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Technika v mnoném èísle
Autorem dubnového editorialu je Mgr. Marek Pokorný, øeditel Moravské galerie v Brnì.
Marek Pokorný absolvoval Filozofickou fakultu UK v Praze. V letech 19921999 pùsobil
jako výtvarný kritik v denících Prostor a MF Dnes, 19992000 byl vedoucím kulturní rubriky
èasopisu Týden. Jako freelance kurátor pøipravil v polovinì 90. let øadu meních výstav.
Roku 1995 byl spoluzakladatelem èasopisu Detail. Bìhem roku 2003 externì pøipravoval
výstavní dramaturgii Domu pánù z Kuntátu.

B

yly doby, kdy jsem si slovo technika pøíli tìsnì spojoval s pojmem technologie a vìdy. Bylo to
v osmdesátých letech, kdy jsem èetl texty Martina Heideggera, který mì k smrti dìsil svou
apokalyptickou analýzou vìdotechniky. Od té doby se leccos v naem mylení promìnilo a jednoznaènost odsudkù nahradily série ambivalentních distinkcí rozhodnutelných jenom v konkrétních
souvislostech. Navíc jsem objevil uklidòující termín mìkké technologie, v jejich monosti vìøil ná
pøedèasnì zesnulý rodinný pøítel, architekt a spisovatel Raymond Rehnicer. A tak nyní jako bytostný
skeptik o nìco optimistiètìji hledím do budoucnosti: svìt u sice nevrátíme do stavu pochybné nevinnosti pøed Galileem a Newtonem, ani do starých dobrých èasù, kdy pára udivovala svìt, ale mùeme
se stále pokouet dùsledky naeho vìdìní dret pod prùbìnou kontrolou. Ale o tom jsem vlastnì
nechtìl psát. Chtìl jsem psát o jistotì.
Technika je toti pro mì nìco základního, nìco, co máme v krvi, nìco, naè nemusíme myslet,
nìco, èeho absence v naem ivotì vdy hrozí fiaskem, ani ovem jeho pøítomnost zaruèuje tìstí.
Technika je podle mého soudu podmínkou jakékoli  øeknìme úspìné èi seberozvíjející  existence.
Není tedy jenom podmínkou správného øeení problému èi pokroku, ale vùbec podmínkou (nutnou, nikoli dostaèující, opakuji) tvoøení èi objevování (se) významu a smyslu. Ono øecké techné,
specifická dovednost, zùstává základem dneního pojetí èi dneního podvìdomého vnímání veho,
co si pod pojmem techniky umíme pøedstavit. Techniku tedy vnímám pøedevím jako dispozitiv
plného ivota.
O jaké technice to tedy píu? Ottùv slovník nauèný pøíznaènì uvádí pod heslem technika na
prvním místì, e jde o èinnost umìleckou èi øemeslnou, zruènost neb umìlost pøi provádìní materiálních èástí díla. Teprve poté následuje technika zemìdìlská a a pak technika jako zkratka
vysokého uèení polytechnického. A tak na stránkách tohoto èasopisu chci pøipomenout, e existuje
nìco jako technika bruslení, mluvíme o technice øízení, o dekonstrukci jako technice ètení textù,
o technikách malby èi o meditaèních technikách. Mìjme na pamìti, e není technika jedna, ale e
existují rùzné techniky, je spojuje ji zmínìné øecké techné. Mìjme tedy na pamìti techniku
v mnoném èísle, øeèeno s Vítìzslavem Nezvalem. Technika jsou vechny nae dovednosti, jimi
vládneme automaticky, bezmylenkovitì, ale pøitom s neustálou zpìtnou vazbou, která nám øíká,
zda fungují a zda jejich prostøednictvím se dostáváme za nì èi dopøedu, k cíli, k významu a smyslu.
Vichni, kdo tvoøí svìt kolem mne, svìt, který obývám a uívám, jsou lidé, kteøí ovládají jistou
techniku, dokázali si osvojit dovednosti a znalosti, je jsou pro mne v tuto chvíli u nedosaitelné.
Plnì je respektuji pøi vìdomí, e mi nezbývá ne jejich technice a technikám dùvìøovat. Co bych si
ale vdycky pøál jako èlovìk snad ovládající jiný typ technického vìdìní, je, aby lidé rùzných technik
mìli k sobì stejný respekt. A tady se trochu vracím k Heideggerovì apokalypse: mohu pochybovat
o tom, kam nás technika toho druhého vede, ale pouze s plnou váností a respektem, jen v tuto
chvíli vùèi kultuøe a umìní jako oborùm vybaveným specifickými technikami ponìkud schází,
nebo na nich  zdánlivì  nezávisí nae pohodlí a budoucnost. Lidem obvykle nezbývá, ne vìøit, e
technická technika funguje (kdo vlastnì ví, proè stojí dùm a letí letadlo a svítí árovka a jede vlak
a bliká poèítaè). Stejnì nezbytné pro ivot si zaslouí i kultura a umìní, které jsou centrem mého
ivota. Uvìøíte mi?
Marek Pokorný
4/2004
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Vírová turbína je pøíslibem
pro vyuití meních vodních tokù
Profesor Ing. Frantiek Pochylý, CSc., vedoucí Odboru fluidního inenýrství Viktora Kaplana Energetického
ústavu FSI VUT v Brnì, je pøesvìdèen, e vývoj vodních turbín jetì zdaleka nevyèerpal své monosti a e
tento obor má do budoucna velmi dobré perspektivy. Pan profesor, který v roce 1999 pøiel s pøevratnou
mylenkou, její úspìná realizace znamenala vznik zcela nového typu turbíny, patøí urèitì k tìm nejpovolanìjím, kteøí jsou k takové prognóze oprávnìni.

T

ím spíe, e se touto oblastí zabývá ji témìø dvì desetiletí na
VUT v Brnì a pøedtím stejnì dlouhou dobu pùsobil v pøíbuzném oboru ve výzkumném ústavu èerpadel koncernu SIGMA
v Olomouci. Za návrh vírové turbíny (je patentem FSI VUT
v Brnì) byl profesor Pochylý loni v listopadu vyznamenán Cenou ministrynì kolství, mládee a tìlovýchovy za výzkum 2003.
Toto ocenìní je udìlováno za významný výsledek tvùrèí práce
v badatelském nebo cíleném výzkumu.
Neinformovaní lidé øíkají, e obor vodních turbín nemá
perspektivu, e vývoj vodních turbín byl ukonèen, e u na nich
není co øeit. Ale odborníci vìdí, e je to pøesnì naopak. Turbíny
ve vodních elektrárnách mají toti unikátní schopnost bìhem
nìkolika málo vteøin nastartovat z nulového na maximální výkon. A dnes se v elektrických sítích jedná pøedevím o zachování
dynamiky, nebo dochází k velkým jednorázovým nárazùm spotøeby energie. Protoe tepelné ani atomové elektrárny nejsou
v tak krátkých intervalech schopny zmìnit svùj výkon, musí být
k dispozici zdroje, které to dokáou. A jsou to právì vodní elektrárny, které jsou schopny dynamiku elektrických sítí udret.
Z tohoto pohledu je jejich úloha nezastupitelná, vysvìtluje profesor Pochylý.
Podle nìj jsou sice ji velká vodní díla kromì Afriky a Asie ve
svìtì postavena, ale pozornost je nyní zamìøena na jejich rekonstrukce. Ty by mìly pøinést vyí pracovní rozsah vodních turbín. Rekonstrukce se provádìjí na kvalitativnì nové úrovni.
Nové hydrauliky se vyvíjejí na základì moderních poznatkù
o proudìní za pouití toho nejvyspìlejího softwaru. Pøitom rekonstrukce budou trvat desítky let a stále se pøi nich budou øeit
novì vznikající problémy. To znamená velkou perspektivu a také
výzvu pro ná obor, øíká profesor Pochylý.
Dalí pole pùsobnosti pro budoucí rozvoj oboru vodních turbín nabízejí malé vodní toky se spádem od jednoho do tøí metrù,
co je vìtina evropských i svìtových øek. Pro velké elektrárny se
vyvíjejí nové hydrauliky, ale malé toky zatím nejsou dostateènì
vyuívány. Turbíny, které jsou doposud pro malé spády k dispozici,
mají toti buï velmi malou úèinnost, nebo je jejich výroba pøíli
nákladná. Napø. drahá Kaplanova turbína je pøi spádu niím
ne 2,5 metru kvùli nízké úèinnosti u ekonomicky nevýhodná.
Pøemýleli jsme, jestli by se nedala vytvoøit taková turbína,
která by byla cenovì pøijatelná a pracovala s vysokou úèinností.
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Obìné kolo vírové turbíny  detail

Kaplanova turbína potøebuje lopatkový rozvadìè, který pøivádí
vodu do obìného kola tak, e má urèitou obvodovou rychlost.
Obìné kolo zpracuje vodu tím zpùsobem, e do sací roury vytéká rovnobìnì s osou rotace. Rozvadìè je velmi sloitý a prakticky také nejdraí souèástí turbíny V roce 1999 mì napadlo, e by
tam rozvadìè vùbec nemusel být a e by turbína mohla pracovat
na opaèném principu. Voda by vstupovala do obìného kola ve
smìru osy rotace a za ním by obíhala proti smìru rotace kola.
Take do sací roury by vstupovala s urèitou rotaèní slokou. Drahý a komplikovaný by se tak uetøil, vzpomíná profesor Pochylý. Podle jeho slov mu k nápadu pomohla skuteènost, e nebyl
svázán stereotypy mylení lidí, kteøí se vodními turbínami zabývali celý ivot, a také to, e pøiel s urèitými zkuenostmi z praxe
v Sigmì.
Jene mylenka a její úspìná realizace jsou dvì rùzné vìci.
Tím spíe, e mnozí odborníci vùbec nevìøili, e takový princip
bude fungovat. Profesorùv kolega z odboru Ing. Miloslav Haluza, CSc., ale navrhl hydraulické øeení obìného kola a první
dvoulopatková vírová turbína tak mohla být v roce 2000 zkonstruována. Pøi jejím odzkouení pøi spádu 2,5 m se ukázalo, e
nejene funguje, ale dosahuje úèinnosti 86 procent, co nesvede
ádná z dosud známých turbín. Navíc dokáe pracovat pøi vyích otáèkách ne Kaplanova a v mnoha pøípadech tedy nepotøebuje ani pøevodovku, co pøedstavuje dalí úspory. A to jetì není
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vechno. Vírová turbína také lépe odolává kavitaci, zpùsobující
vytrhávání materiálu v místech sníeného tlaku.
Zcela nový typ turbíny bude ji záhy vyzkouen v provozních
podmínkách. V Krásnìvsi na Èeskomoravské vrchovinì se ji
staví elektrárna, ve které budou instalovány tøi vírové turbíny.
Odborný tým kolem profesora Pochylého vak ji vyvíjí její novou variantu. Bude jetì levnìjí, protoe turbína bude umístìna
na voru s obìným kolem tìsnì pod ním. To bude pohánìno
vodou èerpanou násoskou ústící pod jez, nad kterým bude vor
ukotven. Cena této turbíny by nemìla pøesáhnout 300 tisíc korun.
Mnoství vyrobené elektøiny bude samozøejmì závislé na spádu
a prùtoku vody, odhadovaný výkon je cca 300 kW. Na èeských
tocích by se mohlo uplatnit a nìkolik set takových turbín.
Ovem vírová turbína není jediným projektem, kterým se
odborníci z Odboru fluidního inenýrství Viktora Kaplana zabývají. Vyvinuli napøíklad speciální fluidní trysku do ostøikovaèù
èelních skel automobilù, nebo celou øadu jednostupòových spirálních èerpadel  jedno z nich získalo v soutìi o zlatou medaili
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brnì druhou cenu.
Pracovníci odboru navrhli také ventilátor o vysokém výkonu pro
Elektrárnu Mìlník, vyvinuli originální software pro komplexní
analýzu teplárenské horkovodní soustavy Mìlník  Praha a vyvinuli také nový typ èerpadla pro hasièe. Ve výètu jejich aktivit by
se dalo pokraèovat jetì hodnì dlouho.

Francisova turbína, výkon 580 kW, návrh pro firmu HYDROHROM, s. r. o.
Návrh provedlo VUT v Brnì, umístìna na lokalitì Hermon, Arménie.

Elektrárna Ivanèice, dvì soustrojí pøímoproudých turbín, výkon 160 kW,
celkem 320 kW, pøivadìè i turbíny navrhlo VUT v Brnì.

