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článků. Výzkumný tým z CEITECu VUT se mohl 

do projektu zapojit díky neustále se zlepšujícímu 

přístrojovému vybavení (mezi nímž nechybí ani 

nejmodernější elektronové mikroskopy) a kvalit-

nímu vědeckému týmu, kterému se tak otevřely 

další možnosti a příležitosti k vědecké spoluprá-

ci na mezinárodní úrovni.

Díky kombinaci finančních zdrojů, technologické-

ho vybavení a vědeckého potenciálu CEITECu je 

možné žádat o ty nejprestižnější evropské projek-

ty zahrnující spolupráce mezinárodního významu. 

Využitím této příležitosti je zároveň naplňována 

i podmínka udržitelnosti výzkumných center 

podpořených ze Strukturálních fondů. 

Summary:

A microscope unique even on an international 

scale is one of the achievements of a research 

team at the Central European Institute of 

Technology of Brno University of Technol-

ogy (CEITEC VUT), which may serve as a model 

of good EU money spending. Thanks to well 

chosen devices and technologies bought for the 

targeted funding by the European Regional 

Development Fund designed for large infra-

structures and approved directly by the Czech 

government, they have succeeded in implement-

ing EU research projects granted directly by the 

European Commission. The synergy of the na-

tional and EU funding policies has, for example, 

resulted in the CEITEC researchers participat-

ing in a UnivSEM research project. 

+++

CEITEC VUT, který je financován z operačního 

programu OP VaVpI (Operační program Věda 

a výzkum pro inovace), se v loňském roce zapojil 

mimo jiné do projektu UnivSEM. Ten uspěl u Ev-

ropské komise v konkurenci téměř 30 přihlášených 

žádostí a získal finance na projekt vývoje nového 

typu elektronového mikroskopu se širokým spek-

trem použití. Hlavním řešitelem tohoto projektu 

je česká firma zabývající se výrobou elektronových 

mikroskopů Tescan, a. s. CEITEC VUT patří mezi 

spoluřešitele s šesti dalšími významnými firmami 

a akademickými institucemi z Německa a Švýcar-

ska. Nyní je UnivSEM, financovaný z fondů 7. RP, 

za polovinou projektového období a CEITEC VUT 

už se může pochlubit publikacemi v prestižním 

vědeckém časopise Nano Letters. „Nechceme si 

bádat do šuplíku, ale máme zájem na tom, aby naše 

práce získala konkrétní podobu, což se nám díky 

projektu UnivSEM daří,“ vysvětluje profesor Tomáš 

Šikola, jeden z řešitelů projektu UnivSEM a součas-

ně vedoucí výzkumné skupiny v CEITECu VUT.

Projekt UnivSEM umožňuje spolupráci komerč-

ních společností zabývajících se vývojem a pro-

dejem analytických přístrojů a vědecko-výzkum-

ných institucí. Společným cílem je vyvinout 

unikátní elektronový mikroskop umožňující 

množství strukturních, atomových i molekulár-

ních analýz současně. Skupina profesora Tomáše 

Šikoly z CEITECu VUT hledá využití převrat-

ných funkcí nového přístroje ve vědeckém 

prostředí, například při výzkumu nových typů 

magnetických pamětí, senzorů nebo solárních 

+++ 

Mikroskop unikátní i ve světovéM 

Měřítku. to je jeden z výsledků vý-

zkuMu vědců ze středoevropského 

technologického institutu vysoké-

ho učení technického (ceitec vut), 

kteří tak Mohou současně jít pří-

kladeM v čerpání evropských peněz. 

díky vhodně zvolenýM přístrojůM 

a technologiíM pořízenýM z účelové 

podpory erdF – evropského Fondu 

regionálního rozvoje –, určené pro 

velké inFrastruktury a schvalované 

příMo vládou čr, se jiM daří získávat 

a realizovat evropské výzkuMné pro-

jekty udělované příMo evropskou 

koMisí. výsledkeM synergie národ-

ních a evropských dotačních politik 

je například i účast vědců z ceitec vut 

ve vědeckovýzkuMnéM projektu univ-

seM. ten je Financovaný z hlavního 

nástroje evropské unie pro Financo-

vání výzkuMu a vývoje, 7. ráMcové-

ho prograMu (7. rp).  

ceitec
je příkladeM synergického 
působení politiky eu

text Jana Šilarová, CEITEC VUT
foto CEITEC VUT
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a jaká je vzdálenost od objektu, můžeme pomo-

cí transformačních rovnic určit přesnou polohu 

bodu na měřeném objektu. Pak už jen zbývá zo-

pakovat to milionkrát, což pro robotické rame-

no není nic tak hrozného, a máme trojrozměrný 

počítačový model povrchu snímaného objektu.

Cílem CEITEC VUT je přispět ke zlepšení 

kvality života a lidského zdraví, a tak ob-

jekty snímanými robotickým 3D skenerem 

jsou právě lidé. Pořídíme-li v průběhu jejich 

léčby několik takovýchto modelů, můžeme 

následným počítačovým srovnáváním nebo 

měřením objemů jednotlivých svalů zavčas 

určit, zda se regenerace postižené tkáně 

ubírá správným směrem. Velmi přesná pak 

bude diagnóza u pacientů, u kterých máme 

k dispozici model postižené končetiny z doby, 

kdy byla naprosto zdravá. Srovnáním modelů 

zdravé a postižené končetiny můžeme odhalit 

i nepatrné otoky či svalové disbalance, a tím 

velmi přesně určit diagnózu. 

Trojrozměrné modely lidského těla mají mnoho 

dalších využití – mohou sloužit jako podklad 

pro přesný individualizovaný návrh anato-

micky tvarovaných dlah a ortéz, pro vysoce 

přesná měření rozměrů lehce deformovatelných 

měkkých tkání, ke kterým nemůžeme přiložit 

klasická měřidla, nebo pro přesnou výrobu 

tělních implantátů v ortopedii, stomatologii či 

jiných medicínských oborech.

+++ 

vliveM sci-Fi literatury a FilMů si většina 

čtenářů pod pojMeM robot nejspíše před-

staví stroj, který se svýMi schopnostMi 

a vzhledeM snaží napodobit člověka. to 

přináší pochybnosti, jaký sMysl Má ro-

botika a k čeMu Mohou být roboti dobří. 

není však robot jako robot. třeba 

robotický 3d skener poMáhá lépe určit 

diagnózu, přináší vyšší koMFort do léč-

by a ještě ušetří obrovské částky. 

+++

Aniž bychom si to uvědomovali, mnoho výrobků, 

které denně používáme, je vyráběno na automa-

tizovaných linkách, jejíž nedílnou součástí jsou 

právě roboti, nejčastěji robotická ramena. Ta 

jsou oproti člověku mnohem silnější, rychlejší 

a zejména přesnější. Zkuste si například pohybo-

vat prstem ve vzduchu tak přesně, že v žádnou 

chvíli nejste dále než 0,02 mm od místa, ve kte-

rém v daném čase zrovna máte být. Robotické 

rameno to hravě dokáže, třeba se svářečkou nad 

povrchem karoserie vašeho auta.

Na VUT v Brně probíhá v rámci vědecko-vý-

zkumného centra CEITEC výzkum, který robo-

tické rameno používá netradičním způsobem. 

Namísto svářečky je na jeho konci připevněn 

optický skener, který pomocí laserového pa-

prsku měří vzdálenost od snímaného objektu. 

A když víme, kde se rameno v danou chvíli 

nachází, kterým směrem je skener natočen 

robotický 3d 
skener zvýší kvalitu 
léčby a ještě ušetří

text Adam Chromý, CEITEC VUT v Brně
foto archiv autora

Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora 
systematické práce se studenty OP VK PO 2.3 reg. č. 
CZ.1.07/2.3.00/35.0004. 

Pro tyto účely se v současnosti používají mode-

ly vytvořené magnetickou rezonancí. Ta patří 

mezi nejnákladnější vyšetření, které můžete 

ve zdravotnictví podstoupit, a proto se používá 

jen ve velmi ojedinělých případech. Aplikace 

robotického 3D skeneru vyvíjeného na CEITEC 

VUT do praxe přinese několikanásobnou úspo-

ru provozních nákladů a ještě zvýší přesnost, 

komfort a sníží časovou náročnost vyšetření. 

Diagnóza a léčba pomocí 3D modelů se tím 

stane dostupná opravdu pro každého. Přinese 

tak v souladu s mottem CEITEC VUT zlepšení 

kvality života a lidského zdraví.

Summary:

A robotic 3D scanner is being designed at pre-

sent at BUT‘s CEITEC. This optical device uses 

a laser beam to measure the distance from the 

scanned object and build 3D models of human 

body with many applications. The practical use 

of the 3D scanner made at CEITEC VUT will 

achieve major economies in operational costs in 

addition to increasing the precision, being user 

friendly, and reducing the examination time.
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+++ 

V roce 2007 bylo zahájeno 2. programoVé 

období, kdy bylo možné čerpat takzVané 

„eVropské dotace“.  k tomuto účelu bylo 

připraVeno dVacet šest operačních pro-

gramů (op). pro Veřejné Vysoké školy a je-

jich rozVoj jsou stěžejními zejména op 

VzděláVání pro konkurenceschopnost 

(op Vk) a op Výzkum a VýVoj pro inoVace 

(op VaVpi), které spadají pod ministerstVo 

školstVí, mládeže a těloVýchoVy. tyto dVa 

operační programy jsou spolufinanco-

Vané z eVropského fondu pro regionální 

rozVoj (erdf) a eVropského sociálního 

fondu (esf).  

+++

VUT v Brně se chopilo zavčas příležitosti a v sou-

časnosti se řadí mezi veřejnými vysokými školami 

mezi nejúspěšnější příjemce. Vznik Centra podpory 

projektů (CPP) odsouhlasil na jaře 2009 akademický 

senát na svém zasedání a nic již nebránilo vytvoření 

nového pracoviště, strategicky umístěného do bu-

dovy na adrese Kounicova 67a. Řešitelé ze všech fa-

kult univerzity se tak mohou setkávat na půli cesty 

mezi budovami domovských fakult a rektorátem. 

Cílem Centra je od samotného začátku poskytovat 

fakultám a součástem univerzity informační, meto-

dickou, ekonomickou a právní podporu pro projek-

ty financované ze strukturálních fondů. Centrum 

poskytuje řešitelům z jednotlivých fakult konzulta-

ce a specifická školení nejen v oblasti projektového 

řízení, problematiky projektů jednotlivých OP, ale 

i v dalších odborných kompetencích.

