy akademie muzick˘ch umû-
ní v Brnû spolu se sv˘mi pedagogy. Mezi nimi úãinkoval sám dûkan této fakulty
doc. Bohumil Smejkal (na snímku vpravo). Na koncertu zaznûly napfiíklad skladby
Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho, nechybûla ov‰em ani recitace ãeské
a moravské poezie. Bystré oko na‰eho fotografa zachytilo stfiípky oné slavnostní, 
vánoãnû vy‰Àofiené atmosféry, která celou akci doprovázela.                              –yk–

Foto: Pfiemysl JANÍâEK

Scuola Superiore Enrica Mattei v Milánû, Itálie 

nabízí 50 stipendií pro studium programu MEDEA ve

‰kolním roce 1998/99. Jedná se o inÏen˘rské studium

v oblasti energie, kontroly Ïivotního prostfiedí a eko-
nomie.

Pro koho::
Postgraduální studenti se zájmem o práci ve firmách
a institucích zab˘vajících se energetikou a rÛzn˘mi 
aspekty Ïivotního prostfiedí. Vût‰ina pfiedná‰ek je 
v ital‰tinû, od 1. ãervna  se pofiádá intenzivní kurz 
italského jazyka, kter˘ je téÏ stipendiem pokryt.
Doba konání::   ·kolní rok 1998/99
Termín pfiihlá‰ek::   15. února 1998
Dal‰í informace::   tel.::   0039 2 52058960

fax:: 0039 2 52058937
e-mail:: info@scuolamattei.eni.it
Internet:: http://www.eni.it/scuolamattei

Nabídka studia akademického programu ERODO-

TOS na Akademii pro podporu mezinárodní kultury

a vûdecké spolupráce v Luganu, ·v˘carsko. Obory:

Strojní, elektrotechnické a báÀské inÏen˘rství, meta-

lurgie, ekonomické vûdy.  ·kolné a poplatky: zápisné

1 000 USD, roãní ‰kolné 4 500 USD, ubytování a stra-

va za rok: 2 000 USD, poplatek za diplom 1 500 USD. 

Pro koho::
Bakaláfiské studium 2 roky, inÏen˘rské studium 2 roky,
doktorandské studium 1 rok
Dal‰í informace::   tel.::   0041 91 967 1489

fax::   0041 91 967 2110
e-mail::   info@apics.com
Internet:: http://www.apics.com/erodotos/presen-
tation.htm

Mezinárodní letní prázdninov˘ kurz na Friedrich-

Alexander Universität, Erlangen – Norimberk,

Nûmecko. Dûjiny, kultura, literatura, jazykové kurzy,
exkurze do Berlína, cena 1 000 DEM vãetnû ubytování.

Pro koho::   
V‰ichni studenti
Doba konání::   4. – 28. srpna 1998
Dal‰í informace::   tel.:: 0049 9 131 85 4800

fax:: 0049 9 131 85 6335
Internet:: http://www.uni-erlangen.de

Letní jazyková ‰kola na Oxford Brookes University.

UÏ sedmé pokraãování kaÏdoroãní akce. Jsou nabí-

zeny tyto speciální kurzy: V‰eobecn˘ kurz angliãtiny

– lep‰í zaãáteãníci aÏ pokroãilí; Angliãtina pro aka-

demické úãely – stfiednû pokroãilí aÏ pokroãilí;

Pfiípravn˘ kurz angliãtiny pro studium na univerzi-
tách; stfiednû pokroãilí. Poplatek za kurz je 590 GBP.

Doba konání::
1. kurz tfii t˘dny od 13. ãervence do 31. ãervence 1998
2. kurz tfii t˘dny od 3. srpna do 21. srpna 1998
3. kurz tfii t˘dny od 24. srpna do 11. záfií 1998
Dal‰í informace::   tel.:: 0044 1865 484893

fax:: 0044 1865 484894
e-mail:: cce@brookes.ac.uk

Na Zahraniãním oddûlení rektorátu jsou k nahléd-

nutí tyto katalogy:

MBA Casebook – ManaÏerské studijní progra-
my na pfiedních svûtov˘ch univerzitách a institutech.

International Education Casebook
– Informace o studijních programech a postgraduál-
ních kurzech na univerzitách po celém svûtû.

Dal‰í informace::
Internet:: http://www.casebooks.co.uk 

RNDr. K. MIKULÁ·EK
zahraniãní odd. Rektorátu VUT

Nabídky do‰lé na Zahraniãní oddûlení Rektorátu VUT



Prof. Ing. Franti‰ek Babinec, CSc.

obor: procesní inÏen˘rství
pracovi‰tû: Ústav procesního a ekologického 
inÏen˘rství Fakulty strojní VUT 

Narodil se 18. 11. 1947 v Tiché. Po absolotoriu na
Fakultû strojní VUT v Brnû nastoupil roku 1971 do
VÚCHZ v Hradci Králové, kde spolupracoval pfii fie‰e-
ní státních úkolÛ fázové rovnováhy a zkapalÀování
zemního plynu. Po tfiíleté praxi zahájil studium fiádné
vûdecké aspirantury na katedfie chemick˘ch zafiízení.
Kandidátskou disertaãní práci na téma Spolehlivost
sloÏit˘ch chemicko–inÏen˘rsk˘ch systémÛ obhájil
v roce 1979. Po aspirantufie zÛstává na katedfie jako
odborn˘ asistent. V roce 1983 byl jmenován docen-
tem. Spolupracoval s fiadou prÛmyslov˘ch podnikÛ
pfii fie‰ení úloh souvisejících s bezpeãností procesních
zafiízení (napfi. Spolana Neratovice, JE Dukovany,
Chemopetrol Litvínov, DEZA Vala‰ské Mezifiíãí aj.)
Kromû problematiky bezpeãnostního inÏen˘rství se ve
své vûdeckov˘zkumné a publikaãní ãinnosti také zab˘-
val oblastí “umûlé inteligence”, zejména pak v˘vojem
systému pro podporu rozhodování s vyuÏitím fuzzy 
logiky. V roce 1993 úspû‰nû obhájil habilitaãní práci
pod názvem Fuzzy Engineering. Je fie‰itelem a spolu-
fie‰itelem grantov˘ch úkolÛ GAâR, podílel se i na fie-
‰ení zahraniãních projektÛ. Na základû pfiedná‰kové
ãinnosti v oblasti „Chemical Process Safety” byl pozo-
rovatelem agentury USAID pozván v roce 1996 na
krátkodob˘ studijní pobyt v USA. V souãasné dobû je
‰kolitelem nûkolika doktorandÛ Ústavu procesního
a ekologického inÏen˘rství FS. 

Prof. Ing. arch. Jan Bukovsk˘, DrSc.

Obor: architektura
pracovi‰tû: Ústav pozemního stavitelství Fakulty 
stavební VUT v Brnû

Narodil se 25. 6. 1930 v Mladé Boleslavi. Roku 1953
absolvoval Fakultu architektury âVUT v Praze. Po tfií-
letém pÛsobení v Ústavu dûjin architektury v Brnû
pfie‰el na katedru konstrukcí pozemního stavitelství,
kde pracuje dodnes. Roku 1990 byl jmenován docen-
tem a v roce 1995 obhájil habilitaãní práci “Ochrana
historick˘ch zfiícenin, archeologick˘ch památek 
a celkÛ”. 
Dlouho fiadu let se vûnuje otázkám v˘voje na‰í archi-
tektury v kontextu architektury evropské, dále proble-
matice památkové péãe, zejména v rovinû architekto-
nické úpravy a rekonstrukce památek. DÛslednû sle-
doval zejména dvû stûÏejní témata - v˘zkum loret a v˘-
zkum kartuziánské architektury v ãesk˘ch zemích a na
Slovensku. Kromû bohat˘ch znalostí architektonic-
k˘ch i obecnû historick˘ch prokázal ve sv˘ch pracích
téÏ schopnost vûdecké syntézy, coÏ dosvûdãuje i fakt,
Ïe obhájil vûdeck˘ titul DrSc.
Poznatky ze své bohaté vûdeckov˘zkumné i odborné
ãinnosti vkládal do pedagogické práce. Je autorem
rozsáhl˘ch skript Dûjiny stavitelství, vydan˘ch v Brnû
roku 1991. Se studenty zpracovává fiadu zajímav˘ch
studií, z nichÏ je tfieba uvést napfiíklad návrh rekon-
strukce kapitulní sínû Starobrnûnského klá‰tera.

Prof. Ing. Milan Drdák, CSc.

obor: materiálové inÏen˘rství
pracovi‰tû: Ústav chemie potravin a biotechnologií
Fakulty chemické VUT Brno

Narodil se 12. 6. 1949 ve Vsetínû. Studoval na
Chemickotechnologické fakultû SV·T v Bratislavû, na
které pak pfiedná‰el nejprve jako odborn˘ aspirant
a od roku 1984 jako docent 9 pfiedmûtÛ fiádného stu-
dia. Vûdecké úsilí úspû‰nû orientoval do oblasti hod-
nocení barviv a barevnosti potravináfisk˘ch produktÛ.
Je autorem nebo spoluautorem 2 celostátních vysoko-
‰kolsk˘ch uãebnic a 7 skript. Vedl velk˘ poãet diplo-
mov˘ch prací a vypracoval téÏ ãetné posudky na 
diplomové práce. Pod jeho vedením docílila fiada stu-
dentÛ, doktorandÛ a aspirantÛ v˘born˘ch v˘sledkÛ
a úspûchÛ. Publikoval v na‰ich i zahraniãních ãasopi-
sech práce vysoké odborné úrovnû. Je autorem mo-
nografie Objektivizácia hodnotenia farby niektor˘ch
potravin a 16 autorsk˘ch osvûdãení nebo patentÛ.
Jako pfiedseda stojí vãele Potravináfiské sekce SCH.
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Pfiedstavujeme novû jmenované profesory VUT

Není samozfiejmû v na‰ich moÏnostech, abychom na stránkách tohoto ãasopisu v nezbytné ‰ífii ãtenáfie seznámili se jmenovan˘mi profesory tak, jak by si to jejich nûkoli-
kaleté a mnohostranné tvÛrãí a pedagogické pÛsobení zaslouÏilo.Proto jsme vybrali z jejich bohatého profesního Ïivotopisu jen ty nejzákladnûj‰í informace, které nastíní
aspoÀ v hrub˘ch rysech obraz jejich dosavadní praxe a úspûchÛ.
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Prof. RNDr. Josef Janãáfi, CSc.

obor: makromolekulární chemie
pracovi‰tû: Fakulta chemická VUT

Narodil se 22. 12. 1957 v Kyjovû. Absolvent
Pfiírodovûdecké fakulty Masarykovy univerzity v Brnû
zahájil svou odbornou kariéru na VÚMCH Brno
a ÚMCH âAV Praha. Zásadním obratem v jeho profe-
sionálním rÛstu bylo pÛsobení na Instituto of
Materials Science, University of Connecticut. Zde pro-
kázal své schopnosti, neboÈ pomûrnû brzy byl jmeno-
ván docentem a stal se fieditelem projektu National
Institute of Health: Aplikace vláknov˘ch kompozitÛ ve
stomatologii. Po návratu do âeské republiky nastoupil
v roce 1994 na Fakultu chemickou VUT v Brnû, habi-
litoval se pro obor materiálové inÏen˘rství a zapojil se
do vûdeck˘ch a pedagogick˘ch aktivit nové fakulty.
Stal se fie‰itelem nûkolika v˘znamn˘ch projektÛ a ‰ko-
litelem doktorandÛ. Publikoval nebo pfiipravil do tis-
ku 63 pÛvodních sdûlení, 3 monografie, vût‰í poãet
pfiedná‰ek a 6 patentÛ. Pfiipravovaná monografie
Composites with Engineered Interphases byla navrÏe-
na jako uãebnice pro novû zaveden˘ obor Interphases
and Adhesion in Polymer Composites na univerzitû
v Connecticutu. Odborné práce prof. Janãáfie patfií
k absolutní ‰piãce v oboru fyziky a mechaniky kom-
pozitních materiálÛ v biomedicínsk˘ch aplikacích, jak
na domácí, tak i na mezinárodní úrovni, o ãemÏ svûdãí
bohat˘ citaãní index. 

Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.

obor: procesní inÏen˘rství
pracovi‰tû: Ústav procesního a ekologického 
inÏen˘rství Fakulty strojní VUT v Brnû

Narodil se 1. 6. 1954 v Brnû. V roce 1978 absolvoval
Fakultu strojní VUT v Brnû, na které nûkolik let exter-
nû vyuãoval. Po odchodu z V˘zkumného ústavu 
chemick˘ch zafiízení v Brnû se stal odborn˘m asisten-
tem a pozdûji docentem na zmínûné fakultû. Roku
1995 byl jmenován do pozice vedoucího odboru
“Procesy I” Ústavu procesního a ekologického inÏe-
n˘rství FS VUT v Brnû.
Jako pedagog se zaslouÏil o zavádûní nov˘ch pfiedmû-
tÛ do v˘uky a od poãátkÛ svého pÛsobení na VUT
o vyuÏívání v˘poãetní techniky ve v˘uce. V zaãátcích
své vûdeckov˘zkumné ãinnosti se zamûfioval na v˘z-
kum aparátÛ pro v˘mûnu tepla v procesním prÛmyslu,
pozdûji pak fie‰il otázky sniÏování spotfieby energie
v procesním prÛmyslu prostfiednictvím integrace pro-
cesÛ. V poslední dobû také vûnuje pozornost ‰kodli-
v˘m emisím. V˘sledky své rozsáhlé vûdeckov˘zkumné
ãinnosti pravidelnû publikuje v na‰ich i mezinárodních
ãasopisech a na konferencích. Je jedním z redaktorÛ
mezinárodního ãasopisu Heat Transfer Engineering 
a fie‰itelem nûkolika mezinárodních projektÛ. Jako 
inÏen˘rské dílo mezinárodního v˘znamu lze uvést vy-
tvofiení pÛvodní metody a programového systému pro
v˘poãet pfienosu tepla radiací u trubkov˘ch svazkÛ, 
kter˘ pfievzala pfiední americká organizace HTRI.

Prof. Ing. arch. Helena Zemánková,
CSc.

obor: architektura
pracovi‰tû: Ústav v˘robních a uÏitkov˘ch staveb
Fakulty architektury v Brnû

Narodila se 18. 8. 1942 v Prostûjovû. V letech 1960–
–1966 studovala na Fakultû stavební VUT v Brnû, kde
po svém tfiíletém pÛsobení v praxi zakotvila jako od-
borná pracovnice a posléze asistentka. Od roku 1988
pak pÛsobila jako docentka na Fakultû architektury.
V souãasné dobû také vykonává funkci prorektorky
pro zahraniãní styky VUT.
SvÛj profesní Ïivot zamûfiovala pfiedev‰ím na navrho-
vání v˘robních objektÛ a prÛmyslov˘ch zón a na
zvlá‰tní zóny – podnikatelská a inovaãní centra a tech-
nopole. Intenzivnû se rovnûÏ zab˘vá problematikou
rekonverze uvolnûn˘ch v˘robních areálÛ. Pod jejím
pedagogick˘m vedením vznikal v prÛbûhu let soubor
studentsk˘ch prací, vût‰inou vynikající úrovnû, kter˘ je
zaloÏen na tûsné vazbû se souãasnou praxí. Své boha-
té znalosti a zku‰enosti uplatnila i jako hostující pro-
fesor na univerzitách ve Francii. V˘sledky rozsáhlé
spolupráce na mezinárodní úrovni i organizaãní talent
aktivnû vkládá i do nynûj‰í funkce prorektorky VUT.
Rozsáhlá je téÏ její vlastní tvÛrãí ãinnost a trval˘ kon-
takt s praxí, dokumentovan˘ úãastí v architektonic-
k˘ch soutûÏích i zpracováním konkrétních projektÛ.
Z nich je moÏno zmínit napfiíklad studii 
nového vyuÏití vy‰kovského cukrovaru, rekonverzi 
budovy Meopty ãi pfiestavbu jádra mûsta Bfieclavi.

Na základû dostupn˘ch dokumentÛ zpracovala Y. Koneãná
*Redakce dûkuje v‰em profesorÛm, ktefií propÛjãili pro potfieby 

ãasopisu své fotografie.

Pfiedstavujeme novû jmenované profesory VUT
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V minulosti se uskuteãÀovaly pravidelné konference se zamûfiením na regulaci 
a automatizaci v energetice.
Energetika v té dobû byla plnû v rozvoji, a tudíÏ i soustfieìovala zájem odborníkÛ
a technické vefiejnosti. V prÛbûhu dal‰ího v˘voje, kdy se skonãila v˘stavba elektrá-
ren na pevné palivo a projektovány byly jaderné elektrárny, do‰lo k pfieru‰ení pra-
videlného styku technické vefiejnosti s v˘‰e uveden˘m odborn˘m zamûfiením.
Tradice pofiádání konferencí byla obnovena organizací:
• 1995: Nové smûry automatizace energetick˘ch procesÛ ve Zlínû
• 1996: Riadenie v energetike ’96 v Bratislavû
V souãasnosti probíhají rekonstrukce fiídících a informaãních systémÛ elektráren-
sk˘ch i teplárensk˘ch provozÛ, a tím je vyvolávána potfieba vyjasÀování poÏadavkÛ
provozovatelÛ a moÏností dodavatelÛ.
Cílem konference je poskytnutí pfiíleÏitosti v˘mûny informací a zku‰eností o sou-
ãasném stavu a dal‰ím v˘voji úrovnû projektování a realizace fiídících systémÛ 
energetick˘ch procesÛ a navázání odborn˘ch partnersk˘ch stykÛ mezi inÏen˘ry,
pracovníky zab˘vajícími se v˘zkumem, v˘robou, dodávkami i provozem automati-
zaãních zafiízení energetick˘ch procesÛ.
Obsahovou náplní bude informace o nov˘ch i souãasnû vyuÏívan˘ch metodách 
fiízení v˘roby a dodávky energií, informace o fiídicích a informaãních systémech
pouÏívan˘ch pro fiízení energetick˘ch procesÛ, informace o jejich v˘zkumu, v˘voji,
projektování, v˘robû, nasazování, provozu, údrÏbû, kvalitû a o jejich ekonomickém
a ekologickém pfiínosu s dÛrazem na vztah ãlovûk – technika – prostfiedí

Tématické okruhy
• Moderní metody automatického fiízení pouÏitelné pfii fiízení energetick˘ch procesÛ 
• ¤ídicí algoritmy a filozofie fiízení energetick˘ch procesÛ
• Optimální fiízení provozu zdrojÛ elektrické a tepelné energie
• Dispeãerské systémy pro fiízení a monitorování energetick˘ch procesÛ
• Provozní zku‰enosti z automatizace v˘roby, pfienosu a spotfieby elektrické energie
• Provozní zku‰enosti z automatizace v˘roby, rozvodu a spotfieby tepla
• Provozní zku‰enosti ze spolupráce se systémem UCPTE a vliv této spolupráce na   

fiízení v˘robních blokÛ
• Komplexní fiízení energetického hospodáfiství stfiedních a velk˘ch odbûratelÛ 

energií
• Diagnostika energetick˘ch zafiízení
• Zvy‰ování bezpeãnosti a spolehlivosti energetick˘ch zafiízení
• Ekonomické a ekologické aspekty automatizace energetick˘ch procesÛ

Organizaci konference pfievzali
• Fakulta technologická ve Zlínû, VUT v Brnû
• âEZ, a. s.
• Teplárenské sdruÏení âeské republiky
• Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislavû
• Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

Podporující sdruÏení
• DAAAM – Danube Adria Association for Automation and Manufactoring – Vienna
• DAAAM – âeská republika

Garantem konference je prof. Ing. Jaroslav Balátû, DrSc., VUT v Brnû,
Fakulta technologická v Zlínû.