Na hospodáøské èinnosti a grantech získáme roènì takové
mnoství finanèních prostøedkù, které nám umoòuje pracovat
na úrovni srovnatelné s evropskými univerzitami. Ovem za
pøedpokladu velmi úzké a nezitné spolupráce vech pracovníkù
odboru a bohuel také bez ohledu na jejich volný èas. Vysoké
koly nemohou jenom chtít od státu peníze, ale musí je nìjakým
zpùsobem i vracet  dávat výrobní sféøe výsledky svého výzkumu
a vývoje, které mùe vyuít, øíká profesor Pochylý. A spolupráce
s výrobními podniky je na odboru opravdu velmi bohatá. Mezi
jeho partnery jsou namátkou: Sigma Lutín, Hydrosystém Olomouc, HTO Olomouc, ISH Olomouc, ÈKD Blansko Engineering,
Praská teplárenská, Elektrárna Mìlník, ETA Hlinsko, Papcel
Litovel, KOMFI Lankroun a dlouhá øada dalích firem. Úzký
kontakt s praxí je nesmírnì cenný. Je to stálý zdroj inspirace,
velmi motivuje a uèí nae pedagogy, vìdecké pracovníky i studenty zodpovìdnosti, zdùrazòuje profesor Pochylý.
Pøipravil Igor Mauk
SUMMARY:
Professor Ing. Frantiek Pochylý, CSc., head of the Victor Kaplan
Department of Fluid Engineering at the Institute of Power Engineering is convinced that the research of water turbines has by
no means exhausted all the development avenues and is still
facing good prospects. In 1999, Professor Pochylý came up with
a revolutionary idea whose successful implementation gave
birth to an entirely new type of turbine.
4/2004
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Po reformì získá státní pøíspìvek
na ubytování více vysokokolákù
Systém financování ubytování studentù vysokých kol se má po dlouhých letech diskusí od pøítího roku
radikálnì zmìnit. Reforma, kterou chce v souèinnosti s Ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR
prosadit Studentská komora Rady vysokých kol (SK RV), má spravedlivìji a také transparentnìji rozdìlovat
dotace na ubytování. Na peníze ze státní dotace by v novì navrhovaném modelu mìlo dosáhnout více studentù ne doposud, kdy byly peníze pøidìlovány vysokým kolám podle poètu lùek, kterými na svých kolejích disponují.

Z

a posledních deset let se na naich vysokých kolách zdvojnásobil poèet studentù  studuje na nich více ne ètvrt milionu posluchaèù (z toho cca 210 tisíc v prezenèním studiu).
Z nich pouze 71 tisíc, tedy zhruba jedna tøetina, je ubytována na
kolejích, a èerpá tak státní pøíspìvek. Ten, kdo koleje nedostal, si
musí celé náklady na bydlení v místì studia platit ze svého. Podstatou reformy je pøímé pøidìlení stipendia na ubytování studentùm, kteøí splní stanovená kritéria. Jednalo by se o více vysokokolákù, ne je skupina studentù majících to tìstí, e na kolejích bydlí dnes. Ovem za souèasného stavu, kdy èástka, která je
v rozpoètu ministerstva urèena na dotaci ubytování, je ji po
mnoho let konstantní (a nereaguje ani na rostoucí poèet studentù, ani na inflaci), je zøejmé, e pokud bude rozdìlena více pøíjemcùm, bude nií. Právì to je jedním z hlavních argumentù
tábora odpùrcù (oznaèovaného také jako kolejní lobby) proti
zavedení reformy. Kritici zmìny systému se rekrutují pøedevím
z øad tìch studentù, kteøí ubytování na kolejích mají a obávají se,
e za nì budou platit více.
Na smysl a nìkteré aspekty pøipravované reformy financování ubytování naich vysokokolákù se Události zeptaly pøedsedy
SK RV Mgr. Jiøího Nantla.

Zmìna je nevyhnutelná
: Co vedlo Studentskou komoru k návrhu reformy?
Základní problém ve financování ubytování vysokokolákù spoèívá v tom, e souèasný systém je poslední pozùstatek systému
financování vysokých kol, který se uplatòoval pøed rokem
1998. Dùsledkem toho je, e státní dotace na ubytování a stravování se nezvýila ji od roku 1994. Celých deset let tak stát dává
na tyto úèely stejnou èástku. Se zvyujícím se poètem studentù,
roziøováním ubytovacích kapacit (i kdy nijak výrazným) se dotace na hlavu neustále sniuje.
Kdy porovnáme vývoj za období 20012003, tak pokles èiní
v absolutních èíslech (bez inflace) 1 000 Kè na lùko za rok
(mìsíènì pokles z 980 na 880 Kè). Kdyby tento trend pokraèoval, tak za deset patnáct let dotace úplnì ztratí smysl. Reformou
chceme tento vývoj zvrátit. Z tohoto pohledu je zmìna nevyhnutelná. V koneèném dùsledku chceme vak dosáhnout toho, aby
se dotace zaèala zvyovat. V souèasném modelu, kdy na kolejích
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bydlí a dotaci èerpá menina studentù, je vak obtíné takovou
zmìnu prosadit. V momentì, kdy stipendium na ubytování bude
pobírat polovina studentù, tak oni sami budou mít zájem, aby
jeho výe byla smysluplná. Take to vytvoøí i urèité politické
pøedpoklady pro prosazení jeho zvýení.
: Pøedpokládal jsem, e budete spíe hovoøit o vìtí míøe spravedlnosti nového systému.
Vìtí spravedlnost a transparentnost rozdìlování dotace je samozøejmì stìejním smyslem reformy. Je rozhodnì spravedlivìjí udìlat takovou konstrukci dotace, která pùjde za studentem
tam, kde chce studovat, a ne tam, kde jsou místa na kolejích.
Vdy koleje jsou mezi vysokými kolami rozdìleny velmi nerovnomìrnì. Jsou koly se esti tisíci studenty a tøemi a pùl tisíci
lùky a naopak univerzity, které mají pro 23 tisíc studentù k dispozici jenom ètyøi tisíce míst.
Z hlediska studenta jde také o jeho svobodnou volbu výbìru
koly  nyní je do znaèné míry podmínìna i tím, kde dostane
ubytování. O tom, e není správné, kdy nyní ten, kdo dostane
koleje, mùe èerpat státní podporu, zatímco jeho ménì astný
kolega na ni nemá nárok a musí si platit drahý podnájem, urèitì
nemá smysl diskutovat. Souèasná nerovnost pøístupu ke státní
dotaci na ubytování je tak zdrojem nerovnosti i v pøístupu ke
studiu.

události

Reformou získají pøedevím studenti
: Kdo na reformì ztratí a kdo získá?
Získají pøedevím studenti. Zatímco dnes èerpá státní dotaci
71 tisíc studentù, po reformì to bude 96 tisíc, tedy témìø polovina z posluchaèù prezenèního studia. Ti vichni budou mít jistotu
stipendia a budou se moci sami rozhodnout, do jakého zpùsobu
ubytování ho investují. Samozøejmì e i na koleje (to dìlají ostatnì ji nyní), i na privát si budou muset pøiplatit. To, e budou mít
studenti vìtí monost výbìru, bude mít dopad i na ubytovatele,
kteøí se tak ocitnou v konkurenèním prostøedí s ostatními, kdo
poskytují ubytování. Mìla by se tak zvýit kvalita jejich slueb,
která je mnohde velmi nízká. Vztah mezi studentem a ubytovatelem se zmìní na vztah zákaznický. A kdo ztratí? Ty koly, které
mají v pomìru ke studentùm hodnì lùek, jako napø. TU Liberec, UK Praha nebo VCHT Praha. To ukazuje i tabulka. Je tøeba
si uvìdomit, e nyní na nìkterých kolách získá dotaci i student,
který má bydlitì ve vzdálenosti 30 kilometrù, a nìkde nestaèí na
získání kolejí ani dojezdová vzdálenost pøes 200 kilometrù. To
rozhodnì nesvìdèí o efektivním hospodaøení se státními penìzi.
: Pokud stipendium dostane více studentù, bude zákonitì nií.
Prozatím ano. Jak u jsem øekl, napøed musíme nový systém zavést a a potom pro nìj získat více prostøedkù. Navíc se nejedná
o tak velký rozdíl. Nyní je dotace 8 800 korun na lùko roènì,
podle nového systému by stipendista dostával 6 600. A to máme
jetì neoficiální pøíslib MMT, e by celkovou dotaci na ubytování (nyní je 641 mil. Kè roènì) navýila, aby minimální výe
stipendia byla 7 tisíc korun. Je známo, e souèasná výe dotace
8 800 Kè nemá nic spoleèného s reálnými náklady na lùko. Její
konstrukce není taková, e koleje propoèítají náklady, urèí se,
kolik zaplatí student, a stát pokryje zbytek. Postup je takový, e od
konstantní sumy se oddìlí èástka na stravování, a co zbude, to se
podìlí poètem lùek. Víme, e na vìtinì kolejí jsou náklady na
lùko nií ne dotace. Rozdíl potom koly pouívají na zvýení
dotace na stravování v menzách. Spoèítali jsme, e prùmìrnì
si koly odkrojí z dotace na ubytování ve prospìch stravování
200 Kè mìsíènì, a tak u se dostáváme na výi stipendia, kterou
mají studenti dostávat po reformì. Køíení dotací na ubytování
a stravování by mìlo skonèit, obì by mìly být striktnì oddìleny.

Jde o dvì rùzné sluby, které vyuívají rùzné skupiny studentù
(stravování celostátnì cca 20 %, ubytování 30 % vech studentù).
: Kdo z vysokokolákù by mìl na stipendium nárok?
Kadý, kdo je obèanem ÈR nebo èlenského státu EU a studuje
v prezenèní formì ve standardní dobì. Musí jít o jeho první studium nebo studium na nìj navazující. Dalí podmínkou je, e
nesmí mít trvalé bydlitì v okresu sídla vysoké koly. Poslední
kritérium je výsledkem legislativnì-technických moností  nejsme schopni zjistit místo trvalého pobytu jinak ne z matriky
studentù a v ní je uveden pouze okres. MMT rozdìlí dotaci podle
tìchto kritérií na jednotlivé vysoké koly, které potom samozøejmì mohou tato kritéria urèitým zpùsobem modifikovat podle
svých øádù schválených akademickými senáty. Souèástí modifikace mùe být i metoda ovìøování trvalého bydlitì studenta.
: Kdy by mìl být nový systém zaveden?
Pracovní komise pro pøípravu reformy na MMT doporuèuje
její zavedení od 1. ledna 2005. Principiálnì je reforma pøipravena, nyní se pracuje na jejím technickém zabezpeèení. Komise se
sejde znovu v dubnu.
: Proti reformì vystupují i studenti, kterým by nový systém mìl podle
vás pomoci. Jaké pro to máte vysvìtlení?
Je to spíe otázka zájmù kolejních rad. Ty dokonce nìkde tvrdí, e
zavedením reformy dojde k navýení kolejného a o tisíc korun.
Snaí se tak popudit proti reformì studenty. Studenti, kteøí nemají
dostatek informací a neznají trendy celkového poklesu úrovnì financování ubytování, mají potom neoprávnìné obavy ze zdraování kolejného. Dá se opravdu hovoøit o lobby struktur kolem
kolejních rad, které by reformou ztratily vliv pøi pøidìlování
míst na kolejích. Znovu opakuji, e i kdy zmìna bude i bolet, je
to jediná cesta, jak dosavadní nepøíznivý vývoj jetì zvrátit.
Pøipravil Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková
SUMMARY:
Beginning in next year, after years of discussions, the system of
financing the university halls of residence should undergo a
radical change. The reform should distribute the budgetary subsidies on student accommodation in a more just and transparent manner.
4/2004

7

události

Tøetí setkání univerzit zapojených
do projektu Euro-Waste

materiálù pro konzultaèní, tréninkovou a vzdìlávací èinnost ve
spolupracujících firmách). Mezi partnery probìhla výmìna zkueností pøi získávání poznatkù a plnìní dílèích úkolù v projektu.
Dále byla diskutována monost pøípadné dalí spolupráce mezi
univerzitami po vstupu ÈR do EU.
Závìrem bylo konstatováno, e projekt bìí podle vech oèekávání. Obsah brnìnského jednání byl zahranièními spolupracovníky hodnocen pozitivnì, kladnì byla ocenìna i organizace
vlastního setkání.
Lenka tìrbová, CEVAPO VUT v Brnì
Semináø vedl vedoucí projektu pan David Williamson.

