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na VUT v Brnû
Vysoké uãení technické vlastní fiadu historick˘ch objektÛ

Poznáváte? Na leteckém snímku se nám otevírá nezvykl˘ pohled na v˘raznou dominantu mûstské ãásti
Králova Pole – areál b˘valého kartuziánského klá‰tera
na BoÏetûchovû ulici. Jako na dlani tak vidíme velké
obdélníkové nádvofií, lemované na ãtyfiech stranách
dvoupodlaÏními budovami s polygonálními vûÏicemi
v nároÏích, dále gotick˘ kostel sv. Trojice se skupinou
cel a konventuálními objekty na severu, dal‰í dvory
a pfiilehlé budovy, rÛzné pfiístavby a koneãnû rozsáhlou zahradu na severní a v˘chodní stranû. VUT tento
objekt vyuÏívá ke vzdûlávacím a v˘zkumn˘m úãelÛm
od roku 1964, kdy ho od âeskoslovenské armády pfievzalo pod svou správu. V jeho prostorách se do dne‰ních dnÛ nacházejí nûkteré ústavy Fakulty elektrotechniky a informatiky a dal‰í pracovi‰tû VUT.

Areál na BoÏetûchovû se tak fiadí do souboru historick˘ch budov, které VUT vlastní a do jejichÏ rekonstrukcí a údrÏby investovala, investuje i nadále bude
investovat znaãné finanãní prostfiedky. VUT zatím neuvaÏuje o tom, Ïe by se budov na BoÏetûchovû vzdalo.
Pfiesto v‰ak musí do budoucna také fie‰it otázku roztfií‰tûnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky. A tak
nelze vylouãit, Ïe v budoucnu bude tato fakulta soustfiedûna v jednom areálu – Pod Palackého vrchem.
Na komplex budov, které VUT na BoÏetûchovû ulici spravuje, se nevztahuje právní nárok církve.
Kartuziánsk˘ klá‰ter v Královû Poli, jehoÏ historie se
odvíjí od roku 1375, kdy markrabû Jan Jindfiich zaloÏil
nejstar‰í objekty, darované pak klá‰teru, byl totiÏ zru‰en dekretem císafie Josefa jiÏ v roce 1782 a za dva roky

na to pfiemûnûn na kasárny. I po mnoha stavebních
pfiestavbách a adaptacích, jeÏ si potfieby vojska vyÏádaly a které ru‰ivû zasáhly do pÛvodní prostorové
a objemové skladby klá‰tera, zÛstává Královopolsk˘
kartouz nejlépe dochovan˘m celkem v âesk˘ch
zemích a je tedy jedineãnou památkou kartuziánské
architektury u nás.
O stavu budov a pozemkÛ VUT, o dosavadních
v˘sledcích i dal‰ích zámûrech stavební ãinnosti a dislokace na‰í vysoké ‰koly si v tomto ãísle povídáme
s prorektorem doc. Ing. Leonardem Hobstem, CSc.

(-yk-)
Foto: Leteck˘ ústav FS

Redakãní sloupek
Jaro pfiispûchalo uÏ v únoru
M˘m nejménû oblíben˘m mûsícem v roce odjakÏiva b˘val únor. Takov˘ nijak˘, nanicovat˘, ani zima ani jaro,
nûco mezi tím, co chce spát a zavrtat hlavu do studené hlíny. Tak na ãtyfiicet let aspoÀ. Ach, jo. Máme to na‰tûstí
za sebou. Jaro je tu a s ním plno nov˘ch nadûjí. Ale ten leto‰ní únor se mi nad oãekávání líbil. Byl tak pfiíjemnû
tepl˘ a sluneãní, Ïe jsem královnû Zimû její lakotu – co se snûhu t˘ãe – jaksi odpustila. A nestaãila jsem se divit, jak se v‰eobecnou morálkou a politick˘m dûním zdecimovan˘ národ naráz rozjafiil. Po sametové revoluci, jejíÏ duch po osmi letech jaksi vy‰umûl, jsme zase vy‰li do ulic, objímali se, v davové psychóze skandovali, tleskali,
zkrátka oslavovali. A jak! Heslo na transparentech, vítajících na‰e zlaté olympioniky z Naganu – VÍTùZN¯ ÚNOR
1998 – jako by mûlo vymazat v‰echny na‰e poráÏky z minulosti. Leã historie prosí – nezapomeÀte a hlavnû nedûlejte stejné chyby. Na chvíli tedy pfie‰la ona blbá nálada, jiÏ jsme si vsugerovali, nicménû – co bude dál? Ty dal‰í,
v‰ední dny jsou mnohem dÛleÏitûj‰í. SvátkÛ a dnÛ volnosti je oproti nim poskrovnu, pravda jsou vzácnûj‰í, pfiíjemnûj‰í, ale jen na nich Ïivot nestojí. Nacházíme se v jakémsi meziãasí – samospádem spûjeme k volbám, které rozhodnou o dal‰ím v˘voji na‰í zemû. Sledujeme, jak rÛzné podvody a podvÛdky vycházejí postupnû najevo,
a uvûdomujeme si pfiitom, kolik ‰ancí jsme za tûch sedm, osm let promarnili. Snad toto prozfiení a otevfiené pojmenování problémÛ fiadu z nás pfiimûje k zamy‰lení nad tím, co dûláme v obecn˘ prospûch. NeboÈ obecn˘ prospûch nejvíce strádal, naopak prospûcháfiství jednotlivcÛ a skupin bujelo jako ten nejagresivnûj‰í plevel.
”Kterou cestou se, âechu, vydá‰?” ptal se sám sebe Honza, kdyÏ se octl na dûjinné kfiiÏovatce. ”Na V˘chod, nebo na Západ? Do Nato, nebo ... (zb˘vá neutralita)? Cestou lÏí, podvodÛ a snadn˘ch ziskÛ, anebo poctivou prací k obecnému blahu? A je nûco mezi tím?” ptal se je‰tû Honza. Chtûl tak rychle zbohatnout, mnoho let pfieskoãit, ale nemûl ani oslíãka, co by dukáty bezednû sypal (stát uÏ fiekl: Dost! Nemám–nedám!), ani sedmimílové boty. Moudrá babiãka a kouzeln˘ dûdeãek z pohádkov˘ch pfiíbûhÛ mu radili, Ïe k hradu a krásné princeznû vede vÏdy ta del‰í a tûÏ‰í cesta. Honza mûl svou hlavu a uvûfiil, Ïe krat‰í cestou k cíli taky dojde.
Bohatství a krása se ukázaly v‰ak b˘t pfieludem, co jej omámily a oslepily, aÏ nakonec spadl na zadek. Honza,
co kradl a ‰vindloval, nakonec sám byl obelstûn, podveden, oloupen, zbit a do vûÏe zajat. Království zchudlo
a princezna Demokracie byla ãím dál smutnûj‰í. (konec pohádky)
V tom krásnû jarním únoru jsem si párkrát vy‰la na del‰í procházku do okolí Brna. V‰ímala jsem si nejen pfiírodních krás, ale i toho, co lidské ruce kdysi zbudovaly. Napfiíklad boÏích muk, kter˘ch je po krajinû plno rozeseto, studánek, rÛzn˘ch památníãkÛ... Nûkteré jsou udrÏované, jiné jakoby zapomenuté, smutná upomínka na
nûkdej‰í nad‰ence. Jejich stav vÏdy vypovídá o vztahu lidí k sobû a svému okolí. Na v˘stavû 12 let poté v aule na‰eho rektorátu jsem si také uvûdomila to, Ïe industriální éra 19. století nám zanechala fiadu zajímav˘ch stavebních a technick˘ch památek, které jsou pamûtí své doby, ukázkou fiemeslného umu tehdej‰ích lidí, inspirativním spojením praktiãnosti s umûleck˘m citem. Zasluhují si jako i jiné historické památky pozornost a péãi, nikoliv zapomnûní. Opu‰tûné stavby stárnou, chátrají a pozb˘vají svého smyslu. Není-li obãanÛm jejich dal‰í osud lhostejn˘, je moÏno je uchovat pro dal‰í generace a vtisknout jim nejen novou tváfi, ale i novou funkci a tedy smysl.
Otázky, co se stavbami a pozemky, které patfií VUT, si klade stále také vedení na‰í ‰koly, a my jim vûnujeme
pozornost napfiíklad v rozhovoru s prorektorem pro stavební ãinnost a dislokaci VUT doc. Hobstem. VUT vlastní
historické budovy, z nichÏ nûkteré jsou ve ‰patném stavu a potfiebují v˘znamné opravy a s nimi spojené znaãné
investice. Ve hfie jsou v poslední dobû také jednání s Magistrátem mûsta Brna o v˘mûnu pozemkÛ, která mohou
b˘t pro obû strany prospû‰ná. KdyÏ byli ãlenové Akademického senátu VUT na jednom svém zasedání obeznámeni s tím, jaké pozemky a stavby VUT vlastní, jeden z nich s pfiekvapením prohlásil: ”VUT je tedy bohaté.”
Rektor na to opáãil: ”Nejsem si tak jist˘, pane kolego!” Inu, s nemovitostmi jsou jenom starosti, ale díky za to,
Ïe je máme.
Napfiíklad Fakulta stavební mÛÏe vdûãit za vybudování prvního Studentského centra pro informaãní technologie ve stavebnictví právû voln˘m prostorám, kter˘mi v historické budovû na Vevefií disponuje. Navíc v téÏe
budovû mohou studenti vyuÏívat také modernû vybavenou knihovnu. O informaãních vymoÏenostech této
fakulty pí‰eme na str. 19.
Hluk je dÛleÏit˘ faktor, kter˘ ovlivÀuje ná‰ Ïivot, pfiedev‰ím pak na‰i psychiku. MÛÏeme bydlet v krásném domû s nádhernou zahradou, k ãemu nám to v‰ak bude, povede-li kolem frekventovaná silnice. Problematiku, jak
tlumit hluk, fie‰í Fakulta technologická ve spolupráci s Bradforskou univerzitou a zamûfiuje se hlavnû na v˘voj
materiálÛ, které hluk tlumí a nepropou‰tûjí. Vida, jak na‰i vûdci pracují na tom, abychom Ïili ve vût‰ím klidu
a pohodû!
Dovíme se také, Ïe VUT se v roce 2000 stane pofiadatelem kongresu AESOP, na nûmÏ se setkají urbanisté z celého svûta. Program kongresu bude zamûfien kromû jiného na úlohu plánování v pfií‰tím tisíciletí. Pfiedtím se ale
uskuteãní dva kongresy v Portugalsku a Norsku.
Doãtete se také o tom, Ïe zlínské fakulty nav‰tívil ministr Lux a Ïe rektor VUT prof. Vavfiín se v Brnû se‰el s nov˘m ministrem ‰kolství Janem Sokolem. S pfiíspûvkem do ãasopisu také pfiispûchala Fakulta podnikatelská.
I v tomto ãísle pokraãujeme v jiÏ pravidelném cestopisném vyprávûní doc. Ustohala a v informacích o prÛzkumu proveden˘m mezi na‰í vysoko‰kolskou mládeÏí.
Dobré poãtení a krásné proÏití svátkÛ jara Vám pfieje
Yvonne Koneãná
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Uzávûrka ãísla: 20. 2. 1998
V‰em autorÛm dûkujeme za jejich pfiíspûvky.
Pfiíspûvky pfiijímáme jednak nahrané na disketách
3,5 a jednak vyti‰tûné na papífie. Lze je také
poslat elektronickou po‰tou, uloÏené v souboru
ve formátu Word. K tomu je v‰ak tfieba vÏdy dodat
i vyti‰tûnou verzi. Vítáme téÏ barevné i ãernobílé
fotografie s vyznaãením autorství a popisky, dále
ilustrace, loga a dal‰í obrazov˘ materiál. Po zpracování autorÛm vracíme. Uzávûrka kaÏdého ãísla
je obvykle 15. dne v mûsíci.
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Zprávy z rektorátu

Z jednání kolegia rektora
3. února 1998

Informace ãlenÛ kolegia:

Informace rektora VUT:

• Prorektor prof. J. KadrnoÏka pfiipomenul, Ïe konference ãesk˘ch technick˘ch
univerzit se uskuteãní v kvûtnu a ãervnu t.r. Nejvy‰‰í poãet pfiíspûvkÛ má FEI a nejniÏ‰í FS. Doporuãil fakultám obnovit pomocné vûdecké síly a podporovat soutûÏe
tvÛrãích ãinností.

• Vedení VUT se bude muset jiÏ zaãít zab˘vat koncepcí v˘stavby po roce 2010 aÏ
2015. Ústav hlavního architekta mûsta Brna totiÏ vyzval VUT k úãasti na jednání
o koncepci v˘stavby pod Palackého vrchem. Prorektor VUT pro stavební ãinnost
doc. L. Hobst obeznámil ãleny kolegia s hlavními v˘chodisky koncepce, které zahrnují pfiedpoklad jak rÛstu, tak i stagnace a dokonce regresivního v˘voje na‰í vysoké ‰koly. Pro ãleny kolegia pfiipravil rámcov˘ rozbor dislokaãní situace.
Z ní vypl˘vá, Ïe areál PPV je jedin˘m perspektivním prostorem pro rozvoj VUT. Zde
by se mûla soustfiedit FEI, dosud rozpt˘lená ve 3 rÛzn˘ch lokalitách. Pro Fakultu architektury se nabízejí buì prostory v budovách na Vevefií (spolu s FAST), anebo nov˘ objekt v areálu PPV. Podle slov rektora VUT by se mûlo VUT snaÏit pfiibliÏovat se
campusovému uspofiádání. Otazník se také vzná‰í nad budoucí kapacitou kolejí
VUT, jiÏ bude tfieba reálnû odhadnout. Je tfieba vzít spí‰e v úvahu to, Ïe konãí období expanze vysok˘ch ‰kol, a nelze proto oãekávat dal‰í rÛst poãtu studentÛ.
Uvolnûné uãební prostory bude moÏné vyuÏít pro v˘zkumnou ãinnost, která vzhledem ke snahám o její posílení nabude na vût‰ím v˘znamu. V areálu PPV vedení VUT
rovnûÏ pfiedpokládá rozvoj sportovních zafiízení.
• 29. ledna 1998 nav‰tívil VUT nov˘ ministr ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Jan
Sokol. Svou náv‰tûvu inicioval z nûkolika dÛvodÛ – jednak aby projednal otázky
kolem budovy na Antonínské a dále prodiskutoval problematiku vysoko‰kolsk˘ch
kolejí. Jednoznaãnû se vyjádfiil v tom smyslu, Ïe nepfiichází v úvahu, aby byl objekt
na Antonínské vydán církvi. Nedofie‰ena v‰ak zÛstává otázka finanãní dotace na rekonstrukci tohoto objektu. M·MT zatím pfiislíbilo finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 15 mil.
Kã. VUT v‰ak bude potfiebovat víc. Ministr pfiislíbil, Ïe do konce února bude moÏné vyfie‰it zahájení projektu Antonínská. Dále bylo dohodnuto, Ïe objekt na
Gorkého bude Masarykovû univerzitû pfiedán k 15. 2. 1998.
• V otázce kolejí vyjádfiil ministr Sokol pfiání, aby vysoké ‰koly v Brnû navrhly, jak
fie‰it problém brnûnsk˘ch vysoko‰kolsk˘ch kolejí komplexnû. Souãasné uspofiádání nevyhovuje, a proto se hledá nová forma správy kolejí a menz, která by koleje
a menzy uvolnila ze závislosti na jedné vysoké ‰kole.
• Ve dnech 29. aÏ 30. ledna 1998 se na ZâÚ v Plzni konalo zasedání âeské konference rektorÛ, na nûmÏ byl projednáván i pfiipravovan˘ zákon o V·. âtyfiãlenná komise ve sloÏení Kouck˘ (ODS), E. Zeman (âSSD), Kroupa (ODA) a Hálek (M·MT)
pfiipravuje novou verzi pro druhé ãtení v Parlamentu. Jejich snahou je, aby zákon
byl schválen je‰tû ve stávajícím Parlamentu.
• Rektor VUT informoval o zmûnách na M·MT:
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. (1. námûstek)
Doc. Ing. Jan Hálek, CSc. (námûstek pro vysoké ‰koly vã. jejich financování)
Mgr. Petr Roupec (námûstek pro skupinu regionálního ‰kolství, s v˘jimkou jejich
financování)
Dal‰í dÛleÏitá personální obsazení:
Ing. Tomá‰ Kopfiiva – fieditel odboru 33 – odbor financování vûdy a V·
Ing. Vítûzslav Vokáã – fieditel odboru investic (útvar 41)
Doc. Ing. Václav Vin‰, CSc. – vedoucí oddûlení vysoko‰kolského vzdûlávání (300)
Doc. Ing. Zdenûk Anto‰, CSc. – vedoucí oddûlení rozvoje V· (301)
• Podle prvních odhadÛ, které zatím nebudou zvefiejnûny, nedojde v roce 1998
k neúnosnému krácení rozpoãtu VUT, ov‰em ani k pfiíjemn˘m zmûnám. Proto je
doporuãena maximální stfiídmost a velmi úsporná opatfiení.
• Rektor VUT pfiedal zástupci FEI ‰ek na 13 000 US jako dar firmy Motorola pro
Ústav telekomunikací.

