
Je nám                         let!



„Logo k příležitosti 310. výročí ČVUT vychází z použití obrazového motivu lva 
a nápisu, který je vysázen z univerzitního písma Technika a Technika Stencil. 
Barevnost je v modré barvě vycházející z vizuálního stylu ČVUT a v červené,  
která logu dodává emotivní hodnotu – emoce, jimiž bývá výročí provázeno,  
důraz je kladen na viditelnost a výraznost. Logu pro 310. výročí ČVUT sluší 
v dobrém slova smyslu klasická uctivá úprava. Obrazový motiv s písmem je 
spojený do homogenního celku. Lev v logu asociuje sílu a neporazitelnost –  
a to je přesně to, co přeji ČVUT do dalších let.“
 doc. MgA. Kristina Fišerová,  
 autorka grafického manuálu identity ČVUT





Nejstarší odborné knihy ze 17. a 18. st., sloužící k technické výuce v českých zemích, nyní tvoří historický fond 
Národní technické knihovny. Na snímku vpravo je titulní list knihy Introduction a la fortifi cation (vydané v Paříži 
v roce 1695) s podpisem prvního profesora inženýrství Christiana Josefa Willenberga. 
V roce 1705 požádal Willenberg císaře Leopolda I., aby směl šest osob stavu panského, čtyři rytířského a dvě 
městského vyučovati v umění inženýrském... Císař Josef I. zaslal 18. 1. 1707 českým sněmovním komisařům 
reskript, ve kterém s Willenbergovým návrhem souhlasí a poroučí jej projednat na českém zemském sněmu. 
Mj. zde stojí: „I jsouce vůbec a jednomu každému povědomo, která v nadepsaném království našem dědičném 
Českém veliký nedostatek na ingeniřích, jenž by v čas nynější války nám a obecnému dobrému velmi potřební 
a prospěšní byli se vynachází, on pak svrchujmenovaný Willenberg dvanácte osob, totiž šest stavu panského, čtyry 
z stavu rytířského a dvě z stavu městského v ingenieurství fundamentaliter darmo beze všeho jich úplatu a toliko 
proti vyvržení jemu od země jistého ročního platu instruirovati a vyučovati v témž poníženém spisu svém se 
uvoluje a my s takovým jeho prohlášením milostivě dobře spokojen býti ráčíme.“
Vyučování, jak je navrhoval Ch. J. Willenberg (preceptor ve šlechtických rodinách,  jehož na základě zkoušky 
z aritmetiky, geometrie, trigonometrie a opevňování nepravidelného území uznala dvorská válečná rada schopným 
školit dorost pro armádu a v roce 1706 mu udělila titul císařského inženýra, o který žádal), mělo být zaměřeno 
především na stavbu fortifi kací. Ve výuce chtěl kromě teoretických vědomostí uplatnit i vlastní zkušenosti v oboru.  
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Císař Josef I. zaslal 18. 1. 1707
českým sněmovním komisařům 
reskript, ve kterém souhlasí 
s Willenbergovým návrhem
inženýrské výuky, a poroučí jej 
projednat.

V srpnu 1802 F. J. Gerstner 
při jednání o reorganizaci 
inženýrské školy v českém 
zemském sněmu prosadil 
myšlenku polytechniky. 
V březnu 1803 podepsal 
císař František I. dekret
o založení Českého 
stavovského poly-
technického ústavu. Jeho 
ředitelem byl jmenován 
Gerstner. Na nové 
polytechnice se začalo 
učit 10. 11. 1806.

Dne 8. 9. 1815 
byl Polytechnický 
ústav dekretem 
dvorské komise 
osamostatněn od 
pražské univerzity.

Profesor matematiky 
na pražské univerzitě a člen 
dvorské komise pro revizi 
veřejného školství  František 
Josef Gerstner podal 
v roce 1798 první návrh 
na založení polytechniky 
v rakouské monarchii, kde 
by po vzoru pařížské école 
polytechnique inženýrské 
nauky úzce navazovaly 
na studium matematiky 
a exaktních věd, jak to 
vyžadovala industrializace 
českých zemí.

Výnosem Ministerstva 
školství a národní osvěty 
Československé republiky 
z 1. 9. 1920 se změnil název 
školy na ČVUT s vysokými 
školami (fakultami): 
inženýrského stavitelství, 
architektury a pozemního 
stavitelství, strojního 
a elektrotechnického 
inženýrství, chemicko-
technologického 
inženýrství, zemědělského 
a lesního inženýrství, 
speciálních nauk 
a Vysokou školou obchodní 
(začleněna v roce 1929).

Dekretem českých stavů 
z 9. 11. 1717 byla zřízena 
inženýrská profesura 
a Willenberg byl jmenován 
profesorem inženýrství. 
Výuka začala 7. 1. 1718, 
postupně byla doplňována 
o další předměty jako 
zeměměřičství, kreslení map, 
odvodňovací práce, konstrukce 
mechanizmů na zvedání 
těžkých břemen apod. 
a směřovala k jejich civilnímu 
využití. Roku 1787 se stala 
součástí pražské univerzity.

1798 1802–1803 1815

Dne 23. 11. 1863, kdy 
císař František Josef I. 
schválil Organický statut 
Polytechnického ústavu, 
začala krátká historie 
pražské dvojjazyčné 
polytechniky. Po šesti 
letech (18. 4. 1869) 
byla škola rozdělena 
na Český a Německý 
polytechnický ústav 
království Českého.

1863–1869 1920 1939

Na základě 
vyhlášky 
říšského 
protektora 
Konstantina von 
Neuratha byly 
17. 11. 1939 
české vysoké 
školy uzavřeny.



Necelý měsíc  
(4. 6. 1945) po 
skončení války 
byla výuka  
na ČVUT 
v plném rozsahu 
obnovena.

K šesti fakultám 
ČVUT přibyla  
27. 5. 2005 
Fakulta 
biomedicínského 
inženýrství.

15. 2. 2012 vzniklo 
Univerzitní centrum 
energeticky 
efektivních budov 
ČVUT (UCEEB). Tento 
vysokoškolský ústav 
se zaměřuje na 
interdisciplinární 
výzkum, je odezvou 
na jednu z priorit 
Evropské unie, 
a to optimalizaci 
energetických úspor 
v budovách.

V roce 1976 
byla zřízena pro 
studijní směr 
architektura 
tehdejší Fakulty 
stavební 
samostatná 
Fakulta 
architektury.

1945

Po organizačních 
změnách v období 
1950–1960 mělo 
ČVUT čtyři fakulty:  
strojní, stavební,  
elektrotechnickou,  
technické a jaderné 
fyziky (od roku 
1967 jadernou 
a fyzikálně 
inženýrskou).

1950–1960 1976

Rozhodnutím 
Akreditační 
komise ČR  
z 5. 5. 1993 
získala nová 
součást ČVUT 
– Fakulta 
dopravní – 
akreditaci pro 
inženýrské 
studium.

V roce 2016 byla 
dokončena výstavba 
budovy ČVUT–CIIRC.

1993 2005 2012

Osmou fakultou 
školy se stala  
1. 7. 2009 Fakulta 
informačních 
technologií.
Kromě osmi fakult 
jsou součástí ČVUT 
také vysokoškolské 
ústavy: Kloknerův 
ústav, Masarykův 
ústav vyšších studií 
a Ústav tělesné 
výchovy a sportu. 

2009

1. 7. 2013 byl založen 
Český institut 
informatiky, robotiky 
a kybernetiky (CIIRC). 
Jeho cílem je stát se 
vědeckovýzkumným 
pracovištěm 
mezinárodní úrovně 
a ve spolupráci 
s fakultami ČVUT 
excelentním školicím 
centrem doktorského 
a postdoktorského 
vzdělávání. 

2013 2014

Dokončení budovy 
Univerzitního 
centra energeticky 
efektivních budov ČVUT 
v Buštěhradě. Sídlo 
centra (budova byla 
slavnostně otevřena  
15. 5. 2014) je příkladem 
využití nejnovějších 
trendů a technologií, 
stavba slouží též 
k experimentálním 
účelům.