N

a VUT v Brnì se seli øeitelé mezinárodního projektu
Euro-Waste, který probíhá v rámci programu Leonardo da
Vinci a je financován z prostøedkù EU. Na projektu spolupracují
ètyøi univerzity: VUT v Brnì, Staffordshire University (UK),
National University of Ireland-Cork (IRL) a University of the
Aagean (GR). Projekt je zamìøen na øeení problematiky odpadového hospodáøství malých a støedních prùmyslových podnikù s cílem vytvoøit systém øízení podniku, který by pøispìl ke
sníení produkce prùmyslového odpadu. Orientace øeitelù na
odpadové hospodáøství malých a støedních podnikù není náhodná, nebo právì ony vyprodukují 6070 % vekerého prùmyslového odpadu. Ukonèení projektu a zveøejnìní získaných poznatkù je plánováno na leden 2006.
Od 22. do 24. bøezna 2004 se na Centru vzdìlávání a poradenství VUT uskuteènilo v poøadí ji 3. partnerské setkání v rámci
projektu Euro-Waste. Pøedchozí probìhla loni v bøeznu a èervenci
na pùdì partnerských univerzit ve Velké Británii a Irsku. V Brnì
byly zastoupeny vedle hostitelské univerzity také zástupci vech
partnerských stran. Setkání bylo rozdìleno do dvou dnù.
Úvodem vedoucí projektu pan David Williamson, MSc, BA
(The Staffordshire University), provedl hodnocení dosavadního
prùbìhu projektu, který se soustøedil zejména na analýzu systému øízení odpadù malých a støedních firem vybraných prùmyslových segmentù øeitelské zemì. V Brnì byli øeitelé seznámeni
s kvalitativním vyhodnocením dotazníkového etøení v jednotlivých partnerských zemích. Dále byl projednán èasový a vìcný
harmonogram dalích aktivit (zejména jde o pøípravu studijních
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Redakci David Williamson odpovìdìl na nìkolik otázek:
: Co je smyslem projektu?
Cílem projektu je vytvoøit soubor podkladových materiálù pro
malé a støední podniky (ty pøedstavují devadesát procent vech
evropských podnikù) pro jejich èinnost pøi nakládání s odpady
se zamìøením na ochranu ivotního prostøedí.
: Jak se na programu podílejí jednotliví partneøi?
Kadý z partnerù projektu má svoje vztahy s malými a støedními
podniky. Irsko má hodnì znalostí a zkueností s implementací
enviromentálních systémù, v Øecku jsou experti na odpadové
hospodáøství. Èeská republika je zvlátì dùleitá, protoe se právì zaèleòuje do EU, a je tøeba analyzovat dopad tohoto pøipojení
na otázky ochrany ivotního prostøedí. Malé a støední podniky,
které produkují odpady, by díky projektu mìly získat informace,
aby napø. nemusely platit pokuty za poruování unijních norem.
: Program je tøíletý, jak bude dále pokraèovat?
Program se rozvíjí podle svého èasového harmonogramu. Prùbìnì vznikají ve vzájemné spolupráci vech ètyø partnerù materiály a urèité diagnostické nástroje, které budou pozdìji pouity
pro vlastní øeení.
: Jak se Vám líbí v Èeské republice a v Brnì?
Byl jsem u vás pøed esti lety, a proto jsem byl zvìdavý, k jakým
zmìnám zde v souvislosti s pøípravou na vstup ÈR do EU dolo.
S potìením mohu øíci, e jste dosáhli velkého pokroku.
Pøipravil Igor Mauk
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Stadion Pod Palackého vrchem
bude centrem dìtské olympiády

Lehkoatletický stadion VUT v Brnì Pod Palackého vrchem nebyl nikdy kompletnì dokonèen.

U

spoøádáním II. letní olympiády dìtí a mládee byl povìøen
Jihomoravský kraj. Na zajitìní sportovní akce, která se
uskuteèní v èervnu 2005 v Brnì, spolupracují Jihomoravský kraj,
mìsto Brno, agentura Galant Brno, s. r. o., a Èeský olympijský
výbor. Velmi významným zpùsobem se bude na prùbìhu olympiády podílet i VUT v Brnì.
Poøadatelé nás poádali o spolupráci v oblasti vyuití naich
sportovních zaøízení a rovnì jsme vyhovìli jejich poadavku na
zajitìní ubytování a stravování úèastníkù olympiády. Ètyøi a pùl
tisíce mladých sportovcù ze základních a støedních kol celé
Èeské republiky tak bude ubytováno v kolejích naeho kampusu
Pod Palackého vrchem a budou se tam také stravovat. Kampus se
tak stane malou olympijskou vesnièkou, jak ji známe z olympiád
dospìlých, potvrdil kvestor VUT v Brnì Ing. Jaromír Pìnèík.
I kdy se bude soutìit i na jiných sportovitích (napø. na
Brnìnské pøehradì nebo v plavecké hale Za Luánkami), nejvíce
soutìí v celkem 18 olympijských odvìtvích se uskuteèní v univerzitním kampusu Pod Palackého vrchem. Centrem celé dìtské
olympiády pak bude zdejí lehkoatletický stadion, na kterém
probìhne i zahajovací a závìreèný ceremoniál.
Stadion s tartanovou dráhou, který vznikl koncem osmdesátých let, nebyl nikdy dobudován do své koneèné podoby. Proto
také dnes slouí pouze tréninkovým úèelùm. Aby mohl stadion
poskytnout olympiádì potøebné zázemí a slouit jejímu dùstojnému prùbìhu, je tøeba ho nejprve zrekonstruovat a dostavìt.

Nechceme vak, aby dostavba byla samoúèelná jen pro tuto
jedinou akci, ale aby stadion slouil i v budoucnu sportovní veøejnosti pro poøádání lehkoatletických závodù minimálnì republikové úrovnì. Moná pak nebude tøeba budovat v Brnì dalí
tartanovou dráhu, o které se uvauje na stadionu na Srbské,
poznamenal kvestor Pìnèík.
Protoe v pøípadì obnovy stadionu Pod Palackého vrchem se
jedná o irí veøejný zájem, pøedloilo VUT v Brnì svùj investièní
zámìr rekonstrukce a dostavby sportovitì ve výi 11,1 milionu
korun ministerstvu kolství. Jihomoravský kraj ji pro tento úèel
schválil pøíspìvek ètyøi miliony, mìsto Brno dá dva miliony,
MMT by mìlo uvolnit také ètyøi miliony a zbylých 1,1 milionu
korun uhradí ze svých zdrojù VUT v Brnì. Ná pøíspìvek pùjde
pøedevím na úhradu projektu a na obnovu tartanové dráhy.
Investièní zámìr dále poèítá s èásteèným zastøeením tribuny,
úpravou ochozù, vybudováním kabin pro rozhodèí a sociálních
zaøízení pro diváky a také s vybudováním pøíjezdové cesty. Rekonstrukci stadionu chceme zahájit letos po prázdninách, aby
mohla být ukonèena v bøeznu pøítího roku, doplnil kvestor. Za
zmínku urèitì stojí, e pod lehkoatletickým stadionem chce
VUT v Brnì v horizontu do dvou let nákladem 60 milionù korun
zahájit výstavbu víceúèelové sportovní haly.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková

Poèítá se i s èásteèným zastøeením tribuny.
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Co si o tom myslíte?
Na názor na pøemìnu areálu Vaòkovka na obchodní centrum a s tím související demolici
nìkolika bývalých továrních hal se Události zeptaly Ing. arch. Petra Hurníka z Ateliéru
urbanistické tvorby Fakulty architektury VUT v Brnì. Pedagog, který pøed dvìma lety
v Brnì inicioval zaloení Spoleènosti ochráncù mìsta, se zúèastnil i studentského smuteèního pochodu a symbolického pohøbu Vaòkovky v den poloení základního kamene
novostavby nákupního centra.

J

osef Topol v rozhovoru s Karlem Hvíïalou v pøíloze Hospodáøských novin Víkend (12/2004) vzpomíná na výslech na
StB v Rakovníku za totáèe: Pane Topol, víte asi, proè jsme si vás
pøivezli. Já na to: Nevím, to mi snad øeknete sami. Oni: Víte snad,
co je dneska za den? Já: Vy myslíte tu okupaci. Oni (rozzlobení):
My tomu øíkáme internacionální bratrská pomoc! Hvíïala to
komentuje jako klasickou ukázku zneuitého jazyka, kdy øeè neslouí k pojmenování skuteènosti, ale k jejímu zamlování, k zakrývání skuteènosti.
Text Vaòkovka  pøíbìh se astným koncem? (podepsaný
stejnojmenným obèanským sdruením 17. 3. 2004) v závìru uvádí, e Vaòkovka pøináí do 21. století poselství tvoøivosti a lidské spolupráce Kterýsi volený zastupitel mìsta v reakci na
studentský smuteèní prùvod minulý týden v rádiu prohlásil, e
proti velkým stavbám se vdycky protestovalo a e politická hnutí protestující proti vemu (napø. zelení) neuspìla pøece s takovým programem ve volbách
Mùj názor pøedevím zní: Vaòkovka mìla být jakoto památka
zachována a zbourání tøí z pìti jejích objektù pøedstavuje významnou ztrátu pro stavební kulturu mìsta. Mùeme diskutovat
o úrovni souèasné architektury, ale demolice památky je trestný
èin. Je to ztráta zbyteèná, lo pøece o tovární haly s víceúèelovým
pouitím a ohleduplná rekonstrukce mohla být levnìjí, ne by
kdo èekal. Je to vak také ztráta nenahraditelná, protoe ji neumíme odèinit. Demolice je krok nevratný, due domu opírající se

Slavný Tacheles v Berlínì zachránili squatteøi v devadesátých letech pøed
demolicí, dnes se bude obnovovat.
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o jedineèné materiály, detaily, barevnost, jejich pamì pøípadným znovupostavením u nikdy nebude obnovena plnì. Je to
také krok mimo, v Evropì se památky nebourají.
Aèkoli se s výstavbou shoping-mallu pojí urbanistická rizika,
jako monofunkènost obrovské haly zabírající celý blok, jen málo
vstupù dovnitø a tím zneatraktivnìní okolních ulic (jen si pøedstavte, jak to tam bude vypadat veèer, a se brány mallu vèetnì
parkingù uzavøou), cítím potøebu zopakovat, e neprotestuji proti stavbì samé, ale proti zpùsobu, jakým se chová ke svému okolí.
Nìkolik desetiletí stavební uzávìry a vlastnické vztahy naruené
válkou a totáèem ohrozily vitalitu celé ètvrti za nádraím, nejen Vaòkovky. Tesco po desetiletí zvenku pøipomíná Èernobyl,
myí díru nahradila krysí, rozbahnìné trávníky, parkovitì,
houtiny kleèí. Provizorium, nebo temný zámìr? Jako bychom
pøi chùzi po mìstì nevidìli kolem sebe. Opravdu, na agresivitu
patriotù si v Brnì nikdo nemùe stìovat.
Po mezinárodní soutìi na Jiní èást centra (1992/1993)
mohly být vìci obráceny k lepímu, na Trnité a Úzké stálo jetì
jedenáct domù velkomìstského mìøítka se secesními, klasicistními a novorenesanèními fasádami a bez diskuse kompetentní
porota nabídla mìstu koncept obnovy. Staèilo dostavìt proluky.
Jako ale dobrými pøedsevzetími je dládìna cesta do pekla, regulaèní plán (po mezinárodní soutìi dostal zakázku nikoli vítìz,
ale úøedník magistrátu) zjednoduil parcelaci do velkých blokù a pro mìsto nezbytná rozmanitost byla chránìna jen funkèní
regulací (smíená funkce má obsahovat také urèitý podíl ploch
bydlení). Riziko. Mìsto mohlo rozprodat domy. Investovalo vak
desítky milionù, nejprve vystìhovalo tìch nìkolik málo obyvatel, kteøí na Trnité zùstali, pak zboøilo domy a nakonec koupilo
továrnu. Je otázka, jak se vynaloené peníze prodejem mnohohektarového pozemku (na stavbu mallu) zhodnotily. Prostým
dìlením zjistíme, e plánovaný pøesun nádraí zhodnotí kadý
metr ètvereèní edesátihektarového Jiního centra cca padesáti tisíci korunami (vèetnì Tesca, shoping-mallu, autobusového
nádraí nebo dalích desítek hektarù oputìných parkù). Nádraí je nutno pøesunout, o tom není sporu. Jak se vak takové
zhodnocení projeví v obrazu mìsta, v jeho ekonomice, v místì
na kulturní mapì Evropy? To zùstává bohuel nadále mimo diskusi.
Ten Hvíïalùv rozhovor se jmenuje Jazyk je stav due
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Vaòkovka se promìní
v nákupní centrum

O

sud historické Vaòkovky v centru Brna se definitivnì naplnil. Dne 17. bøezna byl za úèasti brnìnského primátora
Petra Duchonì poloen základní kámen k nákladné pøestavbì
ojedinìlé technické památky z období industriálního rozkvìtu
jihomoravské metropole v obchodní centrum Galerie Vaòkovka. Ji pøedtím vak byly tøi z pìti prùmyslových hal bývalé továrny, situované na atraktivních pozemcích mezi hlavním vlakovým a autobusovým nádraím, zboøeny. Investory projektu za
100 milionù euro (cca 3 miliardy Kè) jsou nìmecké HGA Capital, spoleènost skupiny HSH Nordbank, a skupina ECE. V rukou
firmy ECE Projektmanagement spoèívá také generální plánování, pronájem a dlouhodobý management nákupního centra.
Pøes nìkolik let trvající úsilí pøíznivcù prùmyslové památky
se nepodaøilo ojedinìlý areál zachovat a vyuít jej pro mìsto
takovým zpùsobem, pøi kterém by nedolo k demolici cenných
objektù (investor chce do nové stavby zaèlenit pouze èásti bývalých továrních hal). Pøedstavitelé mìsta obhajují své rozhodnutí
absencí finanèních prostøedkù, které by si revitalizace zchátralého areálu vyádala. Ty by se podle odhadù radnice pohybovaly
kolem jedné miliardy korun.
Mìsto Brno se dostalo ke zdevastovanému areálu a v roce
1998 v dùsledku privatizace spoleènosti Zetor, pùvodního vlastníka Vaòkovky, uvedl primátor pøi poklepu na základní kámen.
Pøipomnìl, e mìsto muselo zaplatit nejprve zhruba 36 milionù