• Prorektor doc. P. Dub informoval, Ïe studenti FP pfiipravují pro studenty prvních
roãníkÛ informaãní broÏuru o VUT. V tomto bodu se rozproudila diskuse o tom,
zda je vhodné, aby jejich tvÛrci ji prodávali studentÛm 1. roãníkÛ za cenu 40,- Kã.
Na jejich obhajobu dûkan FP uvedl, Ïe náklady spojené s pfiípravou a vydáním broÏurky si studenti hradí sami.
• Zástupce FEI prof. ¤íãn˘ informoval o v˘sledcích pedagogicko-ediãní ãinnosti
v roce 1997. Bylo vydáno 42 titulÛ uãebních textÛ, z toho 12 v ediãním fondu VUT,
dále 4 knihy, fiada sborníkÛ z konferencí, oborov˘ch pfiíruãek aj. Upozornil také na
skuteãnost, Ïe se ve ‰kolním roce 1997/98 zaãal pfiíznivû projevovat vliv dfiíve pfiijat˘ch i nov˘ch opatfiení pro ekonomické zefektivnûní v˘uky. Poprvé za posledních
6 let klesly pedagogické v˘kony a vysoké pfiekraãování pedagogick˘ch norem i pfiesto, Ïe poãet studentÛ je prakticky stál˘. Klesá poãet uãitelÛ a více jak o 20 % poklesl rovnûÏ poãet otevíran˘ch kurzÛ.
• Dûkan FS prof. Vrbka pfiipomenul závûry z akreditace strojních fakult, které pasovaly FS ve dvou kritériích (publikaãní ãinnost a získané granty z projektÛ) na první místo. Slab‰í je v‰ak její spolupráce s prÛmyslem. FS bude muset pfiistoupit
k transformaci v˘uky ve IV. roãníku.
• Dûkan FP oznámil, Ïe fakulta vyãlenila malou ãástku na podporu pomocn˘ch vûdeck˘ch sil. Dne otevfien˘ch dvefií na této fakultû se zúãastnilo 600 potenciálních
uchazeãÛ o studium.
• Dûkan FT sdûlil, Ïe FT a FaME uzavírají v mûsíci únoru smlouvy o spolupráci se
ZPS, a.s. a SVIT, a.s.
• ¤editel SKM uvaÏuje o zv˘‰ení kolejného vzhledem k nízkému pfiíspûvku ze státního rozpoãtu. Tuto otázku bude v‰ak tfieba projednat s Radou studentÛ, jejíÏ
zástupce se dne‰ního kolegia nezúãastnil.
• Bylo rozhodnuto, Ïe vzhledem ke konání plesu VUT 26. 3. 1998 bude vyhlá‰en
pátek 27. 3. 1998 jako rektorsk˘ den.
(-yk-)

Rozhodnutím rektora ã. 1/1998 se z úãelového zafiízení Správa kolejí a menz VUT
v Brnû, ustaveného statutem VUT, ke dni 1. 1. 1998 vyãleÀují vysoko‰kolské koleje a menza

ZLÍN
• Koleje Antonínova ã.p. 4379, Zlín
• Koleje ·tefánikova ã.p. 150, Zlín
• Menza, OsvoboditelÛ ã.p. 3778, Zlín
a s úãinností od 1. 1. 1998 se zfiizuje samostatné úãelové zafiízení VUT „Koleje
a menza Zlín”.

¤ízením tohoto útvaru rektor VUT povûfiil Doc. Ing. Petra Sáhu, CSc., prorektora
pro rozvoj VUT.

Otiskujeme
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Vyhlá‰ení interní soutûÏe
o grafickou znaãku (logo) oslav 100. v˘roãí zaloÏení VUT
Rektor VUT v Brnû vyhla‰uje interní soutûÏ na vytvofiení
grafické znaãky (loga) oslav 100. v˘roãí zaloÏení
Vysokého uãení technického v Brnû.

Pfii podání pfiihlá‰ky autor souhlasí s vyuÏitím pfiihlá‰ené práce pro prezentaci na
v˘stavách, v publikacích, k uvádûní na informaãních a propagaãních materiálech
podle autorského zákona.

Pfiedmût soutûÏe
Pfiedmûtem soutûÏe je navrÏení grafické znaãky (loga) oslav 100. v˘roãí zaloÏení
VUT v Brnû. Barevnost loga je omezena 4 barvami.
Vybraná znaãka (logo) bude uÏívána samostatnû nebo spoleãnû s oficiálním znakem VUT v Brnû jako upoutávka pofiádan˘ch akcí a na informaãních a propagaãních materiálech.
SoutûÏní práce základní navrÏené znaãky (loga) musí b˘t pfiedloÏeny v mûfiítku 1:1
s uvedením pomûrÛ zmûny velikosti, pfiedány na archu A4 a v poãítaãové
formû ve formátu CDR nebo TIFF. Znaãka (logo) mÛÏe b˘t souãástí multimediální
verze.
SoutûÏní návrhy se nevracejí.

Porota a kritéria hodnocení
Rektor VUT v Brnû bude jmenovat porotu pro hodnocení ze zástupcÛ vedení VUT
v Brnû, odborn˘ch pracovníkÛ fakult VUT v Brnû, AS VUT v Brnû a ãlenÛ pfiípravného v˘boru oslav.
Porota bude zejména hodnotit :
• pÛvodnost a kreativitu fie‰ení a souãasnû vztah k jiÏ pouÏívan˘m symbolÛm
a smyslu oslav
• respektování úãelu
• profesionalitu návrhu a moÏnost jeho aplikace v rÛzné mediální formû.

Podmínky úãasti
SoutûÏ je vyhla‰ována pouze pro studenty a pracovníky VUT v Brnû. SoutûÏ je
anonymní.
SoutûÏní práce budou autorem pfiedány ve velké zalepené obálce s adresou „Logo
oslav“ a uvedením ‰estimístného libovolného ãísla. SoutûÏní návrhy budou oznaãeny
tímto ãíslem. Ve velké obálce bude dále malá zalepená obálka oznaãená shodn˘m
ãíslem, ve které bude pfiihlá‰ka do soutûÏe s uvedením zvoleného ãísla, pfiíjmení
a jména autora (autorÛ), rodného ãísla, adresy autora a názvu fakulty a ústavu.
Termín doruãení na sekretariát rektora VUT v Brnû je do 15. kvûtna 1998.

Ceny
Autor vítûzného návrhu obdrÏí odmûnu ve v˘‰i 5.000,- Kã, autor na druhém místû
3.000,- Kã a na tfietím místû 1.000,- Kã. Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo nevybrat
Ïádnou z prací jako vítûznou a nûkterou cenu neudûlit.
Rozhodující termíny
• do 31. bfiezna 1998 jmenuje rektor VUT v Brnû porotu pro hodnocení.
• do 15. kvûtna 1998 budou doruãeny návrhy
na sekretariát rektora VUT v Brnû.
• do 29. kvûtna 1998 budou vyhodnoceny do‰lé návrhy a vyhlá‰eny v˘sledky
soutûÏe.

Vysoké uãení technické v Brnû

Kritéria pro pfiidûlení kolejního místa ve ‰kolním roce 1998/99
1. Základní kritérium
Základním kritériem pro ubytování studentÛ ve ‰kolním roce 1998/99 je doba dojíÏdûní, tj. ãasová vzdálenost místa trvalého bydli‰tû od Brna. Údaje jsou zpracovávány z programÛ ABUS a IDOS. Doba dojíÏdûní je
zaokrouhlena na 5 minut nahoru. Interval 5 minut je
souãasnû nejmen‰í jednotka rozli‰ení ãasu pro fiazení
Ïádostí.

2. DoplÀková kritéria
a) postgraduální studium
– 205 min.
b) student budoucího I. roãníku
– 45 min.
c) student budoucího posledního roãníku inÏen˘rského/magisterského studia
– 45 min.
d) studijní v˘sledky a aktivity (návrh podávají dûkani
fakult, v˘sledn˘ seznam verifikuje pror. RNDr. Petr
Dub, CSc.) – 110 min.

Základní doba dojíÏdûní se dûlí následovnû:
do 40 min.
– dále nedûleno
od 45 do 245 min. – po 5 min.
nad 250 min.
– dále nedûleno

DoplÀkové kritérium b) a c) mÛÏe student uplatnit
bûhem studia na VUT v Brnû kaÏdé pouze jedenkrát.
Studentovi, kter˘ získá doplÀkové kritérium, bude
pfiíslu‰n˘ poãet minut pfiipoãten k základní dobû
dojíÏdûní a celková doba dojíÏdûní urãí jeho místo
v pofiadníku ÏadatelÛ o ubytování.

Îadatelé, ktefií budou ubytováni bez ohledu na dobu
dojíÏdûní jsou:
• zahraniãní studenti
• oboustrannû osifielí studenti
Z ubytování jsou vyfiazeni studenti:
• se základní dobou dojíÏdûní do 40 minut (vãetnû),
u PSG studentÛ mÛÏe na Ïádost studenta uãinit
v˘jimku dûkan fakulty
• studující druh˘ inÏen˘rsk˘/magistersk˘ studijní
program

3. Ubytování z váÏn˘ch zdravotních
dÛvodÛ
Ubytování studentÛ z váÏn˘ch zdravotních dÛvodÛ
bude posuzováno individuálnû, mimo sestaven˘ pofiadník ÏadatelÛ, pouze na základû pfiedloÏené zdravotní dokumentace posouzené lékafiem smluvnû
zaji‰tûn˘m SKM. Proti rozhodnutí tohoto lékafie není
odvolání.

4. Vyfiazení Ïádostí
Îádosti o ubytování je nutno podat v termínu stanoveném SKM. Pokud student (vãetnû zahraniãních
a oboustrannû osifiel˘ch) podá Ïádost po termínu pro
pfiijímání Ïádostí o ubytování, nebude zafiazen do
seznamu ÏadatelÛ o kolejní místo.
V Brnû dne 7. ledna 1998

Prof. Ing. Petr Vavfiín, DrSc.
rektor VUT v Brnû

Inzerát
Prodám garáÏ ã. 19 na Kraví Hofie na pozemku VUT.
Tel. 743 430. Cena dohodou.
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Zprávy z Akademického senátu

O ãem se jednalo 27. ledna 1998
Kvestor Ïádal revokaci usnesení
Kvestor VUT dr. Alexander âern˘ podal podrobn˘
rozbor pÛvodní smlouvy uzavfiené s firmou ÖMV
o pronájmu pozemku za úãelem vybudování ãerpací
stanice pohonn˘ch hmot. V nûm upozornil na celkovou efektivitu pronájmu a dal‰í aspekty, zejména na
skuteãnost, Ïe pomûrnû sloÏité stavební fiízení je vázáno na platnost pÛvodní nájemné smlouvy. Její zru‰ení

Fondu aktivit vûdy a umûní v roce 1997, o poãtu podan˘ch projektÛ na MPO v roce 1997 a pfiijat˘ch
GAâR pro rok 1998. Na závûr pfiedvedl srovnání pfiíspûvku na tvÛrãí ãinnost u VUT a pfiíbuzn˘ch ‰kol.
Z nûj vypl˘vá, Ïe v‰echny fakulty VUT s v˘jimkou
Fakulty strojní se nacházejí pod prÛmûrem, kter˘ vykazuje âVUT. Je v‰ak tfieba pfiihlédnout k faktu, Ïe
oproti âVUT má VUT fakulty (FaVU a ekonomické fa-

Prodûkani pro vûdu a v˘zkum z mnoha fakult se proto vyslovili pro obnovení studentsk˘ch vûdeck˘ch pomocn˘ch sil. V následné diskusi na toto téma senátofii
s názorem prodûkanÛ vyjádfiili souhlas a doporuãili,
aby fakulty ze mzdov˘ch prostfiedkÛ vyhradily ãástku,
kterou by vûnovaly na rozvoj vûdecké ãinnosti studentÛ. StudentÛm je pfiitom tfieba platit prÛbûÏnû, nikoliv aÏ na závûr semestru nebo roku, a za podmínky,
Ïe budou disponibilní finanãní zdroje. Dal‰í moÏností,
jak ohodnotit vûdeckou ãinnost studentÛ, jsou mimofiádná stipendia.
Také prorektor doc. Dub pfiedloÏil senátorÛm informace o ãerpání Fondu vûdecko-technick˘ch databází a Ediãního fondu VUT v loÀském roce. Ve srovnání s pÛvodním návrhem byly v˘nosy ediãní ãinnosti
Rektorátu VUT podstatnû vy‰‰í, neÏ se pfiedpokládalo,
díky sponzorsk˘m pfiíspûvkÛm (napfi. ABB) a trÏbû
z reklam.
Akademick˘ senát VUT pfiijal bez pfiipomínek informace prorektorÛ KadrnoÏky a Duba o ãerpání fondÛ
a konstatoval, Ïe tyto fondy byly ãerpány v souladu
s plánem, a je úãelné, aby i v pfií‰tím roce byly vytvofieny.

by tím bylo pro firmu ÖMV nepfiijatelné, znamenalo
by totiÏ znovu od poãátku provádût velmi sloÏité právní procedury. Z toho dÛvodu kvestor ãleny AS VUT
poÏádal, aby zváÏili své rozhodnutí z minulého zasedání, které ukládá VUT jednat s firmou ÖMV o uzavfiení nové smlouvy.
Senátofii byli sice ochotni diskutovat o revokaci svého rozhodnutí, nicménû se zmûnou svého usnesení
nesouhlasili, pouze pfiipustili moÏnost dal‰í diskuse,
pokud jim bude pfiedloÏen nov˘ návrh dodatku
smlouvy, v nûmÏ budou dostateãnû zohlednûna
v‰echna doporuãení ekonomické komise AS VUT ze
dne 6. 1. 1998 a k nûmuÏ budou pfiipojena písemná
stanoviska ÖMV a Útvaru hlavního architekta mûsta
Brna.
Poté kvestor senátory informoval o ukonãení poslední, 13. uzávûrky hlavní a hospodáfiské ãinnosti
VUT, která pfiinesla kladn˘ v˘sledek. V dobû zasedání
nebyla je‰tû z M·MT sdûlena v˘‰e státního pfiíspûvku,
k urychlení pfiípravy rozpoãtu VUT v‰ak kvestor navrhl pfiipravit osnovu finanãního plánu na rok 1998
a osnovu anal˘zy VUT v roce 1997 bez naplnûní ãísel,
které pfiedloÏí ãlenÛm ekonomické komise AS VUT.
V tvÛrãí ãinnosti VUT za âVUT
pokulhává
Prorektor KadrnoÏka ve svém vystoupení informoval senátory o ãerpání Fondu VUT pro vûdy a umûní
za rok 1997, o vybran˘ch projektech, dále o ãerpání

kulty), u nichÏ je podíl na tvÛrãí ãinnosti buì velmi
nízk˘, nebo pfiímo nulov˘.
Zmínûné podklady projednávala na svém zasedání
také Vûdecká rada VUT, která navrhla spojit Fond VUT
pro vûdy a umûní a Fond aktivit vûdy a umûní do jednoho fondu, jehoÏ souãástí budou tyto programy:
a) Podpora rozvojov˘ch vûdecko-v˘zkumn˘ch projektÛ v r. 1998 – s dÛrazem na pfiísné v˘bûrové fiízení
a orientaci na mladé pracovníky do 35 let.
b) Podpora realizaãních projektÛ – pÛjde o zapÛjãení finanãních prostfiedkÛ na dopracování
v˘vojov˘ch v˘sledkÛ do prototypu (zapÛjãené prostfiedky bude tfieba vrátit).
Senátofii v této souvislosti vznesli dotaz, zda je moÏné seznámit se s v˘sledky grantov˘ch projektÛ.
Prorektor KadrnoÏka poukázal na sborník Activity
Report, kter˘ bude obsahovat ve‰keré v˘stupy a informace o uzavfien˘ch vûdecko-v˘zkumn˘ch projektech.
TytéÏ informace bude moÏno nalézt na internetov˘ch
stránkách VUT a originály zpráv budou uloÏeny v knihovnû.
Zapojme studenty do v˘zkumu
Doc. Münsterová, která je pfiedsedkyní pracovní
skupiny pro vûdeckou ãinnost studentÛ Rady V·, informovala ãleny AS o provedení prÛzkumu zájmu studentÛ o vûdecké a tvÛrãí ãinnosti. Jeho v˘sledkem bylo pfiekvapivé zji‰tûní velkého zájmu o tuto ãinnost.

Legislativci spokojeni nebyli
Legislativní komise AS VUT projednávala návrh
Statutu Fakulty chemické a návrh zmûny Statutu
FaME. Na zasedání AS VUT seznámila senátory s pfiipomínkami k obûma návrhÛm. O nûkter˘ch závaÏnûj‰ích pfiipomínkách k Statutu FCH probûhla mezi ãleny
AS VUT diskuse, jejímÏ v˘sledkem bylo pfiijetí tûchto
pfiipomínek a doporuãení, aby Fakulta chemická
upravila návrh s ohledem na sporné body, o nichÏ
senát explicitnû hlasoval. âlenové legislativní komise
doporuãují pfiepracovat téÏ návrh Statutu FaME a nabízejí v tomto smûru spolupráci.

Nov˘ ministr budí dÛvûru
V závûru zasedání pfiinesla doc. Münsterová zajímavé informace z jednání Pfiedsednictva Rady vysok˘ch
‰kol, jehoÏ se zúãastnil ministr Sokol. Jeho pfiedstavy
o ‰kolství hodnotila jako velice konkrétní a promy‰lení a jeho vystoupení celkovû jako zajímavé a podnûtné. On i v‰echny v˘bory Poslanecké snûmovny mají
kladn˘ postoj k existenci âKR a RV·. Pokud jde o vysoko‰kolsk˘ zákon, je snahou dosáhnout jeho schválení v Parlamentu uÏ do 20. 3. 1998. Ministr Sokol
rovnûÏ vyjádfiil zámûr posílit rozpoãet resortu ‰kolství,
a to pfiedev‰ím s ohledem na vysoké ‰koly. Pro dal‰í
roky ministr preferuje tvorbu rozpoãtu, která bude
primárnû vycházet z poÏadavkÛ jednotliv˘ch resortÛ.
Regionální ‰kolství nebude upfiednostÀováno, ale bude pfii tvorbû rozpoãtu posuzováno na úrovni s jin˘mi
subjekty, které spadají do kompetence M·MT.
(-yk-)

Rozhovor mûsíce
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S prorektorem doc. ing. Leonardem Hobstem, CSc.

