
VLADIMÍR RUDAJEV

RNDr. Vladimír Rudajev DrSc. se narodil roku
1938 v pražské porodnici. Od útlého věku žije v
Poděbradech. V roce 1919 jeho otec emigroval z
Oděsy. Bylo to z důvodu velké říjnové revoluce.
Rodiče pana Vladimíra pracovali ve zdravotnictví.
Maminka byla zdravotní sestra a tatínek doktor.

Má také staršího bratra, který následoval své rodiče a medicínu také
úspěšně vystudoval.

V roce 1956 odešel pan Rudajev studovat do Prahy. Nejprve chtěl
být lékař, ale nakonec ho bratr přesvědčil, aby medicínu nestudoval.
Místo toho chtěl studovat na vysoké škole jadernou fyziku. Na vysněné
studium se však vzhledem k velkému zájmu o tento obor nedostal.

Poté mu bylo doporučeno studovat elektrotechnickou fakultu. Po
roce studování této školy však zjistil, že studium tohoto oboru nesplňuje
jeho očekávání, a proto přešel studovat na matematicko-fyzikální
fakultu. Díky všem zkouškám, které absolvoval, nemusel ztratit rok a tak
pokračoval dále. Studium pana Rudajeva i jeho bratra bylo ohroženo po
incidentu, do kterého se nevinně zapletl jejich otec při společné rodinné
dovolené u Píšťal.

V roce 1957 byl jejich tatínek uvězněn a to kvůli pouhé jedné větě,
kdy se zastal rolníka, u kterého byli ubytováni. Ta věta zněla: „Prosím
vás, proč toho člověka tak mučíte, vždyť on má celej den před sebou
práce. Vždyť vy ho naháníte, jako se to dělalo za Stalina.“ A to stačilo k
tomu, aby pro něj v noci přijeli a zavřeli ho na půl roku. Přestože půl roku
není až tak dlouhá doba, následky byly horší. Mělo být ohroženo právě
studium obou jeho synů. Měli je vyhodit ze školy. Jeho bratr byl ale již v
posledním ročníku a tak nemusel školu opouštět. U pana Rudajeva to
ale mělo mít horší následky. Ovšem díky přestupu na jinou školu v první
ročníku se dopis někde ztratil a pan Rudajev školu úspěšně dostudoval
a stal se z něj velmi uznávaný odborník v oblasti seismologie.

Od roku 1961 do roku 2011 působil jako emeritní vědecký pracovník
Ústavu Akademie věd. Za svou odbornou činnost v tomto oboru získal
Čestnou oborovou medaili Františka Pošepného za zásluhy v
geologických vědách. V roce 2012 odešel do důchodu a vrátil se zpět
do rodného města Poděbrad.


