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Málo známá socha
Drobnohled 
od Otto Gutfreunda
z r. 1924 zdobí ‰tít
nad vstupem 
do Klementina
z Mariánského
námûstí. K debatû
o perspektivách
Národní knihovny
a Klementina více
na str. 6–7.
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V rámci národního stipendijního programu, kter˘ je

souãástí mezinárodního projektu podpory Ïen pra-
cujících ve vûdû, For Women in Science, byla dne
22. ledna 2008 v knihovnû AV âR jiÏ podruhé pfiedána
Stipendia L’Oréal pro Ïeny ve vûdû. Projekt podporova-
n˘ UNESCO je konkrétním závazkem spoleãnosti
L’Oréal prosazovat Ïeny ve vûdeckém v˘zkumu a vy-
tváfiet jim pfiíznivé podmínky pro jejich profesionální
rÛst. „…Je to opravdová Nobelova cena pro Ïeny,“ na-
zvala toto ocenûní jedna z mezinárodnû vybran˘ch lau-
reátek v r. 2006, profesorka Christiane van Broeckho-
ven z Belgie. Úãast Ïen na vûdeckém v˘zkumu
povaÏuje spoleãnost L’Oréal za jeden z klíãov˘ch fakto-
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CENY L’ORÉAL:
VùDA SVùTU – ÎENY VùDù

patfií doc. Marta Kalousová z Ústavu klinické biochemie
a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, která zkoumá
netradiãní léãebné postupy onemocnûní cév a selhání
ledvin. Dr. Jana Roithová pracuje v Ústavu organické
chemie a biochemie AV âR, v. v. i., a na Katedfie organic-
ké a jaderné chemie PfiF UK. Soustfiedí se na experi-
mentální studium reakcí rÛznû velik˘ch uhlovodíkov˘ch
dikationtÛ s methanem v provázanosti na mezinárodní
kosmickou misi na Titan, mûsíc Saturnu.Tfietí ocenûná,
dr. Petra ·auli z Ústavu fyziky atmosféry AV âR, v. v. i.,
se zab˘vá popsáním prostorového a ãasového charakte-
ru chování ionosféry ve stfiedních ‰ífikách.

lsd

rÛ ekonomického a sociokultur-
ního pokroku ve svûtû.

Slavnostní veãer se uskuteãnil
za pfiítomnosti pfiedsedy AV âR
prof. Václava Paãesa, vedoucí-
ho tajemníka âeské komise pro
UNESCO Ing. Pavla ·kody a ge-
nerálního fieditele spoleãnosti
L’Oréal âR Jean-Charlese Bon-
dyho. Pfiedsedkynû odborné po-
roty prof. Helena Illnerová ve své
fieãi zdÛraznila, Ïe nûkteré ze
‰estadvaceti pfiihlá‰en˘ch prací
byly dle názoru porotcÛ na oprav-
du svûtové úrovni. Kandidátky na
cenu navrhuje více jak dva tisíce
ãlenÛ vûdecké obce z oblasti vûd
o Ïivé a neÏivé pfiírodû.

Roãní stipendium ve v˘‰i
180 000 korun získaly tfii mladé
vûdkynû. K leto‰ním vítûzkám
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VáÏení a milí ãtenáfii,
dûkujeme za Va‰e pfiíznivé ohlasy k obsahu Akademického bulletinu. Ve

spolupráci s Redakãní radou se pro Vás snaÏíme pfiipravovat materiály, které
Vás zajímají a jeÏ odráÏejí Ïivot akademické obce.S úspûchem aÏ neãekan˘m
se setkala anketa pro novû jmenované pfiedstavitele vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch in-
stitucí.Doba v‰ak mezitím pokroãila, a tímto ãíslem rubrika, v níÏ jsme Vám na
pokraãování pfiedstavovali fieditele a jejich badatelská pracovi‰tû, konãí.

V nejbliÏ‰í dobû chystáme novou podobu a oÏivení webov˘ch stránek
– nûkteré ãlánky, jeÏ musí b˘t s ohledem na rozsah ãasopisu redakãnû
kráceny, jiÏ nyní zpfiístupÀujeme na http://abicko.avcr.cz v plném znûní.
Rádi bychom také pro Vás na tûchto stránkách zavedli rubriku s prÛbûÏnû
doplÀovan˘mi a obmûÀovan˘mi odkazy na nejrÛznûj‰í aktuality z odbor-
ného i spoleãenského Ïivota ústavÛ, nabídky, oznámení, kulturní i spor-
tovní akce atd. ZáleÏí tedy i na Vás, nakolik se podafií tuto rubriku naplnit,
aby se stala pestr˘m a uÏiteãn˘m informaãním zdrojem.

K obrázku na titulní stranû:
Úãel a zamûfiení objektu Klementina udává nápis na novém vik˘fii: V desá-

tém v˘roãí svûtové války, která dala na‰emu národu samostatnost, zbudová-
no z tichého stánku bohoslovcÛ ru‰né skladi‰tû moderní vûdy. Tato slova
zformuloval zakladatel umûnovûdného badatelského v˘zkumu v âeskoslo-
venské akademii vûd Zdenûk Wirth. Od narození na‰eho pfiedního organizá-
tora památkové péãe, jednoho z nejv˘znaãnûj‰ích teoretikÛ a historikÛ umû-
ní, zejména v oblasti architektury a uÏit˘ch umûní, letos uplyne 130 let. �
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I. OBLAST VùD O NEÎIVÉ P¤ÍRODù
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Následujícími odpovûìmi dal‰ích ãtyfi fieditelÛ akademick˘ch pracovi‰È konãíme seriál pfiedstavování novû jmeno-
van˘ch vedoucích ãinitelÛ vûdeck˘ch ústavÛ. Otázky nám zodpovûdûlo 34 fieditelÛ z 53 vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch insti-
tucí. Plné znûní odpovûdí naleznete na http://abicko.avcr.cz.

1. Jak˘m smûrem plánujete vést rozvoj Va‰eho vûdeckého pracovi‰tû?
2. Co dûláte pro dosaÏení excelence ve v˘zkumu?
3. MÛÏete uÏ nyní hodnotit, jak se Vám pracuje v novém právním statutu?

T¤I OTÁZKY PRO ¤EDITELE ÚSTAVÒ AV âR,
VE¤EJN¯CH V¯ZKUMN¯CH INSTITUCÍ

n o v í  fi e d i t e l é

RNDr. Antonín Sochor,
DrSc.,
Matematick˘ ústav
AV âR, v. v. i.

1. Mezi pracovníky MÚ se
nachází fiada v˘znamn˘ch
vûdeck˘ch osobností; z tûch,
ktefií byli ocenûni v poslední
dobû, jmenujme alespoÀ

J. Kurzweila, kter˘ vloni dostal Národní cenu vlády za
celoÏivotní dílo (âeská hlava), a M. Fiedlera (pracující-
ho také v ÚI), kter˘ letos pfievzal z rukou prezidenta
Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vûdy. Za v˘zkum
v matematické anal˘ze (mechanice kontinua) se stal
letos pracovník MÚ dr. Eduard Feireisl drÏitelem Prae-
mium Academiae a pracovníci MÚ dosahují svûtovû
uznávan˘ch v˘sledkÛ i v dal‰ích odvûtvích matemati-
ky, napfi. v logice a funkcionální anal˘ze. KaÏdá vûdec-
ká osobnost potfiebuje b˘t pfii práci obklopena t˘mem
spolupracovníkÛ, neboÈ bez vûdeck˘ch diskusí není
pokrok v matematice moÏn .̆ âinnost vûdecky úspû‰-
n˘ch t˘mÛ hodláme rozvíjet i v budoucnu.

2. JiÏ fiadu let má MÚ vyãlenûna dvû místa, na která
zve hosty ze zahraniãí. Je o nû velik˘ zájem a spolu-
práce se zahraniãními matematiky prospívá obûma
stranám. V posledních letech jsou konkurzy na trvalá
místa v MÚ otevfieny v‰em zájemcÛm. Dfiíve o práci
v MÚ z cizincÛ projevovali zájem pfieváÏnû matematici
z b˘valého Sovûtského svazu, nyní máme zájemce
i z nov˘ch zemí EU (Polsko, Maìarsko), pracovní do-
hody v‰ak máme jiÏ uzavfieny i s matematiky z Itálie
nebo Anglie. Na druhé stranû je ‰koda, Ïe se na tyto
konkurzy nehlásí dostatek kvalitních ãesk˘ch postdok-
torandÛ. V ústavu probûhla diskuse, zda má o finanãní
prostfiedky EU usilovat ústav jako celek nebo pouze
jednotlivé vûdecké t˘my. Nakonec jsme se pfiiklonili
k druhému fie‰ení, tak jak je to obvyklé u grantÛ.

V r. 2007 probûhly v ústavu pomûrnû pfiísné ates-
tace, na jejichÏ základû bude urãena v˘‰e platu jed-
notliv˘ch matematikÛ. Právû zv˘‰ení moÏnosti dife-
rence platu v závislosti na matematickém v˘konu

Ing. Jan Dobe‰, CSc.,
Ústav jaderné fyziky
AV âR, v. v. i.

1. V nejbliÏ‰ím období vi-
dím dobré pfiedpoklady pro
získávání nov˘ch a funda-
mentálních poznatkÛ v me-
zinárodních projektech, jichÏ
se úãastní téÏ skupiny na‰e-

ho ústavu. Souãasnû se budou pfiipravovat programy
pro budoucí velkou mezinárodní v˘zkumnou infrastruk-
turu. Ústav má dobré pfiedpoklady navazovat na dosa-
vadní aktivity a mezinárodní spolupráce a pfiispívat
k pokroku základního v˘zkumu v jaderné fyzice.

Na druhé stranû je v˘znamn˘m rysem souãasné
jaderné fyziky rozvoj jejích aplikací a prÛnik do dal-
‰ích oblastí základního i aplikovaného v˘zkumu.
I nadále tedy budou mít v˘znam aktivity na men‰ích
experimentálních zafiízeních, kter˘mi ústav dispo-
nuje. Ukazuje se, Ïe zde lze provádût v˘zkum, vy-
tváfiet podmínky a budovat zafiízení pfiitaÏlivá neje-
nom pro dal‰í domácí pracovi‰tû, ale i pro
zahraniãní partnery.

2. Excelenci ve v˘zkumu je moÏno pomûfiovat pou-
ze v kontextu ‰piãkové mezinárodní vûdy. Toto po-
mûfiování musí b˘t odraÏeno v mnoha aspektech
ãinnosti ústavu, od systému hodnocení pfies vytvá-
fiení podmínek pro spolupráce aÏ po systematické
zlep‰ování a obnovu materiálního a investiãního vy-
bavení. Mladé lidi mÛÏe sféra vûdy pfiitáhnout pfie-
dev‰ím kvalitou sv˘ch programÛ a kvalitou sv˘ch
osobností.

3. Hodnocení v‰ech dopadÛ nového právního sta-
tutu nemÛÏe b˘t zatím úplné. Nicménû si myslím, Ïe
uvolnûní napfi. v otázkách odmûÀování, vyuÏití fi-
nanãních prostfiedkÛ i vyuÏívání v˘sledkÛ v˘zkumné
ãinnosti je pozitivním krokem. Samozfiejmû, na druhé
stranû to pfiiná‰í zv˘‰enou odpovûdnost a nároky na
administrativní stránky ãinnosti ústavu.



povaÏuji za jednu z rozhodujících zmûn pfii vzniku
v. v. i. Domnívám se, Ïe pfiinese snahu jednotliv˘ch
matematikÛ získat co nejlep‰í ohodnocení a Ïe se
projeví snahou o co nejlep‰í matematické v˘sledky.
Analogick˘ efekt by mohl nastat i pfii hodnocení ce-
l˘ch ústavÛ, ov‰em pouze za pfiedpokladu, Ïe bude
provádûno na základû skuteãn˘ch vûdeck˘ch v˘sled-
kÛ a nikoli na základû byrokratick˘ch kritérií.

3. Vûdecká práce v matematice nevyÏaduje veliké
finanãní nároky, proto se zmûna práce daná nov˘m
právním statutem u nás projevuje nejvíce celkov˘m
uvolnûním a zejména moÏností pfievést ãást financí
do dal‰ího roku. Mnohé ãinnosti ústavu v‰ak zÛstá-
vají i nadále závislé na podpofie zfiizovatele. V na‰em
pfiípadû se nyní jedná zejména o rekonstrukci kni-
hovny. Pfii záplavách Prahy v roce 2002 byla vytope-
na karlínská knihovna Matematicko-fyzikální fakulty
UK a knihovna na‰eho ústavu je v souãasné dobû
nejvût‰í vefiejnou matematickou knihovnou v republi-
ce. Pfiitom její zafiízení je zastaralé a pouhé prasknu-
tí vodovodních trubek veden˘ch nad knihami by moh-
lo zpÛsobit katastrofální ‰kody srovnatelné se
‰kodami jinde zpÛsoben˘mi povodnûmi.

II. OBLAST VùD O ÎIVÉ P¤ÍRODù
A CHEMICK¯CH VùD

Doc. RNDr. Jan Kirschner,
CSc.,
Botanick˘ ústav AV âR, 
v. v. i.

1. To je otázka primárnû
pro Radu pracovi‰tû, která
na rozdíl od fieditele urãuje
smûry ãinnosti i koncepci
rozvoje (zákon 341/2005

Sb., § 18, odst. (2) a, b, c). M˘m cílem dle litery záko-
na je tedy hlavnû dohlédnout na to, aby auditor shle-
dal hospodafiení ústavu a úãetnictví v pofiádku. Vedle
toho se snaÏím motivovat pracovníky k maximálním
v˘konÛm a zajistit pro ústav dostatek prostfiedkÛ,
vãetnû maximalizace v˘nosÛ jiné ãinnosti. Koncepce
Botanického ústavu je dána v˘zkumn˘m zámûrem
pracovi‰tû, kter˘ se snaÏíme naplÀovat a kter˘ letos
vstupuje do svého poloãasu. Hodnocení jeho dosa-
vadního prÛbûhu v bfieznu nám naznaãí, jestli jsme
nastavili dobfie mechanizmy na jeho splnûní.

2. Postupn˘m pfiesouváním prostfiedkÛ a dal‰ích
zdrojÛ k excelentním t˘mÛm a vedoucím.To je ov‰em
jiÏ otázka koncepce, v kompetenci Rady pracovi‰tû,
ãili se snaÏím v tomto s Radou spolupracovat.

3. Je nutno objektivnû konstatovat, Ïe systém na-
staven˘ v zák. 341/2005 Sb. je ‰patn .̆ Tfií‰tí pravo-
moc a odpovûdnost ponechává na fiediteli.To, Ïe díky
dobré vÛli mÛÏe i ‰patn˘ systém fungovat, nemûní
nic na jeho kvalitû. KoneckoncÛ totéÏ mÛÏeme fiíci
o fungování celé na‰í zemû: systém je nastaven

3 ab

‰patnû, pfiesto v‰ak nûjak, obvykle díky dobré vÛli
jednotlivcÛ, funguje.

III. OBLAST HUMANITNÍCH 
A SPOLEâENSK¯CH VùD

Doc. PhDr. Pavel Koufiil,
CSc.,
Archeologick˘ ústav
AV âR, Brno, v. v. i.

1. Je nezbytné preferovat
pfiedev‰ím ty v˘znamné
smûry a okruhy vûdeckého
v˘zkumu v oblasti pravû-
k˘ch a ãasnû stfiedovûk˘ch

dûjin, které mají zásadní dopad v na‰í i zahraniãní,
zejména evropské vûdû a pro jejichÏ fie‰ení neexistu-
jí pramenné a odborné pfiedpoklady na jin˘ch praco-
vi‰tích obdobného zamûfiení v âR neÏ právû
v ARÚB. SnaÏíme se tedy profilovat a strukturovat
jednotlivá vûdecko-v˘zkumná stfiediska tak, aby byla
schopna vhodnû a vyváÏenû, na základû souãas-
n˘ch moderních trendÛ, skloubit nezbytné terénní
aktivity s teoretick˘m poznáním. To v‰e musí b˘t sa-
mozfiejmû podmínûno vhodn˘m sloÏením jednotli-
v˘ch t˘mÛ, v jejichÏ ãele musí stát pfiední badatelé
v oboru (bez ohledu na vûk), uznávaní jak v národ-
ním, tak i mezinárodním mûfiítku; dÛleÏit˘m a pfied-
nostním krokem bude doplÀování tûchto t˘mÛ mlad˘-
mi vûdeck˘mi pracovníky, s ãímÏ souvisí je‰tû
intenzivnûj‰í spolupráce s vysok˘mi ‰kolami. Chce-
me-li dosáhnout vytãen˘ch cílÛ, musíme pro vûdecké
t˘my vytvofiit vhodné pracovní podmínky. V tomto
smûru zde existují jisté nedostatky, zejména pokud
jde o prostorové moÏnosti ústavu. Proto na‰e snaha
smûfiuje k vybudování nového moderního pracovi‰tû,
jeÏ by se mohlo stát centrem archeologického bádá-
ní nejen v oblasti severnû od stfiedního Dunaje, ale
i v ‰ir‰ím stfiedoevropském prostoru. K prioritám musí
rovnûÏ patfiit zintenzivnûní ãinnosti v oblasti péãe
o národní archeologické dûdictví, neboÈ by se vskut-
ku brzy mohlo stát, Ïe uÏ nebude co zkoumat (maso-
vé vykrádání a rabování archeologick˘ch lokalit).

2. K tomu je nutná jednoznaãná podpora (i morální
a finanãní) klíãov˘ch pracovníkÛ, schopn˘ch formulo-
vat a naplÀovat rozhodující vûdecko-v˘zkumné pro-
gramy, ktefií mají reálnou vizi dal‰ího rozvoje oboru.
Úzká spolupráce s pfiedními evropsk˘mi i svûtov˘mi
institucemi a s t˘my zab˘vajícími se sledovanou té-
matikou. Je‰tû v˘raznûj‰í dÛraz na participaci v me-
zinárodních (zvlá‰tû vícestrann˘ch) projektech, je‰tû
tûsnûj‰í vzájemn˘ kontakt. A v neposlední fiadû, jak
jiÏ bylo fieãeno, vytvofiení alespoÀ standardních pod-
mínek pro kvalitní vûdeckou práci.

3. Pfiechod na nov˘ právní statut si vyÏádal vysoké
nasazení, zatím se v‰ak spí‰e zdá, Ïe povinností pfii-
bylo; chod ústavu zásadnûji ovlivnûn nebyl. �
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Komunisté se stali nejvlivnûj‰í a nejpoãetnûj‰í 
politickou stranou v obnoveném âeskosloven-

sku jiÏ v roce 1945. V první vládû Národní fronty ob-
sadili v˘znamné rezorty vnitra, zemûdûlství, financí
a informací, které si podrÏeli aÏ do února 1948. Také
vládní program vyhlá‰en˘ 5. dubna 1945 v Ko‰icích
byl programem, kter˘ vypracovalo Gottwaldovo exilo-
vé komunistické vedení v Moskvû se souhlasem nej-
vy‰‰ích sovûtsk˘ch míst.Vítûzství komunistÛ v parla-
mentních volbách v roce 1946, které ostatní strany
ani prezident nepfiedpokládali, a jmenování pfiedsedy
KSâ K. Gottwalda do ãela vlády jejich pozici nejsilnûj-
‰í politické strany jen potvrdily. Politicky dokázali ko-
munisté vyuÏít pováleãné levicové radikalizace ve
spoleãnosti a sympatií k Sovûtskému svazu jako
osvoboditeli republiky. Zejména systémové zmûny
v ekonomické a sociální sféfie prohla‰ovali za úspû-
chy svého postupu a programu, kter˘ umnû zakr˘vali
národní rétorikou. Jednalo se o znárodnûní velk˘ch
prÛmyslov˘ch podnikÛ, energetiky a finanãnictví,
o pováleãnou pozemkovou reformu, ve které sehrály
v ãesk˘ch zemích témûfi osudovou roli pfiídûly konfis-
kované pÛdy po odsunut˘ch Nûmcích v pohraniãí,
a o fiadu sociálních opatfiení pfiijat˘ch zvlá‰tû ve pro-
spûch ekonomicky slab‰ích vrstev. Obnovené demo-
kratické strany – ãeskosloven‰tí národní socialisté,
sociální demokraté, lidovci a slovenská Demokratická
strana – vliv komunistÛm pfiiznávaly, samy také s po-
váleãn˘mi systémov˘mi pfiemûnami souhlasily nebo
jim nebránily. Omezení nûkter˘ch dÛleÏit˘ch principÛ
demokracie – zejména neexistence opozice a zákaz
obnovy pfiedváleãn˘ch pravicov˘ch a obãansk˘ch
stran – byla demokratick˘mi silami vnímána jako do-
ãasná opatfiení. Také postup vÛãi nûmecké men‰inû
ve formû odsunu byl po válce povaÏován v‰emi poli-
tick˘mi silami za spravedlivé odãinûní nacistického
bezpráví a národní zrady. Období relativního konsen-
zu komunistÛ a demokratÛ v‰ak brzy skonãilo. Rok
1947 pfiinesl zásadní promûny ve vztahu politick˘ch
sil na vnitropolitické i na mezinárodní scénû.

4ab

Dne 25. února 1948 nastolili komunisté v âeskoslovensku totalitní reÏim. Únorem 1948
zaãalo zároveÀ jedno z nejtragiãtûj‰ích období novodobé historie ãeského a slovenského
národa. Masová nezákonnost a politické procesy v první polovinû 50. let bolestnû postihly

statisíce nevinn˘ch obãanÛ a jejich rodin, nûkolik desítek tisíc lidí ode‰lo po únoru 1948
do vynucené emigrace. Únorov˘ konflikt v roce 1948 byl i v˘znamnou událostí evropské
pováleãné historie: odehrál se totiÏ na samotném prahu studené války, která rozdûlovala

zejména Evropu na ãtyfii desetiletí do dvou mocensk˘ch blokÛ.

NÁSTUP KOMUNISTICKÉ
TOTALITY V âESKOSLOVENSKU

o s m i ã k o v ˘  r o k

Na podzim 1947 zahájili komunisté v âeskoslo-
vensku z podnûtu sovûtsk˘ch míst pfiípravy k defini-
tivnímu mocenskému nástupu. Jejich postup ná-
slednû vyvolával fiadu ostr˘ch sporÛ a konfliktÛ
mezi politick˘mi stranami ve vládû, v parlamentû ãi
v nov˘ch orgánech státní moci a správy – národ-
ních v˘borech. Spor o milionáfiskou dávku, provo-
kace v podobû nedofie‰eného krabiãkového atentá-
tu na ministry Petra Zenkla, Prokopa Drtinu a Jana
Masaryka, vykonstruované protistátní spiknutí na
Slovensku, které mûlo zlikvidovat Demokratickou
stranu, nezákonné metody uplatÀované komunisty
v bezpeãnostních sloÏkách a ve Vojenském obran-
ném zpravodajství, spory o novou ústavu ãi o po-
kraãování ve znárodÀování ad. vyvolávaly tak na
pfielomu let 1947–1948 otázku, zda je je‰tû vÛbec
dal‰í spolupráce politick˘ch stran moÏná.

Ze sporu ve vládû o nezákonn˘ch metodách a po-
stupu bezpeãnostních sloÏek podléhajících minister-
stvu vnitra fiízenému komunisty vy‰el nakonec na po-
ãátku února 1948 podnût, kter˘ ve sv˘ch dÛsledcích
zpÛsobil vládní krizi a znamenal definitivní rozchod
mezi komunisty a demokraty. Jednalo se o v˘mûnu
nûkolika obvodních velitelÛ Sboru národní bezpeã-
nosti v Praze. Národnû socialistiãtí ministfii poÏadova-
li pfii jednání vlády 13. února 1948 odvolání pfiíslu‰né-
ho rozkazu ministrem vnitra, coÏ komunistiãtí ãlenové
vlády odmítli. Dvanáct ministrÛ âeskoslovenské stra-
ny národnû socialistické, âeskoslovenské strany lido-
vé a slovenské Demokratické strany poté podalo na
schÛzi vlády v pátek 20. února 1948 demisi.