Zatímco v předchozím, prvním programovém 

období, které bylo ukončeno v roce 2006, získalo 

VUT 14 projektů, druhé programové období za-

znamenalo strmý nástup. Na OP Rozvoj lidských 

zdrojů (OP RLZ) navázal OP VK a zaměstnanci 

VUT úspěšně 
čerpá 
eVropské 
doTace

VUT byli připraveni zapojit se. Na jaře roku 2009 

proběhly první výzvy a byla podepsána první Roz-

hodnutí o poskytnutí dotace. Ke dni 1. dubna 2014 

je VUT v Brně příjemcem v 84 projektech v celko-

vé hodnotě více než 1,8 mld. korun a v mnohých 

dalších se stalo partnery.  

Postupem času se vyvíjely i služby poskytované Cent-

rem podpory projektů. Když MŠMT vyhlásilo na za-

čátku roku 2011 první výzvy pro tzv. celouniverzitní 

projekty, vedení pověřilo pracovníky Centra přípra-

vou projektové žádosti. Ve všech třech vyhlášených 

výzvách z oblasti podpory Lidské zdroje ve výzkumu 

a vývoji bylo VUT úspěšné a zapojené fakulty budou 

moci čerpat až do června 2015 dotace z celkového 

rozpočtu těchto projektů, který činí více než 440 

mil. korun. Největší projekty OP VK, které CPP pro 

univerzitu administruje, jsou bezesporu projekty ur-

čené na podporu výzkumných týmů, které umožnily 

vznik nových postdoktorandských pozic. Jedná se 

o projekt „Podpora tvorby excelentních výzkumných 

týmů mezioborového výzkumu na VUT“, reg. č. 

CZ.1.07/2.3.00/30.0005, a projekt „Excelentní mladí 

vědci na VUT v Brně“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0039. 

Třetí projekt je zaměřen na popularizaci výsledků 

vědy a výzkumu a dostal název „Podpora výsledků 

VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se 

studenty“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004. První a třetí 

ze zmíněných projektů mají úzkou vazbu na další 

projekty, tentokrát z OP Výzkum a vývoj pro inovace 

(OP VaVpI). Při psaní žádostí jsme se maximálně sna-

žili o využití všech synergií mezi jednotlivými centry, 

fakultami a projekty.

Program OP VaVpI přinesl naší univerzitě, stejně 

jako OP VK, mnohé příležitosti. Programy jsou 

ale primárně rozdílné v množství investičních 

a neinvestičních prostředků, které umožňují 

čerpat. Není tedy žádným překvapením, že patnáct 

projektů OP VaVpI, ve kterých figuruje VUT v Brně 

jako příjemce, a dva, v nichž jsme partnerem jiných 

univerzit, dohromady několikanásobně převýší 

celkovou dotaci projektů OP VK. 

Rok 2013 je již pár měsíců za námi a s ním bylo 

ukončeno i toto pro VUT úspěšné programové ob-

dobí. Nové výzvy v této chvíli žádný z poskytovate-

lů již neavizuje, ale dle pravidla N+2 bude probíhat 

realizace projektů až do roku 2015. Posledních 

pár nových výzev, které MŠMT v poslední době 

vyhlásilo, je zaměřeno cíleně na podporu počáteč-

ního vzdělávání, podporu základních a středních 

škol. Na vysokých školách již všichni zaintereso-

vaní nedočkavě vyhlíží jakékoliv novinky o novém 

programovém období a konkrétních podmínkách 

nových operačních programů. Přinesou s sebou 

příležitosti vhodné pro veřejné vysoké školy, 

zmírní se byrokratická zátěž, se kterou se potýkali 

všichni řešitelé, bude celý systém evropských dota-

cí sjednocen? Odpovědi na tyto otázky netrpělivě 

očekávají asi všichni pracovníci českých univerzit 

a jejich spolupracovníci. 

Summary:

The year 2007 was the beginning of a second EU 

funding stage. Of special importance for public 

universities are especially the Education for 

Competitiveness and Research and Development 

for Innovations operative programmes co-finan-

ced from the European Regional Development 

Fund (ERDF) and European Social Fund (ESF). 

BUT is among the most successful beneficiaries 

receiving over 1.8 billion CZK in 84 projects and 

being a partner in many others.

text Ing. Lucie Tomešová, Centrum podpory projektů VUT v Brně
foto Pixmac
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Úvodní slovo přednesla proděkanka Fakulty 

architektury VUT v Brně prof. Ing. arch. Hana 

Urbášková, Ph.D., a děkan Fakulty architektury 

VUT v Brně prof. Ing. Josef Chybík, Csc. 

První den byl rozdělen do tří sekcí – první sekce 

byla zaměřena na Vnitřní prostředí a certifikaci 

budov, druhá sekce byla věnována Energeticky 

úsporným domům, třetí sekce se soustředila 

na Přírodní stavební materiály a architektu-

ru. Jako první zazněl příspěvek Ing. Romana 

Šubrta (Energy Consulting, o. s.) Větrání budov 

v minulosti a současnosti,  následovalo téma 

Nejen teoretický pohled na technologie řízeného 

větrání v objektech rodinné výstavby Ing. Martina 

Bažanta, MBA, LL.M. (ATREA s. r. o.), které sou-

časně zahájilo diskuzi. Na téma Vnitřní prostředí 

a certifikace budov navázal prof. Ing. Petr Hájek, 

CSc., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty sta-

vební ČVUT v Praze, svým příspěvkem Budovy 

v kontextu udržitelné výstavby. Ing. Petr Mare-

ček (Xella CZ, s. r. o.) referátem Pasivní rodinný 

dům Hamry nad Sázavou otevřel druhou sekci 

konference. MgA. Jan Brotánek prezentoval 

téma Altán ve volné přírodě, lokalita „U Valchy“. 

Posledním přednášejícím dopoledního bloku byl 

Ing. Günter Lang (Lang Consulting – Konsulent 

für innovative Baukonzepte, Passivhäuser im 

Alt und Neubau, International Passive Hou-

se Consultant), který se věnoval tématu The 

Development of Passive Large Residential and 

Non-Residential Buildings. 

Odpolední blok otevřel příspěvek Dipl. Ing. Uty 

Herzové (vedoucí Europäische Bildungsstätte für 

Lehmbau) na téma Earth ges Europe – European 

Networking for Education and Training in Earth 

Building. Následovala prezentace Huga Gasniera 

(CRATerre – ENSA Grenoble, AE&CC) na téma 

Contemporary Earth Constructions: Worldwide 

Panorama and Case Studies of Recent Buildings 

Sites. Celý den pak uzavírali Ing. arch. Mojmír 

Hudec (Ateliér ELAM) příspěvkem Pasivní dům 

„Housenka“ a Gregoire Paccoud (CRATerre – 

ENSA Grenoble, AE&CC) přednáškou Earth ges 

Europe – part 2 – How the „Learning Outcomes“ 

Approach and ECVET Tools Support the Develop-

ment of Training in Earth Construction. Násled-

ná diskuze pak dala prostor všem zúčastněným 

vyjádřit se k daným tématům.

Druhý den proběhla odborná exkurze, během 

které účastníci navštívili rodinný dům v pa-

sivním standardu v Ořechově u Brna, pasivní 

bytový dům pro seniory v Modřicích, hlině-

ný dům po rekonstrukci provedené s užitím 

přírodních materiálů v Rostěnicích, dům se 

žudrem v Kučerově a firmu Saint-Gobain, Glass 

Solutions CZ zabývající se výrobou izolačních 

skel (dvojskel, trojskel) s různými funkcemi 

(tepelně-izolační, zvukově-izolační, bezpeč-

nostní, samočistící, skla s integrovanou vnitřní 

žaluzií či roletou atd.).

Široké zaměření prezentovaných příspěvků 

otevřelo konstruktivní diskuze o problematice 

energeticky úsporných domů a přírodních 

stavebních materiálů v současnosti. Těšíme se 

na další úspěšný ročník.

Summary:

Holding a Healthy Houses 2014 international 

conference at the BUT Faculty of Architecture 

in April has already become a tradition. Lasting 

from 9th to 11th April 2014, this year’s event was 

attended by over 90 participants from nine Eu-

ropean countries. Ten speakers from the Czech 

Republic, Austria, Germany, and France made 

their appearance during the first day of the 

conference. Excursions for those interested were 

scheduled for the next day.

zdravé doMy 
2014text Ing. arch. Kateřina Dokoupilová-Pazderková, Ph.D., FA VUT v Brně

foto archiv autorky

+++ 

již tradičně se v dubnových dnech uskutečnila na Fakultě architektury vut v brně 

Mezinárodní konFerence zdravé doMy 2014. letošního ročníku, který proběhl 

od 9. do 11. dubna 2014, se zúčastnilo přes devadesát registrovaných účastníků 

z devíti zeMí evropy. běheM prvního dne se na konFerenci prezentovalo 10 předná-

šejících z česka, rakouska, něMecka a Francie. druhý den konFerence byl věnován 

odborné exkurzi pro přihlášené zájeMce konFerence. 

+++

detail struktury hliněné omítky před konečnou úpravou
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+++ Zmíněný jev maximálního přiblížení komety 

ISON ke Slunci, k němuž došlo 28. listopadu 2013, 

se snažili zaznamenat vědci na mnoha místech 

světa, ale podařilo se to právě jen Vašemu týmu. 

V čem jste byli lepší než ostatní? Neřekl bych, že 

jsme byli lepší, spíš bych řekl, že jsme byli zatvrze-

lejší než ostatní. Ve spolupráci s Institute for Ast-

ronomy University of Hawaii jsme připravili velice 

zajímavý program pozorování komety ISON v peri-

helu (bod na dráze tělesa obíhajícího kolem Slunce, 

v němž je těleso k Slunci nejblíže – pozn. red.), 

jehož hlavní částí bylo pozorování iontů železa (Fe 

IX, Fe XIV) ve sluneční koróně v době průletu ko-

mety. Kometa měla posloužit jako kosmická sonda 

vyslaná do míst tak blízko viditelnému slunečnímu 

povrchu (fotosféře), že žádná námi vyrobená kos-

mická sonda by to nemohla přežít. Na přípravě ex-

perimentů jsme společně s havajskou univerzitou 

pracovali téměř rok. Já jsem měl na starosti návrh 

experimentů a pak matematické zpracování dat. 

