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BRNO Tropická vedra a špičkovou
laboratoř v Singapuru vyměnil vě-
dec Jan Čížek za návrat do rodné-
ho Brna.

„Chyběl mi český humor i pra-
covní prostředí. V Singapuru je šéf
bůh, kterému se nesmí odmlou-
vat, tady je to kolega,“ nastínil fy-
zik, proč zamířil na jih Moravy.

Co vás přivedlo do Singapuru?
Na katedře materiálů na fakultě ja-
derné nás byla malá parta a věděli
jsme, že na doktorské studium bu-
deme vysláni do světa, já jsem měl
původně letět za klokany do Mel-
bourne. Všechno už bylo domluve-
né, když za mnou přišli, že sedám
do úplně jiného letadla. Dostal
jsem v Singapuru za úkol pomáhat
budovat výzkumnou laboratoř. Při-
jali mě tam rovnou jako zaměst-
nance a doktorát jsem si udělal při
práci.

Čeho se týká váš výzkum?
V diplomce jsem se zabýval hlavně
plazmovými nástřiky. Jsou to mate-
riály, které musí vydržet opravdu
náročné podmínky, vysoké teplo-
ty, obrovské tlaky, působení kyse-
lin a jiná zvěrstva. Některé jim odo-
lají, ale vyrobit z nich celou sou-
částku by bylo strašně drahé. Výro-
bek se proto udělá z obyčejného
materiálu a potáhne se touto dra-
hou ochrannou vrstvou. Nanáší se
to plazmovou pistolí, která se pou-
žívá někdy od šedesátých let.

Jak vám bylo tak daleko od domo-
va?
To byla pecka, já byl do té doby nej-
dál v Berouně a měl jsem o Singa-
puru jen minimální povědomí. Při-
znám se bez mučení, že jsem si do-
konce musel v atlase najít, kde to
vlastně leží. Když jsem tam přijel,
byl zrovna pátek a viděl jsem se se
svým novým šéfem. Odpoledne
jsme se loučili a on mi říká: Dopo-
vídáme to zítra. Já na to: Zítra?
Vždyť je sobota. A on mě zpražil:
On ti to nikdo neřekl? Tady se pra-
cuje i v sobotu. Zabít. Naštěstí to
nevolnictví asi před pěti lety zruši-
li. Lidi v Singapuru jsou ale už tak
navyklí, že když jsem se tam tu prv-
ní nepracovní sobotu stavil pro za-

pomenuté kopačky, oni tam seděli
a bušili do klávesnice.

Ale dovolenou mají?
Jedenáct dní ročně, to je tak na
Honzíkovu cestu za babičkou. Ale
zase mají daleko víc státních svát-
ků, protože je tam vícero nábožen-
ství. Při mém způsobu cestování je
hotel poslední místo, kam bych
vlezl, spal jsem po zastávkách
a všude možně. Když jsem jednou
za rok přijel domů, tak jsem to při
promítání fotek od rodičů vždycky
pěkně schytal. Spočítal jsem si, že
jsem při těch skopičinách nejmíň
čtyřikrát málem umřel.

Kdy to bylo naposledy?
Skoro jsem spadl do sopky na Su-
matře. Přihnalo se něco, co jsem
v životě nezažil. Vichr a brutální
monzunový déšť mně a mému prů-

vodci daly co proto. Výstup trval
skoro jedenáct hodin, asi pět set
metrů pod vrcholem jsme se chtěli
utábořit. Nejdřív nám uletěl stan,
tak jsme ho vytahovali z křoví, celí
podrápaní. Bylo tam pod nulou,
oba jsme se třepali zimou. Zachrá-
nil nás tenkrát kontakt tělo na tělo
a domácí slivovice, kterou jsem na-
lil i do toho průvodce, i když mu to
Korán zakazuje. Ve čtyři ráno jsme
se začali drápat na vrchol a najed-
nou se vyjasnilo. Chtěl jsem si udě-
lat fotky, vlezl jsem na jeden výstu-
pek na hraně kráteru. Jenže jsem
se nadýchal síry, zamotala se mi
palice a začal jsem padat směr tep-
loučko. Život mi na oplátku zachrá-
nil ten kluk, na poslední chvíli mě
strhnul zpátky.

Proč jste se rozhodl vrátit?
Po sedmi letech v Asii jsem toho
měl plné zuby, v Singapuru je tak

přelidněno, že se to projeví na způ-
sobu života. Táhlo mě to domů do
Brna. Když jsem přemýšlel, jak to,
co umím, přenést sem, dostal
jsem shodou okolností mail, že Ji-
homoravský kraj prostřednictvím
svého Centra pro mezinárodní mo-
bilitu vyhlásil v rámci projektu So-
mopro výzvu, kterou si člověk
mohl podat na téměř libovolné
téma. V té době jsem zrovna byl
v horách v severním Vietnamu,
kde jsme denně dělali třicetikilo-
metrové pochody. Ostatní zombie
po nocích leželi mrtví na pokojích
a já do rána sepisoval projekt.

