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Univerzitě se podařilo získat dotaci devět milionů korun od Jihomoravského kraje na vybudování Akademické zahrady v areálu Zahradnické fakulty v Lednici. Zahrada se
bude rozkládat na ploše 0,6 hektaru a bude
sloužit jak pro výuku studentů, tak jako experimentální pracoviště. Současně bude sloužit
k prezentaci nových technologií, materiálů
a sortimentů, uplatnitelných při úpravách veřejného prostoru měst a obcí. Díky spolupráci
s krajem jsme v letošním roce získali budovu
bývalého zahradnického učiliště v Lednici, kterou budeme rekonstruovat a získáme tak ucelený kampus pro Zahradnickou fakultu, uvedl
rektor prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Představitelé Jihomoravského kraje uvažují o další

spolupráci s univerzitou na realizaci projektu
Komunální akademie pro oblast veřejné zeleně
a péče o krajinu, která by rozšiřovala odbornou
přípravu pracovníků státní správy i samosprávy
v této oblasti.

V Lednici
bude
Akademická
zahrada

V úterý 6. října 2009 se v minigalerii Hrášek
MZLU v Brně-Černých Polích konala vernisáž
výstavy Krajina a les. Autor obrazů Ing. Jan
Jaroš je členem Unie výtvarných umělců Olomoucka a absolventem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně z roku 1950.
Výstava představila stručný průřez dílem auto-

ra, zejména část jeho tvorby zaměřenou na lesy
a krajinu. Výstava zde byla umístěna do 15. listopadu 2009. Výstavní prostor minigalerie je
otevřen každý všední den od 9 do 16 hodin.
Do konce roku se zde objeví ukázky studentských prací a po Novém roce budou vystaveny
fotografie Pavla Popelky.

Krajina a les
– výstava
v minigalerii
Hrášek
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Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně má nového
kandidáta na rektora
V pondělí 12. října 2009 se uskutečnilo na MZLU
v Brně veřejné zasedání Akademického senátu univerzity, na kterém se představili čtyři
kandidáti na funkci rektora pro období 2010 až
2014. V návrhovém kole voleb bylo navrženo
více kandidátů, ale někteří z nich nominaci nepřijali. Během veřejného zasedání se postupně
představili doc. Dr. Ing. Petr Brunecký, prof. Ing.

Mezinárodní konference
o využití genomiky
a proteomiky v zemědělství

Pomoc
oblastem
postižených
povodněmi

Rektor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Jaroslav Hlušek nabídl v červenci tohoto roku krizovým štábům pro oblasti
postižené povodněmi bezplatnou pomoc v těchto oblastech:
• Hodnocení stability a vitality dřevin
• Rozbory vody
• Dřeviny pro novou výsadbu
• Obnova ovocných výsadeb
• Spolupráce se studenty na projektech ke

Jaroslav Hlušek, CSc., prof. Ing. Ladislav Zeman,
CSc., RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D. Po přednesení své vize o dalším směřování univerzity
odpovídali na dotazy přítomných členů akademické obce. V tajném hlasování pak Akademický senát univerzity zvolil kandidátem na
funkci rektora MZLU v Brně pro akademické
funkční období 2010–2014 stávajícího rektora,
prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc. (19 hlasů pro
prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc., sedm hlasů
pro prof. Ing. Ladislava Zemana, CSc. a dva
hlasy pro RNDr. Ing. Milana Šorma, Ph.D.).
Od listopadu 2009 je možné shlédnout galerii
rektorů MZLU v Brně, která je umístěna v budově A, 1. patro, chodba rektorátu.

Při příležitosti konání mezinárodní konference
ESNA pořádal Ústav molekulární biologie
a radiobiologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně tiskovou konferenci, na
níž byl přítomen vzácný host, belgický profesor
Marc van Montague, který je jedním ze zakladatelů genového inženýrství rostlin.
Šlechtění rostlin stojí na prahu nového období,
jehož horizonty určuje přechod od zkoumání
podmíněnosti biologických procesů jednotlivými geny ke globálnímu výzkumu role genomu
a proteomu v determinaci biologických procesů. Cílem aplikovaného zemědělského výzkumu v tomto období je využít objevujících se
možností, které poskytují funkční genomika
a proteomika k získání nových poznatků a šlechtitelského materiálu v oblastech zvyšování kvality produktů plodinám vlastních, zlepšování
agronomických parametrů a změny specifických
vlastností zemědělských plodin.
Cílem pořádané konference bylo představit
nejnovější pokroky v této oblasti a vytvořit prostor pro jejich širokou diskusi, formulaci dalších
postupů a vytváření nových kontaktů pro mezinárodní spolupráci.

zlepšení retenční schopnosti krajiny
• Poradenství v oblasti pojistných událostí
• Ekonomické vyhodnocení pojistných událostí
• Mapování škod v terénu pomocí GPS a GIS.
Věřím, že naši pracovníci najdou ve složitých
podmínkách v povodňových oblastech uplatnění a že pomůžeme tam, kde je to třeba a kde
se taková pomoc očekává, uvedl rektor MZLU
v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

z dění na MZLU v Brně
V pondělí 29. června 2009 se na Mendelově
zemědělské a lesnické univerzitě v Brně uskutečnilo setkání mladých elektrochemiků.
Do Brna přijelo přes 70 vědců z celé ČR. Mezi
hlavní body jejich pracovního setkání patřily
nejnovější poznatky z oboru elektrochemie.
Závěry výzkumu elektrochemiků mají velké
uplatnění v běžném životě, nejčastěji v oblasti
medicíny, jak dokládá výzkum týmu z MZLU
v Brně.
Tým vědců z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty MZLU v Brně pracuje na výzkumu, který by měl usnadnit včasné odhalení
rakoviny v lidském těle. K vyšetření jim stačí
pouze kapka krve. Už nyní zaznamenali první
úspěchy. Při testech se potvrdilo, že u nemocných lidí je hladina bílkoviny metalothioneinu
vyšší než u zdravých lidí. Bohužel cesta pro
zavedení metody do praxe a k praktickým lékařům bude ještě dlouhá a složitá.
V naší práci se zabýváme určením koncentrace
bílkoviny zvané metalothionein v lidské krvi v
krevním séru. Tato bílkovina s největší pravděpodobností souvisí se vznikem a rozvojem
nádorového onemocnění. K analýze využíváme
elektrochemickou techniku zvanou Brdičkova
metoda, vysvětluje Vojtěch Adam, člen vědeckého týmu docenta Kizka.

V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké
a další tvůrčí činnosti MZLU v Brně na období
2006–2010 a v souladu s Koncepcí rozvoje
vysokoškolského ústavu na léta 2008–2013 je
na ICV MZLU v Brně realizována vědecká, výzkumná a vývojová činnost orientovaná mimo
jiné do oblasti studijních a vzdělávacích programů. V současné době má vysokoškolský ústav
podaných nebo řešených celkem 23 vědeckovýzkumných a dalších projektů z těchto dotačních programů: GA ČR, NAZV ČR, VEGA SR,
FRVŠ ČR, Rozvojové projekty MŠMT ČR, projekty ESF, Program rozvoje venkova MZe ČR.
V září 2008 byla zahájena realizace interního
vědecko-výzkumného projektu Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně
vzhledem k možnostem vzdělávací instituce
a požadavkům praxe. Do projektu jsou zapojeny všechny součásti vysokoškolského ústavu.
V souvislosti s řešením projektu bylo publikováno celkem 19 článků uveřejněných ve vědeckých a odborných časopisech a ve sbornících
z konferencí.
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Výzkum je zatím jen v experimentální fázi, ale
už nyní mohou vědci rozpoznat široké spektrum
druhů rakoviny. Momentálně máme analyzován
velký soubor pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku, následují menší soubory pacientů
trpících leukémií, melanomy, nádory tlustého
střeva, plic, štítné žlázy a dalších. Ve všech případech jsme dosáhli velmi povzbudivých výsledků v oblasti budoucí diagnostiky, uvedl
Vojtěch Adam.
Vědci se zabývají metalothioneimem už téměř
sedm let a během vývoje spolupracovali s mnoha dalšími pracovišti, zejména s odbornými
lékařskými pracovišti, aby mohli získat potřebné vzorky pro ověření svých předpokladů. Úzce
spolupracujeme s Klinikou otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku v Brně a Klinikou dětské
hematologie a onkologie v Praze, doplňuje
Vojtěch Adam a na otázku, kdy se začne jejich
objev používat v praxi, říká: Odpověď je velmi
složitá. Záleží na mnoha faktorech, tj. vytvoření prototypu přístroje dostupného pro běžné
klinické pracoviště, popřípadě pro obvodního
lékaře, prosazení této diagnostické metody do
ceníku hrazených lékařských zákroků, přesvědčení lékařské obce o významu výzkumu a mnoho dalších. My doufáme, že s pomocí našich
kolegů – lékařů, bude možné detekci metalothioneinu zavést do běžné praxe během několika let.
Už proto, že náklady na vyšetření naším způsobem jsou v desítkách českých korun, což je
o dost méně než některé nyní využívané metody.
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Vědecko-výzkumná
a projektová činnost
ICV MZLU v Brně
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Odborníci z MZLU v Brně
radili na Floře Olomouc

Na letošním letním ročníku Flory Olomouc
(20. 8. 2009–23. 8. 2009) byl pro návštěvníky
připraven Poradenský stánek, na kterém odborníci z MZLU v Brně a ze sdružení PELERO CZ
odpovídali na dotazy návštěvníků ohledně pěstování, ochrany, sklizně, posklizňového zpracování, výkupu a využití léčivých rostlin.
Na každý den byly připraveny odborné přednášky. Témata se týkala druhového zastoupení
léčivých rostlin v pěstování, jejich kvality, použití jako okrasných druhů, zeleného koření a biologicky aktivních látek.
Za expozici poradenské služby bylo uděleno
MZLU v Brně čestné uznání v kategorii expozic.
PELERO CZ, o.s. získalo letos nejvyšší ocenění udělované v rámci výstavy, a to cenu primátora města Olomouce Martina Novotného za
„skvělou prezentaci“.
Výstavy se účastnilo podle statistického šetření více jak 35 000 návštěvníků.

100. výročí
narození
profesora
Josefa
Pelíška

Ve středu 19. srpna 2009 se uskutečnila před
Býčí skálou v Josefském údolí vzpomínková
akce, kterou připravily na počest 100. výročí
narození Josefa Pelíška, emeritního profesora Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně a významného vědce v oboru půdoznalství, Ústav geologie a pedologie její Lesnické
a dřevařské fakulty a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Sdružení PELERO CZ
je občanské sdružení pěstitelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Sdružení, jehož činnost byla obnovena po 17 letech v únoru 2007, má v současnosti 35 členů a mezi jeho
hlavní činnosti patří:
• Poradenská, lektorská, propagační
a publikační činnost včetně pořádání výstav
• Zpracování statistických údajů
• Sledování legislativy
• Spolupráce s mezinárodní asociací léčivých
rostlin a s dalšími zahraničními institucemi.
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny nejsou
jen bylinky na Vaší zahrádce, ale jsou perspektivní skupinou plodin, které zaujímají v naší
republice nezanedbatelné plochy a je jim věnován významný prostor ve výzkumu a vývoji
využití látek v nich obsažených, říká Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D. z MZLU v Brně.
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny mají
široké spektrum využití. V ČR se vyskytuje asi
300 druhů rostlin, které jsou zpracovávány
v potravinářském i kosmetickém průmyslu a také
ve farmacii. Mezi nejvíce pěstované druhy patří kmín, ostropestřec mariánský, námel a makovina. Velký důraz je kladen na jejich kvalitu,
která musí splňovat přísné předpisy pro farmaceutický a potravinářský průmysl.

Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc.
Narozen 20. 8. 1909 v Zábludově.
Soukromý docent pedologie od 26. 6. 1946,
mimořádný profesor zemědělské a lesnické
geologie od 1. 4. 1946, profesor od 10. 6. 1967.
Zemřel 1. 6. 1993.

z dění na MZLU v Brně
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Slavnostní zasedání
Vědecké rady Agronomické
fakulty MZLU v Brně

Slavnostní Vědecká rada Agronomické
fakulty, na obrázku děkan Zeman předává
ocenění

Ve dnech 8. a 9. září 2009 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně při příležitosti
90. výročí jejího založení pořádán první ročník
mezinárodní vědecké konference ICOLLE
2009 (International Conference of Lifelong
Education).
Cílem konference bylo zhodnocení současných trendů celoživotního vzdělávání a transfer
zkušeností pracovníků, kteří se touto problematikou zabývají. Proto byla v průběhu konference
ICOLLE 2009 věnována pozornost tématům
dalšího odborného vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků i seniorů.
Na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE
2009 se přihlásilo 76 účastníků. Záštitu nad
průběhem jejího jednání převzali ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy ČR Miroslava
Kopicová a rektor MZLU v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Významnými hosty konference byli Mgr. Jakub Stárek, ředitel Odboru
dalšího vzdělávání MŠMT ČR a PhDr. Marie
Klusoňová, vedoucí Pedagogicko-organizačního oddělení Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna.

V pátek 18. září 2009 proběhlo v aule univerzity slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady
Agronomické fakulty MZLU v Brně. Během zasedání byla udělena ocenění významným pracovníkům a absolventům fakulty. Celá akce,
která souvisí s oslavami 90. výročí založení
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně, byla zakončena krátkým kulturním programem.

Mezinárodní vědecká
konference ICOLLE 2009
Konference byla pořádána v rámci řešení výzkumného záměru č. 6215648904 dotovaného MŠMT ČR.

Ve dnech 2. až 5. října 2009 proběhla na MZLU
v Brně tradiční výstava Barvy podzimu.
Kromě květinových aranžmá a možnosti prohlédnout si Botanickou zahradu a arboretum
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně-Černých Polích rozšířili organizátoři letos výstavu o ukázky ptačích budek
a prodejní burzu skalniček.

Barvy
podzimu
2009
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Univerzita se představila
na veletrhu Gaudeamus
2009
Pro letošní ročník tradičního veletrhu vzdělávání Gaudeamus 2009, který se konal ve
dnech 20. až 23. října 2009 na brněnském
výstavišti, si MZLU v Brně připravila novou
koncepci. Prezentovala se nejen ve studijní
sekci nabídkou studijních programů univerzity a přednáškou v hlavním sále (úterý 20. 10.
2009, čtvrtek 22. 10. 2009), ale na 12 metrech
čtverečních ukázala návštěvníkům veletrhu
také zajímavé vědecké experimenty a objekty
sloužící k výuce, včetně zajímavých soutěží.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita se
letos svou studijní i vědeckou prezentací snaží
co nejvíce zaujmout mladou generaci. Pro náv-

Imatrikulace nových
posluchačů Univerzity
třetího věku MZLU v Brně
Začátkem října se v aule MZLU v Brně uskutečnily imatrikulace posluchačů nových prvních
ročníků Univerzity třetího věku MZLU v Brně.
Dne 1. 10. 2009 bylo slavnostně uvítáno do tříletého studia základního programu Člověk
a příroda na konci třetího tisíciletí 117
posluchačů a 7. 10. 2009 pak 34 posluchačů do

štěvníky byl připraven pestrý doprovodný program, například Chytré lego, Zelený ječmen jako
potravina, Víno, jak ho neznáme, Radioaktivita
– mýty a skutečnost a mnoho dalších, uvedla za
MZLU v Brně Ing. Kateřina L. Brettschneiderová.
Pro větší zviditelnění stánku a vědeckých prezentací byli osloveni studenti, aby v době konání veletrhu roznášeli po pavilonu V lístky
s programem ve vědecké sekci. Studenti měli
na sobě výrazné označení a logo univerzity.
Expozice univerzity skončila v hodnocení na
6. místě z celkového počtu 138. Veletrh navštívilo 32 918 osob, ale toto číslo je zkreslené,
protože v tomto termínu se na BVV konaly ještě dva další veletrhy a řada návštěvníků si
prošla i ostatní pavilony. Z počtu rozdaných
materiálů o studiu je patrné, že návštěvnost
cílové skupiny byla menší, shodla se na tom
většina vystavovatelů na závěrečném shrnutí
informací po ukončení veletrhu. Odbor vnějších
vztahů vyzývá účastníky veletrhu z MZLU
v Brně, aby anonymně sepsali své postřehy,
které budou sloužit jako určité vodítko pro prezentaci v příštím roce. Písemné náměty odevzdejte do boxu PR na podatelně.

tříletého studia programu Člověk a zahrada
1. ročníku pobočky Lednice (při Zahradnické
fakultě MZLU v Lednici) a celkem 119 posluchačů 1. ročníků dvouletého studia programu
Člověk a region dalších poboček, v Kyjově
(při Klvaňově gymnáziu v Kyjově), Olomouci (při
Střední škole zemědělské v Olomouci), Bruntále (při Obchodní akademii a Střední zemědělské škole v Bruntále) a Znojmě (při SOŠ a SOU
ve Znojmě).
Těmito slavnostními akty byl zahájen již sedmý
ročník Univerzity třetího věku na MZLU v Brně.
Za dobu své krátké existence se podařilo
významně rozšířit počet nabízených studijních
programů, a to díky realizaci U3V v pobočkách
a současně otevřením nádstavbových progra-

z dění na MZLU v Brně
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Počty posluchačů U3V MZLU v Brně
mů Zahrada a zdraví, Ekonomika a Lesy a lidé.
Od ak. roku 2003/2004, kdy U3V otevřela svůj
první ročník, se zvýšil počet studentů více než
šestinásobně (ze 115 na 727 posluchačů).
Již nyní jsou k dispozici přihlášky ke studiu
U3V v akademickém roce 2010/2011, a to na
http://www.icv.mendelu.cz/cz/studium/u3v
nebo přímo v kanceláři Oddělení seniorského vzdělávání ve 2. patře budovy E.

Martin Čermák
a Pavlína Pancová Šimková
Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně
oslavila 90. výročí svého založení.
Dne 8. 10. 2009 se v univerzitní aule uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady
(VR) LDF MZLU v Brně a v rámci oslav proběhla ve dnech 8.–10. října mezinárodní
konference Forest Based Sector – Towards
Progressive Future.
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Oslavy 90. výročí založení
Lesnické a dřevařské
fakulty MZLU v Brně

Slavnostní zasedání
Vědecké rady LDF MZLU v Brně
Děkan LDF MZLU v Brně doc. Dr. Ing. Petr Horáček přivítal zástupce vedení univerzity a fakulty, členy fakultní Vědecké rady, fakultního
Akademického senátu, akademické pracovníky
a hosty z tuzemských i zahraničních partnerských institucí, konkrétně z Německa, Itálie,
Finska, Velké Británie, Španělska, Slovenska,
Rakouska, Polska a Ukrajiny. V jeho projevu
byla zhodnocena devadesátiletá historie LDF
a dále se věnoval zejména přítomnosti a budoucnosti fakulty. Také rektor MZLU v Brně,
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., pozdravil přítomné a hovořil o vývoji LDF a její úloze v univerzitním kontextu.
Slavnostní zasedání VR bylo vhodnou příležitostí pro udělení univerzitních a fakultních ocenění
osobnostem, které se zasloužily o rozvoj univerzity, fakulty, vědy, vzdělání a popularizaci
lesnického a dřevařského oboru.

– Uznání rektora MZLU v Brně bylo za zásluhy
o rozvoj vědy a vzdělání a za práci ve prospěch
univerzity uděleno RNDr. Blance Úlehlové, DrSc.
– Univerzitní pamětní listinu za zásluhy o rozvoj
vědy a vzdělání obdrželi Ing. Ferdinand Vašíček,
CSc. (in memoriam), prof. Ing. Jaroslav Herynek,
CSc., doc. Ing. Karel Hanák, CSc. a doc. RNDr.
Zdeňek Laštovička, CSc.

Petr Horáček, děkan LDF
MZLU v Brně, vítá účastníky
slavnostního zasedání
Vědecké rady Lesnické
a dřevařské fakulty MZLU
v Brně

Seznam univerzitních ocenění
– Diplom MZLU v Brně za dlouholeté a svědomité úsilí o rozvoj univerzity na úseku pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti: prof. Ing.
Josefu Kodríkovi, CSc., prof. Ing. Janu Jeníkovi,
CSc., doc. Ing. Jaroslavu Horákovi, CSc, prof.
Ing. Emilu Klimovi, DrSc. a prof. Ing. Radomíru
Mrkvovi, CSc.

Jaroslav Hlušek, rektor
MZLU v Brně, předává
docentu Karlu Hanákovi
pamětní listinu za zásluhy
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Seznam fakultních ocenění
– Ocenění LDF za rozvoj fakulty – pamětní medaile: prof. Dr. Ing. et Ing. Oktavián Farský (in
memoriam), doc. Ing. František Doušek, CSc.,
prof. RTDr. RNDr. Ing. Boris Hruška, DrSc., prof.
Ing. Jiří Krešl, CSc., prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.,
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc, doc. Ing. Ladislav Slonek,
CSc., prof. Ing. Mikuláš Siklienka, Ph.D., prof.
Ing. Petr Sklenička, CSc. a doc. Ing. Branko
Svobodník, Ph.D.
– Ocenění LDF za rozvoj oboru – pamětní listy:
doc. RNDr. Ing. Jindřich Chmelař, CSc. (in memoriam), prof. Ing. Anton Matovič, CSc. (in memoriam), prof. RNDr. PhMr. Miroslav Penka,
DrSc. (in memoriam), Ing. František Smýkal (in
memoriam), doc. Ing. Jaromír Vorel, CSc. (in
memoriam), RNDr. Milena Martinková, CSc.,
prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., PhDr.
Anna Řeháková, Ing. Rajmund Coufal, Ph.D.,
doc. Ing. Blahomil Grunda, CSc., prof. Ing.
Jaroslav Koblížek, CSc., Ing. Petr Krakovič, doc.

Ing. Jan Lacina, CSc., prof. Ing. Alois Prax, CSc.,
Ing. Alois Švenda, CSc., doc. Ing. Štefan Šteller,
PhD., prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc., prof. Ing.
Václav Tlapák, CSc., Ing. Jaromír Vašíček, CSc.,
doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc. a prof. Ing. arch.
Jindra Halabala, CSc.
– Ocenění za popularizaci oboru – pamětní
listy: Ing. Jiří Truhlář, CSc. a Ing. Oto Lasák.
Závěr slavnostního jednání VR patřil účastníkům, kteří vyjádřili svá poselství fakultě.
Foto Martin Čermák

Konference
Forest Based Sector –
Towards Progressive Future

Ioan Vasile Abrudan,
děkan Lesnické fakulty
Sedmihradské univerzity
v Brašově (Rumunsko)

U příležitosti oslav 90. výročí založení LDF
MZLU v Brně pozvala odborníky z celé Evropy na mezinárodní konferenci Forest Based
Sector – Towards Progressive Future.
Akce byla pořádána ve dnech 8.–10. října
2009 a uskutečnila se v univerzitním Kongresovém centru na zámku ve Křtinách. Cílem
jednání bylo představení a prodiskutování nej-

modernějších poznatků, trendů a přístupů
v oblastech lesního hospodářství a využívání
dřevní suroviny. Přednášející se zaměřili na
nejrůznější aspekty ovlivňující lesní hospodářství, včetně možnosti náhrady fosilních paliv biomasou a vlivu lesního hospodářství na
ukládání uhlíku. Prezentace se také zabývaly
socioekonomickými tématy, jako je současné
postavení lesnického a dřevařského sektoru
v globálním měřítku a jeho potencionálním vývojem. Pozornost byla rovněž věnována ochraně přírody a krajiny. Výzkum a experimentální
vývoj v lesním hospodářství byl představen
z evropského pohledu a posluchači byli seznámeni s rolí Technologické platformy v lesním
hospodářství a navazujících odvětví zastupujících jejich zájmy na evropském poli.
O doprovodný program konference se postarali Trubači LDF MZLU v Brně, kteří vystoupili
v sousedním farním kostele Jména Panny Marie, který je významným poutním místem.
Konference byla pořádána LDF MZLU v Brně
za spoluúčasti Organizace spojených národů
pro zemědělství a výživu (FAO), Evropského
lesnického institutu (EFI) a podpory časopisu
Lesnická práce.
Hosté konference měli příležitost seznámit se
s naším lesnictvím při exkurzi po lesních porostech Školního lesního podniku Masarykův les
Křtiny, který je součástí MZLU v Brně.
Foto Martin Čermák
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Zdroj: Ústav geoinformačních
technologií

