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výběr z dopisů, kráceno
Vaše názory nás zajímají Pište, volejte, mailujte vaše názory na mailto:redbrn@mfdnes.cz, Česká
19/21, 602 00 Brno, telefon 516 202 111
Nechtějme oškubat Univerzitu obrany.
Kasárna potřebuje
»ad Armáda si ponechá kasárna...
Kdybych neznal bližší informace o diskutovaných pozemcích, tak bych nabyl dojmu, že zmíněná
kasárna jsou rozpadající se ruiny, kterých se armáda nechce vzdát pod tajemnou rouškou
nepostradatelnosti potřeby pro obranu státu. Je zajímavé, že si nevšímáte, jak vypadají již dávno
armádou předané objekty jako například kasárna ve Staňkově ulici či jiné devastované objekty v
Brně. Je zřejmé, že jde o tlak developerů, kteří chtějí od armády levně získat lukrativní pozemky a
dobře na tom vydělat.
Jaká je pravda o diskutovaných objektech? Ve většině z nich sídlí Univerzita obrany a využívá je pro
výuku. Bohužel Univerzita obrany je pro ministerstvo obrany popelkou, po které se chce jen, aby
dodávala vyškolené vojenské specialisty mnoha oborů (piloty, řízení letového provozu, elektro a
strojní servis letectva, obdobně pro pozemní dopravu, ženisty, stavaře, spojaře a „počítačníky“,
radiolokaci, geodety, chemiky, zbraňaře, „rakeťáky“, ekonomy, manažery či vojenské lékaře a
mnoho dalších). Je to šíře záběru zřejmě větší, než mají největší „nevojenské“ brněnské univerzity.
Samozřejmě k tomu jsou zapotřebí i přes relativně nízké počty studentů v jednotlivých oborech
odpovídající prostory. Naznačujete, že by se ministerstvo svých objektů mělo vzdát, ale už nemluvíte
o druhé straně mince,
„Jde o tlak developerů, kteří chtějí od armády levně získat lukrativní pozemky.“
kde byměla Univerzita obrany fungovat. Možná to je i jeden z mnoha po řadu let se opakujících tlaků
na zrušení Univerzity obrany a „převzetí“ její výuky civilními školami. V těchto snahách jde většinou
jen o snahy získat peníze z ministerstva obrany obvykle bez schopnosti zabezpečit do značné míry
odlišné cíle a formy výuky, nemluvě o radikálním poklesu kvality výuky na mnohých civilních fakultách
v posledních letech.
Na druhou stranu je zřejmé, že stav těchto objektů není zchátralost, ale ani nejsou ozdobou města
Brna. Problém je v již zmíněné „popelce“, kdy ministerstvo dává Univerzitě obrany prostředky
víceméně jen na provoz a nejnutnější údržbu. Důvody jsou jak objektivní (neustále seškrtávaný
rozpočet), tak „subjektivně – turecké“ hospodaření ministerstva, o kterém můžeme číst v médiích
velmi často.
Pro zajímavost, Univerzita obrany nemá žádnou finanční samostatnost, nemá ani svoje vlastní IČO. I
z toho důvodu má velmi omezený přístup k jiným prostředkům než k armádním. Je pravda, že v
porovnání s civilními univerzitami dostává tato škola naprostý zlomek finančních prostředků. Tam se
naopak s prostředky plýtvá, staví se „Potěmkinovy vesnice“.
Jasné je, že roztříštěnost prostor Univerzity obrany do různých starých objektů v Brně není optimální
a jsou snahy a plány, jak prostory zkoncentrovat. Hlavní akcí měla být výstavba nového areálu v
Babákově ulici, ale ta se redukuje a odkládá, protože ministerstvo nemá prostředky...
Shrnu-li to, váš článek má posloužit, ať už vědomě, či nevědomě, snahám o „získání státních peněz“
cestou oškubání a likvidace Univerzity obrany pod heslem „armáda se má vzdát kasáren“. Karel
Hájek
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