2016
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Vážení přátelé Českého vysokého učení technického v Praze,
už v počátcích historie naší školy stály u její kolébky významné osobnosti 
rakouské monarchie, její první profesoři Christian Josef Willenberg, Ferdinand 
Schor, František Antonín Herget a František Josef Gerstner. Později na něm 
studovali a působili vynikající čeští technici, z nichž namátkou jmenujme Josefa 
Zítka, Josefa Hlávku, Františka Křižíka či Františka Běhounka.
V současné době představuje pražské ČVUT špičkové technické vysokoškolské 
pracoviště, které zprostředkovává více než dvaceti tisícům studentů cestu 
k nejmodernějším teoretickým i praktickým poznatkům ze stavebnictví, 
strojírenství, elektrotechniky, jaderného inženýrství, dopravy a informatiky, školí 
je v umělecké tvorbě v oblasti architektury, přináší jim poznání z biologických, 
medicínských, ekonomických a pedagogických věd.  
Kvalitní výuka na ČVUT se opírá o hluboké znalosti učitelů, jejichž zdrojem je jejich 
vlastní vědecká, badatelská a umělecká činnost, která nikdy není samoúčelná, 
ale vychází z potřeb doby, ačkoliv jde o problémy teoretické. A tak v mnoha 
firmách a institucích působí nejen absolventi školy, ale využívá se v nich výsledků, 
přístrojů a metod vzniklých na ČVUT. Symbol školy – lev – se stal známkou 
vynikajících vědomostí, tradiční kvality technických poznatků. Mnoho českých 
i zahraničních firem se uchází, aby jím byl opatřen posudek na jejich produkty.
Oslavy tři sta deseti let od vydání císařského reskriptu, kterým 18. ledna 1707 
Josef I. jednoznačně podpořil vznik inženýrské výuky, nemají být jen formální 
záležitostí. Chceme, aby byly pro všechny přínosem, připomněly veřejnosti 
historii ČVUT s vynikajícími výsledky našich odborníků i absolventů a seznámily 
s naší současností i s plány dalšího rozvoje. 

 Přeji vám i ČVUT hodně zdraví. 
 Petr Konvalinka 

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
rektor ČVUT v Praze
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KALENDáRIUM 

Přehled slavnostních, odborných  
i kulturních akcí k 310. výročí ČVUT
(více informací na www.cvut.cz/310)

17. ledna, 10.00 hod.
Betlémská kaple, slavnostní zasedání 
Vědecké rady ČVUT se jmenováním 
čestného doktora

17. ledna, 19.30 hod. 
Rudolfinum 
Novoroční koncert ČVUT

13. února až 5. května 
Výstava historického fondu Národní 
technické knihovny – představení kopií 
z knih, které se váží k historii ČVUT
NTK, Technická 6, Praha 6

18. února
Žofín  
XI. reprezentační Ples ČVUT

1. března
Betlémská kaple, Jarní koncert ČVUT

březen–květen 
Přednáškový cyklus „Návraty na ČVUT“

27. dubna 
Nová budova ČVUT–CIIRC 
Galavečer s významnými absolventy 
a zástupci průmyslu

13. června
Zahradní slavnost ČVUT ve Valdštejnské 
zahradě (pro studenty a zaměstnance 
ČVUT) – vystoupí Akademický orchestr 
ČVUT. Akce se koná pod záštitou 
předsedy Senátu PČR Milana Štěcha

18. až 23. června 
České akademické hry

6. září
Technika pro zdraví – interaktivní 
prezentace, Vítězné náměstí, Praha 6  
Součástí akce bude i videomapping 
na budovu ČVUT–CIIRC
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ČESTNý DOKTORáT PRO ARCHITEKTA PROF. MIROSLAVA ŠIKA

Miroslav Šik patří mezi nejrespektovanější postavy současné mezinárodní 
scény. Architekt českého původu, syn významného českého ekonoma,  
v roce 1968 emigroval s rodiči do Švýcarska, kde žije a pracuje dodnes. 
Studoval na ETH v Zürichu, byl žákem italského architekta a teoretika prof. Alda 
Rossiho, jednoho z nejvýznamnějších architektů druhé poloviny 20. století. 
Na této škole po absolutoriu zůstal, zabýval se zkoumáním švýcarské 
architektury v době 2. světové války a asistoval u významného švýcarského 
architekta prof. Fabio Reinharta. Na počátku osmdesátých let založil v Zürichu 
vlastní architektonickou kancelář. Koncem osmdesátých let zformuloval vlastní 
teorii tzv. analogické architektury, vycházející z lokálního kontextu, v souladu 
se svým okolím, bez vnějších efektů, z běžných materiálů a snažící se propojit 
staré s novým. Tato teorie mu získala postupně velký ohlas i respekt a přinesla 
celosvětové uznání. V letech 1990 až 1992 vyučoval na Fakultě architektury 
ČVUT a ovlivnil jednu generaci mladých českých architektů (skupina Nová 
česká práce – M. Kuzemenský, M. Chalupa, D. Kraus, J. Šépka, J. Matula a další). 
Ve stejné době se svou kanceláří vyhrál tři architektonické soutěže a nemohl 
pokračovat ve výuce ve chvíli, kdy se projekty dostaly do realizace. Po Praze 
působil na EPF Lausanne a v roce 1999 získal profesuru na univerzitě ETH 
v Zürichu. Vedle řady realizací ve Švýcarsku a letního domu v Čechách (Třeboň) 
má za sebou několik výstav napříč evropskými metropolemi i v Čechách  
(Praha 1991, České Budějovice 2013). Své teorie a názory publikoval v nespočtu 
mezinárodních architektonických časopisů, vydal několik knih a při příležitosti 
benátského bienále 2012 vydal vlastní monografii Miroslav Šik. Architektur 
1988–2012.

Na slavnostním zasedání Vědecké rady 
ČVUT, které se uskuteční  
17. ledna 2017 v Betlémské kapli,  
předá rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka 
čestný titul Doctor Honoris Causa 
architektu Miroslavu Šikovi.
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O NOVOROČNíM KONCERTU

Když jsme přemýšleli o programu 
letošního Novoročního koncertu 
ČVUT pořádaného k „zakulacenému“ 
310. výročí naší školy, napadlo nás 
zkusit ukázat některé doteky hudby 
a umění zprostředkované významnými 
osobnostmi. Příkladem je Dvořákova 
mše D-dur, zvaná „Lužanská“. Celkem 
přirozeně jsme pak volili celý večer 
dvořákovský.
O Mši D-dur „Lužanské“
Josefa Hlávku, zakladatele dodnes 
fungující nadace, není třeba naší 
akademické veřejnosti představovat. 
Architekt, stavitel, bohatý člověk 
a štědrý mecenáš koupil v r. 1886 
lužanské panství, pozemky, vesnice 
a renezanční zámek. Součástí 
přestavby zámku v Lužanech byla 
i výstavba kaple podle Hlávkova návrhu, 
dokončená v r. 1886. Pro vysvěcení 
kaple v následujícím roce, požádal 
Hlávka Antonína Dvořáka o napsání 
mše. Dvořák se díla ujal a vytvořil mši 
pro malé obsazení, tj. sbor, sólisty 

a varhany. Mše byla poprvé představena 
při vysvěcení kaple 11. září 1887. Ženská 
sóla zpívaly paní Hlávková a paní 
Dvořáková, provedení řídil A. Dvořák. 
O Karnevalu
Tři koncertní ouvertury V přírodě, 
Karneval a Othello psal Antonín 
Dvořák v letech 1891–1892, kdy už 
měl za sebou osm symfonií z devíti, 
velké vokální formy Stabat Mater 
a Svatou Ludmilu, ale stála před 
ním ještě taková díla jako symfonie 
Z Nového světa, violoncellový koncert 
h moll a svou lyričností okouzlující 
Rusalka. Stál na vrcholu dráhy ve světě 
všeobecně uznávaného skladatele. Styk 
s ohromnými reprodukčními masami 
anglických festivalů je mu velmi 
užitečný a má nemalý vliv na tvářnost 
jeho děl. Snad přivádí jej k touze 
po intimnějším projevu ve skladbách 
drobnější povahy, často z oblasti hudby 
programní. 
Karneval, druhá z předeher, vpadá 
bouřlivým, opojným tématem v barvách 

celého orchestru – výkřikem života 
a jeho radosti. V okamžiku nejvyššího 
vzrušení se ozve téma tklivé, překrásný 
dvojzpěv houslí a anglického rohu, 
k němuž je v náčrtu skladby poznámka 
„…následuje něžná scéna – jako duetto 
milostné, ke konci zástupy a veselí…“. 
Ozve se zbožně melodický motiv 
přírody z prvé skladby a skladba se 
uzavírá v bujném spádu radosti.
O České suitě
Českou suitu dokončil osmatřicetiletý 
skladatel v r. 1879 v závěru období, 
které jeho životopisec Otakar Šourek 
označuje jako slovanské. Podle 
Burghauserova seznamu měl 
skladatel za sebou kolem 90 skladeb, 
třebaže opusové číslo suity je 39. 
K nejvýznamnějším kromě pěti oper 
patří hymnus Dědicové Bílé hory, 
Moravské dvojzpěvy, Stabat Mater 
a především 1. řada Slovanských tanců, 
která mu otevřela cestu do světa.
 prof. Ing. František Vejražka, CSc.
 Fakulta elektrotechnická ČVUT 
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NOVOROČNí KONCERT  
K 310. VýROČí VZNIKU ČVUT
17. ledna 2017  
19.30 hodin
Rudolfinum