Technická realizace byla v rukou havajské univerzi-

ty a německé optické firmy Astelco. Když jsem 24. 

listopadu 2013 odlétal na Havaj, raději bych zůstal 

v Brně. Kometa měla být v té době, dle rok starých 

předpovědí, již asi měsíc viditelná prostým okem, 

avšak její skutečná jasnost nikdy takové úrovně 

nedosáhla, kometa byla velmi slabá. Bylo mi 

jasné, že náš hlavní experiment je vážně ohrožen, 

což se nakonec potvrdilo. Podařil se jen jediný, 

pro mne nejméně zajímavý experiment – pozoro-

vání komety ve viditelné části spektra. Byli jsme 

jediní na světě, komu se ze zemského povrchu 

podařilo kometu zaznamenat v perihelu. Možná 

to zní dobře, ale já z toho mám smíšené pocity. 

Ten úspěch je tak trochu „sportovní“, prostě jsme 

to dokázali, ale ten hlavní experiment nepřinesl 

žádné výsledky. Ani při maximální snaze se mi 

nepodařilo z dat pozorování iontů železa „vydolo-

vat“ cokoliv jiného než šum. 

+++ Spojení matematiky a fotografování může 

nám laikům připadat nepochopitelné. Lze 

stručně vysvětlit, v čem spočívá matematická 

metoda zpracování fotografického obrazu? 

V dnešní době digitální fotografie je fotografie 

v podstatě samá matematika. Obraz pořízený 

CCD nebo CMOS snímači vyžaduje složité mate-

matické zpracování dříve, než může být zobrazen 

na obrazovce nebo vytištěn na papír. Význam 

matematického zpracování obrazů stále roste, 

neboť z technického hlediska nesmyslná snaha 

o stálé zvyšování počtu pixelů při zachování veli-

kosti snímače nutí výrobce fotoaparátů maskovat 

mizernou kvalitu obrazů matematickým zpra-

cováním. I stručný popis matematických metod 

zpracování obrazů by zabral hodně času.     

+++ Nepřítelem astrofotografů je světelné znečiště-

ní planety. Jak s ním bojujete? A jaké jsou vůbec 

ideální podmínky pro fotografování vesmíru? Boj 

se světelným znečištěním je marnost nad marnost. 

Důvodem je absolutní ignorance toho problému 

širokou veřejností a arogance vůči těm, kteří se 

snaží o zlepšení. Světelné znečištění není jen pro-

blémem těch, kteří chtějí pozorovat v noci oblohu. 

Je to problém zcela zásadní. Velmi dobře známá 

a využívaná metoda, jak někoho psychicky zlomit 

např. u výslechu, je svícení do očí silným světlem 

v tmavé místnosti. Chůze po našich ulicích nebo 

jízda autem je přesně totéž, se stejným účinkem 

na psychiku. Pokud by konstruktéři letadel odváděli 

stejně „kvalitní“ práci jako ti, kteří navrhují svítidla, 

většina z nás by již nebyla mezi živými. Jezdím 

často se svou ženou na horském kole a často se 

vracím za tmy po cyklotrase č. 1 z hlavního nádraží 

v Brně do Komína. Projíždím parkem u Antroposu 

v Pisárkách, kde v noci svítí na sloupech bílé koule. 

Přímo pod svítidlem je tma, většina světla se vyzáří 

do oblohy a člověku přímo do očí. Pár metrů dále 

je skromná ukázka toho, že to jde, když se chce. 

Přechod pro chodce osvětluje svítidlo, které nesvítí 

do očí a svítí jen tam, kam má, tj. pod sebe. To je 

náhodná ukázka dnešní reality. Přijde mi nesmy-

slné zakázat žárovky a bojovat o každé procento 

účinnosti světelných zdrojů a neřešit gigantické 

plýtvání energií, které ničí naše životní prostředí 

a které všichni platíme z našich daní. A jaké jsou 

ideální podmínky pro fotografování vesmíru? Tma-

vá, světelným znečištěním nedotčená obloha. Ta 

už ale na Zemi existuje zcela výjimečně. Viděl jsem 

oblohu v nadmořské výšce 6 000 m v Himalájích, 

v chilských Andách i na Havaji, byla krásná v porov-

nání s tou hrůzou, co máme v Evropě, ale i tam je 

světelné znečištění patrné.

+++ Na jakou práci se v nejbližší době těšíte? Já 

se těším na libovolnou práci, která má nějaký smy-

sluplný výsledek, lhostejno, zda je to výuka, věda 

nebo manuální práce na opravě domu. Naopak 

mne děsí práce, která existuje jen proto, že někdo, 

kdo nic rozumného nedělá a ani dělat neumí, 

vymýšlí pro ty ostatní práci, jejímž výsledkem jsou 

většinou jen stohy potištěného papíru.   

Summary:

An international research team led by prof. Milo-

slav Druckmüller from the BUT Faculty of Mecha-

nical Engineering achieved a major success in ob-

serving and recording a dying comet, ISON, in its 

perihelion. For prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, 

CSc., taking pictures of natural phenomena along 

with mathematics, which he teaches at the BUT 

Faculty of Mechanical Engineering, is not just 

a profession but also a hobby to which he has 

devoted all his life. He won international renown 

and a title of Astrophotographer of the year 2006 

for his unique images of the solar corona during 

the solar eclipse in March 2006.

+++ 

v březnovéM čísle událostí na vut jsMe inForMovali o úspěchu Mezinárodního 

vědeckého týMu proF. Miloslava druckMüllera z Fakulty strojního inženýrství 

vut v brně při pozorování a zaznaMenání zanikající koMety ison v době nej-

těsnějšího průletu koleM slunce. právě FotograFování přírodních jevů je pro 

proF. rndr. Miloslava druckMüllera, csc., spolu s MateMatikou, kterou vyučuje 

na Fsi vut, nejen proFesí, ale i koníčkeM, jeMuž zasvětil celý svůj život. Mezi-

národního uznání se Mu dostalo už za jedinečné obrazy sluneční koróny ze 

zatMění slunce v březnu 2006, za které získal i titul astroFotograF roku 2006. 

+++

Miloslav 
druckMüller: 
boj se světelnýM znečištěníM je Marnost

text Jana Novotná
foto Miloslav Druckmüller
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+++ Loňský odběr vzorků alkalických bazaltů 

v Antarktidě přinesl dle vašich slov poměrně 

nečekané výsledky, které jste letos zamýšleli 

srovnat se vzorky obdobných hornin z Grónska 

a výsledky bádání následně publikovat v pres-

tižním časopise Antarctic Science. Můžete 

již prozradit, jak to dopadlo? Rád. Společně 

s Dr. Coufalíkem z Ústavu analytické chemie 

AV ČR jsme ve vzorcích antarktických bazaltů 

provedli ultrastopové stanovení rtuti. Studium 

bylo děláno proto, abychom byli schopni odlišit 

koncentrace Hg, které jsou přírodního půvo-

du, a těch, které mají antropogenní charakter. 

O alkalických bazaltech se badatelé od 60. let 20. 

století domnívali, že mají jedny z nejvyšších při-

rozených koncentrací Hg v přírodě. Naše měření 

ovšem dala o dva řády nižší hodnoty! Abychom 

nezávisle ověřili tento výsledek, bylo nutné 

studovat obdobné horniny z jiné oblasti, v níž 

horniny nepodléhají tzv. chemickému zvětrává-

ní, a touto oblastí je právě arktická část Grónska. 

S potěšením vám již nyní mohu oznámit, že 

koncentrace, které jsme právě v těchto dnech 

získali z grónských vzorků, jsou obdobně nízké. 

To samozřejmě zcela mění pohled na bazalty 

jako přírodní zdroj Hg a zřejmě ukazuje na chy-

polárník z vut se 
vrátil z arktidy

bu měření v předchozích studiích. Mohl bych 

to zjednodušeně přirovnat ke známé analogii se 

špenátem, o kterém se dlouhou dobu tvrdilo, že 

je bohatý na železo, ovšem jak se později ukáza-

lo, jednalo se pouze o analytickou chybu.

+++ Mimo tohoto objevu mají vaše polární 

expedice potenciál i k realizaci tzv. aplikova-

ného výzkumu. Můžete stručně nastínit v jaké 

oblasti? Jsem velice rád, že se podařilo do praxe 

uvést vizi o vzniku jakési „přírodní laborato-

ře“ v extrémních podmínkách Antarktidy. Již 

od letošního roku bylo na stanici J. G. Mendela 

zahájeno testování degradace polymerních mate-

riálů, na kterém se vědecky podílí jak kolegové 

z Fakulty stavební, tak nově i kolegové z Fakulty 

chemické VUT v Brně. Jak pevně věřím, budou 

výsledky tohoto projektu v budoucnu využity 

v praxi při vyvíjení pokročilých typů plastů.

+++ Jaké jsou vaše další badatelské plány? Mé 

nejbližší badatelské plány jsou svázány s ana-

lýzou a interpretací izotopů Li z peralkalických 

typů hornin. Pokud jde o nebližší expediční 

plány, rád bych v průběhu června navštívil vy-

brané vulkány Islandu a při té příležitosti využil, 

+++ Mírně poučený laik ví, že na jižním pólu 

lze potkat tučňáka, zatímco na severním 

ledního medvěda. Jaké jsou další odlišnosti, 

pokud bychom měli srovnat hlavní přírodní 

ukazatele? Skutečně lední medvěd představuje 

charakteristického predátora arktických oblastí, 

na kterého v Antarktidě nenarazíme. Eskymáci 

ledního medvěda ve své řeči označují termínem 

„nanuk“ (nanoq) a považují ho více za vodního 

živočicha, neboť jej nejčastěji vídají na plovou-

cích ledových krách. Legendami opředeným 

živočichem žijícím v mořích okolo severního 

polárního kruhu je „mořský jednorožec“ – narval. 