korun, nicménì ne se stalo skuteèným vlastníkem, vyly najevo
dalí pohledávky váznoucí na Vaòkovce ve výi 600 milionù.
Proto také podle primátora dochází k revitalizaci Vaòkovky a
nyní.
Jiný názor na výstavbu Galerie Vaòkovky pøilo vyjádøit bìhem slavnostního zahájení nìkolik desítek mladých lidí, mezi
kterými byla i øada studentù architektury na VUT v Brnì. Transparenty s nápisy Brno vrahem Vaòkovky, Sbohem, Vaòkovko,
a také symbolická rakev nenechávaly nikoho na pochybách
o tom, co si o rozhodnutí brnìnských radních myslí.
Otevøení nového nákupního centra, které je prvním projektem ECE v Èeské republice, se plánuje na první polovinu pøítího roku. Na výstavbì má pracovat a tisíc lidí, dalí tisícovka
stálých pracovních míst vznikne po otevøení. Ve dvou podlaích
Galerie Vaòkovky bude pod prosklenými stropy 37 000 metrù
ètvereèních (dvojnásobek plochy Olympie) 130 specializovaných obchodù.
Podle manaerky projektu Ireny Magurové je ji pøiblinì
70 procent plochy pronajato. Spoustu zájemcù u musíme odmítat, na zdejí pomìry je to neobvyklé. Galerie nabídne návtìvníkùm spojení pøíjemného s uiteèným. Díky propojení
rùzných prodejních odvìtví budou moci zákazníci nakoupit
vechno, co je potøeba pro ivot i zábavu. Nakupování si budou
moci zpestøit rùznými kulturními a zábavními akcemi, které pro
nì pøipravíme. ECE zajiuje rùznorodé akce jako koncerty, výstavy a sportovní podniky, øekla manaerka. Podle ní vytvoøí
èetné kavárny a restaurace v nákupní galerii oázy klidu a zároveò
ohniska spoleèenského ivota. Investoøi chválí centrální polohu
objektu  285 000 lidí bydlí v okruhu do 15 minut autem
a pøiblinì 1,2 milionu obyvatel Brna a okolí se tam dostane do
45 minut. K dispozici návtìvníkùm bude tisíc nových parkovacích míst.
Igor Mauk
SUMMARY:
The fate of the historic Vaòkovka in the centre of Brno has been
fulfilled. On 17th March, in the presence of Mr Petr Duchoò,
Mayor of Brno, a foundation stone was laid for the reconstruction into a Galerie Vaòkovka shopping centre of this unique
engineering monument that witnessed the South Moravian
capitals industrial boom.
4/2004
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Mezinárodní konference
zastøeení budov 2004
Ústav pozemního stavitelství FAST VUT v Brnì uspoøádal 10. a 11. bøezna 2. roèník mezinárodní konference zamìøené na problematiku zastøeení budov. Podle úèasti odborníkù je zøejmé, e si akce nejen nala svoje místo v kalendáøi
plánovaných vzdìlávacích programù ÈKAIT, ale pøedevím umonila pøedávání a získávání nejnovìjích poznatkù
praxe a výsledkù a dílèích výstupù vìdy a výzkumu. Je moné konstatovat, e komerèní a spoleèenské setkání
zainteresovaných odborníkù  projektantù, zástupcù stavebních firem a akademické obce  slouí k vytváøení
jejich pracovních kontaktù.

Z

astøeení budov je jednou ze stavebních konstrukcí, její návrh i provedení vyaduje odborné znalosti z více stavitelských oborù. Efektivní návrh i provedení støení konstrukce je
o to nároènìjí, e musí splòovat poadavky vyplývající také
z plnìní její dalí funkce, a to ochrany stavby pøed povìtrnostními vlivy. Proto je zastøeení budov pøedmìtem zájmu  poèínaje
volbou vhodné konstrukèní soustavy, tvaru a architektonického
vzhledu pøi respektování statického posouzení, zákonù stavební
fyziky, uplatòování vhodných materiálù a souèasnì dodrování
technologie provádìní.
Tyto skuteènosti dávají podnìt k realizaci setkání, která podporují spolupráci fakulty s profesními a odbornými firmami
a organizacemi pøi výmìnì informací ve specializovaných oborech a odvìtvích. Iniciativy pøi organizování podobných akcí se
ujal pod vedením doc. Ing. Milana Vlèeka, CSc., Ústav pozemního stavitelství jako odborné pracovitì Fakulty stavební VUT
v Brnì. Zátitu konferenci poskytl dìkan prof. RNDr. Ing. Petr
tìpánek, CSc.
Jednání konference se uskuteènilo v novì rekonstruovaných
prostorách FAST s vyuitím vybavení audiovizuální pøednákové posluchárny. Jednání probíhalo v jednotlivých sekcích, rozdìlených podle dílèích témat:
1. Konstrukèní a architektonické øeení støech
2. Støení plátì plochých a ikmých støech
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3. Kompletaèní a doplòkové konstrukce støech
4. Sanace støech
Po kadé pøednáce následovala diskuse a doplòování informací, které probíhalo i následnì v pøísálí, kde byla vyhrazena místa
pro jednotlivé prezentující se f irmy. Vechny podané pøednáky
byly otitìny a vydány v plném znìní ve Sborníku pøíspìvkù.
V øadì pøíspìvkù byly prezentovány exaktní metody navrhování a posuzování støeních pláù, modelování konstrukèních
soustav a kritických detailù. Normové, ale i namìøené (in situ)
fyzikální hodnoty byly podkladem pro modelování sloitých úloh
zkoumání vedení tepla v konstrukcích, povrchových teplot, prokazování prostupu tepla, difúze a kondenzace vodní páry.
Z tìchto pøíspìvkù vyplynula opìt skuteènost, e vdy je primární mylenka návrhu støechy jako celku v souladu jednotlivých prvkù  to je volba a návrh konstrukèní soustavy, tvaru,
skladby a poøadí vrstev atd. nejen z hlediska technického a umìleckého, ale i filozofického.
Na konferenci byly pøedneseny pøíspìvky nejen vysoce odborné, ale i zajímavé, které je moné zobecnit. Za dùleitý výsledek
konference je moné povaovat námìty pro projektanty i provádìcí firmy z hlediska eliminace moných chyb.
Pøi hodnocení konference je moné konstatovat, e se setkala
se zájmem odborné veøejnosti. Její konání bylo umonìno na
základì dlouhodobé spolupráce a za pøedpokladu poskytnutí finanèní podpory od významných firem, které na podobných akcích mají zájem pøedevím z dùvodu øeení technických problémù a výmìny informací.
Sborník, který obsahuje vechny podané pøíspìvky, lze získat
na Ústavu pozemního stavitelství FAST VUT v Brnì, Veveøí 95,
tel. 541 147 401.
Ing. Jan kramlík, foto Ing. Ondøej Fuciman
SUMMARY:
On 10th and 11th March, the BUT Institute of Building Construction held a second international conference on problems of
building roofs. Judging by the presence of experts, this event
has not only found its place in the plan of educational programmes of the Czech Chamber of Authorised Engineers and
Technicians Active in Construction Business, but also provided
a forum for exchanging the latest practical experiences and
research results.
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Zemøel Miroslav Mirka Sigmund,
inenýr, podnikatel a vynálezce
Miroslav Sigmund, CE, FIMechE, CCMI, Dr.hc
* 10. 3. 1907 Lutín
+ 4. 3. 2004 Newcastle upon Thyne

M

iroslav Sigmund se narodil 10. bøezna 1907 v Lutínì na
Moravì. Jeho dìdeèek v roce 1870 zaloil firmu pod jménem Sigma pumpy. Miroslav promoval jako strojní a elektro
inenýr na Èeské vysoké kole technické v Brnì v roce 1930.
Jako poruèík u technických podpùrných slueb èeskoslovenské stíhací letky absolvoval vojenskou slubu a pak se roku 1932
vrátil do rodinné firmy. V téme roce se oenil s Hubertou Annou
Zlatohlávkovou, která ho po celou jeho dalí ivotní dráhu podporovala. Mìli dvì dcery: Blanku Miroslavu Evu (19341999)
a Helenu Dianu Frances (* 1944).
Poprvé navtívil Sigmund Británii v roce 1937. Protoe se
tehdy schylovalo k válce, britská vláda zøídila zvlátní obranný
rozpoèet na výrobu èerpadel do hasièských støíkaèek. Sigmund
pøedloil návrh na zøízení továrny na výrobu kompaktních vysoce výkonných odstøedivých èerpadel, pùvodnì vyvinutých v Lutínì, a vláda mu nabídla kontrakt. Ten byl sice spojen s nemálo
riziky, ale pustil se do nìho a nakonec byl úspìný. V roce 1938
se usadil v Anglii se svou enou Hubertou a ètyøletou dcerou
Blankou. V srpnu 1939 u osazenstvo jeho továrny èítalo 420
pracovníkù a prvních 3 000 èerpadel bylo dodáno hasièským
sborùm, aby se mohly vybavit pro blíící se válku. Sigmundùv
nejstarí bratr Jan ho z domova v Èeskoslovensku podporoval.
(Jan byl bìhem heydrichiády popraven.)
Bìhem roku 1938 si uvìdomil, e bude muset okruh svých
zamìstnancù rozíøit o zruèné øemeslníky, techniky a specializované inenýry. Proto pod názvem Apprentice Training Scheme
(ATS) zøídil uèòovský program, díky kterému dostali mladí
chlapci po ukonèení základní koly pøíleitost získat odborné
vyuèení. Po skromných zaèátcích brzo uèòovským programem
továrny zaèaly proudit davy mladých muù a mnohé z nich mìl
pod dohledem sám Sigmund.
V roce 1940 zaèala firma Sigmund Pumps vyrábìt souèástky
pro známý lehký kulomet Bren a zamìstnávala skupinu inenýrù
a øemeslníkù, kterým se podaøilo uprchnout z továrny Bren
v Èeskoslovensku. V roce 1945, po skonèení války, byla pùvodní
rodinná firma v Èeskoslovensku znárodnìna a pokraèovala dále
pod názvem SIGMA.
Na zaèátku studené války si vláda Spojeného království uvìdomila potøebu moderní vysoce mobilní èerpací jednotky pro
haení poárù a zásobování pitnou vodou v pøípadì nukleárního

útoku. Výsledkem bylo hasicí zaøízení Green Goddess (5 000),
které bylo vybaveno èerpadly Sigmund.
Na jedné ze svých obchodních cest Sigmund ve výcarsku
narazil na konstrukèní návrh kompaktního bezucpávkového odstøedivého èerpadla pro ústøední topení. Okamitì rozpoznal
jeho monosti a opatøil si výrobní práva. Tento alternativní systém (známý pod názvem Thermopak) pouívá mìdìné potrubí
o malém prùmìru (12 mm nebo jetì ménì), kompaktní kotel
a radiátory se tíhlým profilem a dá se snadno instalovat do
témìø kadého domu. V roce 1954 zaloil samostatnou firmu
International Boilers & Radiators Limited, která Thermopak
spolu s novým typem ocelových lisovaných radiátorù se tíhlým
profilem prosazovala na trh. V roce 1963 u mìla ètyøi sta zamìstnancù.
V té dobì u bylo Sigmundovi 58 let, ale pøi svém aktivním
ivotì nemìl na odpoèinek ani pomylení. Zaèal jako poradce,
v roce 1965 koupil spoleènost Combined Optical Industries Limited (COIL), která sídlila ve Slough v hrabství Berkshire, a stal
se jejím øeditelem. Sigmund vytvoøil trh pro plastické kontaktní
èoèky. V roce 1974 ve svých 67 letech z firmy COIL odchází na
odpoèinek. Kdy ji pøebíral, byla na pokraji krachu a on z ní
udìlal dynamickou a úspìnou spoleènost, kterou doprovázely
ty nejlepí reference.
V roce 1991, po celých 40 letech, obdrel pozvání do Èeskoslovenska, aby tam navtívil strojírenský podnik Sigma. Sigmundovy zkuenosti s budováním firmy od skromných zaèátkù a po
svìtovou tøídu se staly neocenitelnými pro obnovenou firmu
Sigma v Lutínì. V roce 1993 mu mìstský úøad v Lutínì udìlil
èestné obèanství. Pátého prosince 2002 byla jeho profesní kariéra korunována udìlením èestného doktorátu na VUT v Brnì,
jeho alma mater, za svìtové úspìchy ve své profesi.
(red)

SUMMARY:
Miroslav Mirka Sigmund, engineer, entrepreneur, and inventor has died. Miroslav Sigmund was born on 10th March 1907 in
Lutín, Moravia. In 1870 his grandfather established a Sigmund
Pumps company. Miroslav graduated in mechanical and electrical engineering from the Technical University in Brno in 1930.
4/2004
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plomaART  výstava
klauzurních prací v Opavì
V opavském Domì umìní vystavovali od 2. bøezna do 11. dubna 2004 své klauzurní práce studenti Ateliéru
sochaøství II Fakulty výtvarných umìní VUT v Brnì. Díla prezentovaná na výstavì plomaART vznikla jako
výsledek úspìné spolupráce s hodonínskou firmou PLOMA vyrábìjící ploché døevìné materiály  pøekliky,
laovky a døevotøísky. Samotná výstava se mohla uskuteènit díky finanènímu grantu, poskytnutému prorektorem pro studium a záleitosti studentù doc. RNDr. Miloslavem vecem, CSc.

