Vzpomínka na 80.výro í narození RNDr. Víta Jelínka,CSc.
RNDr. Vít Jelínek CSc., v dce, konstruktéra geofyzikálních m ících p ístroj , programátora
a estný lov k se narodil 3. prosince 1933 v Brn . Celý život prožil v Masarykov tvrti.
Protože miloval p írodu a od mali ka byl veden k estnosti, pravdomluvnosti a pracovitosti,
stal se lenem 56. oddílu Junáka. Studentská léta prožil také v Brn . Osmileté gymnázium
ukon il v roce 1952 maturitou s výborným prosp chem. Jeho oblíbenými p edm ty byly
fyzika a matematika, proto pokra oval ve studiu fyziky se specializací - vysokofrekven ní a
vakuové techniky na p írodov decké fakult MU v Brn .
V padesátých letech pracoval ve skautském oddílu, a to v dob ,kdy již byla tato organizace
údajn zrušena. Samoz ejm , že byla tato innost StB odhalena a nastalo vyšet ování. Vítu
Jelínkovi bylo nabídnuto podepsání spolupráce s StB. Na tuto spolupráci nep istoupil. Na
pokyn min. škol. mu bylo proto od 7. 2. 1955 p erušeno studium na p írodov decké fakult
MU na dva roky za innost v ilegální org. Junáka v letech 1950-52. Vyšet ování StB a
erušení studia ovlivnilo jeho duševní zdraví natolik, že trp l depresemi do konce svého
života.
Po dvou letech mu bylo umožn no pokra ovat ve studiu na p ír. fakult , kde dokon il studia v
roce 1959 s erveným diplomem. P estože byl vynikajícím studentem, nemohl najít vhodné
zam stnání, protože všude figurovala jeho innost v ilegální org. Junáka. Vše ješt zhoršovala
skute nost, že jeho otec byl v letech 1949-50 ve v zení z politických d vod . Nakonec našel
zam stnání u Správy spoj Telekomunika ního obvodu v Brn jako technik.V té dob se také
oženil a s manželkou Kv tou prožil 48 š astných let života.
decká kariéra RNDr. Víta Jelínka za ala od roku 1961 v Ústavu užité geofyziky v Brn a
pozd ji v podniku Agico. Geofyzika se zabývá fyzikálními poli zemské k ry a s tím spojeným
vyhledáváním nerostných surovin. P itom se využívají magnetické vlastnosti hornin. K tomu
jsou pot ebné speciální m icí p ístroje, které u nás v té dob chyb ly.
Dr. Jelínek vy ešil problém s originalitou sob vlastní, sám zkonstruoval rota ní magnetometr
a pozd ji st ídavý m stek pro m ení magnetické susceptility. Oba p ístroje byly
zdokonalovány a jsou využívány dodnes v geofyzikálních laborato ích na všech kontinentech
sv ta.
Dr. Jelínek byl nejen vynikajícím konstruktérem, ale i teoretickým v dcem. Publikoval své
práce ve v hlasných sv t. v deckých asopisech. Vynalezl také rozn tnici BAR ll, která byla
použita p i velkoplošných odst elech na dálnici D1 u Velkého Mezi í a p i stavb dálnice v
Lybii. Je autorem mnoha zlepšovacích návrh a patent . P ístroje, které vyvíjel, sloužily
deckým ú el m, kdyby se v noval vývoji komer ních v cí, byl by jist bohatší, ale ne
astn jší.
Jeho doménou však nebyla jen v da. Zajímaly ho také hudba, literatura, filozofie, teologie a
astronomie. Žádný v dní obor mu nebyl cizí.
Kv toslava Jelínková