Ústav geoinformačních technologií (ÚGT) Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně se zabývá mnoha zajímavými projekty. Mezi tyto
projekty se řadí i WhateverMap. Jedná se
o využití technologie Apple iPhone jako mobilního geoinformačního zařízení. Tento záměr
se setkal i s podporou přímo od společnosti
Apple. ÚGT se zapojil do univerzitního programu na podporu vývoje aplikací pro iPhone OS
a Jiřímu Kamínkovi se dokonce podařilo získat
stipendium společnosti Apple k účasti na letošní konferenci Worldwide Developers Conference 2009, konané v San Franciscu (USA). Konference se zúčastnilo na 5 000 vývojářů z celého
světa a přes 1 000 inženýrů firmy Apple.
Prostřednictvím této konference Apple seznámil
vývojáře s důležitými novinkami. Letošními
prioritami konference byly operační systém Mac
OS X Snow Leopard, ale především nový Apple iPhone 3GS s operačním systémem iPhone
OS 3.0. Přibylo mnoho funkcí, které mohou
programátoři využít. Pouze krátké představení
těchto novinek zabralo celý týden a cyklus
přednášek byl opravdu velmi obsáhlý.
Mimo přednášek bylo možné navštívit i takzvané laboratoře. Zde bylo možné konzultovat
s inženýry různou problematiku. V jedné z labo-

Jan Šrajer, Martin Čermák
a Roman Dudík
Ve dnech 20.–23. října 2009 proběhl na brněnském výstavišti 11. mezinárodní veletrh strojů,
nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl s názvem WOOD-TEC 2009. Na
organizaci veletrhu WOOD-TEC se tradičně
podílela také Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně (LDF MZLU v Brně), která garantovala
odborný doprovodný program (ODP) na téma
Dřevo – nedílná součást udržitelného rozvoje.
Cílem ODP bylo zvyšování povědomí a přístupu
široké veřejnosti k trvale udržitelným zdrojům
a podpora dřevozpracujícího průmyslu, vytvoření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem, snaha zapojení firem a široké veřejnosti do
univerzitní vědy a výzkumu, umožnění většího
uplatnění studentů v praxi a zvýšení konkurenceschopnosti našich firem.
Úvodní celostátní seminář, organizovaný Ústavem lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
LDF MZLU v Brně, na téma Dřevo – nedílná sou-

ratoří byl konzultován i vývojový prototyp aplikace WhateverMap. Ten se setkal s kladným
přijetím ze strany jednoho z inženýrů, který poskytl také několik konstruktivních připomínek.
Po skončení konference na sebe finální verze
aplikace WhateverMap nenechala dlouho čekat. Díky načerpaným znalostem a podnětům
od vývojářů se podařilo během krátké doby
zprovoznit aplikaci k distribuci na AppStore,
kde je možné ji bezplatně získat.
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Konference
WWDC 09
v San
Franciscu

Foto Jiří Kamínek

Veletrh WOOD-TEC 2009,
odborný doprovodný program
a Lesnická a dřevařská fakulta
MZLU v Brně
část udržitelného rozvoje probíhal v duchu nalezení východisek z hospodářské krize a shrnutí
současných poznatků v dřevozpracujícím průmyslu. Hlavním cílem semináře bylo setkání
odborníků zasahujících svou odborností od produkce a těžby dřevní suroviny, přes její zpracování, až po výrobce materiálů a produktů ze dřeva.
Zázemím pro druhou část ODP, který probíhal
od 21.–23. října 2009, se stala přednášková
místnost v expozici LDF MZLU v Brně. Celkem
18 přednášek bylo tematicky zaměřeno na
elektronickou přejímku kulatiny, bioenergie,
současné trendy strojů a nástrojů pro obrábění dřeva, modifikace a komprimace dřeva, historické a současné dřevěné konstrukce a stavební fyziku.
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Stánek LDF MZLU v Brně
se těšil velkému zájmu
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Velká část výstavní plochy stánku LDF MZLU
v Brně byla věnována ukázkám práce studentů, zabývajících se návrhem, konstrukcí a výrobou nábytku a interiérovým designem.
Další součástí stánku byla ukázka výzkumu

v oblasti aplikace studeného plazmatu, která
odkazovala na spolupráci akademických pracovníků, připravujících projekt Výzkumného centra Josefa Ressla. Výzkumné centrum, zakládané při LDF MZLU v Brně, si klade za cíl rozvoj
moderního výzkumu a vývoje výrobků a materiálů z obnovitelných lignocelulózových surovin.
Na stánku probíhala také soutěž Poznejte naše
dřevo. Cílem soutěže bylo seznámení široké
veřejnosti s krásou a variabilitou dřeva, podpořené možností výhry hodnotných cen. Návštěvníci mohli každý veletržní den vyhrát mobilní
telefon, MP4 přehrávač, webkameru a mnoho
dalších cen. Ceny do soutěže věnovaly Česká
technologická platforma lesního hospodářství
a navazujících průmyslových odvětví a Akzo
Nobel Coatings CZ, a.s.
Touto cestou děkujeme společnosti Veletrhy
Brno, a.s., zastoupené Karlem Tornem, ředitelem projektu WOOD-TEC 2009, a jeho týmu za
poskytnutí zázemí a pomoc při organizaci našeho doprovodného programu.
Foto Martin Čermák

Slavnostní
křest knihy
Dřeviny
České
republiky

Křest knihy Dřeviny
České republiky

Petr Maděra
Dne 1. října 2009 se v zasedací místnosti
Lesnické a dřevařské fakulty konal křest knihy
s názvem Dřeviny České republiky z autorské dílny Ústavu lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie za účasti řady vzácných
hostů. Za všechny lze jmenovat doc. Řehořka
a doc. Musila, recenzenty knihy, prof. Kováře,
bývalého děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, či Ing. Lasáka, ředitele
nakladatelství Lesnická práce, které knihu vydalo, a který knihu slavnostně pokřtil. Hosté se
po křtu občerstvili rozmanitými nápoji, pocházejícími z plodů různých druhů dřevin. Kromě vína
z akademické vinotéky bylo k dispozici i víno
dřínové, jakož i pálenka z dřínu či Sorbaronie.

Ojedinělá původní česká publikace Dřeviny
České republiky je dílem kolektivu autorů prof.
Koblížka, doc. Úradníčka, doc. Maděry, Ing. Tiché. Kniha je výjimečná svým obsahovým zaměřením – obsahuje popisy všech druhů dřevin
(stromů, keřů, keříčků, polokeřů a dřevitých
lián), které rostou v podmínkách ČR přirozeně.
Takovýchto druhů je u nás více než 200. Ke
každému druhu nalezne čtenář v atlase popis
morfologie, ekologických nároků a rozšíření,
doplněný areálovou mapkou. Uveden je rovněž stupeň ohrožení druhu. Každému druhu je
v publikaci věnována dvojstrana – na jedné
straně je popis a na druhé fotografie poznávacích znaků v různých fenofázích.
V celé šíři publikací o dřevinách, které jsou na
tuzemském trhu dostupné, je pouze tato podrobně věnována domácím druhům. Autoři se spíše
věnují dřevinám využitelným v zahradnické či
sadovnické praxi, zejména módním druhům introdukovaným, a tím ovlivňují i samotné čtenáře.
Cílem publikace je seznámit širokou veřejnost
s domácími druhy dřevin, umožnit velkému
okruhu zájemců je nejen určovat podle významných znaků, ale i poznat další souvislosti spojené s růstem dané dřeviny v ČR. Kniha vyšla
v rámci výzkumného záměru LDF a byla podpořena sponzory (Wood&Paper, Merimex, Lesy Hluboká nad Vltavou, Nadační fond prof.
A. Bayera, ŠLP Křtiny). Je vytištěna na kvalitním
křídovém papíře a je dostupná ve dvou mutacích
– s měkkou a pevnou vazbou.
Foto Martin Čermák
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Dne 7. října 2009 převzal prof. Ing. Emil Klimo,
DrSc., významná pedagogická a vědecká osobnost Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně, z rukou
prezidenta Chorvatské republiky Řád chorvatského pletera. Toto vysoké státní vyznamenání mu bylo uděleno při příležitosti Dne
nezávislosti Chorvatské republiky jako ocenění
za jeho dlouholetou odbornou spolupráci v oblasti pedologie (půdoznalství) a prezentování
dobrého jména Chorvatské republiky.

Profesor Emil Klimo získal
ocenění Chorvatské republiky

Ve dnech 15.–18. 10. 2009 pořádal mezinárodní studentský klub Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně (ISC Mendelu) ve
spolupráci s mezinárodními studentskými kluby Masarykovy univerzity a Vysokého učení
technického v Brně studentskou konferenci
Central European Platform (dále jen CEP)
s mezinárodní účastí. Konference se uskutečnila za podpory statutárního města Brna, pod
záštitou primátora statutárního města Brna
Romana Onderky a rektora MZLU v Brně prof.
Ing. Jaroslava Hluška, CSc, ve spolupráci
s Technickým muzeem v Brně.
CEP je jedním z regionálních setkání neziskové,
nepolitické studentské organizace Erasmus
Student Network, fungující od roku 1990 pod
záštitou Evropské Komise, které je ISC Mendelu členem.
V rámci čtyřdenní konference byly na programu zasedání za účelem sdílení know-how,
zkušeností a kultury, při kterých se účastníci
zejména ze střední Evropy dozvídali o vývoji
na nových projektech v rámci sítě ESN a měli
příležitost diskutovat o záležitostech týkajících
se jejich práce pro zahraniční studenty. Součástí programu byla také euro večeře – Eurodinner, při které účastníci představovali své
země prostřednictvím typických jídel a nápojů,
a tradiční brněnská Tramparty.
Vrcholem setkání byla Gala dinner v Technic-

kém muzeu ve stylu třicátých let. Vynikající
atmosféru podpořilo také občerstvení připravené Správou kolejí a menz Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Organizátoři
děkují rovněž Odboru vnějších vztahů MZLU
v Brně za pomoc s přípravou. Celý večer byl
zakončen charitativní aukcí v rámci projektu
Give20 pro UNICEF.

Profesor Emil Klimo se narodil 23. 12. 1930 na
Slovensku. Od roku 1956 působí na dnešní
Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně, kde
se zabývá lesnickou pedologií. Vědecky se
podílel na mnoha významných projektech, například koordinoval programy UNESCO, a to
v rámci projektů IBP (Mezinárodní biologický
program) a MAB (Člověk a biosféra), dále se
podílel na projektu Evropského lesnického institutu (EFI) Ekosystémy lužních lesů Evropy.
Významná byla také jeho práce týkající se
ochrany biodiverzity lužního lesa v povodí Moravy a Dyje, která byla řešena v rámci programu
Světové banky GEF. K jeho nejvýznamnějším
publikačním přínosům patří podíl na zpracování dvoudílné knižní monografie o jihomoravských lužních lesích Floodplain Forest a knihy
o lužních lesích mírného pásu Evropy Floodplain
Forests of the Temperate Zone of Europe.

Tým organizátorů

Mezinárodní
studentský
klub ISC
MENDELU
v akci
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Slavnostní zasedání Vědecké rady
vysokoškolského ústavu
ICV MZLU v Brně
Dne 22. října 2009 se slavnostním zasedáním
Vědecké rady ICV MZLU v Brně připojil vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání MZLU v Brně k oslavám 90. výročí založení
MZLU v Brně. Při této slavnostní příležitosti
rektor MZLU v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek,
CSc. udělil čestná ocenění naší univerzity těmto osobnostem: doc. PaedDr. Jaroslavě Vašutové, Ph.D., doc. PhDr. Jiřímu Semrádovi, CSc.,

Tělesná
výchova
a sport
na MZLU
v Brně

Sportovní aktivity, které lze na MZLU v Brně
provozovat, zajišťuje Ústav tělesné výchovy
Agronomické fakulty. Jednotlivá sportovní
odvětví včetně výcvikových kurzů jsou přístupná studentům všech fakult, a to na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia.
Všechny předměty jsou volitelné a ukončené
zápočtem, v současné době nejsou ohodnoceny žádným kreditem.