P

ráce Ateliéru sochaøství II je podle jeho vedoucího akademického sochaøe Jana Ambrùze orientována na skuteènost
materiálovo-prostorovou. A to nejen proto, e se nám prostoru
dlouho nedostávalo, stejnì tak jako materiálu, nemluvì o technickém zázemí... Za tìchto podmínek bylo definování specifikace ateliéru velmi obtíné. Pøesto dnes mohu øíci, e jsme se jí
velmi pøiblíili, øíká docent Ambrùz.
Ateliér od zaèátku hledal øeení svých realizaèních problémù
mimo prostor koly. Obraceli jsme se na prostøedí konkrétní
èinnosti, z nìj bylo moné èerpat nejen materiál, ale i jiné podnìty. Ze mne se stal vlastnì manaér, který vedle své pedagogické
práce zajiuje i materiál pro tvorbu a realizaèní prostory, pokraèuje Ambrùz.
V minulosti tak u ateliér napø. spolupracoval s cihelnami
v Modøicích, lapanicích a Jirèanech. Ve lapanickém Tondachu nás pustili pøímo do provozu. Nai studenti tam mohli odeViera Sobková  z cyklu Tìlo-geometrie

Martin míd  Bez názvu
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bírat hlínu pøímo z linky... Student Vladimír Novotný v jirèanské
cihelnì dìlal svou diplomovou práci. Podobným zpùsobem
jsme pokraèovali ve spolupráci i s firmou YTONG, kdy klauzurní práce vytvoøené z jejich výrobkù byly pøedloni vystaveny ve
dvoranì Centra VUT na Antonínské ulici, doplòuje asistent ateliéru MgA. Pavel Korbièka.
Na podzim loòského roku navázal ateliér kontakty s firmou
PLOMA Hodonín. Pro letoní roèník klauzurních prací jsme
tak mohli uvaovat o vìtích objektech ve spojení s modulovostí
materiálu. Pøeklika je pro to svým zpùsobem ideální. Má jetì
jakousi urèitou míru  pro stavebnictví, architekturu, a tudí
i pro èlovìka, ale zároveò ho pøesahuje, a to jsem bral jako výzvu.
Letoní rok klauzur je tedy ve znamení modulu 250 x 125 cm.
I kdy formátová totonost se mùe zdát ve své monotónní nekoneènosti deprimující, nudná a neinvenènì prázdná a plochá
a hlavnì neaktuální... Tento stav je pro mne ideálním východiskem, impulzem k hledání podnìtù pro výtvarnou èinnost. Záleí
tak jen na studentech, s jakou invencí pøíleitost vyuijí, vysvìtluje Ambrùz.
Studenti ateliéru navrhovali své projekty po pøedchozí exkurzi v provozu továrny, kde se mohli seznámit s výrobní technolo-
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gií. Na jejich základì byl potom objednán materiál pro realizaci
návrhù. První roèník pracoval se zadáním: Hlava  portrét, druhý roèník mìl zadání: Geometrie tìla. Vyí roèníky zpravidla
nemají zadání, studenti pracují volnì se svými tématy, svou vlastní invencí. Téma podle Ambrùze vak bylo urèeno pøedevím
materiálem  s moností vyuít celé jeho spektrum  od výchozí
suroviny, kterou je kláda, pøes primárnì zpracované dýhy a po
finální modul pøekliky nebo také napø. i odpadní piliny.
Pro opavský Dùm umìní byly navreny instalace, které reagovaly na konkrétní atmosféru a prostorové podmínky této výstavní prostory. Potìilo mne, e jsme se do toho prostoru trefili.
Objekty  instalace se konfrontují nejen mezi sebou, ale reagují,
nìkde více, nìkde ménì, na podnìty konkrétních prostor galerie.
A právì tato prostorová uvìdomìlost  uvìdomìní si prostorových souvislostí (èím moná navazujeme na výuku v ateliéru
Socha-prostor-instalace prof. S. Kolíbala na praské AVU let
19901993)  je pro výuku v Ateliéru sochaøství II klíèová. Tìí
mne, e na výstavì nejsou z tohoto pohledu hluchá místa, e je
výstava vyváená vùèi prostoru, ale i obsahovì, e to prostì vylo.
Vedení ateliéru by výstavu v budoucnu chtìlo pøedstavit
i v Hodonínì. Myslíme i na Brno, kde uvaujeme o pilberku

Jan Krtièka  Celková instalace

nebo Umìleckoprùmyslovém muzeu Moravské galerie. Nejdøíve ale chceme dát dohromady propagaèní materiál vèetnì katalogu, pøibliuje dalí plány Pavel Korbièka.
Pøipravil Igor Mauk

Radka Pavelová  Hlava-portrét

SUMMARY:
In the House of Arts in Opava, a plomaART exhibition took
place from 2nd March to 11 th where works were on display by the
students of Sculpture Studio II of the BUT Faculty of Fine Arts.
The exhibition is the result of a successful co-operation with a
company supplying flat wooden blocks used by the students for
their sculptures.
4/2004
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Medaile polského ministerstva
pro docenta Luïka Mikulce
Ministerstvo kolství Polské republiky udìlilo doc. Ing. Luïkovi Mikulcovi, CSc. (Fakulta podnikatelská) pamìtní
medaili jako ocenìní jeho zásluh o rozvoj tøicetileté spolupráce mezi VUT v Brnì a Univerzitou M. Kopernika
v Toruni. Významné ocenìní bylo pøedáno pøi svátku univerzity k 531. výroèí narození Mikuláe Kopernika
19. února 2004 v Toruni. Oslav výroèí se kromì celé akademické obce univerzity zúèastnili i významní pøedstavitelé krajù, marszalek sejmu, prezident mìsta, zástupci církve, velení armády a dalí pøedstavitelé politického i hospodáøského dìní v centrálním Polsku.

V

ýznamnou událost uvedl rektor UMK v Toruni prof. Dr.
hab. Jan Kopcewicz za úèasti senátu UMK, rektorù øady polských kol a ostatních pøedstavitelù univerzity.
V rámci oslav byla pøedávána státní vyznamenání Køíe rytíøského obrození Polska, Zlatého a Støíbrného køíe za zásluhy,
Medaile ministerstva kolství Polské republiky a Medaile za zásluhy o rozvoj univerzity. Doc. Mikulec, který medaili pøevzal
z rukou marszalka sejmu a rektora, je teprve druhým zahranièním spolupracovníkem univerzity, kterému byla udìlena.
Kontakty doc. Mikulce s Polskem zaèaly ji v jeho prvním
zamìstnání ve ïárských strojírnách, kdy v roce 1963 vedl skupinu pracovníkù externích montáí pøi dodávkách válcovací linky do Huty Lenina u Krakowa. Po nástupu na VUT v Brnì (Ústav
teorie a metod øízení) se v Toruni setkal v roce 1973 s tehdejím
øeditelem univerzity dr. Wlodzimierzem Karaszewskim a vytvoøili první rámec spolupráce v sociální oblasti. Jednalo se o rekreaèní výmìny, kdy rodiny zamìstnancù VUT v Brnì jezdily k moøi
do oblasti Gdaòska a rodiny z Torunì do rekreaèních støedisek
tehdejí ÈSSR. Jetì o dva roky døíve vak byla podepsána první
dohoda o spolupráci mezi ÚTMØ VUT v Brnì a Ústavem ekonomiky a øízení UMK v Toruni.
Následující léta byla obdobím intenzivního rozvoje spolupráce, a to nejen v sociální oblasti, ale i ve výmìnì pedagogických pracovníkù, výukových programù, studijních materiálù,
knih atp. Po roce 1989, kdy padly vechny politické bariéry, byly
kontakty jetì uí a kvalitnìjí. Byl napø. øeen tøíletý spoleèný
vìdeckovýzkumný úkol v oblasti pøechodu firem a podnikù
k trní ekonomice. Dodnes jsou spoleènì organizovány mezinárodní konference, konference a výmìny doktorandù a pedagogických pracovníkù obou vysokých kol atp. V souèasnosti
je také pøipravována spoleèná publikace v národních jazycích
i v angliètinì.
Samostatnì je tøeba uvést dvì významné aktivity spolupráce:
1) Spoleènì organizovaná Mezinárodní manaersko-marketingová studia urèená pro TOP manaery (v tomto roce bude
zahájen ji 10. bìh). Jsou urèena pro vrcholové manaery jak
z ÈR, tak i z Polska a v roce 1992 byli úèastníky i první manaeøi z Ukrajiny a Lotyska.
2) Studium US-MBA organizované s Dominikánskou univerzitou v Chicagu, kdy v Evropì právì na základì kontaktù toruò-
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ské univerzity vznikla dvì centra tìchto studií  na UMK
v Toruni a na VUT v Brnì.
Obì aktivity jsou trvalým kontinuálním základem spolupráce,
která v celém tøicetiletém období nebyla nikdy pøeruena,
a to i pøes rùzné politické i hospodáøské pøekáky (v ÈSSR bylo
Polsko povaováno za zemi vývozu politické diverze, období 80.
let bylo v Polsku vojenským stavem atp.). Vechny komplikace
vak byly pøekonány, a to i díky dvìma osobnostem  doc. Ing.
Luïkovi Mikulcovi, CSc., a prof. Dr. hab. Wlodkowi Karaszewskému, souèasnému dìkanovi Fakulty ekonomických vìd a øízení
UMK v Toruni.
Je nutno také pøipomenout, e uvedená spolupráce mohla
dosáhnout své délky (jedná se o vùbec nejdelí spolupráci VUT
v Brnì se zahranièní vysokou kolou) a rozsahu jen díky minulé
i souèasné podpoøe vedení obou fakult a kol.
(red)
SUMMARY:
The Ministry of Education of the Polish government has
awarded a memorial medal to Ing. Ludìk Mikulec, CSc. (Faculty
of Business and Management) in acknowledgement of the contribution to the development of cooperation between Brno University of Technology and Nicolas Kopernicus University in Torun
he has made over the last thirty years.
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Evropská zastavení v Londýnì

E

dièní spolupráce nakladatelství VUTIUM a Brnìnského
centra evropských studií dosud umonila vydání pùvodních
titulù (napø. Mylenky na zlomu tisíciletí), pøekladù dìl odborné
literatury (Gõdelùv dùkaz) a také rozpracování nových knih.
Pøekladová díla vydává VUT v Brnì ve dvou edicích. Edice
Pøeklady vysokokolských uèebnic pøinese v roce 2005 osvìdèený titul nakladatelství McGraw Hill  J. E. Shigley, Ch. R. Misch
a R. G. Budynas: Mechanical Engineering Design. Pøípravy pøekladu a editace vydání se ujal kolektiv odborníkù FSI vedený
editory doc. Ing. M. Hartlem, PhD., a doc. Ing. M. Vlkem, CSc.
Edice Quantum pøedstaví v jednom svazku díla E. Schrõdingera
Co je ivot, Duch a hmota, Z mého ivota. Pøeklad a pøípravu
vydání zajiuje prof. RNDr. M. Èernohorský, CSc., a RNDr.
M. Fojtíková.
Pøi písemných jednáních o pøevodu práv uvedených dìl i výbìru nových se ukázalo, e je nezbytné osobní setkání a jednání
s jejich majiteli. Vyuili jsme proto nabídky zástupcù McGraw
Hill a Cambridge University Press k návtìvì jejich expozic na
veletrhu v Londýnì.
Veletrh je èistì kontraktaèní, motto letoního znìlo: Its Time
to Talk Business. Konal se 14. a 16. bøezna a pøinesl nám mnoho
uiteèného: ujasnìní smluvních podmínek s partnery, výbìr
a získání ukázkových výtiskù nových titulù, naopak jednání o pøe-

Zvlátním záitkem bylo pøedstavení knihy nakladatelství Phaidon:
The Phaidon Atlas of
Contemporary World Architecture.
Comprehensive Edition. Formát
knihy je úctyhodný  45 x 31 cm!
Na 824 stranách pøedstavuje tato
velekniha tisíc budov z více ne
75 zemí.

vodu práv autorù VUT v Brnì. A také monost mimoøádné prezentace produkce naí univerzity. Poøadatelé toti pøipravili samostatný prostor k pøedstavení nových èlenù v EU  Èeské republice, Maïarsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku  v programovém bloku Market Focus a navíc poskytli výraznou slevu pro
vystavovatele z tìchto zemí. ÈR mìla spoleèný stánek a spoleèné
akce s Polskem a Slovenskem. Návtìvníci se mohli úèastnit
autorských setkání, pøednáek o kniním trhu i podmínkách nakladatelù v zemích støední Evropy.
Pro VUT v Brnì je potìující zjitìní, e edièním zamìøením,
grafickou i typografickou kvalitou i objemem produkce náleí
nejen v rámci èeského kniního trhu, ale i evropského, k nejvýraznìjím vydavatelùm odborné literatury a pøi dalích zastaveních se smìle mùe pøedstavovat jako evropský univerzitní nakladatel.
Dr. Alena Mizerová
Evropský kniní trh v èíslech.
V roce 2002 vydali evroptí nakladatelé 472 289 nových knih,
napøíklad:
Èeská republika (ÈR)
Francie
Itálie
Maïarsko
Nìmecko
Polsko
Slovinsko
védsko
Velká Británie

2002
2002
2000
2000
2002
2002
2001
2001
2001

14
58
55
8
78
22
3
13
125

278
855
566
986
896
960
600
096
390

Nejvìtí producenti knih na území ÈR v roce 2002
(Za lomenou závorkou je uveden rok 2001 a 2000)
1.
2.
3.
4.
5.