Program: 
Antonín Dvořák
Karneval
op. 92, B. 169

Česká suita
op. 39, B. 93

Mše D dur („Lužanská“)
op. 86, B. 153, B. 175

Účinkují:
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Kühnův smíšený sbor
Ondrej Lenárd – dirigent
Jana Šrejma Kačírková – soprán
Barbora Polášková – mezzosoprán
Jaroslav Březina – tenor
Jiří Sulženko – bas
Jaroslav Tůma – varhany
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JARNí KONCERT ČVUT 

1. března 2017 
19.30 hod.
Betlémská kaple

Program:
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sen noci svatojánské, předehra 
k Shakespearově hře op. 21

Hector Berlioz
Letní noci op. 7 („les nuits d‘ete“) 
– cyklus písní pro mezzosoprán 
a orchestr 

Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 7 A dur op. 92

Účinkují:
Anna Haase – mezzosoprán (Německo)
Filharmonie Hradec Králové
Andreas Sebastian Weiser – dirigent
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FILHARMONIE HRADEC KRáLOVé 

Hudební těleso bylo založeno v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města 
Hradec Králové, o rok později bylo přejmenováno na Symfonický orchestr 
Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. 
Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec 
Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola 
v Hradci Králové (1921–1965) až k Filharmonické jednotě činné ve městě 
od roku 1887. Významné období uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se 
jménem prof. Františka Vajnara, který pracoval jako šéfdirigent s orchestrem 
nepřetržitě od roku 1991 až do roku 2001, kdy byl jmenován čestným 
šéfdirigentem tělesa. V letech 2001–2012 působil na postu šéfdirigenta tělesa 
Ondřej Kukal. Od sezony 2012–2013 je šéfdirigentem FHK Andreas Sebastian 
Weiser. FHK vystoupila na pódiích významných koncertních síní Evropy (Grosser 
Musikvereinssaal ve Vídni, Gewandhaus v Lipsku, Victoria Hall v Ženevě, Queen 
Elizabeth Hall v Antverpách aj.), účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, 
Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Dosaženou interpretační 
kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční 
společnosti nebo pro Český rozhlas. FHK účinkuje na významných festivalech 
(Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival 
Janáčkovy Hukvaldy aj.). Od roku 2005 je, spolu s Českým rozhlasem Vltava, 
pořadatelkou unikátního festivalu Hudební fórum Hradec Králové, v rámci 
kterého provedla české premiéry děl Schnittkeho, Pendereckého, Henzeho, 
Kančeliho, Gubajduliny, Corigliana ad. Všechny koncerty Hudebního fóra 
pravidelně živě přenáší Český rozhlas Vltava.
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PřEDNáŠKOVý CyKLUS  
„NáVRATy NA ČVUT“
V průběhu března až května se 
můžete na akademické půdě ČVUT 
setkat se zajímavými hosty z řad 
absolventů nebo jinými významnými 
osobnostmi. Naším cílem je 
představit studentům, pedagogům, 
ale i široké veřejnosti inspirativní 
životní příběhy.    

Ing. Libor Mertl je jedním ze 
zakladatelů firmy ComAp. Společnost 
založená absolventy ČVUT vznikla 
v roce 1991, dnes patří mezi 
světovou špičku v oboru řídicích 
systémů a monitoringu pro nezávislé 
zdroje výroby energie, například 
spalovací motory, dieselové centrály, 
kogenerační jednotky apod.
Absolvent kybernetiky na ČVUT získal 
také titul z oblasti Executive Coaching 
na Ashridge Business School. 
Libor Mertl dříve zastával pozici 
generálního ředitele společnosti 
ComAp, v roce 2016 tuto roli 
přenechal Peterovi Sandinovi a dále 
se angažuje jako člen správní rady 
firmy.

Tamar Newberger – manželka 
amerického velvyslance Andrewa 
Schapira. Než přijela s manželem 
do ČR, měla v USA úspěšnou 
kariéru v IT v Sillicon Valley 
v oblasti vývoje softwaru. Byla 
i viceprezidentkou pro tuto oblast 
a má tak zkušenosti nejen technické, 
ale umí řešit i strategické plánování, 
produktový marketing a produktový 
management. Po dobu pobytu v ČR 
se zabývá podporou českých žen, 
které zajímá kariéra v IT.
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světa, například Amec plc, Selfridges, 
Harrods, Boodle & Dunthorne, Pražský 
Hrad, Royal Academy of Arts, Karel 
Schwarzenberg, Victoria and Albert 
Museum, Sekyra Group, British Council, 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Město 
Zlín a další. Její ateliéry získaly četná 
mezinárodní ocenění za design 
a jejich práce jsou pravidelně 
publikovány v časopisech a knihách 
ve světě. Eva Jiřičná si vysloužila 
ocenění i za osobní přístup v oblasti 
architektury a designu – byl 
jí udělen titul Královský průmyslový 
designer, řád Britského impéria 
za design, byla zvolena členkou 
Královské akademie umění 
a uvedena do Americké síně slávy. 
Získala čestné doktoráty a profesury 
na několika univerzitách (například 
Southampton Institute, VUT Brno, 
University of Sheffield, VŠUP Praha). 
V roce 2003 byla zvolena předsedkyní 
Architectural Association v Londýně. 
Pracuje v mezinárodních porotách 
architektonických soutěží a intenzivně 
přednáší o své práci po celém světě.

Ing. Ivan Pilný absolvoval ČVUT 
s červeným diplomem. Je členem 
Inženýrské Akademie. Kdysi byl IT 
odborníkem, později se stal více 
manažerem. Byl prvním ředitelem 
Microsoft ČR, dále předsedou 
představenstva Českého Telecomu 
a následně podnikatel. Napsal osm 
knih o podnikání, internetu, tréninku 
mozku i o digitální ekonomice. Má 
rád změny, a tak vstoupil do politiky. 
Je předsedou Hospodářského výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu. 
říká o sobě, že se hlavně snaží zůstat 
sám sebou.

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE, 
architektka českého původu, již více 
než 45 let žije a pracuje v Londýně, 
kde v roce 1984 založila vlastní 
ateliér – Eva Jiricna Architects Limited. 
V roce 1999 spolu s Petrem Vágnerem 
založila v Praze ateliér AI – DESIGN. 
Design v pojetí Evy Jiřičné a jejích 
spolupracovníků se vyznačuje 
lehkostí, prosvětleností a respektem 
k materiálu. Ke klientům ateliérů patří 
významné firmy a instituce z celého 
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GALAVEČER S VýZNAMNýMI ABSOLVENTy A ZáSTUPCI PRůMySLU
Dne 27. dubna se v Respiriu budovy ČVUT–CIIRC uskuteční galavečer, jehož součástí  
bude premiéra filmu „310 let lví síly“ režisérky a absolventky Fakulty architektury ČVUT  
Veroniky Kastlové s animacemi Pavla Koutského. Hosty čeká exkurze vybraných pracovišť 
a laboratoří ČVUT v jeho nejmodernější budově. Slavnostním večerem bude provázet  
Daniel Stach. Akce je přístupná pouze pozvaným hostům.18 |
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JAK VZNIKAL „SLAVNOSTNí FILMOVý PříPITEK“

Když jsem byla požádána o režírování krátkého filmu k 310. oslavám ČVUT, nesmírně 
mě to potěšilo. Vzápětí se ovšem dostavily až tíživé pocity odpovědnosti a úcty. 
Pro mě osobně se totiž nejedná jen o běžnou zakázku. K ČVUT mám velmi blízko. 
Absolvovali jej moji prarodiče stejně jako moje sestra i já. 
Ke spolupráci jsem přizvala vynikajícího kameramana Jaromíra Kačera, držitele 
Českého lva za kameru filmu Pouta v roce 2011, renomovaného animátora 
Pavla Koutského, který v roce 1987 získal prestižní ocenění Zlatého medvěda 
na festivalu Berlinale, a v neposlední řadě mého dlouholetého kolegu, scénáristu 
a dramaturga Ondřeje Novotného. 
Natočit „slavnostní přípitek“ k 310. narozeninám ČVUT, největší a nejstarší 
vysoké škole technického zaměření u nás, je pro celý tvůrčí tým nelehkou 
výzvou. Jedná se totiž o unikátní spojení odborných technických znalostí – 
a vyzdvižení jejich významu – s potřebou vytvoření odlehčené slavnostní 
atmosféry. V základním konceptu usilujeme o kombinaci metody reportážní 
a dokumentaristické s animací. Nechtěli jsme pracovat s nezúčastněným 
komentářem skrytého moderátora, ale spíše poskytnout obraz živoucí 
přítomnosti, skutečných lidí, kteří jsou konfrontováni se současným 
každodenním ruchem školy. Proto jsme jako průvodce a komentátory vybrali 
tři zástupce různých generací, kteří byli nebo stále jsou z různých úhlů a pozic 
spjati se vzděláváním a atmosférou na ČVUT.
Na rozdíl od exaktních definic je výsledek umělecké tvorby vždy poněkud 
nejistý. Jsme však přesvědčeni, že náš „dárek“ bude vzhledem ke vstupním 
parametrům odlehčený i důstojný, dojemný i seriózní a úsměvný i slavnostní tak, 
jak si 310. výročí plně zaslouží.
                                                                     Ing. arch. Veronika Kastlová, režisérka filmu

