
ZČU je s Ukrajinou

V den, kdy ruská vojska zaútočila na Ukrajinu, 
zavlála v kampusu Západočeské univerzity ukra-
jinská vlajka. „Jednoznačně odsuzujeme vojen-
ský útok Ruské federace na Ukrajinu a chceme 
vyjádřit solidaritu všem občanům Ukrajiny, včet-
ně studentů a akademiků, ať už na ukrajinském 
území, nebo žijícím v České republice,“ uvedl 
jménem vedení univerzity rektor Miroslav Ho-
leček. Západočeská univerzita zřídila pro své 
ukrajinské studenty a zaměstnance e-mailovou 
linku podpory info4ua@service.zcu.cz, na niž 
se mohou obracet, a prohlásila, že je připravena 
přijmout ukrajinské studenty a akademiky, kteří 
se v důsledku konfliktu dostali do obtíží. �
 

 
 
 
 
 
Inauguraci děkana  
hostilo studio Multilab

Od 16. ledna má Fakulta designu a umění Ladislava Sut-
nara nového děkana. Jejího zakladatele Josefa Mišteru 
vystřídal jediný navržený kandidát, dosavadní prodě-
kan Josef Aubrecht. Akademický senát Sutnarky zvolil 
Aubrechta v září loňského roku, jeho čtyřleté funkční 
období oficiálně začalo 16. ledna a zbývalo jen slavnost-
ní uvedení do funkce – inaugurace, již 18. února hostilo 
fakultní studio Multilab. Vojtěch Aubrecht působí na fa-
kultě jako pedagog od roku 2008. Od roku 2012 vede 
ateliér Užité fotografie. �

 
Studenti plzeňských vysokých 
škol podpořili své kolegy 
v Bělorusku

Prostřednictvím fotografií a podpisů vyjádřili student-
ky a studenti svoji podporu studentům a akademikům 
v Bělorusku. Zapojením do štafety 11+1, která od loňské-
ho podzimu putuje po českých vysokých školách, chtějí 
také upozornit na perzekuce, jimž akademická sféra 
v Bělorusku čelí. „Bohužel i dnes stále existují země, kde 
je akademická, tvůrčí a politická činnost nejen studentů 
omezována vládnoucí elitou. Jednou z těchto zemí je 
i současné Bělorusko, kde bylo v listopadu 2020 zatče-
no 11 vysokoškolských studentů i se svou profesorkou. 
V současné době jsou bohužel stále drženi v bělorus-
kém vězení,“ připomíná Dominik Schejbal, předseda 
Akademického spolku studentů politických věd, který 
plzeňskou část Štafety 11+1 organizoval. V rámci projek-
tu 11+1 se tak v Plzni spojilo devět studentek a studentů 
Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a dvě studentky 
Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy (LF UK), 
aby fotografiemi s portréty zatčených a prostřednictvím 
osobních vzkazů a podpisů vyjádřili svou účast nejen 
svým běloruským protějškům, ale i jejich rodinám, přá-
telům a všem, kteří jsou pro své politické názory nebo 
svou akademickou práci v Bělorusku perzekuováni. 
Za akademiky projekt podpořila Alena Pařízková z ka-
tedry sociologie Fakulty filozofické ZČU. �

Lyžaři ze ZČU vybojovali  
medaile a prodloužili 18 let 
trvající sérii úspěchů

Lyžařská aréna v Novém Městě na Moravě hostila 
od 18. do 20. ledna Akademické mistrovství ČR v běhu 
na lyžích. Západočeskou univerzitu vyrazilo na Vysoči-
nu reprezentovat trio závodníků – Barbora Berouško-
vá za Fakultu pedagogickou, Martin Vlček za Fakultu 
ekonomickou a Martin Kočandrle za Fakultu elektro-
technickou. Všichni jsou závodníky Sport clubu Plzeň. 
A ačkoliv byla výprava malá, v konečném účtování byla 
velmi úspěšná. V závodě na 5 a 10 km vybojovali Martin 
Kočandrle a Barbora Beroušková shodně bronzovou 
medaili, druhý den nastupovali reprezentanti ZČU jako 
jedni z favoritů do smíšené štafety a získali stříbro a při 
vytrvalostním závodu s hromadným startem v poslední 
den her si na 20kilometrové trati dojel pro stříbro opět 
Martin Kočandrle. Všichni tři studenti se tak postarali 
o prodloužení 18 let trvající série úspěchů. ZČU totiž 
na mistrovství od roku 2003 získala každý rok alespoň 
jednu medaili. � 

Kniha připomíná a vyzdvihuje 
práci studentů v první linii

V první linii: nelékaři v době koronavirové je všeříkající 
název knihy, kterou vydala Fakulta zdravotnických stu-
dií jako poklonu a poděkování svým studentům a jako 
připomínku jejich velkého nasazení obzvláště během 
první vlny pandemie covidu-19. Napsala ji proděkanka 
Alena Lochmannová, etnoložka zaměřující se mimo jiné 
i na otázky medicínské antropologie. Do knihy vybrala to 
nejdůležitější, co zaznělo během čtyř desítek rozhovorů 
se studenty, kteří doplňovali chybějící stavy zdravotníků 
na lůžkových odděleních, v odběrových stanech, ve zdra-
votnické záchranné službě i v laboratořích, šili roušky 
nebo pomáhali seniorům. „Věřím, že tato publikace bude 
důležitou připomínkou nejen těžké doby, ale i odvahy 
jedinců, kteří reprezentují desítky dalších studentů naší 
fakulty s podobnými zkušenostmi,“ říká v předmluvě 
publikace děkan fakulty Lukáš Štich. �

 
Geomatici a informatici  
vytvořili technologii pro 
zpracování téměř 200 let starých 
katastrálních map

Jak vypadala vaše obec v 1. pol. 19. století, kudy vedly 
cesty a jak se kde říkalo? Odborníci z Fakulty aplikova-
ných věd vytvořili ve spolupráci s firmou Gepro tech-
nologii a softwarové nástroje pro zpracování a souvislé 
zobrazení katastrálních map z let 1826–1843. K vidění 
budou na webu Českého úřadu zeměměřického a ka-
tastrálního. Originální mapy stabilního katastru jsou 
zcela unikátní sadou map velkých měřítek, které byly 
v českých zemích vyhotoveny v letech 1826 až 1843. Jde 
o rukopisné mapy v měřítku 1:2880, které se po dokon-
čení litograficky reprodukovaly. První z tiskových kopií 
byla vždy uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, 
tzv. císařský povinný otisk. Ostatní kopie se používaly 
k běžné práci. Jednotně je v nich na 49 967 mapových 
listech zmapováno 12 696 katastrálních území. Celková 
rozloha zmapovaného území, která činí 7 932 800 ha, 
byla pokryta 15 359 513 parcelami. Odborníci z katedry 
geomatiky pod vedením Václava Čady a jejich kolegové 
z katedry informatiky a výpočetní techniky v čele s Pav-
lem Králem zajistili s využitím metod umělé inteligence 
a strojového učení automatickou detekci mapových listů 
a vše, co je nutné pro vytvoření souvislého zobrazení 
takzvaných ostrovních map stabilního katastru. �
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