Komunisté zareagovali velmi rychle. Vûdomi si
podpory sovûtsk˘ch míst – den pfied demisí pfiiletûl
19. února 1948 do Prahy námûstek ministra zahrani-
ãí SSSR V. Zorin se Stalinov˘m vzkazem, aby Gott-
wald neoddaloval rozhodující stfietnutí o moc – pfie‰li
komunisté je‰tû 20. února do protiútoku a bezpro-
stfiednû pfiijali fiadu opatfiení.V sobotu 21. února 1948
Klement Gottwald ve svém projevu na praÏském Sta-
romûstském námûstí vyzval k utváfiení nechvalnû



znám˘ch akãních v˘borÛ Národní fronty, které zaãa-
ly s provádûním prvních politick˘ch ãistek. Pod zá-
minkou zaji‰tûní a ochrany dÛleÏit˘ch v˘robních
a vefiejn˘ch objektÛ byly zformovány a vyzbrojeny Li-
dové milice jako nová ozbrojená nezákonná sloÏka
KSâ. Byla vyhlá‰ena pohotovost bezpeãnostních
sloÏek. Komunisté také zajistili, aby armáda stála
mimo konflikt. Gottwald a jeho druzi zaãali vyvíjet nû-
kolikadenní soustfiedûn˘ nátlak na prezidenta E. Be-
ne‰e, aby pfiijal demisi a jmenoval novou vládu.

Komunisté se rozhodli fie‰it vládní a politickou kri-
zi v republice jinak neÏ politick˘m jednáním, a to na
ulici, kde byli neporazitelní. Pfiesnû urãili koneãn˘
cíl: ustavit rychle svoji absolutní moc, prostfiednic-
tvím akãních v˘borÛ Národní fronty provést ãistku
ve vefiejném a politickém Ïivotû a vyfiadit z nûho své
skuteãné i potenciální odpÛrce a stoupence demo-
kracie. V ústavnûprávní rovinû komunisté vycházeli
z toho, Ïe vláda jako celek demisi nepodala a Ïe
bude doplnûna o funkcionáfie nekomunistick˘ch
stran, které získali z rÛzn˘ch dÛvodÛ na svoji stra-
nu. Tím vyfiadili s koneãnou platností ze hry dosa-
vadní reprezentaci demokratick˘ch stran. Bezo-
hledn˘ postup komunistÛ pfiimûl prezidenta Bene‰e
k nelehkému a zároveÀ osudovému rozhodnutí, aby
demisi ministrÛ pfiijal. Uãinil tak i pfies nûkolikeré Ïá-
dosti funkcionáfiÛ lidové a národnû socialistické
strany, ktefií prezidenta uji‰Èovali podporou demo-
kratick˘ch sil. Slib podpory se v‰ak ve dnech vládní

5 ab

krize omezil pouze na dvû stateãná vystoupení stu-
dentÛ. Ve dvou pochodech na Hrad, které se kona-
ly 23. února a 25. února 1948, vyjádfiili studenti
otevfienou podporu prezidentu Bene‰ovi.

Komunisté posunuli fie‰ení politické krize v únoru
1948 do dvou rovin – jako nastolení vlastního mo-
cenského monopolu a jako pfiekonání vládní krize.
Demokratiãtí politici si tyto dvû roviny neuvûdomo-
vali, omezili se na fie‰ení vládní krize, coÏ se stále
více stávalo druhofiadou záleÏitostí. Ministfii, ktefií
podali demisi, nepfiipravili své strany a pfiíznivce na
mocensk˘ zápas. Pfiedpokládali, Ïe fie‰ení vládní
krize pfievezme prezident, také proto vyz˘vali ke kli-
du a k oãekávání prezidentova rozhodnutí. Vedení
demokratick˘ch stran sv˘m postupem zpÛsobila, Ïe
komunistick˘ státní pfievrat probûhl bez v˘razného
odporu a Ïe politické fie‰ení vládní krize se odehrá-
lo mezi prezidentem a Gottwaldem.

Bez ohledu na zpÛsob, jak˘m komunisté dosáhli
absolutní moci, urãuje charakter února 1948 jeho
podstata a jeho v˘sledek: zniãení demokratick˘ch
principÛ a vznik pfiedpokladÛ pro hroziv˘ v˘voj, kte-
r˘ mûl pro ãeskoslovenskou spoleãnost dlouhodo-
bé tragické následky. âeskoslovensko nastoupilo
cestu ke komunistické totalitû a k pfiechodu do so-
vûtského bloku. �

JI¤Í KOCIAN,
Ústav pro soudobé dûjiny AV âR, v. v. i.

FO
TO

:A
RC

HI
V 

VL
AS

TI
Vù

DN
ÉH

O
 M

UZ
EA

 V
 â

ES
KÉ

 L
ÍP

ù



bulletin
ak

ad
em

ick
˘

6ab

smyslné celou vûc posuzovat jako konflikt mezi pfiíz-
nivci a odpÛrci vybraného soutûÏního návrhu, ãi do-
konce jako konflikt mezi politickou mocí a obránci
umûlecké svobody architektÛ. Doc. Jifií Kotalík uvádí:
„Historická budova Klementina je epicentrem vûdy,
vzdûlanosti, sídlem akademického Ïivota, kter˘ neod-
myslitelnû do historického jádra Prahy patfií. Nám jde
o to vrátit se, popfiem˘‰let, zda Klementinum v oka-
mÏiku ztráty této základní funkce neztrácí jako jedi-
neãn˘ poklad svou náplÀ a své poselství. Chceme se
vrátit ke Klementinu, provûfiit, zda v‰echny ty velké

SPOJITÉ NÁDOBY
LETNÁ – KLEMENTINUM
Knihovna, blob, chobotnice – stavba, která „h˘be“ spoleãností… 
Ale co Klementinum? Oáza vzdûlanosti, jejíÏ genius loci ucítíte, kdykoli
vstoupíte. Jako mávnutím kouzelného proutku se zbavíte turistického
byznysu Královské cesty, nekliãkujete mezi ‰apkami u‰ankami, matrjo‰kami,
bambusov˘mi flétnami a pa‰minou a námofiníci ãerné pleti vás nezvou 
na projíÏìku po Vltavû. Necháme komerci vtrhnout i pod na‰i nejstar‰í
astronomickou vûÏ, budou sluneãní hodiny odpoãítávat pracovní dobu
obchodníkÛm a turisty pozveme pod okna historick˘ch knihoven a studoven?
Zapomeneme, Ïe pevn˘m základem budoucí prosperity je vzdûlání,
na nûÏ máme b˘t patfiiãnû hrdi? 

Na akademické pÛdû se v polovinû ledna se‰li 
ãe‰tí uãenci a pedagogové k debatû o perspekti-

vách Národní knihovny a Klementina, o nutnosti dale-
ko ‰ir‰í úvahy o celém projektu. V Otevfieném dopisu
pfiedsedovi vlády âeské republiky, primátorovi hlavní-
ho mûsta Prahy, ministrÛm kultury a ‰kolství signatáfii
vyz˘vají, aby se návrh nové budovy Národní knihovny
fie‰il jako souãást komplexního projektu, kter˘ lze ve
zkratce znázornit jako trojúhelník, v jehoÏ jednom vr-
cholu je Klementinum, ve druhém nová budova Národ-
ní knihovny a ve tfietím Univerzita Karlova. Je zcela ne-

t é m a  m û s í c e
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vize skuteãnû odpovídají reáln˘m potfiebám a moÏ-
nostem, a pokusit se zabránit tomu, aby tento základ-
ní element – spojení vûdy a v˘uky, univerzity, mûsta,
knihovny – nûjak˘m zpÛsobem pfiestal fungovat.“ Pro-
to signatáfii navrhují ustavit pfiípravn˘ sbor sloÏen˘
z odborn˘ch zástupcÛ vlády, Prahy, Národní knihovny
a Univerzity Karlovy, kter˘ by vycházel z faktu, Ïe dis-
kutované zadání novostavby Národní knihovny se ne-
mÛÏe fie‰it odtrÏenû od projektu rekonstrukce Národní
kulturní památky Klementinum.

Bez velké nadsázky lze fiíci, Ïe na‰e spoleãnost je
jiÏ devût mûsícÛ rozpolcená v názoru na návrh nové
budovy Národní knihovny. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe to
není pouze z dÛvodu estetického pÛsobení vybrané-
ho návrhu, aãkoliv jedinû k tomu se mediální kampaÀ
upíná, uvádí se v Otevfieném dopise.

Problém stavby nové budovy Národní knihovny je
mnohem hlub‰í, neÏ je pouze architektonická soutûÏ
jako jeden z prvních nutn˘ch krokÛ. SoutûÏ mûla pro-
bûhnout na základû ‰iroké odborné diskuse s tím, Ïe
nelze svûfiit organizaci takto komplexního projektu pou-
ze fiediteli dne‰ní Národní knihovny.VÏdyÈ jedna osoba
nebo jedna instituce ani nemÛÏe odbornû a nestrannû
hájit natolik protichÛdné zájmy jako napfi. pozice mana-
Ïera lukrativních prostor na hlavní turistické trase, a zá-
roveÀ zájmy sice nejdÛleÏitûj‰ích, ale komerãnû nezají-
mav˘ch uÏivatelÛ Národní knihovny, tedy ãtenáfiÛ.

7 ab

„Akademick˘ Ïivot
do historického
jádra Prahy
neodmyslitelnû
patfií,“ fiíká 
Jifií T. Kotalík.

Pokud v˘sledky soutûÏe odkryly konkrétní nedostat-
ky místa ãi soutûÏního zadání nebo pokud porota pfii
hodnocení váÏnû pochybila, je tfieba o tom diskutovat
a chyby fie‰it. Pfiece nelze z obavy pfied mezinárodní
blamáÏí prohlásit jakékoliv pochybnosti o v˘sledku me-
zinárodní soutûÏe architektÛ za nepfiípustné. Tím spí‰,
Ïe Letná není anonymní louka a mezinárodní soutûÏ ar-
chitektÛ není sportovní utkání.

V Evropû se tak závaÏn˘ch spoleãensk˘ch úkolÛ,
jako je stavba Národní knihovny, chápe ministerstvo,
vláda ãi prezident republiky. Zastupuje totiÏ nejen kon-
krétní objekt, ale i stát, mûsto a památkovou ochranu,
a zde je navíc nutno vzít v úvahu i zájmy Univerzity Kar-
lovy a dal‰ích vysok˘ch ‰kol. Budovu Národní knihovny
nelze pojímat odtrÏenû od projektu rekonstrukce ãi revi-
talizace Klementina a bez pfiedchozího vyfie‰ení statu-
tu a systému univerzitních knihoven.

Velmi dÛleÏit˘m faktorem pro mûsto je univerzitní
a vûdeck˘ Ïivot a jím katalyzovan˘ Ïivot umûleck ,̆ je-
hoÏ energie formuje duchovní a posléze i architekto-
nickou tváfi mûsta. Skuteãnost, Ïe vysoko‰kolsk˘ Ïivel
stále sídlí v historickém jádru Prahy a není odsunut na
periferii, je jednou ze záruk, Ïe mûsto lépe odolá ne-
blah˘m dÛsledkÛm turistického prÛmyslu.

Univerzitní Ïivot odehrávající se v mûstském cent-
ru je dÛleÏit˘ pro uchování jeho historické integrity
a autenticity oceÀované i v dÛvodové zprávû zápisu
PraÏské památkové rezervace na listinu svûtového
kulturního dûdictví UNESCO.

Klementinum nav‰tûvovaly generace studentÛ, tfii
sta let zde sídlila Univerzita Karlova se svou Univerzitní
knihovnou, bez nadsázky se jedná o epicentrum ãeské
vzdûlanosti. Stavební v˘voj Klementina je Ïivou uãebni-
cí architektury, sochafiství a malífiství. Oãekávaná re-
konstrukce Klementina by nemûla sníÏit nastavenou
úroveÀ jeho umûlecké kvality. I proto je potfieba, aby
budoucí autor rekonstrukce vy‰el z nároãné a dobfie
organizované architektonické soutûÏe. Klementinum si
zaslouÏí svého souãasného Kiliána Ignáce Dietzenho-
fera, Carlo Luraga ãi Ladislava Machonû. VÏdyÈ od
stavby Národního divadla a Národního muzea v druhé
polovinû 19. století a Národního památníku na Vítkovû
na sklonku první republiky nebyla v âechách postave-
na stavba obdobného v˘znamu.

Plné znûní Otevfieného dopisu naleznete na
http://abicko.avcr.cz. �

HaM

V b˘valé jezuitské
koleji Klementinum
sídlí dne‰ní 
Národní knihovna.
Jako Bibliothecu
nationalis ji zaloÏil
v r. 1781 ãesk˘ knûz
a knihovník 
K. R. Ungar.
Národní a technickou
knihovnu stavebnû 
v l. 1924–1931 roz‰ífiil
architekt L. MachoÀ 
za spolupráce
sochafie 
O. Gutfreunda
(globus na protûj‰í
stranû).
Zdej‰í hvûzdárna 
se stala v r. 1953
základem
Astronomického
ústavu âSAV (snímek
astronomické vûÏe 
na str. 1).
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Finanãní prostfiedky centrÛm poskytuje M·MT a podporu UK,
AV âR a MZ âR. Centrum má své sídlo v Ústavu neurovûd

2. lékafiské fakulty UK. Zakládajícími partnery jsou jiÏ zmínûn˘
Ústav neurovûd 2. lékafiské fakulty UK, Ústav experimentální me-
dicíny AV âR (ÚEM), Ústav makromolekulární chemie AV âR
(ÚMCH), Ústav Ïivoãi‰né fyziologie a genetiky AV âR (ÚÎFG)
a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Ve druhé
etapû pfiistoupil k Centru Ústav hematologie a krevní transfúze

8ab

Centrum bunûãné terapie a tkáÀov˘ch náhrad UK (CBTTN) má za sebou sedm let 
své existence. První ãtyfii roky jako centrum základního v˘zkumu (typ A) a ve 2. etapû 

jiÏ jako centrum kladoucí dÛraz také na aplikace (typ B). Ve stávajícím centru proto 10 %
prostfiedkÛ poskytují spolupracující firmy. Nepochybnû se ukázalo, Ïe pro CBTTN 

je my‰lenka zakládání center základního a aplikovaného v˘zkumu zaãátkem úspû‰né
mezioborové spolupráce vedoucí nejen k excelentním v˘sledkÛm základního v˘zkumu,

ale i k v˘zkumu aplikovanému, jehoÏ v˘sledkem jsou konkrétní inovaãní kroky,
jako je napfi. vznik Inovaãního biomedicínského centra ÚEM z projektu JPD2.

CENTRUM BUNùâNÉ TERAPIE
A TKÁ≈OV¯CH NÁHRAD

SPOLUPRÁCE PRACOVI·Ë UK, AV âR A MZ

p fi e d s t a v u j e m e  p r o j e k t y

(ÚHKT). V rámci UK v‰ak spolupracuje i s dal‰ími ústavy a kli-
nikami (viz obr. 1).

Mezi institucemi sdruÏen˘mi v Centru existuje v˘znamná spolu-
práce. Vznikla fiada spoleãn˘ch publikací, nové spoleãné granty,
spoleãné patenty a klinické zkou‰ky.V centru se kaÏdoroãnû me-
zioborovû ‰kolí 25–30 doktorandÛ. Na základû v˘sledkÛ je téÏ
partnerem mnoha projektÛ 6. RP EU i 7. RP EU (napfi. STEMS,
RESCUE, Angiotargeting, DIMI, ESTOOLS).Tento struãn˘ pfiehled



si neklade za cíl uvést v˘ãet v˘sledkÛ základního v˘zkumu, ale pfie-
dev‰ím upozornit na v˘sledky a projekty mezioborové spolupráce
subjektÛ v CBTTN, na jejichÏ základû vznikla klinická zkou‰ka
nebo patentová pfiihlá‰ka. V˘sledky v˘zkumu se mohou pfiímo
uplatnit v regenerativní medicínû – novém lékafiském oboru, kter˘
vyuÏívá tzv. moderní metody, mezi nûÏ patfií pfiedev‰ím kmenové
buÀky, tkáÀové náhrady, molekulární a diagnostické zobrazovací
metody, biomateriály a nanotechnologie.Tím se projekt CBTTN za-
fiazuje do projektu Road Map EU – ESFRI Translaãní medicína.

V˘jimeãná v˘vojová kapacita embryonálních bunûk, spolu
s moÏností jejich dlouhodobého mnoÏení v podmínkách in vitro,
fiadí lidské embryonální buÀky mezi nejnadûjnûj‰í nástroje bunûã-
né terapie, a jejich v˘zkum byl proto stanoven jako jedna z priorit-
ních aktivit CBTTN. Díky mnohalet˘m zku‰enostem s manipulací
s embryonálními buÀkami my‰ího pÛvodu se doc. P. Dvofiákovi
a doc. A. Hamplovi v CBTTN podafiilo ustavit první linie lidsk˘ch
embryonálních bunûk jiÏ na jafie r. 2003, díky ãemuÏ se âR stala
jednou z prvních zemí na svûtû, kde se tento v˘zkum zaãal rozví-
jet. Celkem se podafiilo ustavit sedm nezávisl˘ch linií, které se
v souãasnosti v rámci CBTTN vyuÏívají k mnoha pokusÛm s cílem
pfiispût k biomedicínskému vyuÏití tûchto bunûk.Nejvût‰í pozornost
je vûnována odhalování molekulárních faktorÛ zodpovûdn˘ch za
mnoÏení lidsk˘ch embryonálních bunûk v nediferencovaném stavu
a spoleãnû se skupinou prof. E. Sykové indukci jejich v˘voje do me-
dicínsky atraktivních bunûãn˘ch typÛ. Vzhledem k tomu, Ïe jednou
z klíãov˘ch otázek klinického pouÏití lidsk˘ch embryonálních bunûk
je otázka jejich bezpeãnosti z hlediska moÏného nádorového rÛstu
po implantaci, zab˘vají se vûdci v CBTTN schopností lidsk˘ch em-
bryonálních bunûk reagovat na po‰kození jejich genetické informa-
ce. Tfii vybrané linie lidsk˘ch embryonálních bunûk ustavené v âR
jsou zafiazeny do celosvûtové srovnávací studie, které se vûdci
CBTTN aktivnû úãastní.V˘sledkem její první dvouleté fáze je práce
publikovaná v r. 2007 v ãasopise Nature Biotechnology, která zá-
sadnû pfiispívá k nalezení molekulárních a funkãních charakteristik
embryonálních bunûk. Pro pochopení molekulárních základÛ jejich
diferenciace pouÏili v ÚÎFG nejmodernûj‰í proteomovou anal˘zu.
Tyto v˘sledky pfiedstavují dÛleÏit˘ krok k identifikaci regulaãních
proteinÛ, které fiídí diferenciaci nervov˘ch kmenov˘ch bunûk.
Dr. J. Fulka a Ing. I.Vacková se vûnují studiu embryonálních bunûk
na zvífiecích modelech. Cílem je ustavit linie, na kter˘ch by bylo
moÏné ovûfiit bezpeãnost vyuÏití kmenov˘ch bunûk v medicínû. DÛ-
raz kladou na terapeutické pfienosy jader s cílem vytvofiit kompatibil-
ní buÀky pfiímo pro pacienta (viz obr. 2). Zab˘vají se mezidruhov˘m
pfienosem jader, aby bylo moÏné eliminovat nedostatek humánních
oocytÛ, pfiípadnû vytváfiet linie bunûk s urãit˘m defektem.V nedávno
vy‰lé práci publikované v ãasopise Science ukázali, Ïe jadérko
v embryích je ãistû maternálního pÛvodu. Je-li jadérko z oocytu od-
stranûno, není ho moÏné nahradit jadérkem ze somatické buÀky.
Úloha vejce je tedy pfii reprodukãním i terapeutickém klonování
mnohem vût‰í, neÏ se pÛvodnû pfiedpokládalo. V˘sledky se v˘-
znamnû uplatní pfii pfienosu jader – terapeutickém klonování.

V ÚEM vzniklo Oddûlení bunûãné terapie a tkáÀov˘ch náhrad,
které rozvinulo modely onemocnûní mozku a míchy. V˘sledky po-
kusÛ na modelech ischemie mozku a poranûní míchy prokázaly,
Ïe jak embryonální, tak dospûlé kmenové buÀky z kostní dfienû,
tukové tkánû ãi pupeãníkové krve migrují do místa léze. BuÀky
v lézi pfieÏívají a buì se zde diferencují v neurony a gliové buÀky,
nebo uvolÀují faktory, které zachrání neúplnû po‰kozenou tkáÀ
tím, Ïe zabraÀují bunûãné smrti, uvolÀují rÛstové faktory a cytoki-
ny, jeÏ podporují regeneraci, vedou ke zmen‰ení léze a k funkãní-
mu zlep‰ení. U mí‰ního poranûní pak bude nutné pro eventuální
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léãbu vyuÏít pfiemostûní defektu, napfi. pomocí hydrogelÛ nebo na-
novláken osázen˘ch vhodn˘mi kmenov˘mi buÀkami. Poãítá se
také s vyuÏitím rÛzn˘ch typÛ kmenov˘ch bunûk, embryonálních
i z dospûl˘ch tkání, napfi. z kostní dfienû, tukové tkánû, vlasového
folikulu, ãichového epitelu a dal‰ích látek, jako jsou enzymy, inhibi-
tory antiregeneraãních faktorÛ a receptorÛ. Zvífiecí model balónko-
vé kompresní léze vyvinut˘ v ÚEM nyní vyuÏívá celé konsorcium
v projektu 6. RP EU fie‰ící léãbu mí‰ního poranûní pomocí kme-
nov˘ch bunûk (RESCUE). Ukázalo se, Ïe kmenové buÀky z kost-
ní dfienû nebo z tukové tkánû i po intravenózní aplikaci osídlí mís-
to léze, nevytváfiejí nádory a za nûkolik t˘dnÛ se zmen‰í léze
a zlep‰í motorické i senzitivní funkce. VyuÏívají se také nároãné
elektrofyziologické metody ke snímání membránov˘ch proudÛ
a ke studiu receptorÛ implantovan˘ch kmenov˘ch bunûk.

Spolupráce ÚEM, Oddûlení magnetické rezonance IKEM
a ÚMCH nejen prokazuje, ale podstatn˘m zpÛsobem inovuje
moÏnost sledovat osud implantovan˘ch bunûk v Ïivém organiz-
mu po jejich oznaãení superparamagnetick˘mi nanoãásticemi
Ïeleza. Pomocí magnetické rezonance tak lze kontrolovat jejich
diferenciaci, migraci a osud i v del‰ím ãasovém horizontu. Úspû‰-
nû byly oznaãeny a sledovány kmenové buÀky kostní dfienû i em-
bryonální buÀky po implantaci do organizmu u modelÛ mí‰ního
poranûní, iktu, transplantace Langerhansov˘ch ostrÛvkÛ u diabe-
tu, dále hepatocyty a chondrocyty. Podafiilo se vyvinout novou
metodu pro pfiípravu nanoãástic oxidu Ïeleza s modifikovan˘m
povrchem a dlouhodobou koloidní stabilitou (viz obr. 3). Povrch
nanoãástic je z povlakÛ na bázi cukrÛ, polyaminokyselin, popfi. ji-
n˘ch polymerÛ, které umoÏÀují oznaãit kmenové buÀky podstatnû
úãinnûji neÏ pomocí komerãnû pouÏívan˘ch ãástic. Postup modi-
fikace povrchu nanoãástic byl patentován (PCT/CZ2007/000012:
Horák D., Syková E., Babiã M., Jendelová P., Hájek M.).

V˘zkum v Anatomickém ústavu 1. lékafiské fakulty UK ukázal,
Ïe vlasov˘ folikul, kter˘ je tvofien pfiedev‰ím buÀkami epidermis, jeÏ
zaji‰Èují rÛst a obnovu vlasu, obsahuje také buÀky pocházející
z neurální li‰ty. V ãasn˘ch stadiích v˘voje migrují buÀky neurální
li‰ty do periferie, kde se postupnû diferencují. Zjistilo se, Ïe ãást bu-
nûk neurální li‰ty, které osídlily vlasové folikuly, zÛstává v nedife-
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0281177). Kmenové buÀky izolované z vlasov˘ch folikulÛ my‰í byly
transplantovány do mechanicky po‰kozené míchy dospûl˘ch
my‰í stejného kmene. PfieÏívaly v místû léze, netvofiily nádory
a diferencovaly se z nich GABA-ergní neurony a oligodendroglie.
RÛzné typy embryonálních i dospûl˘ch bunûk se tedy mohou
uplatnit pfii náhradû lokálních neuronÛ, astrocytÛ a pfii remyelini-
zaci axonÛ poranûné míchy. Na základû v˘sledkÛ na laborator-
ních potkanech v ÚEM a miniaturních prasatech v ÚÎFG byla
v Motole pfiipravena jednoduchá klinická studie u pacientÛ s trans-
versální mí‰ní lézí, kde se zatím testovaly pouze nekultivované au-
tologní buÀky kostní dfienû bez nosiãe a dal‰ích faktorÛ. V˘sledky
získané ve spolupráci t˘mu prof. E. Sykové a dr. P. Kobylky z ÚHKT,
s doc. M. Bojarem a s pracovníky nûkolika klinik ve FN Motol, byly
publikovány v ãasopise Cell transplantation (2006). Studie proká-
zala bezpeãnost této terapie, kdy a jakou cestou lze buÀky vyuÏít,
a je proto slibn˘m zaãátkem pro dal‰í klinickou studii.