Adresa sekretariátu konference
Katedra automatizace a fiídicí techniky Fakulty technologické ve Zlínû, VUT v Brnû
Doc. Ing. Vladimír Va‰ek, CSc. – pfiedseda organizaãního v˘boru
Ing. Ivana Vachutová – sekretariát
nám. TGM 275, 762 72 Zlín
Tel./Fax: + 420 67 7211521
e-mail: AEP98@zlin.vutbr.cz

V˘zva úãastníkÛm
– Organizaãní v˘bor zve v‰echny zájemce – odborníky, ktefií se chtûjí zúãastnit 
jako pfiedná‰ející nebo jako posluchaãi.
– Jednacími fieãmi jsou ãe‰tina, sloven‰tina, angliãtina, nûmãina (bez pfiekladÛ).

V˘stavka automatizaãní techniky bude zorganizována v první den
konference, tj. dne 19. 5. 1998 v dobû od 8.30 do 18.00 hod. Bude instalo-
vána v pfiedsálí konferenãního sálu.

Termíny:
15. 1. 1998 – uzávûrka pfiedbûÏn˘ch pfiihlá‰ek úãastníkÛ vãetnû pfiihlá‰ení 

pfiedná‰ky s anotací v rozsahu 10 fiádek,
15. 2. – oznámení autorÛm o zafiazení pfiedná‰ky, zaslání druhé informace 

a pfiedbûÏného programu,
15. 3. 1998 – uzávûrka závazn˘ch pfiihlá‰ek a odevzdání pfiíspûvkÛ jako hotov˘ch 

podkladÛ pro tisk (max. 5 stran A4 ve dvou vyhotoveních),
– uzávûrka pfiihlá‰ek k úãasti na v˘stavce

Místo pofiádání konference
ACADEMIA CENTRUM ZLÍN,
Mostní 5139, 762 72 Zlín
• pfiedná‰kov˘ sál,
• v˘stavka ve vestibulu

Îádáme ãtenáfie, aby informovali o konferenci moÏné a dosud neinformované 
zájemce ze svého okolí.
Ubytování bude rezervováno ve Zlínû, resp. v blízkém okolí. Stravování bude zaji‰-
tûno v místû organizování konference.

Jaroslav BALÁTù
Vladimír VA·EK

Informace o pfiípravû 3. mezinárodní konference

Nové smûry automatizace energetick˘ch procesÛ ’98
ve dnech 19. – 20. kvûtna 1998 ve Zlínû



Na Fakultû chemické
VUT probûhl 26. listo-
padu 1997 v pofiadí jiÏ
3. roãník semináfie
Fyzika a chemie
molekulárních
systémÛ. Prv˘ roã-
ník tohoto semináfie
se uskuteãnil v roce
1995 pod zá‰titou

rektora MU prof. E. Schmidta a mûl ukázat ve‰keré vû-
decké aktivity brnûnského regionu v této perspektivní
oblasti jak v teorii, experimentu, tak i pfiípadn˘ch apli-
kacích. Semináfi leto‰ní byl tematicky zúÏen na ty
pfiedná‰ky, které se zab˘valy problematikou struktu-
rálních a elektronick˘ch vlastností molekulárních
struktur.
Ve futurologicky ladûném úvodu pod názvem
Neelastická tunelová spektroskopie molekul pfiednesl
prof. F. Schauer z FCH VUT pfiedná‰ku o souãasn˘ch
technikách studia jednotliv˘ch molekul a pfienosu exci-
tací v nich. Dr. Matûjka z ÚMCH AV âR Praha refero-
val o v˘znaãn˘ch strukturálních vlastnostech trojdi-
menzionálních materiálÛ v pfiedná‰ce Polymerní sítû.
Ing. J. Pospí‰il z ÚMCH AV âR v Praze pojednal o sta-
bilitû a stálosti molekulárních materiálÛ v pfiedná‰ce
Fotodegradace a fotostabilizace polymerÛ. Prof. 
P. Pelikán ze STU Bratislava v pfiedná‰ce vysoké úrovnû
Modelovanie plastov pfiednesl souãasné moÏnosti 
v˘poãtÛ energetické struktury nûkter˘ch polovodiãÛ
a supravodiãÛ. Prof. S. Ne‰pÛrek z ÚMCH AV âR Praha

pfiiblíÏil souvislosti mezi chemickou kompozicí boã-
ních skupin nov˘ch materiálÛ pro elektroniku – poly-
silylenÛ – a jejich transportními vlastnostmi v pfiedná‰-
ce Nové typy polysilylenÛ a jejich transport náboje.
Dr. K. Navrátil (spolu s dr. J. ·ikem a prof. 
J. Humlíãkem) z PfiF MU v pfiedná‰ce Optická aktivita
polysilynenÛ pfiedloÏili interpretaci optick˘ch 
absorpãních spekter a optick˘ch konstant polysilylenÛ.
Dr. V. NadaÏdy (spolu s dr. I. Thurzo a prof. 
R. Durn˘m) z FZU SAV a FE STU Bratislava pfiednesli
nûkteré nejnovûj‰í, v celosvûtové literatufie akceptované
v˘sledky mûfiení defektivních stavÛ v amorfním kfiemí-
ku metodou Q-DLTS-Defektne stavy v a-Si: H. Doc. 
J. Cirák z FE STU Bratislava referoval v pfiedná‰ce
Posuvné prúdy v LB filmoch o velmi zdafiilém monito-
rování rÛstov˘ch fází tûchto monomolekulárních 
filmÛ.
Na semináfii zaznûla fiada referátÛ pojednávajících
o nov˘ch molekulárních materiálech pfiipraven˘ch
velmi nekonvenãními technikami.
Doc. H. Biedermann z MFF UK Praha pouÏil pro v˘robu
fluorovan˘ch plazmatick˘ch polymerÛ vf napra‰ování
v zajímavém reÏimu autoregulace plazmatu –
– Plazmatické polymery pfiipravované napra‰ováním.
Práce v této perspektivní oblasti FCH VUT byly shrnu-
ty ve tfiech kolektivních pfiíspûvcích, které vystihují 
poslední nadûjné v˘sledky skupiny fyziky FCH.
Pfiedev‰ím Ing. O. Salyk (s Mgr. P. Horváthem a prof.
F. Schauerem) z FCH VUT Brno v pfiedná‰ce
Netradiãní pfiíprava orientovan˘ch a plazmatick˘ch
polysilylenÛ poukázali na v˘znaãné zlep‰ení fiady

vlastností a na nûkteré jevy v polymerních polysilyle-
nech pfiipraven˘ch na Fakultû chemické v Brnû. Dále
Mgr. R. Handlífi (s Ing. M. Weiterem a prof. 
F. Schauerem) pfiedloÏili v pfiedná‰ce Studium metas-
tabilních stavÛ v poly(methyl- phenyl silylenu) nové
pohledy na metastabilitu v této skupinû perspektiv-
ních materiálÛ. A koneãnû Ing. A. Poruba (s Mgr. 
P. Horváthem) z FCH VUT Brno v pfiíspûvku Studium
luminiscence v a-Si:H pfiipraveném v mikrovlnném
plazmatu ukázali na v˘znaãné moÏnosti elektrolumi-
nescence v amorfním kfiemíku pfiipraveném na FCH.
Konference je pokryta z hlediska obecn˘ch informací
i na stránce Internetu www.fch.vutbr.cz/mol, kde 
bude postupnû dostupn˘ i sborník (vydávan˘ i v kla-
sické formû) s fotografiemi pfiedná‰ejících bûhem
pfiedná‰ky.
Zdá se, Ïe semináfi postupnû nab˘vá podoby periodic-
ké konference v oboru Molekulárního inÏen˘rství
a získává pozornost odborníkÛ, ktefií pracují v této
nové perspektivní oblasti. Byl hojnû nav‰tíven dokto-
randy jak z FCH, tak i MFF UK v Praze, ktefií mohli jed-
nak ãerpat z pfiedná‰ek ãeln˘ch odborníkÛ a rovnûÏ
pfiedloÏit své v˘sledky pfied velmi nároãn˘m publi-
kem. Lze si jen pfiát, aby nov˘ a perspektivní obor
Molekulární inÏen˘rství, vyuÏívající poznatky fyziky,
chemie a elektroniky, na‰el na VUT Ïivnou pÛdu.

Prof. Ing. Franti‰ek SCHAUER, DrSc.
FCH VUT v Brnû

Fakulta chemická VUT Brno
3. semináfi Fyzika a chemie molekulárních systémÛ

Fakulta chemická bilancovala

Fakulta chemická ukonãila prv˘ pûtilet˘ cyklus a v ãer-
venci 1997 opustilo prvních 32 absolventÛ svoji Alma
mater. To je dobr˘ dÛvod k poãáteãnímu souborné-
mu bilancování, pfii nûmÏ byly zhodnoceny v˘sledky
v˘chovnû-vzdûlávací, vûdecko-v˘zkumné a ostatní 
odborné ãinnosti fakulty a porovnány s pÛvodními
pfiedstavami a koncepcemi, podle nichÏ byla fakulta 
zaloÏena a které slouÏily jako strategické zámûry 
v poãáteãních letech jejího budování.

Fakulta chemická Vysokého uãení technického v Brnû
byla obnovena rozhodnutím Akademického senátu
VUT ze dne 26. kvûtna 1992 a oficiálnû byla zaloÏena
v listopadu 1992, kdyÏ v˘uka byla zahájena s v˘znam-
nou pomocí Pfiírodovûdecké fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brnû v záfií 1992. Rozhodnutí o obnovení 
fakulty vycházelo z potfieb kompletace oborÛ VUT
a tlaku trhu práce ve spádovém území, tj. moravsk˘ch

a dal‰ích pfiilehl˘ch regionech, kde byla pociÈována
pfietrÏka ve v˘chovû civilních inÏen˘rÛ chemie, k níÏ
do‰lo v padesát˘ch létech. Fakulta mohla navázat na
bohaté tradice brnûnského chemického vysokého
‰kolství, které se datují od zfiízení brnûnského tech-
nického uãili‰tû, zaloÏeného v roce 1849, brnûnského
technického ústavu, vzniklého jeho transformací 
v r. 1867, a vysoké ‰koly technické, datované od 
r. 1873. Fakulta se opírá o svoji hlavní tradiãní histo-
rickou linii, která poãíná zfiízením odboru chemického
inÏen˘rství na b˘valé c.k. âeské vysoké ‰kole technické
v Brnû (zaloÏené 1899), jenÏ vznikl v r. 1911. Odbor
chemického inÏen˘rství brnûnské techniky stál u zrodu
Pfiírodovûdecké fakulty brnûnské univerzity 
v r. 1919, takÏe jeho ústavy anorganické chemie 
a analytické chemie byly aÏ do druhé poloviny dvacá-
t˘ch let vyuÏívány Masarykovou univerzitou, která
o sedmdesát let pozdûji tuto kolegiální sluÏbu stejnû

nezi‰tnû vrátila obnovené chemické fakultû (rovnûÏ
zaãínající od naprosté nuly) v podobû externí v˘uky
nûkter˘ch základních disciplín a propÛjãením laborato-
fií pro v˘uku v prvém roce existence chemické fakulty.

Koncepce v˘stavby a organizaãní
struktura fakulty
Na jafie 1992 vypracovala z povûfiení tehdej‰ího rektora
Prof. Ing. Emanuela Ondráãka, CSc. iniciativní skupi-
na brnûnsk˘ch chemikÛ (z vût‰í ãásti b˘val˘ch absol-
ventÛ chemické fakulty) základní koncepãní doku-
ment pro schvalovací fiízení na VUT a akreditaãní fiízení
u pfiíslu‰né komise vlády âR, jímÏ obnovená fakulta
úspû‰nû pro‰la v prosinci 1992. Tento dokument 
obsahuje základní koncepci v˘stavby fakulty, která je
zcela netradiãní. Na jeho základû byla v roce 1993 pro-
zatímním vedením vypracována a vûdeckou radou
VUT schválena prvá ucelená koncepce rozvoje fakulty,
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která byla poté potvrzena v dal‰ím akreditaãním fiízení
v dubnu 1994 (jímÏ povinnû pro‰ly v‰echny chemic-
kotechnologické fakulty vysok˘ch ‰kol v âR).
Pro obnovenou fakultu je typické, Ïe nezaloÏila v‰ech-
ny chemickotechnologické obory analogicky podob-
n˘m ‰kolám v Praze, Pardubicích, Bratislavû a pÛvodní
fakultû v Brnû, ale prioritnû jen obory odpovídající
potfiebám trhu práce potenciálního spádového území,
pochopitelnû s pfiihlédnutím k dynamicky se mûnícímu
technicko–ekonomickému prostfiedí âR a rozvojov˘m
tendencím chemického prÛmyslu a jin˘ch odvûtví
(v âR i evropském a globálním mûfiítku), zamûstnáva-
jících chemické inÏen˘ry (farmaceutick˘, petroche-
mick˘, spotfiební, potravináfisk˘ prÛmysl, prÛmysl sta-
vebních hmot, rozvíjející se prÛmysl ochrany Ïivotní-
ho prostfiedí, státní správa, samospráva, ‰kolství, zdra-
votnictví, zemûdûlství, armádní a bezpeãnostní sloÏky,
poÏární sbory, tûÏba a zpracování surovin, hutnick˘,
strojírensk˘ a elektrotechnick˘ prÛmysl aj. vãetnû 
obchodních a marketingov˘ch organizací, sluÏeb a do-
pravy). V souladu s vypracovanou anal˘zou trhu práce
byly zaloÏeny pouze ãtyfii studijní obory inÏen˘rského
studia a v prÛbûhu prv˘ch let jen jeden (zatím více-
ménû souborn˘) obor bakaláfiského studia sériového
typu k umoÏnûní zájemcÛm sloÏit po ukonãení prvé
fáze studia bakaláfiské zkou‰ky (pfiehled oborÛ studia
viz tab. 1). Pouãeni vlastním Ïivotem a zejména proni-
kavû se mûnícím ekonomick˘m prostfiedím, zaklada-
telé fakulty se rozhodli, aby studijní obory, jakkoliv 
relativnû pfiesnû vymezeny, byly koncipovány co nej‰í-
fieji, aby pfii dostateãné profesionální hloubce dovoli-
ly absolventÛm adaptabilitu na konkrétní potfieby in-
Ïen˘rské praxe a moÏnosti trhu práce. Fakulta je také 
dimenzována racionálním zpÛsobem, pfiihlíÏejícím ke
kvalifikovanû odhadnut˘m potfiebám pracovního trhu
a moÏnostem umístit absolventy na odpovídajících
funkcích, ãemuÏ odpovídá cílov˘ celkov˘ poãet studen-
tÛ cca 700 v horizontu kolem 2002–2003. Tento po-

ãet se bude ov‰em naplÀovat postupnû, dosavadním
limitem byly velmi stísnûné prostory. Tomuto trendu
odpovídá i strm˘ nárÛst zájmu o studium (viz tab. 2),
kter˘ v‰ak z právû uveden˘ch dÛvodÛ nemohl b˘t
brán v úvahu jako podstatn˘ aÏ do pfiijímacího fiízení
v leto‰ním roce, které jiÏ mohlo respektovat perspek-
tivu zvût‰ení prostor fakulty v r. 1998.
Ve srovnání s analogick˘mi institucemi doma i v za-
hraniãí je struktura fakulty nekonvenãní. Prioritnû 
totiÏ nebyly vybudovány ústavy (katedry) základních
pfiedmûtÛ (matematiky, fyziky, anorganické, organické,
analytické a fyzikální chemie), ale vertikálnû budova-
né ústavy, zaji‰Èující stejnojmenné obory, do nichÏ
jsou, podle oborové pfiíbuznosti, inkorporována od-
dûlení, zaji‰Èující v˘uku základních pfiedmûtÛ. Pfiitom
se dbá, aby zcela obecné pfiedmûty (matematika aj.)
byly vyuãovány dodavatelsky jin˘mi institucemi, které
mají pfiíslu‰né ústavy vybudovány na vysoké úrovni
v rámci VUT (FEI). Podobnû odborné i ekonomické
dÛvody napovídají pfiijatému principu úzkého propo-
jení s jin˘mi fakultami VUT a zejména PfiF MU, kde na
základû prv˘ch let existence fakulty a vzájemné koor-
dinace v˘ukov˘ch programÛ s chemick˘mi a bioche-
mick˘mi obory této fakulty bylo dosaÏeno velmi efek-
tivní vzájemné spolupráce pfii v˘uce, která se zvolna
blíÏí reciprocitû, pfiiãemÏ zejména disciplíny biologic-
kého charakteru jsou zaji‰Èovány dodavatelsky z PfiF
MU. Úzká spolupráce pfii v˘uce kromû jiÏ zmínûn˘ch
pfiíkladÛ existuje s FS VUT, FT VUT, PF MU, MZLU
a VA. Vesmûs jde o reciprocitu. Lze snadno prokázat,
Ïe tento systém (k nûmuÏ kromû racionálních dÛvodÛ
pfiispûla i finanãní a prostorová omezenost) je spojen
s nejniÏ‰ími srovnateln˘mi náklady. Navíc se vyznaãu-
je pozitivním efektem interinstitucionální spolupráce,
která se kladnû projevuje i v jin˘ch oblastech odborné
ãinnosti a napomáhá integraãním tendencím v rámci
VUT, které fakulta od svého vzniku aktivnû podporu-
je, jakoÏ i k budování brnûnské vûdecké komunity.

Nejvût‰ím v˘znamem tohoto netradiãního organizaã-
ního pfiístupu je moÏnost souãasného budování celé
vertikální struktury, tj. technologick˘ch disciplín vedle
základních a jejich spojení v jednom ústavu, vytváfiení
potfiebného vzájemného respektu pfiírodovûdn˘ch
a technologick˘ch disciplin, jakoÏ i pfiesného poznání,
co a proã je tfieba, v jak˘ch souvislostech a s jak˘mi 
cíli uãit.