Předměty garantované
Ústavem tělesné výchovy
předmět

sportoviště

garant

TV – Aerobic

hala TAK

PaedDr. Janošková

TV – Aqua aerobic

bazén 25 m

PaedDr. Janošková

TV – Basketbal

hala TAK

Mgr. Taušová

TV – Fitball

hala TAK

PaedDr. Janošková

TV – Florbal

hala TAK

Mgr. Bedřich

TV – Fotbal

Janouškova

Mgr. Bedřich

TV – Kanoistika

loděnice MU

Mgr. Havel

TV – Kondiční
a posilovací cvičení

posilovna TAK

PaedDr. Janošková

TV – Lední hokej

hokejová hala

Mgr. Havel

TV – Lyžování

hala TAK

Mgr. Havel

TV – Plavání

bazény 25 m, 50 m

PhDr. Štefl

TV – Spinning

TAK

Mgr. Taušová

TV – Sportovní střelba

střelnice VUT

PaedDr. Janošková

TV – Stolní tenis

malá tělocvična TAK

PhDr. Štefl

TV – Tenis

hala, tenisový kurt

Mgr. Bedřich

TV – Volejbal

hala TAK

Mgr. Taušová

TV – pilates

hala TAK

PaedDr. Janošková

TV – badminton

hala TAK

Mgr. Taušová

TV – ploutvové plavání

bazén 25 m

PhDr. Štefl

TV – futsal

hala TAK

Mgr. Bedřich

prof. Ing. Milanu Slavíkovi, CSc., doc. PhDr.
Daně Linhartové, CSc., PhDr. Kristině Marešové, CSc., Ing. Jiřímu Potáčkovi, CSc., doc. PhDr.
Ing. Stanislavu Ourodovi, CSc.
Ředitel vysokoškolského ústavu, Ing. Pavel Máchal, CSc., se rozhodl při této příležitosti ocenit akademické pracovníky a další významné
osobnosti Pamětní listinou ředitele ICV MZLU
v Brně. Byla udělena Ing. arch. Jindřichu Kaňkovi, Josefu Mikulicovi, doc. Ing. Karlu Menšíkovi, CSc. (in memoriam), PaedDr. Milanu Škrabalovi, prof. Ing. Ivo Ingrovi, DrSc., prof. Ing.
Stanislavu Procházkovi, DrSc., prof. Ing. Janě
Stávkové, CSc.
Všem oceněným srdečně blahopřejeme.

Ústav tělesné výchovy se nachází v areálu
Tauferových kolejí (TAK) na ulici J. Babáka,
pobočku má i v Lednici. Součástí komplexu je
hala, malá tělocvična, posilovna, prostory pro
spinning a tenisový kurt s umělým povrchem.
Pro lední hokej jsou využívány ledové plochy
hokejových hal v Lužánkách, plavání a aqua
aerobik probíhá v plaveckých bazénech Komety (50 m) a Tesly (25 m), kanoistika v loděnicích
Masarykovy univerzity v Pisárkách. Sportovní
střelba se vyučuje pod vedením instruktorů na
střelnici VUT Brno pod Palackého vrchem.
Studentům je k dispozici dále posilovna na
Kohoutových kolejích.
Studenti, kteří mají o některé ze sportovních
odvětví zájem, se do těchto předmětů řádně
zapíšou v UIS. Nezapomeňte, že jednotlivé
sporty naleznete mezi předměty vyučované
na Agronomické fakultě. Každý předmět je
otevřen v zimním i letním semestru.
Ústav tělesné výchovy každoročně pořádá
několik sportovních výcvikových kurzů, a to jak
tuzemských, tak zahraničních. Zimní výcvikové kurzy, které jsou zaměřeny na sjezdové
i běžecké lyžování, se konají ve výukovém
a rekreačním středisku univerzity v Karlově
s možností lyžování na Pradědu. Zahraniční
lyžařské kurzy probíhají v Rakousku, Itálii nebo Francii. Mezi letní výcvikové kurzy se řadí
agroturistika (Šumava, Lipno), vodácká turistika (české a slovenské řeky), cykloturistika (od
Lipna po Vídeň) a zahraniční kurz letních pohybových aktivit se zaměřením na aerobní sporty
a míčové hry (Itálie, Francie, Chorvatsko).
Studenti, kteří mají zájem provozovat sportovní činnost na vyšší úrovni, se mohou stát členy
VSK MZLU v Brně. Vysokoškolský sportovní
klub sdružuje zájemce o výkonnostní sport
z řad posluchačů univerzity, dále zaměstnance
a absolventy univerzity, studenty jiných vyso-
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kých škol a další sportovce. VSK MZLU v Brně
v rámci integrace s ostatními brněnskými vysokoškolskými kluby sdružuje tyto sportovní
oddíly: baseball, basketbal, florbal, kulturistiku,
orientační běh, sjezdové lyžování, sport pro
všechny (aerobik, spinning), stolní tenis, tenis
(Brno, Lednice), volejbal a windsurfing. Oddíly
se také zúčastňují oficiálních soutěží v rámci
jednotlivých sportovních svazů.
Ústav tělesné výchovy zajišťuje též sportovní
reprezentaci MZLU v Brně, tj. účast studentů
na sportovních akcích, vysokoškolských přeborech, soutěžích, akademických mistrovstvích
ČR, Českých akademických hrách i světových
univerziádách.
Další informace o předmětech, sportovních
akcích a výcvikových kurzech, dále kontakty na
garanty jednotlivých sportů nebo jiné aktuality
ze sportovního dění naleznete na webových
stránkách ÚTV.

Ústav tělesné výchovy
AF MZLU v Brně
J. Babáka 3/5, 616 0 0 Br no
t e l . + 4 2 0 5 41 2 1 2 6 9 8
utv@mendelu.cz

Ing. Pavel Mauer

Svatohubertské slavnosti
ve Křtinách

ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně

Ve dnech 7.–8. listopadu 2009 se ve Školním
lesním podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity konaly
svatohubertské slavnosti. Jednalo se
o společenskou a mysliveckou akci, každoročně pořádanou na vrcholu lovecké sezony.
V rámci těchto slavností byla pod patronací
rektora MZLU v Brně prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc., Dr.h.c. pro domácí i zahraniční myslivce v sobotu 9. listopadu 2009 organizována
naháňka na černou zvěř. Její nedílnou součástí je i tradiční poslední leč, pořádaná ve
křtinském zámku pro všechny zúčastněné
lovecké hosty. Ti byli v letošním roce nejen

Tento rok na Českých akademických hrách
získali studenti MZLU v Brně zlatou a stříbrnou
medaili v badmintonu – zlatou medaili získal
Martin Dvořák (PEF) a stříbrnou medaili Lukáš
Plošek (AF). Naše plavkyně Hana Lefnerová
(PEF) získala rovněž zlatou a stříbrnou medaili, pro rok 2009 je mistryní České republiky na
100 m. Zlatou medaili získal i Marek Pospíšil
(PEF) v závodu orientačních kol, Tereza Jezdínská (PEF) bronzovou medaili ve stolním tenisu
a Bořek Horáček (LDF) získal bronz v judu.

z České republiky, ale také z Polska, Slovenska,
Rakouska, Španělska a Kolumbie.
Na závěr svatohubertských slavností se v neděli 8. listopadu 2009 uskutečnila v barokním
chrámu ve Křtinách slavnostní svatohubertská
mše, které se pravidelně účastní nejen lovečtí
a pozvaní hosté, ale také široká veřejnost. Mše,
celebrovaná p. Tomášem Prnkou, byla provedena hornisty, zpěváky a sólisty z řad posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně
a Konzervatoře Leoše Janáčka Brno.
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Univerzita slaví 90 let
od svého založení
Na pátek 24. července 2009 připadlo výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Ta byla v roce 1919 pod
názvem Vysoká škola zemědělská zřízena ze
zákona. Za své sídlo dostala budovu Zemského ústavu nevidomých v Brně-Černých Polích
a přilehlé plochy. Za 90 let existence prošla
univerzita řadou změn a rozrostla se z původních dvou odborů (dnes označovány jako fakulty) na pět fakult a jeden vysokoškolský ústav
– Institut celoživotního vzdělávání.
V současnosti univerzitu navštěvuje přes
11 000 studentů a přes 12 000 studentů mělo
i v letošním roce zájem o studium na této, ve
svém oborovém zaměření, nejstarší vysoké
škole v ČR.
Do budoucna se univerzita chystá postavit
v areálu v Černých Polích dva nové moderní
pavilony, kde budou umístěny nejmodernější
laboratoře a zázemí pro studenty a zaměstnance. V letošním roce se dokončuje dlouholetá
rekonstrukce zámku ve Křtinách, který již nyní
slouží jako konferenční a výukové centrum.
Slavnostní zasedání Vědecké
rady Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně
V úterý 20. října 2009 proběhlo v aule slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně, konané při příležitosti 90. výročí jejího založení.
Na zasedání přijali pozvání představitelé různých oblastí života naší společnosti – zástupci

vlády, ministerstev, univerzit, výzkumných ústavů a praxe, představitelé vědeckých, školských,
kulturních, církevních, správních a hospodářských institucí, včetně emeritních rektorů, děkanů, profesorů a docentů jubilující Almae matris
viridis a hostů ze zahraničí. Kromě projevů
rektora a čestných hostů byly na akademickém
obřadu uděleny dva čestné doktoráty a předáno
několik ocenění.
Čestnou vědeckou hodnost doctor honoris
causa obdrželi: prof. dr. Wulf A. Diepenbrock,
významná osobnost a přední odborník Spolkové republiky Německo v oboru fyziologie
polních plodin, emeritní děkan Agronomické
fakulty Univerzity Martina Luthera Halle-Wittenberg, jejíž je v současné době rektorem a prof.
Ing. Ladislav Kabát, CSc., přední slovenský
a evropský specialista v oboru využití matematicko-statistických nástrojů v řadě společenských odvětví, emeritní ředitel Statistické
divize Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu – FAO – v Římě, emeritní rektor
Slovenské polnohospodárské univerzity v Nitře,
emeritní děkan Fakulty sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě
a současný děkan Ekonomické fakulty Bratislavské vysoké školy práva.
Medaili Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně obdrželi: profesor Dr. hab.
Inź. Marek Tukiendorf, Ph.D. z Opole University of Technology v Polsku, prof. Dipl. Ing. Dr.
nat. Techn. Herbert Hager, emeritní profesor
BOKU Vídeň, prof. Ing. Zdeněk Vachůn,
DrSc., emeritní profesor Zahradnické fakulty
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně v Brně, prof. Ing. Milan Sojka, CSc., in
memoriam, emeritní profesor Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a prof. Ing. Jiří Tvrdoň,
CSc., in memoriam, emeritní profesor Provozně
ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
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Pamětní listina byla udělena České zemědělské univerzitě v Praze, Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích, Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, Slovenské polnohospodárske univerzitě v Nitře a Technické univerzitě ve Zvolenu.
Medaile Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně se uděluje za mimořádné,
vynikající nebo významné zásluhy o rozvoj
univerzity, vědy a vzdělání představitelům státu, univerzitám v České republice i v zahraničí,

významným představitelům českých nebo
zahraničních univerzit a vědeckých pracovišť
a ve zvlášť odůvodněných případech i jiným
institucím a fyzickým osobám, zpravidla při
významných výročích nebo životních jubileích.
Pamětní listina se uděluje za zásluhy o rozvoj
vědy a vzdělání zejména emeritním profesorům a docentům univerzity a fyzickým osobám
nebo institucím vně univerzity, a to v souvislosti s jejím výročím.

