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80 let Čs. biologické společnosti

Mimořádným rozšířeným číslem Zpravodaje chceme vzpomenout letošní výročí založení
společnosti. Poslední ročenka, byla vydaná k 70. výročí založení společnosti tj. před deseti
lety, tedy v době, kdy se naše společenské zřízení přetvářelo do nové podoby. Ve svém
úvodním slovu jsem vyjádřil naděje pro rozvoj vědy a vědeckých společností, ale i jisté oba-
vy. Tehdy jsem napsal: "Mám obavy, že nastane zřetelná deprese, vyplývající z dnešního
naivního, ale zato hlubokého podcenění vědy a tím i funkce vědeckých společností. V čer-
ném vidění by vědecké společnosti mohly figurovat dokonce ne více než soukromý spolek
nějakých podivínů či baráčníků, v lepším případě pak jako poněkud váženější instituce, žijící
z milodarů mírně osvícených ale zato ekonomicky mocných. V růžovějším vidění pak spolé-
hejme raději na poznávací sílu vědy, neboť právě v situacích nových či kritických má pravdi-
vé poznání zásadnější význam než kdykoliv jindy. Věřme proto, že věda a moudrost budou
silnější než nevědomost a bláznovství." Obavy byly liché a mohu, spolu s ostatními konstato-
vat, že naše věda a vědecké společnosti mají podmínky pro svoji existenci i mírný rozvoj
celkem přijatelné. Ve srovnání s vyspělejšími státy je však věda u nás prý stále podceněna,
alespoň podle procenta hrubého národního produktu, kterým je věda dotována.

Vědecké společnosti patřily pod Komisi pro organizaci vědeckých společností (KOVS)
nepřerušily však ani později zcela vazbu na Akademii a stále dostávají finanční podporu ces-
tou této instituce. Byla zřízena Rada vědeckých společností (RVS), která tyto prostředky, mys-
lím zcela spravedlivě, na jednotlivé společnosti rozděluje. Je jich jen ve vědách o živé přírodě
22. Radu po řadu let řídil prof. J. Valenta a považuji za vhodné mu při této příležitosti poděko-
vat. V loňském roce, po jeho odstoupení ze zdravotních důvodů, byl zvolen prof. I. Hána.
Mezi významné sponzory naší společnosti patří i firemní instituce, které se staly kolektivními
členy Č BS. Příspěvková morálka členů společnosti je však stále ubohá. Lze snad konstato-
vat i mírné ochabnutí zájmu angažovat se i v organizační činnosti. Nevyplývá z toho zvýšení
citovanosti, ani vyšší IF, ani "bonifikace" pro získání grantu. Přesto však je, podle mého názo-
ru, aktivita naší společnosti velmi uspokojivá (podrobnější přehled činnosti je v dalších čás-
tech této publikace).

Nárůst vědeckých poznatků byl i v uplynulých deseti letech nadále fascinující. Podílejí se
na tom nejen nové "technologie" vlastního bádání, ale i dříve netušená rychlost toku informa-
cí umožněná rozvojem elektronických technologií informačních. Vývoj molekulárně genetic-
kých metod od DNA čipů, přes využívání genových bank, tvorbu hybridních genů a tím i pro-
teinů až po možnosti sledovat v živé buňce osud jednotlivých molekul označených proteinů.
Podstatným způsobem k tomu přispívá i zásadní zdokonalení mikroskopických zobrazova-
cích technik. Patrně bez nadsázky lze uplynulé desetiletí nazvat jako desetiletí plného rozvoje
molekulární biologie. Tyto analytické trendy vedou ovšem k další dezintegraci v poznání
(přehnaně řečeno existují odborníci na jeden gen či jeden protein). Asi bude možno poznat
celý genom a celý proteom jakékoliv buňky. Ale jak buňka funguje jako elementární živý sys-
tém z toho nevyplyne. Jedinečně to přiblížil L. Kováč, když uváděl přednášku P. Slonimského.
Promítnul portrét muže při určitém bodovém rozlišení. Když část zvětšil, zmizel portrét ale
bylo možno snad ještě rozeznat tvar nosu. Při ještě větším zvětšení se objevilo jen pár bodů
jakoby chaoticky či nesmyslně rozložených. Nutná fáze integrace analytických poznatků
k vyšším organizačním hladinám zřejmě teprve přijde a nebude se týkat jen buňky ale i vyš-
ších hladin zobecnění.

