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Poslední dar profesora Šreina
Loučení je vždy smutné. Loučíme-li se však s člověkem, který nám je blízký, je to
mnohem obtížnější. V závěru loňského roku, jsme se rozloučili s váženým panem
profesorem a naším kamarádem prof. Ing. Zdeňkem Šreinem, CSc.

Celá profesní kariéra prof. Šreina
byla spojena s akademickým prostředím a jako červená nitka se
jeho životem vinula pedagogická
a vědecká činnost spojená zejména s Vysokou školou ekonomickou v Praze, ale i s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem. V posledních dvaceti letech
byly jeho aktivity spojeny zejména s problematikou Evropské unie.
Z každé práce Zdeňka Šreina bylo
na první pohled zřejmé, jak dobře
je s problematikou obeznámen, jak
výtečně zná relevantní fakta, jaké

Zdeněk Šrein

má všestranné znalosti o hospodářském i politickém dění v naší zemi.
A řadu faktických informací čerpal
právě z Českého statistického úřadu. Patřil také mezi nemnoho vyvolených, kteří mají zvláštní cit pro
čísla. Po celý život učil své studenty
„statistické gramotnosti“, tzn. jak
statistické výstupy využívat, jak je
interpretovat, ale i kriticky hodnotit.
Kromě své vysoké ekonomické odbornosti měl i mimořádné znalosti
z oblasti z kulturní sféry.
Svůj vztah ke statistice dal najevo i v posledních dnech svého

života, kdy sdělil, že by rád část své
knihovny věnoval ČSÚ. A to nejen
proto, že jako celá řada odborníků,
i on velmi těžce nesl ohromné ztráty knihovny ČSÚ při povodních
v roce 2002.
Vážený pane profesore, milý
Zdeňku, děkujeme za Tvé přátelství a náklonnost vůči statistickému úřadu.

Ludmila Vébrová
Iva Ritschelová

Své životní dílo již nedokončil
V letošním roce si připomínáme 70 let od úmrtí významné osobnosti
československé statistiky
a demografie JUDr. Jana
Auerhana. Život tohoto statečného člověka byl ukončen krátce po atentátu na
říšského protektora Reinharda Heydricha, kdy byl zatčen
a za několik dnů poté popraven na Kobyliské střelnici
v Praze.
Svůj život Jan Auerhen zasvětil
práci ve statistickém úřadě. Po
absolvování Univerzity Karlovy
v roce 1906 zahájil svoji profesní
dráhu v Zemské statistické kanceláři Království Českého a po vzni-

ku Státního úřadu statistického
v roce 1919 se stal jeho zaměstnancem. Neobyčejné schopnosti
Jana Auerhena – pracovitost, znalosti, vzdělanost – to vše se promítlo do jeho profesní kariéry. Již
v roce 1921 se stal ministerským
radou, následně přednostou odboru, víceprezidentem a od roku
1929 do roku 1939 prezidentem
Státního úřadu statistického ČSR.
Jeho stopy na progresu statistického úřadu a dosažení světové úrovně tehdejší statistické činnosti ve
všech směrech jsou nepopiratelné
a nesmazatelné.
Od raného mládí se Jan Auerhan zajímal o otázky vystěhovalectví a o československé zahraniční menšiny, což se stalo jeho
zájmem celoživotním. Výsledkem
zájmu o tuto problematiku bylo

Jan Auerhan (*2. 9. 1880, † 9. 6. 1942)

nejen osobní poznání života vystěhovalců a národnostních menšin,
ale především rozsáhlá publikační
činnost. Jeho dílo je dodnes mimořádně cenným dokumentem doby
a života lidí. Za největší je považováno Československá větev v Jugoslávii, které vyšlo v roce 1931.
Z jeho dalších prací je možno jme-

novat např. Československé menšiny za hranicemi, Osudy českých
emigrantů v Prusku, Polsku a Rusku, České osady na Volyni, Krymu
a na Kavkazu, Jazykové menšiny
v Evropě. O menšinách v zahraniční přednášel jako univerzitní
docent i na Univerzitě Karlově. Významně se také podílel na založení
a řízení Československého ústavu
zahraničního, jehož předsedou byl
po celé více jak desetileté období
jeho existence (1928 –1939). Německá okupace veškerou tuto činnost ukončila. Jan Auerhan již nestačil dokončit ani své další velké
rozepsané dílo Česká a slovenská
vesnice v zahraničí.

Jiřina Růžková