Personální a materiálnû-technické
podmínky pro ãinnost fakulty
Aby fakulta mohla úspû‰nû plnit své poslání, musí mít
s k˘m, kde a na ãem. NemÛÏe b˘t pochyb o tom, Ïe 
fakultu tvofií pfiedev‰ím její vûdecko–pedagogick˘ 
kolektiv, kter˘ je jejím nejcennûj‰ím kapitálem. Na
rozdíl od nûkter˘ch nov˘ch ‰kol a fakult (které podle
vzoru nûkter˘ch „kamenn˘ch“ institucí) utápûjí pení-
ze v cihlách, skle a betonu a honosí se rozsáhl˘mi
a pfiepychov˘mi stánky, v nichÏ chybí to hlavní – ‰piã-
koví a odbornou vefiejností uznávaní pedagogové
a vûdci, zakladatelé fakulty se odpoãátku zamûfiili na
to hlavní – na získání zku‰en˘ch uãitelÛ. KaÏd˘, tro-
chu zku‰en˘ ‰éf (poãínaje pfiedsedou JZD) dobfie ví,
Ïe instituce se nedá budovat jinak a naopak vynikající
lidé si dokáÏí vydob˘t ostatní podmínky, pfiinesou
s sebou invenci, projekty a znalosti (i známosti, 
potfiebné k získání dal‰ích lidí, zafiízení, pfiístrojÛ a va-
zeb na dal‰í ekonomické subjekty). V prv˘ch létech
budování fakulty bylo k dispozici jiÏ jen nûkolik b˘va-
l˘ch absolventÛ chemické fakulty, ktefií mohli zajistit 
iniciální fázi jejího rozbûhu. Transformující se spoleã-
nost a restrukturalizace a restrikce nûkter˘ch institucí
umoÏnila získat nûkolik vysoce kvalifikovan˘ch speci-
alistÛ v Brnû, rozpad spoleãného federálního státu
pfiispûl k rozhodnutí nûkter˘ch ‰piãkov˘ch vûdecko-
-pedagogick˘ch pracovníkÛ ãeské národnosti opustit
pÛsobi‰tû v Bratislavû. Díky tomu získala fakulta pfie-
dev‰ím svého prvého a souãasného dûkana Prof. Ing.
Lubomíra Lapãíka, DrSc., kter˘ ode‰el z atraktivní
funkce prorektora STU v Bratislavû, aby se s obûtavostí
a elánem sobû vlastním pustil do nelehkého díla – vy-
budování Chemické fakulty. Správnû pochopil, Ïe
hlavním ãlánkem je vytvofiení jádra vûdecko-pedago-
gického sboru, kter˘ je respektován. A tak základy 
vûdecko-pedagogického sboru – vedle nûkolika pra-
covníkÛ, ktefií pfii‰li z FAST VUT a PfiF MU, jakoÏ i dal-
‰ích brnûnsk˘ch institucí, jako VÚVL, VA, VTÚO, VÚV,
VÚMCH, tvofiila fiada pracovníkÛ z CHTF STU
v Bratislavû a z jin˘ch míst. V této souvislosti byl za-
znamenám v˘znamn˘ problém: na rozdíl od v‰ech
ãesk˘ch univerzitních mûst (s v˘jimkou Prahy), není
vytvofien na VUT a zfiejmû ani jinde v Brnû (pravdûpo-
dobnû pro tradiãní Ïabomy‰í postoj mûstského zastu-
pitelstva) jak˘koliv podpÛrn˘ systém umoÏÀující fie‰it
bytovou situaci ‰piãkov˘ch pracovníkÛ. Tak do‰lo
k tomu, Ïe asi 5 mimofiádn˘ch odborníkÛ, ktefií byli
rozhodnuti pfiejít na fakultu, ode‰lo na hor‰í místa
(Opava, Ostrava aj.), kde v‰ak snadno vyfie‰ili svoji by-
tovou situaci.
Pfies tyto problémy, díky systematické péãi a pfii trvalé
nároãnosti se podafiilo, Ïe fakulta má nejkvalitnûj‰í 
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sloÏení v rámci VUT, pokud jde o podíl profesorÛ
a docentÛ v rámci vûdecko-pedagogického sboru 
(50 %). Navíc fakulta dbá, aby v‰ichni docenti byli ha-
bilitovaní a v‰ichni kmenovû pÛsobící profesofii byli
nositeli druhého vûdeckého titulu – DrSc. Pfiitom je
v‰eobecnû známo, Ïe fakulta má vypracovaná v rámci
VUT nejtvrd‰í kritéria pro habilitaãní a profesorská
jmenovací fiízení (nûkolikanásobnû pfiekraãující poÏa-
davky pfiijaté na VUT). Fakulta se rozhodla srovnávat
se s jin˘mi konkurenãními institucemi ve svém oboru
a pfievzala v zásadû kritéria platná na V·CHT v Praze
a v CHTF v Pardubicích, neboÈ chce poctivû obstát
v odborné konkurenci a nemá za to, Ïe prestiÏ ‰koly je
dána poãtem nositelÛ titulÛ, nebo dokonce její veli-
kostí, jak mylnû soudí nûktefií kolegové z jin˘ch fakult,
ktefií nepochopili, Ïe lep‰ího postavení VUT lze do-
sáhnout jen podstatn˘m zkvalitnûním jeho vûdecko-
-pedagogického sboru.
NejváÏnûj‰ím problémem, hodnotíme-li podmínky
pro ãinnost fakulty, jsou její prostorové podmínky,
pro nûÏ se fakulta, jak bylo námi koneãnû dfiíve pfied-
povûdûno, dostává v tomto roce do superkritického
stavu. Zfiejmû nemá smysl pfiipomínat známá smûrná
ãísla M·MT z roku 1992/93, podle nichÏ mají mít che-
mickotechnologické fakulty hodnû pfies 30 m2 na stu-
denta, neboÈ tohoto stavu Ïádná ãeská ‰kola nedosa-
huje. Naproti tomu PUâ (plocha uÏitková ãistá) ob˘-
vaná Chemickou fakultou v souãasné lokalitû
(Veslafiská 230), tj. 3 140 m2 , pfiedstavuje jen pouhou
ãtvrtinu ploch v dfiívûj‰ích objektech chemické fakulty
(ÎiÏkova 17, Gorkého 7 a Jaselská 18), z nichÏ ani
hlavní budova (v dobû obnovení fakulty z témûfi dvou
tfietin uvolnûná) paradoxnû nebyla chemická fakultû
pfiidûlena, aã byla pro tento úãel postavena, vybavena
a dovybavena (speciální vzduchotechnika, chemická
kanalizace, neutralizaãní jímka, chemické skladové 
infrastruktury aj.).
KaÏd˘ si dokáÏe vypoãítat, Ïe pfii souãasném poãtu stu-
dentÛ FCH (pfies 500) ãiní PUâ na 1 studenta kolem
zcela zoufal˘ch 6 m2, coÏ je asi polovina toho, co se
pfiedpokládá na nejménû nároãnou v˘uku (filosofie,
práva aj.), kde nejsou zapotfiebí laboratorní provozy.
Pfiíslu‰níci akademické obce fakulty oceÀují úsilí rek-
tora VUT prof. Ing. Petra Vavfiína, DrSc. a kvestora
RNDr. Alexandra âerného pfii budování nového 
dÛstojného stánku fakulty v objektu PurkyÀova 118,
pfiíznivû lokalizovaného k naplÀování dal‰ích inte-
graãních procesÛ na VUT, které podstatnû zlep‰í pod-
mínky fakulty pro její práci. V zakládacích a dal‰ích
strategick˘ch koncepãních dokumentech fakulty z let
1993–4 je serioznû doloÏen a vypoãten v pfiíslu‰ném
ãlenûní potfiebn˘ rozsah PUâ, odpovídající 10 500m2

(kter˘ je znaãnû niÏ‰í neÏ pÛvodní rozsah fakultních
objektÛ, pronikavû niÏ‰í neÏ zmiÀované smûrné ãíslo,
a co více, podstatnû niÏ‰í ve srovnání s nûkter˘mi 
fakultami VUT, u nichÏ se v pfiepoãtu na studenta 
oprávnûnû povaÏují za pfiimûfiené daleko men‰í plo-
chy, neÏ u chemickotechnologick˘ch fakult.)
Pokud jde o materiálnû-technické vybavení, tj. spo-
tfiební materiál jako sklo, chemikálie a pfiístrojové 
vybavení bûÏn˘mi laboratorními pfiístroji a nároãnou
pfiístrojovou technikou, nechci na tomto místû vzná-

‰et obvyklé stesky na nedostatek financí. To by bylo la-
ciné, a navíc jde o v‰eobecn˘ problém vzhledem k ná-
roãnosti chemického laboratorního provozu jen více
zdÛraznûn˘. Zde je na místû ukázat, jak se vedení fa-
kulty dokázalo vyrovnat s touto (pro nûkteré kolegy
nefie‰itelnou) problematikou a jak se stalo, Ïe fakulta
jednak plní své pedagogické úkoly a souãasnû doká-
zala v historicky krátkém období vybudovat závidûní-
hodn˘ pfiístrojov˘ park, tvofiící ucelen˘ systém, kter˘
mÛÏe b˘t zapojen i k fie‰ení nároãn˘ch v˘zkumn˘ch 
úkolÛ a sluÏeb servisního charakteru. V dobû, kdy do-
cházelo k ru‰ení rÛzn˘ch ústavÛ, dále z darÛ, odpisÛ
na jin˘ch institucích a repasí nûkteré star‰í, ale je‰tû
morálnû moderní pfiístrojové techniky, byly získávány
pfiístroje a spotfiební materiál z minimálních dotací
pro laboratofie. Vedle toho byl soustfieìováním inves-
tiãních prostfiedkÛ z dotací, grantÛ a v˘nosÛ hospo-
dáfiské ãinnosti vybudován podle dlouhodobé kon-
cepce soubor nákladné pfiístrojové techniky, budova-
n˘ centrálnû, tj. v celofakultním vlastnictví se správou
a sluÏebností ústavÛ, kter˘ je takto zbaven ústavního
sobectví. Tímto zpÛsobem se podafiilo vybudovat jak
základní soubor pfiístrojÛ pro testování materiálÛ, tak
zejména pro instrumentální analytickou chemii, zahr-
nující pfiístroje pro emisní spektroskopii, absorpãní
spektroskopii ve v‰ech oblastech elektromagnetické-
ho spektra, separaãní techniky (plynovou i kapalino-
vou chromatografii s progresivními detekãními princi-
py vãetnû hmotnostního), pfiístroj s indukãnû vázanou
plasmou aj. vedle souboru pfiístrojÛ pro plasmoche-
mické úpravy povrchÛ aj. V‰echny uvedené pfiístroje
slouÏí v˘uce.

V˘chovnû-vzdûlávací proces a jeho
v˘sledky
Fakulta zahájila v˘uku ve ‰kolním roce 199/93 s v˘z-
namnou pomocí vûdecko-pedagogick˘ch pracovníkÛ
PfiF MU, jsouc sama prakticky bez prostfiedkÛ. V prvém
roce její existence byl rozpoãet fakulty 83 000,— Kã a na
pfielomu roku 1992/93 ãinil fyzick˘ stav vûdecko-pe-
dagogick˘ch pracovníkÛ 4,8. Do prvého roãníku bylo
z uchazeãÛ o studium na PfiF MU vybráno 27 prv˘ch
studentÛ (fiada jich nedokonãila studium, naproti to-
mu v prÛbûhu studia pfiestoupili studenti z PfiF MU
v Brnû, z CHTF STU v Bratislavû a z V·CHT
v Pardubicích, takÏe poãet studentÛ paradoxnû pfii vy-
soké nároãnosti narÛstal). V souvislosti s postupn˘m
prÛnikem fakulty do povûdomí laické i odborné 
vefiejnosti a s roz‰ifiováním znalostí o studijním pro-
gramu i budované úrovni fakulty strmû narÛstal zájem
o studium, jak je moÏno dokumentovat ze statistic-
k˘ch údajÛ (viz tab. 2).
Na Chemické fakultû nebyl realizován pochybn˘ ex-
periment s tzv. „rozvolnûn˘m“ zpÛsobem studia, ale
byl zaveden základní pevn˘ v˘ukov˘ systém s men‰ím
poãtem voliteln˘ch pfiedmûtÛ, pfiedev‰ím ve speciali-
zacích. Základní (pfiírodovûdné) a inÏen˘rské prope-
deutické pfiedmûty jsou lokalizovány do spoleãné 
v˘uky. Zcela spoleãná v˘uka je realizována v prv˘ch 5
semestrech, od 6. semestru se v˘uka dûlí, av‰ak zÛstá-
vá (podle semestrÛ klesající) v˘mûra spoleãné v˘uky 
inÏen˘rsko-technologick˘ch a právnû-ekonomick˘ch

disciplín. 10. semestr je vûnován v˘hradnû diplomové
práci, kdyÏ práce na ní je zahajována v 9. semestru
v rámci tzv. „laboratofie oboru“. Téma k v˘bûru je vy-
hla‰ováno v 8. semestru. ¤ada témat je brána z praxe,
zásadnû jde o práce experimentálního charakteru,
ãást prací je konána na externích pracovi‰tích a vede-
na externími specialisty.
Díky uvedenému v˘ukovému systému bylo do v˘uky
zavedeno 103 povinn˘ch a voliteln˘ch kurzÛ, které
jsou pfiedná‰eny ve zdrcující vût‰inû profesory a do-
centy. Na fakultû tã. pÛsobí 52 externích vûdecko-pe-
dagogick˘ch pracovníkÛ (tento poãet je dán odborn˘-
mi, ekonomick˘mi a prostorov˘mi dÛvody). Není 
tajemstvím, Ïe v chemii a chemické technologii má 
v˘znamné místo praktická v˘uka, proto studium na
chemickotechnologick˘ch fakultách má obecnû b˘t
dotováno nejvy‰‰ími prostorov˘mi a finanãními zdro-
ji. âtenáfie asi pfiekvapí, Ïe ve studijním programu 
figuruje, díky nezmûrné obûtavosti a invenci vûdecko-
-pedagogického sboru, jiÏ celkem 42 laboratorních
praktik (asi pûtina se realizuje na externích pracovi‰-
tích).
Zvlá‰tností fakulty je vybudování dvoustupÀového
systému environmentální v˘uky, kter˘ respektuje
zvlá‰tní postavení chemie a chemické technologie
v prosazování ãist‰ích technologií jako poÏadavku 
trvale udrÏitelného rozvoje, pfiiãemÏ prv˘m stupnûm
(reprezentovan˘m 5 pfiedmûty) procházejí v prv˘ch 3
letech studia v‰ichni posluchaãi. Druh˘ stupeÀ je
pfiedstavován komplexním v˘ukov˘m programem 
oboru „Chemie a technologie ochrany Ïivotního pro-
stfiedí“ a jeho prÛniky do ostatních oborÛ zejména
v problémech odpadÛ, legislativy ochrany Ïivotního
prostfiedí, dekontaminace a sanace Ïivotního prostfiedí,
recyklace a problémech ãist‰í produkce.
Fakulta postupnû akreditovala tfii obory postgraduál-
ního (doktorandského studia), které jsou pevnû navá-
zány na obory inÏen˘rského studia a rozvíjejí se v sou-
vislosti s vûdecko-v˘zkumn˘mi programy fakulty.
Díky svému odbornému postavení je fakulta pofiada-
telem dal‰ích v˘ukov˘ch aktivit. K nim patfií od roku
1995 pofiádané Kvalifikaãní kurzy ekologického mini-
ma, dále kurzy instrumentální stopové anal˘zy a po-
dobné akce v oboru makromolekulární chemie, kom-
pozitních materiálÛ, molekulární elektroniky aj.
Vedoucí vûdecko-pedagogiãtí pracovníci fakulty jsou
zapojeni v pre- a postgraduální v˘uce na jin˘ch ‰ko-
lách a fakultách, zejména na PfiF MU a VA v Brnû,
CHTF UP v Pardubicích, V·CHT v Praze a pÛsobí v rÛz-
n˘ch kurzech v rámci napfi. Institutu pro do‰kolování
zdravotnick˘ch pracovníkÛ v Praze a v Brnû a v kur-
zech pro specialisty NATO-PfP.

Dûní na fakultách
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V˘sledky vûdecko-v˘zkumné 

a ostatní odborné ãinnosti fakulty
Chemie a chemické technologie jako souãasnû pfiíro-
dovûdné i technické obory se bûÏnû vyznaãují sklo-
nem k vûdecko-v˘zkumné ãinnosti, zaloÏené na inten-
zivní experimentální ãinnosti, spojené nejen s pozná-
váním podstaty procesÛ, probíhajících v hmotû, zvlá‰tû
Ïivé, ale zejména orientací na nové materiály a pro-
dukty s vysokou uÏitnou hodnotou ve v‰ech oblastech
lidsk˘ch aktivit.
Vûdecko-v˘zkumná ãinnost fakultního kolektivu byla
zahájena po nastûhování (1993) do souãasného ob-
jektu (kde bylo jen asi 6 laboratofií, ve kter˘ch bylo
nutno od základu inovovat elektrické rozvody, vodo-
vodní a plynovou instalaci a doplnit odtahy). Pro za-
ji‰tûní v˘uky byla fiada kanceláfií a jin˘ch provozÛ pfie-
budována, takÏe nyní (na úkor pracoven a uãeben) 
existuje v objektu Chemické fakulty pfies 30 laboratofií
a mûfiících místností, které umoÏÀují doãasn˘ a na-
mnoze improvizovan˘ laboratorní provoz, vyuÏívan˘
i pro v˘zkum. Ve vûdeckov˘zkumné ãinnosti zpoãátku
navázali vedoucí pracovníci na své dfiívûj‰í (v fiadû pfií-
padÛ velmi rozsáhlé) v˘zkumné aktivity.
Vedle v˘zkumu, kter˘ je rozvíjen na ústavech dílãími
smûry, navazujícími na v˘uku v chemii materiálÛ a ma-
teriálovém inÏen˘rství, spotfiební chemii a polygrafii,
molekulární elektronice, potravináfiské chemii a bio-
technologiích a v chemii a technologii ochrany Ïivot-

ního prostfiedí, byl postaven celofakultní v˘zkumn˘
program, zamûfien˘ na alternativní vyuÏití nûkter˘ch
odpadov˘ch materiálÛ z energetiky a alternativní vyu-
Ïití pfiírodních surovin, zejména biomasy a zuhelnûné
biomasy (napfi. jihomoravsk˘ch lignitÛ), jako zãásti
obnoviteln˘ch surovin. Kromû toho jsou nûktefií pra-
covníci, zvlá‰tû díky sv˘m dfiívûj‰ím aktivitám, zapoje-
ni do práce na mezinárodních projektech na nûkte-
r˘ch speciálních a globálních problémech (spojen˘ch
s environmentálními otázkami a demilitarizaãními
technologiemi).
Pfiehled v˘sledkÛ vûdeckov˘zkumné ãinnosti nejlépe
dokumentuje Zpráva o ãinnosti Chemické fakulty
VUT, vydaná v r. 1997, která podle bûÏnû pfiijat˘ch sci-
entometrick˘ch metod, pfiedev‰ím podle publikaãní
ãinnosti, prezentuje v˘sledky vûdeckov˘zkumné ãin-
nosti za léta 1993–1996 (tab. 3).
Tabulka jasnû ukazuje, Ïe i relativnû mal˘ kolektiv, je-
-li spojen kolektivním úsilím a je-li budován s pocti-
vou snahou o vysokou kvalitu ve svém celkovém v˘-
konu, a zejména ve v˘konu per capita, nepochybnû
pfiedstihuje kolektivy v‰ech ostatních fakult VUT, a jak
si jiÏ pov‰imli ãlenové akreditaãní komise pfii druhém
fiízení v r. 1994, je srovnateln˘ se ‰piãkov˘m pracovi‰-
tûm âR v chemii, tj. s V·CHT v Praze.
Pokud jde o získané granty a v˘sledky hospodáfiské
ãinnosti vûdeckov˘zkumného charakteru, je za léta
1994–1996 shrnuta v tab. 4, která rovnûÏ nevyÏaduje

Ïádn˘ komentáfi, vzhledem k poãtÛm pracovníkÛ 
fakulty.
Slu‰í se poznamenat, Ïe vedoucí vûdecko-pedagogiãtí
pracovníci jsou ãleny mnoha vûdeck˘ch a redakãních
rad a poradních sborÛ na úrovni fakult, ‰kol a samo-
statn˘ch institucí a resortÛ a jsou ãleny orgánÛ národ-
ních i nûkolika mezinárodních organizací. Chemická
fakulta je spoluvydavatelem mezinárodního ãasopisu
„Chemical Papers“.