A vyšlo vám to. Kde v Brně v sou-
časnosti působíte?
Na fakultě strojního inženýrství je
ústav materiálových věd a inženýr-
ství a tady bude můj výzkum probí-
hat. Chtěli bychom tady otestovat
novou technologii, takovou hrač-
ku, která obchází problém s vyso-
kými teplotami při nástřiku plaz-
my. A otevřít cestu k jejímu využi-
tí. Je možné, že se navíc prokáže,
že to ve výsledku vyjde levněji než
ta plazma, to je pro firmy silný ar-
gument. Navíc plazma třeba neu-
mí nanášet plasty, což ta nová
technologie umí.

Už jste se tady zabydlel?
Když jsem se v únoru vrátil, byl to
vlastně další šok. Jsou tu například
úplně jiné možnosti, co se týče kul-
turního vyžití – hudba, divadla,
koncerty. Všude visí plakáty, ne-
vím, kam dřív. Také mentalita.
Čech zůstane vždy Čechem.
Máme svůj smysl pro humor. Sice
máme ve zvyku hodně remcat, ale
v jádru jsme většinou optimisti.
V Singapuru je třeba také přísně
dodržovaná hierarchie, s podříze-
nými se tam vůbec nebaví. Od-
mlouvat nebo něco navrhovat šéfo-
vi neexistuje.

Takže doma je idyla?
Částečně. Třeba jak tu fungují služ-
by! Nedají se využívat moderní
technologie, spousta věcí by se
dnes mohla vyřídit třeba přes kon-
firmační SMS. Je to tak na půl ces-
ty, formulář sice vyplním přes inter-
net, ale pak ho stejně musím vytisk-

nout na papír a donést na úřad. Co
to je za ušetření času? Taky mi do-
šlo, že chodit na úřad v pátek ve
dvě odpoledne znamená riskovat
zdraví, pro spoustu lidí začíná ví-
kend ve čtvrtek odpoledne. V Singa-
puru, pokud přijdou do restaurace
hosté dvě minuty před zavírací do-
bou, tak je normálně obslouží,
tady raději zavřou o hodinu dřív,
aby tam nedejbože někdo nevlezl.

Singapur leží na rovníku a vy jste
sem přijel na konci ledna. Jak
jste to zvládl?
Dělali jsme si ze Singapurců legra-
ci, že tam jsou jen dvě roční obdo-
bí. „Leje jak z konve“ a „chč a chč“
po vzoru dědy Komárka z filmu Na
samotě u lesa. Teploty v noci 29
stupňů, přes den 34 a nesnesitelná
vlhkost. Vrátil jsem se a tady –
bum, minus dvanáct. Tam jsem

nosil kraťasy a žabky, žádné teplej-
ší oblečení jsem neměl. Po příletu
jsem hned bráchovi zabavil bun-
du.

Jak poznáváte Brno?
Snažím se nahrát zpátky do pamě-
ti zapomenutou mapu města.
Chtěl bych tu zůstat, když se mi
tu bude líbit. Už nemám potřebu
někam daleko cestovat, byl bych
rád, kdyby se mi podařilo zůstat
doma a zároveň dělat špičkový vý-
zkum. Ideální by bylo vybudovat
jedno ze špičkových center přímo
u nás. Brno má velkou výhodu, že
je tu do přírody strašně blízko.
Praha je kosmopolitní město, ano-
nymní, lidé se tam odcizili. Tady
jsou si blíž.
Čekal jsem na šalinu a na zastáv-
ce někdo zahlásil vtip. V Praze by
se maximálně pár lidí pousmálo.
Tady si lidé začali přisazovat a pět
minut čekání na tramvaj se zvrhlo
ve fajn konverzaci. Jsou to malič-
kosti, které se ale nasčítají.

Petra Kozlanská

» Pokračování ze strany B1
Krutílek věří, že vedení strany
všechna podezření ohledně finan-
cování a korupce dostatečně vy-
světlí.

„Bárta se rozhodl odstoupit do
doby, než se kauza vyřeší. Nechtěl
poškodit Věci veřejné. Podle mě
by měl ale v politice pokračovat
dál,“ dodal vyškovský zastupitel.

Naopak Jaroslav Krejčíř, který
byl loni jako nezávislý za Věci veřej-
né zvolen do blanenského zastupi-
telstva, jasně řekl, že je vývojem
zklamaný. „Věřil jsem, že Bárta
jako bohatý člověk je zárukou boje
proti korupci. Proto strana uspěla

ve volbách, byla alternativou ke
zkorumpovaným politikům, kte-
rým lidé už nevěřili. Teď se bohu-
žel ukázalo, že i Věci veřejné mají
ve straně problémy,“ povzdechl si
Krejčíř.

Podle něj je dobře, že se ministr
Bárta rozhodl odstoupit, pokud
existuje podezření, že si u někte-
rých poslanců Věcí veřejných ku-
poval loajalitu. „Ale Johnovi věřím,
že on bude proti korupci bojovat,“
doufá blanenský zastupitel.