Osobně jsem měl u místních lovců možnost vidět 

jeho asi 1,5 merů dlouhý spirálovitý „roh“. Pokud 

jde o flóru, v Antarkidě se nesetkáme s vyššími 

rostlinami – stromy. V Grónsku sice stromy jsou, 

ale pouze v miniaturních centimetrových exem-

plářích. Je ovšem třeba říct, že samotné označení 

pro Grónsko, vycházející z vikingského pojme-

nování „Grønland“ – „Zelená země“ –, je značně 

nadsazené a bylo zvoleno hlavně s ohledem na to 

přilákat sem další vikingské osadníky. Samot-

né zalednění Arktidy i Antarktidy sahá daleko 

do třetihor, ovšem globální změna klimatu dnes 

postihuje výrazněji severní polokouli.
ptala se Jana Novotná
foto Lukáš Krmíček

Zapojení VUT do polárního výzkumu proběhlo díky projektu 
OP VK „Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového 
výzkumu na VUT“ (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0005) a také s pod-
porou z projektu OP VaVpI (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0097) 
v rámci činnosti regionálního centra AdMaS (Advanced Buil-
ding Materials, Structures and Technologies).

+++ Představte prosím stručně stanici a vesnici, 

v níž se stanice nalézá, a také vztahy s ostaní-

mi obyvateli stanice a s domorodci. Arktická 

stanice stojí u inuitské (eskymácké) osady Qe-

qertarsuaq a byla založena již před více než sto 

lety dánským biologem a polárníkem Mortenem 

Porsildem. V současnosti je stanice provozována 

Kodaňskou univerzitou a slouží jako základna 

pro vědce se zájmem o živou i neživou přírodu 

v polárních oblastech. Vědci pocházejí většinou 

ze severských zemí, a tak v době našeho pobytu 

s námi sdíleli prostory stanice také dva kolegové 

z Dánska společně s Finkou a Švédkou. Soužití 

s obyvateli stanice i s místními eskymáky bylo 

bezproblémové, což dobře ilustruje i fakt, že 

když se na začátku dubna oteplilo na příjemných 

-15 °C, uspořádala místní domorodá omladina 

u naší stanice fotbalový turnaj.

+++ 

geologa a geocheMika rndr. lukáše 

krMíčka, ph.d., jsMe čtenářůM událostí 

na vut představili před rokeM, kdy se jako 

vůbec první pracovník vut v brně zúčast-

nil vědeckého výzkuMu na stanici j. g. 

Mendela v antarktidě (viz události na vut 

4/2013, s. 2). po roce skládá účty z další 

polární výpravy, tentokrát na stanici 

QeQertarsuaQ arctic station v západníM 

grónsku, v jejíMž širšíM okolí se společ-

ně s kolegou ing. richardeM pokornýM 

(univerzita jana evangelisty purkyně) 

věnoval odběru vzorků bazaltů s alka-

lickýM a tholeiitickýM cheMisMeM. 

+++

společně s kolegyní MgA. Chalcarzovou, unikátní 

možnosti nechat se spustit přímo do nitra jed-

noho nedávno vyhaslého vulkánu. V srpnu bych 

pak chtěl navštívit polární souostroví Špicberky.

Summary:

We wrote about geologist and geochemist 

RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., a year ago when he, 

as the first member of BUT staff, participated in 

research at the J. G. Mendel station in the Ant-

arctica. Now he recounts the story about his next 

polar expedition, this time to the Qeqertarsuaq 

Arctic Station in West Greenland and its sur-

roundings where he and his colleague Ing. Rich-

ard Pokorný from Jan Evangelista Purkyně 

University in Ústí nad Labem collected basalt 

samples with alkaline and tholeiitic chemistry.



+++ 

studentská soutěžní konFerence student 

eeict 2014, jejíMž cíleM je podpora technic-

ké tvůrčí činnosti studentů Fakulty elek-

trotechniky a koMunikačních technolo-

gií a Fakulty inForMačních technologií 

vut v brně, vstoupila do svého 20. roční-

ku. jeho vítěze společně vyhlásili děkan-

ka Fekt proF. ing. jarMila dědková, csc., 

a děkan Fit doc. ing. jaroslav zendulka, 

csc., 24. dubna 2014 v novéM koMplexu 

Fekt vut v brně na technické 12. soutěž se 

konala pod záštitou proF. rndr. ing. pet-

ra štěpánka, csc., rektora vut v brně, 

s odbornou garancí českoMoravské 

elektrotechnické asociace. 

+++ 

Nejlepší práce byly ohodnoceny finančními odmě-

nami, dary sponzorů a vítězné příspěvky z jed-

notlivých doktorských sekcí budou publikovány 

v recenzovaném odborném časopise Electroscope. 

S technickým projektem na libovolné téma z oblas-

ti elektrotechniky, komunikační techniky, biome-

dicínského inženýrství a informačních technologií 

se mohl do soutěže přihlásit každý student FEKT 

nebo FIT a zájemci o studium na těchto fakultách 

z řad středoškoláků. Středoškoláci, kteří uspěli se 

svým příspěvkem v soutěži, budou přijati do řád-

ného denního studia v jakémkoli bakalářském 

studijním programu bez přijímacích zkoušek. 

Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích: Stře-

doškolské projekty, Bakalářské projekty, Ma-

gisterské projekty a Doktorské projekty. Práce 

hodnotila odborná komise z řad zástupců aka-

demické i průmyslové sféry, takže v jednotlivých 

sekcích uspěli jen opravdu ti nejlepší. Soutěž má 

také silnou sponzorskou podporu z řad partner-

ských firem obou fakult. Díky tomu, že odborníci 

z praxe viděli, co studenti ve svých projektech 

dokázali, dali studentům zpětnou vazbu a záro-

veň si již mohli vybírat své budoucí zaměstnance. 

Pro studenty samotné je to možnost srovnání se 

s ostatními a také možnost sledovat trend vývoje 

elektrotechniky a IT. Letošní rok byl výjimečný 

i velkým množstvím děvčat, která se umístila 

na oceněných pozicích včetně těch nejvyšších.

Součástí akce byl opět perFEKT JobFair – veletrh 

pracovních příležitostí pro studenty. Informační 

stánky na veletrhu obsadil rekordní počet celkem 

32 firem, mezi nimi i největší společnosti na trhu 

kariérních příležitostí v oblasti elektrotechniky, ko-

munikací a IT technologií jako například Honeywell, 

AT&T, Tyco Fire & Integrated Solution, Automotive 

Lighting, Motorola Solution, RedHat, ABB, Hella 

Autotechnik Nova, ON Semiconductor, EATON, 

Tescan, Conel, National Instruments a řada dalších. 

Studenti se mohli u stánků dotázat na konkrétní 

pracovní pozice, požadavky na ně i kariérní postup. 

Studenti se tak mohou na jednom místě orientovat 

na trhu práce, získat cenné informace o svém uplat-

nění po absolvování studia a kontaktovat přímo 

pracovníky zúčastněných firem. O účast na JobFairu 

mají firmy enormní zájem, což svědčí i o vynikající 

kvalitě absolventů obou fakult. 

A na závěr odezva ze společnosti EmbedIT, 

která charakterizuje názor drtivé většiny 

firemních účastníků akce: „Tento ročník byl 

opět velmi kvalitně připravený a byli jsme 

opravdu překvapeni intenzitou zájmu ze stra-

ny studentů, kteří se nám vystřídali u stánku. 

Svou účast považujeme za velmi úspěšnou 

i proto, že jeden z našich komisařů by chtěl po-

skytnout pracovní nabídku studentovi, který 

prezentoval svou práci v soutěži. Mnohokrát 

děkujeme za pozvání a určitě se rádi zúčastní-

me i příští rok.“ 

Více informací o konferenci lze získat na strán-

kách fakulty www.feec.vutbr.cz/EEICT.

Summary:

STUDENT EEICT 2014, an annual student 

contest conference in support of the techni-

cal creation potential of students at the BUT 

Faculty of Electrical Engineering and Commu-

nication was held for the 20th time. The winners 

were announced on 24th April 2014 in a joint 

statement by prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., 

and doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.,  deans of 

the BUT Faculty of Electrical Engineering, and 

Faculty of Information Technology. The event 

was again accompanied by a perFEKT job fair 

for students. The information stands at the fair 

were hired by a record 32 companies including 

the leading  ones in the ICT job market, which 

proves the high quality of students graduating 

from these faculties. 

konFerence

eeict
oslavila 20. výročí

text doc. Ing. Jiří Háze, PhD., FEKT VUT v Brně
foto archiv autora

15



+++ 

po dvou letech příprav se podařilo pra-

covníkůM ústavu vodních staveb Fakul-

ty stavební vysokého učení technického 

v brně společně s kolegy ze zoo parku 

vyškov, p. o., zprovoznit interaktivní 

hydraulický Model vodního díla. hyd-

raulický Model představuje zeMní hráz 

s bezpečnostníM přeliveM a MlýnskýM 

koleM pro výrobu elektrické energie. 

+++

Model je koncipován tak, aby vhodným způ-

sobem propojil spolupráci menší skupiny či 

rodiny. Rodiče obsluhují ruční čerpadlo a děti 

mohou otvírat či zavírat stavidlový uzávěr 

a regulovat tak průtok vody náhonem k mlýn-

skému kolu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé 

části modelu jsou odborně popsány, mohou se 

návštěvníci expozice seznámit i se základním 

názvoslovím přehradních staveb. Model velmi 

dobře zapadá do sekce věnující se koloběhu 

vody v přírodě, jež je součástí Centra envi-

ronmentální výchovy Hanáckého statku ZOO 

parku a je k vidění každý den od 9 do 18 hodin.

Vodu do prostoru modelu před hrází je možné 

dopravit dvěma způsoby. Jedním z nich je vy-

užití instalovaného ručního čerpadla (pumpy), 

které je sacím potrubím napojeno na dolní 

zásobní nádrž ukrytou pod vlastním modelem. 

interaktivní 
Model pro 
zoopark vyškov 

Druhý alternativní způsob plnění vodní zdrže 

je možné realizovat s využitím ponorného elek-

trického čerpadla. Ruční i automatický režim 

provozu modelu se mohou libovolně kombino-

vat a lze tak dosáhnout celkového průtoku až 

1,5 litru za sekundu.

Voda z prostoru před hrází se začne kontrolo-

vaně přelévat v okamžiku, kdy dostoupí úrovně 

koruny bezpečnostního přelivu. Přeliv je dimen-

zován tak, že i za současného chodu elektrického 

i ručního čerpadla nemůže dojít k přetečení 

modelu vodou. Na bezpečnostní přeliv navazuje 

jeho skluz, který je ukončen ve vývaru, kde dojde 

k utlumení kinetické energie přepadající vody. 