Závûr
Kolektiv Chemické fakulty nepochybnû prokázal svoji
Ïivotnost a Chemická fakulta oprávnûnost svého zno-
vuobnovení. Chemická fakulta se sv˘m pedagogick˘m
a vûdeck˘m v˘konem zafiadila mezi pfiední fakulty
VUT, takÏe zfiejmû stojí za to ji podpofiit, aby získala
podmínky ke své plné ãinnosti. Fakulta svou produk-
cí ‰ífií dobré jméno na‰í technické univerzity a svou
aktivitou se zaslouÏila o to, Ïe znám˘ medailon na rek-
torském fietûzu, reprezentující chemii, znovu získal
své oprávnûní mezi ostatními. Kolektiv fakulty, nava-
zuje na v˘sledky prvého pûtiletí své nelehké práce,
chce dÛstojnû vstoupit do dal‰ího millenia.

Prof. Ing. Jifií MATOU·EK, DrSc.
fieditel Ústavu chemie a technologie ochrany Ïivotního

prostfiedí FCH VUT

Tabulka 1

Obory studia na Chemické fakultû VUT

Pûtileté inÏern˘rské studium:
Chemie materiálÛ CHM
Chemie a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí CHTÎOP
Potravináfiská chemie a biotechnologie PCHBT
Spotfiební chemie SCH

Tfiíleté bakaláfiské studium:
Technická chemie TCH

Postgraduální doktorandské studium:
Makromolekulární chemie MCH
Materiálové inÏen˘rství MI
Chemie Ïivotního prostfiedí CHÎP

Tabulka 4

Finanãní objem grantÛ a HS (v tisících Kã)

Rok Granty HS Celkem Poãet vûdecko-ped. prac.

1994 858 1.254 2.114 32
1995 3.370 1.365 4.735 42
1996 4.444 614 5.058 48

Tabulka 3

Publikaãní aktivita pfiíslu‰níkÛ FCH VUT 1993–1996

1996 ÚCHM ÚSCH ÚCHPBT ÚCHTOÎP
Vûd. ped. prac. celkem 9 14 9 16
profesofii 2 5 1 2
docenti 3 4 3 4

knihy a stati v knihách 2 8 3 13
skripta a uãební pomÛcky 1 9 1 10
ãasopisecké publikace 29 89 57 82
sdûlení na konferencích 31 93 108 159
a sjezdech
patenty a pfiihlá‰ky vynálezÛ – 2 1 3

ÚCHM – Ústav chemie materiálÛ
ÚSCH – Ústav spotfiební chemie
ÚCHPBT – Ústav chemie potravin a biotechnologií

Tabulka 2

Poãty pfiihlá‰en˘ch ke studiu na FCH VUT

1993 142
1994 184
1995 325
1996 421
1997 644



V rámci technologie silikátÛ pfiedná‰el na brnûnské Chemické fakultû koncem ãty-
fiicát˘ch let prof. Fanderlik nepovinn˘, ale doporuãen˘ pfiedmût skláfiství. Profesor
pÛsobil jako vûdeck˘ pracovník ve V˘zkumném ústavu skláfiském v Hradci Králové
a na své pfiedná‰ky dojíÏdûl do Brna. Zaujal nás, nûkteré silikátníky od prof.
Kallaunera, sv˘m zápalem pro skláfiství, Ïe jsme pak mnozí tomuto oboru zÛstali
vûrni po cel˘ Ïivot a pÛsobili v rÛzn˘ch sklárnách na Moravû, zejména v Kyjovû. Ve
sv˘ch pfiedná‰kách nás zasvûcoval prof. Fanderlik do tajÛ skláfiské technologie 
typÛ tavicích i chladicích pecí, fázov˘ch diagramÛ chemického sloÏení skel, tavicích
i chladicích kfiivek a kontrolních metod sloÏení i kvality skloviny a skláfisk˘ch 
v˘robkÛ, jejich vad a problémÛ, které se ve skláfiském v˘robním procesu vyskytují,
jako jsou kamínky, bublinky, ‰kvíry, neÏádoucí pnutí ve v˘robcích apod.
Obûtavû dováÏel sebou ãetné pomÛcky, pfiístroje, vzorky, diagramy i rÛznou lite-
raturu, abychom mûli lep‰í pfiehled a pfiedstavu o pfiedná‰ené látce. Pro nûkteré
z nás zajistil i prázdninovou praxi ve V˘zkumném ústavu skláfiském v Hradci
Králové.
Jeho bohaté znalosti i zku‰enosti, které nám pfiedával, jsme uplatnili potom pfii
svém zamûstnání v laboratofiích i ve skláfisk˘ch provozech. Také jsme v praxi vyso-
ce ocenili úroveÀ analytick˘ch metod, které jsme získali na na‰í Chemické fakultû
jak v laboratofiích u prof. Jílka, tak i prof. Kallaunera pfii rozborech silikátÛ, a to jak
skláfisk˘ch surovin, tak i kontrolních anal˘zách skel.
Své studijní poznatky jsme pak jako inÏen˘fii pfiedná‰eli pro stfiednû technické pra-
covníky, technology i mistry v provozech, mimo jiné pfii regulaci a mûfiení vysok˘ch
teplot v tavicích agregátech i pfii chlazení skláfisk˘ch v˘robkÛ v chladicích pásov˘ch
pecích, zejména v období zavádûní mechanizace a automatizace v˘roby ve skláfi-
sk˘ch provozech. V tom nám byl nápomocen prof. Fanderlik na na‰i Chemické fa-
kultû, neÏ byla zru‰ena, kdyÏ pofiádal i pro nás – uÏ hotové vysoko‰koláky – bese-
dy o aktuálních novinkách ve skláfiském svûtû za pfiítomnosti stfiednû technick˘ch
pracovníkÛ, ktefií mûli o skláfiskou problematiku zájem. Nutno podotknout, Ïe po-
zice vysoko‰kolákÛ pfii zavádûní “nûjak˘ch technick˘ch novot“ v prÛmyslov˘ch 
závodech nebyla po únoru 1948 závidûníhodná. Prof. Fanderlik v‰ak dojíÏdûl i pfií-
mo do skláfisk˘ch závodÛ a pomáhal nám fie‰it rÛzné provozní problémy jak s ne-
homogenitou skloviny, nekvalitou skláfisk˘ch surovin, tak i s lomem v˘robkÛ pfii
potíÏích s jejich chlazením pfii postupném zvy‰ování v˘roby. Pomáhal nám téÏ 
vybavovat laboratofie i stanice technické kontroly mûfiícími a kontrolními pfiístroji
a rovnûÏ zaji‰Èoval styk provozních laboratofií s V˘zkumn˘m ústavem skláfisk˘m
v Hradci Králové pfii fie‰ení závaÏnûj‰ích provozních problémÛ ve v˘robû.
Je tfieba vzpomenout tohoto ãlovûka a vyzvednout jeho osobnost, neboÈ zasvûtil
skláfiství svÛj Ïivot a sv˘m zápalem získal pro tento obor mnoho lidí právû v obdo-
bí, kdy na‰e skláfiství, zbrzdûné nûmeckou nûmeckou okupací a válkou, bylo nut-
no se pozvednout na svûtovou technickou úroveÀ. A právû díky práci prof.
Fanderlika i ÏákÛ, které vychoval, se tento zámûr v prÛbûhu let podafiil.

Ing. Otakar CIBULEC, Kyjov

Moje nejdel‰í zkou‰ka na Vysoké ‰kole technické v Brnû

Aby tomu ãtenáfi rozumûl, musím zaãít rokem 1928, kdy jsem mûl jiÏ sloÏeny v‰ech-
ny zkou‰ky nutné k první státnici kromû zkou‰ky z anorganické chemie u pana
prof. dr. Jaroslava Matûjky. A na tuto zkou‰ku jsem se jiÏ zaãal pfiipravovat. To jsem
ale jiÏ pÛsobil jako “pomocná vûdecká síla“ v ústavu pana prof. dr. Jifiího
Baborovského.
A tu zasáhl neãekan˘ osud. Onemocnûl jsem v bfieznu tûÏk˘m bfii‰ním tyfem (fiíka-
li mu “hlavniãka“) a leÏel jsem tehdy na interní klinice pana profesora Van˘ska
a m˘m o‰etfiujícím lékafiem byl tehdy MUDr. Polãák, kter˘ se pozdûji stal profeso-
rem a obdrÏel dokonce i státní cenu. Bylo to se mnou velice zlé, vysoké horeãky,
blouznûní, ãím déle, tím to bylo hor‰í, stfievní krvácení, a jiÏ mû tehdy chtûli zao-
patfiovat. Ale zachránil mû pfiece snad MUDr. Polãák, kter˘ pfii té trvalé ztrátû krve
zkusil pouÏít infuzi fyziologického roztoku, a to pomohlo. Proto ji je‰tû druh˘ den
opakoval. Pobyl jsem pak v nemocnici celkem skoro 3 mûsíce, uãil se pak chodit,
následovala rekonvalescence a zaãal jsem se velmi peãlivû pfiipravovat na zkou‰ku
z anorganické chemie u pana profesora Jaroslava Matûjky.
Pfiirozenû se mi ten rok, co jsem byl nemocen, nezapoãítával, a tím se mi i má stu-
dia o rok prodlouÏila. Pfiiznávám, Ïe jsem si tehdy moc nedÛvûfioval, mûl jsem proto
ze zkou‰ky obavy a tím více jsem se na ni pfiipravoval. Studoval jsem ten pfiedmût
pfies pÛl roku, vyuÏil knihy Voteãkovy, pfiedná‰ek pana profesora Nachtikala nejen
z fyziky, ale i z teorie atomÛ a pfiirozenû také sv˘ch znalostí z fyzikální chemie.
A pak se pfiiblíÏil den, kter˘ jsem uÏ nemohl odkládat, abych stihl termín k uznání
první státní zkou‰ky. A tak jsem nastoupil ve 2 hodiny k panu profesoru Matûjkovi
ke zkou‰ce, pfiedloÏil potfiebn˘ blanket, studijní index a ãekal, co se bude dít. No
kdyÏ na to dnes vzpomínám a vím, jak to dopadlo, myslím, Ïe jsem se opravdu po
své tak dÛkladné pfiípravû nemusel niãeho bát. Ale byl jsem si vûdom toho, Ïe je
pan profesor pfiísn˘ a poÏaduje dÛkladné znalosti. Dnes bych fiekl „zaplaÈ pámbu“,
Ïe nás donutil tolik toho vûdût.
Zaãalo to jako obvykle. – „Tak vy jste zlajdaãel a ztratil cel˘ rok studií.“ – Nic jsem
na to nereagoval, bylo lep‰í mlãet. Nejprve chemické názvosloví. Pak, a to se do-
dnes pamatuji, dusík, v‰echny slouãeniny, kolobûh dusíku v pfiírodû atd. Byl jsem
dobfie pfiipraven, ‰lo to krásnû, v‰echny otázky jsem správnû odpovûdûl a dokon-
ce jsem se i do vût‰í hloubky rozpovídal. Asi za 2 hodiny fiekl pan profesor: „No
znáte to dost dobfie, dám vám dobrou.“ To mû ale jiÏ tehdy „namíchlo“. Reagoval
jsem: „Pane profesore, odpovûdûl jsem vám na v‰echny otázky, toÏ zasluhuji 
v˘bornou!“ UÏ jsem se cítil, Ïe mám pfiece jen vyhráno. Ale nebylo to tak snadné.
Jeho reakce byla: „Tak vy s tím nesouhlasíte? VÏdyÈ jste cel˘ rok zbyteãnû zahálel
a teì za to chcete v˘bornou? ToÏ budiÏ, budeme zkou‰et dál.“ A pokraãovali jsme.
Ani si dnes jiÏ nevzpomínám, co v‰echno jsme tehdy probrali. Ale stále jsem doká-
zal správnû odpovídat. A to jiÏ bylo odpoledne skoro k veãeru, asi pÛl sedmé. Mûl
jsem jiÏ také hlad. Ale nevzdával jsem se. Pfiirozenû pfii‰la na fiadu koordinaãní 
teorie, radioaktivita, otázka izotopÛ, otázka molekul a krystalizaãních dûjÛ. A pak
zase otázka: „Tak vezmete tu dobrou?“ A já zase, Ïe ne. „Já chci v˘bornou.“ A tak
to pokraãovalo aÏ do 9 hodin veãer. Myslím, Ïe i pan profesor toho mûl tak právû
dost. A navrhl mi, jiÏ zcela pfiátelsky: „Vy jste mû opravdu pfiekvapil. ToÏ se do-
hodnûme: Souhlasíte s velmi dobrou?“ Já toho jiÏ mûl tehdy „nad hlavu“ a fiekl
jsem ano. Pan profesor mi podal ruku a teprve nyní, po zkou‰ce, cestou ze ‰koly,
jsem mu vyloÏil, jak to bylo s mou nemocí. Jeho reakce byla: „Proã jste to nefiekl
hned?“ „Inu, myslím, Ïe by to ode mû vypadalo jako jakási v˘mluva.“ On to uznal.
A nastalo dal‰í pfiekvapení. Na rektorátû jsem mûl jeho vysvûdãení, ale ne se znám-
kou velmi dobfie, ale v˘bornû. A vûfite mi, Ïe jsme byli od té doby v˘born˘mi pfiá-
teli, jak pfii druhé státnici, tak pfii obhajobû doktorské disertaãní práce, pak i habi-
litaãní práce i ve stálém styku korespondencí, kdyÏ jsem jiÏ pracoval v silikátovém
oboru a ve Skláfiském ústavu v Hradci Králové.
Opravdu, nemohu nikdy zapomenout, Ïe i poãáteãní nedorozumûní mÛÏe vést
k nejupfiímnûj‰ímu pfiátelství, jsou-li obû strany zcela upfiímné. Ten mÛj pfiípad
zkou‰ky z anorganické chemie jasnû dokazuje, Ïe pravda nejen vítûzí, ale vede vÏdy
k dobru a nikdy se po cel˘ Ïivot na ni nezapomene.

Prof. Ing. Dr. Milota FANDERLIK
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Prof. Ing. dr. Milota Fanderlik – skláfiství
Ze vzpomínek absolventa Fakulty chemické

Prof. Dr. Ing. Jaroslav Matûjka
(1888–1960)
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Ve svûtû pracuje v souãasné dobû 437 jadern˘ch energetick˘ch reaktorÛ s úhrnn˘m
instalovan˘m v˘konem 344 422 MW. Dal‰ích 39 s plánovan˘m v˘konem 
32 594 MW je ve v˘stavbû, nûkolik reaktorÛ je kaÏdoroãnû odstavováno. Jaderné 
elektrárny se se podílejí z asi 17 % na v˘robû elektrické energie (Litva 85,6 %,
Francie 76, 1 %, Belgie 55, 5 %, ·védsko 46, 6 %, Bulharsko 46, 4 %, Slovensko 
44, 1 %, âeská republika je podílem 20, 1 % na 18. místû za Nûmeckem, Británií
a USA, pfied Kanadou, Argentinou a Ruskem).
Pfiesto, Ïe lidstvo má v Ïivé pamûti varování zpÛsobené jadern˘mi haváriemi v âer-
nobylu a Three Miles Island, zÛstává faktem, Ïe v˘roba elektrické energie v jader-
n˘ch elektrárnách je podstatnû bezpeãnûj‰í (zejména zapoãteme-li i tûÏbu a do-
pravu paliva) ve srovnání s tepeln˘mi elektrárnami, podstatnû ‰etrnûj‰í k Ïivotnímu
prostfiedí a na rozdíl od tepeln˘ch elektráren nespotfiebovává neobnovitelné fosilní
zdroje (uhlí, ropu a zemní plyn), které jsou základní chemickou surovinou pro bu-
doucí generace. Jaderná energetika produkuje elektfiinu také podstatnû lacinûji.
Nicménû ani jaderná energetika nemá bezodpadov˘ charakter a je nutnû spojena
s produkcí vyhofielého jaderného paliva. Jeho mnoÏství je kvantitativnû nesrovna-
telné s odpadem pfii spalování fosilních paliv, jde v‰ak o odpad zvlá‰tního charak-
teru.

Co je vyhofielé jaderné palivo a jak s ním naloÏit – palivo-
v˘ cyklus
Ve svûtû dnes nejbûÏnûji provozované tlakovodní reaktory (v JE Dukovany typu
VVER 440) pouÏívají jako jaderné palivo oxid uraniãit˘ UO2, kter˘ je ve formû ma-
l˘ch tablet uloÏen v palivov˘ch proutcích z nerezové oceli, z nichÏ jsou sestaveny
palivové kazety. Palivo obsahuje neaktivní U 238 obohacen˘ 3 procenty U 235, pfii
jehoÏ ‰tûpení se uvolÀuje tepelná energie, která se systémem tepeln˘ch v˘mûníkÛ
vyuÏívá ke generování páry, pohánûjící klasick˘m zpÛsobem turbosoustrojí elekt-
rárny. V prÛbûhu provozu se sniÏuje obsah radionuklidu U 235, proto je nutno pa-
livové ãlánky periodicky obmûÀovat. Proto se jednou roãnû vymûní asi jedna tfieti-
na nejvíce zreagovan˘ch („vyhofiel˘ch“) jadern˘ch kazet.
Vyhofielé palivo obsahuje asi 1% plutonia Pu 239, 1 % U 235 a asi 3 % dal‰ích ‰tûp-
n˘ch produktÛ. Zbytek je tvofien pfiírodním uranem (U 238). Pfii ‰tûpení a dal‰ích
jadern˘ch reakcích vznikají radionuklidy a uvolÀují se v‰echny druhy záfiení (alfa,
beta gama a tok neutronÛ). Radioaktivní rozpad provází vznik tepla. Proto prvou
fází nakládání s vyhofiel˘m palivem (po jeho vynûtí z reaktoru) je ponofiení kazet
do vodního bazénu v tûsné blízkosti reaktoru, kde se kazety ochlazují po dobu 3–5
let. Poté následuje dal‰í fáze palivového cyklu.
Pro konkrétní pfiedstavu o mnoÏství vyhofielého jaderného paliva uveìme dal‰í bu-
dovanou jadernou elektrárnu v âeské republice – JE  Temelín, která má o necelou
ãtvrtinu vy‰‰í instalovan˘ v˘kon (2000 MW) ve srovnání s JE Dukovany. Tato elekt-
rárna má v dobû své Ïivotnosti spotfiebovat cca 1300 t paliva (a vyprodukovat tak
stejné mnoÏství vyhofielého paliva).
Na to, jak dále naloÏit s vyhofiel˘m jadern˘m palivem, je nutno se blíÏe seznámit
s pojmem „palivov˘ cyklus“, z nûhoÏ lze odvodit zásadnû dvû dal‰í cesty vyhofielé-
ho jaderného paliva.

Palivov˘ cyklus a jeho základní fáze
1 TûÏba uranové rudy

2 Úprava uranové rudy – v˘roba koncentrátu

3 V˘roba jaderného paliva

4 VyuÏití jaderného paliva pro v˘robu elektrické energie

5 Pfiepracování vyhofielého jaderného paliva

6 Meziskladování vyhofielého jaderného paliva

7 Koneãné uloÏení vyhofielého jaderného paliva

Pro posouzení uveden˘ch dvou moÏností jsou kritické body 5 a 6. âetné vyspûlé
zemû s jadernou energetikou mají totiÏ zabezpeãen stupeÀ oznaãen˘ jako 5 (pfie-
pracování vyhofielého jaderného paliva). Patfií k nim USA, Británie, Rusko, Francie,
Japonsko, ·védsko. Tyto zemû jsou také tradiãními v˘robci jaderného paliva.