Pane prorektore, jak hodnotíte stavební ãinnost VUT
v uplynulém roce?
Krátce se dá fiíci, Ïe stavební ãinnost byla pomûrnû úspû‰ná. Probíhala v souladu
s „Investiãním rozvojov˘m programem VUT do roku 2005”. Domnívám se, Ïe nejv˘znaãnûj‰í stavbou v loÀském roce byla dostavba 2. budovy na PurkyÀovû 118,
v níÏ bude umístûna Fakulta chemická a ãást Fakulty elektrotechniky a informatiky.
¤ada dal‰ích akcí byla vyvolána potfiebou oprav a zvelebení dosud pouÏívan˘ch
budov.
Jak se v loÀském roce podafiilo realizovat dislokaãní
zámûry VUT?
Za v˘znamn˘ úspûch povaÏuji, Ïe se mi podafiilo sjednat dohodu mezi Fakultou
strojní a Fakultou elektrotechniky a informatiky o vyuÏívání prostor v areálu Pod
Palackého vrchem. Objekty B3 a A3 budou v tomto roce stavebnû upraveny tak, aby
se do nich mohla pfiestûhovat ãást ústavÛ FEI, která t.ã. uÏívá nevyhovující prostory v budovû na Údolní 19. Poãátkem minulého roku byly téÏ pfiestûhovány ústavy
FAST z budovy na ulici Gorkého 7 do novû rekonstruované budovy D v areálu
Vevefií.
Jaké jsou tedy v oblasti stavební ãinnosti hlavní cíle
VUT?
Hlavní prioritou, kterou si vedení VUT vyt˘ãilo, je zajistit fakultám a ústavÛm stabilní umístûní. Dále rekonstruovat stávající prostory, aby úãelnû splÀovaly podmínky pro v˘uku. Loni tak byl napfiíklad otevfien nov˘ ateliér kreslení a modelování v budovû B na Pofiíãí 5 a v leto‰ním roce se pfiipravuje rekonstrukce budovy
B v areálu Vevefií. V pofiadí tfietí prioritou by byla vnûj‰í úprava budov a jejich okolí. Vím, Ïe je to také dÛleÏité, av‰ak ty pfiedcházející priority jsou pfiednûj‰í.
NaráÏíte pfii dislokaci na nûjaké problémy?
Ano, problémy jsou v‰udypfiítomné. V souãasné dobû probíhají dosti sloÏitá jednání o uvolnûní objektu na ulici Antonínské, aby se mohla zahájit jeho pfiipravovaná
rekonstrukce. Problémy stále je‰tû má Fakulta podnikatelská, která je umístûna
v areálu Fakulty strojní. Nemá svÛj samostatn˘ objekt a je rozpt˘lena v rÛzn˘ch podlaÏích zmínûného areálu. Nûkdy se v‰ak setkávám aÏ s kuriózní snahou ústavÛ za
kaÏdou cenu zÛstat ve stávajících, i kdyÏ nevyhovujících prostorech – lidé jsou
prostû za dlouhou dobu zvyklí na své prostfiedí a nechce se jim stûhovat. Jiné
ústavy si zase kladou nadmûrné prostorové poÏadavky, které by v‰ak mohly b˘t
realizovány pouze na úkor sousedních ústavÛ. Mnohdy je tfieba dlouho a diplomaticky jednat, aby bylo dosaÏeno optimálního fie‰ení.
Podafií se do budoucna vyfie‰it prostorovou roztfií‰tûnost
Fakulty elektrotechniky a informatiky?
V krat‰ím ãasovém horizontu, zhruba do roku 2010, asi ne. Zatím je umístûna na

Foto: Anna Pecková

Vzpomínám si Ïivû, jak pfied rokem se na jednom ze zasedání Akademického senátu VUT vedly diskuse o tom, zda by mûl ãi nemûl b˘t jmenován je‰tû pát˘ prorektor pro stavební ãinnost a dislokaci. Rektor VUT tehdy zastával názor, Ïe pro
tuto oblast mu „postaãí” poradce a zbytek bude fie‰it nov˘ prorektor pro rozvoj
VUT. Senátofii si v‰ak nakonec vymohli pátého prorektora a jím se stal doc. ing.
Leonard Hobst, CSc., vedoucí Ústavu radiaãní defektoskopie na Fakultû stavební.
ÚkolÛ, které se v prÛbûhu doby nakupily, nebylo málo, aÈ uÏ tûch naléhav˘ch, které je tfieba fie‰it hned, anebo koncepãních s v˘hledem do vzdálenûj‰í budoucnosti, které vyÏadují odhad, pfiedstavivost i zvaÏování rÛzn˘ch variant.
Problematika pracovního prostfiedí, celkov˘ stav budov, jejích pracovi‰È i okolí,
se lidí velmi citlivû a osobnû dot˘ká, a tak jistû mnohé bude zajímat, jaké zámûry vedení na‰í ‰koly má, pokud jde o dal‰í stavební ãinnost a dislokaci VUT. S klidem a rozvahou i trochu s nejistotou, aby jeho odpovûdi nerozãefiily hladinu nálad a mínûní akademické obce, odpovídal pan prorektor na mé v‰eteãné otázky.

tfiech místech. V areálu na Údolní (Brno-stfied) a dále v areálu Brno-sever, kter˘ zahrnuje jak budovy na BoÏetûchovû, tak budovy Pod Palackého vrchem. Vzhledem
k tomu, Ïe tato fakulta jako jediná zÛstává rozpt˘lená ve více lokalitách, bylo by
v del‰ím ãasovém horizontu, to znamená po roce 2015, v˘hodné celou tuto fakultu soustfiedit do areálu Pod Palackého vrchem. Znamenalo by to moÏná i opustit
budovu na BoÏetûchovû ulici.
VraÈme se v‰ak do Ïhavé souãasnosti. Jak bude letos
probíhat dislokace?
Po dokonãení 2. stavby na PurkyÀovû 118 dojde od 20. února ke stûhování laboratofií a dûkanátu Fakulty chemické do tûchto prostor. Slavnostní otevfiení budovy
probûhne 4. dubna. Postupnû do konce ãervna budou pfiestûhovány zb˘vající
laboratofie fakulty. Po dokonãení úprav v budovû A3 a B3 v areálu PPV tam budou
umístûny nûkteré ústavy FEI z Údolní 19 a Antonínské. Jiné ústavy FEI se pfiestûhují
z Antonínské do areálu Údolní. Pfiedpokládám téÏ, Ïe nûkteré ústavy FAST se
z areálu Údolní budou postupnû stûhovat do budovy Keramoprojektu v areálu
Vevefií.
V jaké fázi se nyní nachází projekt rekonstrukce budovy
na Antonínské?
V tûchto dnech probíhá v˘bûrové fiízení pro zpracovatele projektu. Dal‰í prÛbûh
bude záviset na v˘‰i finanãních zdrojÛ. V‰e je stále v jednání. V˘stavba má své
varianty a bude probíhat v horizontu zhruba dvou aÏ tfií let.
Které ústavy se nacházejí v nevyhovujících prostorách?
Jsou to ústavy, které byly bûhem stûhování fakult umístûny do provizorních prostor,
napfi. na Údolní 19 nebo na Kraví horu, a dále ústavy, které sice byly umístûny do
„historick˘ch budov”, av‰ak na tûchto budovách nebyla po fiadu let provádûna
údrÏba. To jsou napfiíklad budovy na ulici Vevefií a ÎiÏkovû, ve kter˘ch pob˘vala po
40 let armáda. Ale ve ‰patném stavu jsou i nûkteré budovy v areálu Údolní a na
Pofiíãí. Je plánována postupná rekonstrukce tûchto budov.
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Jak se VUT dafií udrÏovat historické a památné budovy?
VUT má v porovnání s ostatními ‰kolami nepfiíznivou pozici v tom, Ïe vlastní spoustu star˘ch budov, do nichÏ je potfieba investovat mnoho penûz, které by mohly b˘t
pouÏity na vnitfiní zdokonalení provozního zafiízení, jako je tomu u jin˘ch ‰kol, které uÏ mají uspokojeny své dislokaãní potfieby. Budovy na Vevefií, ÎiÏkovû,
BoÏetechovû, ale i na Pofiíãí vyÏadují vloÏit znaãné finanãní prostfiedky do oprav.
Jakmile se podafií tyto objekty celkovû zrekonstruovat, budeme mít na nûkolik dal‰ích desetiletí pokoj a budeme se vûnovat uÏ jen drobné údrÏbû budov.

Rozhovor mûsíce
Má VUT na tyto celkové rekonstrukce dostatek finanãních prostfiedkÛ?
Máme dlouhodob˘ plán rekonstrukcí tûchto budov, kter˘ se snaÏíme dodrÏovat.
Jejich aktuální realizace v‰ak závisí na státním pfiíspûvku, jehoÏ v˘‰i nepfiíznivû
ovlivÀují rÛzné ekonomické balíãky, které se mohou v prÛbûhu roku vynofiit.
Jak˘ je dal‰í osud hradu Vevefií? Jak se dafií získávat
sponzory pro rekonstrukci hradu?
Kolem hradu Vevefií bylo nûkolik jednání. Jsme upozorÀováni, Ïe hrad chátrá.
Kolem bfiitové vûÏe byla napfi. strÏena krytina. Jednali jsem s nájemcem – akciovou
spoleãností Vevefií – a ta zajistila opravu stfiechy, nicménû Ïádné v˘znamnûj‰í
opravy doposud neuskuteãnila. Investice, které by tento hrad mohly zachránit, se
pohybují fiádovû v miliardách korun, coÏ pfiesahuje jak moÏnosti VUT, tak i nájemce, kter˘ marnû hledá sponzory, popfi. dal‰í moÏnosti vyuÏití tohoto objektu.
V podstatû bychom byli rádi, kdyby nûkdo projevil zájem o pfievod této národní památky, ale pro v‰echny dosavadní zájemce byl tento hrad pfiíli‰ velk˘m „soustem”.
Stávající nájemce mûl s hradem velké plány, av‰ak ty se zatím neuskuteãnily.
Magistrát mûsta Brna ov‰em pfiislíbil v pfiípadû potfieby alespoÀ ãásteãnou pomoc.
Byl jsem se bûhem sezóny osobnû inkognito podívat na ná‰ hrad a byl jsem svûdkem, jak prÛvodci ukazují náv‰tûvníkÛm prázdné prostory hradu. Proto jsem navrhl
na kolegiu rektora, aby na‰e umûlecké fakulty instalovaly v tûchto prostorách díla
a v˘tvory sv˘ch studentÛ. Nájemce s tím vyslovil souhlas, a tak od nové sezóny snad
bude moÏno prohlídku hradu zpestfiit.

Nikterak prostorná, leã slavnostní aula v budovû na Antonínské ul.
Foto: Leonard Hobst
Hrad Vevefií
Foto: Leteck˘ ústav FS

Rozhovor mûsíce
V poslední dobû fie‰il Akademick˘ senát otázku pozemku pronajatého firmû ÖMV, na nûmÏ má b˘t vybudována
benzinová pumpa. Dostal jste úkol pfiedloÏit senátorÛm
soupis pozemkÛ. Budete nûjak vyhodnocovat vyuÏívání
v‰ech pozemkÛ VUT?
Pracovní skupina, která na úkolu pracuje, roztfiídila pozemky VUT do 5 skupin.
První skupinu tvofií pozemky, o nûÏ má ‰kola eminentní zájem a které v Ïádném pfiípadû nemÛÏe opustit. Jsou to pozemky, které leÏí v základních areálech VUT. Do
druhé skupiny patfií pozemky mimo tyto areály, nicménû vyuÏitelné uspofiádáním
i svou polohou. VUT vlastní fiadu pozemkÛ i mimo Brno, napfiíklad ve Veverské
Bít˘‰ce a Kníniãkách. Dal‰í skupinou jsou pozemky, nevyuÏitelné pro nevhodnou
polohu a uspofiádání (k tûmto pozemkÛm patfií i pozemky pronajaté firmû ÖMV).
Vlastníme také pozemky zastavûné objekty, k nimÏ nemáme právo uÏívání. Tyto
pozemky nemají pro VUT v˘znam. A protoÏe skuteãnost, Ïe objekt je postaven na
cizím pozemku, sniÏuje jejich hodnotu, bude správné uvaÏovat o prodeji nebo
v˘mûnû tûchto pozemkÛ, popfi. i pozemkÛ pfiilehl˘ch, aby pro VUT nevznikala zbyteãná bfiemena. Poslední skupinu tvofií pozemky, které by se VUT mûlo snaÏit získat, aby dokompletovalo pozemky v hlavních areálech. Napfiíklad budova rektorátu
se nachází na pozemku magistrátu. Pokusíme se získat tyto pozemky nikoliv koupí,
ale v˘mûnou.
K jak˘m úãelÛm hodlá VUT v blízké dobû vyuÏívat objekt
na Mendlovû námûstí 18?
Tento na pohled pûkn˘ obytn˘ dÛm z tfiicát˘ch let má 15 malometráÏních bytÛ
a v pfiízemí prodejny. Byly v nûm umístûny ústavy Fakulty stavební. Dnes je objekt
kromû prodejen prázdn˘. Není moÏné jej vyuÏívat bez rekonstrukce, zejména vnitfiní
elektroinstalace, zdravotechniky, bez úpravy oken apod.
Nedávno byl ukonãen stavební prÛzkum, kter˘ mûl posoudit, jak objekt vyhovuje
po statické stránce. V jeho okolí, smûrem k tramvajov˘m nástupi‰tím na Mendlovû
námûstí, jsou na fasádách domÛ patrny trhliny zpÛsobené poklesem základÛ, protoÏe tyto domy, stejnû jako dÛm patfiící VUT, jsou zaloÏeny na nepfiíznivém podloÏí
v údolní nivû fieky Svratky, které je navíc protkáno kolektory a jin˘mi podzemními
stavbami. Trhliny na fasádû na‰eho domu jsou pouze povrchové, dÛm zfiejmû poruchami podloÏí není ohroÏen. Na jednom z kolegií rektora jsem pfiednesl návrh,
Ïe by tyto byty mohly b˘t vyuÏity pro pracovníky VUT, pfiípadnû pro hostující profesory, ale bylo by tfieba, aby se na to fakulty spoleãnû sloÏily, to znamená pro rekonstrukci nepouÏít centrální zdroje, n˘brÏ zdroje fakult, které budou mít o tyto
byty zájem, a to v mífie úmûrné jejich potfiebám.
I kdyÏ dÛm vypadá pûknû, pfii bliÏ‰í prohlídce jsem zjistil, Ïe byl v tehdej‰í dobû stavûn relativnû velmi úspornû. Jeho nev˘hodou je absence v˘tahu. Generální rekonstrukce vãetnû v˘tahu by se pohybovala fiádovû v milionech korun. Rychlost jejího
provedení závisí znovu na finanãních zdrojích.
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Diskutabilní byla i otázka vyuÏití posluchárny Q v areálu
Pod Palackého vrchem. K ãemu se nakonec dospûlo?
Kolem této posluchárny se v minulém roce uskuteãnilo nûkolik jednání, jednak na
úrovni prodûkanÛ a tajemníkÛ a pak i dûkanÛ. Závûry z tûchto jednání se diametrálnû li‰ily. Prodûkani a tajemníci by chtûli z posluchárny Q vybudovat reprezentaãní kongresové centrum, které by slouÏilo pro promoce, pouze v˘jimeãnû pro
v˘uku, naopak dûkani chtûli posluchárnu s kapacitou pro 400 posluchaãÛ vyuÏívat
pro v˘uku, a to z dÛvodu zvy‰ování hospodárnosti v˘uky, i kdyÏ zatím se je‰tû pro
tolik posluchaãÛ nepfiedná‰í. Jejich závûreãn˘ návrh je vyuÏívat tento sál z 85 % pro
v˘uku, z 10 % pro promoce a zbytek, tj. 5 %, pro kongresy a konference. Bude tfieba vypracovat podrobnou ekonomickou studii. Kongresov˘ch center je v Brnû uÏ
dostatek, a proto vyuÏívat tento prostor jenom pro kongresy by bylo málo efektivní. Univerzální studii vyuÏití posluchárny zpracovává ve více variantách Ing. arch.
Václav Zemánek.
KaÏdopádnû v‰ak ji nemÛÏeme ponechat ve stavu, v jakém doposud je. Byl jsem se
podívat v horních prostorách nad aulou, které vypadají dost bezútû‰nû. Nedají se
vymûÀovat Ïárovky, protoÏe tam chybí obsluÏné mÛstky, v létû je v tomto prostoru
obrovské horko, hromadí se tam tepl˘ vzduch, kter˘ se odtud ãerpá dolÛ do sálu.
A jaké vyhlídky mají v areálu Pod Palackého vrchem
sportovi‰tû? Bude novû pfiipravovan˘ generel fie‰it i tutu
otázku?
Ano, uvaÏuje se s roz‰ífiením sportovního areálu. Musíme ale vyfie‰it majetkové spory s magistrátem, kter˘ nechce vlastnûné pozemky bezplatnû pfievést na na‰i ‰kolu,
jak se v pÛvodní smlouvû z roku 1985 pfiedpokládalo. Na cizích pozemcích stavût
nemÛÏeme.

Obytn˘ dÛm na Mendlovû námûstí 18
Sportovní areál Pod Palackého vrchem

Chcete fiíci nûco závûrem ?
Ano. Domnívám se, Ïe jsem jedin˘ z prorektorÛ, kter˘ systematicky pracuje na svém
sebezniãení. Myslím, Ïe pro VUT bude ideální stav, aÏ v‰echny dislokaãní problémy
fakult budou vyfie‰eny a stavební ãinnost bude zahrnovat jen bûÏnou údrÏbu nov˘ch a zrekonstruovan˘ch budov. Pak mÛÏe b˘t funkce prorektora pro dislokace
a stavební ãinnost klidnû zru‰ena.
Myslíte si, Ïe se toho doÏijete?
Pokud se doÏiji velmi vysokého vûku, tak ano.
Pane prorektore, dûkuji vám za rozhovor.

Yvonne Koneãná
Foto: Leonard Hobst
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Zajímá vás?

Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc.
se narodil 19. záfií 1949 v Brnû. V roce 1973 absolvoval Fakultu stavební VUT
v Brnû. Po vojenské sluÏbû nastoupil na Ústfiedním stfiedisku radiaãní defektoskopie VUT v Brnû jako interní aspirant. V roce 1978 obhájil disertaãní práci a zaãal
pracovat u Hutních montáÏí Ostrava jako defektoskopick˘ pracovník. V roce 1979
byl vyslán prostfiednictvím Polytechny na témûfi roãní pobyt do NSR k firmû
Gottfeld jako ultrazvukov˘ technik. V roce 1980 znovu nastoupil na ÚSRD VUT
v Brnû na místo odborného asistenta. V roce 1989 byl pak jmenován docentem pro
obor „stavební hmoty”.