Film „310 let lví síly“ se natáčel  
na jednotlivých součástech ČVUT  
(na snímku tvůrčí tým „v akci“ na Fakultě 
stavební)
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AUTORSKý POHLED NA ZTVáRNěNí MEDAILE

Jako u každého podobného úkolu je část zadání stanovená a část otevřená 
různým možnostem. Ta první měla prezentovat ČVUT, úkolem té druhé bylo 
připomenout výročí ohraničené léty 1707–2017. K vyjádření první části zadání 
se logo jeví jako samozřejmé. Způsob připomenutí zmíněného výročí byl svěřen 
invenci soutěžících autorů. Vzhledem k tomu, že můj návrh se prosadil, budou 
následující poznámky sumarizovat pracovní postup, který jsem použil.
AVERZ / Umístění loga na averzní straně zdánlivě nenabízí žádné zvláštní 
kompoziční možnosti. Logo je však natolik velkoryse řešené, že snese určité 
zmenšení. Pak bylo možné do spodní části kruhového formátu umístit doplňující 
motiv. Ten mohl nejen rozvinout vyjádření ČVUT fixované logem, ale umožňoval 
také propojení s reverzem, což je předpoklad každé dobré oboustranné medaile. 
REVERZ / Druhá strana byla určená pro připomínku zakladatele ČVUT. 
Po Christianu Josefovi Willenbergovi se bohužel nedochoval žádný dobový 
portrét. Tato možnost tedy odpadla. Také pokusy s dobově kostýmovanou 
figurou nepřinesly žádoucí efekt. Hlavním tématem se nakonec stal 
Willenbergův podpis, který je vlastně jedinou autentickou osobní památkou 
na zakladatele. Z výtvarného hlediska se jedná o vděčný motiv kaligrafického 
charakteru, který žádoucím způsobem oživuje převážně strohé tvarosloví 
medaile. Doplňujícím motivem pak je citace detailu plánu barokní fortifikace. 
Propojení averzu a reverzu obstarává lineární provedení detailu fortifikace 
na jedné straně a futuristicky pojaté struktury pod logem na straně druhé. 
Oba zmíněné motivy mají navodit představu historického začátku na reverzu 
medaile a současnosti ČVUT na jejím averzu.
 Michal Vitanovský  
 autor vítězného návrhu na ztvárnění medaile k 310 letům ČVUT

K 310 letům ČVUT v Praze byla 
vydána medaile, která bude 
udělována rektorem ČVUT 
osobnostem a významným hostům, 
které se zapojí/přispějí do oslav, 
ale především za zásluhy/úspěchy 
studentům a zaměstnancům ČVUT. 
Autorem je český medailér a sochař 
Michal Vitanovský. Medaile budou 
předávány například na Zahradní 
slavnosti ČVUT pořádané v červnu 
2017 v prostorách Valdštejnské 
zahrady.  
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Medaile k 310 letům ČVUT. Autor Michal Vitanovský 
Averz / České vysoké učení technické v Praze  
Reverz / Christian Joseph Willenberg 
Materiál Ag 999/1000. Průměr 60 mm
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UNIKáTNí FILM 

V rámci oslav 310. výročí ČVUT 
bude prezentován krátký filmový 
dokument „Položení základního 
kamene novostaveb Českého 
vysokého učení technického 
v Praze-Dejvicích“ z produkce firmy 
bratři Deglové, který byl objeven 
v Národním filmovém archivu a pro 
ČVUT zdigitalizován. 

Čtyřminutový film zachycuje slavnost 
z 21. června 1925, na níž přijal 
pozvání prezident T. G. Masaryk, 
předseda vlády Antonín Švehla, 
primátor JUDr. Karel Baxa, předseda 
Poslanecké sněmovny František 
Tomášek a další významní hosté. 
Veškerou přípravu této slavnosti 
zajišťovali profesoři ČVUT. 
Celkovou úpravu prostranství navrhl 
profesor Antonín Engel – obvody 
jednotlivých budov byly vyznačeny 
s názvy fakult, na konci hlavní třídy 
(dnes Technická ul.) byla postavena 
krytá tribuna, po obou jejích stranách 

byly umístěny portréty významných 
osobností české techniky a Engelovy 
plány budoucího areálu. Vojsko 
upravilo terén prostranství. Firmě 
Minerva byla zadána výroba filmu. 
V Archivu ČVUT jsou uloženy titulky 
k tomuto dokumentu, ale film 
samotný, jenž měl 500 m, však 
nalezen nebyl, v Národním filmovém 

archivu uložen není. Při neúspěšném 
pátrání po tomto dokumentu 
však bylo zjištěno, že v Národním 
filmovém archivu je dochován jiný 
záznam, a to čtyřminutová sekvence 
s titulky s názvem „Položení 
základního kamene novostaveb ČVUT 
v Praze-Dejvicích“ z produkce firmy 
bratři Deglové, Praha. 

Dejvice, 21. června 1925: prezident T. G. Masaryk přichází na slavnost
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Kdo z vás otevře knihu, když se mu dostane do ruky fotoaparát? Navíc ještě 

nějaký zajímavý kousek? Každý zkoumá, jak to funguje a když najde spoušť, 

zmáčkne ji. Pak si prohlédne obrázek a řekné jééé, když tam něco je, nebo 

nic, když tam není nic (učeně se tomu říká zpětná vazba). Když to člověka 

chytne, začne další a ještě delší zkoumání, které přeroste ve studium. Jestli 

ještě čtete tyto řádky a chcete co nejrychleji dosáhnout slušných výsledků, 

jste na správném místě. Pomůžeme vám. Teorii nečekejte. Žádné dlouhé 

rozbory. Zde se vaří dle jednoduchých zaručených receptů. Naše kuchařka 

je bohatě ilustrovaná. Co vás čeká?

První stisk spouště a první obrázek na displeji. Je dobrý? Jak se vyznat 

v hodnocení fotografií?

Fotostudio, vysněný prostor. Jak se rychle naučit fotografovat s blesky?

Zátiší, tajemné slovo s tichou a dlouhou minulostí. Jídlo a pití je zobrazo-

váno odjakživa. Nádherné obrazy se stoly přetékajícími pochutinami jsou 

dodnes vzorem pro fotografování našich lahůdek.

Portrét, nejoblíbenější žánr v dějinách umění a ve fototografii zvláště. Jest-

li se dříve dalo na prstech spočítat, kolik má kdo portrétů, dnes nám to 

nestačí ani počítače.

 Šedá je teorie, zelený strom života
Architektura, vznešeně řečeno, její moc je magická. Neznáme turistu, který by odjížděl z Prahy 

bez fotografie Pražského hradu a Karlova mostu. Spousta fotografií je špatných a přece stačí tak 

málo...

Reportáž, dříve se říkalo výjev, to je život lidí. Je všude. Stisk spouště u prvního svatebního polib-

ku je rozhodující okamžik.

Krajina, aneb kde jsem byl, jak to tam bylo hezké a jak tu krásu zachytit a nezkazit?

Reklama, bez fotografie by se těžko obešla. Snad jen v rozhlase...:))

Akt, hmm, vzrušující žánr, starý jako lidské umění samo. Poradíme, jak to udělat, aby nevznikl kýč, 

ani pornografie, ale umění.

Fotomontáž, ...

To pro začátek stačí, obraťte list...
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Čas: 30 minut
Cíl: pokus o zvládnutí portrétu s výtvarnou přidanou hodnotou

Dana Bérová, ministryně informatiky ČR

Zuzana Prypoňová, modelka

Scéna 2
Neutrální pozadí, možné využití vržených stínů,
1 světlo rozptýlené, 1 světlo přímé nerozptýlené.

Nastavení fotoaparátu: 
Lze vyzkoušet různé možnosti, pracovat s hloubkou ostrosti apod.

Pozice světel:
Vyzkoušejte různé možnosti, ale nezapomeňte, že netvoříte abstraktní obraz.
Shoda výtvarného (emotivního) portrétu s fotografovanou osobou
musí zůstat do určité míry zachována.