PfieváÏná vût‰ina konstrukãních ãástí pro kazety do tlakovodních reaktorÛ je vyrá-
bûna ze slitin zirkonu. Pro palivo do reaktorÛ ruské provenience VVER 440 a VVER
1000 se pouÏívají nerezové austenitické oceli.
Slu‰í se snad pfiipomenout, Ïe bod 5 je kontaktním bodem s jin˘m cyklem – cyk-
lem v˘roby jaderné v˘bu‰iny, která byla do konce 80. let provozována v USA,
Rusku, Británii, Francii, âínû aj., kde kromû specifick˘ch závodÛ na v˘robu pluto-
nia Pu 239 bylo plutonium získáváno pfii pfiepracování vyhofielého paliva jadern˘ch
elektráren. V této souvislosti lze poznamenat, Ïe této jaderné strategické v˘bu‰iny
je celosvûtovû k dispozici fiádovû stovky t; jen 250 t bylo získáno demilitarizací ja-
dern˘ch náloÏí ve smyslu dvoustrann˘ch dohod mezi USA a SSSR (resp. Ruskem),
tj. IMF (1987) a START I (1991). V tomto pfiípadû jde o tzv. „weapon-grade“ pluto-
nium (s obsahem 94% Pu 239), zatímco plutonium separované pfii pfiepracování 
jaderného paliva je oznaãováno jako „reactor-grade“ (s obsahem 60% Pu 239). V ro-
ce 1996 ho bylo ve svûtû nakumulováno 845 t. Toto mnoÏství se zvy‰uje kaÏdoroã-
nû o 70 t. 
Zemû, kde probíhá pfiepracování jaderného paliva, provozují tzv. „uzavfien˘ palivo-
v˘ cyklus“. Na nûm se nepfiímo podílela i âeskoslovenská jaderná energetika do r.
1988. Do té doby se v na‰í zemi (tak jako v omezené mífie dodnes) provozovaly 
prvé dva body cyklu, tj. tûÏba uranové rudy a v˘roba koncentrátu (tzv. „Ïlutého ko-
láãe“, dodnes vyrábûného v závodû uranového prÛmyslu Dolní RoÏínka). S konco-
v˘mi body palivového cyklu (tj. 6 a 7) nebyly Ïádné problémy, neboÈ jaderné pali-
vo se po shora zmínûném ochlazení odesílalo ve speciálních kontejnerech do SSSR
k pfiepracování, resp. uloÏení. Nová mezinárodnû politická situace a v jejím dÛ-
sledku i usnesení Ruského parlamentu z r. 1991, jímÏ je zakázán odbûr a usklad-
nûní vyhofielého jaderného paliva ze zahraniãí na území Ruské federace, postavilo
na‰i jadernou energetiku do situace, pfiedstavující tzv. „otevfien˘ palivov˘ cyklus“,
v níÏ se dnes nachází vût‰ina zemí, provozujících jadernou energetiku, která nemá
zaji‰tûnu vlastní v˘robu a pfiepracování jaderného paliva (tj. body 3 a 5) a nemá je
smluvnû zaji‰tûny jin˘m zpÛsobem (napfi. Nûmecko ve Francii).

Mezisklady vyhofielého jaderného paliva ve svûtû
Mezisklady vyhofielého jaderného paliva, které slouÏí k ãasovû omezenému sklado-
vání (pfied pfiepracováním, pokud se pfieprava nedûje, jako u nás dfiíve bez mezi-
skladování, nebo pfied koneãn˘m uloÏením v centrálním skladu poté, kdyÏ dojde
k dal‰ímu podstatnému poklesu radioaktivity a tím i v˘vinu tepelné energie), exis-
tují v fiadû zemí, které se podstatnû dfiíve musely postavit k fie‰ení osudu vyhofielé-
ho paliva po jeho vynûtí z reaktoru.
Vût‰ina zemí, bez ohledu na to, jak bude vyfie‰en koneãn˘ osud vyhofielého paliva,
jej umisÈuje na dobu 40–50 let v meziskladech. Tato zafiízení jsou bûÏnû budována
v areálech jadern˘ch elektráren nebo v jejich blízkosti.
Podle druhu chladícího média se mezisklady dûlí na mokré (chladícím médiem je
voda) a suché (chlazené proudícím vzduchem).
Mokr˘ zpÛsob je typick˘ pro zemû, kde jaderné elektrárny jsou lokalizovány na
mofiském pobfieÏí (·védsko, Finsko, USA, Británie, SNS, Kanada, JiÏní Korea, Itálie,
Argentina aj.). Typick˘m pfiíkladem takového fie‰ení je ‰védsk˘ mezisklad CLAB, 
uveden˘ do pouÏití v r. 1985 v prostoru jaderné elektrárny Oskarhamn. Tento me-
zisklad má charakter centrálního meziskladu, do nûhoÏ je z 12 jadern˘ch elektrá-
ren dopravováno kaÏdoroãnû 250 t vyhofielého jaderného paliva. Mezisklad má 
4 bazény, z nichÏ kaÏd˘ pojme v kontejnerech na 1200 t vyhofielého paliva. Kapacita
staãí na celkovou ‰védskou produkci do r. 2010, poté bude vybudována dal‰í stej-
ná kapacita. Na základû uveden˘ch zku‰eností byl obdobn˘ sklad uveden do pro-
vozu u elektrárny v Olkiluoto ve Finsku v r. 1987.
Such˘ zpÛsob skladování je typick˘ pro meziskladování vyhofielého jaderného 
paliva v kontinentálních zónách a je moÏno se s ním setkat ve Francii, Británii, USA,
Kanadû, Belgii, ·v˘carsku, Japonsku a SRN. Kontejnery jsou uloÏeny buì na vol-
ném prostranství nebo ve skladové budovû s volnû cirkulujícím vzduchem. Tak 
napfi. v USA, kde je 109 jadern˘ch elektráren, je pouÏíváno 5 lokalit s nadzemní 
suchou skladovací technologií (Surry/Virginia, Robinson/S. Carolina, Calvert

Jak (ne)bezpeãn˘ je mezisklad vyhofielého jaderného paliva v jaderné 
elektrárnû Dukovany?
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Cliffs/Maryland a Ft St Vrain/Colorado). Skladuje se vût‰inou pod ‰ir˘m nebem.
V NSR, kde pracuje 21 jadern˘ch elektráren, pracují dva mezisklady (Gorleben
a Ahaus). Skladuje se v zastfie‰en˘ch skladov˘ch prostorách s vyuÏitím kontejnerÛ
Castor (které se budou pouÏívat i v âR).

Mezisklad vyhofielého jaderného paliva v JE Dukovany
Mezisklad vyhofielého jaderného paliva je vybudován v areálu JE Dukovany jako
„such˘“ s kapacitou 600 t. Je nutno poznamenat, Ïe tato kapacita není dostateãná
pro celou dobu Ïivotnosti JE Dukovany a JE Temelín, proto se uvaÏuje o v˘stavbû
dal‰ích meziskladÛ v uveden˘ch elektrárnách nebo o v˘stavbû jednoho centrálního
meziskladu.
Po rozsáhl˘ch zku‰enostech se znaãnû technologicky nároãn˘m mokr˘m skladová-
ním a realizovan˘mi such˘mi sklady se rozhodlo pro moderní metodu suchého
skladování. Toto rozhodnutí padlo v konkurzu, vyhlá‰eném v r. 1990, do nûhoÏ se
pfiihlásilo 10 firem, z nichÏ do uÏ‰ího v˘bûru postoupily 4 (·koda Praha – mokr˘
sklad, GEC Alsthom Anglie – such˘ kanálov˘ sklad, NAC USA – suché kontejnero-
vé skladování a NUKEM GNS Nûmecko – kontejnery pro suché skladování). Bylo
vybráno nároãné a zfiejmû nejbezpeãnûj‰í fie‰ení GNS NUKEM, zaloÏené na my‰-
lence z r. 1976 skladovat ve stejn˘ch kontejnerech, které jsou pouÏívány pro pfie-
pravu, coÏ má v souhrnu fiadu technick˘ch, provozních a tím i ekonomick˘ch v˘-
hod a zejména zaruãí nejvy‰‰í stupeÀ jaderné bezpeãnosti. Kontejner CASTOR
440/84 sám zaruãuje dostateãnou bezpeãnost pfii skladování. Je urãen k pfiepravû
a skladování 84 palivov˘ch kazet z tlakovodního reaktoru VVER 440 (po jejich 
vyjmutí z chladícího bazénu u reaktoru, v nûmÏ byly po dobu 5 let.)
Kontejner CASTOR 440/84 je odlit z jednoho kusu speciální litiny a uvnitfi je 
poniklován. Tûsnûní prostoru s uloÏen˘mi kazetami je provedeno dvûma víky (pri-
márním a sekundárním), prostor mezi nimi je naplnûn heliem o vy‰‰ím (trvale sle-
dovatelném) tlaku, neÏ je uvnitfi. ZpÛsob tûsnûní vík zaruãuje, Ïe v pfiípadû poklesu
tlaku unikne uzavírací plyn dovnitfi kontejneru, nikoliv ven. Poru‰ení tlaku je sig-
nalizováno opticky a akusticky. Kontejner je uzavfien tfietím víkem . Kontejnery jsou
konstruovány pro nároãné podmínky silniãní, Ïelezniãní, námofiní i letecké pfie-
pravy. Jejich testování zahrnuje pádové zkou‰ky z rÛzn˘ch v˘‰ek (celkem 40 pádÛ),
teplotnû-mechanické zkou‰ky v rozsahu teplot 200–1200 °C, zkou‰ky na stínící
vlastnosti, testy odolnosti simulující pád letadla uskuteãnûné ostfielováním projek-
tilem o hmotnosti 1 t rychlostí 300 m/s, zkou‰ky kfiehnutí materiálu, zkou‰ky tûs-
nûní vík, odolnost proti simulované sabotáÏní destrukci, testy vlivu paliva pfii jeho
rozpadu a zkou‰ky tûsnosti v hloubce 200 m pod vodou.
Z popisu kontejneru je jasné, Ïe poÏadavky Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii (IAEA) na bezpeãnost meziskladu vyhofielého jaderného paliva splÀují jiÏ
skladovací kontejnery, takÏe budova meziskladu zaji‰Èuje dostateãné stínûní (beto-
nové stûny), provozní podmínky a povûtrnostní ochranu, jakoÏ i dal‰í bezpeãnostní
bariéru proti nepovolan˘m.

Vliv meziskladu vyhofielého jaderného paliva na Ïivotní
prostfiedí
Z negativních vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a lidskou populaci pfiipadají v úvahu pou-
ze dva, a to v˘vin tepla a ionizující záfiení. Pokusme se tyto vlivy kvantifikovat:
Tepelná energie
Je zji‰tûno, Ïe tepeln˘ v˘kon jednoho kontejneru naplnûného kazetami s vyhofie-
l˘m jadern˘m palivem po vyjmutí z chladícího bazénu po 5 letech uloÏení ãiní 19,3
kW. Pfii úplném naplnûní by mezisklad vykazoval maximální v˘kon 1,16 MW.
ProtoÏe se v‰ak bude zaplÀovat postupnû, lze oãekávat reálnou hodnotu do 0,9
MW. JestliÏe tuto hodnotu srovnáme s tepeln˘m v˘konem sluneãního záfiení, které
dopadá na areál JE Dukovany, kter˘ v prÛmûru ãiní 121,5 MW, pfiíspûvek mezi-
skladu je naprosto zanedbateln˘ a obavy pfied jak˘mkoliv ovlivnûním klimatu jsou
zcela liché, neboÈ v okolí nemÛÏe b˘t vÛbec zaznamenáno. (Pro porovnání uveìme
tepeln˘ v˘kon 8 chladicích vûÏí, naplno provozovan˘ch od r. 1987, kter˘ v úhrnu 
ãiní 352 MW).
Ionizující záfiení
Je vypoãteno, Ïe pfii naplnûní skladu plnou kapacitou (60 kontejnerÛ) bude pfiís-
pûvek k pfiirozenému pozadí ve vzdálenosti 50 m od skladu vyvolan˘ vyhofiel˘m 
jadern˘m palivem ãinit 1,05 mSv/rok, ve vzdálenosti 100 m 0,48 mSv/rok, ve vzdá-

lenosti 400 m, tj. v místû plotu jaderné elektrárny, ãiní pouze 0,02 mSv/rok.
Je pouãné porovnat tyto vlivy s dávkov˘m pfiíkonem (expoziãní rychlostí), jíÏ je bûÏ-
nû populace exponována z pfiírodních a umûl˘ch zdrojÛ, jak je uvádíme v tabulce.

Vlivy pfiirozen˘ch a umûl˘ch zdrojÛ ionizujícího záfiení

Zdroj dávkov˘ pfiíkon mSv/rok
pfiirozené zdroje
kosmické záfiení 200 m n.m. 0,35
záfiení ze zemské kÛry 0,50
záfiení ze stavebních materiálÛ 0,30
radonové záfiení 0,90

umûlé zdroje
1 rentgenové vy‰etfiení 0,40
záfiení z potravin 0,30
sledování barevné televize 0,02

pfiíspûvek od meziskladu pro obec Dukovany nemûfiiteln˘

K tabulce jen dodejme, Ïe typické pfiirozené pozadí (jako suma od uveden˘ch pfií-
rodních zdrojÛ) ãiní kolem 2 mSv/rok. Hygienick˘mi standardy povolen˘ roãní 
limit pro obyvatelstvo ãiní 5 mSv/rok).

Závûr
Z uvedeného v˘kladu je zfiejmé, Ïe skladování vyhofielého jaderného paliva, jako
nezbytn˘ prÛvodní jev energetiky, má zcela zanedbateln˘ vliv, lépe fieãeno Ïádn˘
negativní vliv na lidskou populaci, tím ménû na Ïivotní prostfiedí.
Akce proti meziskladování vyhofielého jaderného paliva, konané z jak˘chkoliv po-
hnutek, jsou projevem naprosté neinformovanosti. Pokud vedou k násilnostem,
jak jsme jich byli svûdky pfii pfiepravû kontejnerÛ CASTOR do meziskladu v dolno-
saském Gorlebenu, kde muselo b˘t k ochranû zmobilizováno desetitisíce policistÛ
z celého Nûmecka, jde o politováníhodn˘ ekoterorismus pÛvodnû v dobré vífie ko-
nající zmanipulované mládeÏe, kter˘ je nutno, právû v zájmu jaderné bezpeãnosti,
naprosto odmítnout.
Ve v˘uce specialistÛ oboru Chemie a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí na
Chemické fakultû VUT v Brnû je velká pozornost vûnována problematice radio-
nuklidÛ a ionizujícího záfiení. Do v˘ukového programu jsou zafiazeny pfiedmûty
„Jaderná chemie“, „Detekce a mûfiení ionizujícího záfiení“, „Praktikum z detekce
a mûfiení ionizujícího záfiení“, „Speciální toxikologie a radiotoxikologie“ a pfiíslu‰-
né kapitoly jsou zafiazeny do pfiedmûtu „Technologie nakládání s odpady“, zahr-
nující cviãení, praktikum a exkurze, mj. pravidelné exkurze do JE Dukovany a DIA-
MA a.s. Dolní RoÏínka, a rovnûÏ do pfiedmûtu „Anal˘za rizik a chemická bezpeã-
nost“. PovaÏujeme za svoji povinnost správnû informovat odbornou i laickou 
vefiejnost o pfiínosu a rizicích, které pro spoleãnost pfiiná‰í jaderná energetika 
a jiné druhy mírového vyuÏití sil obsaÏen˘ch v atomovém jádfie, i o rizicích jejich 
vojenského vyuÏití.

Prof. Ing. Jifií MATOU·EK, DrSc.,
Ústav chemie a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí FCH VUT

Fakta
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Svût smûfiuje k vyuÏívání stále vût‰ího mnoÏství ener-
gie – zvlá‰tû elektrické. Zpráva Svûtové energetické ra-
dy (z roku 1995) obsahuje stfiednûdob˘ scénáfi, podle
nûhoÏ globální spotfieba elektfiiny vzroste do roku
2020 o 75 % a takfika se ztrojnásobí do roku 2050.
Rozvojové zemû jako je Bangladé‰ a Tanzanie vyuÏívají
v souãasné dobû ménû neÏ 100 kWh na hlavu a rok,
zatímco ve ·védsku okolo 15 000 kWh. Spotfieba 
elektrické energie na hlavu v Korejské republice
vzrostla ze 70 kWh v roce 1960 na 5000 kWh v sou-
ãasnosti, v návaznosti na rÛst prosperity. Spektrum
dne‰ní populace na zemi, tj. onûch asi 5,5 miliard 
lidí, zahrnuje jak skupiny, které dosáhly úrovnû 
zemûdûlcÛ nebo ãlovûka prÛmyslové éry, ale také i ty,
které si dnes jiÏ Ïijí na úrovni postindustriální spoleã-
nosti. Lidí z posledních dvou skupin je ve svûtû men-
‰ina v pomûru asi 1 : 4. Z takto odhadnutelného 
pomûru se dá usoudit, Ïe lidé v bohat˘ch zemích spo-
tfiebovávají dennû na hlavu více jak 100 kg ekvivalentu
nafty, zatímco lidé v zemích chud˘ch necel˘ch 5 kg.
Pro podstatnou ãást svûtové populace je obrovsk˘m
problémem deficit energie. PouÏíváme pro nûj mûfiítko
“Negawatty” (tj. chybûjící v˘kon ve Wattech), které
v‰ak neposkytují odpovûì, jak energii získat pro ty,
kdo elektfiinu nemají. Nedostatek energie se v˘znamnû
podílí i na narÛstajícím útûku lidí z té chud‰í a o to ne-
klidnûj‰í ãásti svûta do ãástí bohat‰ích.

Jsou pouze nevelké rozdíly v názorech na pfiedvídan˘
rÛst spotfieby elektrické energie, av‰ak otevfienou 
otázkou je, odkud tuto elektfiinu brát. V souãasnosti
se ve svûtû podílejí fosilní paliva – uhlí, nafta a plyn –
– kolem 63 % na celkové v˘robû elektfiiny; energie
z vodních zdrojÛ reprezentuje kolem 19 % a jaderná
okolo 17 %. Geotermální je asi 0,3 %, zatímco sluneãní,
vûtrná energie a energie z biomasy se dohromady 
podílejí ménû neÏ 1 %.

• 1. Fosilní paliva mají mnoho v˘hod, ale mají také fia-
du nev˘hod v oblasti zneãi‰Èování Ïivotního prostfiedí.
CO2, kter˘ je nezbytn˘m produktem hofiení v‰ech fo-
silních paliv, je v souãasné dobû v‰eobecnû povaÏován
za jednoho z viníkÛ globálního oteplování, které by
mohlo mít enormní a místnû dokonce zniãující nás-
ledky. Stále se zvût‰ující obsah CH4, NOx, SO2 a S03,
ale pfiedev‰ím a hlavnû CO2 v atmosféfie Zemû ji ãiní
ménû prostupnou pro tepelnou energii vyzafiovanou
povrchem zemûkoule do vesmírného prostoru a mohl
by b˘t pfiíãinou stoupající teploty zemského povrchu
s katastrofálními následky nejen pro lidi, ale pro sou-
ãasn˘ stav pfiírody vÛbec. To je ten tak ãasto skloÀo-
van˘ “skleníkov˘ efekt”. Zvy‰ující se trend rÛstu obsahu
CO2, urychlen˘ je‰tû nárÛstem obyvatelstva aÏ na 
onûch 40 miliard lidí, které je schopna, alespoÀ dle
odhadÛ OSN, orná pÛda na zemûkouli uÏivit, a náso-
ben˘, z dÛvodu jiÏ dfiíve uveden˘ch, oãekávan˘m
vzrÛstem Ïivotní úrovnû zatím chudé vût‰iny lidstva,
zpÛsobí, Ïe dnes pouhá prognóza následkÛ skleníko-

vého efektu by se mohla brzy stát krutou realitou.
Pfiitom neexistuje Ïádná technologie schopná ve vel-
kém mûfiítku odstranit a neutralizovat emise CO2.
Hovofií se o nezbytnosti redukovat emise CO2, av‰ak
konvence “O Ïivotním prostfiedí a rozvoji”, která byla
pfiijata v Rio de Janeiro v roce 1992, nefiekla jak sníÏení
CO2 dosáhnout. Je zfiejmé, Ïe redukce CO2 bez 
cílevûdomé a koordinované mezinárodní i státní poli-
tiky dosaÏeno nebude: emise CO2 pokraãují v nárÛstu
prakticky v‰ude – rovnûÏ v prÛmyslov˘ch zemích.
K poklesu nedo‰lo ani ve vût‰inû z dfiíve centrálnû plá-
novan˘ch ekonomik, situace se dokonce zhor‰ila.
Vzhledem k tomu, Ïe ekonomiky tûchto zemí rostou,
opût rostou i jejich emise CO2. Vût‰ina prÛmyslov˘ch
zemí nedosáhne cíle, kter˘ si stanovila: omezit emise
do roku 2000 na úroveÀ roku 1990, aby bylo dosaÏeno
stabilizace koncentrace CO2 v atmosféfie. Co dûlat ?