VUT po roce 2000 – prognózy optimistické i skeptické
Jak jsme informovali v ãlánku o jednání kolegia rektora, vedení na‰í ‰koly se jiÏ zaãíná zab˘vat koncepcí v˘stavby VUT v horizontu dal‰ích 15 aÏ 40 let. Koncepci
v souãasné dobû pfiipravuje prorektor doc. ing. Leonard Hobst, CSc. a vychází pfii
ní z reáln˘ch moÏností dal‰ího v˘voje vysokého ‰kolství. Opírá se pfiitom o pozitivní i negativní faktory tohoto v˘voje:

Pozitivní faktory:
1. Snahou národa bude zvy‰ování vzdûlanosti na úroveÀ srovnatelnou s vyspûl˘mi
evropsk˘mi zemûmi.
2. Bude se zvût‰ovat zájem mlad˘ch lidí o technické obory, ãím více si to bude vyÏadovat trh práce. ÚroveÀ techniky je podmínkou rozvoje spoleãnosti,
pfiiãemÏ dne‰ní ‰koly chrlí v mífie, neodpovídající potfiebám trhu, absolventy
humanistick˘ch oborÛ, ktefií budou mít stále vût‰í potíÏe s uplatnûním v praxi.
Negativní faktory:
1. Demografick˘ v˘voj ãeské populace je velmi nepfiízniv˘. Navíc souãasné ekonomické pomûry situaci je‰tû zhor‰ují a v blízké budoucnosti nelze oãekávat nûjaké
v˘razné zlep‰ení.
2. Pfiedpokládan˘ vznik nov˘ch, konkurenãních vysok˘ch ‰kol mÛÏe VUT odãerpávat eventuální zájemce o studium.
Na základû této anal˘zy doc. Hobst pfiedpokládá 3 varianty v˘voje VUT v oblasti
v˘stavby:
1. Varianta rÛstu odhaduje 10 % nárÛst ploch, i v pfiípadû, Ïe rÛst studentÛ bude
nakonec vy‰‰í, coÏ je moÏné pak vykompenzovat.
2. Varianta regrese poãítá s 10 % úbytkem ploch.
3. Varianta stagnace pfiedstavuje souãasn˘ stav poãtu studentÛ, ãítající 13 tisíc.
Z 3 dosavadních areálÛ VUT (Sever, Stfied a Jih) má pfiitom moÏnost extenzívnû
rÛst jen areál Pod Palackého vrchem. Na tento rÛst bude zpracován generel, kter˘
bude na základû v˘bûrového fiízení zadán renomované firmû. VUT bude usilovat
o pfiiblíÏení se campusovému uspofiádání, jako je tomu u vysok˘ch ‰kol v zahraniãí, které jsou soustfiedûny na jedné plo‰e, zastavûné jednotliv˘mi ústavy a pracovi‰ti s obsluÏn˘m zafiízením ve stfiedu areálu. Av‰ak s tímto pro univerzitu ideálním
uspofiádáním se VUT a v‰ichni jeho absolventi budou tûÏko smifiovat, protoÏe povaÏují za nepfiedstavitelné vzdát se sv˘ch historick˘ch budov na Vevefií a ÎiÏkovû.
(-yk-)

Foto: Anna Pecková
V letech 1981–1983 absolvoval na ÚSI VUT v Brnû postgraduální studium s názvem
„Technické znalectví v oboru stavebnictví” a v roce 1984 byl jmenován znalcem
v oboru „stavebnictví” a „oceÀování nemovitostí”. V roce 1992 se stal autorizovan˘m inÏen˘rem pro obor „zkou‰ení a diagnostika staveb”. Od roku 1991 stojí v ãele
Ústavu radiaãní defektoskopie Fakulty stavební.
Oblastí jeho vûdecké ãinnosti je vyuÏití ionizujícího záfiení v rÛzn˘ch oblastech stavebnictví (radiometrie a radiografie) a technické prostfiedky ochrany proti úãinkÛm ionizujícího záfiení. Prakticky v‰echny stínící konstrukce onkologick˘ch
a technick˘ch lineárních urychlovaãÛ, vystavûn˘ch v posledních letech, byly vypoãteny a po stavební stránce kontrolovány Ústavem radiaãní defektoskopie. Od
roku 1992 zavedl do v˘uky problematiku pfiirozené radioaktivity a ochrany proti
radonu.
V˘sledky sv˘ch prací sdûluje technické vefiejnosti zejména v rámci odborn˘ch konferencí. Publikoval ve sbornících 42 pfiíspûvkÛ, z toho 14 v zahraniãí. Je autorem
15 ãlánkÛ v celostátních odborn˘ch ãasopisech. Je také odpovûdn˘m fie‰itelem celkem 44 a spolufie‰itelem 96 úkolÛ, expertíz a posudkÛ. Od roku 1994 je ‰éfredaktorem ãasopisu „Sanace betonov˘ch konstrukcí”.
1. února 1997 byl jmenován prorektorem pro dislokaci a stavební ãinnost VUT.

Z v˘stav
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Kroky k záchranû industriální architektury a technick˘ch památek
la (rekonverze budovy Meopty). V˘stava v‰ak rovnûÏ
upozorÀuje na památky industriální éry, které na svou
obnovu teprve ãekají – zvlá‰È naléhavá situace je na
Ostravsku, kde konverze prÛmyslov˘ch staveb musí
nutnû probíhat soubûÏnû s fie‰ením sociálních problémÛ souvisejících s uzavíráním dolÛ a prÛmyslov˘ch provozÛ. 90. i dal‰í léta jsou tak v˘zvou nejen
pro architekty, ale i investory, jeÏ mohou inspirovat
k podnikatelsk˘m zámûrÛm téÏ smûlé vize studentÛ.
Nûkteré z nich v˘stava rovnûÏ prezentuje a nás mÛÏe
zajímat, Ïe mezi nimi na‰ly své místo i práce studentÛ
z Fakulty architektury VUT, vzniklé pod vedením prof.
ing. arch. Zemánkové, jíÏ téma ”rekonverzí” je bytostnû blízké: cukrovar ve Vy‰kovû a Slavkovû na Moravû,
tolik diskutovaná brnûnská VaÀkovka, anebo
Teplárna, kterou by studenti pfiemûnili v multimediální centrum k pofiádání nejrÛznûj‰ích kulturních akcí
a kde lze i nefunkãní chladící vûÏ vyuÏít ke svûteln˘m
efektÛm, napfi. pfii oslavách nového milénia.
V˘stava, jejímiÏ pofiadateli jsou Sekce ochrany prÛmyslového dûdictví NTM, Národní technické muzeum,
Státní ústav památkové péãe a Technick˘ magazín
T97, mûla svou premiéru v fiíjnu loÀského roku
v Praze a odtud putovala do dal‰ích regionÛ – byla
instalována v Liberci, Pfiíbrami a nyní v Brnû. V prostorách na‰í rektorátní auly byla rozvrÏena takov˘m
zpÛsobem, aby pfiedev‰ím upozornila na problematiku
brnûnského i celého jihomoravského regionu. Svou
dal‰í reprízu bude mít v Ostravû.
(-yk-)

Rok 1985... âasomíra odmûfiuje poslední vtefiiny budovy tû‰novského nádraÏí. V˘buch a mraãna prachu
jsou závûreãnou teãkou pfiíbûhu jedné historické stavby, kter˘ uÏ nemá pokraãování.
12 let poté mÛÏeme litovat promarnûn˘ch ‰ancí, ale lítost uÏ zniãené a se zemí srovnané budovy zpátky na
jejich místa nevrátí.
12 let poté mÛÏeme také sledovat, jak se podafiilo zachránit nûkteré opu‰tûné v˘robní objekty a novû jich
vyuÏít ve zmûnûn˘ch dobov˘ch podmínkách.
12 let poté je název v˘stavy, která mapuje toto
unikátní, historicky, v˘tvarnû ãi urbanisticky cenné
industriální dûdictví a kterou mohli náv‰tûvníci zhlédnout ve dnech 3. aÏ 25. února 1998 na pÛdû VUT.
O její pofiádání a instalaci v aule Rektorátu VUT se ve
spolupráci s dal‰ími organizátory putovní v˘stavy
zaslouÏila prorektorka prof. ing. arch. Helena
Zemánková, CSc.
Náv‰tûvníkÛm se tak nabízí dvojí pohled. Jednak
smutn˘, Ïe nûkteré historické stavby patfií jiÏ nenávratnû minulosti a Ïe nad mnoha dal‰ími visí zatím nejisté otazníky dal‰ího osudu – zda dostanou ‰anci
k pfieÏití, ãi dál budou postupnû chátrat, aÏ nakonec
nad nimi bude vynesen nemilosrdn˘ ortel – „urãeno
k demolici”. Pfiesto v‰ak v˘stava na mû udûlala spí‰e
ten dojem, Ïe spoleãn˘m úsilím architektÛ a památkáfiÛ, pfiedstavitelÛ obcí a mûst i ‰ir‰í vefiejnosti nakonec bude zachovat pamûÈ místa a dûdictví na‰ich
pfiedkÛ, industriální stavby z nûj nevyjímaje. Snad
nûkter˘m se zdá, Ïe postavit nûco na zelené louce je

VernisáÏ nav‰tívil také prof. Ing. Emanuel Ondráãek,
CSc. (druh˘ zleva)
efektivnûj‰í, konkrétní ukázky na v˘stavû v‰ak demonstrují osobit˘ pÛvab a ráz industriálních staveb, které
zaujmou vyváÏenou kompozicí, v˘jimeãn˘m fiemesln˘m zpracováním, dokonalostí detailÛ, prolnutím
prvkÛ ryze technick˘ch s v˘tvarn˘mi. Oãi se radují pfii
pohledu na ukázky zdafiil˘ch rekonstrukcí, které promûnily v˘robní objekt – aÈ uÏ je to textilní ãi jiná továrna, pivovar, ml˘n nebo elektrárna – v prostor, kter˘
slouÏí nov˘m úãelÛm – jako muzeum (Ruprechtovsk˘
unikátní vûtrn˘ ml˘n, elektrárna v Písku), kulturní
centrum (Egon Schiele v âeském Krumlovû),
galerie (HÛlka v Liberci), provozní a administrativní
budova (b˘valá mûstská elektrárna v Brnû), obchodní
centrum (Vinohradská trÏnice z roku 1902) nebo ‰ko-

Zástupci nadace VaÀkovka
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Novinky

KniÏní pfiírÛstky v Ústfiední knihovnû VUT
BRÁZA, Jifií
Internet. CZ. Jak hledat a najít
Praha: Grada, 1997

Slovník v˘poãetní techniky. V˘klad pojmÛ pro vûdu,
‰kolství a obchod
Praha: Plus, 1993

DANùâEK, Jifií
Dejte inteligenci sv˘m www stránkám
( JavaScript – manuál )
Praha: Profess, 1997

·ITINOVÁ, Markéta – RENDA, Miroslav
Power Point 97 snadno a rychle
Praha: Grada Publishing, 1997

FONTANA, David
Psychologie ve ‰kolní praxi. Pfiíruãka pro uãitele
Praha: Portál, 1997
FRANCU, Marie
Hrajeme si s okny. Uãebnice Windows a Office 95
Brno: CCB, 1997
HAD, Miloslav – URBAN, Ludûk
Evropská spoleãenství. První pilífi Evropská unie
Praha: Phare, 1997

·RONùK, Ivan
Etiketa a etika v podnikání
Praha: Management Press, 1995
Velk˘ atlas mûst âeské republiky. 72 map v‰ech
okresních mûst
Brno: P. F. Art, 1997
V‰eobecná encyklopedie ve ãtyfiech svazcích.
Díl 3. m / r
Praha: Nakladatelsk˘ dÛm OP, 1997

Mgr. Nata‰a JURSOVÁ
HEIDBRINK, Horst
Psychologie morálního v˘voje
Praha: Portál, 1997

Kontaktní adresa:
Ústfiední knihovna VUT, Údolní 19, 662 98 Brno, tel. 4214 1304, fax 4214 1305,
e-mail@jursova.lib.vutbr.cz

KLABAL, Radomír
Slova okolo poãítaãÛ
Praha: Ekonom Pfies, 1997
LACINA, Lubor
Architekt Lubor Lacina. V˘bûr z díla
Brno: Bpress
Seznam novû vydan˘ch skript Nakladatelství VUTIA
LAMMING, Richard – BESSANT, John
MacmillanÛv slovník podnikání a managementu
Praha: Management Press, 1995
MARTÍNEK, Zdenûk
Poãítaãová typografie srozumitelnû s Wordem
âeské Budûjovice: Kopp, 1995
NOVOTN¯, Jaroslav
Front Page 97. Tvorba stránek a publikace
Praha: Gcomp, 1997

DOSTÁL, Jifií – JANÁâEK, Zdenûk
Fyzika
FT Zlín, 269 s.
GRMELA, Lubomír a kol.
Praktikum z fyziky. Obor informatika a v˘poãetní technika
FEI, 111 s.
KHEILOVÁ, Milena
Termodynamika
FEI, 120 s.

OSIF, Michal
âeská Windows 95. Podrobn˘ prÛvodce zku‰eného
uÏivatele
Praha: Grada, 1996

MURINA, Milan
Teorie obvodÛ
FEI, 129 s.

PO¤ÍZKA, Jifií
¤ád maltézsk˘ch rytífiÛ. Z Palestiny na Via Condotti
Praha: KniÏní klub, 1997

PAVELEK, Milan – ·TùTINA, Josef
Experimentální metody v technice prostfiedí
FS, 212 s.

PULZ, Jifií – âICHOVSK¯, Ludvík – KRUTÍLEK, Jaroslav – TO·OVSKÁ, Jarmila
V˘kladov˘ slovník leasingu
Praha: Grada, 1995

SEDLÁâKOVÁ, Marie – KRATOCHVÍLOVÁ, Jarmila
Pozemní stavitelství – kreslení stavebních konstrukcí
a v˘kresÛ pozemních staveb
FA, 198 s.

Novinky
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SOBEK, EvÏen a kol.
Základy konstruování (2.vyd.)
FS, 196 s.

VystfiiÏeno z tisku

·ÁLEK, Jan
Vodní hospodáfiství krajiny
FAST, 155 s.

Studenti VUT Brno vypracovali pro jihlavskou radnici studii ekologické obce,
umístûné v lokalitû Hosov.
13.1. JIHLAVSKÉ LISTY

·EBESTA, Vladimír
Systémy, procesy a signály I.
FEI, 88 s.

Studenti Fakulty architektury VUT v Brnû v rámci urbanistického plánu vypracovali pro radnici v âejãi na Hodonínsku v rámci diplomové práce zajímav˘ projekt na
v˘stavbu fiady bytÛ a penziónu.
24. 1. ROVNOST Brno

·IMEK, Lubomír – HRNâI¤ÍK, Josef
Fyzikální chemie I
FT Zlín, 182 s.
VALSA, Juraj – SEDLÁâEK, Jifií
Teoretická elektrotechnika I
FEI, 136 s.
ZDRAÎIL, Vladimír
Kmity (2.vyd.)
FEI, 120 s.
ZME·KAL, Oldfiich – NOVOTN¯, Radek
Fyzika
FCH, 93 s.

Doporuãujeme:
POKORN¯, Jifií:
PamûÈ. Uãení. Tvofiivost. Jak lépe vyuÏít sv˘ch
schopností
¤EZNÍâEK, Zdenûk:
O hradu Vevefií

V polovinû ledna byla v Praze zaloÏena âeská asociace MBA ‰kol. Zakládajícími ãleny se stalo âeské vysoké uãení technické Praha, Vysoká ‰kola ekonomická Praha
a Vysoké uãení technické Brno, reprezentované Brno Business School. Vznik asociace reaguje na zv˘‰enou poptávku po manaÏerech nového typu.
26. 1. HOSPODÁ¤SKÉ NOVINY
Nejménû lidí ve srovnání s poãtem pfiihlá‰ek pfiijala loni do prvního roãníku
Fakulta v˘tvarného umûní VUT Brno, kam byl pfiijat pfiedkladatel zhruba kaÏdé
sedmnácté pfiihlá‰ky. Na fakultu se hlásilo 479 lidí, pfiijato bylo jen 28.
27.1. MLADÁ FRONTA
Do projektu Bfiezen – mûsíc Internetu se zapojily firmy Datac a Fincom. Semináfi
na toto téma pfiipravilo brnûnské VUT a sdruÏení DirectNet. Byl urãen podnikatelÛm, jimÏ naznaãí moÏnosti komerãního vyuÏití tohoto média. Seznam podobn˘ch
zpráv najdeme na Internetu na http: WWW.profit.cz.
26. 2. âESKOMORAVSK¯ PROFIT

PomoÏme nemocn˘m
Odmûnou pro v‰echny, ktefií jiÏ pomohli, nebo v budoucnu pomohou, budiÏ krásn˘ a hlubok˘, slovy tûÏko popsateln˘ pocit pfiicházející s kaÏd˘m uzdraven˘m nemocn˘m,
s kaÏd˘m, kdo z temna beznadûje mohl b˘t vrácen do plnohodnotného Ïivota.
Transplantace kostní dfienû je moderní léãebnou metodou na jinak nevyléãitelné
nemoci krve. Je ale nároãná a drahá. Díky ní se podafiilo i u nás vrátit do Ïivota jiÏ
stovky spoluobãanÛ. Ne kaÏdému se v‰ak zatím této ‰ance dostane. Mnohdy proto, Ïe není vãas nalezen ãlovûk, kter˘ by mohl b˘t vhodn˘m dárcem kostní dfienû.
Pomoci mÛÏe kaÏd˘ z nás.
Nadace pro transplantace kostní dfienû byla zaloÏena v roce 1992 k podpofie
programu roz‰ífiení dostupnosti transplantací kostní dfienû pro nejvût‰í poãet potfiebn˘ch nemocn˘ch v na‰í zemi. Nadace buduje a roz‰ifiuje registr dobrovoln˘ch
dárcÛ, sbírá prostfiedky k financování nároãn˘ch laboratorních testÛ dobrovoln˘ch
dárcÛ, vybavuje potfiebnou technikou centra dárcÛ v celé republice a pfiispívá na
vybavení transplantaãních center.
I vy se mÛÏete stát souãástí tohoto celonárodního humanitárního programu.
Pfiihlásíte se? Pfiispûjete? Chcete pomoci?
Nadace pro transplantace kostní dfienû, alej Svobody 80,
304 60 PlzeÀ, tel./fax:019/521753
konto: âeskoslovenská obchodní banka, poboãka PlzeÀ – mûsto
04343043/0300
Brnûnské centrum dárcÛ kostní dfienû:
RNDr. Alena Bartoníãková, tel. 05/43212448, fax: 05/336926,
Transfúzní oddûlení, Tome‰ova 12, 639 01 Brno.

(red)
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Z historie VUT

Prof. Ing. Dr. mont. Franti‰ek Pí‰ek, DrSc. et Dr.h.c.
Z cyklu „Rektofii VUT”

Na studijní rok 1929–1930 zvolil profesorsk˘ sbor
do ãela brnûnské ãeské techniky profesora Franti‰ka
Pí‰ka, pfiedního odborníka v oboru hutnictví a slévárenství.
Franti‰ek Pí‰ek se narodil dne 24. 4. 1886 v Praze –
Karlínû. Po maturitû na I. ãeské státní reálce v Praze
studoval strojní inÏen˘rství na praÏské technice. Po
ukonãení vysoko‰kolského studia v lednu 1910 pfiijal
Franti‰ek Pí‰ek místo asistenta pfii stolici horního
a hutního strojnictví na Vysoké ‰kole báÀské
v Pfiíbrami, kde setrval do fiíjna 1911. Bûhem pfiíbramského pobytu absolvoval jako mimofiádn˘ posluchaã
hutnick˘ odbor této vysoké ‰koly.

