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Věc: Otevřený dopis AS FA VUT v Brně Městskému soudu Brno 

 

 

STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY 
VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ 

 

Akademický senát FA, jako volený orgán akademické obce FA VUT v Brně, se staví za prohlá�ení 

�Vyjádření nedůvěry studentů za dosavadní činnost na půdě fakulty architektury�, které odhlasovala valná hromada 

studentů FA a následně jej dne 11. ledna 1990 podepsali tři zvolení zástupci studentské obce - Zdeněk Hirn�al, 

Martin La�tovička a Jiří Slezák. Jejich obvinění lze proto bez nadsázky pova�ovat za �kolektivní vinu naruby�. 

Tehdej�í studenti ve �Vyjádření �� svobodně proklamovali svůj po�adavek na apolitičnost akademické 

půdy a Ing. arch. Jan Sná�el pro ně byl - jako�to předseda fakultní ZO KSČ - prototypem pravého opaku, tím spí�, 

�e i v těchto dnech vystupoval jako tvrdý zastánce vedoucí role KSČ. Stojí za pov�imnutí, �e jeho odbornou 

způsobilost - na rozdíl od ostatních pedagogů jmenovaných ve �Vyjádření �� - nijak nezpochybnili.   

Dále vnímáme toto �Vyjádření �� jako oprávněnou snahu o restauraci akademických svobod, do roku 

1989 v tehdej�ím Československu potlačovaných a upíraných. Mocenský aparát Komunistické strany 

Československa si k tomu vybudoval právní úpravy a dohlí�iteli nad jejich dodr�ováním byly právě základní 

organizace KSČ.  

Tento soudní spor, vlekoucí se ji� dvanáct let, nelze vnímat jako osobní spor o ochranu osobnosti, nýbr� 

jako spor ryze politický, který je zapotřebí nazírat v čase změn od totalitního re�imu k demokratické společnosti, a 

zároveň i v místě - tj. na půdě vysoké �koly, kde studenti stávkou vyjádřili odpor k tehdej�ímu re�imu. 

 

V Brně dne 28. února 2003 
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