  FOTOGRAFIE Č. 4

Vyberte si v publikaci či na webu 1 portrét, který se vám líbí.
Pokuste se ho napodobit.

Čas: 30 minut
Cíl: pokus o zvládnutí oblíbeného typu portrétu

Václav Havel, prezident

Scéna 3
Prostředí ateliéru a jeho okolí, prosvětlené chodby, lze vyjít ven z budovy.
Pozor na roli pozadí za osobou.

Nastavení fotoaparátu: 
Bude odpovídat aktuální situaci. Doporučuje se vysoká hodnota ISO.

  FOTOGRAFIE Č. 5

K zaostření pohyblivých objektů používejte autofokus.
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II. VÝTVARNÝ PORTRÉT

 VYSVĚTLENÍ

Tento typ portrétu mají lidé raději. Jsou uvolněnější, spolupracují. 
Mohou se usmívat, smát se, mračit se, lidé mohou „hrát“. Zde nejde 
o podobenku určenou svým užitím  do identifikačních průkazů 
a databází. Výrazné využíváná světla a stínu může portrét rovněž 
zdramatizovat. Výtvarným řešením ve spojení s případnými rekvizi-
tami lze člověka charakterizovat.

III. REPORTÁŽNÍ PORTRÉT

 VYSVĚTLENÍ
Reportážní portrét má tu výhodu, že nepotřebuje prostředí ateliéru. V pozadí za osobou je prostředí, ve kte-
rém se osoba obvykle vyskytuje. Často se užívá v médiích. Někdy se mu také říká pracovní portrét. Spisovatel 
bývá fotografován s knihou, vědec v prostředí laboratoře, sportovec na sportovišti se svým sportovním ná-
řadím atd. Vyplatí se dodržovat naučené zásady z prvních dvou typů portrétů. Reportážní portrét je náročný 
vzhledem k častému nedostatku světla, pohybu osoby, nedostatku času fotografované osoby apod. Fotograf 
by měl o fotografované osobě alespoň něco vědět, aby s ní dokázal navázat kontakt.

IV. AUTOPORTRÉT
Bonus pro rychlé, kteří ve vymezeném čase vše zvládli... :))

 VYSVĚTLENÍ
Mnoho velkých výtvarných umělců minulosti nemá autoprtrét. 
Vytvořit svůj vlastní portrét „jen tak“, bez objednávky konkrétního 
kupce, bylo drahé. Nedávalo to smysl, aby si malíř či sochař udělal 
svůj autoportrét. Nic z toho neměl, těžko jej mohl prodat sám sobě. 
Občas se některý malíř zamaloval např. do větší skupiny osob, 
když třeba neměl k dispozici jiné tváře. Fotografický autoportrét 
se v historii objevuje častěji, fotograf ale mnohdy jen testoval 
techniku. CÍlený záměrný autoportrét určený k publikaci sebou 
nese odpovědnost za informaci, kterou o sobě fotograf poskytuje 
a za formu, způsob vyjádření, která by měla být zajímavá, originál-
ní, aby fotograf jako tvůrce nezapadl do průměru. Proto většina 
fotografů vlastní jen několik málo autoportrétů z různých období 
života. S malíři je to podobné. Autoportrét není selfíčko. Selfíčka pa-
tří do kategorie fotografií zhotovených na památku pro samotnou 
fotografující osobu a přátele. Coolportrait of Roman Sejkot,

2001

Zdomácnělé slovo Projekt pochází z latiny a znamená návrh či rozvrh. 
Všichni slovo projekt znají ze stavebnictví, ale nelze jej zjednodušovat jen 
na papírové plány. Projekt je časově koordinované úsilí se záměrem stvoře-
ní čehosi nového. Hovoříme o projektech realizovaných a nerealizovaných.

Fotografické projekty, které zde máte možnost vidět a posoudit, jsou vy-
sokoškolské semestrální projekty studentů různých fakult ČVUT, studentů 
technických věd, kteří pravděpodobně nikdy nebudou profesionálními fo-
tografy. Patří však k dobrému tónu univerzitního vzdělání rozumět vzniku 
a významu všeobklopujícího fotografického obrazu, podobně jako rozu-
míme lidské řeči.

Udělat náhodně jednu dobrou fotografii, to s dnešní technikou dokáže 
opravdu každý. Matematická statistika podporuje ideu, že jednu dobrou 
fotografi ze sta pořídí i lidoop. Zcela jinak je to v případě, že je potřeba 
udělat vědomě dle zadání 10 fotografií s předem danými technickými pa-
rametry a termínem odevzdání.
 
Díla studentů ČVUT, která máte před sebou, jsou srovnatelná s díly studen-
tů specializovaných fotografických škol. Občas každého napadne, “to bych 
uměl taky”. Je to možné? Budete-li mít pocit, že dokážete vytvořit podob-
ný soubor deseti fotografií na dané téma, držíme vám palce a doufáme, 

 Fotografický projekt není náhoda
že váš výsledek bude lepší, než vzor. Nebojte se nařčení z kopírování či neoriginality. Máte na to 
3 měsíce. Zvolte si sami jedno z témat dle ukázkových prací. Váš Projekt bude zcela odlišný, tím 
jsme si jisti. Přejeme vám Dobré světlo!

“One more thing...” (Steve Jobs). Mezi projekty najdete jeden, který nebyl pořízen studenty v po-
sledních letech, ale v době, kdy se podobným pracem říkalo fotografický příběh (Photo Story). 
V budoucnu se možná bude užívat nastupující módní slovo časosběr. Slova se proměňují, podsta-
ta zůstává stejná a tou je příběh.

Příběh O SPORTOVCI pořídil během roku 1992 profesionální fotograf Roman Sejkot. Byl primárně 
určen k publikaci v novinách a časopisech, v druhé širší verzi autor počítal s výstavami, třetí rovina 
zahrnovala knižní verzi a čtvrtá rovina filmové zpracování. Každý z vyjmenovaných způsobů užití 
fotografií má svá specifika a všechna média dohromady mají široký společenský dopad. Fotore-
portáž je klasický základ žurnalistiky, ale počet fotografií a stránek je omezen. Výstava dává auto-
rovi svobodu, může představit desítky fotografií, vyprávět příběh v celé šíři, je však omezena ča-
sem a místem výstavy. Televize má moc okamžitě zaujmout statisíce diváků. Knihá trvá věky, je to 
dosud jediná ověřená paměť lidstva. Internet je fajnová novinka, se kterou autor v roce 1992 příliš 
nepočítal, ale od roku 2010 lze filmovou patnáctiminutovou verzi příběhu O SPORTOVCI z roku 
1994, určenou původně pro ČT, kdykoliv vidět na adrese www.SEJKOT.com.
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Příběh „O sportovci“ vznikl v průběhu roku 1992 na základě tehdejší 
svobodné společenské situace po pádu komunistického režimu. 
Dříve panovalo přesvědčení, že mentálně postižení jsou jakýsi po-
zůstatek kapitalismu, že moderní socialistická společnost je zdravá, 
že mentálně postižení prakticky neexistují. Proto byly všechny soci-
ální ústavy mimo centra a do devadesátého roku se tato problema-
tika vlivem cenzury nemohla objevit v žádných médiích.
Projekt trval rok. Fotografie vznikaly nejen na trénincích v bazénu a tě-
locvičně, ale i v zaměstnání, doma, na výletech, v tanečních a na zá-
vodech u nás i v cizině. Vše jsem si hradil sám. Byly použity nejcitlivější 
černobílé filmy té doby Fujifilm a Kodak, ISO se pohybovalo v rozmezí 
400-1600, zcela výjimečně 
jsem použil film s citlivostí 
3200, neboť byly velmi 
drahé. Ze všech negativů 
byly vytvořeny kontakt-
ní kopie, 1 film se vešel 
na 1 papír 24x30 cm, aby 
se lépe vybíraly obrázky 
ke zvětšování. Fotografie 
byly nejprve nazvětšovány 
na formát 24x30 cm, řádově 
stovky. Z těch pak bylo vy-
bráno 50 finálních fotografií 
ke zvětšování na formát 
50x60 cm pro výstavu. 
Na každou fotografii byl 
ručně napsán popisek dopl-
ňující obrazové informace.