Dekretem prezidenta republiky ze dne 11. 1. 1921
byl Franti‰ek Pí‰ek jmenován mimofiádn˘m profesorem novû zfiízené stolice mechanické technologie
II. âeské vysoké ‰koly technické v Brnû. O tfii roky
pozdûji byl jmenován fiádn˘m profesorem.
Profesor Pí‰ek zaloÏil na brnûnské ãeské technice
V˘zkumn˘ a zku‰ební ústav pro slévárenství a úzce
spolupracoval s prÛmyslem jako poradce v oblasti Ïelezáfiství a slévárenství. Z podnûtu Franti‰ka Pí‰ka byl
v roce 1923 zaloÏen âs. odborn˘ spolek slévárensk˘,
jehoÏ pfiedsedou byl nepfietrÏitû aÏ do roku l949.
Profesor Pí‰ek je autorem ãetn˘ch projektÛ nov˘ch
a rekonstrukcí star˘ch sléváren u nás i v zahraniãí,

a Organisace sléváren se zvlá‰tním zfietelem na ãs. slévárensk˘ prÛmysl.
V letech 1934 a 1950 byl profesor Pí‰ek zvolen
pfiedsedou mezinárodního v˘boru slévárensk˘ch spolkÛ, v roce 1950 navíc také pfiedsedou mezinárodní komise pro zkou‰ení litiny. Byl rovnûÏ ãlenem komise
pro zfiízení âeskoslovenské akademie vûd. V roce

V letech 1911–1913 pracoval jako konstruktér v oddûlení horních a hutních strojÛ ve strojírnû
·kodov˘ch závodÛ v Plzni. Dal‰í ãtyfii roky byl zamûstnán v PraÏské Ïelezáfiské spoleãnosti ve Dvofie Králové
jako provozní inÏen˘r ve slévárnû. V roce 1917 se stal
správcem sléváren ‰edé litiny a Ïlut˘ch kovÛ ve
·kodov˘ch závodech PlzeÀ. Koncem roku 1919 byl
pfieloÏen jako ‰éf slévárny ‰edé litiny a Ïlut˘ch kovÛ
do Spojen˘ch strojíren v Hradci Králové, kdyÏ tyto závody pfie‰ly do rukou ·kodovky.
V roce 1920 pfiedloÏil Franti‰ek Pí‰ek na Vysoké
‰kole báÀské v Pfiíbrami dizertaãní práci s názvem
Slitiny jako konstruktivní materiál lit˘ch ãástí strojov˘ch. V lednu 1921 zde byl pak promován doktorem
báÀsk˘ch vûd (Dr. mont.).

napfi. slévárny ‰edé litiny v âs. Zbrojovce v Brnû, slévárny ocelové litiny v brnûnské Královopolské strojírnû,
slévárny Îelezáren mûsta Rokycan aj. Nejvût‰ím projektem pro zahraniãí byl projekt slévárny litinov˘ch
trub na 8 000 tun odlitkÛ pro Turecko.
Za podpory Masarykovy akademie práce provádûl
ústav pod vedením profesora Pí‰ka fiadu v˘zkumÛ,
z nichÏ je tfieba zmínit pfiedev‰ím v˘zkum ãeskoslovensk˘ch slévárensk˘ch pískÛ a zkou‰ky provádûné za
úãelem zji‰tûní nejvhodnûj‰ích metod pro mechanické
zkou‰ení litiny.
V˘sledky v˘zkumÛ publikoval profesor Pí‰ek v odborn˘ch ãasopisech domácích i zahraniãních. Kromû
toho je rovnûÏ autorem publikací vût‰ího rozsahu;
jedná se napfi. o knihy Litina, její v˘roba a zkou‰ení

1955 zaloÏil v Brnû Ústav fyzikální metalurgie âSAV.
Patfiil k zakladatelÛm Archivu pro dûjiny prÛmyslu,
obchodu a technické práce, kter˘ byl pfiím˘m pfiedchÛdcem Technického muzea v Brnû.
Profesor Pí‰ek byl dvakrát dûkanem odboru strojního a elektrotechnického inÏen˘rství âV·T v Brnû (v letech 1923–1924 a 1934–1935) a ve studijním roce
1956–1957 dûkanem fakulty energetické.
Za zásluhy o rozvoj nauky o kovech, zejména slévárenství, a za v˘znamn˘ podíl na budování VUT v Brnû
udûlila ‰kola profesoru Pí‰kovi dne 22. 4. 1966 ãestn˘
doktorát technick˘ch vûd. Profesor Franti‰ek Pí‰ek
zemfiel dne 10. 3. 1970 v Brnû.
PhDr. Renata KREJâÍ
Archiv VUT

Oznamujeme
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Kongres AESOP 2000 bude v Brnû
Mûstu Brnu a Vysokému uãení technickému se
dostalo v˘znamné pocty. Stanou se pofiadateli v˘roãního kongresu AESOP v roce 2000, kterého se úãastní
evrop‰tí, ameriãtí a asij‰tí urbanisté. Bylo tak rozhodnuto na zasedání národních zástupcÛ a v˘boru
AESOP ve ‰v˘carské Asconû a potvrzeno v holandském Nijmegen.

vzdûlání jeho ‰ífiením, podporou a zkvalitÀováním.
(Terciální, doktorandská studia)
•4. Vytvofiit progresívní pfiístup k urbanistickému
vzdûlávání na ‰kolách architektury a urbanismu za
úãasti odborníkÛ s ‰irok˘m zábûrem v konkurenci
zaveden˘ch ‰kol a jin˘ch akademick˘ch disciplín a odborností.

Zasedání AESOP v holandském Nijmegen
Asociace evropsk˘ch ‰kol urbanismu a územního
plánování AESOP – Association of European Schools
of Planning – vznikla v listopadu roku 1987
v Amsterodamu. Vze‰la z diskusí zakládajících ãlenÛ
a jejich zámûrÛ t˘kajících se evropské dimenze urbanismu a institucionální kooperace a integrace, které
byly proklamovány v Amsterodamu. PÛvodnû asociace
pouze západoevropsk˘ch ‰kol urbanismu pfiijímá
v souãasné dobû za ãleny ‰koly urbanismu a územního plánování z v˘chodní Evropy, ale i ze Spojen˘ch
státÛ americk˘ch, Izraele, Malajsie atd. V souãasné dobû má 146 ãlenÛ z 29 rÛzn˘ch evropsk˘ch zemí a 20
dal‰ích ãlenÛ v 8 zemích mimo Evropu. K nejdÛleÏitûj‰ím úkolÛm této rychle se rozvíjející organizace,
která pfiitahuje formou asociativního ãlenství urbanisty i z jin˘ch kontinentÛ, patfií:
•1. Artikulovat evropskou dimenzi v urbanistickém
vzdûlávání jako ãást procesu institucionální kooperace a integrace v Evropû s ohledem na perspektivu zvy‰ování profesionální mobility v rámci EU.
•2. Podporovat a roz‰ifiovat vy‰‰í urbanistické
vzdûlání v Evropû vzájemnou pomocí, vãetnû usnadnûní dialogu, v˘mûnn˘ch náv‰tûv a roz‰ífiení toku informací.
•3. Napomáhat rozvoji vy‰‰ího urbanistického

Od roku 1992 je AESOP organizován v Belgii jako
nezisková organizace, v jejímÏ zakládacím listû jsou cíle formulovány takto:
•1. Podporovat rozvoj v˘uky urbanismu a v˘zkum
na tomto poli.
•2. Vytváfiet kooperaci a v˘mûnu mezi ‰kolami
urbanismu v Evropû, harmonizovat uãební plány
a zrovnoprávnit diplomy a akademické hodnosti.
•3. Reprezentovat zájmy ‰kol urbanismu vzhledem
k národním a nadnárodním organizacím zvlá‰tû
v Evropû.
Nejv˘znamnûj‰í událostí v programu AESOP je kaÏdoroãní kongres, kde je konfrontováno ‰iroké spektrum práce jednotliv˘ch ‰kol. Zahrnuje prezentaci
vûdeckov˘zkumné a pedagogické práce i diskusi nad
jednotliv˘mi tématy vztahujícími se k urbanismu
a územnímu plánování, sociologii mûsta, sídelní
geografii, regionální problematice, ekonomii mûsta
atd. Kongres zahrnuje vût‰inou místní exkurze, obchodní jednání a setkání zájmov˘ch skupin. Koná se
v ãlensk˘ch zemích a jeho zamûfiení se mûní podle aktuálních podmínek. Konal se jiÏ na univerzitû
v Amsterodamu, Dortmundu, Reggio Calabria, Tours,
Oxfordu, Stockholmu, LodÏi, v Istanbulu, v Glasgow

a v Torontu, kde se úãastnili i ameriãtí a kanad‰tí
urbanisté, a v roce 1997 v Nijmegen v Holandsku.
V roce 1998 bude v portugalském univerzitním mûstû
Aveiru, v roce 1999 v norském Bergenu. Jeho pofiádání
se ujme ta univerzita, která má v oblasti urbanismu
dobr˘ zvuk.
Jako kaÏd˘ rok, náv‰tûvníci kongresu se zajímají
o místní urbanistickou problematiku a zpracovávali
místní studie. Zajímav˘m experimentálním polem byl
napfi. Ïivelnû rostoucí desetimiliónov˘ Istanbul, unikátní kulturní a historické prostfiedí s tfiistatisícov˘m
kaÏdoroãním proudem rurálních pfiistûhovalcÛ.
Istanbul je zvlá‰tní mûsto, kde heterogenita, koexistence, rozvoj a zmûny mûsta mohou b˘t sledovány
v unikátních urbánních podmínkách. Problematika
V˘chodu a Západu mohla b˘t sledována v sídle, které
spojuje dva kontinenty. Kongres ‰kol urbanismu se
konal v luxusním hotelu Marmara pod odbornou
zá‰titou fakulty architektury Yildizské technické univerzity, umístûné ve ãtvrti Besiktas. Kongres se stal
místem obchodních setkání a shromaÏdi‰tûm rÛzn˘ch
zájmov˘ch skupin v urbanismu. Tyto skupiny jsou
v rámci organizace velmi autonomní a snaÏí se bûhem
kongresu pfiedstavit svou práci a své ambice. Na jednání v Istanbulu pracovaly napfi. skupiny zamûfiené na
problematiku turistiky a územního plánování, skupiny
ochráncÛ Ïivotního prostfiedí ãi skupiny zkoumající
sociální aspekty zmûn vyvolan˘ch urbanistick˘m plánováním a jeho realizací. K tûm nejdÛleÏitûj‰ím patfiily:
• Historie mûst
• Urbanistická teorie
• Plánovací politika – zpÛsob fiízení urbánního
a metropolitního rozvoje
• Územní plánování, Ïivotní prostfiedí a jejich vliv
na turistiku
• Urbanistická tvorba
• Plánování infrastruktury
• Plánování v dynamickém kontextu:
• nová svûtová hierarchie a novû se objevující
regiony
• mûnící se role mûst
• problémy rÛstu mûst a chátrání nûkter˘ch ãástí
a jejich degradace
• problémy památkové ochrany mûst
• bydlení a rozvoj komunit
• Urbanistické plánování v podmínkách kulturní
a etnické heterogenity a kompatibility
• Urbanistické vzdûlávání: – zku‰enosti, tendence,
profesionální vize
Dal‰í kongres byl organizován Stfiediskem urbanismu na Strathclydské univerzitû v Glasgovû, které má
znaãné zku‰enosti s v˘ukou na vysoko‰kolské a postgraduální úrovni, pofiádá postgraduální kurzy urbánního rozvoje a ekonomiky a má prestiÏní doktorandsk˘ program v této vûdní a umûlecké disciplínû. Téma
kongresu v Glasgovû ve Skotsku byla regenerace okrajov˘ch regionÛ. Ta se soustfieìuje jak na urbánní, tak
na rurální oblasti, zku‰enosti s urbanistickou tvorbou
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a plánovací politiku v celé Evropû. Zvlá‰tní dÛraz byl
kladen na skotskou praxi, anal˘zu regionálního strategického plánování, místní reformu vlády, úspûchy
v regeneraci urãit˘ch lokalit vefiejného bydlení, roli
prÛmyslu a místních podnikÛ, potenciální pfiínosy
památkové ochrany mûst a jejich plánování, obnovu
a ochranu venkova podle politiky Evropského spoleãenství, nová sídla atd. Tato aktuální témata dodala
kongresu skotskou pfiíchuÈ, ale i delegáti z ostatních

Toronto

Oznamujeme
zemí ve sv˘ch vystoupeních nabídli zku‰enosti a problémy ke vzájemnému porovnání, a vyvolali tak intelektuální, vysoce odbornou debatu o politick˘ch
iniciativách a jejich zhodnocení.
XII. kongres AESOP se koná v ãervenci 1998 s tématikou vztahu profesionálÛ a vefiejnosti.
Pofiadatelem je univerzita v Aveiro, Portugalsko.
Bude se diskutovat nad problematikou urbanismu
jako profesionální aktivity za zvût‰ujícího se zájmu

Toronto
vefiejnosti, která se chce úãastnit na rozhodování o svém Ïivotním prostfiedí. To
se vztahuje k problematice profesionální
odpovûdnosti architektÛ a adekvátních
urbanistick˘ch postupÛ a metod na jedné stranû, na druhé stranû k budoucnosti národních plánovacích systémÛ
v kontextu zvût‰ujícího se v˘znamu lokálních, regionálních a nadnárodních
aktivit. Jsou pfiedbûÏnû navrÏeny tyto
odborné sekce:
•Budoucnost národních plánovacích
systémÛ
•Souãasn˘ systém plánování a role státu
a spoleãnosti
•Urbanistické vzdûlávání, profesionální
instituce a internacionalizace plánování
•Sociální legitimita plánování a její
budoucnost
•Profesionální odpovûdnost
a efektivnost práce urbanistÛ
•Konsensus ve v˘stavbû a souãasná praxe

Glasgow

spojeny s tématy „kompatibilita”, „heterogenita”,
„zmûna” a „nové regiony”. Vûdeck˘ program kongresu by mûl zahrnovat lokální a regionální problematiku v územním plánování, nové koncepce, problémy
endogenní a exogenní dynamiky, restrukturalizaci
a urbanistické problémy rozvoje. Zasedání v sekcích
budou vûnována i v˘uce urbanismu. Vûdeck˘ program kongresu sestává ze dvou plenárních zasedání,
ãetn˘ch paralelních jednání, v˘stavy projektÛ, map,

Kongres AESOP v roce 2000 bude vûnován prezentaci urbanistick˘ch, regionálních a územnûplánovacích projektÛ
a diskusi nad jejich problematikou. Dále
bude zamûfien na úlohu plánování
v pfií‰tím tisíciletí a na mûnící se roli subjektÛ, které do plánování vstupují. Ve
svûtû transnacionálních dimenzí restrukturalizace budou cíle kongresu

plánÛ, diagramÛ, obrazÛ a fotografií, diskusních klubÛ a kulat˘ch stolÛ a workshopÛ. Nové postupy a v˘zkum budou projednávány v tûchto sekcích:
•1. Environmentální politika a její vyhodnocování
•2. Urbanistická teorie a metody
•3. Strategické plánování
•4. Reformy postupÛ a sociální spravedlnost
•5. Regionální plánování
•6. RozmisÈování a návrh v urbanistické praxi
•7. Urbanistické plánování a urbanistick˘ v˘zkum
•8. Venkov a rurální komunity
Kongres se zamûfií na rozbor plánovací praxe
Evropského spoleãenství, národních postupÛ v této
oblasti u evropsk˘ch státÛ a na regionální a místní
zku‰enosti. Bude doplnûn doktorandsk˘m Workshopem,
kterého se úãastní postgraduální studenti urbanismu
z celé Evropy a nûktefií ameriãtí urbanisté. Navíc bude
organizován semináfi, kde se budou probírat do
hloubky nûkterá témata a modelové situace. Zde pÛjde pfiedev‰ím o hloubku probírané problematiky
relevantní k urbanismu, proto seminární skupiny
budou omezeny ve své velikosti.

Text a foto:
Doc. ing. arch. PhDr. Karel SCHMEIDLER, CSc.
Kontakt na organizaãní v˘bor kongresu:
tel. CZ-5-42142285, 42142286, fax CZ-5-42142125
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Noví majitelé titulu MBA

BBS FP VUT v Brnû jedním ze zakládajících ãlenÛ Asociace MBA ‰kol

Dne 9. února 1998 byl ‰estnácti absolventÛm studia Master of Business
Administration ve Freskovém sále Staré brnûnské radnice slavnostnû udûlen titul
MBA, kter˘ je zejména v zahraniãí povaÏován za velmi prestiÏní.

âerství drÏitelé titulu MBA

Pfies rok trvající vzájemná jednání mezi V·E v Praze, zastoupenou PraÏskou
mezinárodní manaÏerskou ‰kolou, VUT v Brnû, reprezentovan˘m Brno Business
School na FP, a âVUT v Praze, prostfiednictvím Masarykova ústavu vy‰‰ích studií,
vyvrcholila 21. ledna 1998 zaloÏením „âeské asociace MBA ‰kol”.

Trojlístek tûchto zakládajících ãlenÛ, ktefií mají své v˘ukové programy akreditovány zahraniãními partnersk˘mi ‰kolami z Velké Británie, tak reagoval na souãasnou situaci, kdy stále se zvy‰ující poptávka po kvalitních manaÏerech pfiivedla fiadu
institucí na my‰lenku poskytovat toto manaÏersko - marketingové studium napfi.
pomocí rÛzn˘ch korespondenãních a krátkodob˘ch kurzÛ ãi v˘cvikov˘ch programÛ.
Hlavním úkolem asociace je zaji‰tûní a udrÏení vysoké úrovnû studia MBA
v âeské republice. Po splnûní podmínek akreditaãního fiádu Asociace, kter˘ bude
k dispozici po závûreãné oponentufie v dubnu leto‰ního roku, bude umoÏnûno
ãlenství také dal‰ím vzdûlávacím zafiízením.
O tom, zda tato asociace ovlivní budoucí zájemce pfii v˘bûru instituce s tímto
vzdûlávacím programem, se budeme moci pfiesvûdãit aÏ v budoucnosti. Jedno je
ale jisté. Na celoÏivotní cestu za vzdûláním bychom se mûli vydat s prÛvodcem, kter˘ garantuje urãité záruky a kvalitu, nikoli s „levnou cestovní kanceláfií”.
Mgr. Andrea P¤EROVSKÁ

Slavnostní projev na promoci pronesl
také prorektor VUT prof. Ing. Jaroslav
KadrnoÏka, CSc.
Slavnostní ukonãení jejich nároãného tfiíletého studia na Brno Business
School Fakulty podnikatelské Vysokého RNDr. Vít Hladík pfiebírá z rukou
uãení technického v Brnû, organizova- dûkana Nottigham Business School
ného ve spolupráci s Nottingham Trent Martina Reynoldse Cenu Robina
University ve Velké Británii, probûhlo za Warda
úãasti v˘znamn˘ch pfiedstavitelÛ obou
institucí v ãele s prorektorem VUT prof. Jaroslavem KadrnoÏkou, dûkanem FP doc.
Karlem Raisem a dûkanem Nottingham Business School Martinem Reynoldsem.
V˘znamné ocenûní za své dosaÏené studijní v˘sledky získal student 3. stupnû
MBA – RNDr. Vít Hladík, kterému byla na této slavnostní promoci pfiedána Cena
profesora Robina H. Warda.. RNDr. Vít Hladík je tedy vedle Ing. Zbigniewa Macury,
Dr., MBA, kter˘ tuto cenu pfievzal v roce 1996, v pofiadí druh˘m studentem, jemuÏ
Nottingham Business School zajistí ãtnáctidenní studijní pobyt.
Vûfiíme, Ïe v‰ichni absolventi budou moci vyuÏít sv˘ch znalostí a vût‰inû z nich
otevfie titul MBA cestu k jejich dal‰ímu profesionálnímu rÛstu. V souãasné dobû,
kdy je patrn˘ sílící tlak konkurence, je jistû toto manaÏersko-marketingové studium
dobr˘m odrazov˘m mÛstkem k cestû na vrchol mezi nejúspû‰nûj‰í z úspû‰n˘ch.