Syntetické hydrogely se v oblasti biomateriálÛ uplatÀují témûfi
pÛlstoletí. Díky dlouhodobému ovûfiení jejich kompatibility s Ïiv˘m
organizmem (kontaktní a nitrooãní ãoãky aj.) se stávají i v dne‰ním
v˘voji a v˘zkumu materiály první volby pro nové aplikace. Pfiitom
lze v˘bûrem jejich vhodné chemické a fyzikální struktury relativnû
snadno nastavit potfiebné v˘sledné vlastnosti, aÈ uÏ botnací, me-
chanické, transportní nebo optické.V kontextu rozvoje biomateriálÛ
a nanotechnologií se v ÚMCH studovala pomûrnû ‰iroká ‰kála
hydrogelov˘ch materiálÛ pro hojení ran, léãbu popálenin a rozsáh-
l˘ch koÏních defektÛ. V CBTTN hrají hydrogely a dal‰í polymery
sv˘m zpÛsobem jedineãnou roli, protoÏe vût‰ina následn˘ch krokÛ
spojen˘ch s aplikací rÛzn˘ch typÛ kultivovan˘ch bunûk se realizuje
jejich prostfiednictvím. Kolegové z ÚMCH pfiipravují jako kultivaãní
podloÏky porézní materiály s nastavitelnou hydrofilitou, velikostí
pórÛ a moÏností inkorporace záporn˘ch nebo kladn˘ch nábojÛ do
struktury polymeru. Pfiipravili hydrolyticky degradovatelné polymery
s nastavitelnou dobou rozpadu. Kromû porézních struktur se v po-
slední dobû vûdci v rámci CBTTN zab˘vají i vyuÏitím nanovláken-
n˘ch struktur pro pfiípravu tkáÀov˘ch konstruktÛ vznikl˘ch prorÛstá-
ním bunûk nanovlákennou matricí.V ÚMCH se pfiipravovují vhodné
polymerní roztoky, které je moÏné ve spolupráci s kolegy z TU Li-
berec a s firmou Elmarco zvláknit technologií elektrospinningu (pfií-
strojem NanospiderTM) na nanovlákna s vhodn˘mi vlastnostmi.
Charakterizaci pfiipraven˘ch hydrogelov˘ch a nanovlákenn˘ch
vzorkÛ a testování jejich biomedicinálních vlastností provádí t˘m
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prof. E. Sykové. Vzhledem k získan˘m v˘sledkÛm byla zaãátkem
roku 2007 podána pfiihlá‰ka vynálezu (PV2007-54: Lesn˘ P., Syko-
vá E., Michálek J., Pfiádn˘ M., Jirsák O., Martinová L.: Biomateriál
na bázi nanovlákenn˘ch vrstev a zpÛsob jeho pfiípravy). V ÚMCH
se rovnûÏ podafiilo vyvinout unikátní technologii naná‰ení mono-
molekulárních vrstev bílkovin, kterou je moÏné zavést i do poréz-
ních struktur tak, Ïe jsou pokryty pouze pfiepáÏky mezi póry bez za-
nesení vlastních pórÛ. To umoÏní lep‰í rÛst kmenov˘ch bunûk na
tûchto materiálech pro implantace 3D struktur.

Pracovníci v Centru se téÏ dlouhodobû vûnují v˘zkumu náhra-
dy koÏních defektÛ traumatického pÛvodu (popáleniny, omrzliny)
ãi vznikl˘ch metabolicky (bércov˘ vfied, proleÏenina, diabetická
noha). Jedním z moÏn˘ch zpÛsobÛ jejich terapie je aplikace kul-
tivovan˘ch koÏních bunûk do místa defektu, ale dnes rutinnû pou-
Ïívan˘ zpÛsob (souvisl˘ porost na textilní podloÏce) je metodicky
sloÏit˘ a poskytuje velmi nestandardní v˘sledky. Skupina prof.
K. Smetany proto pfiipravila nov˘ zpÛsob transplantace kultivova-
n˘ch koÏních bunûk-keratinocytÛ na polymerních nosiãích ve spo-
lupráci s ÚMCH. Tato léãba v‰ak není vhodná pro léãbu diabetické
nohy, a proto vûdci z ÚEM spoleãnû s diabetology a hematology
z IKEM pfiipravují dal‰í klinickou zkou‰ku vyuÏívající kmenové buÀ-
ky kostní dfienû pro krytí a hojení koÏních defektÛ u diabetické nohy.

Diabetes melittus je onemocnûní, které je provázeno závaÏn˘-
mi pozdními komplikacemi a dosavadní zpÛsoby léãby jim nedo-
káÏou pfiedejít. JiÏ v dne‰ní dobû je moÏné nahradit chybûjící in-
zulínovou sekreci transplantací Langerhansov˘ch ostrÛvkÛ, jeÏ
jsou izolovány ze slinivky bfii‰ní zemfielého ãlovûka. Ve spoluprá-
ci s CBTTN se v IKEM tento zpÛsob léãby provádí od roku 2005,
zatím u pacientÛ se zvlá‰tû obtíÏn˘m prÛbûhem diabetu 1. typu
s nebezpeãn˘mi poklesy hladin krevního cukru pfii inzulínové léã-
bû. Nev˘hodami této metody jsou jak nutnost trvale podávat imu-
nosupresivní léãbu, tak zejména nedostatek vhodn˘ch orgánÛ
od zemfiel˘ch dárcÛ. Nadûjné se ale zdají postupy zaloÏené na
pfiípravû inzulín produkujících linií odvozen˘ch z lidsk˘ch kmeno-
v˘ch bunûk nebo pfiímo z bunûk Langerhansov˘ch ostrÛvkÛ.
V CBTTN proto doc. F. Saudek studuje moÏnost mnoÏení a dife-
renciaci kmenov˘ch bunûk. Novû vznikající buÀky jsou v labora-
torních podmínkách schopné tvofiit mikroorgány pfiipomínající
Langerhansovy ostrÛvky, které vytváfiejí inzulín.

VyuÏití kmenov˘ch bunûk a tkáÀov˘ch náhrad v regenerativní
medicínû lze v pfií‰tích letech dÛvodnû pfiedpokládat. V˘zkum
v CBTTN je proto nejen dÛleÏitou souãástí základního i aplikova-
ného v˘zkumu, ale také pfiedpokladem pro zavedení tzv. moder-
ních metod do ãeské klinické praxe. �

EVA SYKOVÁ,
vedoucí Centra bunûãné terapie a tkáÀov˘ch náhrad

rencovaném stavu i v do-
spûlosti. Ve tkáÀové kultufie
jsou schopné sebeobnovy
a mohou se diferencovat do
tûch typÛ bunûk, které za
v˘voje z neurální li‰ty po-
cházejí. Mají tedy vlastnosti
dospûl˘ch kmenov˘ch bu-
nûk. Tyto studie vyústily
v patentovou pfiihlá‰ku po-
danou v prosinci 2006 spo-
leãnû se spolupracujícím
pracovi‰tûm (Dept. of Cell
Biology, Neurobiology and
Anatomy, Medical College
of Wisconsin: Method of
isolating epidermal neural
crest cells, US patent 2006

A – Úplné pfieru‰ení míchy u potkana bez léãby

B – Zmen‰ení velikosti po‰kození po aplikaci kmenov˘ch bunûk



BIOCEV usnadní pfiená‰ení vûdeck˘ch poznatkÛ do praxe 
a umoÏní spojit síly téÏ pro doktorandské studium. „Tato v˘-

chovná ãinnost je velmi dÛleÏitá,“ zdÛraznil prof. Václav Paães.
Centrum by mûlo b˘t vybudováno z velké ãásti s vyuÏitím fondÛ EU
(OP VaVpI) a poskytnout prostor pro rozvoj biotechnologick˘ch fi-
rem. V první fázi se poãítá s investicí okolo tfií miliard korun, ná-
slednû by se do projektu zapojovaly firmy, které by pfievzaly ãást
financování jeho dal‰ího rozvoje. Proponované centrum umoÏní
fakultám UK získávat atraktivní prostory pro v˘zkumníky, ktefií
uskuteãÀují biologick˘ a biomedicínsk˘ v˘zkum na excelentní
úrovni, a souãasnû pomÛÏe Univerzitû Karlovû pfiitáhnout vûdec-
ké osobnosti, zejména kvalifikované mladé vûdecké pracovníky
(tzv. postdoky). V˘zkum v nov˘ch laboratofiích by byl samozfiejmû
spojen s v˘ukou v rámci magistersk˘ch a jiÏ zmínûn˘ch doktor-
sk˘ch diplomních projektÛ. Ve stfiedoãeském Vestci jiÏ nûkolik
biotechnologick˘ch firem sídlí a dobré dopravní spojení umoÏní
vyuÏít pro BIOCEV i odborníky z Prahy. Díky souãinnosti UK,
novû vznikajícího Biotechnologického ústavu AV âR, v. v. i., a dal-
‰ích ústavÛ AV âR vzniká ojedinûlé partnerství charakteristické
propojením v˘uky, základního v˘zkumu a podpory inovací. Rese-
arch triangle je základní pfiedpoklad pro vznik centra excelence,
které by uvádûlo kompetitivní základní v˘zkum do praxe. Pozem-
ky, na nichÏ by mûlo b˘t spoleãné centrum vybudováno, je pfiipra-
vena poskytnout Akademie vûd âR.
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Zakládajícími ãleny sdruÏení jsou následující vefiejné v˘zkumné
instituce AV âR: Fyziologick˘ ústav, Mikrobiologick˘ ústav, Ústav ex-
perimentální medicíny, Ústav makromolekulární chemie , Ústav mo-
lekulární genetiky a Univerzita Karlova v Praze – její fakulty pfiírodo-
vûdecká a 1. lékafiská. Spoluúãast Univerzity Karlovy souvisí
pfiedev‰ím s jejím v˘hledov˘m zámûrem a je jedním z dal‰ích krokÛ
k naplÀování pfiedstavy UK jako „research university“. „Jsem hlubo-
ce pfiesvûdãen, Ïe pro na‰i zemi je kriticky dÛleÏité mít alespoÀ
jednu univerzitu svûtové ligy,“ sdûlil novináfiÛm prof. Václav Hampl,
rektor UK.

„PovaÏuji za státnickou povinnost vytvofiit vám co nejlep‰í pfied-
poklady, abyste mohli plnû uplatnit svou invenci,“ zdÛraznil pfied
shromáÏdûn˘mi vûdci pfiedseda vlády âR Mirek Topolánek. Vyslo-
vil se téÏ pro rychlou reformu v˘zkumn˘ch institucí a vysok˘ch ‰kol,
jeÏ je pfiedpokladem k posílení spolupráce se soukrom˘m sekto-
rem a jejích manaÏersk˘ch aktivit pfii vzniku nov˘ch projektÛ.

Pfii uskuteãnûní projektu lze poãítat, Ïe se BIOCEV stane sou-
ãástí systému v˘zkumn˘ch infrastruktur jak v âR, tak i v rámci EU.
Spoluúãast na jejich koncipování a vyuÏití zafiízení bude znamenat
lep‰í pfiíleÏitosti pro jednotlivá v˘zkumná pracovi‰tû UK. Spolupráce
v rámci z. s. p. o. BIOCEV téÏ umoÏní UK a jejím partnerÛm odstra-
Àovat problémy s implementací poznatkÛ ze sféry základního v˘-
zkumu do oblasti v˘zkumu aplikaãního. �

LUDùK SVOBODA

BIOCEV: MODERNÍ
CENTRUM PRO VùDCE

„Ve Vestci by mohlo vzniknout nûco, ãemu by se dalo fiíkat stfiedoevropsk˘ biotechnologick˘
park,“ informoval novináfie pfiedseda Akademie vûd âR prof. Václav Paães u pfiíleÏitosti
slavnostního podpisu Zakladatelské smlouvy o sdruÏení pûti ústavÛ Akademie vûd âR
a Univerzity Karlovy za úãelem v˘stavby Biotechnologického a biomedicínského centra
(BIOCEV). Smlouva, kterou 20. listopadu 2007 ve Vlasteneckém sále Karolina podepsalo
pût fieditelÛ ústavÛ Akademie vûd s rektorem UK, iniciuje v˘stavbu centra 
pro v˘zkum a aplikaci moderních metod molekulární biologie v medicínû a prÛmyslu.
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Elektronov˘ synchrotron je urychlovaãem ãástic, 
v nûmÏ intenzivní proud elektronÛ obíhá v tzv.

akumulaãním prstenci. Pfii zmûnû smûru pohybu
vyzafiuje svûtlo charakteristické urãit˘mi specifick˘-
mi vlastnostmi, které lze vyuÏít k fiadû experimen-
tÛ, napfi. v oblasti strukturní biologie a chemie,
materiálov˘ch vûd, nanotechnologií, medicíny, v˘-
zkumu Ïivotního prostfiedí, mikroelektroniky a mikro-
strojírenství. Tak synchrotron nachází vyuÏití nejen
v základním v˘zkumu, ale i v oblasti aplikací. Jeli-
koÏ o technick˘ch aspektech projektu informuje
podrobnûji navazující text, dovolím si ãtenáfie se-
známit pfiedev‰ím se socioekonomick˘mi aspekty
projektu.

Evropská synchrotronová zafiízení dlouhodobû
bojují se znaãn˘m pfievisem poptávky nad nabídkou
experimentálního ãasu a souãástí tohoto trendu jsou
i ãe‰tí v˘zkumníci, jak potvrzují statistiky z evrop-
sk˘ch synchrotronov˘ch laboratofií i prÛzkum mezi
ãeskou v˘zkumnou komunitou. Poptávka bude tak jiÏ
v první fázi existence CESLAB dostaãující a bude
mít do budoucna rostoucí tendenci. Zájem v˘zkum-
níkÛ, ale také politikÛ potvrdila i loÀská listopadová
konference vûnovaná diskusi a kritice projektového
zámûru a iniciovaná zástupci Evropské komise, jme-
novitû vedením DG Research. Na základû jejich do-
poruãení koordinujeme svou ãinnost s polsk˘mi vûd-
ci, ktefií pfiipravují vlastní projekt synchrotronové
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Za vznikem projektu, kter˘ lze oznaãit za jeden z nejnároãnûj‰ích a nejodváÏnûj‰ích
infrastrukturních poãinÛ ãeské vûdy a v˘zkumu, stojí spoleãná iniciativa nûkolika ústavÛ

Akademie vûd. Jedná se o v˘stavbu Stfiedoevropské synchrotronové laboratofie 
– Central European Synchrotron Laboratory (CESLAB).

ST¤EDOEVROPSKÁ SYNCHROTRONOVÁ
LABORATO¤ – CESLAB

v û d a  a  v ˘ z k u m

laboratofie; spoleãn˘m cílem je zajistit komplementa-
ritu obou infrastruktur. Tím ale spolupráce se zahra-
niãními partnery nekonãí; návrh zafiízení vzniká
v úzké spolupráci s konsorciem CELLS, které poblíÏ
Barcelony buduje synchrotron ALBA; díky jejich zku-
‰enostem mÛÏeme prostfiednictvím získan˘ch rad
a sdíleného know-how v˘raznû urychlit (a zlevnit) re-
alizaci na‰eho zámûru. CESLAB je také pfiedmûtem
jednání v rámci Evropského strategického fóra pro
v˘zkumné infrastruktury (ESFRI), které bude aktuali-
zovat plán v˘stavby evropsk˘ch infrastruktur a kde
se zvaÏuje my‰lenka koordinovat v˘stavbu synchro-
tronÛ ve stfiední a v˘chodní Evropû. ¤editel DG
Research, pan Robert Jan Smits, opakovanû na‰e-
mu projektu vyjádfiil jednoznaãnou podporu. Uãinil
tak jistû i s ohledem na fakt, Ïe CESLAB je v podsta-
tû ideálním pfiíkladem naplÀování Lisabonské strate-
gie, resp. agendy Evropského v˘zkumného prostoru
(ERA).

Jakkoli vítáme podporu synchrotronové komunity,
klíãov˘m faktorem pro realizaci projektu zÛstává pfie-
dev‰ím v˘voj na M·MT, potaÏmo rozhodnutí minis-
tersk˘ch úfiedníkÛ v otázce Operaãního programu
V˘zkum a v˘voj pro inovace, jenÏ by mûl b˘t hlavním
nástrojem financování v˘stavby CESLAB. V tomto
ohledu doufáme, Ïe pfii v˘bûru projektÛ budou zo-
hlednûna pfiedev‰ím obsahová a ekonomická krité-
ria; vedle zmínûn˘ch vynikajících vûdecko-v˘zkum-
n˘ch parametrÛ CESLAB vykazuje velmi pfiíznivé
hodnoty u takov˘ch ukazatelÛ, jako jsou pfiíjmy z ko-
merãního vyuÏití nebo pomûr provozních nákladÛ
k nákladÛm investiãním; ty lze ve srovnání s jin˘mi
typy projektÛ oznaãit – na základû zku‰eností ze za-
hraniãí – za nízké. Nadto slibuje „pfiitáhnout“ zájem
fiady zahraniãních v˘zkumníkÛ, ktefií rádi vyuÏijí moÏ-
nosti pracovat na ‰piãkovém zafiízení svûtové úrov-
nû; doufáme, Ïe oslovíme i mnohé z tûch ãesk˘ch
vûdcÛ, ktefií v minulosti ode‰li za prací do zahraniãí.
Socioekonomick˘ dopad realizace je v‰ak pochopi-
telnû ‰ir‰í, coÏ si uvûdomují i mnozí z partnerÛ z fiad
vefiejné správy; mimofiádnû vstfiícnou odezvu nachá-
zí projekt napfiíklad u brnûnského magistrátu zastou-
peného primátorem panem Romanem Onderkou,
podporu projektu v‰ak vyjadfiují i mnozí dal‰í.

¤editel 
DG Research

Robert Jan Smits
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Synchrotronové zafiízení se principiálnû skládá
z urychlovaãe s akumulaãním prstencem

a z portfolia experimentálních laboratofií. CESLAB
bude synchrotronem tfietí generace s energií elek-
tronÛ 3 GeV; tato energie je nejvhodnûj‰ím kompro-
misem mezi cenou a v˘konem synchrotronu gene-
rujícího záfiení od infraãerveného aÏ do tvrdé
rentgenové oblasti. Projektovaná technologie pro
urychlovaã CESLAB bude navazovat na projekt
‰panûlského synchrotronu ALBA, kter˘ je nejnovûj-
‰ím synchrotronem této kategorie ve v˘stavbû
v Evropû. Souãástí urychlovaãe je akumulaãní
prstenec s obvodem 270 m, ve kterém obíhají elek-
trony. Doba Ïivota elektronÛ v prstenci závisí pfiede-
v‰ím na kvalitû vakua v prstenci a na vloÏen˘ch
ohybov˘ch zafiízeních. Aby byl zaji‰tûn stál˘ proud
v prstenci, a tedy i intenzita záfiení pro experimen-
tální laboratofie, bude vyuÏito kontinuálního doplÀo-
vání svazku, kdy v krátk˘ch intervalech bude malé
mnoÏství elektronÛ vstfiíknuto do prstence tak, aby
v nûm proud zÛstával konstantní.

Srdcem v˘zkumu jsou experimentální laboratofie
ãi linie (beamlines), které vyuÏívají interakci syn-
chrotronového záfiení se studovanou látkou. Syn-
chrotronové záfiení vzniká pfii ohybu elektronÛ
v akumulaãním prstenci, k ãemuÏ v synchrotronech
tfietí generace slouÏí ohybové magnety, undulátory
a wigglery; kaÏdé toto zafiízení produkuje záfiení
s jin˘m spektrem a intenzitou. Experimentální linie
sestává z optické kabiny, v níÏ je záfiení monochro-
matizováno, z kabiny, v níÏ se provádí experiment,
a z fiídící místnosti, v níÏ uÏivatelé dálkovû ovládají
v‰e od pohybu motorkÛ, fiízení experimentálního
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Schéma 
hlavních prvkÛ
synchrotronového
zafiízení, které 
se skládá 
z urychlovaãe 
(Linac a Booster)
s akumulaãním
prstencem
(Storagering).

uspofiádání aÏ po sbûr dat.Typická délka jedné linie
je 40 metrÛ. Linie pro experimenty vyÏadující velk˘
prÛfiez svazku nebo koherentní záfiení odsunují ka-
binu od akumulaãního prstence co nejdále – pro
CESLAB se uvaÏuje o délce kolem 100 m.

Podle nynûj‰ího projektu by mohlo b˘t v zafiízení
typu CESLAB místo aÏ pro 33 linií. V souãasnosti
se uvaÏuje o zhruba 15, pfiiãemÏ v první fázi v˘-
stavby synchrotronu se poãítá s instalací asi 10 linií.
Laboratofie jsou vybaveny specifick˘m zafiízením
pro urãit˘ typ experimentÛ odpovídající metodám
v rÛzn˘ch vûdních oblastech: biologie a medicína,
chemie, fyzika, materiálové vûdy, mikro- a nano-
technologie, vûdy o zemi, studie kulturního dûdictví
a dal‰í.

Podívejme se nyní ve struãnosti na metody expe-
rimentálních linií navrÏen˘ch pro CESLAB. Makro-
molekulární krystalografie je metoda pro urãování

V souãasné dobû – tj. na poãátku ledna 2008
– tvofií jádro pfiípravného „t˘mu“ zástupci ãtyfi ústa-
vÛ AV âR – Biofyzikálního, Ústavu fyziky materiálÛ,
analytické chemie a pfiístrojové techniky. Na práci
jednotliv˘ch skupin se v‰ak podílí fiada kapacit
z dal‰ích ústavÛ AV âR (napfi. Fyzikálního) a uni-
verzit a vysok˘ch ‰kol z celé âR. Na‰ím cílem pfii-

tom je, aby se jejich poãet do budoucna dále rozrÛ-
stal a aby projekt pfiinesl co nejvíce celé ãeské vûdû
a v˘zkumu. Dal‰í informace o zafiízení jsou k dispo-
zici na www.synchrotron.cz a www.ceslab.eu. �

STANISLAV KOZUBEK,
Biofyzikální ústav AV âR, v. v. i.