Moravská Bastei  MOBA, Brno
Vysoké uèení technické v Brnì
Èeský statistický úøad, Praha
BB art, Praha
Masarykova univerzita, Brno

322/297/227
299/220/281
277/129/76
248/217/165
240/320/216
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ivotní jubileum
profesora Vladimíra Preclíka
Akademický sochaø, malíø, pedagog a spisovatel Vladimír Preclík oslaví 23. kvìtna 75. narozeniny. Profesor
Preclík byl prvním dìkanem FaVU VUT v Brnì (nyní je jejím emeritním dìkanem), po roce 1989 byl poslancem
Èeské národní rady a v roce 1992 pøedsedou Unie výtvarných umìlcù. Osobitý umìlec, organizátor sochaøských
sympozií v Hoøicích, v Detném a na Orlíku má za sebou osmdesát samostatných výstav, známý je i literární
tvorbou  Trojhlas, Tie se pøemisovati, Smírèí kameny, Døevìná kníka, Pamì sochaøského portrétu a dalí.

Portrét  alfa a omega sochaøství
Není tak docela bìné, aby se výtvarný umìlec dokázal ke své
tvorbì vyjádøit i literárnì. Vladimír Preclík, jeden z nejosobitìjích souèasných èeských sochaøù (rovnì malíø a pedagog), zastoupený v mnoha tuzemských i zahranièních galeriích, je v tomto smyslu vzácnou výjimkou.
Do literatury vstoupil v polovinì osmdesátých let (s Iljou
Hurníkem a Miroslavem Horníèkem) jako spoluautor knihy
Trojhlas. Loni mu vyla v nakladatelství Academia zatím poslední, v poøadí u desátá kniha. I tentokrát èerpá námìt z výtvarné
oblasti. V reprezentativní publikaci Pamì sochaøského portrétu autor shrnul své dlouholeté putování za sochaøským portrétem v Èechách, v Evropì a v kulturním svìtì vùbec. Kniha úvah,
vtipných postøehù a ètivých glos vypráví o dobrodruství dnes
neprávem opomíjené sochaøské disciplíny. Portrét není otrocká podoba, je to spí otisk celého ivota èlovìka. ance nahlédnout do jeho psychiky, vysvìtluje Vladimír Preclík. Na Vysoké
umìleckoprùmyslové kole nám tuto pravdu sdìloval profesor
Josef Wagner. Øíkal, e portrét je alfa a omega sochaøství, ale my
jsme mu tenkrát moc nerozumìli.
Na jeho slova si vzpomnìl a o pár let pozdìji, na pøelomu
50. a 60. let, kdy se pustil do legendárního cyklu Èeské avantgardy  portrétù E. F. Buriana, Vítìzslava Nezvala, Jaroslava Jeka,
Jana Wericha nebo tøeba Josefa Èapka. Tehdy se poprvé pokusil
zachytit jejich vnitøní svìt. Odborná kritika ho za to zatratila.
Hlavy nebyly dostateènì pietní  tedy socrealistické. Také o tom
se ètenáø doète na stránkách knihy v kapitole Jak jsem je portrétoval
Vladimír Preclík pøipomíná, e starost o lidskou hlavu je historicky podloená a pøirozená. Je to pøece nae vizitka  shromaditì naich vìdomostí, píle, pýchy i skromnosti. Nakonec
i zvyk ji utínat cosi vypovídá. Hlava je korunou lidského ivota.
Vìdìli to u staøí Øímané, kteøí mìli portrét ve veliké vánosti.
Tehdy dolo k ohromného rozkvìtu portrétního umìní. Jen se
obèas ptám, proè neznáme jména autorù. Nejspí proto, e dát se
portrétovat bylo tak vední jako dát si uít aty nebo boty.
V Preclíkovì galerii portrétu jsou zastoupeni pøedevím ti,
kteøí nepodlehli diktátu tváøe a nekopírovali skuteènost otrocky.
K mistrovským dílùm øadí mimo jiné práce tursovy, panielo-
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vy, Wagnerovy, Makovského, ze zahranièních
autorù si cení zvlátì
tvorby Ossipa Zadkina,
povìstného tím, e své
modely varoval: Nemyslete si, e vás zpodobím
realisticky, budu vás portrétovat tak, jak já vás vidím a cítím.
Autor pøipoutí, e
postihnout sochaøský
portrét slovy je úkol troufalý a nesnadný. Vdycky zùstane nìjaké nevyslovitelné tajemství. Jako
v pøípadì Viki Otto Gutfreunda. Viki byla jeho
velká, nenaplnìná láska.
Gutfreund vytvoøil portrét v tehdejím kubistickém stylu, co
vyadovalo odvahu. Tam se lámou formy, tam vznikají hrany,
které v oblièeji nejsou, je tam cítit váeò i nenaplnìná touha.
Tam se ,vaøí hmota. Viki je nádherná hlava, na kterou se mùu
dívat léta. Ona se toti neustále promìòuje podle toho, jak je
osvìtlena. A to je obrovská výhoda sochaøství  a portrétu zvlátì, e nasvícením dostává nové pohledy, nový ivot a novou monost dialogu s divákem.
Jistì i to je jeden z dùvodù, proè se Vladimír Preclík-sochaø
nelouèí s portrétem ani po dopsání své nejnovìjí knihy Pamì
sochaøského portrétu. A aèkoli ji pùvodnì nezamýlel jako uèebnici sochaøství, ale adresoval ji vem, koho téma zajímá, mile ho
pøekvapuje, e si ji dnes jako studijní pomùcku objednávají výtvarné koly v Èechách i na Slovensku.
Lenka Jaklová
SUMMARY:
The sculptor, painter, teacher, and writer Vladimír Preclík will
celebrate his 75 th birthday on 23rd May. Professor Preclík was
the first dean of the BUT Faculty of Fine Arts (now being its Dean
Emeritus).
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Významné osobnosti historie
VUT v Brnì  rektoøi
Pokraèujeme v rubrice, v ní postupnì pøedstavujeme osobnosti, které na brnìnské technice pùsobily v její více
ne stoleté historii a zaslouily se významnì o rozvoj nejstarí èeské vysoké koly na Moravì. Pohled do historie
otevírá cyklus o rektorech. Od roku 1900 a do poèátku padesátých let 20. století se volba rektora konala kadoroènì na schùzi profesorského sboru. Pøed volbou akademických funkcionáøù na studijní rok 1920/1921 bylo
dohodnuto, e rektoøi ji nebudou voleni podle sluebního stáøí, nýbr støídavì z jednotlivých odborù.

Prof. Ing. Ota Veletovský

Ota Veletovský se narodil 23. bøezna 1881 v Kolínì. Maturoval na reálce v Kutné Hoøe a v roce
1903 ukonèil studium odboru stavebního inenýrství na ÈVT v Praze. Po prezenèní slubì
v rakouské armádì nastoupil roku 1905 do Spoleènosti rakouských státních drah, co ovlivnilo jeho celoivotní odborné zamìøení. V letech 19051907 byl pøidìlencem a poté námìstkem pøednosty státní dráhy v Èeské Tøebové a v Hruovanech. Od roku 1907 pùsobil na
øeditelství Státních drah ve Vídni jako referent, konstruktér a stavbyvedoucí pøi èetných stavebních pracích (napø. projekt na výstavbu spoleèné pohranièní stanice v Podmoklech a generální projekt stanice Kolín). Za 1. svìtové války vykonával jako kapitán enijního sboru èetné
stavby silnic, lanových drah, vodovodù, mostù, øíèních regulací atd. Po válce pøeel do slueb
Èeskoslovenských státních drah jako skupináø a pak jako námìstek pøednosty stavební sluby
i jako pøednosta investièních staveb brnìnského øeditelství. Z jeho podnìtu a podle jeho návrhù
byla vypracována øada studií a uskuteènìny mnohé stavby a pøestavby, napø. komárovská
spojka, pøestavba trati mezi Bylnicí a Vlárským prùsmykem, rozíøení stanice Bøeclav s novou
spojkou a mosty pøes Dyji, studie pro pøestavbu brnìnského nádraí aj. Prvního listopadu 1923
byl jmenován øádným profesorem eleznièního stavitelství na Èeské vysoké kole technické
v Brnì. Pod jeho vedením se Ústav stavitelství eleznièního II zabýval øadou praktických úkolù,
napø. úpravami eleznièní sítì z provozního, stavebního a národohospodáøského hlediska. Ve
studijním roce 1925/1926 byl zvolen dìkanem odboru inenýrského stavitelství, v letech
1936/1937 zastával rektorský úøad. Na základì rozhodnutí Ústøedního akèního výboru Národní fronty byl 1. dubna 1949 pøeloen do trvalé výsluby. Zemøel 2. ledna 1966 v Brnì.

Prof. Ing. Dr. techn. Václav Bubeník

Václav Bubeník se narodil 3. ledna 1876 v Praze. Roku 1894 maturoval na reálce a o est let
pozdìji zakonèil studia na odboru strojního a elektrotechnického inenýrství ÈVT v Praze.
Nastoupil u firmy AEG, kde provádìl èetné instalace a projekty. Od ledna 1901 pøijal místo ve
státní slubì u potovního a telegrafního øeditelství v Praze. V Praze projektoval a realizoval
(19041910) úplnou pøestavbu telegrafní ústøedny, podobnì projektoval i pøestavbu ústøedny
ve Vídni. Navrhl a provedl výstavbu obchodního telegrafu, instaloval a uvedl do chodu strojní
telegraf systému Murray, vykolil technický personál pro èinnost v oboru telegrafie atd. Roku
1912 byl v Praze promován doktorem technických vìd. Tématem jeho disertace bylo pøenáení støídavého proudu na velké vzdálenosti. Po vzniku ÈSR byl vyzván, aby ve firmì Magnet ve
Stránèicích zavedl výrobu elektrických pøístrojù. Protoe nìkolik závodù ji zaèalo s výrobou
pøístrojù telefonních, zamìøil se na výrobu pøístrojù telegrafních. Vzhledem k praktickým
zkuenostem byl l. ledna 1925 jmenován øádným profesorem slaboproudé elektrotechniky na
èeské technice v Brnì. Zde se zaslouil o moderní koncepci Ústavu slaboproudé elektrotechniky. Vìnoval se zejména opatøování sbírek a zaøizování moderních laboratoøí. Vytvoøil metodu
na mìøení kmitoètu, stanovení vlastní kapacity cívky, výpoèet kondenzátorového mikrofonu
pro vysílací stanice, metodu pro pøesné mìøení mikrofonu, rotaèních kondenzátorù a rotaèní
metodu na mìøení kapacit. Rovnì jeho publikaèní èinnost byla rozsáhlá. V letech 1935/1936
byl dìkanem odboru strojního a elektrotechnického inenýrství, 1937/1938 rektorem. Zemøel
21. ledna 1944 v Brnì.
PhDr. Renata Krejèí, archiv VUT v Brnì
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Jak úspìnì uplatnit majetková
práva autorù a nakladatelù

N

akladatelství VUTIUM uspoøádalo 25. bøezna v Centru
VUT v Brnì na Antonínské ulici semináø vìnovaný problematice uplatòování majetkových práv autorských a nakladatelských. O zpùsobu a podmínkách zastupování autorù a nakladatelù, o zdrojích odmìn a zpùsobu jejich rozúètování
i povinnostech, které pro vysoké koly vyplývají z poskytování
kopírovacích slueb veøejnosti, informovala Mgr. Jitka Mekleová, øeditelka oddìlení kolektivní správy obèanského sdruení
DILIA v Praze.
Divadelní a literární agentura DILIA, jejím zøizovatelem je
ministerstvo kultury, je sdruením autorù a nositelù majetkových
práv autorských. Výkonný aparát DILIA se dìlí na kolektivní
správu a agenturu. Kolektivní správa tam, kde autor z objektivních dùvodù nemùe vykonávat svá práva pøímo (napø. kopírování pro osobní potøebu, dovoz a prodej nenahraných nosièù
audio èi video), vybírá od povinných osob pauálnì tzv. náhradní odmìny. Ty pak rozdìluje mezi autory podle rozúètovacího
øádu. Øád obsahuje kromì jiného zpùsob rozdìlení vybraných
náhradních odmìn na jednotlivé kategorie autorù (kupø. autory
titìných dìl, autory mluveného slova nebo autory dìl audiovizuálních èi dìl audiovizuálnì uitých) a pøedevím vlastní klíè
k rozdìlení náhradních odmìn pro jednotlivé autory. Aby autor,
jeho dílo bylo v rozhodném èasovém období uito (vìtinou
jeden kalendáøní rok), obdrel èást z vybraných náhradních odmìn, musí svá díla u DILIA ohlásit, poskytnout o nich patøièné
údaje a pøihlásit se do evidence. Zvlátním právem, které DILIA
oddìlenì spravuje, je právo nakladatele na odmìnu v souvislosti
se zhotovením rozmnoenin pro osobní potøebu. Jde o právo
související s právem autorským a v tomto pøípadì vydaná díla
ohlaují u DILIA nakladatelé. Dobrovolná kolektivní správa se
vyznaèuje tím, e pokud autor chce obdret odmìnu z odmìn
placených povinnými osobami, se kterými má DILIA uzavøenou
hromadnou smlouvu, musí uzavøít s DILIA smlouvu o výkonu
dobrovolné kolektivní správy. V oblasti povinné i dobrovolné
kolektivní správy si DILIA ponechává z odmìn pouze své skuteèné náklady. Agenturní èást DILIA zastupuje autory a nositele
majetkových práv autorských pøi uzavírání licenèních smluv
s budoucími uivateli dìl a kontroluje placení odmìn.
V loòském roce nám dovozci a provozovatelé kopírovacích
pøístrojù (ti platí deset haléøù za kadou rozmnoenou èernobí-
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O zpùsobu a podmínkách zastupování autorù a nakladatelù, o zdrojích odmìn a zpùsobu jejich rozúètování i povinnostech, které pro vysoké koly
vyplývají z poskytování kopírovacích slueb veøejnosti, informovala Mgr. Jitka
Mekleová, øeditelka oddìlení kolektivní správy obèanského sdruení DILIA
v Praze.