Vernisáž výstavy O SPORTOVCI se konala za účasti zobrazených osob 
dne 8.3.1993 v pražské Galerii Svazu českých fotografů. Měla velký 
ohlas v tištěných i elektronických médiích a navštívila několik měst. 
Příběh se v kratší formě objevil v týdeníku Reflex. Zkraje roku 1994 
jsem reportáž přihlásil do mezinárodní fotografické soutěže World 
Press Photo. V kategorii Sport Stories jsem získal 3. místo. Následně 
fotografie navštívily stovky nejvýznamějších světových metropolí. Pří-
běh O SPORTOVCI se stal v ČR velmi známým, problematika zdravotně 
postižených osob už nemohla být zakrývána, bagatelizována. Práce 
na fotografické reportáži splnila svůj účel, handicapované osoby zača-
ly být brány na vědomí širokou veřejností jako plnoprávní občané.
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2_„Já jsem Zemek Bronislav. Mám sestru. Je na mě 
hodná. Žiju s rodiči. Jsem spokojen.“

3_„Začal jsem plavat od 12 let. Vody jsem se bál jako malý. 
Často trénuju. Jednou i dvakrát týdně.“ Broňa

1_Toto je závodní plavec 
z Prahy. Patří mezi lidi 

s mentálním handicapem.

4_Nejlepší Broňův kamarád je Martin. 
Říkají si bráchové...

5_„Broňa rád vyhrává, někdy za každou cenu. Je ctižádostivý...“ 
Broňova maminka

7_Broňa se zúčastnil několika olympiád 
pro mentálně postižené. Tak začal Broňa 
objevovat svět.

6_„Mám holku. Se mi líbí holky… Kama-
rádky taky mám.“ Broňa

KNIHA FOTOGRAFIE / 
OD FOTOGRAMU K VýPOČETNí FOTOGRAFII

Výpravnou publikaci autorů prof. Ing. Václava Hlaváče, CSc., a Mgr. Romana Sejkota 
s názvem Kniha FOTOGRAFIE / Od fotogramu k výpočetní fotografi i vydává ČVUT 
v Praze v roce svého 310. výročí. 
Kniha se zabývá obrazovým fenoménem, prozíravě již v roce 1839 nazvaným 
fotografi e, z nejrůznějších hledisek a vybízí k úvahám o dalekosáhlém 
významu fotografi e pro veškeré poznání lidstva, od prvních fotogramů 
po Hubbleův teleskop. Předkládá vývoj, historii a nástin budoucnosti 
analogové a digitální fotografi e od jejího pořízení přes zpracování, distribuci, 
užití až k archivaci. Podrobně se zabývá principy a konstrukcí přístrojů, 
vývojem technologií v uplynulých staletích a uplatněním fotografi e 
ve společnosti. Poskytne hlubší technické základy a pohled na souvislosti, 
např. v oblasti algoritmů zpracování obrazu či vlivu fotografi e na rozvoj 
globální civilizace. Nabídne množství ukázek a příkladů k samostatnému 
experimentování s metodami zpracování obrazu a pokusí se nahlédnout skrze 
aktuální technické trendy do budoucnosti fotografi e. „K záměru napsat knihu 
učebnicového typu nás vede poznání nedostatku základní české fotografi cké 
literatury na vyšších stupních českých škol. Kniha nebude obsahovat ‚vše’, 
ani nemá tu ambici, avšak mělo by v ní být vše potřebné, co je roztroušeno 
v mnoha knihách vydaných na našem území v posledních několika 
desetiletích. Publikace má ambici podívat se na tradiční problematiku 
z jiného úhlu. Vychází ze zkušeností při výuce předmětu DIF (Zpracování 
digitálního obrazu) na Fakultě elektrotechnické ČVUT v letech 2008 až 2015,“ 
uvádějí autoři o své knize, která díky formátu A4 nabízí velké množství 
fotodokumentace a reprodukcí zajímavých fotografi í.
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16. ČESKé AKADEMICKé HRy 2017 – PRAHA

Ve dnech 18. až 23. června 2017 se v Praze uskuteční České akademické hry, největší sportovní akce vysokých škol v ČR  
s přibližně 2 000 účastníků, jejichž pořadatelem jsou České vysoké učení technické spolu s Českou zemědělskou univerzitou 
a Českou asociací univerzitního sportu. Soupeřit se bude ve 24 sportech – počínaje aerobikem, atletikou, judem či 
lukostřelbou, přes míčové hry až po sportovní lezení či vodní slalom.



 | 25www.ceskeakademickehry.cz
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TECHNIKA PRO ZDRAVí

6. září 2017
Vítězné náměstí, Praha 6

Celoškolská interaktivní prezentace Technika pro zdraví bude realizována na Festivalu vědy, jenž se uskuteční 6. září 2017 
na Vítězném náměstí v Praze 6. V rámci oslav 310 let založení ČVUT v Praze chceme touto outdoorovou aktivitou podpořit 
šíření zdravotní gramotnosti mezi mladými lidmi a širokou veřejností. Atraktivním způsobem zde budeme prezentovat 
zajímavé projekty a výzkumné aktivity zaměřené na téma „Technika, člověk a zdraví“. Návštěvníci všech věkových kategorií si 
budou moci na vědu doslova sáhnout a při nejrůznějších prezentacích a workshopech si na praktických ukázkách vyzkoušet, 
jak je věda a technika důležitá pro naši budoucnost a v tomto případě i pro naše zdraví.
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VIDEOMAPPING NA BUDOVU ČVUT–CIIRC A PROHLíDKA LABORATOří

6. září 2017
V dopoledních hodinách bude budova 
ČVUT–CIIRC v ulici Jugoslávských 
partyzánů přístupná registrovaným 
středním školám, pro které budou 
připraveny také ukázky vědecko-
výzkumných aktivit jednotlivých fakult 
ČVUT. Odpoledne budou mít zájemci 
možnost nahlédnout do unikátních 
prostor a špičkových laboratoří. Na své 
si přijdou nejen dospělí, ale i děti, pro 
které nabídneme interaktivní dětský 
koutek. Od 19.30 hod. bude projekce 
videomappingu.

Technologicky-umělecký doprovodný 
program dne otevřených dveří v nové 
budově ČVUT–CIIRC je rozdělen 
do několika  instalací, avšak prochází 
jím jednotící myšlenka učení se 
mezioborové spolupráci. Na vnější 
plášť budovy je po setmění plánovaný 
opakující se videomapping z audio-
vizuální dílny BLACK/DIVISION 
provázející dějinami ČVUT od jeho 

založení až do současnosti, 
připomínající úspěchy jednotlivců 
i spolupracujících týmů a vyhlížející 
do budoucnosti. Běh dějin není 
sledovaný jen přes ramena velikánů 
české techniky, ale i přes kaleidoskop 
uměleckých stylů, kterými nás historie 
obohatila. 
V podzemí budovy se ubytovali 
roboti, kteří předvedou představení 
připravené spoluprací studia R/FRM, 
Davida Sivého, Jana Nálepy a Ondřeje 
Kyjánka s názvem Lorn B. Instalace je 
inspirována mizejícími antarktickými 
ledovci, které  jsou zdrojem dat, jež jsou 
skrze robotická ramena propisována 
do bloků ledu. Vytváří tak základ audio-
vizuální performance, generované ze 
vznikající skulptury. Celé dílo vzniká bez 
zásahu člověka a je plně v režii robotů. 
V horních patrech, v respiriu, bude 
k vidění Rezonátor od Jana Hladila, 
jenž kombinuje prvky technologie 
s filozofickým podtextem. Jedná 
se o model základní součásti 

mechanismu laserového modulu, 
rezonátoru. Autor ho ale zároveň 
představuje jako metaforu lidského 
bytí. My lidé totiž obrazně fungujeme 
jako jakési sociokulturní rezonátory. 
V průběhu života vnímáme vnější vlivy 
a reagujeme na ně svým „memetickým 
světlem“, například v podobě 
mluveného projevu.
Pro nejmenší návštěvníky je připravený 
dětský koutek, v němž se všichni 
můžou zapojit do hry Demonz z dílny 
skupiny INITI.org. Hra je koncipovaná 
jako interaktivní audiovizuální 
instalace umožňující zapojení téměř 
neomezeného počtu hráčů. Obsah, 
totiž vybíjená s démony, připomíná 
oblíbenou školní hru a zároveň 
propaguje spolupráci mezi dětmi.

ČVUT je hrdé na fakt, že mohlo 
poskytnout podporu pro vznik 
některých instalací a že většina výše 
zmíněných autorů jej považuje za svoji 
Alma Mater.
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Vzdělávání Věda, výzkum, inovace, umělecká
a tvůrčí činnost

Internacionalizace

České vysoké učení technické v Praze, věrné svým 
staletým tradicím, bude ctít akademické svobody, 
demokratické principy, nezávislost na politické moci, 
morální a etické zásady a dodržovat principy rovnosti 
a vzájemné spolupráce a sounáležitosti. 
ČVUT bude spolupracovat se všemi institucemi, 
které zastávají stejné principy. Má ambici podílet se 
na rozvoji společnosti a být představitelem vzdělanosti, 
technického pokroku a umělecké tvořivosti. K tomu 
využije všech možností, které dává jedinečné postavení 
univerzity ve společnosti. 