URYCHLOVAâ
A EXPERIMENTÁLNÍ LINIE
PRO CESLAB
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struktury molekul z difrakãních záznamÛ. Intenzivní
rtg záfiení o vlnové délce kolem 1 Å je nezbytné pro
pfiesné urãení struktur zejména velk˘ch molekul, ja-
k˘mi jsou napfi. proteiny ãi viry. Synchrotronové la-
boratofie umoÏÀují rychlé mûfiení velkého mnoÏství
standardních krystalÛ a téÏ vyuÏití anomální difrakce
pro ab-initio urãování struktury komplikovan˘ch mole-
kulárních komplexÛ, pro pfiesné urãení polohy atomÛ
nebo pro experimenty s ãasov˘m rozli‰ením. Proza-
fiovací mikroskopické metody pro mûkké rtg záfiení
v oblasti vodního okna slouÏí k zobrazování biologic-
k˘ch vzorkÛ ãi málo kontrastních materiálÛ pomocí
zobrazení fáze. V oblasti tvrdého rtg záfiení se meto-
dy mikrotomografie a fázového kontrastu ‰iroce vyu-
Ïívají pro zobrazení vnitfiní struktury souãástek ãi ma-
teriálÛ s vnitfiní strukturou. Prá‰ková difrakce slouÏí
k urãení struktury prá‰kov˘ch materiálÛ (organick˘ch
i anorganick˘ch) ãi mikrokrystalitÛ a zmûny struktury
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Umístûní
dipólov˘ch prvkÛ

Umístûní
kvadrupólov˘ch

prvkÛ

Umístûní
sextupólov˘ch

prvkÛ

v závislosti na experimentálních podmínkách v ‰iro-
kém rozsahu teplot ãi tlakÛ. Rtg difrakce v mal˘ch
i velk˘ch úhlech se na synchrotronu ‰iroce vyuÏívá
zejména s ohledem na vysokou intenzitu nutnou pro
studium nízkodimenzionálních objektÛ (nanostruktu-
ry), pro laditelnost ve vlnové délce a v poslední dobû
téÏ pro variabilitu ve velikosti stopy dopadajícího zá-
fiení. Spektroskopie bude moci b˘t vyuÏívána v celé
‰ífii metod, jako jsou absorpãní ãi magnetická spektro-
skopie, synchrotronová Mössbauerovská spektrosko-
pie, fotoemise. Infraãervené metody pro mikroskopii,
elipsometrii a spektroskopii provádûné na synchrotro-
nu se odli‰ují od laboratorních zdrojÛ zejména
vzhledem k vysoké intenzitû a celé ‰ífice Iâ spektra.
Mohou studovat vodivé i polovodivé materiály, orga-
nické a biologické látky ãi piezo- a ferroelektriku.
Chemické reakce v plynné fázi (slouÏí ke studiu
reakãních mechanizmÛ, klastrÛ, enzymÛ, aj.
v (bio)organické i analytické chemii) mohou b˘t
zkoumány pomocí fotoionizace fotony z VUV spekt-
ra a následnou hmotnostní spektroskopií kombino-
vanou s fluorescenãní spektroskopií. V návrhu pro
CESLAB je téÏ univerzální optická linie, která bude
slouÏit k testování nov˘ch zafiízení, instrumentÛ ãi
metrologii optick˘ch komponent a bude ji moÏné téÏ
vyuÏít pro ‰irokou ‰kálu netypick˘ch a nov˘ch expe-
rimentÛ; zároveÀ bude pouÏitelná i jako zku‰ební ãi
uãební linie pro v˘uku studentÛ. �

PETR MIKULÍK,
Pfiírodovûdecká fakulta Masarykovy univerzity 

v Brnû

Ústav organické chemie a biochemie AV âR, v. v. i.

si Vás dovoluje pozvat na pfiedná‰ky 
z Cyklu zvan˘ch pfiedná‰ek na ÚOCHB/The IOCB Invited Lecture Series

27. bfiezna 2008 Mimicking the Structure and Function of DNA, prof. Eric T. Kool 
Department of Chemistry, Stanford University, Stanford, California, USA 

13. kvûtna 2008 Cascade Reactions for Alkaloid Synthesis, prof. Albert Padwa
Department of Chemistry, Emory University, Atlanta, Georgia, USA 

Pfiedná‰ky se konají od 10:00 hod. v pfiedná‰kovém sále 
Ústavu organické chemie a biochemie AV âR, v. v. i., Flemingovo námûstí 2, Praha 6.

BliÏ‰í informace: RNDr. Irena G. Stará, ÚOCHB AV âR, tel. 220 183 315, 
e-mail: stara@uochb.cas.cz; www.uochb.cas.cz



„âeská vefiejnost vnímá existenci Kry‰tofa Ha-
ranta pfiedev‰ím z pozice propagandistick˘ch le-
gend o jeho protihabsburském boji, o ‚vlastenecké‘
smrti popravãím meãem Jana Mydláfie; v Harantovû
Ïivotû a skutcích se – s jistou dávkou vzájemn˘ch
rozporÛ – vyzná jen malá skupinka historikÛ rÛz-
n˘ch odvûtví, napfiíklad z historiografie obecné, hu-
dební, vojenské, literární, v˘tvarné, sociální, teolo-
gické. Tento v˘ãet neuvádím náhodnû! Ve v‰ech
uveden˘ch oborech totiÏ Kry‰tof Harant vynikal nad
bûÏn˘ prÛmûr a de‰ifrovat takto mnohostrannû se
vyjadfiující historickou osobnost pfiedpokládá sloÏit˘
multioborov˘ v˘kon, jehoÏ se dnes v prostfiedí se-
parovan˘ch a spolu nekomunikujících historick˘ch
ústavÛ prostû nemÛÏeme nadíti.“ (·ebesta, J.:
Kry‰tof Harant a hudba; in: Christophorus Harant
de Polzicz: Qui confidunt in Domino, Nadace pro
dûjiny kultury ve stfiední Evropû, Praha 2007, str. 5.)

V rámci dopoledního jednání svá badatelská té-
mata prezentovali: Jaroslava Hausenblasová – Ka-
riéra ãeského ‰lechtice na dvofie Rudolfa II.; Jaro-
slav Pánek – Cestování a cestovatelé v období
renesance; Alena Volrábová – Putující umûlci:
Václav Hollar a jiní; Josef ·ebesta – O jedné mys-
tifikaci Kry‰tofa Haranta; Jifií Kroupa – Kry‰tof Ha-
rant a humanistická literatura; Jan BaÈa – Kry‰tof
Harant: Missa Quinis Vocibus super Dolorosi mar-
tir, poznámky ke kompoziãní problematice; Jifií
Rak – Kry‰tof Harant – jeden ze staromûstsk˘ch
muãedníkÛ? a Marie Koldinská – Druh˘ Ïivot Kry‰-
tofa Haranta.

PfiedloÏené poznatky byly mimofiádnû zajímavé
a odhalovaly politické, náboÏenské a kulturní vlivy,
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jeÏ mûly zásadní vliv na formování Harantovy osob-
nosti. Dopolední referáty pfiinesly navíc fiadu no-
v˘ch my‰lenek; Jan BaÈa prezentoval nové názory
o vlivu hudebního my‰lení císafiského kapelníka
Philippa de Monte na Harantovu kompoziãní ãin-
nost, ke kter˘m dospûl komparací vybran˘ch ryt-
mick˘ch modelÛ z Harantovy m‰e Super Dolorosi
martir s me‰ní produkcí Philippa de Monte; Josef
·ebesta dále naznaãil vliv nového hudebnû-vyjad-
fiovacího stylu seconda pratica (1605) na tvorbu
Harantova moteta Qui confidunt in Domino a posu-
nul jeho vznik k roku 1607.

Konferenãní jednání vygradovalo odpolední ge-
nerální diskusí, ve které se úãastníkÛm dafiilo od-
kr˘vat jednotlivé nánosy m˘tÛ, jeÏ v dobû jejich
vzniku slouÏily více politick˘m neÏ vûdeck˘m cílÛm.
Neopomenutelná byla také odmítavá reakce nûkte-
r˘ch úãastníkÛ konference (Koldinská, Horyna) na
teorii vzniku Harantova moteta Qui confidunt in Do-
mino (·ebesta).

Nejvût‰í zájem diskutujících si vyÏádaly okolnosti
vzniku Harantova „druhého Ïivota“ (Rak, Koldinská,
Pánek) a cestovatelské touhy intelektuálÛ raného
novovûku, které Jaroslav Pánek charakterizoval slo-
vy: „Skuteãní i pomyslní cestovatelé z ãesk˘ch zemí
se ocitali ve zdánlivû nedotãeném prostoru mezi
apokalyptickou hrozbou z V˘chodu a otvíráním no-
v˘ch horizontÛ na Západû. Hledali orientaãní body,
jak˘mi se stávaly Svatá zemû spjatá s ideou kfies-
Èanského rytífiství na jedné stranû a Nov˘ svût spo-
jen˘ s novou vlnou christianizace na stranû druhé.
V dobû Kry‰tofa Haranta se mezi realitou a m˘tem
rodilo pojetí svûta jako jednoho vnitfinû propojeného
celku a zároveÀ narÛstala obava z dÛsledkÛ jeho
civilizaãního rozpolcení.“ �

JOSEF ·EBESTA,
Ústav hudební vûdy Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brnû 

KRY·TOF HARANT
– SKUTEâNOST A M¯TY

Dne 26. listopadu 1607 dedikoval Kry‰tof Harant
svÛj cestopis Putování do Svaté zemû císafii
Rudolfu II. K témuÏ dni, po 400 létech, uspofiádala
Nadace pro dûjiny kultury ve stfiední Evropû 
ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy a s Galerií 
hl. m. Prahy v prostorách Clam-Gallasova paláce
multioborovou vûdeckou konferenci pod názvem
Kry‰tof Harant – skuteãnost a m˘ty.
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Oblast prevence závaÏn˘ch havárií je pomûrnû
novou vûdeckou disciplínou. V âeské republice

byl zaznamenán zv˘‰en˘ zájem o tuto problematiku
teprve v nûkolika posledních letech, a to v souvislosti
se schválením zákona ã. 353/1999 Sb., o prevenci
závaÏn˘ch havárií. Zmínûn˘ zákon je implementací
evropské direktivy známé jako SEVESO II.; prÛmy-
slov˘m podnikÛm nakládajícím s nebezpeãn˘mi lát-
kami ukládá provedení anal˘zy rizik z hlediska do-
padu na ãlovûka, Ïivotní prostfiedí a majetek.
Prevence závaÏn˘ch havárií pfiedstavuje rovnûÏ v˘-
znamnou souãást plánování pro management stát-
ní správy a samosprávy.

V˘skyt závaÏn˘ch havárií pfiitom ov‰em nelze
zcela vylouãit, coÏ dokazují napfi. havárie, které se
staly v Evropû (Baia Mare, Enschede a Toulouse)
a také v âeské republice (chemické podniky Spolana,
Spolchemie, BorsodChem). Zv˘‰en˘ zájem o pfied-
mûtnou oblast souvisí rovnûÏ s rostoucím nebezpe-
ãím teroristick˘ch útokÛ. Jedním z takto rizikov˘ch
regionÛ je okolí chemick˘ch závodÛ. Názorn˘m pfií-
kladem v Pardubickém kraji je spoleãnost Synthe-
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Jedním z primárních cílÛ
vytyãen˘ch v Rámcové smlouvû
o spolupráci mezi Pardubick˘m
krajem a Akademií vûd âR
se stalo studium scénáfiÛ ‰ífiení
nebezpeãn˘ch látek, které jsou
emitovány do ovzdu‰í bûhem
havárií v pardubickém regionu.
Zcela ojedinûl˘ dokument, jenÏ
signifikuje úzkou spolupráci
Akademie vûd s jedním z krajÛ
âeské republiky, tak pfiinesl podle
oãekávání nové moÏnosti uplatnûní
v˘sledkÛ bádání jednotliv˘ch
pracovi‰È Akademie v praxi.

V¯SLEDKY BÁDÁNÍ V PRAXI
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RozloÏení
koncentrací 

ve vertikálních
rovinách kolm˘ch

na proudûní 
ve vzdálenosti 
500 m, 900 m,

1300 m a 2100 m
od zdroje

sia, a. s., se sídlem v Semtínû. Scénáfi ‰ífiení nebez-
peãn˘ch látek, které by v pfiípadû havárie emitovaly
do ovzdu‰í, zaãali spoleãnû fie‰it pracovníci Ústavu
termomechaniky AV âR, v. v. i., a Ústavu pro hydro-
dynamiku AV âR, v. v. i.V prvém období ‰lo konkrét-
nû o havárii cisterny s chlórem v areálu Synthesie
v Semtínû. Pro rozhodování krajského úfiadu, napfi.
pfii pfiípravû evakuaãních plánÛ, je zejména dÛleÏité
rozloÏení pfiízemních koncentrací v okolí závodu,
zejména s ohledem na mûstskou aglomeraci, nikoliv
koncentrace uvnitfi areálu závodu. Doposud se pro
tyto úãely pouÏívaly komerãní matematické modely
Gaussova typu odvozené toliko pro jednoduchou
topografii.

Vzhledem ke komplikovanému okolí zdroje – v tom-
to pfiípadû se jedná pfiedev‰ím o sloÏitou zástavbu
– bylo nutné vyuÏít podstatnû sofistikovanûj‰ích
metod. Zde byla pouÏita metoda fyzikálního mode-
lování, která se vyvíjí a uÏívá v Ústavu termome-
chaniky AV âR, v. v. i., pro fie‰ení rÛzn˘ch problé-
mÛ spojen˘ch s procesy v atmosféfie. Metoda
spoãívá v dynamické, termodynamické a geome-
trické podobnosti procesÛ na modelu a v atmosféfie
(prototypu).

Aby bylo moÏné metodiku pouÏít pro konkrétní
region o rozmûru 1,5 km × 3,0 km sousedící se zá-
vodem, byl po konzultacích a ze získan˘ch podkla-
dÛ navrÏen model regionu v mûfiítku 1 : 1000 a ná-
slednû vyroben tfiírozmûrn˘ plastick˘ model.V místû
havárie byl na modelu umístûn zjednodu‰en˘ mo-
del zdroje úniku nebezpeãné látky.

Studium zapoãalo ovûfiením podobnostních krité-
rií. Podmínky podobnosti okrajov˘ch podmínek byly
ovûfieny a demonstrovány. To znamená, Ïe v˘sledky



na modelu je moÏné transformovat na v˘sledky
v reálné krajinû. Vlastní studium zahájil standardnû
kvantitativní odhad charakteru proudûní a difúze po-
mocí metody vizualizace. Metoda zviditelnûní prou-
dûní nad modelem spoãívá v tom, Ïe je do proudící-
ho média pfiimíchán speciální koufi, studovaná tenká
rovina je osvûtlena svûtlem z laserového noÏe a po-
hyb koufie je zaznamenáván kamerou. Získan˘ vi-
deozáznam byl opakovanû analyzován. JiÏ tato
relativnû jednoduchá metoda prokázala v tomto pfií-
padû vliv prÛmyslov˘ch objektÛ v blízkosti zdroje na
proudûní a difúzi. Pro vlastní mûfiení pole proudûní
a pole koncentrace je pochopitelnû nutné pouÏít
podstatnû sofistikovanûj‰ích experimentálních me-
tod. Vzhledem k tomu, Ïe proudûní je turbulentní,
pouÏívá se pro mûfiení proudov˘ch charakteristik
systém laserové dopplerovské anemometrie. Pro
mûfiení koncentrací je nutné pouÏít infraãerven˘
analyzátor CO2.V tomto pfiípadû se totiÏ studuje únik
relativnû tûÏkého chlóru. Promûfiené rozloÏení pfií-
zemních koncentrací (v respiraãní v˘‰ce 2 m na pro-
totypu) a namûfiené hodnoty byly pfievedeny do uni-
verzálního bezrozmûrného tvaru. Z takto získan˘ch
bezrozmûrn˘ch v˘sledkÛ lze totiÏ kupeck˘mi poãty
urãit v˘sledky pro rÛzné reálné situace, napfi. pro ur-
ãitou rychlost vûtru, pro urãitou vydatnost zdroje.

Ze získan˘ch univerzálních v˘sledkÛ bylo nako-
nec urãeno rozloÏení koncentrací pro modelov˘
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RozloÏení pfiízemních
koncentrací 
v jednotkách ppm
v okolí
severozápadního
proudûní (krouÏek
oznaãuje umístûní
zdroje) 
je pro názornost
naneseno na leteck˘
snímek.

únik 44 tun chlóru pfii standardních povûtrnostních
podmínkách. V˘sledky byly porovnány s v˘stupy jiÏ
zmínûného standardnû uÏívaného matematického
modelování. Porovnání napfi. prokázalo, Ïe zanedbá-
ní vlivu geografie terénu matematick˘m modelem
zpÛsobuje prakticky trojnásobné prodlouÏení zdraví
‰kodlivé zóny s koncentrací chlóru vût‰í jak 30 ppm
a naopak zkrácení tzv. zóny nebezpeãné. Deformace
pole koncentrací vlivem orografie je patrná na rozlo-
Ïení koncentrací ve vertikálních rovinách pro nûkolik
vzdáleností od zdroje.

Co v˘sledky pfiinesou? Na jejich základû jistû dojde
k modifikaci evakuaãních plánÛ pro pfiedmûstí Pardu-
bic. Zb˘vá v‰ak odpovûì na mnoÏství dal‰ích otázek.
âast˘ scénáfi havárie je takov ,̆ Ïe únik trvá po krát-
kou dobu, jedná se o úlohu nestacionární. Jednou ze
základních otázek je ãas, za kter˘ nebezpeãná látka
zaãne ohroÏovat obyvatelstvo v dané lokalitû. Díky
novému nákladnému pfiístroji, kter˘ byl pofiízen z pro-
stfiedkÛ AV âR a kter˘ umoÏÀuje mûfiit hodnoty oka-
mÏit˘ch koncentrací, bylo jiÏ zapoãato s odhady zá-
vislosti této doby na vzdálenosti od zdroje.Tyto údaje
napfi. poslouÏí k upfiesnûní ãasu pro evakuaci obyva-
telstva. A to je jiÏ cíl pro dal‰í období spolupráce mezi
Pardubick˘m krajem a AV âR. �

ZBYNùK JA≈OUR,
Ústav termomechaniky AV âR, v. v. i.
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Na semináfii Komise zaznûlo celkem ‰est referátÛ,
které úãastníkÛm poskytly základní pfiehled

o metodách hodnocení netrÏních sluÏeb ekosystémÛ.
V úvodním vystoupení nastínil autor tohoto pfiíspûvku
v˘voj problematiky hodnocení netrÏních aspektÛ pfií-
rody a existující metody shrnul do dvou základních
skupin. Nejvût‰í skupinu tvofií zmínûné experimentál-
ní metody odvozování environmentálních hodnot
z preferencí jednotlivcÛ. Dûlí se na metody odvozová-
ní hodnot ze souvisejících trhÛ (zejména hedonické
metody, metody cestovních nákladÛ ad.) a metody pfií-
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Klimatické extrémy
zintenzivÀují

i v âeské republice.

mého zji‰Èování ochoty jednotlivcÛ platit (zejména do-
tazníkové metody kontingentního hodnocení). Hodno-
cení probíhá obdobn˘m zpÛsobem jako pfii oceÀování
ekonomicky vyuÏívan˘ch pfiírodních zdrojÛ.

Celková hodnota ekosystému je odhadována jako
suma diskontovan˘ch budoucích tokÛ sluÏeb pfiíslu‰-
ného ekosystému v urãitém (koneãném ãi nekoneã-
ném) budoucím horizontu. V˘‰e sluÏby závisí na ak-
tuální poptávce jednotlivcÛ po takové sluÏbû (resp.
na tom, co respondenti o hodnoceném problému ÎP
vûdí a za co jsou ochotni platit).
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HODNOCENÍ SLUÎEB
EKOSYSTÉMÒ

„Uznáním hodnoty sluÏeb ekosystémÛ zlep‰it fiízení 
a vylouãit nadmûrné ãerpání pfiírodních zdrojÛ“ 

Obnovená strategie EU pro udrÏiteln˘ rozvoj, ãerven 2006

Komise pro Ïivotní prostfiedí AV âR uspofiádala 4. prosince 2007 semináfi na téma
Hodnocení sluÏeb ekosystémÛ. Pokud si toto téma spojíte s nedávn˘m celosvûtov˘m

projektem Millennium Ecosystem Assessment (MEA) nebo s problémy klimatick˘ch zmûn,
nebudete se m˘lit. V posledních 20 aÏ 30 letech vzniklo mnoho nov˘ch metod 

pro hodnocení „netrÏních“ sluÏeb ekosystémÛ, které jsou pfieváÏnû postaveny na zji‰Èování
hypotetické ochoty jednotlivcÛ platit za sluÏby ekosystémÛ. Rozhodující ãást z nich v‰ak

v dÛsledku nepropojenosti ekonomické teorie s ostatními vûdními disciplínami zÛstává
záleÏitostí teorie a dosud se nestala souãástí cenového systému jednotliv˘ch ekonomik.



Pro praktická hodnocení Ïivotodárn˘ch ãi Ïivota-
nosn˘ch funkcí a sluÏeb ekosystémÛ v‰ak lze tento
pfiístup pomocí sumace diskontovan˘ch sluÏeb eko-
systémÛ v ãase z mnoha dÛvodÛ povaÏovat za obtíÏ-
nû aplikovateln˘ v bûÏné ekonomické praxi (napfi. ne-
dokáÏeme podat úpln˘ seznam sluÏeb pfiírody pro
ãlovûka; celková ekonomická hodnota ekosystémÛ je
neomezená a tûÏko vyjádfiitelná; pouÏití diskontní
míry otevírá nesjednocené názory na otázku její pfii-
mûfiené v˘‰e; nelze sãítat vzájemnû substituãní uÏit-
ky pro pfiírodu s uÏitky pro ekonomické potfieby spo-
leãnosti; dÛleÏitûj‰í neÏ pfiímé sluÏby pro ãlovûka
jsou vzájemné sluÏby v ekosystémech).

Ze v‰ech tûchto dÛvodÛ a zejména také proto, Ïe
metody zji‰Èování preferencí jednotlivcÛ ve vztahu
k Ïivotnímu prostfiedí a sluÏbám jeho ekosystémÛ ne-
odpovídají spoleãenské, vefiejnoprávní podstatû roz-
hodování o kvalitû Ïivotního prostfiedí, se zaãaly roz-
víjet expertní metody, které jsou s to postihovat
vnitfiní hodnoty ekosystémÛ.

V âeské republice patfií mezi takové ekosystémové
metody zejména metoda hodnocení integrovan˘ch
funkcí lesa, která se jiÏ prosadila v soudní a policejní
praxi. Vedle ní byla v letech 2001–2003 rozvinuta tzv.
hesenská metoda hodnocení biotopÛ a pfiizpÛsobena
potfiebám evropského systému ochrany NATURA 2000
(viz http://fzp.ujep.cz/Projekty/VAV-610-5-01/Hodnoce-
niBiotopuCR.pdf).Metodu hodnocení biotopÛ je moÏné
vyuÏít pro kvantifikace ekologické újmy a ve spojení
s mapov˘mi podklady i pro makroekonomické odhady
spotfieby pfiírodního kapitálu. MÛÏe slouÏit jako základ
pro pfiijetí ekonomick˘ch nástrojÛ ochrany pfiírody
a krajiny.

Ve druhé prezentaci ukázal Ing. Ivan Dejmal nûko-
lik praktick˘ch aplikací metody hodnocení biotopÛ na
pfiíkladech z rÛzn˘ch oblastí ekonomiky a spoleãnos-
ti (pro poji‰Èovací úãely, k odpovûdnému chování
investora, pro posouzení investiãního zámûru, pro
potfiebu vyjádfiení ekologické újmy ad.). Ze v‰ech
uveden˘ch pfiíkladÛ byla zfiejmá praktiãnost a relativ-
ní snadnost aplikace metody hodnocení biotopÛ.

Ve tfietím pfiíspûvku uvedl dr. Jan Pokorn ,̆ Ïe v his-
torii lidského druhu zanikla celá fiada civilizací proto,
Ïe neumûla sladit své nároky na ãerpání pfiírody
s cyklickou podstatou fungování ekosystémÛ a jejich
hydrick˘ch cyklÛ. Zbrzdit tzv. stárnutí zemûdûlsk˘ch
pÛd a zaãít obnovovat krajinu v rozmanitosti jejích
ekosystémov˘ch funkcí znamená v prvé fiadû zaãít
vracet do krajiny vodu, kterou z ní lidé po mnoho de-
setiletí zámûrnû vytlaãují, aby získali krátkodob˘ eko-
nomick˘ prospûch. Toho dosahují jen za mimofiádnû
vysokou cenu trval˘ch ztrát pfiírodního kapitálu (ztrá-
ty Ïivin z pfiibliÏnû milionu hektarÛ meliorovan˘ch ze-
mûdûlsk˘ch pÛd pfiedstavují kaÏdoroãnû minimálnû
30–40 mld. Kã).

Doc. Jaroslav Boháã prezentoval nûkteré poznatky
z probíhajícího projektu 6. RP Resource Equivalency
Methods for assessing Environmental Damage in the
EU – REMEDE. Ke kvantifikaci po‰kození Ïivotního
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Vystoupení 
b˘valého ministra
Ïivotního prostfiedí
âR Ivana Dejmala 
k praktick˘m
aplikacím metody
hodnocení biotopÛ
bylo bohuÏel 
jeho posledním 
na akademické pÛdû
(† 6. února 2008).

prostfiedí a zjednání odpovídající nápravy a náhrady
pfiechodn˘ch ‰kod (podle smûrnice 2004/35/ES) se
v projektu testuje metoda pouÏívaná v USA Habitat
Equivalency Analysis. Projekt EU testuje metodu na
nûkolika pfiípadov˘ch studiích ve spolupráci pfiedních
evropsk˘ch a americk˘ch specialistÛ.