lou stránku a za barevnou dvojnásobek) poukázali ètrnáct milionù korun. Vybraná èástka se dìlí mezi autory a nakladatele
v pomìru 60 ku 40 procentùm. Pokud je u nás v souèasnosti
registrováno tøi tisíce autorù, je zøejmé, e vyplacené odmìny
nejsou nijak zanedbatelné. Samozøejmì je výhodné zaregistrovat
se co nejdøíve, uvedla øeditelka Mekleová. Blií informace
o registraci, poskytování údajù a uzavírání smlouvy je moné
získat na http://www.dilia.cz.
VUT v Brnì je jednou z prvních vysokých kol v Èeské republice, která zvauje vyuít slueb, je DILIA zajiuje.
Pøipravil Igor Mauk
SUMMARY:
On 25th March, a seminar was held by VUTIUM Press in the BUT
Centre where issues were discussed related to copyright and
editor claims.
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Knihovnické informaèní centrum
FAST  nejvìtí knihovna VUT v Brnì
Prùmìrnì est stovek lidí sestoupí kadý den po schodech do suterénu historické budovy Fakulty stavební
VUT v Brnì na Veveøí ulici, aby zde navtívilo Knihovnické informaèní centrum. Centrum v pøízemí a prvním
podzemním podlaí slouí samozøejmì pøedevím studentùm a pedagogùm stavárny, ale jeho bohatého
kniního fondu a odborných slueb vyuívají v hojné míøe také posluchaèi ostatních fakult VUT i dalích
brnìnských vysokých kol a odborná veøejnost.

T

ím spíe, e knihovnické centrum prolo od èervna 2002 do
záøí 2003 rozsáhlou a znaènì nákladnou rekonstrukcí, jejím
výsledkem bylo nejen výrazné rozíøení prostor a zvýení komfortu návtìvníkù, ale také zkvalitnìní nabízených slueb odpovídajících souèasným tendencím knihovnického oboru a vývoji
moderních informaèních technologií.
Knihovnické informaèní centrum na Veveøí ulici má ovem
na co navazovat. Knihovna v jeho nynìjích prostorách existovala ji od roku 1911, kdy byla budova dostavìna pro tehdejí C. k.
èeskou vysokou kolu technickou Frantika Josefa. V roce 1947
byla tato knihovna zestátnìna a stala se veøejnou Státní technickou knihovnou, která je dnes souèástí Moravské zemské knihovny. Nastalo nelehké období, v roce 1951 musela civilní technika
budovu na Veveøí opustit a objekt se stal sídlem Vojenské technické akademie. O této stránce historie knihoven a knihovnictví
na VUT v Brnì pøinesou Události èlánek v pøítím èísle.
Knihovna se vrátila na Veveøí a v roce 1997, kdy zde byla
otevøena Fakultní knihovna a studovny. Ji tehdy byla nejvìtím
knihovnickým pracovitìm VUT v Brnì a toto výsadní postavení

Modrá studovna

Vstupní hala Knihovnického informaèního centra

si udruje i souèasné Knihovnické informaèní centrum. Kniní
fond obsahuje 22 135 svazkù, z toho deset tisíc ve volném výbìru. Dalích 80 tisíc je uloeno v dílèích knihovnách na ústavech
fakulty, k dispozici je 151 titulù èasopisù (87 zahranièních). Poèet registrovaných uivatelù dosáhl 8 456. Celková plocha je
1 375 metrù ètvereèních (Informaèní centrum 1 028, depozitáøe
258 a knihovna 89). To je pouze nìkolik základních údajù. Dalí
informace Událostem sdìlila vedoucí centra Mgr. Marie Davidová.
KIC vytváøí informaèní podporu výuky, studia, vìdy a výzkumu na fakultì a zpøístupòuje vechny druhy informaèních zdrojù
v souladu s potøebami vzdìlávání, vìdecké a výzkumné práce.
Vstup a výstup je zabezpeèen vnitøním informaèním systémem
vyuívajícím identifikaèní karty studentù a zamìstnancù VUT
v Brnì. Je umonìn také bezbariérový pøístup pro tìlesnì postiené. KIC je organizaènì rozdìlen na Knihovnu a Informaèní
centrum. Knihovna zajiuje akvizici a zpracování knihovního
fondu, meziknihovní výpùjèní sluby, informaèní výchovu uivatelù, tvorbu informaèního systému, webových stránek a infor4/2004
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Èervená studovna

maèních portálù, instalaci a údrbu výpoèetní techniky, metodicky vede knihovny na ústavech fakulty. Informaèní centrum
poskytuje prezenèní a absenèní výpùjèky dokumentù, pøístup
k elektronickým informaèním zdrojùm a na internet, reprografické sluby, informaèní, referenèní a reerní sluby, vypoèítává Marie Davidová.
Informaèní centrum má pìt studoven s 280 studijními místy,
90 z nich je vybaveno poèítaèem. Tøi z nich jsou urèeny pro
prezenèní studium dokumentù v klasické titìné podobì, dalí
dvì (poèítaèové) slouí k práci s elektronickými informaèními
zdroji. V Modré studovnì zùstala zachována pùvodní konstrukce z roku 1911. V Èervené studovnì je vystaven také bìný roèník
èasopisù, dále jsou zde k dispozici multimediální pracovitì,
tiskárna a velkoploná tiskárna pro tisk technických výkresù.
Studovna je vybavena i projekèní technikou a uskuteèòují se v ní
kurzy informaèní výuky uivatelù. Informaèní, referenèní a výpùjèní sluby jsou poskytovány ve vstupní hale v podzemním
podlaí, kde jsou umístìny také poèítaèové studovny. Poèítaèe
pro rychlé vyhledávání informací (zejména o dostupnosti knihovního fondu) jsou ve vstupní hale i v klasických studovnách
v pøízemním podlaí. Studovny jsou navzájem propojeny sklenìným schoditìm. Jejich vybavení novými poèítaèi a dalí technikou bylo podpoøeno z prostøedkù Fondu rozvoje vysokých kol
v roce 2003. V prostorách chodeb bude umístìno kopírovací
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centrum a zbývá zde i dostatek místa k osobní komunikaci mezi
studenty. Od dubna je témìø ve vech prostorách Informaèního
centra sputìna bezdrátová sí pro pøipojení notebookù. Sí je
zaloena na standardu IEEE 802.11b (WiFi) a mùe se do ní
zapojit kadý student nebo zamìstnanec VUT vybavený poèítaèem s pøíslunou síovou kartou, pokraèuje Mgr. Davidová.
Z pøedchozích øádkù by se dalo soudit, e v Knihovnickém
informaèním centru funguje ve, ke spokojenosti zamìstnancù
i návtìvníkù, naprosto pohodovì. Samozøejmì e to tak není
a i tady se nìjaké zádrhely najdou. Tak napø. ze tøí studoven pro
vystavení kniního fondu jsou nábytkem vybaveny pouze dvì.
Tøetí je dosud prázdná a odborné monografie jsou prozatím uloeny v depozitáøi. Jejich výbìr je zatím moný pouze v souborném elektronickém katalogu a o jejich výpùjèku je nutné poádat
pracovníky KIC. Dalí bolavou vìcí byla provozní doba, kdy
v internetové anketì témìø 80 procent uivatelù poadovalo její
rozíøení do veèerních hodin a navíc i otevøení KIC v sobotu. To
se nám ji podaøilo vyøeit. Od kvìtna budeme mít od pondìlí
do ètvrtka otevøeno od 8 do 22, v pátek od 8 do 17 hodin.
V sobotu pak od 8 do 12 hodin,  zatelefonovala nám do redakce tìsnì pøed uzávìrkou Marie Davidová. Rozíøení provozní
doby, co uvítají pøedevím studenti z jiných fakult, zejména ti
ubytovaní na Listových kolejích, si ovem vyádá pøijetí dalích
zamìstnancù.
Knihovnické informaèní centrum na Fakultì stavební by urèitì rovnì uvítalo vìtí pøídìl finanèních prostøedkù na provoz
a dalí potøebné vybavení, ale pøedevím také na nákup kniního
fondu. Jedinì tak se mùe v budoucnu stát centrem knihovnických a informaèních slueb nejen pro FAST, ale pro celé VUT
v Brnì.
Podle podkladù KIC pøipravil Igor Mauk
SUMMARY:
Every day, an average of six hundred people walk down the
steps to the basement of the historic building of the BUT Faculty
of Civil Engineering in Veveøí street to visit a Library Information
Centre. From June 2002 to September 2003, considerable
amounts were spent to renovate large parts of the Library Information Centre. As a result, the area of its rooms is now much
larger and the services offered have been much improved.
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Reprezentaèní ples VUT v Brnì

Tradiènì ve dvoranì Centra VUT v Brnì na Antonínské ulici se v pátek 12. bøezna uskuteènil 8. reprezentaèní ples VUT v Brnì. Foto: Jaroslav Florian

Na VUT v Brnì pøilo letos o 1 100 pøihláek více ne loni
Dne 31. bøezna skonèil závìreèný termín pro podání pøihláek
ke studiu na VUT v Brnì. Podle posledních údajù pøilo na vech
osm fakult 14 229 pøihláek v elektronické nebo písemné podobì. To je o 1 107 více pøihláek ne v loòském roce. Jedná se
zatím o pøedbìné èíslo, protoe stále jetì pøicházejí písemné
pøihláky zaslané potou. Také koneèný poèet uchazeèù o studium bude o nìco nií, protoe nìkteøí si stále jetì dávali
pøihláku na dvì i více fakult. vysvìtlil prorektor pro studium
a záleitosti studentù doc. RNDr. Miloslav vec, CSc.
V letoním roce se zvýil dvojnásobnì poèet elektronicky
podaných pøihláek  loni této monosti vyuila jedna tøetina,
letos ji dvì tøetiny uchazeèù. I bìhem letoního pøijímacího
øízení bude VUT v Brnì pokraèovat v loòské praxi, kdy výsledek
pøijímací zkouky na jakékoliv technické fakultì bude platit i pro
ostatní technické fakulty (netýká se fakult výtvarných umìní
a architektury), z Fakulty architektury mohou být zapsáni na Fa-

kultu stavební na základì dvojstranné dohody. Pokud tedy uchazeè splní úspìnì kritéria na jedné z fakult a pro pøevis uchazeèù
tam nebude pøijat, mùe být zapsán bez absolvování pøijímací
zkouky do studijního programu jiné fakulty.
Poèet podaných pøihláek:
Fakulta podnikatelská
Fakulta stavební
Fakulta strojního inenýrství
Fakulta elektrotechniky a komunikaèních technologií
Fakulta informaèních technologií
Fakulta chemická
Fakulta výtvarných umìní
Fakulta architektury
Celkem

3 058
2 625
2 496
2 282
2 014
701
546
507
14 229

Pøipravil Igor Mauk
4/2004
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Boulder cup V/2004
Jarní roèník mìøení sil sportovních lezcù VUT v Brnì, èlenù
horolezeckého oddílu Vertical, byl uspoøádán domácím oddílem v Boulder centru Pod Palackého vrchem v nedìli 28. bøezna.
Technická a obtínostní úskalí cest provìøila dùkladnì lezecký
um nastøádaný v trénincích z pøeklíkové zimní sezony.
Postøehy z vlastního závodu a pøíprav na nìj pro Události
zaznamenala vedoucí oddílu a lezeckých disciplín Hana Podhorská z CESA VUT v Brnì:
Boulder centrum provozujeme tøetí kolní sezonu, oddíl má
tradici sedmiletou. Sportovní lezci  studenti se rekrutují jak
z oddílu, tak z výukových hodin boulderingu. Ji podruhé se pøipravujeme na Èeské akademické hry, které budou letos v Praze.
A nepojedeme na nì bez ambicí. Pro nae sportovní lezce je to
vrchol, který øadí významovì na úroveò tøeba mistrovství svìta.
Pøipravujeme se poctivì, existuje zdravá ctiádost a rivalita. Ve
potvrdil ná domácí závod, tradièní boulder cup. Ten je vdy
provìrkou sportovního lezení pøed vstupem do letní sezony.
Nedìlní boulder cup mìl poøadatelskou zmìnu. Cesty závodu tradiènì pøipravoval boulder team, vedení oddílu Vertical
a instruktoøi boulderingu CESA, za vydatné pomoci reprezentantù nestudentù. Nyní poprvé cesty stavìli nejlepí bouldristé
Verticalu a výuky, kteøí umonili, coby ji vítìzové nìkterých
cupù, vítìzství kamarádùm.
Cesty stavìli Martin Doèkal a Luká Hreus, kteøí jsou mezi
bouldristy VUT velice uznávaní. Pøipravili nejednu zapeklitou

nástrahu. Bouldry = cesty byly ètyøi kvalifikaèní a ètyøi finálové.
Finálové cesty byly pøímo alamounské a provìøily kvality naich lezcù vestrannì. Kdo se pøiel na dramatický souboj podívat, vidìl lezce jumpovat, lézt ,na ucho a provádìt ty nejroztodivnìjí akrobatické polohy, jaké bouldering nabízí. Samo sebou
vyhráli ti nejlepí.
Mui: 1. Dolej Ondøej; 2. Kozel David; 3. Michalec Petr
eny: absolutní vítìzkou se stala Kateøina Dyntarová.
Vichni vítìzové jsou studenty VUT v Brnì.
Hana Podhorská, CESA VUT v Brnì, foto Michaela Dvoøáková

