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Prvním se stal Vladimír Janata z firmy Excon, 
za projekt Sazka Arena – ocelová konstrukce 
zastřešení. Druhým oceněným byl Luboš 
Vaner z projektové kanceláře Vaner. Ten 
obdržel cenu za projekt Turistická lávka 
Rádlo. 

KOMORA 
PŘEDÁVALA CENY
Česká komora autorizovaných inžený-
rů a techniků vyhlásila v polovině 
března Cenu ČKAIT za rok 2004. 
Hodnotitelská porota posoudila všech-
ny došlé přihlášky a vybrala dva od-
borníky. 

Proces je to ovšem velmi důstojný a před-
chází mu dlouhé slovní poučení všech pří-
tomných o způsobu chování na akci. V čele 
jednacího sálu letos zasedl Jaroslav Broul 
v pozici slavného a neomylného prezidia. Po 
stranách mu asistovali v rolích adlátů Robert 
Kořínek a Jaroslav Kuba. V sále byla řada 
hostů a také desítky příznivců tak zvaných 
fuxů, což jsou končící studenti, kteří musí při 
skoku přes zeď přednést své představy 
o uplatnění v praxi. 

SYSTÉM ZKOUŠENÍ 
Necelé dvě desítky fuxů ve stavbařském 
oděvu a další přítomní se úvodem dověděli 
zásady pivního zákona, kterým se akce řídí. 
Ovšem zásady stejně nikdo nezná, jak připo-
mněl J. Broul, takže je slovutnému kontrariu 
sdělit nemůže. Ovšem pivo se zásadně nazý-
vá mok, který u lidí vyvolává vnitřní i vnější 
expanzi. Po úvodních slovech a v průběhu 

dalšího jednání se stále zpívalo, a to napří-
klad Gaudeamus Igitur, Studentská hymna, 
Nalámal se student, Stavěli tesaři, Tři fuxové 
čuníci a písně další. Hovořilo se také o přijí-

mání eminencí – například eminencie chao-
su či procesu.
Poté byl zahájen proces zkoušení, který vedl 
polír. Každý student-fux dostal tři otázky. 
Například jakým jazykem bude kdo v praxi 
hovořit (třeba při současné expanzi staveb-
nictví na Blízkém východě údajně i arabsky, 
ale možná i čínsky). Přítomní vzali na vědomí 
fakt, že vědění je nekonečné a vyhrává ře-
meslo. Jednotlivě předstupující fuxové pro-
nášeli své řeči a odpovídali na dotazy. Po 
zkoušce byl každý z nich nucen vypít pivo 
a teprve poté mohl překročit malou zídku 
jako symbol vstupu do praxe. Jednání záro-
veň doprovodilo zasvěcené vystoupení adlá-
ta R. Kořínka, který na velkém schématu 
předvedl složitý postup životem nesmělého 
muže. Mok tekl proudem a jednání se pro-
táhlo do nočních hodin. 

Text a foto Jaromír Složil 

VSTUP DO PRAXE SKOKEM PŘED ZEĎ
Martyrium vysokoškolského studia bylo již počtvrté na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava umocněno tak 
zvaným skokem přes zeď. Jedná se o tradiční akci, která se koná pod „dohledem“ patrona všech stavbařů – svatého 
Tomáše. Skok přes zeď je několik hodin trvající proces vysoce recesistického charakteru, jehož se účastní každoročně 
přes stovka lidí.

Slavnostní předání cen ČKAIT za rok 2004 se uskutečnilo 19. března v Majakovského 
sále Národního domu na Vinohradech v Praze. Vladimír Janata (vlevo) přebírá cenu 
z rukou Jindřicha Patera, místopředsedy ČKAIT. Uprostřed je Václav Mach, předseda 
komory. 

Jedna ze studentek po zkoušce. Před 
vypitím piva nesmí zeď překročit. 

Pohled na část sálu před příchodem fuxů

Adlát Robert Kořínek vysvětluje životní 
cestu nesmělého muže.
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