V dal‰ím vystoupení porovnal Ing. Pavel Obrdlík na
pfiípadové studii projektu v˘stavby kryté lyÏafiské sjez-
dovky na svahu StfiíÏovického vrchu v Ústí n. L. prefe-
renãní kontingentní metodu s metodou hodnocení
biotopÛ. V˘sledky dotazníkového hodnocení ukázaly,
Ïe dvû tfietiny obyvatel Ústí n. L. byly proti v˘stavbû
kryté haly na zalesnûném svahu StfiíÏovického vrchu
a svÛj postoj k zachování jeho pfiírodní podoby pod-
pofiili hypotetickou ochotou platit mûsíãnû po dobu Ïi-
votnosti sjezdovky ãástkou cca 2,2 mil. Kã, coÏ by za
dobu 15 let pfiedstavovalo nominálnû ãástku 403 mil.
Kã, pfii 3 % diskontu celkem 323 mil. Kã v souãasné
hodnotû. SoubûÏn˘ propoãet oãekávané ekologické
újmy ze ztráty ekologické hodnoty území projektova-
nou zástavbou pomocí metody hodnocení biotopÛ
âR ukázal hodnotu trvalé újmy ve v˘‰i asi 27 mil. Kã.

Poslední prezentaci pfiednesl Ing. Jan Melichar, kte-
r˘ referoval o projektu MZe PenûÏní hodnocení rek-
reaãních a estetick˘ch funkcí lesních ekosystémÛ v âR.
Z názvu projektu je zfiejmé, Ïe jde o posuzování toho,
co si lidé myslí o lesích jako místu pro rekreaci, a vní-
mání estetick˘ch vjemÛ. S vlastními funkcemi lesních
ekosystémÛ, spoãívajícími v energetick˘ch, Ïivinov˘ch
tocích a hydrick˘ch cyklech, se tyto standardní neokla-
sické pfiístupy prakticky míjejí. Jde tedy o standardní
posuzování subjektivní uÏiteãnosti rekreaãních a este-
tick˘ch pfiínosÛ lesÛ pro
lidi se v‰emi koncep-
ãními omezeními, která
z toho plynou pro moÏ-
nost vyjádfiení hodnot
vlastních ekosystémo-
v˘ch funkcí lesa a pro
zahrnutí tûchto hodnot
do vefiejného rozhodo-
vání o ekonomicky
a ekologicky nejvhod-
nûj‰ích zpÛsobech na-
kládání s krajinou.

Je potû‰ující, Ïe se-
mináfie na pÛdû Akade-
mie vûd dokáÏí b˘t tvÛr-
ãím prostorem pro vyjádfiení naléhav˘ch potfieb
propojení pfiirozen˘ch funkcí ekosystémÛ a moÏností
rozvoje ekonomick˘ch aktivit lidsk˘ch jedincÛ a jejich
skupin. Semináfi o hodnocení sluÏeb ekosystémÛ
rozhodnû takov˘m tvÛrãím poãinem byl, protoÏe
v nûkolika pfiíspûvcích jasnû ukázal, Ïe je nezbytné
zahrnout vnitfiní hodnotu pfiírody a jejích ekosystémÛ
do ekonomického systému a do rozhodování lidí jako
ekonomick˘ch subjektÛ (viz motto). �

JOSEF SEJÁK,
Komise pro Ïivotní prostfiedí AV âR
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Jedním z pilífiÛ souãasného bádání o dobû fiímské, 
jíÏ je oznaãováno období zabírající první ãtyfii

staletí nového letopoãtu, kdy se na‰e zemû ocitly
v bezprostfiedním sousedství opevnûné hranice
fiímského impéria na Dunaji, jsou lokality v katastru
b˘valé obce Mu‰ova na jiÏní Moravû.

Dominantní postavení zde zaujímá mírná vyv˘-
‰enina „Hradisko“ pfii soutoku fiek Jihlavy, Svratky
a Dyje. Má v˘znamnou strategickou polohu a nabí-
zí ‰irok˘ rozhled po okolní krajinû. Ojedinûl˘mi ná-
lezy fiímsko-antick˘ch artefaktÛ i mincí na sebe na-
lezi‰tû upoutávalo pozornost jiÏ dfiíve. Na moÏnost,
Ïe by zde skuteãnû pob˘vali ¤ímané, se nicménû
pohlíÏelo vesmûs skepticky. Jist˘ obrat pfiinesly
teprve v˘zkumy ve druhé polovinû dvacát˘ch let mi-
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Vûdecko-v˘zkumné programy Archeologického ústavu
AV âR v Brnû, zab˘vající se dobou fiímskou a obdobím

pozdní antiky, pfiípadnû úsekem ãasného stfiedovûku,
se opírají o rozsáhl˘ a dÛleÏit˘ pramenn˘ materiál

z Moravy, kter˘ má úzké vztahy k obdobn˘m památkám
v okolních evropsk˘ch zemích. Jejich fie‰ení se proto

neobejde bez úzké mezinárodní spolupráce.

ARCHEOLOGOVÉ NA MORAVù
ST¤EDISKO PRO DOBU ¤ÍMSKOU

A DOBU STùHOVÁNÍ NÁRODÒ
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Zlatá mince
(aureus) 

s vyobrazením
císafiovny 

Faustiny mlad‰í,
manÏelky císafie

Marka Aurelia

Pohled 
na odkrytou ãást

podpodlaÏního
topení fiímské

obytné budovy

nulého století, které za finanãní podpory tehdej‰ího
prezidenta T. G. Masaryka provádûl archeolog
A. Gnirs. Jeho terénní aktivity sice poskytly doklady
o existenci dvou staveb fiímského pÛvodu a drob-
n˘ch pfiedmûtÛ antické provenience, av‰ak dohady
o skuteãném v˘znamu objektÛ i o jejich datování
neutichly. Hovofiilo se o men‰í fiímské stanici, která
mohla vzniknout v mírov˘ch dobách a jejímÏ úãe-
lem bylo kontrolovat místní barbarsko-germánské
obyvatelstvo, ba dokonce o dvorci germánského
velmoÏe. Pfiesnûj‰í pfiedstavu o skuteãném charak-
teru zdej‰ích nálezÛ umoÏnily teprve v˘zkumy Ar-
cheologického ústavu AV âR v Brnû, které vyvrcho-
lily v 90. letech minulého století a trvají dodnes.
Ukázalo se, Ïe ne‰lo pouze o malou stanici, n˘brÏ
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o sloÏit˘ komplex fiímsk˘ch fortifikací s rozsáhlou
pevností rozkládající se na kopci „Hradisko“ v ãele.
Byla obklopena nûkolikanásobn˘m pásmem ochran-
n˘ch pfiíkopÛ a masivní hradbou vybudovanou ze
dfieva a hlíny. V˘zkumy definitivnû prokázaly, Ïe se
zde nacházela mohutná základna fiímského vojska
s logistick˘m zázemím, láznûmi, dílnami na opravu
zbraní a v˘stroje, pecemi na peãení chleba, luxus-
nûj‰ími stavebními objekty, urãen˘mi zfiejmû pro
pobyt vy‰‰ích dÛstojníkÛ atd. Zjistilo se, Ïe skuteã-
n˘ rozsah lokality, která byla z vnûj‰ích stran chránû-
na fiímsk˘mi doãasn˘mi tábory, dosahuje nejménû
30 ha.

Kromû záplavy nov˘ch informací i nálezÛ (pfies ti-
síc kusÛ militárií, mincí a ostatních pfiedmûtÛ za po-
slední tfii roky pfiímo z „Hradiska“), které podstat-
n˘m zpÛsobem zmûnily historick˘ obraz fiímsk˘ch
vojensk˘ch aktivit v celé oblasti severnû od stfiední-
ho Dunaje, je dÛleÏité zejména zji‰tûní dal‰ích stop
pÛsobnosti fiímského vojska v místech, kde dosud
nebyly vÛbec tu‰eny. Datování fiímsk˘ch zafiízení
na „Hradisku“ do 2. poloviny 2. stol., tj. do doby mar-
komansk˘ch válek, které vedl fiímsk˘ císafi Marcus
Aurelius proti místním GermánÛm, zejména pak je-
jich poloha hluboko v barbarském zázemí, zafiazuje
tyto památky k nejv˘znamnûj‰ím objevÛm limitní
a fiímsko-provinciální archeologie ve stfiední Evropû
vÛbec. V˘sledky v˘zkumu byly publikovány ve vût-
‰ím poãtu obsáhlej‰ích studií, které se t˘kají jak
fiímsk˘ch objektÛ samotn˘ch, tak i celé fiady pfiidru-
Ïen˘ch problémÛ souvisejících s interakcemi míst-
ních germánsk˘ch populací a fiímské armády
v dobû fiímské vojenské okupace, pfied ní a v letech
po ní. V rámci v˘zkumn˘ch aktivit a za pfiispûní me-
zinárodní spolupráce bylo zvefiejnûno rozsáhlé tfií-
dílné dílo zhodnocující jedineãn˘ hrob germánské-
ho krále odkryt˘ nedaleko od fiímské pevnosti.
V souãasné dobû je pfiipraven do tisku rukopis prá-
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ce vûnované publikaci a teoretickému vyhodnocení
fiímského vojenského zásahu do oblasti severnû
od stfiedního Dunaje i ve‰ker˘ch dosavadních po-
znatkÛ o fiímské pevnosti na „Hradisku“ u Mu‰ova.
Vysoké ocenûní vûdecko-v˘zkumn˘ch v˘sledkÛ,
kter˘ch bylo dosaÏeno i v rámci pfiedchozích granto-
v˘ch projektÛ, lze z mezinárodního hlediska spatfio-
vat pfiedev‰ím v tom, Ïe Archeologick˘ ústav AV âR
v Brnû, zejména pak t˘m podílející se na v˘zkumu
fiímského vojenského i kulturního pÛsobení na na-
‰em území, byl pfiizván jako jeden ze ãtyfi spolu-
organizátorÛ rozsáhlého projektu Evropské komise
v rámcovém programu Culture 2000. Na projektu
nazvaném Transformation. The Development of
a Common Culture in the Northern Provinces of the
Roman Empire from Britain to the Black Sea
(2004–2007) se podílelo 10 státÛ EU i kandidát-
sk˘ch zemí a jeho cílem bylo internetovou formou
seznámit ‰irokou evropskou vefiejnost s v˘vojem
první spoleãné evropské kultury od Velké Británie
aÏ po âerné mofie v období antiky.

Neménû závaÏn˘ je vûdeck˘ zámûr stfiediska
zpracovat a vyhodnotit památky po místních bar-
barsk˘ch populacích, zejména pak osvûtlit sloÏité
otázky sídelní kontinuity ãi diskontinuity a etnicko-
kulturní identity tehdej‰ího obyvatelstva v ‰ir‰ím
stfiedoevropském kontextu velk˘ch migraãních po-
hybÛ v dobû stûhování národÛ. I toto téma má ve-
skrze mezinárodní charakter a je zkoumáno v rám-
ci vícer˘ch na‰ich i mezinárodních projektÛ, jejichÏ
fie‰ení se úãastní partnefii ze SRN, Francie, Ra-
kouska, Ruska a Slovenska. V˘sledky v˘zkumu, je-
hoÏ cílem je podat pokud moÏno co nejobjektivnûj-
‰í obraz kulturní a historické situace v období, které
bezprostfiednû pfiedcházelo osidlování na‰eho úze-
mí prvními Slovany, byly publikovány v fiadû studií
nebo v monografické fiadû v rámci SpisÛ Archeolo-
gického ústavu AV âR v Brnû. Od roku 1944 vy‰lo
jiÏ osm svazkÛ vûnovan˘ch pojednávané problema-
tice, poslední v roce 2007. Pfiipravuje se i vût‰í, shr-
nující dílo o tomto období, které bude dokonãeno
v tomto roce. �

JAROSLAV TEJRAL,
Archeologick˘ ústav AV âR, v. v. i., Brno
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Vdal‰ích letech se jednoznaãnû ukázalo, Ïe GIS
kromû zjednodu‰ení fiady víceménû technic-

k˘ch prací umoÏÀuje provádût i anal˘zy, které byly
v éfie „papírov˘ch“ etnografick˘ch atlasÛ zcela ne-
myslitelné. Pfiitom, a to je potfieba zdÛraznit, základ-
ní témata v˘zkumu zÛstávají stále stejná – tradiãní
formy zemûdûlství a fiemeslné v˘roby, lidová archi-
tektura, etnická a náboÏenská kompozice ãesk˘ch
zemí v pfiedindustriálním období atd. Nové jsou hlav-
nû formy a moÏnosti interpretace a prezentace infor-
mací získan˘ch archivním studiem ãi terénními etno-
grafick˘mi v˘zkumy. Nabyté zku‰enosti, vhodné
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Geografické informaãní systémy (GIS) se v posledních letech stávají stále
v˘znamnûj‰ím analytick˘m a interpretaãním nástrojem v fiadû 

vûdeck˘ch disciplín, zejména ve sféfie pfiírodních a technick˘ch vûd.
O to víc je tfieba vyzdvihnout aktivity tûch pracovi‰È Akademie vûd,

která na tomto poli vyvíjejí doslova prÛkopnickou ãinnost.
Etnologick˘ ústav AV âR, v. v. i., zaãal GIS vyuÏívat v roce 2000,

konkrétnû v Oddûlení historické etnologie pfii práci na dlouhodobém
projektu financovaném Grantovou agenturou AV âR 

– Etnografickém atlasu âech, Moravy a Slezska. Lze bez nadsázky tvrdit,
Ïe byl vÛbec prvním badatelsk˘m pracovi‰tûm tohoto zamûfiení 
ve stfiedov˘chodní Evropû, které s GIS uÏ v té dobû pracovalo.

ÚSPùCH âESK¯CH ETNOLOGÒ 
NA KONFERENCI GIS ESRI A LEICA

o c e n û n í

Autofii ocenûného
posteru 

Jifií Woitsch (vlevo)
a Adam Horálek 

pfii pfiedávání
ocenûní 

6. prosince 2007

doplnûní badatelského t˘mu Oddûlení historické et-
nologie a koneãnû i publikování jiÏ plnû „digitálního“
svazku Etnografického atlasu âech, Moravy a Slez-
ska pak byly impulzem pro prezentaci etnokartogra-
fického v˘zkumu na nejprestiÏnûj‰í stfiedoevropské
konferenci vûnované právû GIS.

Stalo se tak formou soutûÏního posteru na 16. kon-
ferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v âeské re-
publice (Kongresové centrum, Praha 7.–8. 11. 2007),
na které se uÏ od poãátku 90. let minulého století,
kdy se u nás GIS zaãaly zvolna ‰ífiit, setkávají spe-
cialisté nejrÛznûj‰ích oborÛ pracující u nás s nej-
roz‰ífienûj‰ími GIS softwary. Poster, jehoÏ autory
byli Mgr. Adam Horálek (autor technické, grafické
a kartografické ãásti díla) a dr. Jifií Woitsch (zodpo-
vûdn˘ za vûcnou a odbornou náplÀ posteru, která
vycházela z v˘‰e zmínûného novû vydaného svaz-
ku Etnografického atlasu âech, Moravy a Slezska),
prezentoval formou etnologick˘ch map, doprovod-
n˘ch tabulek, komentáfiÛ a ikonografického mate-
riálu vytvofien˘ch v GIS, problematiku sídelní a so-
cioprofesní struktury ÎidÛ Ïijících v âechách na
sklonku 18. století.

O vítûzích tfií vyhlá‰en˘ch kategorií soutûÏe pak
mezi 48 pfiihlá‰en˘mi postery rozhodovali jak sa-
motní úãastníci konference, tak odborná porota ve-
dená pfiedním ãesk˘m geografem a kartografem
prof. Vítem VoÏenílkem. Vedle posteru Vladimíra
Pl‰ka (Geodis Brno) Anal˘za v˘‰kov˘ch pomûrÛ
mûsta, Martina Klimánka, Jaromíra Kolejky a Tomá-
‰e Mikity (Mendelova zemûdûlská a lesnická uni-
verzita v Brnû) Anal˘za rizika lesních polomÛ na
·umavû byla jedna z hlavních cen udûlena i autor-
ské dvojici Etnologického ústavu AV âR, v. v. i., za
poster Îidovské obyvatelstvo v âechách v letechFO
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1792–1794. Cena v podobû kfii‰Èálové plakety a od-
born˘ch publikací byla autorÛm posteru pfiedána pfii
náv‰tûvû fieditele firmy ARCDATA Praha, s. r. o.,
Ing. Petra Seidla v Etnologickém ústavu 6. prosin-
ce 2007.

Tento v˘razn˘ úspûch na vysoce prestiÏním fóru
(mimochodem – Etnologick˘ ústav AV âR byl jedi-
nou v soutûÏi zastoupenou badatelskou institucí
z oblasti humanitních a sociálních vûd) svûdãí
o tom, Ïe pfied nûkolika lety nastoupená cesta k vy-
uÏívání nejmodernûj‰ích informaãních technologií
zaãíná pfiiná‰et ovoce. V˘sledek kombinace „tradiã-
ních“ metod (data pro prezentovan˘ poster byla zís-
kána klasick˘m archivním v˘zkumem) a témat (et-
nické a národnostní sloÏení ãesk˘ch zemí v epo‰e
tradiãní kultury vÏdy patfiilo k frekventovan˘m otáz-
kám, byÈ právû v˘zkum ÎidÛ byl z mnoha dÛvodÛ
opomíjen) národopisného v˘zkumu s analytick˘mi
a prezentaãními nástroji GIS byl jednoznaãnû oce-
nûn odborníky z disciplín, ve kter˘ch je zcela bûÏné
hodnotit dosaÏené v˘sledky v tvrdé mezinárodní
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Mapa profesní
struktury ÎidÛ 
v âechách v letech
1792–1794

Iveta Hnûtynková
pfiebírá cenu za svou
doktorskou práci.

komparaci. Ukazuje se tak, Ïe na‰e etnologie není,
jak b˘vá nûkdy prezentováno, „zaostalá“ ãi „paro-
chiální“ a mÛÏe obstát i v ostré konkurenci s tech-
nick˘mi a pfiírodovûdn˘mi obory. A staãí k tomu po-
mûrnû málo – minimálnû najít odvahu k vyuÏívání
metod, které jsou jen zdánlivû vlastní v˘hradnû
tûmto oborÛm. �

LYDIA PETRÁ≈OVÁ,
Etnologick˘ ústav AV âR, v. v. i.
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BABU·KOVA CENA 2007
JiÏ poãtrnácté udûlily âeská spoleãnost pro me-

chaniku a Jednota ãesk˘ch matematikÛ a fyzikÛ
Babu‰kovu cenu za nejlep‰í práce v oboru poãítaão-
v˘ch vûd pro studenty a mladé vûdecké pracovníky.
Cenu zaloÏil v r. 1994 v˘znamn˘ ãesk˘ matematik Ivo
Babu‰ka, kter˘ od r. 1968 pÛsobí ve Spojen˘ch stá-
tech americk˘ch, nyní v Institute for Computational
Engineering and Sciences, University of Texas, Aus-
tin, TX.Vûdecká rada âVUT udûlila profesoru Babu‰-
kovi v roce 2007 ãestn˘ titul doktor honoris causa.

Cenu profesora Iva Babu‰ky za rok 2007 získal
Ing. David Horák z Fakulty elektrotechniky a in-

formatiky V·B-TU v Ostravû za doktorskou diser-
taãní práci FETI based domain decomposition
methods for variational inequalities. Druhé místo
obsadila RNDr. Iveta Hnûtynková z Ústavu infor-
matiky AV âR, v. v. i., za doktorskou disertaci Krylov
subspace approximations in linear algebraic pro-
blems, kterou obhájila na Matematicko-fyzikální fa-
kultû UK v Praze. Jako tfietí se umístil Ing. Petr Be-
remlijski z Fakulty elektrotechniky a informatiky
V·B-TU v Ostravû s doktorskou disertací VyuÏití
metod nehladké optimalizace v tvarové optimalizaci.

âestná uznání byla udûlena v kategorii diplomo-
v˘ch prací. Rozhodnutím hodnotitelské komise zís-
kal první místo Ing. Josef Otta z Fakulty apliko-
van˘ch vûd ZâU v Plzni, jako druhá se umístila
Ing. Alena Joná‰ová z téÏe fakulty. �

KAREL SEGETH,
Matematick˘ ústav AV âR, v. v. i.
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Pfiedsedovi GA âR prof. Josefu Sykovi jsme po-
loÏili nûkolik otázek:

Jak se zmûnilo vedení Grantové agentury
(ve smyslu obsazení komisí) od posledních
voleb?

V Grantové agentufie âR se kaÏdoroãnû vymûní
jedna tfietina ãlenÛ oborov˘ch komisí (OK), souhrn-
né ãlenství v OK a v tzv. podoborové komisi (POK)
nesmí pfiekroãit dobu ‰esti let. V závûru kaÏdého
roku upozorÀujeme vedení v‰ech institucí, které se
zab˘vají v˘zkumem, aby nezapomnûly dodat návr-
hy na nové ãleny OK a POK. Z návrhÛ pak nové ãle-
ny OK a POK vybírají speciální komise, sloÏené ze
zástupcÛ pfiedsednictva GA âR, Rady pro v˘zkum,
Kontrolní rady GA âR a ze zástupcÛ stávající OK.
Pokud nûkdo nebyl vybrán v roce následujícím po
zavedení jeho jména do databáze navrhovan˘ch
ãlenÛ OK a POK, mÛÏe se stát, Ïe bude vybrán
v prÛbûhu dvou následujících let, tak dlouho zÛstá-
vá jeho/její jméno v databázi. Pfii v˘bûru nov˘ch ãle-
nÛ dbají komise na rovnomûrné zastoupení jednot-
liv˘ch vûdeck˘ch institucí (vysoké ‰koly, ústavy
AV âR atd.), na zastoupení mimopraÏsk˘ch institu-
cí a zastoupení Ïen. Velmi reprezentativní zastou-
pení Ïen má GA âR v oborov˘ch komisích lékafi-
sk˘ch a spoleãensk˘ch vûd, v r. 2006 zaujaly Ïeny
místa tfií pfiedsedÛ OK z pûti.

Co podle Va‰eho názoru chybí grantov˘m
agenturám pro to, aby stoprocentnû fungovaly?

Grantové agentury nefungují nikde na svûtû sto-
procentnû, pouze se této metû více ãi ménû blíÏí.
Nechci se zab˘vat problémy jin˘ch ãesk˘ch granto-
v˘ch agentur, ostatnû tomu se podrobnû vûnuje
materiál Rady pro v˘zkum a v˘voj s názvem Refor-
ma systému v˘zkumu, v˘voje a inovací v âR. Ná‰
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Jedním ze zpÛsobÛ financování základního v˘zkumu je podpora projektÛ ze v‰ech oborÛ
s celostátní platností prostfiednictvím Grantové agentury âeské republiky.

Ta se zrodila na základû zku‰eností první ãeské grantové agentury AV âR (GA AV) 
a po vzoru zahraniãních agentur financujících vûdu a v˘zkum.

Za dobu své patnáctileté existence pfiidûlila sumu 14 miliard 281 milionÛ korun 
(do konce r. 2007). V souãasné dobû se zamûfiuje i na podporu mlad˘ch vûdeck˘ch

pracovníkÛ a studentÛ doktorského ãi postdoktorského studia. Letos GA âR podpofií 
599 nov˘ch projektÛ základního v˘zkumu ãástkou zhruba 488 milionÛ Kã,

které jsou financovány z kapitoly 321 státního rozpoãtu âR na rok 2008 vyãlenûné 
pro GA âR na úãelovou podporu v˘zkumn˘ch projektÛ.

FINANCOVÁNÍ
ZÁKLADNÍHO V¯ZKUMU

r o z h o v o r

problém, tj. problém GA âR, spoãívá ve stále se
sniÏujícím podílu na‰eho rozpoãtu na v˘dajích stá-
tu na v˘zkum a v˘voj: zatímco v r. 1996 to bylo pfii-
bliÏnû 11 % v˘dajÛ, v souãasné dobû jsme na ne-
cel˘ch 7 %. Samozfiejmû to sniÏuje úspû‰nost
financování grantov˘ch pfiihlá‰ek, která v leto‰ním
roce poklesla pod 25 %. Na‰im vnitfiním problémem
zaãíná b˘t schopnost odolat klientelismu, schop-
nost ubránit se neobjektivnímu prosazování vlast-
ních nebo skupinov˘ch zájmÛ. Není to jen upozor-
nûní Kontrolní rady GA âR, ale i na‰e vlastní
anal˘za, která ukazuje, Ïe zejména role zpravodaje
mÛÏe vést k prosazování vlastních zájmÛ a Ïe nû-
které zájmové skupiny a dokonce instituce mohou
obratn˘m poãínáním zvy‰ovat pravdûpodobnost
získání grantÛ pro sebe. Na fie‰ení tohoto problému
se nyní zamûfiujeme.