Voda z vývaru následně otvorem odtéká zpět 

do dolní zásobní nádrže. 

V případě, že je na návodní straně otevřen sta-

vidlový uzávěr do náhonu vodního kola, může 

voda současně přepadat přes bezpečnostní přeliv 

a pohánět i mlýnské kolo. Kolo s 16 lopatkami 

a horním nátokem o průměru 250 mm je umě-

le brzděno a může být zatíženo libovolným 

množstvím vody. K běžnému provozu postačuje 

relativně malý průtok. V případě otáčení vodního 

kola dojde k rozsvícení ledkového pásu na koruně 

hráze s tím, že intenzita svítivosti se mění v zá-

vislosti na rychlosti otáčení kola. Tohoto efektu 

bylo dosaženo nainstalováním 30 neodymových 

magnetů po obvodu mlýnského kola a jejich sní-

máním Hallovým čidlem propojeným s příslušnou 

elektronickou jednotkou. Dodavatelem elektro-

nické části modelu byla firma Redis, spol. s r. o.

Model je vyrobený z odolných plastických 

materiálů v barvách betonových konstrukcí 

a trávy a je nainstalovaný na nosné ocelové 

konstrukci. Ta současně vytváří prostor pro 

akumulační nádrž o objemu 280 litrů vody. Pů-

dorysné rozměry modelu jsou 2200 x 940 mm, 

výška téměř 1000 mm.

Hydraulický model byl financován z operačního 

programu Životní prostředí – Centrum environ-

mentální výchovy – Hanácký statek, technické 

vybavení a tvorba materiálů a pomůcek. Identifi-

kační číslo: 13156257, CZ.1.02/7.1.00/13.17803.

Summary:

The staff of the Institute of Water Structures at 

the BUT Faculty of Civil Engineering together with 

employees of a ZOO park Vyškov, p. o. have put 

into operation an interactive model of a hydraulic 

structure. It represents an embankment with an 

overflow spillway and a millwheel generating elect-

ricity. The model is suitably placed in a section on 

the hydrological cycle in nature, which forms a part 

of the Centre of Environmental Education at the 

ZOO park being open daily from 9 am to 6 pm.

text a foto Ing. Michal Žoužela, Ph.D., FAST VUT v Brně
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+++ 

v ráMci projektu op vk popularizace 

vědy a výzkuMu proběhly na vysokéM 

učení technickéM v brně exkurze stu-

dentů středních a základních škol 

do vědeckých laboratoří. akce se usku-

tečnila ve dnech 2. až 4. dubna 2014 pod 

názveM „caMpusy pro základní a střed-

ní školy“. díky ochotě pracovníků 

jednotlivých center Mohl být připraven 

zajíMavý prograM nejenoM pro 

středoškoláky, ale i žáky základních 

škol. na přípravě prograMu všech tří 

dnů se podílela výzkuMná centra cMv, 

ceitec, cvvoze, six, adMas a netMe. 

+++  

První dva dny byly věnovány žákům základních 

škol. Aby mohli navštívit co nejvíce laboratoří, byli 

rozděleni do skupin, přičemž každá měla individu-

ální program s možností prohlédnout si tři vědec-

ká pracoviště. Navštívit mohli například Laboratoř 

robotiky a teleprezence, Ateliéry průmyslového 

designu nebo Laboratoře s hydrogely na Fakultě 

chemické. Na závěr bylo pro děti připraveno ob-

čerstvení a drobné dárky. Každý den byl připraven 

program pro 50 žáků základních škol. 

Třetí den byl věnován středoškolákům, kdy byl 

připraven program pro stovku studentů třetích 

ročníků středních škol. Zahájení celodenního 

caMpusy pro 
základní 
a střední školy

bohatého programu proběhlo ve štukovém 

sále Centra VUT v Brně, kde si studenti vy-

slechli přednášku profesora RNDr. Miloslava 

Druckmüllera, CSc., pod názvem „Matemati-

ka ve službách sluneční fyziky“. Poté již vše 

probíhalo podobně jako předešlé dny, studenti 

byli rozděleni do skupin a pro každou skupinu 

byly připraveny exkurze na třech vědeckých 

pracovištích, mimo jiné například v Laboratoři 

Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, 

Laboratoři směrových a družicových spojů nebo 

Laboratoři mobilních komunikací. Na závěr 

každé exkurze byla studentům položena kvízová 

otázka, jejíž vyhodnocení proběhlo v závěru dne 

v aule Fakulty elektroniky a komunikačních 

technologií. Zde se sešli všichni účastníci, 

proběhlo slosování o hodnotné ceny a každý si 

odnesl drobnou pozornost. 

Summary:

As part of the Education for Competitiveness ope-

rative programme, Popularization of Science and 

Research, excursions were organized for students 

of secondary and elementary schools to BUT‘s 

research laboratories. Under the motto, Campuses 

for Elementary and Secondary Schools, the event 

took place from 2nd to 4th April 2014. The obli-

ging staffs of laboratories prepared interesting 

programmes at the CMV, CEITEC, CVVOZE, SIX, 

AdMaS, and NETME research centres.  

text Gabriela Rozínková, ÚVV VUT v Brně
foto Jakub Stejskal
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+++ 

přeMyšlení o budoucnosti naší civi-

lizace asi nepatří k běžnýM lidskýM 

starosteM. evropský člověk obvykle 

nevěří v osud, avšak něco takového 

jako budoucnost civilizace je příliš 

velikýM sousteM na to, aby je nosil 

v hlavě. navíc – i kdyby se Mu taková 

Myšlenka v hlavě objevila –, 

co s ní? co zMůže člověk? 

+++  

O to větším překvapením může být, že se nalézají 

lidé, kteří si navzdory tomu všemu právě takovou 

starost připouštějí. Jedním takovým svědectvím 

o jejich existenci je sborník, jehož originál vyšel 

před 86 lety v USA a jmenuje se  Whither Man-

kind, a Panorama of Modern Civilisation. Český 

překlad, který se objevil o 5 let později, nese 

název Budoucnost strojové civilizace. Je to pozo-

ruhodné dílo, jehož organizátorem a pořadatelem 

byl americký historik Charles Beard.  Jednotlivé 

tematické kapitoly zpracovali významní myslitelé 

Evropy a USA dvacátých let minulého století, jako 

například Bertrand Russel, Harwey Robinson, 

Emil Ludwig a další. V 16 kapitolách je podáno 

zhodnocení vývoje, tehdejšího stavu a výhledu 

několika základních oblastí či aspektů západní 

kultury, a to od vědy, výchovy, filosofie a nábo-

ženství až k otázkám války a míru, zdravotnictví, 

o budoucnosti 
civilizace

práva, obchodu a práce. Je velmi zajímavé podívat 

se, jak tito lidé viděli v tehdejší meziválečné době 

stav a budoucnost naší kultury, jak vnímali její 

rizika, potenciály a celkové směřování. Ve zpět-

ném pohledu je pozoruhodné, jak jim některá 

rizika zcela unikala či jak některé vlivy podcenili 

nebo přecenili. Je velmi poučné srovnat jejich 

vidění a hodnocení s tím, co se naplnilo či nena-

plnilo. Nejde o to být po bitvě chytřejší než oni, 

jde spíše o živý příklad, jak se i náš dnešní pohled 

na současnou situaci může mýlit. Je to v každém 

případě cenné memento. Ostatně o tom, že téma 

není nikterak neaktuální, svědčí nedávno proběh-

lá zpráva o zveřejnění studie americké kosmické 

agentury NASA. Z této studie vyplývá, že naše 

civilizace je blízko svého vyčerpání. Ono to tak za-

tím jistě nevypadá, ale na palubě Titaniku se také 

ještě dlouho tančilo, i když již nabíral vodu. 

Na Institutu celoživotního vzdělávání VUT 

v Brně jsme usoudili, že myšlenkový potenci-

ál této knihy by bylo škoda nevyužít, a tudíž 

jsme zařadili do plánu naší činnosti sympo-

zium, které bude věnováno právě tomuto 

sborníku. Na sympoziu budou ve stručném 

přehledu představeny především základní 

myšlenky jednotlivých kapitol a toto pozadí 

bude doplněno aktuálními statěmi, o něž se 

postará několik brněnských i mimobrněnských 

odborníků. Zazní tak příspěvek o budoucnosti 

moderního státu, dostane se nám zasvěceného 

vhledu do čínské civilizace 21. století, nebudou 

chybět stati o otázkách války, umění, výchovy, 

filosofie a náboženství. Role moderní techniky 

se bude rýsovat na pozadí takřka všech pří-

spěvků. Trvalým výstupem bude opět sborník. 

Informace o programu i možnosti přihlášení 

naleznete na stránkách ICV.  

Na toto sympozium, které se bude konat 18. červ-

na 2014 v aule Centra VUT v Brně na Antonínské 

ulici, jsou zváni všichni zájemci z řad zaměstnan-

ců VUT v Brně. Je-li totiž na tomto světě někdo 

povolán zabývat se myšlenkou budoucnosti 

„strojové civilizace“, pak by to měla být v prvé 

řadě právě technická univerzita. 

Summary:

The BUT Institute of Lifelong Learning decided 

to hold a symposium on the intellectual po-

tential of  Whither Mankind – a Panorama of 

Modern Civilisation, a collection of essays first 

published in the USA 86 years ago with a Czech 

translation appearing five years later. Taking 

place at the BUT Centre on 18th 2014, the sym-

posium aims to present the key ideas of  each 

chapter along with some topical essays provided 

by specialist not only from Brno.

text ThMgr. Milan Klapetek, ICV VUT v Brně 
foto archiv časopisu Události na VUT
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+++ 

letos v červnu si připoMeneMe 90 let 

od úMrtí proFesora karla huga kep-

ky, který se zasloužil o vznik oboru 

architektury na české technice v brně 

roku 1919. nejde jen o jedno výročí, 

na něž chceMe upozornit. letos od dub-

na do června budou v prostějově 

oslavovat 100. výročí otevření taMní 

nejprestižnější stavby – radnice. část 

prograMu oslav okopíruje rok 1914, 

kdy se v červnu radnice slavnost-

ně otevřela. jako před sto lety bude 

v divadle uvedena prodaná nevěsta 

a návštěvníci Mohou očekávat i stej-

né Menu v restauraci. chystá se také 

vydání publikace ke sto letůM radnice. 

jak toto výročí souvisí s naší školou? 

prostějovskou radnici totiž projekto-

val právě náš proFesor kepka. 