Mgr. Andrea P¤EROVSKÁ
Foto: Pfiemysl JANÍâEK

Je‰tû pár slov o MBA
• Pfiedsedou âeské asociace MBA ‰kol byl na první dvouleté období zvolen Milan
Mal˘ z Vysoké ‰koly ekonomické v Praze.
• Studium MBA není v âeské republice, na rozdíl od nûkter˘ch jin˘ch zemí,
souãástí vysoko‰kolského systému, a proto se na nû nevztahují státní dotace.
• ·kolné se pohybuje od 100 000 do 250 000 korun za celé studium.
• Podmínkou pfiijetí je ukonãení alespoÀ bakaláfiského stupnû jakékoli vysoké ‰koly
a nejménû dvouletá manaÏerská praxe.
• Denní studium trvá vût‰inou jeden rok, studium bez pfieru‰ení zamûstnání dva
aÏ tfii roky.
• Absolventi zpravidla zastávají v˘znamné manaÏerské funkce.
Seznam institucí nabízejících studium MBA
1. PraÏská mezinárodní manaÏerská ‰kola pfii V·E Praha (PIBS)
2. MasarykÛv ústav vy‰‰ích studií pfii âVUT Praha
3. Business School pfii VUT Brno
4. âeské manaÏerské centrum âelákovice (anglicky)
5. US Business School Praha (anglicky)
6. Open University Praha (anglicky)
7. Newport University Czech and Slovak Ostrava
8. ManaÏerské centrum s. r. o. Ústí nad Labem
9. Francouzsko–ãesk˘ institut fiízení (francouzská obdoba MBA)
10. ESMA Barcelona, manaÏerská fakulta Praha
11. âeská zemûdûlská univerzita v Praze

MBA
MBA
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Quiet, please...

... známá vûta z tenisového svûta, kdy rozhodãí decentnû upozorÀuje
diváky na nevhodnost hluãného prostfiedí. Ve skuteãnosti se v‰ak jedná o velmi moudrou pobídku ke klidu, jelikoÏ hluk velmi naru‰uje soustfiedûnost hráãÛ a tím ovlivÀuje v˘kony na obou stranách tenisového dvorce.
Hluk je slovo, se kter˘m se v dne‰ní dobû setkáváme ãím dál více. A moÏno zcela kvalifikovanû fiíci, Ïe právem. Hluk je totiÏ, obecnû fieãeno, vysoce ‰kodliv˘m faktorem, na kter˘ se dosti ãasto zapomíná. ·kodí nejen v˘konÛm sportovcÛ pfii tenisov˘ch zápasech, ale také normálním nesportovcÛm v kaÏdodenním Ïivotû.
Hluk je nefiest, kterou s sebou pfiiná‰í moderní doba. Vyspûlé zemû provádûjí
v posledních letech fiadu opatfiení, jeÏ vycházejí z doporuãení v˘zkumníkÛ, ktefií
upozorÀují na moÏná nebezpeãí vlivem pÛsobení hluku a nabádají k prevenci.
Jedinû prevence na základû v˘sledkÛ badatelÛ mÛÏe tuto nefiest eliminovat a zabránit tak celé fiadû negativních traumatick˘ch jevÛ, provázejících moderní civilizaci.
S v˘zvou k vyhlá‰ení „Dne proti hluku”, a to 24.dubna 1996, se obrátila kanadská spoleãnost Right to Quite (Právo na ticho) mimo jiné i na âeskou republiku.
Dal‰í dÛkaz o tom, Ïe „akustick˘ smog” je skuteãnû aktuálním problémem dne‰ního svûta.
Studie vypracovaná ve Spolkovém úfiadu Ïivotního prostfiedí (Ústavu hygieny)
naznaãuje, Ïe hluk na pracovi‰ti patfií po koufiení k nejrizikovûj‰ím faktorÛm zpÛsobujících infarkt srdeãního myokardu. Hluk pÛsobí jako subjektivnû vníman˘ stresov˘ ãinitel, kter˘ kromû zatûÏování sluchov˘ch orgánÛ vyvolává stresové reakce
v lidském organismu.
Ochrana Ïivotního a pracovního prostfiedí je ãasto frekventované téma dne‰ní
doby a stává se jedním z hlavních úkolÛ kaÏdé spoleãnosti. Ale na hluk, kter˘ je jedním z podstatn˘ch faktorÛ v˘znamnû
ovlivÀujících úroveÀ Ïivotního a pracovního prostfiedí, se ãasto zapomíná.
Nebezpeãí hluku z hlediska zdraví
ãlovûka spoãívá v tom, Ïe vyvolává nejen
onemocnûní sluchového orgánu, ale silnû po‰kozuje nervov˘ a vegetativní
systém ãlovûka. Léãba v této souvislosti
znamená v˘znamné ekonomické ztráty.
Ochrana hluku je téma, které by si
samo o sobû zaslouÏilo nûkolik samostatn˘ch stránek. Jedná se totiÏ o velmi
‰irokou problematiku ochrany proti
hluku, jenÏ na nás pÛsobí ze v‰ech
stran. Napfi. hluk pronikající zvenãí
(okna), ze sousedních místností, kroãejov˘ hluk (pfienos podlahou – stropem),
hluk pfiená‰en˘ konstrukcí domÛ, dopravní hluk na komunikacích (Ïeleznice, silnice), hluk letadel, hluk pracovní
(vlivem technologick˘ch prvkÛ na pracovi‰tích – buchar, sekaãka apod.), zábavní (diskotéky) apod. A pro kaÏd˘
z tûchto hlukÛ potfiebujeme specifickou
ochranu.
Závûrem moÏno konstatovat, Ïe hluk
bezesporu tvofií problémy v Ïivotû dne‰ní spoleãnosti, a to nejen v âeské republice. Jedná se o ne‰var vyskytující se
ve v‰ech vyspûl˘ch zemích, které se jej snaÏí odstranit. DÛkazem toho je napfi. po
dva roky trvající spolupráce mezi Fakultou technologickou ve Zlínû (VUT Brno)
a Bradfordskou universitou (Anglie – Yorkshire). Spolupráce se t˘ká problematiky
tlumení hlukov˘ch polí, a to se speciálním zamûfiením na komunikace v‰eho druhu.
Souãasnû s tím je kladen zvlá‰tní dÛraz na zvuk pohlcující a zvuk nepropou‰tûjící

materiály, kdy snahou zvlá‰tû ãeské strany je vyuÏívat k tûmto úãelÛm recyklované
polymerní materiály.
Obû pracovi‰tû disponují ‰piãkov˘m technick˘m zafiízením a vynikajícím matematick˘m aparátem, k tomuto úãelu vytvofien˘m. A tak není divu, Ïe nejdfiíve podpofiily kaÏdou stranu zvlá‰È jejich zemû (u nás GAâR v r. 1995), a poté, co jsme na
mezinárodní konferenci v Liverpoolu prezentovali své v˘sledky a kdy anglická strana projevila zájem o spolupráci, zaãala s podporou jiÏ mezinárodní spolupráce
Britská rada v Praze (British Concil Prague). V prÛbûhu r. 1996 do‰lo za podpory
této Britské rady k nûkolika v˘znamn˘m náv‰tûvám obou univerzit a k v˘mûnn˘m
dvoumûsíãním vûdecko–v˘zkumn˘m pobytÛm doktorandÛ. V souãasné dobû se
pfiipravují dvû publikace pro Anglii a jedna pro USA a dále se intenzivnû pracuje na
mezinárodním projektu pro Evropskou unii v Bruselu.
Anglick˘ magazín SURVEYOR v fiíjnu 1997 pomûrnû ‰iroce informoval ãtenáfie
o aktivitách akustikÛ na Bradforské universitû a zároveÀ vyzdvihl pfiínos VUT Brno,
Fakulty technologické Zlín, pro jejich práci. A tak povaÏujeme za povinnost seznámit také na‰i vefiejnost s tûmito skuteãnostmi.
Katedra fyziky a materiálového inÏen˘rství ve Zlínû kromû tûchto v˘‰e popsan˘ch
aktivit fie‰í v˘znamné úkoly v oblasti ru‰iv˘ch vibrací, modelování akustick˘ch vlastností modelováním vrstevnat˘ch systémÛ, optimalizaci mikromembrán, optimalizaci such˘ch a mokr˘ch technologick˘ch procesÛ, zpracování usní a dal‰ích porézních materiálÛ apod.
Doc. Ing. Lubomír Lapãík, CSc.
Ing. Petr Bri‰, CSc.

Zástupci katedry fyziky a materiálového inÏen˘rství doc. Ing. Lubomír Lapãík,
CSc. a Ing. Petr Bri‰, CSc. pfii nedávné náv‰tûvû v akustické laboratofii Bradfordské
university (prosinec 1997).
Foto: Kyrill HOROSHENKOV
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Vzájemná spolupráce posílí region
Co nejvíce pfiiblíÏit v˘chovu a vzdûlávání vysoko‰kolsk˘ch odborníkÛ potfiebám praxe chtûjí
spoleãnû ZPS, a.s. Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky a Fakulta technologická VUT ve Zlínû.
Zúãastnûní tím hodlají pfiispût nejen k dal‰ímu rozvoji zlínského vysokého ‰kolství, zdej‰ích prÛmyslov˘ch podnikÛ, ale i k posílení celého regionu.
Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci, kterou
nejvy‰‰í pfiedstavitelé – Ing. Radomír ZboÏínek, generální fieditel ZPS, a.s., prof. Ing. Franti‰ek Trnka, CSc.,
dûkan FaME a doc. RNDr. Jifií Dostál, CSc., dûkan FT –
podepsali v pátek 13. února 1998, definuje moÏnosti
konkrétní spolupráce. Ze strany ZPS jde napfi. o úãast
pfii získávání grantov˘ch programÛ, pfii fie‰ení
v˘zkumn˘ch úkolÛ, diplomov˘ch seminárních prací
studentÛ, pfiedná‰ení vybran˘ch pracovníkÛ na fakultách, moÏnost absolvování doktorandského studia
atd. Fakulty hodlají spolupracovat pfii fie‰ení úkolÛ
v oblastech od fiízení a organizace v˘roby, pfies racionalizaci v˘robních postupÛ, softwarovou podporu v˘roby a fiízení, v˘zkum trhu aÏ po ekologické problémy.
Konkrétnû pÛjde napfi. o spolupráci pfii v˘voji a aplikacích CIM systému, fiídících systémÛ obrábûcích strojÛ a linek, konstrukci a v˘robu forem pro zpracování
polymerních materiálÛ, podíl na zpracování katalogÛ
a obchodní propagace a fiadu dal‰ích úkolÛ. Vzájemná
spolupráce bude probíhat na základû jednotliv˘ch
projektÛ a s pfiesnû stanoven˘m dosaÏen˘m pfiínosem. V˘sledky projektu budou exportnû posouzeny,
oponovány a jejich pfiínos vyhodnocen a odmûnûn.
Podobné smlouvy hodlají zlínské fakulty uzavfiít
i s dal‰ími v˘znamn˘mi podniky regionu.
Mgr. Vojtû‰ka KUPCOVÁ

Zleva dûkan Fakulty technologické ve Zlínû doc. RNDr.
Jifií Dostál, CSc.,
dûkan FaME Zlín prof. Ing.
Franti‰ek Trnka, CSc.
a generální fieditel ZPS, a.s.
Zlín Ing. Radomír ZboÏínek.
Foto: âTK

Náv‰tûva Josefa Luxe ve Zlínû
Dne 30. ledna 1998 nav‰tívil zlínské fakulty VUT
Brno místopfiedseda Vlády âR ing. Josef Lux. V besedû
s pracovníky a studenty Fakulty managementu a ekonomiky a Fakulty technologické pfiednesl úvodní slovo
k makroekonomick˘m souvislostem v˘voje ve vztahu
k programovému prohlá‰ení Vlády âR a odpovûdûl na
dotazy orientované na problematiku zemûdûlské politiky, vysokého ‰kolství a stavu legislativy. Pro nás jako
pracovníky VUT Brno je dÛleÏit˘ jeho v˘rok, kter˘ pfii
náv‰tûvû zaznûl: „Máme-li nûjaké bohatství, tak jsem
pfiesvûdãen o tom, Ïe je to na‰e kultura a vzdûlání.”

Ing. Vladimír RYTÍ¤
FaME

Malé ohlédnutí za plesem Fakulty strojní
Po nûkolikaletém odmlãení se uskuteãnil jubilejní 35. reprezentaãní
ples Fakulty strojní. Konal se 27. února 1998 v atraktivním prostfiedí
Interantional Business Centra, které získalo ocenûní Stavba roku 1997.
Zá‰titu nad plesem pfievzal dûkan Fakulty strojní prof. RNDr. Ing. Jan
Vrbka, DrSc., kter˘ spolu se zástupkyní studentÛ Evou Dobiá‰ovou úvodním slovem
ples zahájili. Ples poctil svojí úãastí i rektor VUT prof. ing. Petr Vavfiín, DrSc. s chotí.
Motem plesu bylo mládí a sport na Fakultû strojní, prezentované nejen vzornou
pofiadatelskou sluÏbou hráãÛ amerického fotbalu Alligators Brno, ale téÏ taneãním
vystoupením Cheerleaders Brno Alligators a taneãní skupiny Ego Vladimíra ·perlingra,
která je drÏitelem titulu mistra Evropy 1997 v moderním tanci.
K dobré náladû plesu pfiispûly i vytfiíbené hudební v˘kony orchestru Vladislava
Kerndla, diskotéky Edy Pohludka a Mistfiínské cimbálové muziky Ladislava Pavlu‰e.
Ukázky spoleãenského tance pfiedvedla taneãní ‰kola Danza manÏelÛ Janãov˘ch.
35. ples je za námi a nezb˘vá, neÏ tû‰it se na ples, kter˘ Fakulta strojní zam˘‰lí
uspofiádat 26. února 1999. Je milou povinností pofiadatelÛ pozvat na tento ples
v‰echny pfiátele a pfiíznivce Fakulty strojní VUT v Brnû a oãekávat, Ïe tento ples se
stane svojí spoleãenskou úrovní dÛstojn˘m startem k oslavám v˘roãí zaloÏení na‰í
vysoké ‰koly. Za pofiadatele plesu
Ing. Stanislav Jansa, CSc.
tajemník fakulty

Na snímku zleva: dûkan FaME prof. Trnka, dr.
·ojdrová – poslankynû Parlamentu âR, ministr Lux,
doc. Sáha – prorektor VUT, doc. Dostál – dûkan FT
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Dárek pro studenty

Studenti na Fakultû stavební si dnes mohou v˘skat, vÏdyÈ mají to, oã se studentÛm z jin˘ch ‰kol u nás zatím jen zdá – Studentské centrum pro rozvoj informaãních
technologií, které je prvním stfiediskem tohoto typu v âeské republice. Slavnostnû bylo otevfieno 18. února 1998.
Studentské centrum je v˘sledkem spoleãného projektu Fakulty stavební VUT a spoleãnosti ADIEMUS.
„Je dal‰ím zrníãkem, vloÏen˘m do rozvoje vzdûlanosti
a rovnûÏ praktickou ukázkou prolnutí ‰koly s praxí,”
komentoval pfii vernisáÏi vznik centra prorektor doc.
Petr Sáha. Zástupci Studentské komory neskr˘vali své
nad‰ení – jejich pfiedstavy se naplnily, koneckoncÛ se
mohli na spolupráci konkrétnû podílet a pfiispût vlastními nápady. Málokdy jsem sly‰ela z „vûãnû nespokojen˘ch” úst studentÛ vûty tak pochvalné a pozitivní jako pfii vernisáÏi. Pfii pohledu na místnost, kde se uÏiteãné spojuje s pfiíjemn˘m, se v‰ak není ãemu divit.

v˘m a softwarov˘m vybavením. Jejich budoucí zamûstnavatelé bezpochyby uvítají mladé odborníky, které
pfii nástupu nebudou muset zdlouhavû a sloÏitû
za‰kolovat pro práci s nejãerstvûj‰ími technick˘mi novinkami. Firma Adiemus spatfiuje hlavní smysl vzniku
tohoto centra v propojení mezi ‰kolou a praxí a vûfií,
Ïe jak mezi uãiteli a studenty, tak i mezi studenty a zástupci firem se bude rozvíjet obapolnû prospû‰ná spolupráce. V prostorách ‰koly a tfieba pfiímo ve studentském centru je moÏno pofiádat pracovní semináfie,
prezentace firem a organizovat setkání za cílem „burzy
pracovních míst”.

Útulné, kavárenské prostfiedí je pro studenty, ktefií
tráví mnoho hodin v nehostinn˘ch uãebnách, uÏ samo
o sobû vítanou zmûnou. Prostor je rozdûlen na dvû
oddûlené ãásti – jednu, fieknûme oddychovou, se stolky, Ïidlemi a barem, a druhou ryze pracovní s nainstalovan˘mi poãítaãi. Takto mÛÏe studentské centrum
plnit více funkcí – b˘t místem k neformálnímu setkávání studentÛ i uãitelÛ, pfiíleÏitostí k relaxaci a malému obãerstvení, samostudiu a pfiedev‰ím k práci na
poãítaãích.
Studentské centrum v souãasné dobû nabízí 10
pracovních míst s poãítaãi, ale jak mi sdûlil zástupce
firmy ADIEMUS ing. Zimmermann, v pfiípadû vût‰í
poptávky se tento poãet mÛÏe do budoucna zdvojnásobit. Nespornou v˘hodou je, Ïe studenti pfiímo na
své akademické pÛdû mají moÏnost nejen surfovat po
vlnách sítû Internet, ale seznámit se pfiedev‰ím s grafick˘mi aplikacemi ve stavebnictví, a to v‰e na v˘konn˘ch poãítaãích a za velmi slu‰né, pro studenty zcela
pfiijatelné ceny – 50 haléfiÛ za 1 minutu strojového ãasu pro studenty a 1 koruna pro ostatní (pfiístup na síÈ
Internetu je díky Fakultû stavební dokonce zdarma).
Vybudování studentského centra tak pfiiná‰í jeho
uÏivatelÛm v˘hody i do budoucna. Studenti si zde totiÏ roz‰ífií moÏnosti teoretické a praktické pfiípravy na
pracovní uplatnûní ve firmách s vyspûl˘m hardwaro-

V souãasné dobû si mohou studenti vyzkou‰et aplikace Microstation, Nemetschek, ArchiCAD a AutoCAD.
Ve spolupráci se sponzory se pfiipravuje prezentace
mnoha dal‰ích aplikací v˘poãetní techniky nejen pro
oblast stavebnictví. Pracovi‰tû pro videokonference
umoÏÀuje studentÛm spojit se slovem i obrazem se
sv˘mi partnery kdekoli na svûtû. Kromû toho Adiemus
nabízí dal‰í sluÏby – napfiíklad bezplatnou studentskou
inzerci, nahrazující klasickou nástûnku, kam studenti
mohou na dobu 30 dnÛ zadat svÛj inzerát. Hledejte ji
na internetové adrese www.adiemus.cz. Objevíte tam
také dal‰í informace o Studentském centru a poskytovan˘ch sluÏbách. Mezi jin˘m se na tûchto webovsk˘ch
stránkách mÛÏete podívat, jak to ve Studentském
centru vypadá a co se tam právû dûje. Místnost totiÏ
v reálném ãase snímá kamera.
Studentské centrum je otevfieno kaÏd˘ pracovní
den od 9 do 20 hodin, v pátek do 13 hodin a je volnû
pfiístupné vefiejnosti. Zb˘vá tak nakonec uÏ jen
otázka, jak velká bude kaÏdodenní náv‰tûvnost a zda
bude kaÏd˘ student mít moÏnost dostat se k poãítaãi.
To v‰ak ukáÏe následná praxe – moÏnosti, jak fie‰it
pfiípadn˘ pfievis poptávky se v‰ak vÏdy najdou, napfiíklad ve formû objednávek a rezervování pracovních
míst.