Jak˘m zpÛsobem se za poslední roky vyvíjejí
témata návrhÛ jednotliv˘ch projektÛ? Je pro
leto‰ní rok zadáno nûjaké v˘znamné téma?

GA âR není orientována tématicky, nevypisujeme
grantovou soutûÏ na jednotlivá témata. Jsme oriento-
váni na financování základního v˘zkumu a snaÏíme
se o maximálnû objektivní v˘bûr tûch nejlep‰ích
grantov˘ch návrhÛ (tzn. princip bottom-up).

MÛÏete nastínit perspektivu v oboru granto-
v˘ch agentur?

Myslím, Ïe nejlépe ji charakterizuje jiÏ zmínûn˘
materiál Rady pro v˘zkum a v˘voj o reformû. Pokud
bude tato reforma uskuteãnûna tak, jak je navrÏe-
na, mûly by u nás poãínaje rokem 2011 fungovat
pouze dvû grantové agentury s celostátní platností,
tzv. otevfiené grantové agentury: Grantová agentura
âR by mûla financovat základní v˘zkum a Techno-
logická agentura âR by mûla financovat aplikovan˘



v˘zkum. Je to dost podobn˘ princip jako ve velmi
úspû‰ném Finsku, kde základní v˘zkum financuje
Academy of Finland a aplikovan˘ v˘zkum Tekes.

âím by se od sebe mûly li‰it GA âR a GA AV,
aby mûly rÛzné klienty?

Podle návrhu reformy by jako otevfiená, tj. pfií-
stupná v‰em, mûla zÛstat GA âR a GA AV by se
patrnû stala interní agenturou Akademie vûd, tzn.
byla by urãena pouze pro úãelové financování pra-
covníkÛ Akademie vûd. Chápu argument, kter˘m je
odÛvodnûna existence dvou agentur s témûfi stejn˘m
zamûfiením – neúspûch návrhu v jedné mÛÏe b˘t vy-
kompenzován úspûchem u druhé, zvlá‰tû kdyÏ se
jedná o velmi kvalitní návrh. Na druhé stranû musíme
zváÏit, zda máme dost vûdeck˘ch pracovníkÛ na ob-
sazení v‰ech oborov˘ch komisí obou agentur a dost
posuzovatelÛ návrhÛ do obou agentur. Zvlá‰tû v sou-
vislosti s praxí, která se rozmohla v posledních le-
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tech, kdy desítky a desítky návrhÛ jsou v identickém
znûní podány souãasnû do obou agentur pouze na
jin˘ch formuláfiích. Pfiipoãtûte k tomu potom desítky
aÏ stovky tûch, ktefií se návrhy zab˘vají a posuzují je.
Není to pl˘tvání silami, které by mohly b˘t vyuÏity
k nûãemu uÏiteãnûj‰ímu?

Mohl byste porovnat pfiidûlování finanãních
prostfiedkÛ v posledních letech?

Poslední léta rozhodnû nebyla pro obû agentury
léty hojnosti. V loÀském roce mûla GA âR rozpoãet
1,5 miliardy Kã, GA AV hospodafiila s 350 miliony Kã.
V leto‰ním roce máme v GA âR stejn˘ rozpoãet jako
vloni, GA AV rozdûluje na granty 370 milionÛ Kã. Je
tfieba si uvûdomit, Ïe v posledních letech pfiíliv úãe-
lov˘ch prostfiedkÛ rozhodnû nesmûfioval do základ-
ního v˘zkumu. Pro srovnání: v loÀském roce mûl
Národní program v˘zkumu II, zamûfien˘ na financo-
vání aplikovaného v˘zkumu, k dispozici více neÏ
2 miliardy Kã. Byla to v‰ak právû malá úspû‰nost
v oblasti aplikovaného v˘zkumu, která vedla k roz-
hodnutí provést zásadní reformu v˘zkumu a v˘voje,
jak vypl˘vá z materiálu Reforma v˘zkumu, v˘voje
a inovací v âR. �

MARINA HUÎVÁROVÁ
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Vûdecká rada Akademie vûd âR, Grémium pro vûdeck˘ titul 
a komise pro obhajoby doktorsk˘ch disertací v oboru Právní vûdy oznamuje:

Obhajoba doktorské disertaãní práce
Mezinárodní justiãní spolupráce v trestních vûcech – obecné v˘klady

doc. JUDr. Jaroslava Fenyka, Ph.D.,

k udûlení vûdeckého titulu doktor vûd se koná dne 10. bfiezna 2008 ve 13:00 hod.
v Ústavu státu a práva AV âR, v. v. i., Národní 18, Praha 1.

Vûdecká rada Akademie vûd âR, Grémium pro vûdeck˘ titul 
a komise pro obhajoby doktorsk˘ch disertací v oboru Analytická chemie oznamuje:

Obhajoba doktorské disertaãní práce
On the way towards the ideal hydride atomizer for atomic absorption 

and atomic fluorescence spectometry
RNDr. Jifiího Dûdiny, CSc.,

k udûlení vûdeckého titulu doktor vûd se koná dne 12. bfiezna 2008 v 10:30 hod.
v Ústavu analytické chemie AV âR, v. v. i., Vevefií 97, Brno.
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COFUND je schéma, které má podpofiit profesní 
rÛst zku‰en˘ch v˘zkumníkÛ (t. j. s titulem Ph.D.

nebo minimálnû ãtyfimi roky v˘zkumné praxe).V rám-
ci této v˘zvy Evropská komise spolufinancuje roz‰í-
fiení stávajících regionálních nebo národních progra-
mÛ na podporu mobility o transnárodní rozmûr; popfi.
spolufinancuje vznik zcela nov˘ch programÛ podpo-
rujících mezinárodní mobilitu.

Projekty by mûly podávat vefiejné instituce (nebo
soukromé instituce s „vefiejn˘m posláním“), které od-
povídají za financování/fiízení stipendijních programÛ.

V aktuálnû vyhlá‰ené v˘zvû jsou pravidla znaãnû
flexibilní. Komise napfi. nijak nereguluje v˘‰i progra-
mu (poãet udûlen˘ch stipendií/fellowships). Lze v‰ak
oãekávat, Ïe se v budoucích v˘zvách kritéria zmûní.

Pfiíspûvek Evropského spoleãenství bude ãinit 40 %
celkov˘ch nákladÛ programu (zjednodu‰enû: nákla-
dy jsou pfiedev‰ím vyplacená stipendia) a financovat
bude moÏné následující typy stáÏí: outgoing, inco-
ming nebo reintegration (je moÏné vybrat si pouze je-
den typ mobility).

Pokud jde o formu grantu, pfiíspûvek ES bude udû-
lován jako „scale of unit costs“, to znamená, Ïe orga-
nizace stanoví urãitou prÛmûrnou fixní ãástku pfiipa-
dající na jednoho stipendistu (v této ãástce bude
zahrnuto jak stipendium samotné – s ohledem na
moÏn˘ nárÛst bûhem napfi. ãtyfi let trvání programu –,
tak i náklady spojené s reÏií a managementem). Ko-
misi tedy nebudou vykazovány skuteãné náklady.

IRSES je schéma, které podporuje krátkodobou
(max. do jednoho roku) v˘mûnu pracovníkÛ mezi v˘-
zkumn˘mi institucemi v ãlensk˘ch nebo asociova-
n˘ch zemích a institucemi v cílov˘ch tfietích zemích.
Cílové tfietí zemû jsou státy, které mají s EU uzavfie-
nou vûdecko-technologickou dohodu (S&T Agree-
ment), a zemû, které spadají pod Evropskou politiku
sousedství (celkem je jich témûfi 30).

Hlavním cílem akce IRSES není podpofiit primárnû
profesní rÛst v˘zkumníkÛ (jako u v˘zvy COFUND),
ale dlouhodobou spolupráci mezi institucemi. Mini-
mální poãet úãastníkÛ pro v˘zvu IRSES jsou alespoÀ
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Evropská komise vypsala v roce 2008 v rámci 7. RP (Specifick˘ program Lidé) dvû v˘zvy
na nové akce Marie Curie, které v pfiedchozích rámcov˘ch programech neexistovaly. Jde

o schéma COFUND (Co-funding of Regional, National and International Programmes)
a schéma IRSES (International Research Staff Exchange Scheme). Zejména IRSES by

mohl b˘t pro ãeské úãastníky zajímav˘ a vzhledem k tomu, Ïe se jedná o zcela nové v˘zvy
(uzávûrku mají v bfieznu 2008), lze oãekávat relativnû vysokou míru úspû‰nosti.

NOVÉ AKCE MARIE CURIE 
PRO PODPORU MEZINÁRODNÍ MOBILITY

z  B r u s e l u

dvû v˘zkumné organizace z ãlenského nebo aso-
ciovaného státu a jedna organizace ze tfietí, cílové
zemû.

Organizace ucházející se o grant IRSES pfiedloÏí
EK víceleté návrhy spoleãn˘ch programÛ, které se bu-
dou t˘kat krátkodob˘ch v˘mûn zaãínajících nebo zku-
‰en˘ch v˘zkumníkÛ (pfiípadnû i technick˘ch ãi fiídících
pracovníkÛ). Finanãní podpora bude EK poskytována
na období 24–48 mûsícÛ; v˘mûna pracovníkÛ by mûla
trvat 1–12 mûsícÛ.Pracovníci z ãlenského nebo asocio-
vaného státu musí vycestovat do tfietí zemû a naopak
(nejedná se o v˘mûnu v˘zkumníkÛ v rámci EU); není
moÏné vycestovat pouze „jedním smûrem“.

EK bude financovat diety zamûstnancÛ institucí
z ãlenského nebo asociovaného státu – vãetnû cestov-
ného, networking, konferencí (ne platy v˘zkumníkÛ
a také Ïádné pfiímé náklady na v˘zkum); náklady bu-
dou kryty pau‰ální ãástkou 1800 eur na osobu a mûsíc.

Obecn˘m pravidlem je, Ïe EK nebude hradit nákla-
dy institucím z tfietích zemí. Jejich aktivní úãast je
v‰ak zásadní pro úspûch projektu, jelikoÏ v˘mûna
zamûstnancÛ musí b˘t oboustranná.

Nûkteré tfietí zemû se jiÏ rozhodly dedikovat rozpo-
ãet pro své v˘zkumníky, aby se mohli projektÛ IRSES
úãastnit a nemûli problémy s financemi. Konkrétnû
Nov˘ Zéland jiÏ vyãlenil prostfiedky pro ty své v˘-
zkumníky/zamûstnance v˘zkumn˘ch institucí, ktefií
se budou chtít do projektÛ IRSES zapojit. Více infor-
mací najdete na www.frenz.org.nz.

Nûkteré z cílov˘ch tfietích zemí pro schéma IRSES
jsou ov‰em zároveÀ tzv. ICPC zemûmi (International
Cooperation Partner Countries), které mohou za ur-
ãit˘ch okolností pfiíspûvek ES obdrÏet. Proto je moÏ-
né poÏádat Komisi v návrhu projektu o to, aby partner
z cílové tfietí ICPC zemû také dostal pfiíspûvek ES
ve v˘‰i 1800 eur na v˘zkumníka a mûsíc (stejnû
jako ãlenské nebo asociované zemû). Na tento
pfiíspûvek nevzniká nárok, ale je moÏné, Ïe jej Ko-
mise udûlí (vzhledem k tomu, Ïe se jedná o zcela
nové schéma, lze tûÏko odhadnout, jak˘ bude zá-
jem a tedy poÏadavek na pfiíspûvek ES). Teoreticky



je tudíÏ moÏné, Ïe napfiíklad konsorcium skládající
se z ãeského, slovenského a ukrajinského partnera
obdrÏí finance pro v˘mûnu pracovníkÛ v plné v˘‰i.

Dle vyjádfiení Komise je moÏné, aby se napfi. partne-
fii jiÏ existujícího projektu 7. RP ucházeli o projekt
IRSES, a tím financovali v˘mûnu zamûstnancÛ nad rá-
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EU POPRVÉ P¤EDSEDÁ 
NOVÁ âLENSKÁ ZEMù

V oblasti v˘zkumu je slovinskou prioritou pokraão-
vání v budování Evropského v˘zkumného prosto-

ru. Evropskou unii ãeká dal‰í implementaãní cyklus Li-
sabonské strategie, kter˘ bude hlavním tématem jarní-
ho summitu Evropské rady. Slovinci jiÏ oznámili, Ïe
nebudou dûlat Ïádné radikální zmûny. Strategie pro
dal‰í období by se mûla zamûfiit na posilování v˘zkumu
a v˘voje, podporu mal˘ch a stfiedních podnikÛ a vytvá-
fiení flexibilních trhÛ práce. Slovinci zÛstanou vûrni své-
mu mottu a budou se snaÏit vytváfiet co nejvût‰í syner-
gie mezi jednotliv˘mi evropsk˘mi iniciativami na
podporu v˘zkumu, aÈ uÏ se jedná o 7. RP, Eureku ãi
spoleãné technologické iniciativy, v jejichÏ schvalova-
cím procesu bude slovinské pfiedsednictví pokraãovat,
stejnû tak jako v pfiípravách Evropského technologické-
ho (a inovaãního) institutu.

Dále se pfiedsednictví zamûfií na v˘zkumné infra-
struktury, kde bude dÛleÏitou otázkou propojování
zdrojÛ ze strukturálních fondÛ, komunitárních progra-
mÛ a národních zdrojÛ. V tomto duchu se také pone-
se poselství konference Research Infrastructures
and their Structural Dimension in the European Re-
search Area, která se uskuteãní od 9. do 10. bfiezna
2008 ve slovinském Brdo. Mûli by na ní vystoupit
pfiedstavitelé institucí, kter˘m se dafií vytváfiet syner-
gie z tûchto zdrojÛ financování. Slovinci chtûjí navíc
zdÛraznit dÛleÏitost pfiístupu mal˘ch a stfiedních pod-
nikÛ k tûmto infrastrukturám.

Jako dal‰í prioritu si Slovinci vytyãili postavení Ïen
ve vûdû. V této otázce se chtûjí zamûfiit na cel˘ Ïivot-

ní cyklus kariéry v˘zkumného pracovníka. Pomocí
pfiíkladÛ z praxe chtûjí ukázat, Ïe lze skloubit rodinn˘
Ïivot s v˘zkumnou kariérou. Integrovan˘ pfiístup ze-
jména k v˘zkumn˘m pracovníkÛm-Ïenám mÛÏe na-
pomoci k vytváfiení evropského v˘zkumného prosto-
ru, kde je efektivní v˘zkumná síla jedním z pilífiÛ.

Západní Balkán je prioritou z hlediska stabilizace,
ale také z hlediska v˘zkumn˘ch partnerství. Slovin-
sko se hodlá zasadit o vût‰í zaãlenûní subjektÛ z této
geografické oblasti do projektÛ 7. RP. I proto se bû-
hem pfiedsednictví sejde tzv. fiídící platforma pro v˘-
zkum v zemích západního Balkánu.

Mezi horizontální aktivity dále kromû vytváfiení sy-
nergií patfií podpora vût‰ího zapojení mal˘ch a stfied-
ních podnikÛ do rámcového programu a jejich spolu-
práce s vût‰ími firmami a v˘zkumnû vzdûlávacími
institucemi. DÛleÏit˘m cílem pfiedsednictví je také
mobilita napfiíã sektory, a zejména napfiíã soukromou
a státní sférou.

V neposlední fiadû chtûjí Slovinci podpofiit imple-
mentaci Strategick˘ch v˘zkumn˘ch agend evrop-
sk˘ch technologick˘ch platforem a také jejich národ-
ních protûj‰kÛ.

Ve‰keré informace o dal‰ích prioritách, akcích pfied-
sednictví a pod. naleznete na oficiálních stránkách slo-
vinského pfiedsednictví www.eu2008.si. �

TÁ≈A PERGLOVÁ, 
CZELO – âeská styãná kanceláfi pro VaV, Brusel,

Technologické centrum AV âR

Slovinsko je první novû pfiistoupiv‰í zemí, která se ujala pfiedsednictví v Radû EU,
a to 1. ledna 2008. Mezi jeho hlavní priority patfií: ratifikace Lisabonské smlouvy ãlensk˘mi
zemûmi, dal‰í implementaãní cyklus Lisabonské strategie, energetika a klimatické zmûny,
stabilita západního Balkánu a propagace dialogu mezi kulturami, vírami a tradicemi.
Motto slovinského pfiedsednictví – slovní hfiíãka SI.NERGY FOR EUROPE 
– vyjadfiuje spolupráci mezi ãlensk˘mi zemûmi, obory, kulturami a obãany 
a vzájemné propojování aktivit k vytváfiení synergií.

mec projektu stávajícího. Podrobné informace o obou
v˘zvách najdete na www.cordis.europa.eu/fp7/calls. �

MARIE KOLMANOVÁ,
CZELO – âeská styãná kanceláfi pro VaV, Brusel,

Technologické centrum AV âR
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Franti‰ek Îení‰ek,
Císafi Franti‰ek 

Josef I., 1894,
258 x 181 cm

o suverénní zvládnutí principÛ pozdního akademis-
mu. Tento léta nepublikovateln˘ obraz, uchovan˘ zá-
sluhou respektu kontinuity Hlávkovy fundace, je dnes
souãástí prostor Akademie vûd âR. K obrazu existují
portrétní studie a varianta v˘sledného obrazu, dnes
uloÏená ve sbírkách Historického ústavu Armády
âR. V souvislosti s osobností jeho objednavatele Jo-
sefa Hlávky má portrét císafie svoji hlubokou logiku.
Hlávkovo rodinné zázemí, léta studií, kariérní ambice
c. k. vrchního stavebního rady a fií‰ského a zemské-
ho poslance i zku‰enost vídeÀské reality a kontakty
s fiadou osobností z okruhu dvora a ústfiední vlády jej
utvrdily v loajálním postoji vÛãi habsburskému domu.
Pozdûji mu to bylo vyãítáno, a tak napfiíklad nebyl po
roce 1918 odhalen jiÏ pfiipraven˘ pomník od Josefa
Mafiatky na pfiedpolí nového mostu nesoucího mece-
ná‰ovo jméno.

Na platformû této loajality Hlávka po léta systematic-
ky a takticky pracoval a hledal spojence pro naplnûní
sv˘ch mecená‰sk˘ch zámûrÛ. Jedním z nich byla
i my‰lenka v ãeském jazyce fungující a ãeské osob-
nosti sdruÏující ústfiední vûdecké a umûlecké instituce.
Bez laskavého souhlasu císafie byl vznik obdobného
zámûru v rámci tehdej‰ího Rakousko-Uherska nemys-
liteln .̆ Ve sloÏitém období antagonistick˘ch ãesko-nû-
meck˘ch vztahÛ a po fiadû zákulisních jednání a inter-
vencí, které trvaly 15 let, nakonec sympaticky
tvrdohlav˘ Hlávka uspûl. Zakládací listinu âeské aka-
demie pro vûdy, umûní a slovesnost císafie Franti‰ka
Josefa stvrdilo sv˘m podpisem „Jeho císafiské a krá-
lovské apo‰tolské veliãenstvo“ dne 23. ledna 1890,
evidentnû pod Hlávkov˘m vlivem v ãeském jazyce
jako Franti‰ek Josef I. �

JI¤Í T. KOTALÍK,
Akademie v˘tvarn˘ch umûní

CÍSA¤
FRANTI·EK JOSEF I.

FRANTI·EK ÎENÍ·EK, 1894
Portrét mocnáfie-protektora logicky musel b˘t
dominantní souãástí v˘zdoby zasedací místnosti
âeské akademie pro vûdy, umûní a slovesnost,
etablované kdysi v prostorách historické budovy
Národního muzea. ProtoÏe ‰lo o ãeskou akademii,
jeho autorem musel b˘t ãesk˘ umûlec a ãlen této
instituce. Josef Hlávka pro tento úkol vybral
malífie Franti‰ka Îení‰ka (1849–1916), kter˘ patfiil
k nejznámûj‰ím a nejpopulárnûj‰ím umûlcÛm 
své doby.

JiÏ bûhem studií na Akademii v˘tvarn˘ch umûní
pfievy‰oval Îení‰ek sv˘m pfiirozen˘m talentem

spoluÏáky a vrstevníky v ateliéru, napfi. Al‰e, BroÏíka,
Li‰ku ãi Tulku. Bravurní lehkost kresby i v˘razné kolo-
ristické schopnosti konvenovaly tehdej‰í akademické
módû, a proto se Îení‰ek stal i malífiem mimofiádnû
oblíben˘m a obchodnû úspû‰n˘m. Byl favoritem sv˘ch
profesorÛ Josefa Trenkwalda a Jana Sweertse, ktefií jej
pfiizvali k realizaci fiady fresek. Jako kometa zazáfiil pfii
soutûÏi na v˘zdobu Národního divadla, pro které vy-
tvofiil sérii obrazÛ múz na stropu hledi‰tû, pÛvodní opo-
nu zniãenou poÏárem a soubor alegorick˘ch obrazÛ
ve foyer. O Îení‰kovû bezbfiehé ambicióznosti svûdãí
trapná historie s Al‰ov˘mi lunetami pro Národní diva-
dlo. S ohledem na krátk˘ ãas pro provedení vyzval
Ale‰ svého pfiítele Îení‰ka nezi‰tnû ke spolupráci.Ten
jej v‰ak intrikami postupnû z realizace bezohlednû vy-
tlaãil a pfiivlastnil si dokonce i duchovní autorství celé-
ho slavného lunetového cyklu Vlast. Pro Mikolá‰e Al‰e
to bylo trpké zklamání a Ïivotní otfies, kter˘ jej odradil
od úmyslu vûnovat se historické malbû a nasmûroval
jej definitivnû na dráhu kreslífie a ilustrátora.

Spoleãensky i finanãnû mnohem úspû‰nûj‰í Franti-
‰ek Îení‰ek se zatím stal hvûzdou salonního nebe
a úspû‰n˘m malífiem portrétÛ a historick˘ch ÏánrÛ,
z nichÏ nejpopulárnûj‰í byl barvotiskov˘mi reprodukce-
mi zpopularizovan˘ v˘jev Oldfiicha a BoÏeny. Pedago-
gicky pÛsobil na umûleckoprÛmyslové ‰kole. V rámci
reformy malífiské Akademie, kterou Josef Hlávka osob-
nû inicioval, prosadil u císafie a finanãnû zabezpeãil,
povolal roku 1896 Îení‰ka spolu s BroÏíkem a Hynai-
sem do novû zformovaného profesorského sboru, ve
kterém Îení‰ek pÛsobil aÏ do své smrti.

Úkolu realizovat oficiální portrét mocnáfie se Franti-
‰ek Îení‰ek podjal se ctí. Císafisk˘ majestát pojednal
v barevné fraktufie drapérie a své imperiální pojetí opfiel



Smetana pocházel ze Svobodn˘ch DvorÛ u Hrad-
ce Králové, z dosti poãetné rolnické rodiny

(sám zmiÀoval vzdálené pfiíbuzenství s Bedfiichem
Smetanou). Po reálce studoval na praÏské techni-
ce. Absolvoval ji v roce 1908, doktorem technic-
k˘ch vûd se stal 13. ãervence 1911 prací Studie
pohybliv˘ch jezÛ. Je‰tû pfied válkou se mu díky sti-
pendiím z Hlávkovy nadace podafiilo roz‰ífiit si
vzdûlání studijními pobyty ve v˘zkumn˘ch ústa-
vech hydrologick˘ch v Nûmecku a ve Francii – zís-
kal tam inspiraci pro zaloÏení obdobné instituce
také ve své vlasti.

V kariéfie v oboru vodního hospodáfiství plynule
pokraãoval – zahájil ji asistenturou u prof. Klíra,
v roce 1911 se stal praktikantem v Komisi pro úpra-
vu fiek praÏského místodrÏitelství a odtud pfie‰el do
hydrologického oddûlení, kde zÛstal aÏ do konce
roku 1919. Tehdy byl povolán na ministerstvo vefiej-
n˘ch prací do tzv. vodohospodáfiského odboru, aby
pomohl se zaloÏením celostátního ústavu v novém
státû, jenÏ mûl nahradit obdobn˘ ústav vídeÀsk˘; od
záfií 1920 byl ustaven zástupcem pfiednosty zfiizo-
vané instituce. Státní ústav hydrologick˘ pak v pod-
statû vedl, pfiednostou byl definitivnû ustaven v roce
1928; vedle nûj zfiídil i V˘zkumn˘ ústav hydrotech-
nick .̆ Tato aktivita byla dovr‰ena v roce 1930, kdy
byly podle jeho projektu dobudovány spojené Stát-
ní ústavy hydrologick˘ a hydrotechnick˘ T. G. Masa-
ryka v Podbabû.