Zaène se stavìt Národní technická knihovna
Ministerstvo kolství chystá výstavbu nové budovy pro Národní
technickou knihovnu v Praze Dejvicích v blízkosti Èeského vysokého uèení technického a Vysoké koly chemicko-technologické. Národní technická knihovna vznikne transformací stávající
Státní technické knihovny, která nyní sídlí v budovì Klementina.
Ministerstvo pøedpokládá, e nová budova bude dokonèena
v èervnu roku 2006 a úøad za ni zaplatí 1,8 miliardy korun. Výstavbu chce úøad zajistit s pomocí strategického partnera, který
vzejde z výbìrového øízení.
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Státní technická knihovna vyuívá prostor Klementina, kde
hospodaøí Národní knihovna. Pokud by technická knihovna neuvolnila èást Klementina, nebylo by moné budovu rekonstruovat v potøebném rozsahu. Proto nejde výstavbu nové budovy odkládat.
Národní technická knihovna se stane uzlem informaèní infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdìlávání a veøejných informaèních slueb. Projekt schválila vláda v roce 2000.
(ètk)
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Vìdecké spisy
VUT v Brnì za rok 2003
Stejnì jako v loòském roce pøináíme struènou statistiku vìdeckých spisù vydaných v nakladatelství VUTIUM
na VUT v Brnì za rok 2003. Ve tøech edicích bylo vydáno celkem 79 publikací, z toho 54 zkrácených verzí
Ph.D. Theses, 14 zkrácených verzí habilitaèních prací a 11 profesorských inauguraèních spisù.
Chtìli bychom podìkovat vem autorùm za vzrùstající úroveò formátování dodávaných podkladù a dále pracovníkùm vìdeckých oddìlení jednotlivých fakult za dobrou spolupráci.

a  Fyzikální a materiálové inenýrství, 2; b  Strojírenská technologie, 3; c  Konstrukèní a procesní inenýrství, 15; d  Inenýrská mechanika, 4; e  Soudní
inenýrství, 1; f  Technická kybernetika, 2; g  Technologie tváøení kovù a plastù, 1; h  Biomedicínská elektronika a biokybernetika, 1; i  Mikroelektronika
a technologie, 2; j  Teleinformatika, 1; k  Elektronika, mìøicí a sdìlovací technika, 2; l  Elektrotechnická a elektronická technologie, 2; m  Silnoproudá
elektrotechnika a elektroenergetika, 3; n  Øízení a ekonomika podniku, 8; o  Chemie ivotního prostøedí, 1; p  Chemie potravin a biotechnologie, 1;
q  Makromolekulární chemie, 1; r  Materiálové inenýrství, 1; s  Informaèní technologie, 3

D

a  Aplikovaná matematika, 2; b  Strojírenská technologie, 1; c  Materiálové vìdy a inenýrství, 2; d  Aplikovaná mechanika, 1; e  Silnoproudá elektrotechnika
a elektroenergetika,1; f  Technická kybernetika, 1; g  Materiálové inenýrství, 1; h  Výpoèetní technika a informatika 2; i  Teorie a konstrukce staveb, 2; j  Vodní
hospodáøství a vodní stavby, 1

a  Strojírenská technologie, 1; b  Konstrukèní a procesní inenýrství, 1; c  Elektronika a sdìlovací technika, 1; d  Teoretická elektrotechnika, 1; e  Odvìtvová
ekonomika a management, 3; f  Chemie a technologie ochrany ivotního prostøedí, 1; g  Soudní inenýrství, 1; h  Urbanismus, 1; i  Architektura, 1

Zdenìk Beránek, DiS. redaktor
4/2004
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Nové uèební texty a publikace

FA
ILHÁNKOVÁ, Vladimíra
Veøejné prostory v územnì plánovacím procesu 2004  1. vyd.  145 s.
ISBN 80-214-2505-9
Bydlení seniorù  Zkuenosti, perspektivy,
tendence
2004  1. vyd.  38 s., ISBN 80-214-2591-1
FEKT
EBESTA, Jiøí
Radiolokace a radionavigace
Pøednáky
2004  1. vyd.  133 s., ISBN 80-214-2482-6
KOLKA, Zdenìk  KOLOUCH, Jaromír
Impulzová a èíslicová technika
Poèítaèové cvièení
2003  1. vyd.  26 s., ISBN 80-214-2484-2
Semináø o øeení projektu
GA ÈR 102/03/H109
Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003
Sborník
2004  1. vyd.  39 s., ISBN 80-214-2559-8
BIOLKOVÁ, Viera  JAKUBOVÁ, Ivana 
KOLOUCH, Jaromír
Impulzová a èíslicová technika
Laboratorní cvièení
2004  2., upravené a doplnìné vyd.  77 s.,
ISBN 80-214-2574-1
SEDLÁÈEK, Jiøí  MURINA, Milan 
STEINBAUER, Miloslav
Elektrotechnika 2
Laboratorní cvièení
Poèítaèová cvièení
2004  1. vyd.  141 s., ISBN 80-214-2575-X
FCH
2. workshop odborných pracovníkù
Zapojení vysokých kol do procesu pøípravy
a realizace koncepce státu v oblasti krizového øízení a ochrany obyvatelstva
Sborník pøednáek
2004  1. vyd.  39 s., ISBN 80-214-2545-8

26 4/2004

VESELÁ, Mária
Praktikum z obecné mikrobiologie
2004  3. vyd.  100 s., ISBN 80-214-2567-9
FP
KONEÈNÝ, Milo
Finanèní analýza a plánování
2004  9. vyd.  102 s., ISBN 80-214-2564-4
BARTES, Frantiek
Jakost zboí v obchodním podnikání
2004  1. vyd.  120 s., ISBN 80-214-2565-2
KAPA, Stanislav
Mikroekonomie
2004  1. vyd.  90 s., ISBN 80-214-2566-0
FSI
Recycling 2004
Monosti a perspektivy recyklace stavebních
odpadù jako zdroje plnohodnotných surovin
2004  1. vyd.  152 s., ISBN 80-214-2583-0
Nakladatelství VUTIUM
RAIDA, Zbynìk  KVOR, Zbynìk  FRANEK, Ondøej  MOTL, Milan  LÁÈÍK, Jaroslav  LUKE, Zbynìk  TKADLEC, Roman  PAUK, Luká
Analýza mikrovlnných struktur v èasové oblasti
2004  1. vyd.  234 s., ISBN 80-214-2541-5
V jednotlivých kapitolách jsou popsány metody, které se dají pouít pro numerické øeení Maxwellových rovnic v integrálním
a diferenciálním tvaru pro neharmonické pole.
Kapitoly o analýze jsou doplnìny kapitolou
o aproximaci výsledkù analýzy pomocí umì-

lých neuronových sítí a kapitolou o mìøení
mikrovlnných struktur v èasové oblasti. Kadá kapitola knihy pøináí popis pùvodních
výsledkù výzkumu autorù.
Vìdecké spisy
Vysokého uèení technického v Brnì
Edice PhD Theses
PROFANT, Tomá
Interakce mikrotrhlin s èásticemi druhé fáze
2004  sv. 216  32 s., ISBN 80-214-2549-0
HALVA, Martin
Modelování jakosti softwaru pro øídicí systémy
2004  sv. 217  32 s., ISBN 80-214-2550-4
BRABCOVÁ, Jitka
Prezentace, popularizace a propagace kulturního dìdictví. 2004  sv. 219  31 s.
ISBN 80-214-2552-0
RÙIÈKA, Zdenìk
Výzkum vlivu materiálu nástroje na fyzikálnì-mechanické vlastnosti polymerù
2004  sv. 223  31 s., ISBN 80-214-2556-3
SEITL, Stanislav
Dvouparametrová
lomová
mechanika:
Popis krátkých únavových trhlin
2004  sv. 224  32 s., ISBN 80-214-2579-2
KLAPALOVÁ, Alena
Transformace úèetního systému dle èeské legislativy na legislativu platnou v Evropské unii
2004  sv. 225  32 s., ISBN 80-214-2582-2
PICKA, Karel
Fytotoxicita aromatických nitroslouèenin
a produktù jejich biotransformace
2004  sv. 226  32 s., ISBN 80-214-2580-6
JOCH, Antonín
Vývoj kovových materiálù se zvýenou ivotností pro skláøské nástroje
2004  sv. 228  30 s., ISBN 80-214-2589-X
Edice Habilitaèní a inauguraèní spisy
SKLENÁØ, Jaroslav
Nástroje diskrétní simulace
2004  sv. 133  34 s., ISBN 80-214-2590-3
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Televizní táb 3SAT
natáèel na VUT v Brnì

T

øíèlenný táb nìmeckého televizního kanálu 3SAT natáèel
v posledních bøeznových dnech na VUT v Brnì dokumentární
film o vývoji inovaèních technologií, které vznikají na univerzitách zemí vstupujících do Evropské unie. Z Brna se pøesuneme
jetì do Bratislavy a do Budapeti. Tøicetiminutový dokument
má pøedstavit vìdecko-výzkumný potenciál vysokých kol zemí,
které se od 1. kvìtna stanou naimi partnery v EU. Televizní
diváci v Nìmecku, Rakousku a výcarsku se budou moci pøesvìdèit o tom, e máte co nabídnout, øekl Událostem reisér
Ing. Jörg Moll.
Na VUT v Brnì televizní táb natáèel na Fakultì elektrotechniky a komunikaèních technologií robota záchranáøe Orphea
z Ústavu automatizace a mìøení a také vývoj letounu VUT na
Leteckém ústavu Fakulty strojního inenýrství. Nìmeètí filmaøi
natáèeli i v Technologickém inkubátoru. Dokumentární film
bude v programu kanálu 3SAT uveden 2. kvìtna v 16 hodin.
Bìhem celodenního a velmi profesionálnì vedeného natáèení Orphea v areálu FIT na Boetìchovì se Události zeptaly
Ing. Luïka aluda na dalí vývoj úspìného robota, který loni
dokázal zvítìzit v celosvìtové soutìi v Itálii.
Zaèali jsme vyvíjet novou experimentální verzi Orpheus X1.
Je vylepena instalováním manipulátoru se dvìma stupni volnosti, co zvýí dosah a pohyblivost kamery. Nová verze je navíc
vybavena jetì osmi dalími senzory a ètyømi procesory. Pøidali
jsme i pásy, co umoní lepí pohyb robota pøi stoupání po scho-

Hlavním hrdinou dokumentárního filmu bude robot Orpheus.

V areálu FIT na Boetìchovì se natáèelo a do pozdního veèera.

dech. Pracujeme také na novém softwaru. Do budoucna bychom
chtìli naeho robota vybavit jetì termokamerou, aby byl
schopen identifikovat ivá tìla. To by si vak vyádalo dalích
450 tisíc korun, øíká jeden z tvùrcù robota.
Na pøelomu èervna a èervence se v Portugalsku pøipravuje
dalí roèník svìtové soutìe robotù-záchranáøù. Zatím jetì
nevíme, zda se, zejména z finanèních dùvodù, soutìe zúèastníme. Stálo by to, vèetnì nutné letecké dopravy, asi 150 tisíc korun. Pokud bychom uspìli, museli bychom také podle regulí
soutìe poskytnout i své know-how, které je v souèasnosti ji na
vyí úrovni. Zvaujeme proto nai úèast i z tohoto pohledu.
Urèitì vak pojedeme na konferenci, kterou koncem dubna ve
Vídni poøádá Americký institut pro standardizaci. Ten nás na
svoji prestiní akci pozval, abychom tam Orphea pøedvedli,
pokraèuje inenýr alud.
Pro tým výzkumníkù se otevírají i dalí perspektivy. Probíhají
nadìjná jednání s nadnárodní firmou zabývající se bezpeèností
a záchrannými akcemi o monostech prodeje i dalím vývoji
záchranného robota.
Igor Mauk, foto Michaela Dvoøáková
SUMMARY:
In the last days of March, a three-man crew of the German 3SAT
TV channel were shooting a documentary at Brno University of
Technology on the development of innovation technologies
originating in the EU candidate countries.
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