Jeden z navrhovan˘ch léãebn˘ch prostfiedkÛ je: pfii-
nutit fosilní energetiku k vût‰í úãinnosti pfii uÏiti 
energie: ãím ménû fosilního paliva je spotfiebováváno,
tím bude ménû emisí CO2. Zlep‰ení energetické 
úãinnosti je dosahováno podle toho, jak je rozvíjena
technika. Av‰ak rÛst potfieby energie je rychlej‰í neÏ
pfiíspûvky úãinnosti a úspor energie. Zodpovûdná
prÛmyslová spoleãnost, vûdoma si globálních souvis-
lostí, by tedy mûla ve‰keré technologie vyuÏívající 
hofiení cílevûdomû omezovat, nejen s ohledem na sni-
Ïující se zásoby fosilních paliv. Doufejme, Ïe závazek
prezidenta Clintona (na leto‰ní konferenci o Ïivotním
prostfiedí v New Yorku) sníÏit v USA produkci CO2,
bude pobídkou pro ostatní prÛmyslovû vyspûlé státy.
Na‰e planeta nemá totiÏ nouzov˘ v˘chod, nezb˘vá 
tedy, neÏ zavést takové technologie v˘roby práce-
schopné energie, které nebudou mít tak hroziv˘ vliv
na sloÏení zemské atmosféry.

• 2. Ze strany ochráncÛ Ïivotního prostfiedí je poÏa-
dováno vût‰í uÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie – vítr,
sluneãní energie a biomasa. Rádi bychom souhlasili.
Zdroje obnovitelné energie snad nûkdy v budoucnu
poskytnou podstatnûj‰í podíl energie. Av‰ak jejich
souãasn˘ podíl (vyjma vodní energetiky) vãetnû geo-
termální energie a energie z biomasy dosahuje pouze
okolo 1,3 % v˘roby energie. DÛvodem pro tuto ome-
zenou roli není nedostatek zdrojÛ pro v˘zkum a v˘voj,
nebo nûjaká neãestná konspirace energetick˘ch lobby.
DÛvod je v nízké hustotû energie tûchto zdrojÛ.
Získání energie vûtru, sluneãního svitu a biomasy je
drahé. Aãkoliv mohou nalézt vítané doplÀkové uÏití,
nejsou pouÏitelné pro základní zatíÏení. Bylo spoãítá-
no, Ïe aby se dosáhlo energetického v˘konu na úrovni
elektrárny 1000 MW, byla by potfiebná oblast 50 aÏ
100 km2 solárních ãlánkÛ nebo vûtrn˘ch elektráren, 
nebo oblast 4000 aÏ 6000 km2 pûstované biomasy. 
(UÏití biomasy navíc nefie‰í otázku produkce CO2.)
A navíc, jak sluneãní, tak vûtrná energie není vÏdy
k dispozici. Ten, kdo tvrdí, Ïe pfiechod na obnovitelné

zdroje by mohl dát zásadní odpovûì’ na otázku CO2,
by si mûl v‰imnout, Ïe státy, které se vzdaly jaderné 
energetiky, ji nezamûnily obnoviteln˘mi zdroji.
Rakousko se v roce 1978 rozhodlo neprovozovat 
novû postavenou jadernou elektrárnu, která by pouÏí-
vala okolo 30 tun uranu roãnû a neprodukovala by
“skleníkové” plyny.
Namísto toho byly postaveny dvû elektrárny spalující
uhlí a ty nyní spalují 5 nákladních vlakÛ uhlí dennû
a produkují znaãné mnoÏství emisí CO2. MÛÏeme si
b˘t jisti, Ïe pokud by âeská republika nedokonãila
Temelín a Slovenská republika Mochovce, náhradami
za nû by nebyla sluneãní nebo vûtrná energie, ale 
fosilní paliva.

• 3. Jaderná energetika hraje klíãovou roli v prÛmy-
slovû vyspûl˘ch státech (Francie, Nûmecko, USA,
Japonsko,...) a vzrÛstající roli v uspokojování rÛstu
potfieby energie v rychle se rozvíjejících ekonomikách
v˘chodní Asie: v Korejské republice i v âínû. Mnozí 
analytici, komentátofii a politici jsou znepokojeni 
urãitou stagnací jaderné energetiky v západních prÛ-
myslov˘ch zemích a jsou si vûdomi potfieby obnovení
jejího rozvoje. Je ãím dál více konstatováno, Ïe jaderná
energetika není pouze prostfiedkem k redukci emisí
skleníkov˘ch plynÛ. Nicménû v˘konn˘ fieditel meziná-
rodní energetické agentury OECD na druhém setkání
úãastníkÛ Konference konvence o zmûnû klimatu pfii
OSN (v létû 1996) uvedl: “Jaderná energetika pfiispûla
znaãnou mûrou ke sníÏení produkce CO2, z energeti-
ky zemí OECD bûhem minul˘ch 25 let”. Bylo vypoãí-
táno, Ïe pokud by v‰echny jaderné elektrárny ve svûtû
(je jich okolo 435) byly zamûnûny uheln˘mi elektrár-
nami se stejn˘m v˘konem, bylo by roãnû produková-
no do atmosféry navíc 2600 milionÛ tun emisí CO2.
To by bylo navíc 9 % k souãasn˘m emisím CO2 po-
cházejícím ze spalování fosilních paliv. Vezmeme-li
hrozbu globálního oteplování váÏnû, jak jsme to po-
vinni ãinit, potom by zemû, které dosáhly adekvátní
technické schopnosti, mûly brát jadernou energetiku
jako nezbytnou a atraktivní alternativu k fosilním 
palivÛm.

Pfiedseda vlády Japonska pan Ryutare Ha‰imoto 
27. ledna 1997 ohlásil názor své vlády na jadernou 
energetiku:
“Mírové vyuÏití jaderné energie je podstatné pro
zvládnutí globálního oteplování a nedostateãnosti 
národních energetick˘ch zdrojÛ. Vláda bude zvy‰ovat
mírové pouÏití jaderné energie na základû dÛkladné-
ho zaji‰tûní bezpeãnosti a pochopení lidí, získaného
aktivním úsilím uãinit informace t˘kající se jaderné 
energetiky pfiístupné vefiejnosti.”

Proti jaderné energetice jsou v zásadû pouÏívány ãtyfii
v˘hrady:
• vysoká cena této varianty a dlouhá doba v˘stavby
nûkter˘ch jadern˘ch elektráren,
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• vûdomí asociace jaderné techniky s ‰ífiením jader-
n˘ch zbraní,
• dlouhodobé radioaktivní odpady,
• vûdomí rizika havárií.

Existují seriózní a explicitní odpovûdi na tyto v˘hrady:
• Ekonomika jaderné energetiky zÛstává Ïivotnû dÛ-
leÏitou. ZáleÏí na konstruktérech, budovatelích, pro-
vozovatelích a dozorn˘ch orgánech. Musí b˘t zv˘‰ena
hodnota ekonomického vûdomí ve v‰ech tûchto ob-
lastech – bez libovolného ústupku na stranû bezpeã-
nosti. Je pravdou, Ïe v porovnání s variantami vyuÏí-
vajícími spalovacích procesÛ je jaderná elektrárna 
investiãnû nároãnûj‰í. Provozní náklady, spolehlivost
provozu, moÏnosti prodlouÏení doby sluÏby na 40
a více let v‰ak hovofií pro jadernou variantu. Postoj
k jaderné energetice je v âR negativnû ovlivnûn zãásti
i dlouho trvající v˘stavbou temelínské jaderné elekt-
rárny. Ta v‰ak není zpÛsobena principy jaderné ener-
getiky, ale fiadou subjektivních chyb konkrétních lidí.
V˘stavba dukovanské elektrárny mÛÏe b˘t dÛkazem,
Ïe i stavbu jaderné elektrárny lze fiídit úspû‰nû.

• Druhou v˘hradou je, Ïe jaderná energetika by moh-
la vést k dal‰ímu ‰ífiení jadern˘ch zbraní a obchodu
s jadern˘mi materiály. Av‰ak v‰echny zemû vlastnící ja-
derné zbranû je vyvinuly pfied tím, neÏ postavily ener-
getické reaktory. Riziko ‰ífiení jadern˘ch zbraní bude
existovat bez ohledu na poãet jadern˘ch elektráren.
Navíc velké mezinárodní úsilí je vûnováno minimali-
zaci rizika ‰ífiení a obchodu. V této oblasti se aktivnû
angaÏuje MAAE posilováním inspekcí a kontrol, které
jsou smûfiovány ke v‰em druhÛm mírového vyuÏívání
jaderné energie tak, aby byla poskytnuta dÛvûra, Ïe
zneuÏití bude znemoÏnûno nebo zji‰tûno. Na‰tûstí 
existuje i dÛleÏité hnutí smûfiující k jadernému od-
zbrojení. Dohoda o ne‰ífiení jadern˘ch zbraní, jejímiÏ
ãleny je nyní 185 státÛ, byla prodlouÏena na neurãito
v roce 1995. Úplné znûní smlouvy o zákazu bylo ne-
dávno pfiijato Organizací spojen˘ch národÛ a testy 
jadern˘ch zbraní v Pacifiku a kdekoliv jinde jsou v sou-
ãasnosti zastaveny. JestliÏe jaderné odzbrojení bude
pokraãovat a bude dosaÏeno uvolnûní na Stfiedním v˘-
chodû, na indickém subkontinentu a na korejském
poloostrovû, éra jadern˘ch zbraní by mohla skonãit.
Asociace “jaderná energetika = jaderné zbranû” 
budou stále slábnout.

• Tfietí v˘hrada zaznívající proti dÛvûfie v jadernou 
energetiku se vztahuje k radioaktivním odpadÛm
s dlouhou dobou Ïivota. Existuje v‰ak sotva nûjak˘
problém prÛmyslov˘ch odpadÛ, k nûmuÏ je pfiistupo-
váno s vût‰í zodpovûdností, neÏ k civilním jadern˘m
odpadÛm. Bylo-li by s odpady produktÛ spalování fo-
silních paliv zacházeno stejnû jako s odpady z jader-
ného ‰tûpení, a byla-li by stejná pozornost vûnována
manipulaci s herbicidy, insekticidy a hnojivy, potom
by nejhor‰í problémy Ïivotního prostfiedí svûta byly 
eliminovány. Objem odpadu z jaderné elektrárny je
velmi omezen. MÛÏe b˘t tudíÏ zodpovûdnû a zcela 
izolován od biosféry. Konkrétnû: Jaderná elektrárna
s v˘konem 1000 MW elektrick˘ch neemituje Ïádné

CO2, ale produkuje okolo 35 tun vysoce radioaktiv-
ních pouÏit˘ch palivov˘ch ãlánkÛ roãnû. Je-li pouÏité
palivo pfiepracováno, objem vysoce radioaktivních
odpadÛ bude okolo 3 m3 roãnû, a ty mohou b˘t zpra-
covány a uloÏeny bezpeãn˘m zpÛsobem do hlubin-
n˘ch geologick˘ch úloÏi‰È ve stabilních pevn˘ch for-
mách, chránûn˘ch nûkolikanásobn˘mi bariérami.
Úpln˘ jadern˘ fietûzec, kter˘ takovou elektrárnu pod-
poruje: od tûÏby, pfies provoz bude generovat navíc
okolo 200 m3 stfiednû aktivních odpadÛ a okolo 500 m3

nízkoaktivních odpadÛ roãnû. Technologie ukládání
odpadÛ a likvidace elektráren jsou známy, takÏe je
moÏné dobfie odhadnout, jaká bude cena: pro elek-
trárny s lehkovodními reaktory je to okolo 5 –10 %
z pÛvodní ceny stavby. Moderní 1000 MW elektrárna
spalující uhlí bude i s optimálním ãistícím zafiízením 
emitovat roãnû okolo 5000 tun SO2, okolo 4000 tun
NOx, 400 tun tûÏk˘ch kovÛ vãetnû tak jedovat˘ch 
prvkÛ, jako je kadmium, olovo, arzén a rtuÈ, 
a 6,5 milionu tun CO2 A navíc k tomu bude existovat
500 000 tun pevn˘ch odpadÛ ze zafiízení odstraÀují-
cích SO2 a NOx, které musí b˘t uloÏeny v rybníkov˘ch
úloÏi‰tích.
Dovolte nám poskytnout ilustraci z roku 1994: Ve
Velké Británii, kde je okolo 49 % elektfiiny vyrábûno
z uhlí, byly emise CO2 na vyrobenou kWh okolo 0,63
kg. Ve Francii, kde je okolo 75 % elektfiiny vyrábûno
v jadern˘ch elektrárnách, byly emise CO2 na kWh 
okolo desetiny tohoto mnoÏství: 0,064 kg. Pro porov-
nání nám dovolte zmínit, Ïe v âeské republice jsou

emise CO2 na kWh 0,769 kg, v nûkter˘ch jin˘ch 
zemích, kde je více uhlí pouÏíváno pro v˘robu elektfii-
ny, jsou emise CO2 je‰tû vy‰‰í: napfi. v Polsku 
0,967 kg/kWh. Av‰ak ve ·védsku, kde elektfiina je vy-
rábûna takfika jen v jadern˘ch nebo vodních elektrár-
nách, byla tato hodnota 0,058 kg/kWh. Tyto skuteã-
nosti si zaslouÏí, aby byly ‰iroce publikovány a známy.

Problém jadern˘ch odpadÛ není ani tak technick˘ 
jako psychologick˘. Je rovnûÏ nutné, aby bylo známo,
Ïe existuje plná mezinárodní shoda v principech na
bezpeãné ukládání jadern˘ch odpadÛ. V Mezinárodní
agentufie pro atomovou energii je v souãasnosti pfied
dokonãením “Spoleãná konvence o bezpeãném za-
cházení s vyhofiel˘m palivem a radioaktivními odpady”.
Prostfiednictvím této konvence si státy pfiislíbí respek-
tovat spoleãn˘ soubor zásad. Budou rovnûÏ zavázány
na setkáních podávat informaci o sv˘ch zvyklostech
a budou muset souhlasit s kontrolou ukládání sv˘ch
odpadÛ. Která jiná prÛmyslová oblast ãiní nûco 
podobného?

VraÈme se nakonec k bezpeãnosti jadern˘ch elektrá-
ren. Obávaná pfiedstava váÏné jaderné havárie je prav-
dûpodobnû základem mnoha lidsk˘ch pfiístupÛ k ja-
derné energii. Jsme vzdáleni tomu, abychom podce-
Àovali ãernobylskou havárii z roku 1986. Tato pohroma
musí b˘t správnû hodnocena a musíme na ni hledût ze
správné perspektivy. V˘roba energie s absolutní bez-
peãností (s vylouãením jakéhokoliv rizika) není dosa-
Ïitelná, av‰ak je nutné si rovnûÏ uvûdomit, Ïe ãerno-
bylská jaderná elektrárna má zcela jin˘ typ reaktorÛ

(RBMK), které by v ostatním svûtû nemohly obdrÏet
povolení k provozu a které ani v zemích b˘valého
Sovûtského svazu nejsou pfiíli‰ roz‰ífieny. Jadernû 
energetiãtí skeptici by si téÏ mûli uvûdomit, Ïe nej-
hor‰í havárie v sektoru energetiky – z pohledu poãtu
obûtí – jsou vady pfiehrad vodních elektráren.
Bezpeãnost jaderné energetiky je v‰ak prvofiad˘m cí-
lem jak provozovatelÛ, tak i národních a mezinárod-
ních dozorn˘ch orgánÛ. V Deklaraci moskevského
summitu G–7 a Ruska o jaderné bezpeãnosti a ochranû
z 20. 4. 1996 se uvádí, Ïe: ”Jaderná bezpeãnost musí
pfievaÏovat nad v‰emi ostatními úvahami. Stvrzujeme
ná‰ závazek dosahovat nejvy‰‰í mezinárodnû známé 
úrovnû bezpeãnosti pro umísÈování, projekci, 
v˘stavbu, provoz a dozor nad jadernû energetick˘mi
zafiízeními.”

Dnes mÛÏeme fiíci, Ïe otázka jaderné bezpeãnosti byla
uãinûna otázkou zcela mezinárodní, a Ïe zvy‰ování ja-
derné a radiaãní bezpeãnosti je úsilím mezinárodní
spolupráce, zejména ve tfiech základních oblastech za-
hrnujících projednávání a osvojení legálnû závazn˘ch
mezinárodních konvencí, zpracování a osvojení dopo-
ruãen˘ch spoleãn˘ch bezpeãnostních norem a usku-
teãÀováním provûrek a poskytování poradních sluÏeb.
Konvence o jaderné bezpeãnosti, která vstoupila
v platnost minul˘ rok, je posledním pfiíspûvkem k zá-
vazn˘m mezinárodním smlouvám. Klíãové ustanovení
Konvence o jadern˘ch odpadech, která bude brzy
pfiedloÏena k pfiijetí je, Ïe kaÏdá zemû – úãastník
Konvence – se bude pfiidrÏovat urãit˘ch principÛ, ta-
kov˘ch, jako je napfi. ustavení nezávisl˘ch dozorn˘ch
orgánÛ. Zemû se dále zavazují pfiipravovat zprávy o pl-
nûní sv˘ch povinností a takové zprávy budou pfiedklá-
dány k diskusím na shromáÏdûních, jeÏ se budou ko-
nat minimálnû jednou za tfii roky. Tak bude zaji‰tûna
mezinárodní kontrola a v‰echna pfiípadná slabá místa
dozoru budou podrobena konstruktivní kritice. Vlády
jednotliv˘ch státÛ mají vlastní zodpovûdnost za do-
hled a bezpeãn˘ provoz jadern˘ch elektráren, usku-
teãÀovan˘ v âeské republice prostfiednictvím Státního
úfiadu pro jadernou bezpeãnost (SUJB). Cesta k vy-
tvofiení dÛvûry v jadernou energetiku vede podle nás
prostfiednictvím:
• zlep‰ování technické a ekonomické stránky jader-
n˘ch elektráren pfii zlep‰ování jejich bezpeãnosti, 
• zaji‰tûní, aby ekonomická stránka nevedla k ústupkÛm
v dozoru a nemûla nepfiíznivé následky na bezpeãnost,
• zlep‰ování kultury provozu a tím i bezpeãnosti,
• dofie‰ení praktick˘ch otázek v manipulaci s odpady
a jejich ukládáním,
• zvy‰ování úrovnû dÛvûry obyvatelstva na základû
lep‰í osvûty a komunikace mezi jadern˘mi profesio-
nály a ostatním obyvatelstvem.