Skuteãnost a vize
Málokterá vysoká ‰kola si dnes mÛÏe dovolit zfiídit
podobné centrum, neboÈ spí‰e, neÏ by disponovala
voln˘mi, nevyuÏit˘mi prostory, zápasí naopak s jejich
nedostatkem. Fakulta stavební dlouho uvaÏovala, jak
naloÏit s prostory, které nûkdy v 80. letech opustila
Vojenská akademie. Nakonec – poãátkem roku 1997 –
se zrodil nápad, s nímÏ firma ADIEMUS oslovila vedení fakulty. A tak ve tfietím poschodí budovy A se v pomûrnû rychlé dobû my‰lenka pfiemûnila v ãin.

Zatímco Fakulta stavební poskytla prostory a pfiipojení na vysokorychlostní metropolitní síÈ Internet,
spoleãnost ADIEMUS za pfiispûní sponzorÛ vybudovala a vybavila interiér. I kdyÏ zafiízení mûlo plnit pfiedev‰ím praktické úãely, neopomnûlo se ani estetické
hledisko. Stûny interiéru v souãasné dobû zdobí velkoformátové fotografie dr. Borise Filemona a spoleãnost ADIEMUS chce jednou za 2 mûsíce v˘stavu umûleck˘ch dûl obnovovat. Uvítala by samozfiejmû i práce
na‰ich studentÛ z FaVU a Fakulty architektury.
”Látkov˘ strop je zatím jen doãasné fie‰ení,” prozradil prodûkan Fakulty stavební doc. Puchrík, k jehoÏ
kompetencím patfií i modernizace ‰koly. ”Rádi bychom v budoucnu odkryli a opravili prosklen˘ svûtlík
nahofie. Tím prostfiedí získá na vût‰í kráse.”
ADIEMUS také zam˘‰lí vytvofiit nad barem mezistrop s vytvofiením dal‰ího pracovního prostoru, více
oddûleného od ru‰nûj‰í kavárny.
(-yk-)

Informaãní systémy
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Experimentální GIS v ekonomice stavebních oborÛ
Informaãní technologie je uznávána jako jeden
z nejv˘znamnûj‰ích inovaãních faktorÛ souãasnosti.
Zachytit trendy v informatice, aplikovat je do rÛzn˘ch oborÛ vyÏaduje prostfiedí, které je pfiizpÛsobeno
k implementaci. Nûkteré aplikace jsou pfiístupné ‰irok˘m skupinám uÏivatelÛ, jiné jsou podmínûné disponibilností vûcn˘ch, znalostních a finanãních prostfiedkÛ. Jedna z informaãních technologií, která vyÏaduje sofistikovan˘ pfiístup, jsou Geografické informaãní systémy (GIS).
Ekonomie a management, jako obecné disciplíny,
v posledních letech doznaly zásadních a v˘znamn˘ch
zmûn. Proces pfiechodu na trÏní ekonomiku, kter˘ je
nûkdy zjednodu‰enû pojímán v souvislostech zmûn
vlastnick˘ch vztahÛ a automatick˘ch trÏních mechanizmÛ, postupnû ukazuje, jak selhávají v nûkter˘ch
oblastech jednoduché principy a nástroje nevhodnû
aplikované bez rozli‰ení.
Ve stavebnictví je fiada oblastí, které nevykazují charakter dokonal˘ch a banálních trhÛ s komoditami
a kde bûÏné trÏní mechanizmy nelze aplikovat bez
regulaãních mechanizmÛ. Investiãní procesy, projektové fiízení, rozhodování o lokalizaci staveb a zafiízení,
obchodování na trzích s pozemky a nemovitostmi
v úpadkov˘ch industriálních zónách, fiízení kvality staveb – rehabilitace, rekonstrukce, modernizace, budování sloÏité dopravní a technické infrastruktury, odstraÀování pfiíãin zhor‰ujícího se Ïivotního prostfiedí,
mûstské a regionální strategie a dal‰í interdisciplinární
ãinnosti vefiejn˘ch a soukrom˘ch subjektÛ jsou souãástí územních a stavebních systémÛ fiízení a správy,
které vyÏadují sloÏité technicko-ekonomické nástroje
pro pfiípravu rozhodování. Mikroekonomické teorie
se jednoznaãnû shodují v tom, Ïe nedokonalosti trÏních systémÛ jsou ovlivÀovány nedokonalostmi v informovanosti subjektÛ, tudíÏ i nedokonalostmi informaãních systémÛ na tûchto segmentech trhu.
Nedokonalost informaãních systémÛ je ovlivÀována
redundancí, nadbytkem informací, které jsou pfiijímány
i emitovány rÛzn˘mi subjekty, neschopností jejich
úãinné selekce a anal˘zy (ceny, kvalita a mnoÏství produktÛ, postavení konkurence, moÏné substituce, bariéry vstupu na trh, hranice v˘robních moÏností a dal‰í), kvalitou informací (jejich heterogenitou z hlediska
vypovídacích schopností ve vûcn˘ch a ãasoprostorov˘ch souvislostech), v nevyjasnûn˘ch sloÏit˘ch kompetenãních vlastnick˘ch vztazích (z nichÏ pramení
obavy ze zneuÏití privátních – individuálních – informací a v dÛsledku toho jejich nesnadná pfievoditelnost
do vefiejnû pfiístupn˘ch databází). Dostupnost informací na trhu pro v‰echny subjekty je znakem konkurenãního prostfiedí, dokonalého/nedokonalého trhu,
znakem v˘sadních a dominantních postavení subjektÛ
na trhu, znakem bariér pro vstup dal‰ích subjektÛ na
konkurenãní trhy, nelegálních/nelegitimních postupÛ
v operacích s pozemky a nemovitostmi, znakem neprÛhlednosti a ‰patné kontroly v rozhodovacích procesech. Investice do informaãních systémÛ jsou pro

spoleãnost velice efektivní.
Obchod s informaãními technologiemi je dobfie
rozvinut, podporuje v˘znamnû pozitivní trendy v jin˘ch odvûtvích, nicménû není vÏdy zárukou efektivního chování uÏivatelÛ nov˘ch technologií. Staãí, kdyÏ je
nesplnûna jedna z mnoha podmínek nasazení v˘poãetní techniky, a velké prostfiedky vloÏené do nákupu,
hardware, software, dat a komunikaãních systémÛ
jsou vyuÏity parciálnû – napfi. jsou vyuÏívány pouze
základní funkce systému nebo prostfiedky jsou vyuÏívány k jin˘m úãelÛm, vût‰inou inferiorním, neÏ pro ty,
pro které byly pÛvodnû urãeny, anebo (pfii zdlouhavém zavádûní v˘poãetní techniky) dochází k jejímu
zastarávání.
Zavádûní nov˘ch inovací vyÏaduje nestandardní
podporu osvícen˘ch fiídících pracovníkÛ s ‰irok˘m
rozhledem, která umoÏní anticipovat dynamiku rozvoje, pfiekonat stávající stereotypy v práci a my‰lení lidí,
ktefií mohou b˘t zmûnami pfiímo nebo nepfiímo dotãeni. Obavy z náhl˘ch zmûn jsou ãasto oprávnûné,
neboÈ dojde-li k vyboãení ze schématu rutinních ãinností a rutinního rozhodování, mÛÏe nastat kolaps
systému, v˘voj nemusí b˘t plynul˘, probíhá ve skocích
se znateln˘mi ztrátami. Pro kaÏd˘ proces je zapotfiebí
urãit˘ ãas, aby dozrál, byl pfiijat, aby se s nov˘mi my‰lenkami ztotoÏnili ti, ktefií nové vûci mohou prospût,
aby se eliminovaly ‰kodlivé efekty. V˘voj nelze zastavit, lze jej oddálit nebo lze situaci zkomplikovat, aby
nov˘ projekt byl po urãitou dobu nepfiijateln˘.
BûÏn˘m argumentem pfii zdÛvodÀování „odkladÛ”
jsou nedostateãné finanãní prostfiedky pro rozvoj nov˘ch technologií, rÛzné nevyjasnûné kompetence
schvalování na nákup v˘konn˘ch poãítaãÛ, které mohou slouÏit pro experimentální v˘zkum, na nákup
a update softwarov˘ch produktÛ, na pofiízení dat, ale
i na získání kvalifikovan˘ch pracovníkÛ na pracovním
trhu pro interdisciplinární spolupráci.
Tyto dûtské nemoci „managementu a správy” naznaãují, Ïe fiízení rozvojov˘ch programÛ je stále slabou stránkou v na‰em systému, kde pravidla mají málo stimulující a motivaãní charakter pro prosazování
inovací. Konkurenãní prostfiedí je v‰ak neúprosné.
V privátním sektoru subjekt bez v˘konn˘ch technologií a dobfie vybudovaného informaãního systému buì
obstojí, nebo neobstojí. V druhém pfiípadû ze svého
segmentu trhu odchází. Ve vefiejném sektoru tato pozice není tak zfiejmá. Neschopnost obstát v konkurenci se projevuje v del‰ím ãasovém období, napfi. u státní správy ekonomick˘m úpadkem mûsta, jeho ãásti,
regionu, nezájmem investorÛ o území s nejasn˘mi,
nekvantifikovan˘mi a nekorektnû vyjádfien˘mi zámûry
nebo s nekvalitními studiemi proveditelnosti, s nekonzistentní prozkoumaností území a se ‰patn˘m stavem správy a provozu infrastruktury, s heterogenními
pozicemi navazujících oborÛ a sluÏeb, s neschopností
stimulovat rozvoj a zabránit negativním aktivitám
v území apod. Na vy‰‰í správní úroveÀ se mohou problémy promítnout do oblasti harmonizace správních
standard s EU (nesplnûním srovnávacích kriterií

a ukazatelÛ) do oblasti harmonizace v˘ukov˘ch
programÛ, v sítích vzdûlávacích institucí atp. Je Ïádoucí, aby se do podvûdomí jak správních orgánÛ, tak
vzdûlávacích institucí dostala Evropská charta prostorového plánování, která je zásadním dokumentem
ovlivnûní organizace prostoru.
·koly, které neinvestují do rozvoje v˘uky v souladu
s poÏadavky praxe, se dostávají na okraj systému vzdûlávacích institucí, ztrácejí svoji dynamiku, stávají se
málo atraktivní pro region, pro odbornou oblast, do
které dodávají své „produkty” v podobû absolventÛ.
Postihnout kvalifikaãní a profesní trendy, které vyÏaduje praxe, a nalézt nové zamûfiení v oboru je permanentní ãinnost, kterou se musí ‰koly a fakulty zab˘vat
se v‰í váÏností a profesní zodpovûdností a v ‰irok˘ch
souvislostech, bez zbyteãn˘ch administrativních a procesních omezení. Iniciativa jednotlivcÛ by mûla b˘t
podloÏena dostateãn˘mi anal˘zami, expertízami,
experimentálním v˘zkumem, ovûfiováním prototypÛ
v˘uky, kooperací s praxí ve zpûtnovazebním systému.
BûÏnû se stává, Ïe tato iniciativa nemusí b˘t vÏdy
správnû pochopena tûmi, ktefií mohou ovlivnit implementaci nov˘ch rozvojov˘ch projektÛ, i kdyÏ existuje
institucionální podpora, která iniciuje VTR a která
mÛÏe, ale nemusí b˘t efektivnû vyuÏita.
O efektivní vyuÏití mezinárodní a domácí podpory
se pokou‰el v letech 1995–8 meziuniversitní t˘m VUT
Brno ve spolupráci s V·E Praha a âVUT Praha, kter˘
pracoval na TEMPUS projektu „Czech Real Estate
Management Education” (CREME) a mezifakultní t˘m
VUT Brno za úãasti Fakulty architektury a Fakulty stavební v rámci grantov˘ch projektÛ Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol „Implementace GIS v ekonomice inÏen˘rsk˘ch oborÛ stavitelství na FAST” a projektu
„Interdisciplinární pfiístupy fie‰ení prÛmyslov˘ch sídelních struktur”. ¤e‰itelé projektÛ dospûli k názoru,
Ïe GIS by mûl tvofiit interface mezi teoretick˘mi a aplikaãními disciplínami inÏen˘rsk˘ch stavebních oborÛ
a urbanisticko–architektonick˘ch oborÛ, jako geodézie
a kartografie, vodní hospodáfiství, pozemní komunikace, urbanismus a územní plánování, a mezi informaãními technologiemi, které se vyuãují v návaznosti
na pfiedmûty matematické statistiky, ekonometrie,
operaãního v˘zkumu, CAD stavebnictví a architektury.
Tûmto otázkám byla vûnována také pozornost na semináfii Meziuniverzitního programu studií budoucností (MPSB), kter˘ se konal na Fakultû stavební jiÏ
v roce 1997 pod názvem „Prostorov˘ rozvoj, technická infrastruktura a krajina 21. století”, s doprovodn˘m
programem „Experimentální matematické modelování na poãítaãích”. Velk˘ zájem odborníkÛ z celé republiky ukázal, jak populární je téma spojení strategií
v technick˘ch a ekonomick˘ch disciplinách s GIS technologiemi a matematick˘m modelováním a informatikou. Podobná akce by mûla probûhnout i v roce 1998.
Mezinárodní spolupráce, která existuje více jak tfii
roky s vysok˘mi ‰kolami v Anglii a Irsku, se dále roz‰ifiuje o francouzské vysoké ‰koly, které mají svÛj vlastní zajímav˘ pfiístup k fie‰ení tûchto problémÛ.

21

Studentsk˘ koutek
„Ostfie” sledovaní studenti aneb
Jak se Ïije na‰í vysoko‰kolské mládeÏi

Je‰tû pfied nedávnou dobou, v direktivnû plánované
ekonomice, GIS technologie nebyly velmi roz‰ífieny,
v˘konná technika a sofistikovan˘ software byly nedostupné. Prudká zmûna nastala jiÏ na poãátku ekonomické transformace, zlep‰ila se dostupnost ke ‰piãkové
technologii.To v‰ak neznamená, Ïe samotné pofiízení
‰piãkov˘ch produktÛ zajistí jejich efektivní vyuÏití v ‰irokém spektru aplikací na ekonomické problémy.
Zatímco technické disciplíny, napfiíklad v síÈov˘ch
odvûtvích technické infrastruktury, zachytily pomûrnû
rychle trend aplikací GIS technologií, ekonomické
systémy jsou v defenzívû. Omluvou je snad to, Ïe topologické-geometrické operace, deskripce a vizualizace prostorov˘ch informaãních systémÛ, prostorová
anal˘za a modelování technick˘ch systémÛ jsou lépe
pfiizpÛsobeny technickému fie‰ení neÏli ekonomick˘m
anal˘zám a tradiãním ekonomick˘m teoriím. Vût‰ina
aplikací v fiídící praxi se v souãasné dobû soustfieìuje
na dokonãení projektÛ prostorové pasportizace, evidence, na integraci GIS do podnikov˘ch informaãních
systémÛ. Podpora specializovan˘ch softwarov˘ch firem na GIS technologie pfii za‰kolování uÏivatelÛ je
pomûrnû silná, v˘znamná a efektivní. Rozvíjí se i spolupráce se ‰kolami. Pfiechod z plo‰ného nasazení v˘poãetní techniky a integrovaná fie‰ení IS na ãasoprostorové rozhodovací procesy bude následovat.
Ekonomické systémy, které vyuÏívají kromû v˘‰e uveden˘ch procedur modelování rozhodovacích procesÛ
v hierarchizovan˘ch systémech, ”mûkká” data, ”fuzzy
procesy” a zasahují do procesu ”reinÏen˘ringu”, mají
v˘chozí pozici sloÏitûj‰í. Nûkteré softwarové produkty
jsou pro ekonomické aplikace pfiátelské, aplikace
v bankovnictví, poji‰Èovnictví, v obchodû, ve správû
majetku se mnoÏí a zasahují stále do nov˘ch sfér fiízení.
Stavební obory nezÛstávají stranou. Z postupu fie‰ení projektu vypl˘vá, Ïe je nutno splnit dvû hlavní
podmínky nutné pro realizaci zámûru aplikace GIS do
ekonomiky stavebních oborÛ. První zasahuje do teoretické a metodologické oblasti a pfiedstavuje integrování identifikovan˘ch nosn˘ch problémÛ a nástrojÛ fiízení prostfiednictvím úloh do modelov˘ch procedur
GIS, druhá podmínka pfiedstavuje voln˘ pfiístup k datÛm ve vybran˘ch experimentálních oblastech. Zatímco prvou oblast pokr˘vá spolupráce s domácími vysok˘mi ‰kolami a zahraniãními univerzitami, které se zab˘vají anal˘zou vybran˘ch rozhodovacích procesÛ,
druhá oblast, která pfiedstavuje spolupráci s praxí, je
dosud málo rozvíjená.
V souãasné dobû se vstupuje do dal‰í fáze implementace v˘stupÛ experimentÛ z rozvojov˘ch fakultních v˘ukov˘ch programÛ. Tato fáze je novou experimentální etapou, ve které se ovûfií pfiednosti souãasného systému vzdûlávání v kombinaci s poznatky fie‰itelského t˘mu a nov˘ch pfiístupÛ na‰ich partnersk˘ch
univerzit.
Doc. Ing. Igor BABIâ, CSc.
Fakulta stavební, VUT Brno

