
Zemřel pan profesor Kovář 

 
 
V neděli 14. prosince zemřel pan profesor Zdeněk Kovář, bývalý rektor Technické univerzity 
v Liberci.  
 
Pan profesor Kovář spojil podstatnou část svého bohatého tvůrčího života s naší univerzitou a nyní, 
když ve svých 84 letech navždy odešel, zůstane po něm prázdné místo. 
 
Profesor Kovář vždy zastával postoje respektující svobodu a demokracii. Byl nezpochybnitelnou 
osobností po stránce odborné a pedagogické i po stránce morální. Vždy pevně stál za svým pře-
svědčením, ale přitom respektoval názory druhých. 
 
Mezi mladými inženýry, kteří stáli u zrodu vysoké školy v Liberci a potom tam prožili značnou část 
své kariéry, byl i Zdeněk Kovář. Velmi se zasloužil o vznik a rozvoj pracoviště spalovacích motorů, 
pro který dokázal sestavit mladý a nadšený kolektiv. Katedra pod jeho vedením patřila k význam-
ným a svými laboratořemi k nejlépe vybaveným experimentálním pracovištím v republice.    
 
Období slibného rozvoje však přerušily zásahy politické a státní moci v letech normalizace, když 
báječná tvůrčí doba skončila sovětskou okupací.  Mladý docent Kovář musel vysokou školu opustit 
a mnoho let vykonával práci řidiče nákladního automobilu. Teprve v roce 1978 mohl nastoupit do 
konstrukce s.p. LIAZ Jablonec n. N.  
 
Po listopadových událostech roku 1989 se na vysokou školu vrátili mnozí z těch, kteří ji 
z politických důvodů museli opustit. Mezi nimi i Zdeněk Kovář. S velkým nasazením a mimořád-
ným citem pro spravedlnost začal budovat svobodnou akademickou půdu. Nejprve jako děkan 
strojní fakulty, potom jako rektor.  Z tehdejší vysoké školy vybudoval moderní technickou univerzi-
tu se šesti fakultami.  
 
Díky svému rozhledu a jazykovým schopnostem se zasloužil o rozvoj zahraniční spolupráce s řadou 
významných institucí ve Francii, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Na jaře roku 1991 byla jeho 
zásluhou zahájena i spolupráce vysokých škol Euroregionu Nisa. 
 
Zdeněk Kovář byl uznávanou osobností nejen mezi techniky (jako slovutný odborník byl uveden do 
Síně slávy strojařů). Jeho mnohá veřejná vystoupení zářila vtipem a zároveň se vyznačovala jasnou 
formulací myšlenek a odrážela morální zásady, které nekompromisně zastával a prosazoval.  Není 
náhodou, že právě on byl prvním předsedou České konference rektorů.    
 
Zádušní mše za pana profesora Kováře se bude konat v kostele Sv. Antonína (Paduánského) 
v Liberci – Ruprechticích v pátek 19. prosince 2014 v 15 hodin. 
 

David Lukáš a Miroslav Malý 
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