ČVUT chce posilovat svoje postavení mezinárodně 
uznávané výzkumné univerzity, rozvíjející talent 
a schopnosti studentů, akademických a ostatních 
pracovníků. Chce směřovat svoje úsilí k naplnění  funkce 
respektované autority ve vzdělávací, vědecké, výzkumné, 
umělecké a inženýrské tvůrčí činnosti a využije k tomu 
zkušeností minulých generací inženýrů a architektů 
a schopností současných a budoucích akademických 
pracovníků a studentů. 
ČVUT chce být silnou a jednotnou institucí, kde se ctí 
tradice, symboly a značka.



Relevance Efektivní řízení a financování Silná značka a jednotná instituce
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VíCE NEŽ PěT TISíC ÚSPěŠNýCH ABSOLVENTů ROČNě…

ČVUT nabízí a realizuje v oblasti vysokoškolského vzdělávání všechny typy 
studijních programů, tj. bakalářské, magisterské a doktorské. Vedle toho nabízí 
zájemcům rovněž programy a kurzy celoživotního vzdělávání včetně Univerzity 
třetího věku. 
V akademickém roce 2016/2017 studuje na univerzitě více než 21 tisíc 
studentů včetně těch, kteří přijíždějí v rámci krátkodobých studijních pobytů. 
Pro srovnání: při zahájení výuky v roce 1718 pod vedením prvního profesora 
a jediného vyučujícího Christiana Josefa Willenberga bylo plánováno „vyučovati 
geometrii a fortifikačnímu umění“, a to ve dvou ročnících po dvanácti 
posluchačích dvě hodiny denně. Dnes se studentům věnují téměř tři tisíce 
akademických a vědeckých pracovníků, z nichž je více než 500 žen. K výběru 
pak mají studenti a uchazeči o studium téměř 200 studijních programů, z nichž 
většina je akreditována i v anglickém jazyce. 
Zatímco před 300 lety byli absolventi počítáni na jednotky, dnes z ČVUT odchází 
ročně více než pět tisíc úspěšných absolventů ze všech studijních programů 
celkem.

doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
prorektor pro studium  
a studentské záležitosti 
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NEZTRáCíME KONTAKT SE SVěTOVOU ŠPIČKOU

„Pražská technika“ již po 310 let vychovává vynikající vědce, kteří objevují 
zákonitosti světa, ve kterém žijeme nyní, a především špičkové inženýry, 
z jejichž invence a trpělivé tvůrčí práce se rodí svět, ve kterém budeme žít 
zítra. Tradice země, ve které byly důležité vynálezy z oblasti techniky učiněny 
(například Dopplerův princip či magnetron) a zaváděny do každodenního života 
(například prvé pravidelné rozhlasové vysílání na evropském kontinentu) nás 
zavazují. 
Výzkum a vývoj je pro naše pracovníky nejen zdrojem potěšení z tvůrčí práce, 
ale i významným zdrojem příjmů. České vysoké učení technické výrazně uspělo 
v nejčerstvějším hodnocení prestižních výsledků v oboru technických věd. 
Naši vědci získali řadu prestižních i velké množství ostatních grantů a cen. Naši 
studenti a doktorandi jsou oceňováni cenami v národních soutěžích. Jsme 
vyhledávaným partnerem průmyslových podniků tuzemských i nadnárodních. 
Neztrácíme kontakt se světovou špičkou, k níž v několika oborech patříme.
Přesto, že mezi světovými univerzitami patříme do horních pěti procent – nebo 
snad právě proto – zároveň pociťujeme i skutečnost, že opravdu špičkové 
zahraniční univerzity před námi mají stále velký náskok, který se zřejmě bez 
získání značných prostředků nedá v dohledné době výrazně snížit. Snažíme se 
spolupracovat s těmi nejlepšími a učit se od nich. Urazili jsme kus cesty a víme, 
že ani zdaleka nejsme na jejím konci. A to je dobře.

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
prorektor pro vědeckou  
a výzkumnou činnost
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prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.
prorektor pro zahraniční vztahy

MOBILITA STUDENTů A AKADEMICKýCH PRACOVNíKů

České vysoké učení technické v Praze se obrací do světa. Internacionalizace 
vzdělávání a vědy je prioritním úkolem shodným s většinou vysokoškolských 
institucí sídlících na různých kontinentech. Vnímám nutnost obstát v této 
oblasti i v budoucnosti, historický kontext 310 let zavazuje. Není jednoduché 
udržet mobilitu studentů a akademických pracovníků na vysoké úrovni 
v současném rozkomíhaném světě. S prestižními školami (např. North Carolina 
University či National Tsing Hua University) hledáme nové cesty pro přijetí 
a výměnu zahraničních akademických pracovníků. Pro jejich působení budeme 
získávat prostředky z vlastních zdrojů, z projektů EU, od nadačních fondů 
a průmyslových partnerů. V přijímání zahraničních studentů jsme dosáhli 
počtu 3652 studentů, tj. 18 % ze všech studentů ČVUT v akademickém roce 
2016/2017, studentů-samoplátců máme letos 502. Na tomto místě chci 
poděkovat za dlouholetou aktivitu studentského International Student Club 
(ISC CTU), zejména oceňuji starost o přijíždějící studenty formou „buddíků“, 
významnou pomoc při zápisu do studijních programů a celou organizaci 
tzv. orientačního týdne. Bez této spolupráce by takováto čísla byla jen stěží 
dosažitelná. Pro účinnou propagaci studijních programů v anglickém jazyce 
jsme vytvořili projekt Study in Prague (www.studyinprague.cz), v němž úspěšně 
spolupracujeme s dalšími významnými veřejnými vysokými školami v Praze. 
Nárůst počtu zahraničních studentů je jen pouhým střípkem z celkové proměny 
ČVUT směrem k otevřené, mezinárodně uznávané univerzitě a dotýká se 
všech oblastí – vzdělávání, bádání, investiční politiky, ubytování studentů, 
vlastní organizace činností školy a v neposlední řadě i kvality akademických, 
technických a administrativních pracovníků, zkrátka všech. V tomto směřování 
musíme obstát. 
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www.absolventicvut.cz
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PřáNí ABSOLVENTů

Ing. Petr Štěpán, MBA,
absolvent Fakulty stavební ČVUT, 
majitel společnosti DesignStav

Rád bych zde citoval Nikolu Teslu: 
„Můj mozek je pouze příjemce, 
ve vesmíru je totiž jádro, které 
obsahuje všechny vědomosti, sílu 
a inspiraci.“ Přeji ČVUT, ať je ještě 
nejméně 310 let takovým jádrem. 

Ing. Jan Řehák, 
absolvent Fakulty elektrotechnické 
ČVUT, HW group – Monitoring 
systems, LAN & GSM sensors 
manufacturer

Gratuluji ČVUT k vysoké úrovni 
absolventů a zároveň mu přeji 
do dalších let hodně odvahy 
k většímu propojení s praxí i uvnitř 
sama sebe mezi jednotlivými obory.

ČVUT bych chtěl k výročí popřát  
310 důvodů ke spokojenosti 
na dalších 310 let. Ať se nadále daří 
vytvářet v rámci univerzity prostředí, 
kde se studenti i kantoři cítí dobře, 
a absolventi cítí právem hrdost 
na to, že jsou absolventy právě ČVUT.

Ing. Jiří Novák, 
absolvent Fakulty dopravní ČVUT, 
Senior Business Development 
manager CGI IT Czech republic s.r.o
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PíŠťALy PRO KAPLI

Nové originální píšťalové varhany mají nahradit současný digitální nástroj, jenž 
je vzhledem k rozlehlosti a majestátnosti prostoru nedostačující. „Nové varhany 
by měly umocnit prostory Betlémské kaple, nahradit stávající dosluhující digitální 
varhany a demonstrovat sounáležitost a zájem všech členů akademické obce, 
přátel a příznivců s cílem přispět na jejich pořízení finančními prostředky,“ řekl 
při vyhlášení sbírky prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT. „Je zřejmé, že to bude 
nesnadný úkol, ale již v minulosti se prokázalo, že je to úkol splnitelný. Jako důkaz 
mohu uvést koncertní křídlo, na které se složili akademičtí pracovníci a studenti, 
převážně Fakulty elektrotechnické ČVUT, nebo zvon Ježíš ve zvonici katedrály 
Svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, jehož odlití a osazení 
zaplatilo sedm profesorů ČVUT.“ 
Sbírku pořádá Spolek absolventů a přátel ČVUT. Projevil tak svou sounáležitost 
s ČVUT a jeho absolventi tak mohou zpětně vyjádřit díky za vzdělání a roky 
strávené na univerzitě. 
Místem, které spojuje všechny z ČVUT, je bezpochyby Betlémská kaple, která 
již řadu let slouží všem studentům jako slavnostní brána pro vstup i opuštění 
univerzity. Právě na tomto místě se Spolek rozhodl zanechat viditelnou stopu 
tím, že podpořil realizaci varhan, které budou vítat i vypouštět do světa každého 
studenta, který projde „branami“ ČVUT.