âást 2. ÎIVOTNÍ HODNOTY, VZTAHY A VOLN¯ âAS
5. mít ãas a moÏnosti vûnovat se sv˘m zájmÛm
6. dostatek penûz
7. Ïít beze spûchu a shonu
8. zaloÏit rodinu
9. dosáhnout vysokého vzdûlání
10. mít zajímavou práci
11. b˘t prospû‰n˘ jin˘m
12. b˘t uznáván

V minulém ãísle jsem otiskli první ãást pfiíspûvku
Mgr. ZdeÀka Honse, vedoucího Ústavu kultury a sportu
FEI, v nûmÏ autor podal úvodní informace o prÛzkumu
mezi vysoko‰kolskou mládeÏí na Fakultû elektrotechniky a informatiky. V následující 2. ãásti se dozvíte
o dal‰ích okolnostech i v˘sledcích zmínûného projektu.
Cel˘ projekt byl tedy na svûtû a s ním dal‰í a dal‰í
problémy, ale i podnûty, podané ruce, chuÈ udûlat nûco prospû‰ného, i kdyÏ zatím neobvyklého. Chybûly
v‰ak prostfiedky na rostoucí náklady, zejména papír
potfiebn˘ na testy i jejich vyhodnocování. Pfiekvapivû
se mi dostalo pomoci od lidí, ktefií vedle své obchodní ãinnosti dokázali neb˘t lhostejni k situaci kolem
drogové scény, alkoholu a koufiení, a s povdûkem pfiijali zprávy o tom, Ïe se na Fakultû elektrotechniky
a informatiky VUT r˘suje nûco, ãemu je skuteãnû tfieba vûnovat pozornost, co má smysl a vyÏádá si dlouhodobûj‰í pozornost. ObdrÏel jsem papír v hodnotû
10.000,- Kã od firmy Autobalvin, dovozce automobilÛ
Daewoo, U ãerveného ml˘na 3 v Brnû, které tímto nesmírnû dûkuji, neboÈ se skuteãnû jednalo o pomoc
v pravou chvíli.
O projektu se hovofiilo nejen mezi studenty, ale
i mezi pedagogy, ktefií se o problematiku studentÛ zaãali zajímat a chodili konzultovat svÛj postup, radit se
o sv˘ch moÏnostech pomoci. Dávali najevo své sympatie snahám, které kolektiv Kabinetu kultury vyvíjel
pro zlep‰ení situace v studentské komunitû, v jejich
vztazích k sobû sam˘m, ke studiu, ‰kole a svému okolí.
Abychom se dostali v projektu o krÛãek dále, zamûfiili jsme se na Ïivotní styl a rizikové chování studentÛ, na Ïivotní hodnoty, které vyznávají. Nabídli
jsme studentÛm 12 Ïivotních hodnot, které mûli sefiadit podle dÛleÏitosti a pfiifiadit jim odpovídající body.
V˘poãtem aritmetického prÛmûru byl pro kaÏdou poloÏku získán jedin˘ souhrnn˘ údaj, tzv. skóre. âím více
bodÛ údaj dosáhl, tím byl pro respondenty v˘znamnûj‰í. Z následující pofiadí mÛÏeme vyãíst, které hodnoty studenti více ãi ménû upfiednostÀují:
1. péãe o zdraví
2. Ïít v pohodû s okolím
3. mít ãas pro pfiátele a rodinu
4. zdravé Ïivotní prostfiedí

Z vypoãteného skóre vyplynulo, Ïe v‰echny uvedené hodnoty jsou pro studenty velmi dÛleÏité, neboÈ
i poloÏky jmenované na posledních místech si jako v˘znamné vybralo více neÏ 50 % respondentÛ. Pfiesto
nejpfiitaÏlivûj‰í byla hodnota zdraví a potfieba spoleãenské pohody.
Dal‰ím sledovan˘m ukazatelem byla spokojenost
studentÛ ve vztahu k rÛzn˘m oblastem jejich Ïivota.
Na prvním místû se objevuje dûtství, následují vztahy
k pfiátelÛm, zdraví, partnersk˘ vztah, studium a finanãní situace. Dvû poslednû jmenované poloÏky jsou
negativnû hodnoceny více neÏ 50 % studentÛ. V dal‰ím období chceme tento faktor hloubûji analyzovat,
aby se stal pfiedmûtem dal‰ího ‰etfiení a úvah. VÏdyÈ
vztah ke studiu a spokojenost studentÛ vytváfií image
‰koly a v˘znamnû pfiispívá ke studijním v˘sledkÛm.
Dal‰í oblastí, kterou se dosud nikdo nezab˘val,
jsou tzv. volnoãasové aktivity studentÛ na‰í ‰koly. Ve
svém volném ãase dávají studenti pfiednost pfieváÏnû
aktivním formám odpoãinku. Nejãastûji je to sportovní a pohybové vyÏití a rovnûÏ ãinnosti, které lze shrnout pod pojem „dal‰í sebevzdûlávání” :
1. sport
2. sebevzdûlávání
3. kulturní ãinnost (ãetba, kino, televize, divadlo,
hudba)
4. spoleãenské ãinnosti (tanec, náv‰tûvy pfiátel)
5. koníãky (sbûratelství, rybafiení, kutilství)
6. cestování
7. pasivní odpoãinek
8. rodinné ãinnosti (napfi. hra s dûtmi)
9. práce za úãelem v˘dûlku
10. ostatní ãinnosti
Znepokojující skuteãností je 11 % nevyhranûn˘ch
studentÛ, ktefií nemají Ïádnou oblíbenou volnoãasovou aktivitu! KdyÏ k tomu pfiipoãteme pomûrnû oblíben˘ pasivní odpoãinek, jak˘m je leno‰ení, není to
pfiíli‰ dobrou vizitkou na‰í studující mládeÏe.
Pfií‰tû si rozebereme rizikové chování a pohovofiíme o denním ãasovém rozvrhu. Budu se snaÏit zareagovat na nejãastûj‰í dotazy, kter˘mi mû prostfiednictvím e-mailu, eventuálnû pfii individuálních konzultacích oslovujete. Tû‰ím se na v‰echny va‰e dal‰í dotazy
a podnûty.
Mgr. Zdenûk Hons
e-mail: hons@ukus.vutbr.cz
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Kulturní události mûsta Brna objektivem Anny Peckové
První tfii mûsíce nového roku probíhaly v Moravské galerii v orientálním stylu.
Atmosféru zemû vycházejícího slunce, kde nedávno probûhly zimní olympijské
hry, pfiipomenulo nûkolik v˘stav.
Tou první byla v˘stava fotografií Jindfiicha ·treita, nazvaná Japonsko – lidé
z Akagi. K vidûní byla od 20. ledna do 1. bfiezna v prostorách MístodrÏitelského
paláce.

PÛvodní barvou japonského porcelánu byla modrobílá, která zdobí i tuto elegantní vázu
na snímku. K oblíben˘m dekorÛm patfiily motivy pfiírody. Bambus, slivoÀ, borovice nebo
kamélie symbolizovaly zimu, sakura jaro, narcis léto a chryzantéma podzim.

Znám˘ fotograf Jindfiich ·treit na vernisáÏi v˘stavy vûnované Japonsku

Brnûn‰tí náv‰tûvníci mûli od 29. ledna jedineãnou pfiíleÏitost zhlédnout v prostorách UmûleckoprÛmyslového muzea mistrovská díla japonského porcelánu.
Jak fiekl autor v˘stavy, Filip Suchomel, fieditel Sbírky asijského umûní Národní
galerie (na snímku s fieditelkou Moravské galerie PhDr. Kaliopi
Chamonikolasovou), japonsk˘ porcelán má b˘t první vla‰tovkou ve snaze pfiedstavit ‰iroké vefiejnosti asijské umûní z ãesk˘ch, moravsk˘ch a slezsk˘ch sbírek.
V˘stava tak pfiiná‰í poprvé v historii ucelen˘ soubor starého japonského porcelánu z na‰ich hradÛ, zámkÛ, muzeí i galerií. Exponáty pochází z praÏské
Národní galerie a Náprstkova muzea.
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K poznání jiné orientální
kultury pfiispûje kniha
INDIE – Bohové a lidé,
vydaná Moravsk˘m zemsk˘m muzeem a nakladatelstvím SWAN
s podporou nadace Litera.
Dr. H. KníÏková (editorka) a dr. H.
Preinhaelterová (spoluautorka) pfiedstavily
knihu 12. února 1998 v Dietrichsteinském
paláci. Setkání se zúãastnil také Shari
Girish Dhume, velvyslanec Indické republiky v âR, a Prof. Ing. P. Vavfiín, DrSc., ãlen
ãestného v˘boru nadace Litera.

Svûtov˘ den
grafiky
KaÏdoroãnû b˘vá 27. duben celosvûtov˘m svátkem pro ‰irokou kulturní
vefiejnost, zejména v‰ak pro v‰echny
grafiky – designéry, pro grafická studia,
jejich spolupracovníky i pro v‰echny
uÏivatele grafick˘ch forem vizuálních
komunikací. Tento v˘roãní den svého
zaloÏení v roce 1963 prohlásila ICOGRADA – Mezinárodní rada organizací grafického designu – za World Graphics
Day.
V âeské republice bude pfiipomínán
svûtov˘ den grafiky teprve potfietí.
Letos stejnû jako loni probûhne v fiadû grafick˘ch ateliérÛ den otevfien˘ch
dvefií a zejména v Praze a Brnû se uskuteãní diskusní pofiady o zajímavostech
i problémech ‰iroké oblasti vizuálních
komunikací.
Oslavy Svûtového dne grafiky v pondûlí 27. dubna 1998 se stanou prologem
18. roãníku Mezinárodního bienále grafického designu Brno 98, kdy bûhem tfií
letních mûsícÛ se mûsto Brno stane
„hlavním mûstem grafického designu“.
(-yk-)

K dal‰ímu poznání japonského umûní a kultury bezesporu pfiispûla také v˘stava fotografií cestovatele, spisovatele a fotografa ZdeÀka Thomy, nazvaná Kouzlo japonsk˘ch zahrad. Zdenûk Thoma, kterého na‰eho fotoreportérka zachytila pfii vernisáÏi, konané 28. ledna ve v˘stavní síni Obce architektÛ, nav‰tívil jiÏ 24 asijsk˘ch zemí a tento divukrásn˘ kontinent ho
nepfiestává stále pfiitahovat. Hodlá se tam znovu vracet a objevovat dosud neznámá místa. Jeho fotografie, na nichÏ zvûãnil umûleckou krásu japonsk˘ch zahrad, vy‰ly v obrazové publikaci Umûní japonsk˘ch zahrad, vydané v Argu v roce 1996.

Z cest
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Sled Dogs of Alaska

Pes pfii‰el na Alja‰ku uÏ pfied dávn˘mi vûky ze
Sibifie spolu s ãlovûkem, jehoÏ pravlast tehdy je‰tû nebyla oddûlena od Alja‰ky prÛlivem zvan˘m BeringÛv.
Psi tu pak po tisíce let slouÏili ãlovûku k lovu i k pfiepravû nákladu. Pro Evropany objevili Alja‰ku Rusové
v roce 1741, av‰ak do jejího nitra pronikli aÏ koncem
století – s pomocí psÛ.
Poãátkem 19. století od v˘chodu pfiicházeli na
Alja‰ku a sousední Yukon obchodníci a lovci koÏe‰ináfiské Spoleãnosti Hudsonova zálivu. Bez psÛ by byl
jejich Ïivot v ledov˘ch pustinách a pralesích zhola nemoÏn˘. Bez psÛ se na Severu neobe‰la ani ruka zákona. PfiedchÛdci legendární Královské kanadské jízdní
policie pouÏívali psí spfieÏení od roku 1873. Místní
psovodi a jejich psí smeãky provázeli polární prÛzkumníky a pozdûji i v˘pravy horolezcÛ, zdolávajících
alja‰ské velikány. KdyÏ v poslední ãtvrtinû 19. století
vypukla na Alja‰ce a na Yukonu Zlatá horeãka, psi
pfiepravovali pro zlatokopy po‰tu a nezbytné zboÏí
a hledali s nimi nová nalezi‰tû. PsÛ se v‰ak ve zlatokopeck˘ch táborech nedostávalo, a tak se pfiíleÏitosti
chopili rÛzní podnikavci. Nebyl pr˘ si pfied nimi jist
Ïádn˘ „vofií‰ek” vût‰í neÏ kokr, kterého zahlédli v ulicích dalekého San Franciska nebo Seattlu. I tento psí
„import” zfiejmû pfiispûl k tomu, Ïe dnes je na Alja‰ce
a Yukonu ãistokrevn˘ch psích ras jako ‰afránu.
V letech druhé svûtové války byla ve‰kerá sluÏba se
zápfiahem psÛ na Alja‰ce velmi rychle nahrazována
letadly a pozdûji motorov˘mi sánûmi. Psovodi se sv˘mi

Kdo by nevyuÏil pfiíleÏitosti nav‰tívit chovnou a v˘cvikovou stanici sáÀov˘ch psÛ? Mnû se to povedlo
v národním parku Denali, v samém srdci Alja‰ky.
Seznámil jsem se tu s chovateli i s jejich svûfienci a získal jsem tak informace z první ruky. Chov psÛ tu není zaloÏen na ãistokrevné rase malamutÛ, ba ani na
kfiíÏencích jin˘ch urozen˘ch psÛ s rodokmenem. Psi
vybraní pro chov musí mít fiadu kladn˘ch vlastností,
zejména musí b˘t rádi ve spoleãnosti lidí. Musí b˘t
houÏevnatí, vytrvalí, odolní proti extrémním klimatick˘m podmínkám. Jejich srst nesmí b˘t dlouhá, ani
jemná, aby se v zápfiahu nepfiehfiáli a neobalovali se
namrzajícím snûhem. Jsou krmeni jednou dennû, obvykle veãer. V dobû mimofiádné zátûÏe dostávají navíc
dávky su‰ené ryby nebo loje a proti dehydrataci pak
kdykoliv vodu, do které se pfiimíchává trocha smûsi
obilnin, masa a ryb.
Pes, kter˘ se projevuje jako moÏn˘ vÛdce psího t˘mu, je cviãen ãastûji neÏ ostatní. Ani zdaleka to neb˘vá nejvût‰í pes. Zato musí bez obav snést za sebou celou povykující smeãku. Musí bezchybnû a okamÏitû
reagovat na v‰echny povely „mushera” – psovoda.
Zná jízdní trasy, dokáÏe najít tábory a stráÏní stanice,
pfii pfiechodu toku pfiedem vycítí moÏné nebezpeãí
tenkého ledu, pod vrstvou nového snûhu spolehlivû
vystopuje ujeÏdûnou starou trasu.
Za pozornost stojí i samotné sánû. K jejich stavbû
se pouÏívá alja‰ská bílá bfiíza nebo dováÏen˘ dub, jasan ãi bíl˘ ofiech. Jednotlivé ãásti se spojují prouÏky

na VUT v Brnû

surové hovûzí kÛÏe, aby konstrukce byla nejen pevná,
ale také pruÏná. Odolnost skluznic proti opotfiebení
zvy‰ují pásy z oceli nebo plastu. NejtûÏ‰í pfiedmûty se
ukládají vespod nákladu a do zadní ãásti sání, aby se
sníÏilo jeho tûÏi‰tû.
Cel˘ náklad je pfiekryt nepromokavou plachtou a provazci dobfie upevnûn. Pfied jízdou jsou sánû uvázány
pevn˘m lanem ke stromu nebo kÛlu, aby neklidná

Lehké, pevné, pruÏné sánû. Alja‰ka.

smeãkami dodnes konají stráÏní sluÏbu proti pytlákÛm
v národních parcích ãi záchrannou sluÏbu v horsk˘ch
oblastech s velkou náv‰tûvností vyznavaãÛ zimních
sportÛ. Vznikl tu a daleko do svûta se roz‰ífiil nov˘
druh sportu – závody psích spfieÏení nebo terénní jízdy na sáních se zápfiahem psÛ jako nebûÏn˘ zpÛsob
zimní rekreace.

Psí chovanci stfiediska v Denali.

Pfii zmínce o sáních se zápfiahem psÛ si asi vût‰ina
z nás pfiedstaví krajiny obepínané severním polárním
kruhem. První takovou psí smeãku jsem spatfiil teprve
na Alja‰ce, na zálesáckém ranãi v divoãinû povodí
Copper Riveru, obrovité Mûdûné fieky. Pfii mûsíãním
putování touto krásnou zemí Severu jsem pak vídával
dal‰í sáÀové psy – the sled dogs of Alaska, o kter˘ch
tu nabízím vyprávûní.

smeãka nevyrazila bez kontroly. Nadto se pouÏívá
ná‰lapn˘ pedál s ocelov˘m hákem, zvan˘ „medvûdí
pracka”, kter˘ pfii pfiíli‰ rychlé jízdû slouÏí jako brzda
nebo kotva, pokud to terén umoÏÀuje. Nûkdy musherovi nezb˘vá neÏ sánû pfiekotit. Poãáteãní rychlost,
kterou psí smeãka nasadila, se po nûkolika kilometrech zvolÀuje a pfiechází do tempa, které se pak podle charakteru trasy udrÏuje stejné i po nûkolik hodin.
PrÛmûrná rychlost jízdy b˘vá asi 10 km za hodinu
a celková denní trasa asi 50 km. Jinak je tomu v ãerstvém snûhu, kdy musher nejednou musí smeãku
a sánû uvázat a zasypanou trasu nejdfiíve pro‰lapat
snûÏnicemi. Na dobfie projeté trase kaÏd˘ pes utáhne
asi 50 kg nákladu, tedy víc neÏ sám váÏí.
Podívejme se na start psí smeãky. Musher se rozkroãmo postavil zády ke kotci. Ráznû otevfiel dvífika
a pes vyrazil jako stfiela. Musher ho popadl za obojek,
a aby ho pes nepovalil, zvedl ho na zadní nohy a rozbûhl se s ním k sáním. Jedním hmatem mu pfietáhl
pfies hlavu postroj, zhotoven˘ z nylonové ‰ÀÛry s jádrem z akrylové pûny, a pfiipjal k taÏnému popruhu.
Neklidn˘ pes je sam˘m ‰tûstím, Ïe nebyl opomenut,
rázem jako beránek! V ohlu‰ujícím kraválu psisek, na
která se zatím nedostalo, jsou zapfiaháni dal‰í tahouni. Obvykle jich b˘vá pût aÏ dvanáct. Musher, pevnû
stojící na lyÏinách na zádi saní, povolil jisticí lano napjaté k prasknutí. „HIKE!!!” Rozjívená psí smeãka,
vûtfiící povyraÏení, vystfielila s jekotem jako kluci ze
‰koly! Foto a text: Doc. Ing. Vladimír Ustohal, CSc.
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