+++

Zde uvádíme zprávu z dobového periodika: 

Stavba nové radnice v Prostějově. Ve schůzi 

městského zastupitelstva v úterý 6. t. m. schvá-

len byl stavební program nové radnice v Prostě-

jově a vypracování plánů v zásadě svěřeno pro-

fesoru České techniky v Brně p. Karlu Kepkovi, 

jehož návrhy byly v prvé soutěži poctěny druhou 

cenou. Nová radnice zbudována bude s hlavním 

jak se brněnská technika 
podílela na rivalitě 
prostějova a přerova

průčelím do náměstí Františka Josefa (dnes 

náměstí T. G. Masaryka – pozn. aut.).

Lidové noviny, 8. dubna 1909

Prof. Ing. Karel Hugo Kepka se narodil roku 

1869 v Plzni. Po maturitě odešel do Prahy, 

kde navštěvoval obor pozemního stavitelství 

na České vysoké škole technické. Studium 

završil v roce 1893. Poté nastoupil jako kon-

struktér při stolici stavebních konstrukcí 

ČVŠT v Praze u profesora Pacolda. V roce 1989 

odešel na Moravu, byl jmenován profesorem 

státní průmyslové školy v Brně. Odtud přešel 

na brněnskou českou techniku. V roce 1905 

byl pověřen suplováním na stolici konstrukcí 

pozemního stavitelství. Po roce suplování byl 

jmenován mimořádným profesorem a roku 1908 

řádným profesorem pozemního stavitelství. 

Děkanskou funkci zastával v letech 1908–1909 

a 1911–1912 na odboru inženýrského stavitelství 

a ve studijním roce 1920–1921 se stal děkanem 

nově zřízeného odboru architektury. Rektorem 

byl zvolen dvakrát, ve studijním roce 1915–1916 

a o rok později. Profesor Kepka je autorem 

návrhu rektorského řetězu s původní medailí, 

na níž je vyobrazena postava panovníka. Tento 

významný architekt a pedagog zemřel 30. červ-

na roku 1924 v Brně.

Sídlo městského úřadu v Prostějově bylo postaveno 

v secesním stylu v letech 1909–1914. Dominantou 

kompletně zrekonstruované stavby je 66 metrů 

vysoká věž. Té se také týká náš příspěvek z dopisu 

vnučky profesora Kepky, paní Juliany Hobstové: 

Osobní vzpomínky nemám – dědeček zemřel dva roky 

před mým narozením. Od dětství se denně dívám 

na jeho portrét od akademického malíře Jana Skra-

mlíka. Dědeček sedí před psacím stolem, na kterém 

je rozvinut půdorys husovického kostela, který snad 

v době portrétování projektoval, a v pozadí obrazu 

se oknem otevírá pohled do krajiny, kde se za zelení 

stromů tyčí věž prostějovské radnice – další stavby 

uskutečněné podle jeho projektu.

K této stavbě se váže úsměvné vyprávění babičky, 

která nám vnučkám a vnukům prozrazovala, 

že nejvýznamnější podmínkou zadání projek-

tu bylo, že věž radnice musí být tak vysoká, 

aby byla viditelná z 25 kilometrů vzdáleného 

Přerova. Mezi těmito sousedními městy tehdy 

totiž panovala rivalita. Mohu sama potvrdit, že 

v šedesátých letech jsem věž prostějovské radnice 

v Přerově skutečně viděla. Je škoda, že radnice 

tak bohatá na architektonické prvky té doby 

nemohla být rozvinuta na celou plánovanou šířku 

pro negativní přístup německého majitele domu, 

který přiléhal z levé strany k radnici (stavba byla 

dokončena v červnu 1914).

Summary:

In June this year, we will comme-

morate Professor Karel Hugo 

Kepka‘s 90th  death anniversary. 

He was at the birth of an archi-

tecture department at the Brno 

Technical University in 1919. From 

April to June, people in Prostějov 

will celebrate the 100th anniver-

sary of their city hall, the local 

most prestigious building. Part 

of the celebration’s programme 

will copy that of the 1914 opening 

ceremony. It may interest you 

that the city hall was designed by 

Professor Kepka.Snímek zmiňovaného obrazu je uložen v Archivu VUT v Brně. 

text Mgr. et Bc. Zuzana Strnková, 
Archiv VUT v Brně
foto Archiv VUT v Brně
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přihlášení a platbu řešte s garanty 

těchto sportů: 

Lakros – interkros (batorova@cesa.vutbr.cz), 

duben/květen.

Golf (giacintova@cesa.vutbr.cz), 

ve čtvrtek 15. 5.–12. 6.

Bouldering (podhorska@cesa.vutbr.cz; 

chlibkova@cesa.vutbr.cz; pisova@cesa.vutbr.
cz), v pondělí, úterý a středu 19. 5.–11. 6. 

Kondiční příprava (korvas@cesa.vutbr.cz), 

v úterý a čtvrtek 20. 5.–12. 6.

Nordic walking (smrckova@cesa.vutbr.cz; 

kovacsova@cesa.vutbr.cz), v úterý, středu 

a čtvrtek 19. 5.–11. 6.

Plážový volejbal (kundera@cesa.vutbr.cz; 

slezacek@cesa.vutbr.cz), v pondělí, úterý a čtvr-

tek 12. 5.–5. 6.

Tenis (hajnovic.l@seznam.cz), v pondělí, úterý, 

středu a čtvrtek 19. 5.–11. 6.

Vodní záchranný sport(batorova@cesa.vutbr.cz), 

květen/červen.

Windsurfing (kotrbacek@cesa.vutbr.cz), 

19. 5.–13. 6.

Další zajímavou sportovní nabídkou jsou letní 

výcvikové kurzy. Ty jsou určeny zejména stu-

dentům VUT, v případě nenaplněné kapacity 

i ostatním. Můžete se vydat na přechod Malé Fa-

try, na kole projet jihozápad Moravy, vyzkoušet 

si windsurfing u nás i v Chorvatsku, absolvovat 

týden na in-line bruslích, zdokonalit se v golfu 

nebo si užít písku a sluníčka při beach volejbalu. 

Pro seniory jsou také připraveny letní kurzy, a to 

turistika v Rakousku a pobyt u moře v Chorvat-

sku se cvičením.

Veškeré informace o těchto letních kurzech najdete 

na www.cesa.vutbr.cz/studenti/vycvikove-kurzy.

Mezi další letní akce Centra sportovních aktivit 

patří příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let se 

zaměřením na atletiku, tenis, fotbal a všestran-

nou průpravu. Přihlášky jsou možné elektro-

nicky přes webové stránky www.cesa.vutbr.
cz/verejnost/pohybove-aktivity-pro-deti/pri-
mestske-tabory-v-dobe-prazdnin. Na Den dětí 

1. června 2014 zve CESA všechny děti a jejich 

rodiče do loděnice Jundrov na projížďky po řece, 

opékání buřtů a další zábavu.

Všechny příznivce lezení a běhu zve CESA 

na venkovní závod v boulderingu Boulder Open 

Air spojený se závodem v běhu PlusOne, tento-

krát na 4 km. Závod proběhne 7. června 2014 a je 

určen rekreačním i vrcholovým lezcům.

Především seniorům, ale i široké veřejnosti je ur-

čena pozvánka na praktický seminář Pohyb jako 

prevence úrazů seniorů, který se koná v rámci 

celoměstské kampaně Brněnské dny bez úrazů. 

Akce proběhne 28. května 2014 na Centru VUT 

v Brně, kde si budou moci zájemci vyzkoušet cvi-

ky s doma dostupnými pomůckami a správnou 

techniku pádů.

Více informací www.cesa.vutbr.cz/sport. 

Summary:

Not even in summer is the BUT Centre of Sports 

Activities idling away its time preparing sports 

activities for students, staff, and a wider public. In 

the examination period, it offers block courses in 

nine sports with still some free places for BUT stu-

dents or their friends from other schools. Further 

interesting offers are intended for students, chil-

dren, as well as senior citizens. For more informati-

on, please, visit http://www.cesa.vutbr.cz/sport. 

text Mgr. Tereza Píšová, CESA VUT v Brně
foto Michaela Dvořáková

+++ 

centruM sportovních aktivit vut 

v brně nezahálí ani v letních Měsí-

cích – připravuje sportovní aktivity 

nejen pro své studenty a zaMěstnan-

ce, ale i pro veřejnost. ve zkouško-

véM období nabízí intenzivní blo-

kovou výuku v devíti sportech, kde 

jsou stále k dispozici volná Místa, 

a to jak pro studenty vut, tak pro 

jejich kaMarády z jiných škol.  

+++

Letní akce centra 
sportovních 
aktivit vUt 
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+++ 

již 6. ročník odborné konFerence doktor-

ského studia junior Forensic science brno 

2014 (juFos 2014) uspořádal ústav soudní-

ho inženýrství vut v brně (úsi vut) za pod-

pory asociace znalců a odhadců české 

republiky (azo čr). akce se uskutečnila 

23. dubna 2014 v budově centra vut v brně 

pod záštitou priMátora statutárního 

Města brna bc. roMana onderky, Mba, a ře-

ditele úsi doc. ing. aleše véMoly, ph.d. cíleM 

konFerence bylo uMožnit studentůM pre-

zentovat své výsledky a poznatky, disku-

tovat o nich s kolegy z jiných vysokých 

škol, seznáMit se s praceMi jiných studen-

tů a navázat novou spolupráci. 

+++ 

Při slavnostním zahájení se slova ujal nejprve 

rektor VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpá-

nek, CSc., který slovo následně předal řediteli 

ÚSI doc. Ing. Aleši Vémolovi, Ph.D.

Konference byla rozdělena do 8 sekcí, v nichž 

bylo představeno celkem 57 odborných příspěv-

ků. V rámci konference jsme měli tu čest přivítat 

hosta ze zahraničí, kterým byl prof. Ing. Ka-

rol Balog, Ph.D., z MTF STU v Trnavě. Kromě 

studentů VUT v Brně se konference zúčastnili 

i další studenti doktorského studia z vysokých 

škol České a Slovenské republiky. 