RNDr. Michael Banzet

Kde je tedy rozdíl?
Zatím nám nemůže psát jen tak kde kdo. Musí
to být orgán veřejné správy a to není každý, kdo
má datovou schránku. Tím by teoreticky měly
odpadnout spamy (přesto, že se jedná často
o zprávu nevyžádanou, ba dokonce někdy
nežádoucí).
Nejdůležitější ale je, že to cosi, co není e-mailem, i když je od něho k nerozeznání, má stejnou
váhu jako papírový dokument. A jak je známo,
co je psáno, to je dáno. Kromě toho, je to doručeno adresátovi nejpozději do deseti dnů, ať
se mu to líbí, nebo ne, ať o tom ví, nebo ne. Zde
končí každá legrace a vyvstává samozřejmě
otázka: Nemusím mít, nebo dokonce nemám
taky datovou schránku? Datovou schránku,
jednoduše shrnuto, mají jen ti, kterým byla ze
zákona zřízena a ti, kteří si o ni řekli. Poté dostali obálku se žlutým pruhem (ne proto, aby na
to nezapomněli, ale proto, že obsahuje přístupová hesla). Pokud jste tedy tuto obálku nedostali, nehrozí vám fikce doručení po deseti dnech
od odeslání, aniž byste vědomě potvrdili, že jste
zprávu převzali. Samotný fakt – fikce doručení
– vypadá hodně děsivě. Podíváme-li se do
historie, zjistíme, že to vlastně není nic nového.

Datové schránky se staly téměř mediální hvězdou letošní okurkové sezony, a to i přesto, že
sezona moc okurková nebyla. Publicistický
zájem o ně trvá. Zdálo by se proto, že vše možné a pohříchu hlavně nemožné, již bylo řečeno
a teď stačí jen konstatovat: Datová schránka
naší univerzity je aktivní.
Datové schránky zřízené zákonem byly nejpozději k 1. listopadu 2009 aktivovány. Přesto dále
vzbuzují dotazy, očekávání i obavy, jsou předmětem diskusí i spekulací. Co to vlastně je
„datová schránka“?
Chtělo by se říct, že datová schránka je další
e-mailová adresa, tentokrát pro služební poštu.
Ve všech materiálech však najdete základní
poučku, že datová schránka není e-mail. Dobře.
Není to e-mail, ale má k němu hodně blízko.
• Přihlašujeme se k ní stejně jako k většině
veřejných mailových služeb.
• Má svoji jednoznačnou adresu – identifikátor.
• Má „složku“ doručené zprávy.
• Má „složku“ odeslané zprávy.
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Již v dávných dobách, když se nepodařilo najít
adresáta, tak se to vybubnovalo. Když se většina adresátů naučila číst, tak se jim zpráva připíchla na vrata a když se nenašla vhodná, tak
se to přibilo na vrata radnice nebo kostela.
Když už nestačila, vyhradila se tomu celá deska – úřední deska. Těch máme do dneška všude plno. Přibito – doručeno – vyřízeno. Teď jen
přibyl další diskrétnější prostředek. Mohu si
tedy zřídit takovou vymoženost? Mohu si o ni
zažádat? Jak známo, žádat mohu, o co chci.
Vyhověno bude každému, ale jen jednou. Jedno identifikační číslo (IČ– dříve IČO) = jedna
schránka, jedno rodné číslo = jedna schránka.
Mám schránku, mohu (musím) číst. Mohu také
psát? Jistě. Časem. Zatím není tak úplně jasné,
jak to udělat a co bude stačit. Někomu bude
vyhovovat to a jinému zase tohle. Samozřejmě
to musí být digitální zpráva. (Odpusťme autorům
datové schránky malinkou chybičku. Asi spletli
datovou a digitální zprávu. I když, možná chtěli zdůraznit přání, že se nebude posílat jen
kdejaký šum.) Vážnějším problémem je formát.
Především to musí být něco, co příjemce pochopí – přečte. Některé formáty jsou uvedeny
v zákoně, ale „jistota“ je jen PDF/A (známý
standard Adobe). Ten ale není možno poslat jen
tak. Je to vlastně jen příloha, obsah vložený do
obálky. Musí se k němu přibalit ještě služební
data (metadata). Ta potvrzují, že to autor odeslal vědomě. Nikdo, kdo nezná jeho tajemství
(např. PIN, heslo…), to udělat nemohl. Že to
udělal skutečně tehdy, kdy říkal. A řadu dalších,
sice také důležitých, ale již ne tak zásadních
informací. A formát je to, co zvedá adrenalin
a vzbuzuje odborné i naprosto neodborné vášně. Je zvolen ten nejlepší formát na světě?
Nemůžeme mít svůj lepší? Proč máme jiný než

ti ostatní? Opravdu bude zpráva nefalšovatelná
a věrohodná? Jak dlouho? Zapojovat se do této
diskuse by bylo nošením dříví do lesa. Navíc
naprosto zbytečné (jak známo, v lese se ohně
stejně rozdělávat nesmějí).
Elektronický podpis bude stejně problematický
jako ten psaný rukou. Lépe zabezpečuje obsah,
ale také se lépe padělá. Časové razítko nebude
tak spolehlivé jako měření rozpadu izotopu
uhlíku v papyrusu, ale zase bude přesnější.
A tak stále bude více méně záležet na tom,
jestli se shodnou právníci. Ti se neshodnou teď,
takže to asi nebude horší.
Jako příjemci jsme ve výhodě, že jsme mnoha
starostí ušetřeni. Digitální dokument, nazývaný
datová zpráva, tak jak k nám přijde, bude obsahovat vše, co odesilatel vyžaduje k uznání
její pravosti (snad). Nemůže nám namítnout, že
jsme něco zapomněli přidat. Jen nesmíme
zapomenout, že kromě toho, co si přečteme
nebo napíšeme, jsou tam ještě informace, které ke zprávě patří a bez nichž není dokument
celý. Co z toho pro nás plyne?
• Máme-li datovou schránku, pravidelně ji kontrolujme.
• Když nám něco přijde, uschovejme si to na
svém disku. Po 90 dnech nám z toho ve
schránce zbude jen obálka.
• Naučit se „číst“ dokumenty datové schránky
je stejně užitečné jako schopnost číst PDF.
Snad jsem uvedl vše, co je nezbytné. Znát více,
možná budete IN (pokud to nová verze nezmění), ale vzhledem k vývoji (jednoznačně potřebnému a pozitivnímu) vám to k ničemu nebude.
Zatím schovávejme vše, co nám přijde. Odesílejme jen to, co budeme muset. Poplašné zprávy o datových schránkách čtěme, jen když nás
to baví.

Provozně ekonomická fakulta
si připomíná v listopadu
význam demokracie

mické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (PEF MZLU v Brně) ve
dnech 18. a 19. listopadu 2009. Zájemci mohli
během listopadu navštívit unikátní výstavu
Amnesty International v Československu
před rokem 1989, seminář o dodržování lidských
práv v Kongu či vzpomínkovou akci na studentská léta s názvem Moje vzpomínky na PEF.
Účelem této akce bylo seznámit studenty s pojmem totalita a vysvětlit jim, kde začíná demokracie a kde totalita a jak tenká je mezi nimi
hranice. Převážná většina současných studentů na PEF MZLU v Brně se sice narodila před
Sametovou revolucí, ale pravděpodobně si toho
z dob komunismu moc nepamatují, protože byli
ještě malí a bezstarostní. Jak dodává proděkanka PEF MZLU v Brně Mgr. Jitka Machalová,
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Co je totalita? Kde se nachází hranice mezi
demokracií a totalitou? Odpověď na tyto a mnohé další otázky poskytl dvoudenní cyklus přednášek a diskusí s názvem Demokracie vs.
totalita, který se uskutečnil na Provozně ekono-
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Ph.D.: Smyslem je představit studentům projevy totality v Československu před rokem 1989.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program.
Kromě přednášek, na kterých vystoupil mimo
jiné i Šimon Pánek z organizace Člověk v tísni,
byl návštěvníkům zprostředkován rozhovor
s Václavem Havlem z brněnského divadla Husa
na provázku. Účastníkům se dále představili
účastníci revolučního dění z řad studentů PEF
MZLU v Brně. Ti popisovali, jak probíhaly listopadové události na naší fakultě. Na tuto diskusi
volně navázal bývalý člen vojenské služby,
jemuž hrozilo, že bude muset střílet do svých
vrstevníků – studentů. Celou dvoudenní akci
doplňovala výstava zaměřená na období socialismu a promítání dokumentárních filmů.
Chronologicky však měsíc listopad zahájila výstava Amnesty international v Československu před rokem 1989. Výstava představila
unikátní dokumenty ze zdrojů Amnesty international (AI) i materiály československých úřadů.
Svědectví podaly i vzpomínky lidí, kteří se postavili bezpráví, jako například Dana Němcová, Petr Uhl, Ivan Martin Jirous, Václav Havel
a další. Tato výstava byla k vidění v Brně pouze
v listopadu, a to právě v budově Q MZLU v Brně.

Život v zemích, do jejichž vývoje v posledních
letech významně promluvila válka, přiblížila
výstava Člověk v tísni: Afghánistán, Kongo.
Zatímco se východ Demokratické republiky
Kongo zmítá v nejkrvavějším konfliktu od druhé
světové války, Afghánistán se snaží nastoupit
cestu směrem k rozvíjející se a pokojné zemi.
Dvě desítky fotografií seznámily návštěvníky
s palčivými problémy a zároveň mapovaly práci největší české humanitární organizace v obou
zemích. Výstava byla volně přístupná v budově
Q od 11. listopadu do 25. listopadu 2009.
Listopadový program doplnila vzpomínková
akce s názvem Moje vzpomínky na PEF,
která je součástí programu letošních oslav
50. výročí založení fakulty. Cílem akce bylo přiblížit současným studentů a široké veřejnosti
několika artefakty, jak probíhal studentský život
během padesátileté existence fakulty. Díky
absolventům, kteří se podělili o vzpomínkové
fotografie, studijní pomůcky a v neposlední řadě o své příběhy, se podařilo propojit minulost
se současností a vytvořit tak unikátní sbírku
„vzpomínek“. Výstava byla zahájena 5. listopadu 2009 v Knihovně Jiřího Mahena, kde byla
k vidění do 26. listopadu 2009.
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ný životopis a motivační dopis v českém jazyce
a jazyce země, ve které chce studovat, případně přiložit potvrzení o jazykových znalostech.
Jednou z priorit PEF MZLU v Brně je mezinárodní spolupráce při výměně studentů a pedagogů. Proto má fakulta zahraniční oddělení,
které poskytuje rady všem studentům, kteří
přijeli nebo by rádi vycestovali.
V roce 2008 vyjelo do zahraničí díky Erasmu
dvaasedmdesát studentů PEF MZLU v Brně.
Výběr studentů, kteří budou reprezentovat naší
fakultu v zahraničí, prochází sítem několika
kritérií. Jedná se hlavně o studijní výsledky
a jazykové znalosti. Velkou výhodou proto může
být studium v angličtině nebo alespoň absolvování předmětu v cizím jazyce na mateřské
univerzitě.
Nutnou podmínkou při studiu v zahraničí také
je, že student musí získat dostatečný počet
kreditů, aby splnil podmínku 40 kreditů dvou po
sobě jdoucích semestrů. Před odjezdem je také
nutné zřídit u Komerční banky Euro účet, na
který bude student po dobu zahraničního pobytu dostávat od fakulty stipendium. Nutností je
též zřízení zdravotního připojištění na celou
dobu pobytu.
Povinnosti studentovi nekončí ani po návratu ze
zahraničí, kdy musí předložit potvrzující dokumenty o absolvovaných předmětech a o délce
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Odlišná kultura a zvyky, studium v cizím jazyce,
mnoho zážitků a hlavně nové zkušenosti získají studenti, kteří se rozhodnou pro studium
v zahraničí. Tuto možnost mají také studenti
Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně.
Existují zde tři způsoby, jak do zahraničí vycestovat. Jedním z nich je program Erasmus, který
je studentům asi nejznámější. Proto PEF MZLU
v Brně přináší informace, jak se do zahraničí
dostat, jaké zkušenosti a postřehy mají studenti, kteří už této možnosti využili.
Erasmus a vše kolem něj
Erasmus je program Evropské unie (EU), který
umožňuje vysokoškolským studentům studovat
či pracovat na zahraničních univerzitách v rámci EU. Podmínkou je, aby měl student ukončený
alespoň první ročník bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na domovské
univerzitě. Minimální doba výjezdu jsou tři,
maximální pak dvanáct měsíců.
Student musí udělat několik nezbytných kroků,
aby byl zařazen do programu Erasmus. V první
řadě musí podat přihlášku, napsat strukturova-