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ :
•1. âeská nukleární spoleãnost, jako dobrovolná, 
nezávislá a nezisková organizace, hodlá pfiispívat 
k osvûtû, neboÈ cítí, Ïe to je i její vina, pokud urãitá
ãást obãanÛ (vãetnû politikÛ) podléhá mnohdy naiv-
ním a nevûdeck˘m argumentÛm nûkter˘ch hnutí, 
zejména v otázkách moÏností vyuÏívání alternativních
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zdrojÛ elektrické energie v na‰ich podmínkách.
Nabízíme obûma komorám parlamentu, jednotliv˘m
poslancÛm ãi poslaneck˘m klubÛm i vládû a jejím 
orgánÛm seriózní informace, které lze ovûfiit u specia-
lizovan˘ch vûdeck˘ch pracovi‰È v âeské republice
i v zahraniãí.

• 2. âeská nukleární spoleãnost, vûdoma si závaÏnosti
pfiedkládaného tématu, chce pfiispût k v‰eobecnému 
poznání, Ïe varianta jaderné energetiky bude v na‰ich
podmínkách je‰tû po pomûrnû dlouhé období nepostra-
datelná. Odmítneme-li jadernou variantu, musíme vzít
na vûdomí trvalé zvy‰ování pfiíspûvku produkce CO2
pro “skleníkov˘ efekt”. Ukázali jsme pfiece, Ïe není
moÏné oãekávat prosperitu hospodáfiství bez energie.

• 3. Obor energetiky se neobejde bez nadstranického
vidûní. Vûdecká pracovi‰tû snad nemohou b˘t podezí-
rána ze stranûní jaderné energetice. Budeme vyuÏívat
vûdy a podstoupíme cestu osvûty dosud pochybami
zmítané ãásti obyvatelstva a neponecháme volné pole
pÛsobnosti nevûdeck˘m aktivitám.

• 4. Doporuãujeme zpracovat a schválit hlub‰í, vû-
decky objektivní, dlouhodobou energetickou politiku
státu na 30 aÏ 50 let. Podíl jadern˘ch elektráren na cel-
kové struktufie ãeské elektroenergetiky by mûl pos-
tupnû pfiebírat v˘kony uheln˘ch elektráren a mûl by
b˘t v na‰ich podmínkách bûhem cca 25 let 70–80 %
a ne jen 30–40 % (str. 25 návrhu Energetické politiky
âR z 30. 5. 1997). 
Je zfiejmé, Ïe ãasto dokonce i do energetické politiky
zasahují obavy o volební preference bez ohledu na ob-
jektivní technické moÏnosti a potfieby státu. Zfiejmû
proto je ve zmínûném návrhu Energetické politiky âR
z 30. 5. 1997 (str. 20) uvedena mylná informace o “ur-
ãité souãasné krizi jaderné energetiky”, z níÏ je ãinûn
zcela fale‰n˘ závûr, Ïe“ nelze pfiedpokládat, Ïe by ja-
derná energetika na sebe mohla pfievzít v˘padek v˘ro-
by zpÛsoben˘ útlumem tûÏby uhlí”. “Krize”, o níÏ je
fieã, není vÛbec technického charakteru. Jde o ne-
zvládnuté osvûtové i politické aspekty pfiístupu k mí-
rovému vyuÏívání jaderné energie. Názory a pfiístup
vefiejnosti se v‰ak mûní. Pohled na jadernou energii se
mÛÏe prudce zmûnit bûhem 5 aÏ 10 let. 
Více dÛkazÛ globálního oteplování, nebo vy‰‰í ceny
plynu a zejména osvûta mohou mít vliv na pfiístup ve-
fiejnosti. Av‰ak my s urãitostí víme o objektivní potfiebû
rÛstu elektrické energie a víme, co mÛÏeme udûlat, 
abychom zlep‰ili atraktivitu jaderné varianty. Stále
pfiepracovávané varianty Energetické politiky âeské
republiky se vyh˘bají zmínce o jaderné energetice po
dostavbû Temelína a naopak vkládají neúmûrné nadû-
je do alternativních zdrojÛ (str. 22 En. politiky âR
z 30. 5. 1997), aãkoli je známo, Ïe zásadní podíl alter-
nativních zdrojÛ je v na‰ich podmínkách technicky 
nemoÏn˘. UdrÏování 50 % podílu elektfiiny z uhlí po-
vede k nedostatku elektroenergetick˘ch zdrojÛ (vy-
ãerpání zdrojÛ uhlí v horizontu 30 let). Návrh
Energetické politiky âR pfiedpokládá dovoz energetic-
kého uhlí nebo elektrické energie vÛbec. Odkud a za
jakou cenu? Souãasn˘ pfiechodn˘ dostatek energie na

mezinárodním trhu bude v nûkolika letech vyãerpán
a zahraniãní v˘robci sotva poãítají s energetick˘mi po-
tfiebami âR ve sv˘ch plánech. Plánuje âR svou závis-
lost na vnûj‰ích vlivech a v˘kyvech trhu, nebo bude
chtít mít urãit˘ ãasov˘ prostor (rok a více) pro jejich
pfieklenutí, jak˘ sk˘tá pouze jaderná energetika?
Existuje fiada otázek, na nûÏ je potfiebné dát odpovûì;
neÏ se rozhodneme jadernou energetiku vylouãit pro
budoucno z na‰ich úvah na základû emocí ãi krátko-
dob˘ch osobních politick˘ch cílÛ. 

• 5. Z v˘‰e uveden˘ch perspektiv se mÛÏe jevit jako
druhotná otázka, co bude s jadern˘m oborem âeské
republiky po dostavûní obou temelínsk˘ch blokÛ, ne-
pfiikroãí-li se v horizontu dvou, tfií let k pfiípravû v˘-
stavby dal‰ího, z energetického hlediska potfiebného,
bloku. Lze v‰ak bezpochyby oãekávat :
• Drahé pfieorientování na‰eho jadernû energetického
prÛmyslu na náhradní zamûfiení (a za nûkolik let, aÏ
dozraje poznání problému, zase drahé pfieorientování
zpût, nebo budeme muset v‰echny komponenty 
dováÏet a zhor‰ovat tak platební bilanci státu.)

• Rozptyl rozhodujících, vûdeckotechnick˘ch, tech-
nologick˘ch, ale i montáÏnû provozních kapacit této 
zemû, které v pfiípadû oÏivení energetického trhu by
byly schopny navázat na dosud vykonané doma i v ex-
portu. (Zde pÛjde o zmûny vût‰inou nevratné.)

• Ztrátu kontinuity dobfie zavedeného ‰kolství, úby-
tek studentÛ a nedostatek vhodn˘ch specialistÛ 
bûhem nûkolika let. Tím utrpí i v souãasnosti provo-
zované elektrárny.
JistûÏe by to bylo nerozumné, jestliÏe teì uÏ snad 
víme, Ïe se stejnû k jaderné energetice budeme muset
vrátit.

âeská nukleární spoleãnost, zastoupená níÏe pode-
psan˘mi pfiedstaviteli, je pfiesvûdãena, Ïe v podmín-
kách âeské republiky je nejekologiãtûj‰í variantou
(kromû zemûpisn˘mi moÏnostmi limitované energeti-
ky vodní) energetika jaderná. Ta v‰ak pro svÛj charak-
ter nutnû vyÏaduje formulování racionálních zásad
státní energetické politiky a cílevûdomou koordinaci
tohoto oboru v prÛmyslu, ve ‰kolství i v˘zkumn˘ch
a v˘vojov˘ch pracovi‰tích.
Îádáme proto, aby byla vypracována a parlamentem
projednána a schválena dlouhodobá, vûdecky podlo-
Ïená Dlouhodobá energetická politika âeské republiky,
která bude vycházet z potfieb, mezinárodních závazkÛ
a reáln˘ch moÏností âeské republiky.
Vûfiíme, Ïe jak vláda, tak i obû komory parlamentu po-
chopí a vezmou v úvahu argumenty uvedené v této
Deklaraci.

V Praze dne 10. záfií 1997
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Soubor modelÛ na‰ich mostních staveb vznikl jiÏ pfied patnácti lety a je vystaven ve
velkomezifiíãském Muzeu silnic a dálnic. Najdete zde modely zdobené sochami,
modely vodních mostÛ, v nichÏ protéká voda, most otevírací i modely mostÛ mo-
derních.
Modely historick˘ch i moderních staveb zaãaly na brnûnské Fakultû stavební VUT
vznikat pfied tfiemi lety pfii v˘uce dûjin stavitelství, která probíhá v angliãtinû. První
skupinu z více jak stovky dne‰ních modelÛ tvofií modely na‰ich staveb : staromûst-
ské radnice v Praze, Stavovského divadla, fiady zámkÛ a hradÛ. Druhá skupina 

pfii‰la z francouzského Bordeaux a pfiedstavuje modely 
avignonského papeÏského hradu, rodn˘ dÛm
ShakespearÛv, katedrály Notre Dame a ãtyfiiceti dal‰ích sta-
veb. Tfietí skupina je z Velké Británie a pfiedstavuje Tower,
katedrály v Ely, Petersborough a dal‰í. âtvrtou skupinu
pfiedstavuje soubor modelÛ na‰ich románsk˘ch staveb –
kostelÛ v Mohelnici, ¤eznovicích, Kyjích u Prahy, Vlnûvsi
u Mûlníka, Holubicích u Kralup, rotundy na ¤ípu. V této
skupinû je také model rekonstrukce klá‰tûra v Davli na
soutoku Berounky s Vltavou. Souãástí tohoto modelu je
kfiíÏová chodba, v níÏ mni‰i chodili dokola a modlili se. Po
tomto vzoru jsme navrhli a v modelu s doc. arch. Aloisem
Nov˘m – dûkanem Fakulty architektury VUT v Brnû – zná-
zornili moderní stfiedisko v˘uky pfii chÛzi, kdy cel˘ areál
moderní „kfiíÏové chodby“, ale i pfiilehlé plovárny a posi-
lovny, jsou pokryty zvukov˘m signálem, kter˘ posluchaãi
pfiijímají do sv˘ch sluchátek. Navíc je ãtvercov˘ prostor
v˘uky pfii chÛzi pokryt vizuálním, zrakov˘m signálem ze

ãtyfi obrazovek umístûn˘ch v rozích ãtverce, po jehoÏ 
obvodu se studenti procházejí. Na‰e poslední modely 
mimochodem jsou stavûny tak, Ïe je mohou hmatem vní-

mat i nevidomí nebo slabozrací studenti, ktefií hmatem leckdy postfiehnou detaily,
které pfii vizuálním pozorování ujdou pozornosti studentÛ. To dokázal pfii svém
posledním pokusu velmi názornû student Petr Adamec. Na‰i sbírku neustále roz‰i-
fiujeme a budeme vdûãni za kaÏdé upozornûní, kde by se mohl vyskytovat model,
kter˘ bychom mohli pro Stavební fakultu získat do v˘ukové sbírky.

Doc. Dr. Du‰an K. JOSEF, CSc.   
Fakulta stavební VUT

Sbírka v˘ukov˘ch modelÛ – aneb trojrozmûrnû se to lépe uãí

Pro ‰irokou vefiejnost v na‰í zemi pfiedstavují zmûny v âEZ, a.s. pouze pfiizpÛsobo-
vání technického stavu elektráren nov˘m podmínkám a kritériím. Mezi tyto zmûny
patfií pfiedev‰ím rozsáhl˘ program na odsífiení 6 452 MW v˘konu uheln˘ch elektrá-
ren do konce roku 1998, kter˘ byl vyvolán pfiijetím nového zákona o ochranû 
ovzdu‰í. V dne‰ní dobû je pozornost stále více poutána ke kontraverzní v˘stavbû 
jaderné elektrárny Temelín. Stále odkládan˘ termín uvedení do provozu je zdro-
jem nervozity nejen pro âEZ, a.s., ale také pro ‰irokou vefiejnost. Není se proto co
divit, Ïe témûfi bez pov‰imnutí zÛstávají razantní zmûny organizace probíhající 
uvnitfi âEZ, a.s.
Hlavním dÛvodem této restrukturalizace je zv˘‰ení produktivity práce, která je ve
srovnání se západoevropskou energetikou na niÏ‰í úrovni. ProtoÏe do dne‰ních
dnÛ nebyla stanovena jasná energetická politika státu, která by ukázala zámûr vyu-
Ïití domácích zdrojÛ energií, míru otevfiení trhu s energiemi, zpÛsob fiízení pfieno-
sové soustavy apod., musí se âEZ, a.s. svou organizaãní strukturou stát dostateãnû
flexibilní, aby se po pfiijetí energetické koncepce âR mohl této pfiizpÛsobit s mini-
málními náklady a v co nejkrat‰ím ãase. Tato restrukturalizace probíhá paralelnû
s dlouhodob˘m program rozvoje spoleãnosti, kter˘ je zaloÏen na metodû, umoÏ-
Àující nalézt variantu s nejniÏ‰ími náklady, tzv. „Least Cost Development Study“.
V rámci restrukturalizace dojde ke zmûnû organizace jak u hlavní správy (HS), cent-
rálního orgánu âEZ, a.s. sídlícího v Praze, tak i u organizaãních jednotek (OJ), jed-
notliv˘ch elektráren a divize vodních elektráren a pfienosové soustavy. Nov˘ model

organizace HS by mûl sníÏit poãet úrovní fiízení, odstranit duplicitu v provádûn˘ch
ãinnostech, urãit rozsah pravomocí a odpovûdností, stanovit návaznosti na OJ
a v neposlední fiadû sníÏit poãet zamûstnancÛ. HS bude nadále vykonávat zásadní
ãinnosti spojené s fungováním spoleãnosti, jako jsou napfi. investice, obchod a-
pod., ale bude na stejné úrovni jako OJ, pro které bude vytváfiet potfiebné zázemí.
OJ pfiejdou na jednotnou organizaãní strukturu pro jejich dan˘ typ. Jednotná or-
ganizaãní struktura uheln˘ch elektráren byla vytváfiena v uplynul˘ch dvou letech.
U jadern˘ch elektráren se typové organizaãní schéma bude vytváfiet aÏ pfii dokon-
ãování v˘stavby jaderné elektrárny Temelín.
Jedním z dal‰ích cílÛ této restrukturalizace je do roku 2000 sníÏit poãet zamûst-
nancÛ spoleãnosti pod hranici 9000. To bude zaji‰tûno jednak optimalizovanou 
organizaãní strukturou a jednak privatizací v˘konÛ ménû v˘znamn˘ch ãinností 
zejména v oblasti sluÏeb. I pfies tento trend má v‰ak âEZ, a.s. velk˘ zájem o mladé
perspektivní pracovníky, absolventy vysok˘ch technick˘ch ‰kol, kter˘ch má jiÏ
dlouho nedostatek. Tento stav je ãásteãnû zapfiíãinûn zpÛsobem odmûÀování, kte-
ré je vázáno kolektivní smlouvou a nedovoluje vyplácet tûmto mlad˘m inÏen˘rÛm
platy srovnatelné s jin˘mi atraktivními místy.
Doufejme Ïe se tato transformace podafií a ná‰ nejvût‰í v˘robce elektfiiny se stane
spoleãností na evropské úrovni. Bude to jistû pfiínos pro nás odbûratele, ale i pro
cel˘ ná‰ stát, kterému silná energetika usnadní vstup do evropsk˘ch struktur.

Milan ¤EZNÍâEK

Zmûny organizace v âEZ, a.s.

Zajímavosti z fakult



Mezinárodní spolupráce

Pfií‰tí rok na jafie uÏ tomu budou ãtyfii roky, kdy se na zahraniãním oddûlení
Rektorátu VUT zaãala scházet skupina pfiíznivcÛ francouzského jazyka na pravidel-
n˘ch ãtvrteãních setkáních s rodil˘mi francouzsk˘mi mluvãími. Jak to v‰echno 
zaãalo? Ve ‰kolním roce 1993 – 1994 pob˘val na na‰í ‰kole v rámci studentské 
v˘mûny programu Tempus, koordinovaného zahraniãním oddûlením Rektorátu
VUT, francouzsk˘ student Frederic Goltl. V druhé tfiímûsíãní ãásti svého pobytu se
na návrh paní prof. Zemánkové ujal na Rektorátû skupinky nad‰encÛ a zaãal s ni-
mi pofiádat konverzaãní kurzy. Tato akce mûla poskytnout moÏnost zdokonalit se
ve francouzské konverzaci studentÛm, ktefií se pfiipravovali na zahraniãní pobyt na
francouzsk˘ch ‰kolách v rámci jiÏ zmínûného programu studentské mobility. Kurzy
v‰ak od zaãátku byly naprosto otevfiené a zúãastnit se jich mohl kaÏd˘. 
Mezitím se prof. Zemánkové podafiilo navázat styk s francouzskou organizací
GREF, coÏ je zkratka pro skupinu b˘val˘ch uãitelÛ pro v˘uku francouz‰tiny v za-
hraniãí. Díky tomu bylo moÏno v konverzaãních kurzech pokraãovat kaÏd˘ dal‰í 
semestr a od té doby se u nás uÏ vystfiídalo ‰est francouzsk˘ch lektorÛ. VUT jim 
poskytuje zdarma ubytování a francouzská ambasáda financuje cestovné. Ostatní
náklady si ãlenové GREFu hradí sami. Také ve‰kerou v˘uku poskytují zadarmo.
Kromû kurzu na Rektorátû pofiádají konverzaãní kurzy na jednotliv˘ch fakultách,
jako napfi. na FEI a na Fakultû architektury, a také pomáhají pfii v˘uce na nûkter˘ch
brnûnsk˘ch gymnáziích. PfiestoÏe v názvu této organizace se vyskytuje slovo uãitel,
jejími ãleny jsou i “vyslouÏilí” pracovníci jin˘ch profesí, jako soudce, fieditel gym-
názia ãi pracovník b˘valé koloniální správy. Díky tomu a také díky nev‰ednímu 
elánu, ochotû a nasazení v‰ech tûchto lidí jsou kurzy velmi pestré a jejich úãastní-
ci se ke konci kaÏdého semestru tû‰í na dal‰í pokraãování tohoto “dobrodruÏství”.

RNDR. Karel MIKULÁ·EK

Zahraniãní lektofii – paní Lepeer a pan Mark Brady – na v˘stavû studentsk˘ch prací
v aule Rektorátu                                                                  Foto: Pfiemysl JANÍâEK

Sedíme v pfiíjemném prostfiedí renovo-
vané restaurace Star˘ dvÛr na Mendlovû
námûstí, pár krokÛ od Fakulty architek-
tury, kde právû probûhl konkurz se stu-
denty – uchazeãi o stáÏ ve Francii. Za
pár dní Madame Liliane Lepeer konãí
svÛj pobyt na VUT, kde pÛsobila v zim-
ním semestru jako lektorka francouz‰ti-
ny. Na vánoce odjíÏdí ke sv˘m pfiíbuz-
n˘m do rodn˘ch Flander v Belgii a pak
se vrací domÛ do Francie, kde jiÏ fiadu
let Ïije a pracuje nedaleko Grenoblu.
Stejnû jako pfiedcházející lektofii fran-
couz‰tiny, i ona je ãlenkou dobrovolné-
ho SdruÏení uãitelÛ bez hranic (GREF),
ktefií jako dÛchodci bezplatnû po celém
svûtû vyuãují francouz‰tinu (viz Události
na VUT ãís. 6, 1997, s. 12–13). S tímto

posláním jiÏ paní Lepeerová nav‰tívila Panamu, Nikaraguu, Salvador a Maìarsko.
Je to pfiíjemná, velmi kultivovaná, svûdomitá a pracovitá dáma, hovofiící anglicky
a nûmecky. Jako první ze v‰ech lektorÛ francouz‰tiny pfiipravila ve studovnû Ústa-
vu jazykÛ Fakulty stavební VUT vlastní nahrávky s textem, které jsou nyní k dispo-
zici v‰em studentÛm a zamûstnancÛm VUT.