Cílovou částkou sbírky je dvanáct milionů korun.
V lednu 2017 bylo na účtu sbírky téměř 2,5 milionu korun.

Nejen výrazně lepší přednes 
skladby Gaudeamus igitur, která 
tradičně provází slavnostní 
promoce v Betlémské kapli, 
ale i bohatší umělecký zážitek 
návštěvníků koncertů vážné hudby 
přinesou nové varhany, pro jejichž 
koupi byla v říjnu 2014 vypsána 
veřejná sbírka.
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PÍŠŤALY
pro ČVUT

Spolek absolventů a přátel ČVUT
pořádá

VEŘEJNOU SBÍRKU 
NA POŘÍZENÍ VARHAN 
DO BETLÉMSKÉ KAPLE

Dar v jakékoliv výši může-
te zasílat na účet veřejné 

sbírky č. 2100626587/2010 
nebo jej složit v hotovosti do 

zape četěné pokladničky na 
akcích Českého vysokého učení 

technic kého v Praze. 

Pojďme společně rozeznít 
Betlémskou kapli!

Tváří sbírky je Eva Jiřičná, 
architektka a absolventka ČVUT.

Zahájení sbírky: 1. října 2014
Sbírka bude ukončena dnem vybrání 

maximální potřebné částky.

www.absolventicvut.cz
www.varhany.cvut.cz

Osvědčení o konání sbírky vystavil Magistrát hl. m. Prahy  dne 19. 8. 2014.
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JAK SE DříVE SLAVILA JUBILEA ŠKOLy

Tradice pořádání jubilejních 
školních slavností vznikla 
na pražské polytechnice v polovině 
19. století. Poprvé byla výroční 
slavnost uspořádána v roce 1856, 
k padesáti letům od zahájení výuky 
na polytechnice. ředitel školy, 
profesor Josef Tadeáš Lumbe, musel 
o uspořádání „vhodné oslavy “ požádat 
Zemský výbor a připojit program, 
rozpočet i jméno autora chystaného 
pamětního spisu. Slavnost zahájila mše 
v kostele sv. Jiljí (naproti polytechnice) 
a pokračovala ve vyzdobeném 
matematickém sále ústavu. Byl 
přítomen místodržitel, za Zemský 
výbor hrabě Lev Thun, rektor univerzity, 
profesoři, studenti i průmyslníci. Bylo 
vzpomenuto zejména Gerstnerových 
zásluh o prosazení myšlenky 
polytechniky. Konal se slavnostní oběd 
pro více než 100 lidí a studentský 
večírek na Žofíně. Na dobu jubilejních 
oslav bylo načasováno zřízení 
cestovní nadace pro nadané a pilné 

žáky, pojmenované Gerstnerova 
po zakladateli polytechniky. Byla 
vypsána sbírka, aby mohlo být 
stipendium uděleno. Přispělo na ni přes 
200 lidí z nejrůznějších vrstev, i z jiných 
zemí monarchie, a škola výnosem 
12 500 zl. z prodeje pamětního spisu 
profesora Jelinka. 
Slavnost konaná k 100. výročí zahájení 
výuky na polytechnice v roce 1906 
měla zcela jiný ráz. Polytechnika už 
byla od roku 1869 rozdělena na dva 
samostatné polytechnické ústavy, 
český a německý. Stejně tak později 
existovaly vedle sebe Česká a Německá 
vysoká škola technická. Národnostní 
napětí z přelomu století přetrvávalo 
a způsobilo, že se slavnosti obou 
vysokých škol konaly odděleně. 
Německá technika ji pořádala 
v Rudolfinu, česká společně se Spolkem 
architektů a inženýrů v Pantheonu 
Národního muzea. Obě ve výroční 
den (10. 11.), ale bez účasti zástupců 
druhé školy. Slavnost pořádaná Českou 

vysokou školou technickou byla 
pojata jako „oslava založení stavovské 
inženýrské školy v Praze před  200 lety 
a stoletého trvání polytechnického 
ústavu pražského“, což bylo zavádějící 
a neodráželo historickou skutečnost. 
Součástí slavnosti bylo předání 
rektorského řetězu prof. V. A. Velflíkovi, 
rektorovi české techniky, jako daru 
Spolku architektů a inženýrů. Udělilo 
se i dvanáct čestných doktorátů, z toho 
pět vysokým státním úředníkům včetně 
místodržitele, ale také významným 
podnikatelům, mimo jiné Františku 
Křižíkovi a mecenášovi a architektovi 
Josefu Hlávkovi. Profesor Velflík k této 
příležitosti dokončil první díl Dějin 
technického učení v Praze, v němž 
popsal historii vysokého učení do roku 
1869. Německá vysoká škola technická 
udělila čestné doktoráty svým 
profesorům a vydala při této příležitosti 
dějiny K. k. Deutsche technische 
Hochschule 1806–1906. Rektorát české 
techniky vydal záznam o průběhu 
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slavnosti jako doplněný zvláštní otisk 
z Technického obzoru. 
V druhé polovině 20. století byly 
celoškolské oslavy obnoveny. 
Na poslední jubilejní slavnost z roku 
1906 se navázalo jen tím, že se 
připomněly také iniciativy související 
s dobou před vznikem polytechniky. 
K přípravě oslav byl již v roce 1955 
ustanoven přípravný výbor pro akce, 
které bylo třeba zajistit s předstihem 
(tisky, vydání poštovních známek, 
pamětní medaile, návrh a výroba 
loga apod.) Oslavy nesly název 
„250 let ČVUT “ s letopočty 1707 až 
1957. Přesný den zahájení výuky 
na polytechnice v roce 1806 přestal 
být událostí, k níž se slavnosti konaly. 
Letopočet 1707 v logu nově spojoval 
vznik ČVUT s rokem vydání reskriptu 
císaře Josefa I. z ledna 1707, který 
byl určen jeho komisařům u českého 
sněmu. Panovník v něm poprvé 
projevil svůj souhlas s návrhem 
Christiana Josefa Willenberga, kterým 

v roce 1705 oslovil jeho předchůdce, 
císaře Leopolda I. Byl ochoten 
za stanovený plat vyučovat stavbu 
fortifikací a v době pokračujících 
válek tak vychovávat odborníky 
v tomto oboru. Pro postoj císařova 
nástupce, Josefa I., byl důležitý 
postoj dvorské válečné rady. Svůj 
souhlas s tímto návrhem dal teprve 
poté, když Willenbergovy znalosti 
ocenila udělením titulu císařský 
inženýr a důrazně požadoval, aby 
komisaři podmínky uskutečnění výuky 

s Willenbergem projednali. Hlavní 
akce oslav proběhly pod záštitou 
prezidenta republiky A. Zápotockého 
od 27. 5. do 2. 6. 1957. Vycházelo 
se z vládního usnesení (na základě 
návrhu Ministerstva školství a kultury) 
z května 1956. Program tvořilo 
dvanáct akcí. Zahajoval je slavnostní 
akt ve Vladislavském sále, kde rektor 
Theodor Ježdík převzal pro školu řád 
republiky, byla odhalena pamětní 
deska v Husově ulici, konaly se 
konference studentských vědeckých 
kroužků, zasedání vědecké rady, 
výstava v Národním technickém 
muzeu, sjezd absolventů a studentská 
veselice a mezinárodní vědecká 
konference. Byly také předány 
dva čestné doktoráty. Oslavám 
předcházely již od roku 1955 menší 
akce, také vydání publikace 250 let 
technických škol v Praze. S odstupem 
25 let se v roce 1982 konaly oslavy 
275. výročí a poté v letech 1997, 2002 
a 2007. 

Budova bývalého Svatováclavského 
semináře v Dominikánské, nyní Husově 
ulici, kde se vyučovalo od r. 1786 až  
do 80. let 20. století 



Je nám 310 let!
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Partneři oslav:

generální mediální partner

hlavní mediální partner

Záštitu nad oslavami 310 let ČVUT poskytl  
předseda Senátu Parlamentu České republiky 
Milan Štěch, primátorka hlavního města Prahy  
Adriana Krnáčová, dále starosta Městské části  
Praha 6 Ondřej Kolář, Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy ČR a  generální ředitel 
Dopravního podniku hlavního města Prahy  
Martin Gillar.

Mensa ČR