Konference probíhala během dne celkem ve třech 

jednacích místnostech, v nichž se vystřídaly 

juFos 2014
sekce Analýza silničních nehod, Kriminalistika, 

Oceňování nemovitostí, Výkon znalecké činnosti, 

Oceňování majetku, Vady a poruchy, Forenzní 

ekotechnika: les a dřeviny a Rizika a bezpečnost.

V průběhu slavnostního zakončení byly vyhlá-

šeny tři nejlepší příspěvky za každou jednací 

místnost. Oceněni byli tito studenti:

sekce analýza silničních nehod 

a kriMinalistika

Ing. Martin Bilík a Ing. Arnošt Kuře (ÚSI 

VUT), Rozbor tachografického kotoučku vozidla 

VOLVO; Mgr. Zdeněk Marek (Policejní akade-

mie ČR), Nové možnosti v kriminalistické iden-

tifikaci osob; Mgr. Miroslav Němec (Policejní 

akademie ČR), Některé aspekty výzkumu jízdy 

osobních vozidel v obci.

sekce oceňování neMovitostí

Ing. Jindřich Novák (ÚSI VUT), Porovnání 

ceny zdiva POROTHERM 44 na českém trhu; 

Ing. Darina Tauberová (ÚSI VUT), Fuzzy logika 

a její využití v oceňování nemovitostí; Ing. et 
Ing. Lucie Rašovská (ÚSI VUT), Právo stavby.

ostatní sekce

Ing. et Ing. Petr Bílek (ÚSI VUT) a Ing. Te-
reza Komárková (FAST VUT), Výroba trans-

parentních zkušebních vzorků s drátky pro 

ověřování nedestruktivních zkušebních metod; 

Ing. Milan Svozil (ÚSI VUT), Vyčíslení majet-

kové újmy dopravce v důsledku totální škody 

na vozidle a poškození přepravovaného nákla-

du; Ing. Jozef Horváth (MTF STU v Trnavě) 

a Ing. Ivona Šimoníková (VŠB), Posúdenie 

požiarneho nebezpečenstva rozvíreného prachu 

z drevných peliet.

V rámci konference byl vydán tištěný sborník 

anotací, jehož součástí je i CD s plným zněním 

recenzovaných článků. Poděkování patří všem 

účastníkům, organizátorům a sponzorům, kteří 

se na průběhu konference podíleli. Zároveň 

bychom rádi poděkovali ÚSI VUT v Brně a AZO 

ČR, že nám umožnili konferenci JuFoS 2014 

uspořádat. Rovněž děkujeme primátorovi sta-

tutárního města Brna Bc. Romanu Onderkovi, 

MBA, za převzetí záštity nad konferencí  JuFoS 

2014. Dalším ročníkům konference přejeme 

mnoho úspěchů.

Summary:

Supported by the Association of Forensic Ex-

perts and Assessors, the BUT Institute of Fo-

rensic Engineering organized Junior Forensic 

Science Brno 2014, a sixth annual conference 

of doctoral students. Held at the BUT Centre 

on 23rd April, the event featured 57 presen-

tations. The aim was to provide the students 

with a forum for presenting their results and 

findings and discussing them with colleagues 

from other universities. 

text Ing. Barbora Schüllerová a Ing. Pavel Maxera

inzertní sdělení
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prostředí. Jako první vystoupil docent Brani-

slav Lacko z FSI VUT v Brně. Jeho příspěvek 

byl věnován nové normě ISO 21500, která je 

důležitým milníkem v projektovém řízení. Před 

obědem se slova ujal zahraniční host, Alexan-

der Tovb z Ruské federace, mimo jiné i bývalý 

viceprezident mezinárodní asociace IPMA. 

Téma jeho příspěvku bylo nasazení a aplikace 

projektového řízení v praxi a komerční sféře 

a jejich propojení se státní sférou. Odpoledne 

následovala přednáška magistra Libora Lněnič-

ky z Masarykovy univerzity, kde přednášející 

představil základní strategický rámec nového 

programovacího období evropských projektů 

pro roky 2014–2020. Dalším zahraničním 

hostem, který v rámci konference vystoupil, 

byl docent Petr Všetečka ze Slovenska. Jeho 

přednáška na téma knowledge managementu 

se setkala s velkým zájmem. Odborný pro-

gram uzavřela magistra umění Zdenka Kujová 

z Jihomoravského inovačního centra s před-

náškou o tom, jak efektivně připravit a řídit 

projekt komunální správy. Všichni přednášející 

se setkali s velmi pozitivním ohlasem na své 

příspěvky s následnou krátkou diskusí k před-

nášenému tématu.

konFerence 
projektového řízení

Méně formální část konference se nesla 

ve slavnostním duchu. Byly vyhlášeny výsledky 

Studentské projektové soutěže, kterou VUT 

v Brně a Akademické centrum studentských 

aktivit vyhlásilo na začátku roku 2014. Do této 

soutěže se mohly se svými projekty zapojit 

tří až pětičlenné studentské týmy. Soutěžilo 

se ve dvou kategoriích: „Nejlepší projektová 

dokumentace“, kde přihlášený projekt nemusel 

být nikdy realizován, ale musel mít hotovou 

projektovou dokumentaci, a kategorie „Nej-

lepší studentský projekt“, do které se studenti 

hlásili s projekty, které skutečně realizovali. 

Kategorii „Nejlepší projektová dokumentace“ 

vyhrál tým z FSI VUT v Brně ve složení Bc. Ro-

man Švábík, Bc. Jiří Vacek a Bc. Pavel Wilhelm 

s projektem „Běžecký závod VUT 2014“. V kate-

gorii „Nejlepší studentský projekt“ se na prv-

ním místě umístil tým ze spolku Studenti 

pro studenty z FEKT VUT v Brně ve složení 

Bc. Martin Holčík, Bc. Róbert Krajčír, Bc. Petr 

Jarchovský, Bc. Tomáš Mejzlík a Michal Talába 

s projektem „Hudba z FEKTu 2013“. Všichni 

vítězové obdrželi hodnotné ceny, z nichž tou 

největší je možnost zúčastnit se mezinárodní 

certifikace IPMA stupně D zcela zdarma. 

Na samotný závěr si organizátoři nechali 

křest nové publikace „Projektové řízení – Jak 

zvládnout projekty autorského kolektivu“ 

od Zuzany Ježkové, Hany Krejčí, Branislava 

Lacka a Jaroslava Švece. Publikace je jedním 

z nejhodnotnějších výstupů celého projektu 

„Příprava pro život“ a bude sloužit studen-

tům a vyučujícím v inovovaných předmětech 

s tématikou projektového řízení.  

 

Summary:

Under the title Day of Project Management, 

a conference was held at the BUT Rectorate. 

As part of the project, Development of the 

Key Skills of University Students or Prepara-

tion For Life, it was co-organized by BUT, 

Academic Centre of Student Activities, and 

the Janáček Academy of Music. The confer-

ence was a highlight of the project next to 

introducing a book, Project Management – 

How to Cope with Projects.

text Ing. Petr Bílek, ICV

+++ 

den projektového řízení – to byl název 

jednodenní konFerence, která se kon-

ceM března uskutečnila na rektorátě 

vysokého učení technického v brně. 

tato konFerence byla realizována 

v ráMci projektu „rozvoj klíčových 

dovedností studentů vš aneb příprava 

pro život“ a na její realizaci se podíleli 

všichni partneři projektu, tedy vysoké 

učení technické v brně, akadeMické cen-

truM studentských aktivit a janáčko-

va akadeMie Múzických uMění v brně. 

+++

Konference byla jedním z vrcholů celého pro-

jektu, který v listopadu letošního roku po třech 

letech realizace skončí. Sešli se na ní jednak 

pedagogové projektového řízení a příbuzných 

předmětů, kteří v rámci projektu inovovali své 

předměty, experti z komerční sféry a z veřejné 

správy, ale také studenti z některých fakult 

VUT v Brně. Všichni dohromady měli možnost 

vyměnit si své poznatky i praktické zkušenosti 

z oblasti projektového řízení. Hlavní náplní od-

borného programu konference bylo pět před-

nášek expertů z komerčního a akademického 

Nejlepší česká inovace 2013

V soutěži Nejlepší česká inovace roku 2013 vy-

nikl v kategorii Inovační nápad určeny jednot-

livcům a studentům projekt týmu z VUT v Brně 

s názvem Bioplast PHA. Porotu zaujala techno-

logie, při níž je použitý fritovací olej převáděný 

pomocí bakterií na užitečný a zcela neškodný 

ekologický bioplast. 

Celkem se do třetího ročníku soutěže Česká 

inovace přihlásilo rekordních 127 projektů. Fina-

listy vybírala více než stočlenná porota složená 

z odborníků z firemní sféry, vládních institucí, 

aplikovaného výzkumu či akademických a vě-

deckých institucí. Konečné vítěze potom vybrala 

sedmičlenná hlavní porota, jejímž členem je 

předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

(red)

vutneWs

Letecký simulátor SimStar Bravo na veletrhu 
Aero 2014

Letecký simulátor SimStar Bravo byl letos popr-

vé představen na mezinárodní výstavě Aero 2014 

v německém Friedrichshafenu. SimStar Bravo, 

který byl vyvinut na Fakultě informačních tech-

nologií VUT v Brně ve spolupráci s firmou 

Evektor a společností VR Group, patří k simulá-

torům lehkých sportovních letounů. Design jeho 

kabiny vychází z celosvětově populární produk-

tové řady EuroStar/SportStart firmy Evektor.

Simulátor SimStar Bravo je vybaven zaříze-

ním pro nahrávání dat, tudíž je schopen uchová-

vat historii simulovaných letů a je tedy zdrojem 

informací pro poletovou analýzu a zpětnou vaz-

bu pro uživatele. Aplikace sítě CAN a leteckého 

komunikačního protokolu CANaerospace dělají 

ze SimStaru simulátor kompatibilní a otevřený 

externím produktům a příslušenství.

(red)
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vutneWs vutneWs

Odešel malíř Načeradský

Po krátké nemoci zemřel 16. dubna 2014 ve věku 

73 let malíř Jiří Načeradský. Vystudoval Akade-

mii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila 

Rady. V roce 1968 jej proslavila výstava velkofor-

mátových maleb se sportovní tematikou, kterou 

mu v Galerii Václava Špály uspořádal Jindřich 

Chalupecký. V letech 1968 až 1970 pobýval 

na dvou stipendiích v severní Francii a v Paříži. 