Na âeském vysokém uãení technickém pokraão-
val od habilitace v roce 1925 (spisem Mechanická
podobnost v hydromechanice) aÏ o jedenáct let po-
zdûji jmenováním fiádn˘m profesorem hydrauliky,
hydrologie a úprav vodních tokÛ. Tehdy také na
âVUT pfie‰el, ale nadále byl povûfien fiízením od-
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born˘ch prací obou ústavÛ a také tu se studenty
praktikoval. Na technice mohl dlouho zÛstat i bû-
hem okupace a po pÛlroãní pauze se hned v kvûtnu
1945 vrátil. PÛsobil pak jako dûkan ãi prodûkan vy-
soké ‰koly inÏen˘rského stavitelství âVUT.

Profesor Smetana se v˘znamnû zapsal také pfii
zakládání âeskoslovenské akademie vûd; byl ãle-
nem vládní komise pro její vybudování. Nicménû
mezi prvními jmenovan˘mi akademiky nebyl, byl
zvolen „aÏ“ 23. listopadu 1953. Od poãátku v‰ak
vedl v Akademii Laboratofi, posléze Ústav pro vodní
hospodáfiství, resp. pro hydrodynamiku, a pÛsobil
také jako pfiedseda technické sekce, a tudíÏ i ãlen
prezídia âSAV.

Zásadní uznání v‰ak získal svou prací uÏ bûhem
let první republiky, byl ãlenem âeskoslovenské ná-
rodní rady badatelské, Masarykovy akademie prá-
ce ãi âeské akademie vûd a umûní; byl cenûn i na
mezinárodním poli – v Association Internationale
d’Hydrologie, Union Internationale de Géodesie et
Géophysique (byl místopfiedsedou i pfiedsedou)
a dal‰ích korporacích.

Bûhem své profesní kariéry se Jan Smetana vû-
noval dvûma liniím: jak svému pÛsobení na techni-
ce, tak vedení hydrologick˘ch ústavÛ a dovedl tyto
sloÏky dobfie propojit. Byl opravdu úspû‰n˘m orga-
nizátorem, sv˘m zpÛsobem ale i vizionáfiem – pa-
mûtníci si mohou patrnû je‰tû dnes vzpomenout na
velké plány, které v Akademii v padesát˘ch letech
pfiedkládal a velkoryse v nich ve sv˘ch pfiedstavách
mûnil podobu cel˘ch území. �

HANA BARVÍKOVÁ,
MasarykÛv ústav a Archiv AV âR, v. v. i.

JAN SMETANA
(1883–1962)

Vzhledem ke své profesi a v˘zkumnému zamûfiení
se Jan Smetana narodil do zvlá‰È vhodné doby.
Jeho hydrologické plány byly vyvolány
spoleãenskou objednávkou a mohly se o ni opfiít.
K dispozici byly nejen dostateãné technické
podmínky a poznatky, k nimÏ v˘znamnû pfiispûl,
ale mohly b˘t soustfiedûny i nemalé finanãní
prostfiedky a ochota státního aparátu investovat, protoÏe velké vodní stavby
mohly b˘t pofiízeny pouze z centrálních zdrojÛ. Pfiehrady byly ostatnû 
od nástupu poúnorového reÏimu jedním z nepfiehlédnuteln˘ch dobov˘ch
hesel, prezentovan˘ch jako v˘razná pfiednost socialistického reÏimu.
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Aprávû Jan Werich s Jifiím Voskovcem byli prota-
gonisty kfitûn˘mi v Sovov˘ch ml˘nech 8. listopa-

du loÀského roku. Jejich korespondenci, doposud ni-
kdy nevydanou, uspofiádal díky své naprosto v˘ji-
meãné obûtavosti prof. Ladislav Matûjka. To v‰ak
mohl uskuteãnit jedinû zásluhou paní Medy Mládko-
vé, která získala svolení k publikaci archivních doku-
mentÛ, jeÏ prof. Matûjka dojíÏdí pfiepisovat do Gotlie-
bova archivu v Bostonu. K vydání nyní pfiipravuje
poslední ãást tfiísvazkového projektu.

Prof. Ladislav Matûjka z University of Michigan
v USA pfievzal dne 31. fiíjna 2007 âestnou oborovou
medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologick˘ch
a filosofick˘ch vûdách. Pfii této pfiíleÏitosti nav‰tívil
i redakci Akademického bulletinu, aby poskytl rozhovor.

Pane profesore, jiÏ od roku 1948 Ïijete v zahra-
niãí. Co pro Vás ocenûní, jeÏ jste v Akademii vûd
âR pfievzal, znamená?

Jsem skuteãnû zvlá‰È poctûn tím, Ïe to je Dobrov-
ského medaile. Josef Dobrovsk˘ mûl pro mû od útlého
mládí velik˘ v˘znam a ten jsem si prohloubil, kdyÏ jsem
musel jeho dílo detailnû studovat v souvislosti se svou
rolí kritika knihy Edwarda Keenana, harvardského pro-
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„Listina nositelÛ
medaile 

J. Dobrovského 
mi velmi imponuje,“
fiekl nám L. Matûjka 

pfii náv‰tûvû 
v redakci.

fesora, kter˘ Dobrovského podezfiívá, Ïe je padûlate-
lem Slova o pluku Igorovû. Obdivuji, jak v konfliktu s na-
cionalisty 18. století Dobrovsk˘ odolával levnému naci-
onalismu. Jak zÛstal vzorem kritika. Bez kritiky by
nebylo vûdy.Pro tuto kritiãnost ho mûl rád Masaryk.Pro
mû Dobrovsk˘ mnoho znamenal, a tak jsem byl pfie-
kvapen ,̆ Ïe jsem právû dostal cenu, která nese jeho
jméno. Shodou okolností má Dobrovsk˘ pfied tzv.Weri-
chov˘m domem, tedy vlastnû nosticovské vile, sochu,
protoÏe tam Ïil kritick˘ch dvacet let.To znamená po ná-
vratu z Ruska, kdy ãekal, co se zjistí právû o zmínûném
Slovu o pluku Igorovû. BohuÏel se nikdy nic bliÏ‰ího ne-
dozvûdûl. MoÏná by se b˘val dozvûdûl v knize Joseph
Dobrovsky and the Origins of the „Igor Tale“ od E. Kee-
nana, kterého tu cituji, ale mûl bych b˘t opatrn˘: jednak
je mÛj pfiítel, ale pfiisuzuje mi v ní zásluhy, o které moc
nestojím. Ona se mu ta kniha moc nepovedla, pfiestoÏe
je nesmírnû erudovaná. A kdyÏ vy‰la, pfiivezl jsem ji
do âech, pfiedal panu Vavfiínkovi, kter˘ je zrovna na
seznamu nositelÛ Dobrovského ceny pfiede mnou
– listina lidí, ktefií tuto cenu dostali, mi imponuje
a jsem velmi rád, Ïe jsem v této fiadû. Zaãíná bájeã-
n˘m Vladimírem ·milauerem. KdyÏ jsem byl v roce
1938 na Filozofické fakultû, pÛsobil na ní jako profe-
sor staroslovûn‰tiny, jeÏ se pro mû stala základním
hlavním oborem, ve kterém jsem pracoval. Vydávání
knih, o nûmÏ jsme mluvili, i bohemistické pfiíspûvky
pro mû vÏdy byly okrajovou záleÏitostí.

Po odchodu z âeskoslovenska jste Ïil do roku
1954 ve ·védsku, kde jste, pokud vím, pÛsobil ve
slavistick˘ch studiích v Lundu. Na americk˘ch
univerzitách jste staroslovûn‰tinu a slavistiku
pfiedná‰el aÏ do r. 1989. Nyní houÏevnatû pracuje-
te na vydávání korespondence Voskovce a Weri-
cha, kterou spolu vedli pfies Ïeleznou oponu. Na-
kolik jejich dopisy zobrazují „dohled“ nad lidmi,
ktefií zÛstali v republice?
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Snad ani nelze dosáhnout lep‰í symboliky neÏ dva nev‰ední kfity knih, které svûdãí
o historii a jejích aktérech prostfiednictvím dopisÛ, zarámovat do expozice svûteln˘ch
obrazÛ amerického vûdce ãeského pÛvodu Franka Maliny v praÏském Muzeu Kampa.
Do smyãky souvislostí mÛÏeme vstoupit hned skuteãností, Ïe zahájení v˘stavy prÛkopníka
kinetického umûní, kter˘ b˘vá nûkdy naz˘ván kmotrem amerického vesmírného programu,
bylo souãástí programu T˘dne vûdy a techniky 2007. Ov‰em Malinova tvorba se ãeskému
publiku poprvé pfiedstavila jiÏ v roce 1966, kdy jeho v˘stavu otevíral Jan Werich.

DOMOV – EXIL
– VùDA – UMùNÍ

k u l t u r a  a  s p o l e ã n o s t



Na korespondenci V&W mû i vût‰inu ãtenáfiÛ pfie-
kvapilo, Ïe dosvûdãuje tragédii exilu! KaÏd˘ sv˘m
zpÛsobem trpûl. Voskovec na jedné a Werich na dru-
hé stranû. Dokonce i takového experta na Wericha,
jak˘m je dr. Vladimír Just, pfiekvapilo, co se o nûm
z korespondence s Voskovcem dozvídá. Ukazuje se,
Ïe V&W zÛstali spolupracovníky aÏ do poslední chví-
le. Téma spolupráce pfievládlo a pfietrvalo. Je aÏ do-
jemné, jak se vlastnû v posledních letech pfied jejich
smrtí vzájemnû potfiebovali.

Pokud se Werichovi podafiilo psát zvenku, psal ji-
nak neÏ tady odsud. Dokonce to bylo tak, Ïe kdyÏ
Voskovec psal Werichovi do ciziny, tfieba do Vídnû,
Werich dopisy, které dostal ve Vídni, vracel do Ame-
riky, aby je Voskovec archivoval, protoÏe je nechtûl
vozit domÛ, aby mu je nesebrali. TakÏe zÛstává onen
dvojí pohled, v nûmÏ se odráÏí, jak jsou Werich i Vos-
kovec podivuhodnû ãestní lidé, ktefií si spí‰ dûlají le-
graci, neÏ aby podvádûli. Humor jim pomáhal pfieÏít.
Musím fiíct, Ïe obraz zpÛsobu, jak se tu Ïilo, z jejich
korespondence vypl˘vá. Pfiidává na intenzitû svûdec-
tví, jaká bída tady byla a jak lidé museli trpût. I kdyÏ
to utrpení bylo latentní. Mám dojem, Ïe to je právû
dÛvod, proã zde jejich korespondence mûla takov˘
úspûch.

K Va‰emu ocenûní dala popud Spoleãnost pro
vûdu a umûní. V Americe jste byl nûkolik let jejím
místopfiedsedou…

Ano, to bylo v poãátcích Spoleãnosti. ¤adu let jsem
redigoval ãasopis a kromû toho jsem nastartoval edi-
ci, v níÏ jsem vydal SeifertÛv pfieklad Morového slou-
pu. Dva roky poté Jaroslav Seifert dostal Nobelovu
cenu. Také jsem dvojjazyãnû vydal Devût elegií Jifiího
Ortena. Na obálce knihy je fotografie, kterou jsem
sám pofiídil v umrlãí komofie. KdyÏ byl Orten zabit,
známí mû tam poslali, ov‰em musel jsem pfiedstírat,
Ïe jsem taky Ïid, abych se dostal dovnitfi. BohuÏel
jsem dal knihu pfied ãasem kolegovi Kisilovi netu‰e,
Ïe to je poslední exempláfi.

�

Malinovy mûnící se obrazy opût vytvofiily v pokra-
ãující smyãce souvislostí kulisu 19. prosince

2007 kfitinám dal‰í korespondence za Ïeleznou oponu.
Tentokrát byli odesilatelé i adresáti pfiítomni: ‰lo totiÏ
o korespondenci mezi Václavem Havlem a Franti‰kem
Janouchem z let 1978–2001. Podobnû jako dopisy
V&W byly i tyto pochopitelnû peãlivû archivovány „ven-
ku“, ve ·védsku u prof. Janoucha, jehoÏ zásluhou i vy-
cházejí. Jako dÛleÏité svûdectví doby zÛstaly autentic-
ké, bez úprav, aby nejen dokumentovaly dobovou
realitu, ale také v˘voj jednotliv˘ch postav.

Prof. Franti‰ek Janouch, v˘znamná osobnost
ãeského exilu, zakladatel a pfiedseda Nadace
Charty 77, ãlen Akademického snûmu AV âR, ve‰el
do povûdomí ‰iroké vefiejnosti asi nejvíc úspû‰n˘m
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Václav Havel
s Franti‰kem
Janouchem 
pfii prezentaci
knihy v Muzeu
Kampa

projektem Leksellova gama noÏe. Nadace v‰ak mj.
podporovala nadané studenty a k této oblasti smûfio-
vala i má otázka.

Pane profesore, proã uÏ nepokraãuje vzdûlávací
projekt Astra?

Projekt Astra jsem na poãátku 90. let velice podporo-
val, domníval jsem se, Ïe by nám podobnû jako u pro-
jektu Mí‰a podniky vûnovaly nûjaké prostfiedky, aby-
chom mohli vyhlásit roãní nebo pÛlroãní stipendia.
Taková stipendia zavedl i T. G. Masaryk. Vûfiili jsme, Ïe
máme jméno a dÛvûru lidí, ale nepodafiilo se nám pfie-
svûdãit vût‰í podniky, aby na vzdûlání svûfiovaly peníze,
Ani kdyÏ jsem jim vysvûtloval, Ïe je to v jejich vlastním
zájmu. Vedení firem nechtûlo sly‰et otázku, co budou
vyrábût, kdyÏ nebudou mít inÏen˘ry? Se vstupem do
Evropské unie se situace zlep‰ila, dnes fungují nejrÛz-
nûj‰í projekty, jako napfi. Erasmus, Sokrates atd.

Stále se diskutuje o reformû ‰kolství, jaké
reformy potfiebujeme?

O tom bychom mohli hovofiit dlouho, museli bychom
si klást jednotlivé dílãí otázky, abychom na nû mohli od-
povídat. Obecnû mû stra‰í v‰eobecn˘ úpadek ‰kolství.
Nevím, zda mû nestra‰í víc v‰eobecn˘ úpadek morál-
ky, dûsí mû neschopnost státu udûlat pofiádek v zá-
kladních vûcech, dûsí mû rozklad soudnictví a policie
a jejich neschopnost vyfie‰it nûjakou kauzu. V‰echny
politické strany v Parlamentu by mûly urychlenû hledat
systémové chyby, provést anal˘zu a pouãit se.

Lze toto pouãení hledat tfieba i v právû vydané
korespondenci, najdou se podobnosti, nebo je
doba diametrálnû odli‰ná?

Doba, kdy jsme psali tyto dopisy, byla od dne‰ní dia-
metrálnû odli‰ná. Nám ‰lo o pfieÏití ãeské a slovenské
kultury, o udrÏení nezávislého my‰lení a zaji‰tûní nej-
základnûj‰ích Ïivotních podmínek pro pronásledované
intelektuály. Nemûli jsme Ïádnou moc, pouze odpovûd-
nost, pouze své svûdomí. V nûãem byla na‰e úloha
snad „lehãí“.Ve skuteãnosti v‰ak byla mnohokrát obtíÏ-
nûj‰í: snaÏili jsme se zachránit ãeskou kulturu a ãeské
my‰lení pfied genocidou. Museli jsme si vymyslet meto-
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ma udûlat a nakonec je‰tû i pfiesnû vyúãtovat.

�

V období Ïelezné opony dala inteligence ãeského
pÛvodu vzniknout Spoleãnosti pro vûdy a umû-

ní. Proto uzavírám smyãku domov – exil – vûda –
umûní otázkou pro pfiedsedkyni PraÏské skupiny
SVU doc. Alenu Morávkovou.
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Meda Mládková 
pfii pfiedávání

Dobrovského medaile 
Ladislavu Matûjkovi 

v pracovnû
pfiedsedy AV âR

PraÏskou skupinu SVU
vede Alena Morávková.

V souãasném globalizovaném svûtû, kde se
klade dÛraz na multikulturní spoleãnost, na stírá-
ní rozdílÛ, musí b˘t udrÏení tradic je‰tû obtíÏnûj‰í,
neÏ tomu bylo dfiív, kdy se rÛzné skupiny lidí
vymezovaly a drÏely pfii sobû…

Urãitû. My s tím tady nemáme aÏ tolik zku‰eností.
U nás je spoleãnost v˘luãná ve smyslu urãitého dru-
hu, ale jiné skupiny ve svûtû s tím problém mají. Blí-
Ïe se o tom zatím nemluvilo.

Jednou za dva roky se pofiádají pravidelné svûtové
kongresy, na nûÏ jsme pfiispûli pfiíspûvky, odborn˘mi
referáty a úãastí. Na na‰e území pochopitelnû zahra-
niãní âe‰i a Slováci velice rádi jezdí, kongresy se ko-
naly v Praze, Brnû, Plzni, Olomouci, âesk˘ch Budû-
jovicích, v‰echny pod zá‰titou místních univerzit. Ten
leto‰ní bude 8.–14. záfií 2008 v RuÏomberoku pod
zá‰titou tamní Katolické univerzity.

Pfii Karlovû univerzitû se pravidelnû koná T˘den
zahraniãních âechÛ. Podílíte se na této aktivitû?

Ano, spolupracujeme s rÛzn˘mi institucemi, napfi.
Úfiadem vlády, âeskoslovensk˘m ústavem zahraniã-
ním, ministerstvem zahraniãí, se Senátem a v první
fiadû s AV âR, která nám poskytuje prostor. K T̆ dnu
zahraniãních âechÛ pfiispíváme programem, pro jeho
úãastníky jsme uspofiádali ve Vald‰tejnském paláci
koncert atd. Udûlujeme Ceny SVU Praha na‰im i za-
hraniãním vûdcÛm a umûlcÛm, ktefií se zaslouÏili o ães-
kou kulturu i o její dobré jméno v zahraniãí. Vydáváme
sborníky, první se jmenoval Po‰tovní schránka domov
a obsahoval drobné prózy exilov˘ch autorÛ první vlny,
práce exilov˘ch autorÛ druhé vlny vy‰la pod názvem
Lidé v mlze. Chystáme sborník studií prof. Ladislava
Matûjky, laureáta ceny SVU Praha z roku 2002.

�

Smyãku souvislostí domov – exil – vûda – umûní
opustím opût v Sovov˘ch ml˘nech. Neb˘t neuvûfiitelnû
stateãné a silné Ïeny, paní Medy Mládkové, nebylo by
ani Muzeum Kampa, ani svûdectví o rozdûleném Ïivotû
nerozluãné dvojice V&W, jehoÏ tfietí díl by se mûl ãtená-
fiÛm pfiedstavit je‰tû letos. �

MARINA HUÎVÁROVÁ

Co je cílem SVU poté,
kdyÏ pominuly prvotní dÛ-
vody její existence?

Nynûj‰ím cílem je sdru-
Ïovat v‰echny, kdo mají zá-
jem o ãeskou nebo sloven-
skou problematiku. Zvlá‰tní
pozornost pochopitelnû vû-
nujeme mlad˘m lidem, sna-
Ïíme se podchytit napfi. stu-
denty v zahraniãí a nov˘m
trendem spoleãnosti bude
pozornost a pomoc lidem,
ktefií v zahraniãí pracují.

Také se snaÏíme pomoci tûm, kdo chtûjí vyjet ven,
nabídnout tfieba kontakty na poboãky SVU v zahra-
niãí, které pomohou usadit se nebo získat pracovní
ãi studijní pfiíleÏitost. UdrÏujeme kontakty se zahra-
niãní vûdou a umûním, ale samozfiejmû pfiedev‰ím
s âechy a Slováky v rámci vûdních a umûleck˘ch
oborÛ.

U zrodu PraÏské skupiny stál tehdej‰í pfiedseda
AV âR prof. Rudolf Zahradník. Pochopitelnû v‰ak
spolupracujete se zahraniãními skupinami…

Jsme v neustálém kontaktu. Dlouhá léta vedl orga-
nizaci SVU v USA dr. Miloslav Rechcígl. Nynûj‰í
prezident SVU dr. Karel Ra‰ka s nov˘m generálním
tajemníkem, prof. ZdeÀkem Davidem z Ameriky se
zúãastnil prvního podveãera v podzimním cyklu, je-
hoÏ hostem byl prof. Pavel Jurkoviã s pfiedná‰kou
Na cestách s hudbou a k hudbû. Pfiítomen byl téÏ
prof. Matûjka, aby se seznámil s na‰í skupinou,
a pfii‰la paní Dana Seidlová ze ·v˘carska – vnuãka
Jifiího Stanislava Gutha-Jarkovského –, jejíÏ kníÏku
vzpomínek Zrcadlo mé du‰e jsme pfii této pfiíleÏitosti
prezentovali.

Trendem doby je nechuÈ se organizovat. Máte
„dorost“, je zájem o ãlenství? 

Je faktem, Ïe potomci zahraniãních âechÛ uÏ se
tolik nezajímají o problematiku SVU, Ïe uÏ vrostli do
prostfiedí, kam se narodili. Spoleãnost stárne a vût‰i-
na ãlenÛ jsou seniofii. Získat mladé lidi je potíÏ, mám
zku‰enost i z jin˘ch podobn˘ch organizací, Ïe se ne-
chtûjí organizovat, nemají zájem.

FO
TO

:D
O

RO
TH

EA
 B

YL
IC

A,
AR

CH
IV

 S
Sâ

FO
TO

:M
AR

KÉ
TA

 P
AV

LÍ
KO

VÁ
,A

RC
HI

V 
SS

â



Projekt Historického atlasu mûst âeské republiky
je od svého zrodu v první polovinû 90. let 20. sto-

letí koncipován analogicky jako historické atlasy mûst
v ostatních zemích stfiední (Rakousko, Nûmecko, Pol-
sko) a západní Evropy (napfi. Velká Británie, Francie);
koordinátorem je Commission Internationale pour
l’Histoire des Villes (http://www.historiaurbium.org/).
Historické atlasy mûst slouÏí v prvé fiadû ke srovnáva-
címu studiu mûst a mûstského osídlení, pfiiãemÏ kaÏ-
d˘ svazek v souladu se základní koncepcí shrnuje
a prezentuje dûjiny mûsta v historick˘ch, urbanistic-
k˘ch, hospodáfisk˘ch, demografick˘ch, politick˘ch
i kulturních souvislostech.

Koncepce jednotliv˘ch národních atlasÛ vychází
– pfii respektování obecn˘ch trendÛ a zachování moÏ-
nosti komparativního studia mûstské problematiky v ‰i-
rokém mûfiítku – z lokálních specifik. Tomu odpovídá
jednotná typologie reprodukovan˘ch kartografick˘ch
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Pfiedstavitelé
Chomutova kfití
Historick˘ atlas
svého mûsta.

a ikonografick˘ch pramenÛ. Úvodní listy atlasu pfiiná‰e-
jí pfiehled v˘voje mûsta a akcentují pfiedev‰ím jeho ur-
banistickou sloÏku; samostatn˘ oddíl tvofií bibliografie
k dûjinám pfiíslu‰né lokality (v rozsahu asi 200–250 po-
loÏek). Jádrem atlasu jsou reprodukce map, plánÛ, ve-
dut, leteck˘ch snímkÛ a fotografií mûsta, dále následu-
jí rekonstrukãní mapy (modely krajiny, v˘voj správního
ãlenûní apod.).

Slavnostní kfiest kaÏdé-
ho novû vydaného svazku
atlasu se stal jiÏ tradicí, pfii
níÏ se organizace ujímají
orgány místní samosprávy,
a nejinak tomu bylo i v da-
n˘ch pfiípadech. V˘znam
fiady Historick˘ atlas mûst
âR v obecné rovinû i pfií-
nos pfiíslu‰ného svazku
pro danou lokalitu hodnotí ve struãn˘ch vystoupeních
ãlenové redakãní rady a autorského kolektivu, ale
také pfiedstavitelé mûst.

NejbliÏ‰í svazek Historického atlasu mûst âR, kter˘
vyjde v leto‰ním roce, bude vûnován mûstu Jiãínu. �

ROBERT ·IMÒNEK,
Historick˘ ústav AV âR, v. v. i.