To černovická místostarostka
Quittová se k situaci nechtěla vů-
bec vyjadřovat. „Centrála nám situ-
aci neobjasnila, mám informace je-

nom z médií, a tak chci počkat, až
se dozvím přímo reakce z ústředí,“
uvedla Quittová.

Podle ní budou o problémech
ve straně jednat buď během toho-
to víkendu, nebo začátkem příští-
ho týdne.

„Do té doby nebudu nic říkat,“
dodala místostarostka, která byla
loni také kandidátkou Věcí veřej-
ných na brněnskou primátorku.

Eliška Kolínková
s přispěním Kláry Kubíčkové

PROFIL

Jan Čížek
Narodil se v roce 1978 v Brně.
Když mu byl rok, přestěhoval se
s rodiči do Prahy. Vystudoval České
vysoké učení technické v Praze
a inženýrský titul získal na fakultě
jaderné a fyzikálně inženýrské, na
katedře materiálů.
V roce 2003 se přesunul do
Singapuru, kde si dodělal doktorát
a pomohl vybudovat výzkumnou
plazmovou laboratoř. Před dvěma
lety byl jmenován jejím ředitelem.
Od ledna je zpátky v České
republice. Domluvil se na
spolupráci s brněnským Vysokým
učením technickým a v současnosti
působí v ústavu materiálních věd
a inženýrství na fakultě strojního
inženýrství. Roční práci v Brně mu
pomůže hradit program Somopro.
V té době chce testovat novou
metodu ochrany materiálů proti
korozi v extrémních podmínkách.
Je svobodný a ve volném čase se
věnuje „extrémnímu cestování“.

Situaci ve Věcech veřejných sledujte
na webu.

Spočítal jsem si, že
jsem při těch
skopičinách nejmíň
čtyřikrát
málem umřel

Vědec dobrodruh Jan Čížek patří ke světové špičce ve svém oboru.
Teď se vrátil do rodného Brna. Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

VV chtěl někdo potopit, míní člen
Názory jihomoravských členů Věcí veřejných na krizi ve straně se značně liší

idnes.cz

V Singapuru je šéf bůh, tady kolega
Špičkový fyzik Jan Čížek se po letech v Singapuru vrátil zpátky do Česka. Bude pracovat na Vysokém učení technickém, kde chce vybudovat laboratoř světové úrovně

»

8 x DRAŽBA RD a pozemků Brno, Brno-venkov, JMK
Společnost PROKONZULTA, a.s. realizuje veřejné dražby dobrovolné v Jihomoravském kraji:

Popis
nemovitosti

Dispozice a užitná
plocha

Pozemky
m2

Nejnižší
podání

Kč

Odhad
Kč

Příhoz
Kč

Čas
dražby
hodin

Datum
prohlídek

Čas
prohlídek

hodin

Místo srazu, adresa
prohlídky

RD Lanžhot
(opakovaná)

3+1, 128 m2 1 177 1,1 mil. 1,35 mil. 5 tis. 9:00
20. a 27. 4.

2011
vždy

v 15:00
Lanžhot č.p. 403,

okr. Břeclav

RD Hodonín
(opakovaná)

2+1, 70 m2 337 315 tis. 450 tis. 5 tis. 9:30
20. a 27. 4.

2011
vždy

v 15:50
Hodonín, ul. Písečný

č.p. 1100, okr. Hodonín

Pozemek
Brno/Modřice

Na stavbu RD 1 211 1,8 mil. 3 451 350 20 tis. 10:00
14. a 21. 4.

2011
vždy

v 11:30
Na ul. Popovická, před

pozemkem p.č. 2485/30

RD Hostěnice 5+1, 240 m2 1 470 2 mil. 950 tis. 10 tis. 11:00
18. a 28. 4.

2011
vždy

v 10:00
Hostěnice 125,

okr. Brno-venkov

RD Pozořice 4+1, 307 m2 3 436 2,3 mil. 2 269 500 10 tis. 11:20
18. a 28. 4.

2011
vždy

v 10:30
Hostěnická 626, 664 07

Pozořice

RD Bystrc 3+1, garáž, 185 m2 2 429 2,3 mil. 2,3 mil. 10 tis. 11:40
18. a 28. 4.

2011
vždy

ve 12:00
Rakovecká 504/81,

Bystrc, okr. Brno

Areál Odrovice
Hala 596 m2

s pozemky
19 219 1,8 mil. 3,415 mil. 10 tis. 12:00

14. a 21. 4.
2011

vždy
ve 12:30

Odrovice č.e. 3

pozemek
Popice

Zemědělská půda,
oblast Hochberk

3 201 12,5 tis. 19 tis. 1 tis. 12:20
14. a 21. 4.

2011
vždy

ve 13:30
Před budovou OÚ,

Popice 62

Dražby se konají 4. 5. 2011 v dražební místnosti v sídle dražebníka, Křenová 26, Brno.
Úplné znění vyhlášek a informace na www.prokonzulta.cz,

Lukáš Rychnovský, tel.: 543 255 515, mobil: 777 948 131, e-mail: rychnovsky@prokonzulta.cz

INZERCE