Madame Liliane, jaké jsou va‰e dojmy z pobytu u nás?
Je to mÛj první pobyt ve va‰í zemi, a proto nemohu srovnávat dne‰ní situaci s dfií-
vûj‰í. Velmi mne v‰ak zaujal rozdíl ve vyjadfiování a chování pfiíslu‰níkÛ mladé 
generace. Pfiicestovala jsem vlakem, po Brnû jezdím tramvají nebo autobusem
a v‰ímám si lidí v‰ech vûkov˘ch kategorií. JelikoÏ bohuÏel nerozumím ãesky, 
pozoruji jejich mimiku, naslouchám melodii jejich hlasÛ. Mladí lidé mi pfiipadají 
otevfienûj‰í, sebevûdomûj‰í, ãinorodí, neustále chtûjí nûco podnikat. Pfiipadá mi, Ïe
mají i odli‰nou chÛzi, Ïe se Ïivotem derou s vût‰í vehemencí, ale mÛÏete mi opo-
novat, Ïe i oni moÏná za pár let budou trpût revmatick˘mi potíÏemi, ale moÏná 
ménû rezignovanû.

Co fiíkáte zpÛsobu v˘uky francouz‰tiny v na‰em ‰kol-
ském systému?
PÛsobila jsem na dvou gymnáziích (na VídeÀské a Slovanském námûstí), krátce na
JAMU a pak pfiedev‰ím na VUT. Jste ranní ptáãata, taková hodina fyziky na sedmou,
to budí respekt. Ve v˘uce jazyka se znaãná ãást hodiny vûnuje pfiekladu, osvojení
si slovíãek. Osvojit si cizí jazyk znamená nejenom rozumût druhému, ale také s ním
mluvit o sobû, a tento aspekt se u vás trochu podceÀuje. V Ïádném pfiípadû 
nechceme uãitelÛm zdvojovat v˘uku, ani je pfiipravovat o hodiny, snaÏíme se pfie-
dev‰ím o oÏivení ãi zpestfiení v˘uky.

Va‰e hodiny francouz‰tiny, pofiádané na Ústavu jazykÛ
Stavební fakulty a na Rektorátû, nav‰tûvovali nejenom
studenti FAST, FA, FEI a FS jako v pfiedcházejících se-
mestrech, ale letos se pfiidali i studenti Fakulty chemické
a podnikatelské. Jak se vám s nimi se v‰emi pracovalo,
a jsou mezi nimi rozdíly?
V‰ichni «mí» studenti mû zajímají. A jestliÏe to, co jim navrhuji spoleãnû objevovat,
je pro nû dostateãnû zajímavé a uÏiteãné pro obor, kter˘ si vybrali, uspokojí to
i mne. Hovofiili jsme o architektufie, té jednoduché pod sluncem jiÏní Francie, slo-
Ïitûj‰í v ¤ímû, mluvili jsme o divadelním umûní, obchodním stfiedisku Les Halles
v PafiíÏi, o ochranném nátûru proti korozi kovové konstrukce Eifellovy vûÏe atd.
Snahu o vhodnou motivaci studentÛ má bezpochyby kaÏd˘ uãitel a volnost, kterou
studentÛm nabízí, je do urãité míry zavazující pro obû strany. V˘uka probíhá vÏdy
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sezení. Samozfiejmû tyto «jednotky» tvofií strukturální celek pro studenty s pravi-
delnou docházkou, ale jestliÏe mají absenci, mûli by mít moÏnost pfiipojit se bez
potíÏí ke skupinû zab˘vající se jiÏ nov˘m tématem.
Aby ústní komunikace byla úãinná, musí b˘t jasná, na poslech pfiíjemná, srozumi-
telná a mûla by respektovat melodii jazyka. VydrÏeli byste aÏ do konce operního
pfiedstavení, jestliÏe by zpûvák peãlivû reprodukoval text a pfiitom zpíval fale‰nû? Je
tfieba si vybrat: memorovat bûhem 12 t˘dnÛ velk˘ poãet slovíãek a gramatick˘ch
tvarÛ a vynechat ústní procviãování, nebo si zdokonalovat intonaci, v˘slovnost, ho-
vorové v˘razy a nenucené vyjadfiování. Tento pfiístup se mÛÏe zdát ménû dÛleÏit˘,
ale ve skuteãnosti je podstatn˘: zdokonalováním mluvení docílíte lep‰ího posle-
chu. Nevadí, jestli vám nûjaké slovíãko chybí, mimika a gesta je mohou nahradit.
Francouzsk˘ lektor ze sdruÏení GREF je v podstatû ‰Èastn˘ ãlovûk, jelikoÏ si sám vy-
bral ãinnost, které se vûnuje. Na fakultativních hodinách se setkává se studenty,
ktefií se chtûjí nûco dozvûdût. Pfiiznejte, Ïe je to pro pedagoga pfiíjemn˘ pocit.
Mezi jednotliv˘mi fakultami jsem nezaznamenala Ïádn˘ rozdíl – hodiny byly pfií-
stupné v‰em studentÛm. Rozdûlení studentÛ probíhalo podle jazykové úrovnû: 
pokroãilí (z nichÏ nûktefií jiÏ absolvovali stáÏ ve Francii) a úplní zaãáteãníci, pot˘-
kající se s v˘slovností. I kdyÏ poãet posluchaãÛ je na jednotliv˘ch fakultách odli‰-
n˘, zdá se, Ïe je v‰ude o francouz‰tinu zájem. Základní pravidlo «VSTUP VOLN¯»
je dobré a kaÏd˘ si mÛÏe vybrat dobu, která mu nejlépe konvenuje.

âasto vás vídávám pracovat v na‰í studovnû.
Hodina vÏdy velmi rychle ubûhne a zájmy a potfieby studentÛ se mûní. Je tfieba se
pokusit vyvinout takové pracovní pomÛcky, které umoÏní samostatnou individuální
v˘uku, aby si ji kaÏd˘ sám mohl zorganizovat co moÏná nejlépe. Díky pomoci a vel-
mi kvalitnímu technickému vybavení studovny na ústavu jazykÛ Fakulty stavební
jsem pfiipravila nahrávku jedné kazety s psan˘m textem a dialogy, napodobujícími
skuteãnou konverzaci dvou osob.

Co byste fiekla ke svému kaÏdodennímu bûÏnému Ïivotu
u nás?
Bydlení na studentsk˘ch kolejích Penzion Palack˘ je pohodlné a vyhovující.
Stravovala jsem se, kde se dalo, o víkendech jsem byla nûkdy pozvaná na obûd.
Samozfiejmû Ïe dostat se z Janáãkova divadla na koleje není tak jednoduché, jeli-
koÏ poslední autobus 53 odjíÏdí ve v‰edních dnech ze Skácelovy ulice v 19.15 hod.
Nezb˘vá, neÏ jet tramvají 13 na koneãnou a pak více neÏ 10 minut jít pû‰ky kolem
opu‰tûn˘ch zahrad a neustále opravovaného pouliãního osvûtlení. Moje babiãka
mi vÏdycky fiíkala, Ïe si ãlovûk musí vybrat: buì zÛstat doma v teple, nebo se vy-
stavit dobrodruÏství v cizí zemi. A tak jsem nav‰tûvovala koncerty a opery navzdo-
ry «oslepl˘m» pouliãním svítilnám.

Vrátila byste se k nám ráda? Uãit, nebo jako turista?
Samozfiejmû Ïe bych se ráda vrátila, radûji na jafie, a ne jako turista. Turistika se mi
moc nelíbí, probûhnout bûhem nûkolika hodin nebo dnÛ, co bylo budováno po
staletí, znamená vÏdy zÛstat «srdcem» mimo realitu. Vrátit se v‰ak, lépe se pozná-
vat, spoleãnû vytváfiet nûco nového, vyuãovat a sama se uãit, ...proã ne?

PhDr. Zuzana WOTKEOVÁ, CSc., Fakulta stavební

Zahraniãní oddûlení Rektorátu VUT informuje

Rádi bychom upozornili na internetovou adresu Akademického informaãního
centra, které poskytuje pro vysoko‰kolské studenty a uãitele informace o studiu,
v˘zkumu a stáÏích v zahraniãí: http://www.ecn.cz/aic/

Toto centrum také vydalo publikaci Za studiem do ciziny, která je 
k nahlédnutí na zahraniãním oddûlení Rektorátu VUT. KníÏka obsahuje kapitoly:
■ vysoké ‰koly ve 14 zemích
■ informace na Internetu
■ stipendijní programy
■ uÏiteãné adresy

Florbalov˘ svátek v Brnû 

Ve dnech 31. ledna 1998 v 17 hodin a 1. února 1998 v 10 hodin se ve sportovní 
hale na Vodové uskuteãní dvû mezinárodní utkání mezi národními t˘my âeské 
republiky a Norska. Na posledním mistrovství svûta ve ·védsku se utkaly tyto t˘my
o tfietí místo, kde nás Norové porazili. “To znamená, Ïe jim máme co vracet”.
Tyto zápasy slouÏí k pfiípravû na blíÏící se mistrovství svûta, které se uskuteãní
v Brnû a Praze v kvûtnu 1998.
Stejnû jako toto mistrovství, tak i tyto dva pfiípravné zápasy bude organizaãnû a po-
fiadatelsky zaji‰Èovat Vysoko‰kolsk˘ sportovní klub Fakulty strojní – oddíl florbalu
VSK FS BULLDOGS BRNO. SoubûÏnû se zápasy budou probíhat doprovodné akce
(cheerleaders,módní pfiehlídky atd.).
Pfiedprodej vstupenek: VSK FS Brno, Technická 2

Tel. 4114 2270, fax 4114 2282

Srdeãnû zveme........

Vánoãní turnaj v malém florbale
1997

Turnaj, kter˘ uspofiádala KTVS FS VUT ve spolupráci s oddílem florbalu VSK
Bulldogs Brno, se uskuteãnil 27. listopadu 1997. Zúãastnilo se ho celkem 9 druÏ-
stev (4 - FS, 1 - FEI, 1 - VUT, 1 - MU, 1 - juniofii VSK). Ve tfiech skupinách bylo 
odehráno 9 utkání, do finále pak postoupila vítûzná druÏstva, která se opût utkala
systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m.

Koneãné pofiadí:
1. KONZUM(FS + MU)
2. Libãa Group (FS)
3. Bolfs TEAM 98 FS)

Tomá‰ VOREL
fieditel turnaje



Pfied sto lety, v létû roku 1896, se vysoko na severo-
západû Kanady pokou‰el o ‰tûstí muÏ, Ïivící se uÏ pû-
tadvacet let jako zlatokop. PoblíÏ ústí Klondike
Riveru, kde se tato nádherná, ãistá fieka setkává s kal-
n˘m veletokem Yukonem, se zastavil na kus fieãi
s muÏi, ktefií tu lovili ryby. Byli to George Washington
Carmack, pfiezdívan˘ „bíl˘ Indián“, protoÏe Ïil v divo-
ãinû s dcerou náãelníka Tagi‰Û, a jeho dva ‰vagfii
Tagish Charlie a Skookum Jim. KdyÏ se jim
Henderson, jak se onen zlatokop jmenoval, pochlubil
zlat˘mi valouny z nedalek˘ch fiíãek, vydali se slibnou
oblast prozkoumat. V˘sledky byly zpoãátku bídné.
Teprve ráno 17. srpna Carmack zakrátko vyr˘Ïoval
zlat˘ prach. Potok, kde nález uãinil, zvan˘ Rabbit
Creek - Králiãí, pfiejmenoval na Bonanzu a hned si na
nûm vykolíkoval dva klajmy pro sebe a po jednom
pro oba indiánské druhy.
Zlatonosné pozemky bylo tfieba neprodlenû zakniho-
vat v obchodní stanici Forty Mile. Carmackovo zlato
tam vyvolalo hromadné ‰ílenství a do tfií dnÛ se osa-
da vyprázdnila. KdyÏ do roka zpráva o objevu zlat˘ch
polí na Klondiku pronikla do svûta, na ‰edesát tisíc
muÏÛ a Ïen vyrazilo od pobfieÏí Tichého oceánu na
cestu pfies hradbu ledov˘ch hor k hornímu toku
Yukonu a odtud po fiece do dalekého Dawson City.
Bylo to taÏení, pfiirovnávané ke „stampede“, hfimící-
mu stádu, které ve‰lo do historie jako Zlatá horeãka
na Klondiku.
Po sto letech kleãím na bfiehu potoka Bonanzy
v Teritoriu Yukon, právû v místû, kde „bíl˘ Indián“
Carmack na‰el první zlato. Propírám v pánvi písek, ale
nebl˘ská se v nûm jediná zlatinka. Jak by také mohla,
kdyÏ tûÏební stroje, gigantická monstra, tu uÏ pfied 
lety prokutaly kdejakou píì! Ani v nejmen‰ím v‰ak
nejsem zklamán. VÏdyÈ jen samotné putování divu-
krásnou Alja‰kou a Yukonem po stopách zlatokopÛ je
pro mne víc neÏ hrstí zlat˘ch nuggetÛ! Mezi místy,
které bych je‰tû rád nav‰tívil, je osada Carcross pfii 

samé hranici Teritoria Yukon s Britskou Kolumbií,
coÏ je z Klondiku víc neÏ 600 kilometrÛ na jih. Má tam
b˘t star˘ indiánsk˘ hfibitov.
Carcross jsem pak opravdu nav‰tívil, dokonce dva-
krát. Hfibitov se mi v‰ak podafiilo objevit aÏ napodruhé.
Tak dobfie byl skryt v lese na bfiehu obrovského jeze-
ra. Bylo uÏ pozdû veãer, kdyÏ jsem chodil mezi peãli-
vû udrÏovan˘mi hroby, pozornû prohlíÏel náhrobní
desky a ãetl nápisy v angliãtinû ãi v indiánském jazy-
ku. Hledal jsem i hroby onûch prvních nálezcÛ zlata
na Klondiku a na‰el jsem v‰echny, kromû Skookum
Jima. KdyÏ jsem odcházel ze hfibitova, vystoupil náhle
ze ‰era Indián: „Co tu dûlá‰?“ „Pfii‰el jsem postát
u hrobÛ tv˘ch pfiedkÛ,“ – nastavil jsem prázdné dla-
nû, Ïe jsem nic nezcizil. „Koho jsi tu na‰el?“ „Tagishe
Charlieho, Carmacka a Hendersona. Jen Skookum
Jima ne,“ svûfiuji se. „Toho sám nenajde‰,“ pravil
Indián uÏ smífilivûji. „VraÈ se. UkáÏu ti jeho hrob. Byl
to mÛj prastr˘c.“
Vzájemnû jsme se pfiedstavili. Ronald byl z kmene
Tlingit, ãlen klanu Crow - Vrány. V‰iml jsem si na hro-
bech klanov˘ch znamení - bobra, vlka, ba dokonce
stylizovaného vorvanû. „VorvaÀ není klanov˘ znak.
Henderson a Carmack byli velrybáfii,“ opravil mû
Ronald, pátrající po hrobu svého prastr˘ce. „Byl to vy-
sok˘ kámen, naãervenal˘, nûkde tu b˘t musí!“ omlou-
val se rozpaãitû. Nakonec ukázal prstem – tady!
Pofiídil jsem snímek a vydali jsme se do Ronaldovy
dosti vzdálené osady. Neustále nás provázel drobn˘
psík, umolousan˘ aÏ bûda, ale velmi mil˘. Vypadal 
jako váleãkov˘ kartáã na koberec, a tak jsem ho po-
jmenoval – „Smetáãek“! Za indiánskou osadou jsme
do‰li na most, klenoucí se nad úzk˘m ramenem
Bennettova jezera. Vtom pfiibûhl velk˘ ‰ed˘ pes a ãe-
nichem se letmo dotkl mé ruky. „Ten je tvÛj? MÛÏu si
ho pohladit? Nekousne?“ – dávám ruce za záda.
„Neboj se. MÛj pfiítel je i jeho pfiítel,“ pfiik˘vl Ronald.
„Jak mu fiíká‰?“ „Smouky-âoudík.“ Postupnû se pfiipo-

jovala dal‰í psiska a fiadila se pfied námi do sestavy, 
jaké byla zvyklá ze zápfiahu do saní. Takto jsme do‰li
aÏ k dfievûné dvojposchoìové budovû v Carcrossu,
zvané Caribou Hotel, pamatující Zlatou horeãku. Po
pfiechodu povûstného horského sedla Chilkoot tu zla-
tokopové kdysi dávno sbírali nové síly pfied plavbou
do Dawson City.
V nálevnû uÏ bylo pûknû veselo. ZÛstal jsem radûji
venku a v podfiepu se opfiel o stûnu. Smoukyho inteli-
gentní smeãka pfiedvádûla pfiede mnou mistrnou hru
o míãek s náhodn˘mi psy, ale chudáka drobouãkého
„Smetáãka“ do party nevzala. Tesknû se pfii‰oural ke
mnû a poloÏil mi jeÏatou makovici na botu. Bylo mi
ho líto, ‰krábal jsem ho za ‰pinav˘ma u‰ima a nûÏnû
k nûmu promlouval. BlaÏen˘ Smetáãek vrkal jako ho-
lub doupÀák, aÏ pfiilákal cel˘ hráãsk˘ t˘m. Pfiihrnuli
se jako jeden muÏ, ãi vlastnû pes. Z ostrého pohledu
jejich modr˘ch oãí ‰el strach, ale byli velmi pfiítulní
a tlaãili se, abych je taky pohladil.
Vrtalo mi hlavou, proã Ronald hledal hrob svého
pfiedka tak nejistû. Radûji se zeptám je‰tû nûkoho
v nálevnû, povídám si. Ve‰el jsem dovnitfi a pfiisedl si
k drobnému Indiánovi, veselému chlapíkovi, kterému
chybûly v‰echny pfiední zuby. „Skúkam DÏim? To byla
pfiezdívka! Jmenoval se totiÏ James Mason,“ za‰i‰lal 
ochotnû. Tak vida! Ronaldovi jsem bezmála kfiivdil.
Ukázal mi prav˘ hrob! „A Skookum Jim. Co to vlastnû
znamená?“ zvídám dál. „V na‰em jazyku vazoun, pofií-
zek. Tebe takové vûci zajímají?“ Indián vstal a vzal mû
za rameno. Pak pfiistoupil ke stûnû a strhl list, pfii-
bodnut˘ noÏem: „To je tvoje. Poãte‰ si!“ Nem˘lil se.
Byla to zpráva o papou‰kovi, kter˘ pfied sto lety pro-
vázel zlatokopy aÏ na Klondike. Pfies ve‰kerá trápení,
ústrky a neomalené Ïerty, které mezi drsn˘mi chlapy
tento opefien˘ exot v mládí zakusil, je v‰echny pfieÏil
o desítky let. Vydal se totiÏ do papou‰ãího ráje teprve
nedávno.
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na VUT v Brnû

Z cest

Bennettovo jezero v Carcrossu. Teritorium Yukon, Kanada.

Jak jsem hledal Skookum Jima Ronald u hrobu Skookum Jima, svého pfiedka.