PREZENTACE NOV¯CH SVAZKÒ
HISTORICKÉHO ATLASU MùST âR
Na slavnostních kfitech byly nedávno
vefiejnosti pfiedstaveny dva poslední
vydané svazky fiady Historick˘ atlas
mûst âeské republiky, jejímÏ
vydavatelem a garantem 
je Historick˘ ústav AV âR, v. v. i.
Jedná se o 16. svazek vûnovan˘
Chomutovu a 17. svazek vûnovan˘
Kladnu – oba atlasy vznikaly
soubûÏnû a také jejich prezentace 
se uskuteãnily jen s mal˘m ãasov˘m
odstupem. Dne 6. listopadu 2007
v prostorách historické radnice
v Chomutovû a 5. prosince 2007 
na radnici v Kladnû.

Historick˘ atlas 
v rukou kladenského
primátora Dana Jiránka
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Ústav pro soudobé dûjiny AV âR, v. v. i.,
vypisuje konkursní fiízení na obsazení místa v˘zkumného pracovníka v oddûlení pro dûjiny demokratické transformace po roce 1989.

PoÏadavky: ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání s titulem PhD. ãi jeho ekvivalentu v oboru moderní dûjiny ãi pfiíbuzn˘ch
sociálnûvûdních disciplín; zájem o dûjiny druhé pÛle 20. století a zejména  období po r. 1989;
ochota spolupracovat na t˘movém v˘zkumu; aktivní znalost alespoÀ dvou svûtov˘ch jazykÛ.

Pfiihlá‰ky se strukturovan˘m Ïivotopisem, ovûfiené doklady o dosaÏeném vzdûlání a kvalifikaci s pfiehledem dosavadní praxe
vãetnû soupisu bibliografie, popfi. upfiesÀující dotazy zasílejte písemnû a elektronicky do 14. bfiezna 2008 na adresu:

PhDr. Michal Kopeãek, Ph.D.,
Ústav pro soudobû dûjiny AV âR, v. v. i., Národní 18, 116 91 Praha 1,

e-mail: kopecek@usd.cas.cz
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� smlouvu o spolupráci mezi AV âR a Jihomoravsk˘m krajem;

� pfiidûlení investiãních prostfiedkÛ na nákladné pfiístroje praco-
vi‰tím AV âR v roce 2008.

Souhlasila

� s opatfieními k realizaci usnesení XXXI. zasedání Akademic-
kého snûmu dne 18. prosince 2007;

� s v˘sledky konkurzního fiízení na zahraniãní pracovní cesty
v rámci dvoustrann˘ch dohod pro rok 2008;

� s Memorandem o vûdecké spolupráci mezi AV âR a Akademií
vûd a literatury v Mainzu, SRN;

� se zaloÏením právnické osoby RadioMedic, s. r. o. (Ústav jader-
né fyziky AV âR, v. v. i.);

� s postupem pro podávání Ïádostí o prodlouÏení v˘zkumn˘ch
zámûrÛ pracovi‰È AV âR zahájen˘ch v roce 2005 o jeden rok;

� s tím, aby pfiedseda AV âR pfievzal zá‰titu:

� nad IMEKO TC 2 Symposium on Photonics in Measurements
2008, které se bude konat ve dnech 25. aÏ 26. srpna 2008 v Praze;

� nad mezinárodní konferencí PHOTONICS PRAGUE 2008,
která se bude konat ve dnech 27. aÏ 29. srpna 2008 v Praze;
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Informace ze 41. zasedání Akademické rady AV âR
dne 15. ledna 2008

Akademická rada projednala tyto nejdÛleÏitûj‰í otázky:

z  a k a d e m i c k é  r a d y

Pfiedsedou Komise jmenovala vláda âR Václava Paãesa,
pfiedsedu Akademie vûd âR. âleny jsou Josef Bubeník,

Vladimír Dlouh ,̆ Franti‰ek Hrdliãka, Miroslav Kubín, Petr Moos,
Petr Otãená‰ek, Edvard Sequens a Vladimír Vlk.

� nad konferencí s mezinárodní úãastí 30 let Stfiedo‰kolské
odborné ãinnosti v oboru fyzika, která se bude konat ve dnech
15. aÏ 17. kvûtna 2008 v Hradci Králové;

� nad mezinárodní vûdeckou konferencí Etymologické sym-
posion Brno 2008, kterou v kvûtnu v Brnû pofiádá Ústav pro jazyk
ãesk˘ AV âR, v. v. i.;

� s úkony t˘kajícími se nakládání s majetkem na základû návr-
hÛ pracovi‰È AV âR.

Jmenovala

� RNDr. Jifiího Chudobu, Ph.D. (Fyzikální ústav AV âR,
v. v. i.) ãlenem Komise pro informaãní technologie AV âR.

Vzala na vûdomí

� pfiedbûÏn˘ návrh organizace volby kandidáta na pfiedsedu
AV âR a voleb ãlenÛ Akademické rady a ãlenÛ Vûdecké rady AV
âR pro funkãní období 2009–2013;

� informaci o udûlování vûdeckého titulu doktor vûd v období
2003–2007;

� prÛbûÏnou informaci o v˘zkumn˘ch v˘sledcích dosaÏen˘ch
pracovníky, kter˘m byl v roce 2004 udûlen Fellowship J. E. Purkynû.

NEZÁVISLÁ ENERGETICKÁ KOMISE 
âlenové Nezávislé energetické komise 

se v polovinû ledna 2008 setkali na tiskové
konferenci v budovû Akademie vûd 

na Národní tfiídû, aby informovali vefiejnost
o své ãinnosti a budoucích cílech.

âlenové se shodli, Ïe uÏ nyní je z pfiipravovan˘ch zpráv jasné,
Ïe se v âeské republice doposud nefie‰ila energetická nároãnost
dopravy a zaji‰tûní teplem. Jako prioritu vidí pfiedev‰ím ‰etfiení
energií. �

srd

Úãelem Komise je nezávisl˘m zpÛsobem pfiezkoumat minulé
energetické koncepce âR z hlediska skuteãné spotfieby

a uÏití primárních energetick˘ch zdrojÛ na pokrytí poptávky jedno-
tliv˘ch sektorÛ spotfieby a realizaãní moÏnosti souãasného pro-
gramového prohlá‰ení vlády v oblasti energetiky.

Na základû odborn˘ch anal˘z má komise doporuãit vládû dal‰í
postup pfii zaji‰Èování energetick˘ch potfieb âR. âlenové plánují
pfiipravit scénáfie v˘voje energetiky âR do r. 2030 a do r. 2050.

„Tato Komise zpracuje materiál, kter˘ bude odpovídat vûdeck˘m
standardÛm. V‰echna data budou jasnû specifikována, a to jak je-
jich spolehlivost, tak zdÛvodnûní, proã na jejich základû pracujeme,
pfiípadnû na kolik jsou spolehlivé prognózy, které budeme dûlat.
To je úkolem této komise a já garantuji, Ïe premise budou zaloÏe-
ny na jasn˘ch argumentech. Nebudou ale ve formû doporuãování
ani ve formû alternativních scénáfiÛ ve stylu, co se stane, kdyÏ…
a jak˘ to bude mít dopad na na‰i vefiejnost,“ upfiesnil pfiedseda
Nezávislé energetické komise prof. Václav Paães.
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ZÁVAÎNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVùRY ZE ZASEDÁNÍ
Zasedání bylo monotematicky vûnováno Reformû systému
v˘zkumu, v˘voje a inovací v âeské republice.

Na zasedání Rady pro v˘zkum a v˘voj, které fiídil pfiedseda
Rady premiér Mirek Topolánek, Rada diskutovala Reformu
systému v˘zkumu, v˘voje a inovací v âeské republice.

Cílem Reformy je vytvofiit inovaãní prostfiedí tak, aby platilo:
„Vûda dûlá z penûz znalosti, inovace dûlají ze znalostí peníze.“
Tento hlavní cíl Reformy lze formulovat i jinak – vefiejné pro-
stfiedky investované do základního v˘zkumu musejí pfiiná‰et
skuteãnû nové poznatky ve srovnání se svûtem. Vefiejné pro-
stfiedky investované do aplikovaného v˘zkumu, v˘voje a inova-
cí musejí pfiiná‰et konkrétní ekonomick˘ ãi jin˘ pfiínos z jejich
realizace.

Hlavními dÛvody Reformy jsou:
1. Doposud (velmi) nízké pfiínosy v˘zkumu, v˘voje a inovací

pro ekonomiku a spoleãnost âeské republiky.
2. Selhávající souãasn˘ systém podpory v˘zkumu a v˘voje,

kter˘ jako celek není jiÏ nadále schopen poskytovat efektiv-
nû a vãas prostfiedky na v˘zkum a v˘voj a tím ménû vyuÏít
moÏností zdrojÛ EU pro tuto oblast.

3. Pokraãující rozmûlnûnost a roztfií‰tûnost ãeského v˘zkumu,
podpora prÛmûrnosti na úkor excelence a faktická absence
priorit vedoucí k narÛstajícímu zaostávání za svûtem v fiadû
oborÛ.
Celá Reforma je proto zaloÏena na tfiech hlavních jednodu-

ch˘ch principech:
a) co nejvût‰ím zjednodu‰ení struktury systému státní podpo-

ry VaV, sníÏení poãtu rozpoãtov˘ch kapitol a sníÏení admi-
nistrativní zátûÏe;

b) podpofie excelence a kvalitního v˘zkumu, v˘voje a inovací
a pfienesení rozhodování o tom, jaké cesty k dosaÏení
nejlep‰ích v˘sledkÛ zvolit, z ministerstev na organizace
(u institucionální podpory) a na profesionální agentury 
– GA âR a Technologická agentura âR (u úãelové
podpory);

c) podpofie vzájemné spolupráce v˘zkumn˘ch organizací na-
vzájem a zejména jejich spolupráce s podniky ekonomick˘-
mi nástroji – podmínkami pro poskytování podpory tak, aby
krátkodobû i dlouhodobû vzrostly pfiínosy v˘zkumu, v˘voje
a inovací pro ekonomiku a spoleãnost.

Hlavními cíli Reformy jsou:
1. Zjednodu‰it podporu VaV – instituce podporovat podle v˘-

sledkÛ, t˘my projektovû.
2. V˘raznû sníÏit poãet 22 rozpoãtov˘ch kapitol, z nichÏ je pod-

porován VaV âR, zjednodu‰it administrativu.
3. Podpofiit excelenci ve v˘zkumu, zv˘hodÀovat ji a zajistit vyu-

Ïití jejích v˘sledkÛ pro inovace.
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4. Podmínit programovou podporu VaV spoluprací vefiejného
v˘zkumu s uÏivateli v˘sledkÛ VaV zaloÏenou na podílovém
financování z vefiejn˘ch a soukrom˘ch zdrojÛ.

5. Zavést pruÏnûj‰í organizaãní struktury vefiejného v˘zkumu.
6. Zajistit odborníky pro v˘zkum, v˘voj a inovace.
7. Intenzivnû zapojit âR do mezinárodní spolupráce ve v˘zkumu,

v˘voji a inovacích.
Podle v˘sledkÛ diskuse na zasedání Rady k Reformû

systému v˘zkumu, v˘voje a inovací v âeské republice uloÏila
Rada pfiedsednictvu a sekretariátu Rady pfiedloÏit upraven˘
návrh Reformy (ve formû materiálu pro schÛzi vlády) k pro-
jednání na 230. zasedání Rady dne 8. února 2008. Podle
schváleného harmonogramu budou dopracované podklady
v polovinû února 2008 rozeslány do meziresortního pfiipo-
mínkového fiízení a v bfieznu 2008 bude tento materiál pfied-
loÏen na schÛzi vlády.

Rada dále uloÏila sekretariátu Rady zvefiejnit projednan˘
materiál s komentáfiem, kter˘ schválilo pfiedsednictvo Rady, na
www.vyzkum.cz.

Dal‰í bod programu:
V˘sledky 2. etapy Hodnocení VaV a jejich v˘sledkÛ v roce
2007

Rada byla informována o v˘sledcích Hodnocení provedené-
ho v roce 2007.

V souladu s Metodikou bylo Hodnocení rozdûleno do tfií
etap. V rámci první etapy byly sestaveny pracovní a standardi-
zované tabulky. Pracovní tabulky byly v souladu s Metodikou
zvefiejnûny na www.vyzkum.cz poskytovatelÛm podpory VaV,
zfiizovatelÛm institucí a odborn˘m komisím Rady pro v˘zkum
a v˘voj.

Ve druhé etapû, která byla zahájena 20. 11. 2007, byly v˘-
sledky první etapy zaslány v elektronické podobû poskytova-
telÛm podpory, zfiizovatelÛm institucí (nebo orgánÛm, které
plní tuto funkci) a odborn˘m komisím Rady pro v˘zkum a v˘-
voj. Jejich úkolem bylo se k v˘sledkÛm vyjádfiit, a to v termínu
do 20. 12. 2007.

V rámci tfietí etapy budou v˘sledky hodnocení, ve formû
standardizovan˘ch tabulek, zvefiejnûny na www.vyzkum.cz.

Rada schválila vypofiádání meziresortního pfiipomínkové-
ho fiízení k v˘sledkÛm Hodnocení VaV a jejich v˘sledkÛ
v roce 2007 (2. etapa), koneãné v˘sledky Hodnocení a závû-
reãnou zprávu z Hodnocení a uloÏila sekretariátu Rady
v rámci 3. etapy Hodnocení zvefiejnit na www.vyzkum.cz
v termínu do 31. 1. 2008.

Informace z 229. zasedání Rady 
pro v˘zkum a v˘voj 11. ledna 2008
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We introduce the comments of the last four directors
of Academy institutes, who were asked these three
questions: In which direction will they lead the deve-
lopment of their institutes? What are they doing to
achieve excellence in science? How will they evaluate
the work in accordance with the new statutes governing
Public Research Institution? The rubric was very
successful and we would like to express our thanks to
all the directors who were willing to provide us their
responses to our questions.

“8” ANNIVERSARY IN CZECHOSLOVAK HISTORY
The beginning of communistic regime 
in Czechoslovakia
We recall the sixtieth anniversary of the communist
putsch in Czechoslovakia. On 25 February,
the Communist Party seized control of government
of Czechoslovakia and its totalitarian regime was
dominant until the Velvet Revolution in 1989.

TOPIC OF THE MONTH
The Communicating Vessels Letná – Klementinum 
Czech scientists and pedagogues made common
meeting to discuss the perspectives of National Library
and Clementinum. In an Open Letter to the Czech
government and to Prague’s chief magistrate, they
suggested being concerned about the future of
Clementinum without its overshadowing National
Library.

INTRODUCING PROJECTS
Center of Cell Therapy and Tissue Repair 
The aim of the Center is to focus on selected branches
of basic research in developmental biology, biocompa-
tible polymer synthesis, neuroscience and transplant
surgery into one organic whole. This scan serve as
an experimental foundation for cell therapy and tissue
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repair research on a level qualitatively comparable to
research in the developed countries of the EU and
the USA.

SCIENCE AND RESEARCH
BIOCEV: modern center for scientists
Representatives of the Academy of Science of Czech
Republic and Charles University have subscribed
to the Founding Contract of the Biotechnological and
Biomedical Center (BIOCEV) that will be situated in
the vicinity of Vestec.

Central European Synchrotron Laboratory 
– CESLAB
The ASCR proposes to construct an electron
synchrotron as one of the projects made possible
from the Structural Funds of the EU. An electron
synchrotron is the most universally usable type of
accelerator, constituting an intensive source of light
with unique features. Data provided by synchrotrons
are important for the competitiveness of future
industry in the EU.

Evaluation of Ecosystem Services
Realizing the comity of the environment, ASCR spon-
sored a seminar on Evaluation of Ecosystem Services.
The term ecosystem services refers to the benefits
from the natural systems that support human life.
Czech experts of the environment discussed the diffi-
culty of evaluating this system, its methods and results.

FROM BRUSSELS
New Marie Curie Actions: COFUND and IRSES
The European Community offers two more new actions
which Marie Curie implemented for the first time on
2008. These are COFUND (Co-funding of Regional,
National and International Programmes) and IRSES
(International Research Staff Exchange Scheme).

Národní 3

První ãíslo revue Akademie vûd âR pro vûdu a umûní vychází

10. bfiezna 2008. Je to ãtvrtletník pro lidi, jimÏ není dne‰ní svût

lhostejn ,̆ ktefií chápou Ïivot jako úkol a chtûjí s ním dobfie naloÏit.

Na 80 stranách ãasopisu se ãtenáfii setkají s Václavem Cílkem,

Stanislavem Komárkem, ZdeÀkem Luke‰em, Václavem Paãesem,

Miroslavem Petfiíãkem, Lubomírem DorÛÏkou a dal‰ími autory.

Vydává SSâ AV âR, v. v. i., k dostání bude v knihkupectvích Academia

a vybran˘ch prodejnách PNS, a. s.



MASOÎRAVÉ ROSTLINY
Novinka z pera Miloslava Studniãky, pracovníka Botanic-

ké zahrady v Liberci, na téma masoÏravé rostliny vznikla
jako soubor ãlánkÛ, které vycházely v ãasopise Îiva v le-
tech 1980–2004. Doãteme se napfiíklad o tuãnicích, láãkov-
kách, rosnatkách ãi o bublinatce. Na vydání knihy spolupra-
covali také Jan Franta a Martin Spousta.

Studniãka, M., Darwiniana, Praha 2007. Vydání 1.

VELIM
Violence and Death in Bronze Age Bohemia
Anglicky psaná publikace popisuje archeologick˘ v˘zkum ve

stfiedoãeské obci Velim veden˘ v letech 1992–1995 britsk˘m t˘-
mem. Kromû zvefiejnûní v˘sledkÛ v˘zkumu obsahuje ‰irokou
diskusi k nálezÛm lidsk˘ch a zvífiecích kostí a úvahy o jejich v˘-
znamu pro pochopení zacházení s mrtv˘mi v popisované loka-
litû. Svazek navazuje na publikaci z r. 2000, která byla vûnová-
na ãesk˘m v˘zkumÛm v letech 1984–1995.

Harding, A., ·umberová, R., Knüsel, Ch., Outram, A.,
Archeologick˘ ústav AV âR, v. v. i., Praha, Praha 2007. Vydání
1.

SVùT JE PLOCH¯
Struãné dûjiny jedenadvacátého století
Fungování svûta ve 21. století se podle autora zmûnilo z ver-

tikálního na horizontální. Nastal odklon od klasického pojetí ko-
munikace nadfiízen˘ → podfiízen˘ na spolupracovník ↔ spolu-
pracovník. Zavedení internetu a nov˘ch metod komunikace
v podstatû pfieklenulo existující zemûpisné hranice, takÏe dnes
si lidé na rÛzn˘ch kontinentech mohou volnû sdûlovat informa-
ce se stejnou lehkostí, jako by komunikovali tváfií v tváfi. Toto
v‰e s sebou pfiiná‰í mnoho doposud nevyuÏívan˘ch v˘hod,
jako je napfi. rychlá v˘mûna informací a dat.

Friedman, T. L., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

DùJINY âESKÉ LITERATURY 1945–1989
II. 1948–1958
Druh˘ díl Dûjin ãeské literatury zahrnuje období od únoro-

vého pfievratu v roce 1948 aÏ do roku 1958. Autofii se vûnují
literárnímu Ïivotu v republice i v exilu, do svého pfiehlednû
ãlenûného v˘kladu zahrnují prózu, poezii a drama, ale také
literaturu faktografickou, populární ãi literaturu pro dûti.
Prostor je vûnován téÏ literatufie v masov˘ch médiích, pfie-
dev‰ím v televizi a rozhlase.

Janou‰ek, P. a kol., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

PTÁCI V âECHÁCH V LETECH 1360–1890
aneb tajemství rytífie von Sacher-Masocha
Jací ptáci vlastnû v minulosti v âechách Ïili? To je jen jedna

z mnoha otázek, na které autor ve své knize pfiiná‰í odpovûì.
Vûnuje se také dûjinám ornitologie v âechách a zmiÀuje auto-
ry, ktefií o ptácích v minulosti psali. Souãástí knihy je také se-
znam druhÛ ptákÛ uvádûn˘ch v Palliardiho pfiehledové knize.

Komárek., S., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

NOVÉ KNIHY NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY 
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA 
V LEDNU 2008

� 1. Janou‰ek, P. – Dûjiny ãeské
literatury 1945–1989, II.
1948–1958 (s podporou
grantového projektu GA âR)

� 2. Komárek, S. – Ptáci v âechách
v letech 1360–1890 aneb
tajemství rytífie 
von Sacher-Masocha

� 3. âepiãka L., Fuãíková E.
– Albrecht z Vald‰tejna a jeho
doba – v˘stavní katalog

� 4. Schopenhauer, A. – O vÛli v pfií-
rodû a jiné práce

� 5. Mendel, M., Ostfiansk ,̆ B.,
Rataj, T. – Islám v srdci Evropy

Tituly ostatních nakladatelÛ:

� 1. Bûlohradsk ,̆ V. – Spoleãnost
nevolnosti, Slon

� 2. BydÏovská, L. – Jindfiich ·t˘rsk ,̆
Argo

� 3. Klégr, A. – Tezaurus jazyka ães-
kého, NLN

� 4. Webb, S. – Kde tedy v‰ichni
jsou?, Paseka

� 5. Allen, P. – KatyÀ. Stalinsk˘
masakr a triumf pravdy, 
KniÏní klub

KnihkupcÛv tip:

� Lahoda, V. – Emil Filla, Academia
(vychází s podporou AV âR)

SO≈A JANOVCOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,

Václavské námûstí 34, Praha 1
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Posláním medaile Vojtûcha Náprstka je iniciovat aktivity, které vedou k lep‰ímu vysvûtlování vûdeck˘ch poznatkÛ laické vefiejnosti.
Bûhem slavnostního ceremoniálu, kter˘ se uskuteãnil 29. ledna 2008 ve vile Lanna, pfiedal medaile pfiedseda AV âR prof.Václav

Paães.Prvním ocenûn˘m je doc. Jan Krekule, jenÏ se fiadí k nejv˘znamnûj‰ím pfiedstavitelÛm ãeské ‰koly regulace v˘voje rostlin.Dlou-
há léta se vûnoval studiu regulace kvetení, fotoperiodické indukci kvetení a regulaãní úloze fytohormonÛ. Je nad‰en˘m a neúnavn˘m
popularizátorem vûdy a jeho ãlánky najdeme v ãasopise Îiva, ãasto jej mÛÏeme sly‰et v rozhlasov˘ch pofiadech, napfi. âeského roz-
hlasu 2 (Meteor) a âeské televize. Spolupracuje na ediãní politice nakladatelství Academia a pfiiãinil se o vznik nové ediãní fiady PrÛ-
hledy. Druh˘m ocenûn˘m je Mgr. Antonín Vítek, CSc., kter˘ je znám˘ zejména sv˘m zájmem o kosmonautiku, v níÏ patfií mezi ãeské
znalce a popularizátory. Spolu s dal‰ími zájemci o kosmonautiku zaloÏil v roce 1961 klub SPACE, jehoÏ generálním tajemníkem je do-
posavad. V roce 1969 byl ãlenem t˘mu, kter˘
v âeskoslovenské televizi komentoval pfiistání
Apolla 11 na Mûsíci. Ke 40. v˘roãí vypu‰tûní prv-
ní umûlé druÏice Zemû v roce 1997 zaloÏil spe-
cializovanou internetovou encyklopedii kosmo-
nautiky SPACE-40. Tfietím ocenûn˘m je Mgr.
Miroslav Bobek, kter˘ v r. 2000 zaloÏil interneto-
vé vysílání âesk˘ rozhlas Online a v r. 2005 digi-
tální stanici âesk˘ rozhlas Leonardo, vûnovanou
vûdû a vzdûlávání. Vypracoval se na pfiedního
popularizátora vûdy, jeho programové akce vÏdy
vzbuzovaly znaãn˘ zájem posluchaãÛ âeského
rozhlasu. Jeho posledním velk˘m projektem je
„trochu jiná reality show Odhalení – sledování Ïi-
vota goril“ v praÏské ZOO. Film Odhalení vûno-
van˘ tomuto projektu získal nedávno na meziná-
rodním filmovém festivalu Wildscreen mezi filmy
o pfiírodû a Ïivotním prostfiedí první cenu, „malé-
ho Oskara pfiírodovûdn˘ch filmÛ“.
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MEDAILE VOJTùCHA NÁPRSTKA
ZA POPULARIZACI VùDY