V období 1969 - 1989 byl jako umělec bojkotován 

komunistickým režimem, živil se restaurováním 

fasád historických budov. 

Po roce 1989 působil jako vedoucí Ateliéru 

figurální a monumentální malby na Akademii 

výtvarných umění v Praze a na Fakultě výtvarné-

ho umění VUT v Brně. V roce 1991 byl jmenován 

profesorem. Svými díly je zastoupen ve sbírkách 

Národní galerie v Praze, Galerie hl. města Prahy, 

většiny regionálních galerií v ČR, Muzea Kampa, 

Galerie Zlatá husa, v zahraničí mj. sedmi díly 

v Centre Georges Pompidou v Paříži. 

(red)

Kolej roku 

Kolej Vysokého učení technického v Brně Pod 

Palackého vrchem se umístila v soutěži Kolej 

roku na třetím místě. V první desítce se umístila 

ještě kolej Jana Amose Komenského Mendelovy 

univerzity v Brně. „O vítězích rozhodovali sami 

studenti. Ve třech kolech mohl každý z nich 

udělit vždy jeden kladný a jeden záporný hlas,“ 

popsala princip hlasování koordinátorka projek-

tu Martina Čmielová z magazínu Studenta.cz. 

Soutěž vyhrála kolej Harcov Technické uni-

verzity v Liberci, jejíž studenti již po loňském 

vítězství tuší, co je čeká. Rozebrat si budou moci 

výhru, kterou tvoří osm tisíc piv a tři tisíce ba-

get. Druhá skončila kolej Jižní Město, kde bydlí 

studenti tří pražských vysokých škol. Soutěžilo 

se také v kategorii Nejlepší pokoj pro rok 2014, 

kde se umístil kreativní pokoj z ústecké UJEP. 

Vítěz a „vlastník“ pokoje tak jako první cenu 

získá chytrý telefon.

Do soutěže pořádané společností Student Média 

se letos zapojilo 129 vysokoškolských kolejí 

z celé České republiky. Studenti jim poslali pěta-

dvacet tisíc hlasů.

(red)

Soutěž Národní cena za studentský design 
2014 vyhlášena! 

Design Cabinet CZ vyhlašuje společně s  partne-

ry 24. ročník soutěže o Národní cenu za student-

ský design 2014 pro obory vizuální komunikace 

(grafický design, plakáty, knihy, brožury, vizuální 

styly, typografie, navigační a orientační systémy, 

experimentální přístupy v grafickém designu, 

grafický design v mezioborové spolupráci, užitá 

grafika, reklamní fotografická tvorba vztahující 

se k designu, graffiti, digitální média, motion 

design, nová média aj.). 

Do soutěže je možné se přihlásit on-line pro-

střednictvím webových stránek soutěže  

www.studentskydesign.cz/cs/submission 
/register/ v termínu do 25. června 2014. Slav-

nostní vyhlášení soutěže proběhne 11. 11. 2014. 

Propozice soutěže a průvodce soutěží najdete 

v přílohách a na webových stránkách 

www.designcabinet.cz/narodni-cena-za 
-studentsky-design-2014-vyhlasena; 

www.studentskydesign.cz/cs/submission 
/register/

(jan)

Florbalisté VUT porazili Masarykovu 
univerzitu 

Ve druhém ročníku Florbalového souboje uni-

verzit mezi Vysokým učením technickým v Brně 

a Masarykovou univerzitou zvítězili technici 6:5. 

Akci pro příznivce florbalu uspořádaly již po-

druhé studentské organizace VUT v Brně a MU. 

Týmy obou univerzit se utkaly 28. dubna 2014 

od 18 hodin v hale na Vodově ulici. 

V první třetině přálo štěstí spíše modrému 

týmu z Masarykovy univerzity, který vedl 1:0, 

po přestávce se však vedení ujalo VUT a vedení 

si nakonec i přes další vstřelené branky uhájilo 

až do konce. Hráče obou týmů přišlo podpořit 

několik stovek fanoušků, pro které byl kromě 

samotného utkání připraven i doprovodný pro-

gram se soutěžemi a bezplatný vstup. 

(red)

vutneWs

Projekt obnovy židovské čtvrti Boskovice

Prostor pro pořádání farmářských trhů, propoje-

ní židovského města s boskovickým Masaryko-

vým náměstím nebo proluky mezi domy. Na tyto 

i další problémy se zaměřil návrh studentů Fa-

kulty architektury Vysokého učení technického 

v Brně, který nyní získal Cenu Bohuslava Fuchse.

Autory vítězného projektu jsou Veronika Ševčí-

ková a Luděk Šimoník. Studenti navrhli i prosto-

ry k pořádání farmářských trhů. Ty mají propojit 

židovské město a hlavní náměstí Boskovic. „Pro-

blémy bývalého židovského města v Boskovicích 

se podle studentů týkají především definice míst. 

S událostmi druhé světové války se ztratily tra-

dice židovského národa a místa využívaná Židy 

pozbyla, vzhledem k rozdílnosti jednotlivých kul-

tur, svou funkci,“ můžeme se dočíst na stránkách 

brněnské Židovské obce.

Strategií projektu bylo zaměření na pět míst, 

které nejvíce charakterizují problémy boskovic-

ké židovské čtvrti, jako je například nedostup-

nost parku nebo proluky.

(red)

Pneumobily z VUT míří na závody

Studenti Fakulty strojního inženýrství VUT 

v Brně se letos již potřetí zúčastní závodů pneu-

mobilů v maďarském Egeru, v němž již v před-

chozích ročnících dosáhli slibných výsledků. 

Pneumobily jsou poháněny alternativním pali-

vem ve formě stlačeného vzduchu, dodávaného 

z tlakových láhví. 

V současné době pracují studenti na zdokonalová-

ní dvou závodních vozidel Hurricane  a Whirlwind, 

které postaví na start ve dnech 16. - 18. května 

2014. Podrobnější článek přineseme v příštím 

čísle Událostí.

(red)
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Tomáš Kučerovský ve Vaňkovce

Tomáš Kučerovský, absolvent Fakulty archi-

tektury Vysokého učení technického v Brně, 

vystavuje spolu s několika desítkami dalších 

profesionálních i amatérských kreslířů část své 

tvorby v brněnské Galerii Vaňkovka.

Komiksy začal kreslit už jako malý, před časem 

vytvořil komiks o brněnských rozjezdech, který 

znají lidé v celé republice, nakreslil také reportáže 

o Jižní Koreji, Singapuru nebo Bruselu. Sedm let 

pracoval jako hlavní grafik v herní společnosti, 

v současné době se věnuje především tvorbě 

knižních obálek, ilustruje časopisy nebo navrhuje 

plakáty. Jeho krátké komiksy se objevily také 

v magazínech v Polsku, Makedonii, Itálii, Singa-

puru, Belgii nebo Japonsku. Několikrát obdržel 

českou komiksovou cenu Muriel za nejlepší krátký 

příběh. V roce 2002 získal ocenění na Meziná-

rodním festivalu komiksu v Lodži a v roce 2003 

cenu pro nejlepší alternativní komiks na Meziná-

rodním salonu mladého komiksu v Bělehradě.

Výstava CZ.KOMIKS v brněnské Galerii 

Vaňkovka je k vidění do konce května 2014.

(jan)

konečně je tady! 
běžná cena 1800 kč (pro studenty vut v brně 1600 kč) 
nakladatelství vutiuM, www.vutium.vutbr.cz/fyzika 
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Krajinou Koncernovaného designu 

Jurkovičovu vilu v Brně zaplnily designové 

a průmyslové výrobky Studia Koncern – kolekce 

skla, bizarní nábytek i dětské autosedačky. Co je 

design a co umění? A může vůbec design a umě-

ní společně souznít, stát se nedílným celkem? 

Především z těchto otázek ve své tvorbě vychází 

Martin Imrich a Jiří Přibyl, někdejší absolventi 

Fakulty výtvarných umění v Brně, kteří před 

čtrnácti lety založili dnes úspěšné Studio Kon-

cern. Ukázku nejzajímavějších prací studia nově 

představuje Jurkovičova vila v Brně.

Jedná se o vůbec první monografickou výstavu 

designérů Imrich Přibyl. Autorka výstavy Marti-

na Lehmannová vysvětluje, že záměrem výstavy 

není jen stroze představit jednotlivá díla, ale 

ukázat je v konkrétním prostoru vily. S ním pak 

vystavené artefakty vytvářejí nové spojitosti, 

nová sdělení.

Přehlídku v Jurkovičově vile na ulici Jana Neča-

se 2 v Brně Žabovřeskách je možné zhlédnout 

až do 29. března 2015. 

(jan)

VUT na Majálesu

Vlastní pódium mělo na letošním, již jedenác-

tém Brněnském Majálesu také Vysoké učení 

technické v Brně. Kromě známých kapel, jako je 

Fast Food Orchestra nebo Puding Paní Elvi-

sovej, vystoupily na jeho stage v pavilonu G2 

na BVV také čtyři studentské kapely z VUT. 

Kromě hudebního programu univerzita připravila 

i spoustu další zábavy. Strojaři předvedli, jak se 

s fyzikou setkáváme v běžném životě, a předsta-

vili simulátor Formule Student. Studenti FaVU 

převedli módní blogy z virtuálního světa do sku-

tečného a sportovci z VUT se pochlubili krasojíz-

dou, břišním tancem nebo aerobicem. Na pódiu 

VUT předváděl ajťák Kuba svou one man show 

a na stáncích na terase u pavilonu G2 bylo možné 

si půjčit koloběžku Yedoo, vyzkoušet si s chemiky 

kouzla s heliem a na památku se vyfotografovat.

Soutěžemi a hrami se snažily zabavit studentské 

organizace ISC, BEST a Studenti pro studenty a zna-

vení návštěvníci mohli složit hlavu v chill-out zóně. 

Králem Majálesu se stal Ondřej Porwisz, student 

Fakulty stavební VUT v Brně! Atmosféru povedené 

akce přibližuje foto na obálce.

(red)
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+++ 

Již potřetí se 16. dubna 2014 uskutečnila na kolejích 

VUT v Brně Pod Palackého vrchem velkolepá světelná 

show, která rozblikala okna kolejních budov.  

+++
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