s t r a n a 17

Studium
v zahraničí
– škola
života

s t r a n a 18

prosinec 2009 ▌ číslo 3 ▌
pobytu – to vše od univerzity, na které působil
v rámci programu Erasmus. Na závěr byrokratického koloběhu musí student sepsat závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu.
Má-li někdo strach, že se některé informace
nedozví, není k němu důvod. Před odjezdem
jsou pořádány informativní schůzky, na kterých
je účastníkům vše důležité řečeno.
Do zahraničí
se dá dostat i jinak
Další možností, jak vyjet na zahraniční pobyt,
je v rámci bilaterálních smluv, které mají univerzity uzavřeny mezi sebou. Za rok 2008 měla
PEF MZLU v Brně uzavřeno sedm bilaterálních
smluv. Jednalo se o země Itálie, Francie, Thajsko, Oregon (USA), Colorado (USA), Mexiko
a Chile. Prostřednictvím bilaterální smlouvy
vyjelo do zahraničí v roce 2008 celkem patnáct
studentů fakulty a na PEF MZLU v Brně přijelo
studovat devět zahraničních studentů. V případě bilaterálních smluv má student nárok na
finanční dotaci na studium. Stejně jako u programu Erasmus, musí student splnit podmínku
minimálně 40 kreditů ve dvou po sobě jdoucích
semestrech.
Posledním způsobem, jak se dostat do zahraničí na studijní pobyt, je individuální domluva
studenta se zahraniční univerzitou. Tato možnost
je vhodná, pokud chce student navštívit univerzitu, se kterou nemá ta naše uzavřenou žádnou
smlouvu. V případě tohoto typu studia ale student nemůže počítat s finanční dotací. Uznání
předmětů je možné, pokud se student s fakultou
předem domluví, jaké předměty bude studovat.
Studenti tedy nemusejí přerušovat studium.
ISC MENDELU
O problematiku zahraničních pobytů se na naší
univerzitě nezajímá pouze zahraniční oddělení
rektorátu, ale také International student club of
Mendel university (ISC Mendelu). Hlavní náplní
ISC Mendelu je pomoc zahraničním studentům s aklimatizací v Brně. ISC nabízí možnost
zapojení českých studentů do komunikace se
zahraničními studenty, formou tzv. Buddy programu. Podstatou tohoto programu je, aby český student pomohl svému zahraničnímu kolegovi s orientací v Brně a podal mu pomocnou
ruku při vyřizování nutných formalit. Zahraniční
student se tak lépe orientuje v cizím prostředí
a český student si procvičí cizí jazyk, pozná
nové přátele a kulturu jiné země. Velkou výhodou pro české studenty, kteří jsou členy ISC
Mendelu, je zvýhodnění při výběru na studijní
pobyt nebo stáž do zahraničí.
ISC Mendelu pořádá také pro studenty různé
akce. Jsou to především Country prezentace,

výlety, exkurze, ale i studentské párty. Pomáhá
také při přípravě mezinárodních konferencí
pořádaných na naší univerzitě. Na organizaci
všech zmíněných akcí se podílejí čeští studenti naší univerzity.
Do budoucna plánuje ISC Mendelu také zavést
jazykové kurzy, které by byly vedeny rodilým
mluvčím z řad zahraničních studentů naší univerzity. Mělo by jít o zábavnou formu diskuse,
prezentací, her a hudby. Cílem by neměla být
pouze jazyková vybavenost, ale také seznámení se s jiným kulturním prostředím.
Erasmus očima studentů
Studenti se nejčastěji dovídají o možnosti studia
v zahraničí od svých kamarádů nebo mají už
před studiem o takových možnostech určité
povědomí. Dotazovaní studenti volili nejčastěji
délku pobytu na jeden semestr.
Nejvíce si ale studenti v zahraničí užívají tamní
kulturu a nové kamarády. Večírky, párty, výlety
a podobné akce byly na každodenním programu. S ostatními „erasmáky“ jsme měli velmi
dobré vztahy. Po návratu naše vztahy ochladly,
ale už na léto mám v plánu pár návštěv a výletů, řekl student PEF MZLU v Brně Mirek Boček,
který vycestoval do španělské Girony.
Zajímavý postřeh z poznávání jiné kultury měl
i Jirka Omelka ze stejné fakulty, který studoval
také v Gironě. Docela mě šokovalo, že v tak
velkém městě se lidé při vystupování z autobusu MHD loučili nashledanou a celý autobus
a to včetně řidiče sborově odpověděl.
Z čeho ale zahraniční pobyt zaplatit? Někomu
stačí stipendium, jiný si musí přivydělat. Vše
jsem si hradila ze stipendia. Akorát mi to vyšlo
na semestr ve francouzském Nice, uvedla studentka PEF MZLU v Brně Iva Danielová. Kluci
v Gironě ale připlatili tisíc až dva tisíce euro
za semestr. Jirka řešil zbývající financování
prázdninovou brigádou, právě ve Španělsku,
ale Mirek to tak snadné neměl. Vzhledem
k tomu, že Katalánci jsou poměrně nacionalisticky založená část Španělska, najít během roku
práci pro cizince není moc jednoduché, vysvětlil Mirek.
Snad jediným problémem spojeným s vycestováním do zahraničí je zdlouhavé a složité
vyřizování formalit. Proces přihlašování na
studijní pobyt je poměrně zdlouhavý a občas
komplikovaný složitou domluvou se zahraničním
oddělením, popsal nesnáze Mirek Boček.
Všichni citovaní studenti musejí kvůli zahraničnímu výjezdu prodlužovat studium, ovšem na
dotaz, zda by do toho šli znovu, odpověděli všichni kladně. Většina z nich také plánuje vyjet
na studijní pobyt či stáž v rámci magisterského
studia.
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René Kizek
Agronomická fakulta MZLU v Brně

Výstava byla přístupná veřejnosti
od 20. října do 9. listopadu 2009

Česká chemická Hvězda
po padesáti letech
– „Příběh kapky“

Tr o c h a h i s t o r i e
Na historickém území Čech a Moravy se narodili nebo studovali význační jednotlivci. Většinou však záhy odcházejí do zahraničí, kde se
stávají průkopníky a získávají nejprestižnější
vědecká ocenění. Doposud jediným trvale žijícím a pracujícím výzkumníkem, který svůj objev
uskutečnil a propagoval na našem území, byl
Jaroslav Heyrovský. Za jeho průkopnickou práci na poli elektrochemie mu byla v roce 1959
udělena Nobelova cena za chemii. Jeho objev
unikátní metody polarografie posunul hranice
lidského poznání a umožnil značný rozvoj fyzikální chemie, ale také především analytické
chemie.
Profesor Heyrovský se narodil 20. prosince
1890 v Křížovnické ulici č. 14 na Starém Městě
pražském jako čtvrté dítě Leopolda Heyrovského, profesora římského práva na české univerzitě v Praze. Středoškolské vzdělání získal na
Akademickém gymnáziu na Smetanově nábřeží (1901–1909). Po maturitě nastoupil na Filozofickou fakultu pražské univerzity na obor
fyziky, chemie a matematiky. Později odchází
do Anglie k prof. Ramsayovi studovat fyzikální chemii, kde v roce 1913 získává titul B.Sc.
Později (studium přerušila první světová válka)
pokračuje ve studiu u prof. Donnana. Zabývá
se elektrochemickým studiem – hliníkové elektrody. Výsledkem byla dizertační práce, která
podle zkušební komise byla vynikající. V průběhu zkoušky vyvstaly nové zajímavé otázky,
které později Heyrovský začne studovat na
pražské univerzitě u profesora Kučery. Heyrovského práce na univerzitě započala výzkumem
povrchového napětí rtuti. Princip spočíval ve
vážení kapek rtuti vykapávající ze skleněné
kapiláry do roztoku. Bohužel získané výsledky
nevedly k cíli, proto se Heyrovský pokusil pokusný systém změnit. Do experimentálního
schématu přidal jednoduchý galvanometr
„a objev byl učiněn“. V roce 1922 Jaroslav Heyrovský zjistil, že pokud místo povrchového napětí měří elektrický proud procházející rtuťovou
elektrodou a roztokem, získává důležité údaje
o druhu a množství látek v roztoku obsažených.
Aby bylo možné urychlit měření, navrhl a zkonstruoval Heyrovský s Japoncem Shikatou automatický přístroj polarograf. Zařízení umožňovalo zaznamenávat na polarizační křivce vlny.
Výška vln je pak mírou koncentrace látek roz-
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puštěných v roztoku a jejich poloha udává druh
těchto látek.
Profesor Heyrovský byl na Nobelovu cenu navrhován několikrát a poslední návrh byl podpořen
jak hlasy mnoha vědců takto oceněných, tak
i chemiky slovenských vysokých škol. Od počátku se Nobelovy ceny předávají 10. prosince
(v den úmrtí Alfreda Nobela) a 10. prosince roku
1959 cenu obdrželi E. Segre, E. Ochoa, J. Heyrovský, O. Chamberlain.
Jaroslav Heyrovský vybudoval českou elektrochemickou školu, založil a vedl Polarografický
ústav. Jeho žáci se věnovali jak elektrochemii,
tak dalším fyzikálně-chemickým metodám, které na našem území rozvinuli. Profesor Jaroslav
Heyrovský zemřel 27. března 1967 a je pochován na vyšehradském Slavíně.
Vernisáž v prostorách
Hvězdárny a planetária
Mikuláše Koperníka v Brně
Skupina lidí kolem Dr. Květy Stejskalové a Dr.
Michaela Heyrovského (syna prof. Heyrovského) připravila putovní výstavu o díle a především výročí udělení Nobelovy ceny profesoru
Jaroslavu Heyrovskému. V poměrně, na první
pohled, netradičním prostředí planetária, na
ten druhý: hvězdy do planetária patří, se uskutečnila vernisáž výstavy v úterý 20. října 2009.
Slavnostní zahájení vernisáže se ujal Dr. Jiří
Dušek, ředitel planetária. Jako pověřený zástupce předsednictva Akademie věd České
republiky výstavu zahájil doc. Radomír Vlček.
Po zahájení následovala krátká přednáška
v kopuli planetária o životě a díle Jaroslava
Heyrovského, kterou přednesla dr. Květa Stejskalová. V přednášce ukázala nejen odborné,
ale i lidské stránky Jaroslava Heyrovského.
Poté Dr. Michael Heyrovský vysvětlil principy
a základy polarografie. Nezapomněl ani na její
možnosti pro budoucnost a ukázal, že česká
elektrochemická škola je stále velmi silná a má
světu stále co přinášet.
Co na výstavě bylo vidět
Výstava byla umístěna v předsálí planetária
a na informačních panelech byly podrobně
dokumentovány kroky Jaroslava Heyrovského
od jeho dětství až po vedení Polarografického
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ústavu (dnes nese jeho jméno Ústav fyzikální
chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR). Kromě
toho bylo v několika prosklených vitrínách možné vidět technické pomůcky, které pomohly
uskutečnit objev polarografie. Na několika vystavených přístrojích je možné sledovat vývoj
elektroanalytických technik od prvního zkonstruovaného polarografu, přes oscilopolarografii až po moderní zařízení, která jsou řízená
počítačem. U příležitosti výstavy byla na čestném místě vystavena zlatá nobelovská medaile
včetně předávacího diplomu profesoru Jaroslavu Heyrovskému.
Nebojme se padajících r tuťov ých
kapiček
V posledních letech stále roste strach v souvislosti s nebezpečím kapalné rtuti na zdraví lidí.
Všechny experimentální studie ukazují, že kovová rtuť nepřináší žádná zdravotní rizika. Toxické jsou rtuťové páry (ve vysokých koncentracích) a především organické formy rtuti. Strach
a neznalost vedou ke krokům zakazujícím používání rtuti i ve výzkumu. Je potřebné a nezbytné přiznat, že do dnešní doby nemáme odpovídající náhradu za tak úžasný nástroj. Rtuťová

