doc. RNDr. Zdeněk Laštovička CSc.
Držitel medaile Vysoké školy polytechnické Jihlava „Stříbro Vysočiny“ který se významným
způsobem podílel na vzniku samostatné Vysoké školy polytechnické Jihlava, kde následně
v letech 2004 – 2007 působil jako první prorektor pro vědu, výzkum a celoživotní vzdělávání,
přičemž se svojí činností zasloužil o rozvoj terciárního vzdělávání v Kraji Vysočina a dále se
aktivně podílel na návrhu insignií VŠPJ.

základní životní milníky


Zdeněk Laštovička se narodil v Praze, kam jeho otec přišel z rodné Vysočiny a kde se za
války statečně zapojil do odboje. Byl ale prozrazen a v roce 1943 nacisty popraven.



Od roku 1958 žije a pracuje v Jihlavě. Má vztah k historii a památkám našeho kraje,
ale předmětem jeho největšího obdivu i vědeckého zájmu je příroda Vysočiny, na jejímž
výzkumu, dokumentaci a ochraně se po většinu života intenzivně podílel. Celé Vysočině
byla rovněž věnována jeho publikační odborně vědecká i populárně-naučná činnost včetně
rozsáhlého přednáškové působení.



Bojoval za zachování vysokého školství v Jihlavě, a když se to nepodařilo, významně se
podílel na vzniku samostatné Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.



Zdeněk Laštovička je svým osobním, profesním i veřejným působením vzorem člověka,
jenž umí všechny tyto součásti života skloubit s vysokým morálním kreditem a konkrétní
činností ve prospěch Vysočiny.

čestné občanství


Uděleno dne 17. dubna 2018 za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělávání, za usilovný podíl při
vzniku vysokého školství v Jihlavě, za kladení důrazu na význam stříbrného dolování a
rozvoj hornického města Jihlavy, za obětavou práci v oblasti ochrany přírody,
mimořádnou dlouhodobou činnost pro českou turistiku, za celoživotní práci a hájení
zájmů Českého svazu bojovníků za svobodu.

vzdělání


Přestože po maturitě nemohl přímo studovat na vysoké škole, postupně se vzdělával a
dosáhl vědeckých titulů a hodností (CSc., doc.).

zaměstnání


Do roku 1990 se věnoval vědecké práci geologa a vysokoškolského učitele.



V porevolučních letech 1995 - 1998 byl místostarostou Jihlavy, prosazoval řadu
kulturně-politických aktivit, které pozitivně ovlivnily další rozvoj města.



Dvě volební období (8 roků) zastupoval jako člen Ústředního výboru Českého svazu
bojovníků za svobodu v Praze zájmy členů ČSBS z celé Vysočiny. Nadále je
místopředsedou okresního výboru ČSBS Jihlava.



V letech 2004 - 2007 prorektorem Vysoké školy polytechnické.

ocenění a vyznamenání


Od Kraje Vysočina získal v roce 2008 nejvyšší ocenění - Kamennou medaili.



Hornické konzilium udělilo mimořádnou cenu Český permon za dlouholetou činnost
směřující k záchraně a zdokumentování pozůstatků po středověkém jihlavském stříbrném
dolování a za kladení důrazu na význam stříbrného dolování pro město Jihlava



Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
věnovala Univerzitní pamětní listinu za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělání.

Zdroj: https://www.vspj.cz/skola/obecne-informace/aktualita/1600
https://www.jihlava.cz/zdenek-lastovicka-je-cestnym-obcanem-jihlavy/d-525732