Fakultní
nemocnice
Brno

Eva Tesařová
Vážení členové akademické obce MZLU
v Brně! Dovolte mi, abych Vám představila
Transfuzní oddělení a krevní banku
(TO a KB) Fakultní nemocnice Brno. TO
a KB jsou jedním z oddělení nemocnice. Jsou
umístěny v areálu nemocnice v Bohunicích.
Pod jejich metodickým vedením pracují tři krevní banky jednotlivých pracovišť FN Brno, a to
v Bohunicích, v Porodnici na Obilním trhu a v
Dětské nemocnici v Černých Polích. V roce
2001 získaly TO a KB FN Brno jako první státní
zdravotnické zařízení v ČR certifikát managementu jakosti ISO 9001.
TO a KB disponují registrem více než 14 000
dárců krve a jejich roční produkce představuje

elektroda má dokonale hladký kulovitý povrch,
velmi snadno se obnovuje, má široký rozsah
pro analýzu. I když se snažíme hledat jiné materiály v nanosvětě, padající rtuťové kapičky se
nám doposud nepodařilo překonat.
Konference ve znamení výročí
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně se také důstojně připojila k oslavám
50. výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu
Heyrovskému a v červnu uspořádala Pracovní
setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků.
Slavnostní charakter setkání byl dán plenárními přednáškami. Dr. Michael Heyrovský, prof.
Robert Kalvoda, prof. Emil Paleček, prof. Oldřich
Dračka (všichni byli výrazně ovlivněni osobností prof. Heyrovského).
Na závěr
Svět 21. století se snaží běžet dopředu a s ním
i vědecký pokrok a poznání. Základy jedné
vědecké disciplíny, která je podle jedněch dinosauří technikou, byly položeny na našem území.
Měli bychom se k tomuto odkazu hlásit a pokračovat v díle, které bylo před padesáti lety oceněno Nobelovou cenou.

více než 80 000 jednotek transfuzních přípravků. V situacích, kdy je ohrožen život pacienta
a je třeba vyrobit transfuzní přípravek “na míru”,
jsou TO a KB FN Brno výrobu takového přípravku schopny non-stop zajistit. TO a KB zajišťují
diagnostiku u imunohematologicky problematických pacientů, stejně jako výběr kompatibilního transfuzního přípravku těmto osobám. HLA
laboratoř v TO a KB FN Brno patří mezi sedm
HLA laboratoří v České republice, které provádějí vyšetření pro programy transplantace solidních orgánů, transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk a pomáhají rozšiřovat
oba české registry dárců kostní dřeně na úrovni DNA diagnostiky.
Dovolte mi, abych se Vám představila i já sama.
Jmenuji se Eva Tesařová a jsem primářka
Transfuzního oddělení a krevní banky Fakultní
nemocnice Brno jíž více než 11 let. Před 30 lety
jsem jako absolvent lékařské fakulty „na transfuze“ začínala svoji lékařskou praxi. Z pozice
funkce a jako kvalifikovaná osoba zařízení
transfuzní služby odpovídám nejen za dostatek
transfuzních přípravků pro pacienty FN Brno
a pacienty ostatních zdravotnických zařízení
v regionu, které FN Brno transfuzními přípravky
zásobuje, ale také za jejich jakost a bezpečnost.
Jako primář jednoho z největších zařízení transfuzní služby v ČR koordinuji náborové aktivity
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v oblasti dárcovství krve v regionu a také za ně
odpovídám.
Velmi ráda bych navázala spolupráci při náboru
nových dárců krve právě s Vámi, studenty a zaměstnanci MZLU v Brně, ke které mám vřelý,
přímo osobní vztah. V Černých Polích jsem jako
dítě a medička vyrůstala, ze svého pokoje jsem
hleděla do oken „lesárny“ a jako studentská
vědecká síla jsem v sedmdesátých letech na VŠZ
v Brně také působila. Konkrétně: třikrát denně
jsem po dobu více než šest let odečítala bioklimatologická měření pro Katedru bioklimatologie
AF VŠZ. Mám dvě dospělé dcery a dospělého

syna. Všechny moje děli mají, stejně jako já,
vztah k přírodě a ekologii. Syn je analytickým
chemikem – ekologem, starší dcera absolvovala
PEF MZLU v Brně v roce 2003 a mladší dcera
je studentkou 3. ročníku ZF MZLU v Brně.
Obracím se tedy na Vás, vzdělané a odpovědné
osoby, které jsou mi blízké. Ráda bych s pracovním týmem FN Brno a ve spolupráci s MZLU
v Brně realizovala projekt, který si klade za cíl
rozšířit znalosti a vědomosti o dárcovství krve
mezi Vámi, vysokoškolskými studenty a pedagogy a pomohla společně s Vámi rozšířit registry dárců krve v Brně.

Univerzity, studenti, studentské organizace,
firmy – všechny tyto subjekty vydávají každým
rokem stovky tisíc korun na výrobu tištěných
propagačních materiálů, informačních letáků
a oznámení o různých událostech z akademického prostředí či firemního prostředí. Výroba
těchto produktů značně zatěžuje životní prostředí – pro výrobu jedné tuny papíru je třeba
asi pět kubických metrů dřeva, což odpovídá
přibližně 14 až 17 stromům menšího průřezu,
které se používají v papírenském průmyslu.
Každých 15 000 čistých listů papíru ve formátu
A4 tak šetří zhruba jeden pokácený strom.
Efektivnost takového systému inzerce a informování ostatních subjektů je ale značně neefektivní a prakticky neměřitelná, navíc v době
moderních komunikačních technologií, kdy
90 % studentů při rozhodování při svém studiu
využívá internet, je málo pravděpodobné, že
se takto komunikovaná informace dostane ke
správnému příjemci. Přicházíme proto s informačním a komunikačním portálem pro studenty vysokých škol MojeNastenka.cz, který
nabízí efektivnější, levnější a šetrnější způsob
komunikace, představuje projekt Jakub Korf
z Asociace studentů a absolventů (dále ASA).
Je možné oslovovat studenty efektivněji? Lze
to provést levněji a s ohledem na životní prostředí? Existuje možnost, jak studenty oslovovat i po ukončení jejich studia na univerzitě?
A funguje v České republice systém, díky kterému by bylo možné oslovovat studenty v celé
ČR? Přesně tyto otázky si pokládali členové
ASA a odpovědí na ně je unikátní celorepublikový informační a komunikační server pro studenty a absolventy vysokých škol a univerzit.
Portál MojeNastenka.cz bude plnit funkci on-line
univerzitní nástěnky, na kterou budou přispívat
jednak univerzity, které s ASA spolupracují, tak
studenti, kteří se do systému registrují. Cílem
je vytvořit produkt, ve kterém se budou shromažďovat informace od univerzit a studentů
z celé ČR, a bude záležet jen na studentech,

MojeNastenka.cz a Absolventi.cz:
portály, které přinesou úspory papíru a
zefektivnění komunikace na vysokých školách
které informace na něm budou hledat. Univerzitní nástěnku budou také doplňovat například
nabídky spolupráce na diplomových pracích od
firem ze soukromého sektoru, funkce Spolujízda nebo fotogalerie univerzit i studentů. Spolupráci na projektu ASA nabídla či již zahájila
s většinou českých vysokých škol.
Projekty MojeNastenka.cz a Absolventi.
cz byly spuštěny a oficiálně představeny
3. října 2009 na 1. meziuniverzitní konferenci České studentské unie, která o prvním říjnovém víkendu proběhla v prostorách České
zemědělské univerzity v Praze. Jedním z hlavních poslání činnosti ASA a tedy i připravovaného projektu je ochrana životního prostředí,
zejména snížení spotřeby papíru na výrobu
propagačních a informačních materiálů. Pro
odbornou podporu své činnosti v oblasti ochrany životního prostředí jsme oslovili s nabídkou
partnerství organizaci Arnika jako odborného
partnera, který se problémem šetrné spotřeby
papíru zabývá již od roku 2001, vysvětluje Jakub
Korf.
Spotřeba papíru v České republice se v roce
2008 zvýšila na 150 kg na jednoho obyvatele,
což je nejvyšší hodnota od vzniku samostatného státu. Za posledních dvanáct let tato spotřeba navíc vzrostla téměř dvojnásobně, je již
o přibližně 60 kg na jednoho obyvatele vyšší
než na Slovensku či Polsku. Zatímco v roce
2001 bylo v ČR distribuováno 1,7 miliardy letáků, v roce 2006 to bylo již 3,3 až 3,4 miliardy
kusů. Náklady na výrobu a distribuci tzv. neadresné reklamy v roce 2006 se přitom odhadují
na 8 až 10 miliard českých korun. Pokud by se
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tedy podařilo omezit či zrušit letákovou reklamu
na školách, rozhodně by to mohlo přispět ke
snížení množství zbytečně spotřebovaného
papíru, říká Milan Havel, vedoucí projektu Šetrné papírování. Od spolupráce s Arnikou si slibujeme odbornou podporu v oblasti ochrany
životního prostředí, která je jedním z pilířů projektu MojeNastenka.cz a Absolventi.cz. Náplní
partnerství bude vzájemná propagace aktivit
a spolupráce na přípravách dalších projektů na
ochranu životního prostředí, říká Jakub Korf.
Další oblastí, které se projekt věnuje, je malá
úspěšnost univerzit udržet kontakt se svými
absolventy. Pro tyto účely připravila ASA projekt
Absolventi.cz, který má za úkol sdružovat absolventy vysokých škol na jedné platformě,
usnadnit vysokým školám komunikaci s jejich
absolventy a podpořit následnou spolupráci
absolventů a vysokých škol směřující k rozvoji
obou stran. Většina českých univerzit provozuje vlastní systém absolventských stránek, ale

Dvousettisící návštěvník
v novodobém Pavilonu
Anthropos
Historie Pavilonu Anthropos
Tradice současného Pavilonu Anthropos má
své kořeny v období první Československé
republiky. Tehdy se díky mimořádnému úsilí
předního českého badatele prof. Karla Absolona podařilo ve speciálním pavilonu Člověk
a jeho rod na dnešním výstavišti soustředit
v rámci výstavy soudobé kultury v roce 1928
nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských dějin. Tato výstava dostala název
Anthropos. Na tyto tradice navázal v poválečném
období antropolog prof. dr. Jan Jelínek, DrSc.
(antropolog světového jména, bývalý ředitel
Moravského zemského muzea a prezident
ICOM). Stavba Pavilonu Anthropos byla dokončena v roce 1962 podle plánů ing. arch. Františka Šteflíčka. V roce 2003 pak byl objekt uzavřen a došlo k zahájení generální rekonstrukce.
Současný Anthropos
Pavilon Antrhopos v brněnském pisáreckém
parku byl po tříleté rozsáhlé přestavbě a rekonstrukci 30. června 2006 opět otevřen veřejnosti
v modernizované a podstatně rozšířené podobě a nabízí nově pojaté interpretace archeologických nálezů i nové objevy z období paleolitu.
Anthropos byl vytvořen ve více úrovních, pro

mnohé z nich se potýkají s nízkým procentem
registrovaných absolventů v poměru k jejich
celkovému počtu nebo neaktuálností kontaktů,
které na univerzitě absolventi zanechali při jejím opuštění. Přitom právě absolventi jsou
důležitým zdrojem informací z praxe, informací,
které mohou významně pomoci univerzitám
v jejich rozvoji, zkvalitňování výuky a systému
jejich předávání stávajícím studentům. Unikátností portálu je jeho zaměření na všechny
stupně vzdělávání, od základních škol po školy
vysoké, vysvětluje Jakub Korf. Studenty tak
jejich cestou za vzděláním provází jedna jediná
registrace v jednom systému. Věříme, že portál
Absolventi.cz pomůže univerzitám v udržení
kontaktu s absolventy a napomůže tak rozvoji
českých univerzit a studentů, kteří na nich studují. Tím, že v systému budou registrování
i studenti středních škol, se univerzitám nabízí
možnost efektivního oslovení široké skupiny
budoucích vysokoškoláků, dodal Jakub Korf.

různé skupiny návštěvníků. Při psaní textů
i výběru exponátů byl brán zřetel na potřeby
odborné veřejnosti i vysokoškolských studentů.
Výstavní sály jsou obohaceny moderní audiovizuální technikou, ale také řadou dioramat
a rekonstrukcí prostředí i života lovců a sběračů.
Stálá expozice je instalována ve třech patrech
a je rozčleněna do pěti základních celků, kterých se ujali různí scénáristé. Nejsložitější úkol
čekal na archeologa Martina Olivu z Ústavu
Antrhopos Moravského zemského muzea, který vytvořil scénář k expozici Morava nejstarších
lovců a sběračů a Nejstarší umění Evropy.
Podařilo se mu shromáždit a představit kulturu
a dynamiku vývoje světa paleolitických lovců
a sběračů v rámci střední Evropy v rozsahu,
který je zcela ojedinělý. Nabídl také nové a v
mnohém netradiční interpretace archeologických nálezů i myšlenkového světa a imaginace
lovecko-sběračské společnosti. Stejně tak pozoruhodné jsou i další expozice – Příběh lidského rodu (evoluce člověka od jeho nejstarších
afrických předků) Po stopách pleistocénních
savců (vystavené originální kostry vyhynulých
zvířat), Technologie ve starší a střední době
kamenné (výroba a používání kamenných nástrojů a distribuce potřebných surovin).
Obnova Pavilonu Anthropos byla dotována
Ministerstvem kultury ČR. Rozhodně nechce
zůstat strnulou muzejní institucí, ale přeje si
svojí činností, rozvíjenou i řadou doprovodných
akcí, reagovat na aktuální podněty rychle se
měnícího světa. Že se to Moravskému muzeu
daří, potvrzuje i to, že můžeme v pavilonu přivítat již 200 000. návštěvníka.

z dění v Brně
Místo: Moravské zemské muzeum – Etnografický ústav, Palác šlechtičen, Kobližná 1
Termín: 7. 10. 2009 – 29. 5. 2010
otevřeno úterý – sobota od 9.00 do 17.00 hod.
Kurátor: PhDr. Eva Večerková, CSc.

Výstava představí lidové obyčeje, které provázejí nejrůznější slavnosti – ať už výroční nebo
rodinné oslavy. A i když jsou velmi zajímavým
tématem etnologického bádání, ve sbírkotvorné
muzeologické činnosti tato oblast lidové tradice
nestává příliš v popředí. Muzea se při tvorbě
národopisných sbírek tomuto tématu věnují
spíše okrajově. To ovšem neplatí pro Moravské
zemské muzeum, kde – vedle pražského Národopisného muzea – vznikala významná sbírka
obyčejových předmětů a to už ve dvacátých
a třicátých letech 20. století.
V Moravském zemském muzeu dal základ této
sbírce někdejší kustod národopisného oddělení
František Pospíšil. Téma ho zaujalo a při terénních aktivitách, při organizování dobových folklórních slavností nebo při fotografování a filmování obyčejových projevů získával jednotlivé
artefakty. Už v roce 1933 se sbírce dostalo význačného ocenění od tehdejší kustodky Národního muzea, významné badatelky i v oboru
obyčejové tradice, docentky Drahomíry Stránské. Některé z těchto vzácných muzeálií jsou
součástí výstavy.
Základem výstavy Rok v lidových obyčejích
je kolekce obyčejových předmětů, jejichž prostřednictvím, specifickou mluvou muzejních
exponátů, budou přiblíženy obyčeje kalendářního cyklu.

Aneb buďte tvořiví jako příroda

( D o p r o v o d n á a k c e k v ý s t a v ě D a r w i n)

Místo: Pavilon Anthropos, Brno-Pisárky, výstava s názvem DARWIN
Termín: září 2009 – 7. leden 2010
Záštity: výstavu zaštítil ministr kultury ČR,
primátor statutárního města Brna
Cíl akce: zapojit do výstavy nejširší veřejnost,
oslovit osobnosti VIP (stvoř motýla, inspiruj se
slavnými osobnostmi), připravit důstojnou derniéru výstavy (7. ledna 2009)
Poznámka: Projekt výstavy vláda zařadila mezi
kulturní projekty při příležitosti předsednictví
České republiky v Evropské unii. Výstava je doprovázena cyklem přednášek a projekcí. Více
informací na www.mzm.cz.
Představení akce: Výstava Darwin připomíná
dvousté výročí narození geniálního přírodovědce a zakladatele evoluční teorie Charlese Dar-
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Rok v lidových obyčejích
a slavnostech
Té m a j e č l e n ě n o d o č t y ř o d dí l ů
Sklonek léta a podzim připomene obyčeje
spjaté se sklizní úrody a se slavností posvícení
(dožínkové věnce, vinařské víchy) a hodů (atributy hodových stárků). Čas zimního slunovratu připomenou adventní a vánoční obyčeje
(mikulášské masky, pečivo, ozdoby vánočního
stromku aj.). Předjaří s sebou nese živé a veselé tradice konce masopustu, vyjádřené v maskách a v předmětech spjatých se zábavami
posledních masopustních dnů. Do předvelikonočního období patří obchůzky děvčat s figurami smrtek a s ozdobenými májky. S Velikonocemi jsou spjaty obyčeje pálení jidášské figury,
obchůzky se zvukovými nástroji (klapačkami,
hrkači), mrskut s pletenci z vrbového proutí. Do
jarního období patří stavění májí a filipojakubské ohně, které dnes oživují figury čarodějnic.
Pro čas svatodušních svátků jsou pro českou
a moravskou tradici charakteristické obyčeje
pořádání obřadních jízd s králem (jízdy králů)
a obchůzky královniček, k nimž patří opět zvláštní předměty – prapory, ozdoby koní, májky.
Význam a funkce předmětů, které jsou součástí,
komponentem obyčejů, dokládá množství fotografií z fototéky Etnografického ústavu. Zobrazují jak starší fázi obyčejové tradice, tak současnost, a to z výzkumné a dokumentační práce
autorky scénáře Dr. Evy Večerkové v terénu.

wina (1809–1882) a zároveň stopadesáté výročí vydání slavného díla O původu druhů přírodním výběrem. Je jediná svého druhu v ČR.
Interaktivní výstava představuje Darwina nejen
jako vědce, který nashromáždil podklady pro
svou evoluční teorii, ale i jako člověka s nepředstavitelnou touhou pro pochopení otázek, které
jeho doba nastolovala. Návštěvník výstavy se
seznámí s Darwinovým životním příběhem a s
okolnostmi, které ho přivedly jako nezkušeného
mladíčka na cestu kolem světa na slavné lodi
Jejího Veličenstva H.M.S. Beagle, ze které se
po pěti letech vrátil zkušený, vědomostmi nabitý a uznávaný přírodovědec.
Ještě pod dojmem mimořádné výstavy bude
návštěvník vyzván, aby se zapojil do projektu
Motýl pro pana Darwina, aby se stal součástí
výstavy i životního příběhu slavného vědce.
Motýl pro pana Darwina
• Inspirovali jsme se prosklenou stěnou, na které jsou umístěny stovky zástupců motýlí říše.

Motýl
pro pana
Darwina
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Symbolizuje obrovskou rozmanitost života na
Zemi a výrazně podněcuje návštěvníky k zamyšlení nad fantastickou rozmanitostí přírody.
• A právě tato motýlí stěna nás přivedla k myšlence pokusit se být v hravé formě tvořivými jako
příroda. Chceme společně s návštěvníky výstavy, ale i VIP osobnostmi připravit další jedinečnou motýlí kolekci, kterou ovšem stvoří lidská
ruka.
• Každý může jakkoliv ztvárnit svou vlastní představu motýla, a to jak prostředky malířskými,
tak kreslířskými, kombinovanými technikami,
nebo úplně jinak, nově, volně, překvapivě.

• Všechna vzniklá díla budou posléze představena ve výstavě na vlastní stěně, která tak bude
protiváhou skutečné přírodní motýlí stěny.
• Oslovili jsme mj. i Petra Síse, autora knihy
o Darwinovi – Strom života. Petr Sís nám z New
Yorku, kde žije, svého motýla poslal. Jeho instalací bychom chtěli celou akci odstartovat.
• Postupně oslovujeme i další osobnosti a budeme Vás průběžně o nových přírůstcích informovat.
• Všichni motýli vlétnou do hry opět 7. ledna, kdy
se budeme s výstavou slavnostně loučit. Motýli i jejich autoři přitom budou mít důležitou roli.

Ing. Libor Procházka

nových mikroskopů a v současné době stále
pracuje na vývoji nových typů těchto přístrojů.
Kabinet elektronové mikroskopie, který je současně i památníkem tohoto velmi významného
vědeckotechnického oboru, ukazuje vysokou
úroveň české vědy a techniky. V současnosti je
v České republice ojedinělou expozicí a svým
rozsáhlým a uceleným souborem exponátů
a ukázkou jejich funkce zaujímá i významné
postavení mezi muzei střední Evropy.
Vyvrcholením expozice jsou dva, v současné
době vyráběné moderní rastrovací mikroskopy,
které Technickému muzeu v Brně laskavě zapůjčily dva brněnské závody, vyrábějící špičkové
mikroskopy světové úrovně. Prvním je mikroskop QUANTA 650, zapůjčený firmou FEI COMPANY v Brně. FEI Czech Republic je jednou
z centrál mezinárodní společnosti, zabývající
se vývojem a výrobou elektronových mikroskopů. Mikroskopy FEI umožňují analyzovat a manipulovat s částicemi hmoty menšími než 1 angström (1 desetimilióntina mm). Hlavní výzkumná střediska FEI sídlí v USA, ve státě Oregon,
v Brně a v Eindhovenu v Nizozemí a právě
Brněnská centrála navazuje na dlouhodobou
tradici Tesly, která z České republiky udělala
elektronově-mikroskopovou velmoc.
Druhým je moderní mikroskop VEGA XMU,
zapůjčený firmou TESCAN, s.r.o. v Brně. Firma
TESCAN, s.r.o. je jednou z firem, které pokračují v tradici elektronové mikroskopie v Brně.
Je to česká firma, která se zabývá vývojem,
výrobou a prodejem rastrovacích elektronových
mikroskopů a patří mezi pět největších dodavatelů rastrovacích elektronových mikroskopů na
světě.
O tom, že elektronové mikroskopy nejsou žádní drobečci, svědčí fakt, že například Quanta
650 váží úctyhodných 490 kg a její příkon je
3 kVA. Tyto parametry však umožňují zvětšení
6x až 1000 000x.
Oba mikroskopy jsou předváděny návštěvníkům
ve funkčním stavu.

Od 10. 11. 2009 je v Technickém muzeu v Brně
přístupná pro veřejnost stálá expozice elektronových mikroskopů pod názvem Kabinet
elektronové mikroskopie, nad kterou převzal záštitu akademik prof. Dr. Armin Delong,
zakladatel elektronové mikroskopie u nás.
Expozice seznamuje návštěvníka s přístrojovou
technikou, jejíž vývojovou a výrobní základnou
byly Ústav přístrojové techniky ČSAV v Brně a
závod Tesla Brno, v němž nyní sídlí Technické
muzeum v Brně. Návštěvnická veřejnost uvidí
vývojovou a výrobní řadu našich elektronových
mikroskopů, které byly exportovány do mnoha
zemí a proslavily tento náš obor ve světě.
Vystaveny jsou čytři mikroskopy prozařovací
a čtyři mikroskopy rastrovací, z nichž dva jsou
v provozuschopném stavu a budou předváděny
podle určitého časového harmonogramu. Zvětšený obraz na monitoru mikroskopu poskytne
pozorovateli fascinující, prostorový pohled do mikrosvěta biologických i anorganických objektů.
První místo v řadě těchto přístrojů zaujímá stolní mikroskop Tesla BS 242, vyráběný od roku
1957, vyznamenaný v roce 1958 zlatou medailí na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu.
Princip elektronových mikroskopů je vysvětlen
nejen na panelech, ale současně také animovaným programem na počítači.
Pamatováno je také na interaktivitu návštěvníka,
který má na dvou osobních počítačích možnost
vybrat obrazy biologických i neživých objektů,
volit na nich obzvláště zajímavé partie a upravovat libovolně zvětšení, zaostření, jas a kontrast.
Soubor mikroskopů je doplněn příslušenstvím
potřebným pro přípravu zkoumaných vzorků.
V expozici je také vyzvednuta osobnost akademika profesora Ing. Armina Delonga, Dr.Sc.,
nositele Národní ceny Česká hlava za rok 2006,
bývalého ředitele Ústavu přístrojové techniky
ČSAV v Brně, který stál u zrodu našich elektro-