Nejsem zdaleka kompetentní posuzovat co zásadně nového přinesly biologické vědy za
poslední desetiletí. Snad nejvíce je obdivováno rozšifrování lidského genomu (byť ne úplné),
a genomika vůbec, funkční genomika, která dává sekvencím teprve smysl, programovaná
smrt buňky (apoptóza), regulační sítě v buňce, v oblasti biomedicíny pak využití embryonál-
ních kmenových buněk, poznání (byť zdaleka ne úplné) genové determinace chorob a nádo-
rové buňky, vytvoření předpokladů pro genovou terapii, poznání heterokomplexů molekulo-
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vých motorů a jistě celá řada objevů dalších. Některé z nových poznatků "otřásly” dokonce
i laickou veřejností, např. priony, klonování mnohobuněčných jedinců (včetně člověka), gene-
ticky upravené organismy a podstatným způsobem někde zasáhly i do ekonomických vzta-
hů. Něco z toho se dalo celkem očekávat, některé věci by asi nepředvídal nikdo. Mnohé
z objevů minulého desetiletí umožňují též významné zásahy do "přirozeného řádu" biologic-
kého dění a vzbuzují i obavy z jejich možného zneužití či přinejmenším potřebu korekce
podle stávajících etických norem.

Jsou ovšem i věci, které se nepohnuly, bohužel, ku předu. Je to zejména snad již krizový
vývoj globální ekologie. Tam se zřetelně projevuje konflikt mezi vědou a mocí. Do jisté míry
znepokojující je i rozmach iracionality v "postmoderní" společnosti. Použiji slova, které v této
souvislosti napsal prof. R. Zahradník v úvodu publikace o Učené společnosti ČR: "Není
pochyb o tom, že převládne-li vliv pseudovědy v lidském myšlení a jednání, osud lidské spo-
lečnosti bude žalostný". Občas se mi z podvědomí vynoří pocit, že v tomto směru zůstává
Čs. biologická společnost něčemu dlužna. Vždyť šíření vědy bylo to hlavní, proč byla
Biologická společnost pře 80 lety konstituována.

Letos uplynulo od založení Čs. biologické společnosti 80 let. Přesně 18. ledna 1922
v 18 hod. se sešla v posluchárně anatomického ústavu lékařské fakulty Masarykovy uni-
versity ustavující valná hromada Biologické společnosti, podle zápisu z archivu společnosti
to bylo 29 řádných a 14 mimořádných členů. Hlavní aktivita bezpochyby vzešla zejména od
prof. E. Babáka (obr. na str. 22), tehdejšího přednosty fyziologického ústavu a prof.
F. Studničky, přednosty ústavu histologie a embryologie. Jak ze zápisu této valné hromady
vyplývá (str. 4-6), přítomni byli i další dnes známí biologové a lékaři např. K. Chodounský,
A. Hamzík, O. Völker, B. Krajník, F. Studnička, J. Úlehla, L. Drastich, J. Kříženecký,
Š. Soudek, O. Hykeš. Prof. Babák významně přispěl při vzniku českých vysokých škol
v Brně k vybudování biologických ústavů na Vysoké škole veterinární a na Lékařské fakul-
tě Masarykovy university. Na obou školách byl také v té době rektorem. Biologická společ-
nost, kterou spolu s ostatními nadšenými učiteli vysokých škol založili, se stala půdou pro
pravidelné schůze, kde odeznívaly odborné přednášky a referáty z brněnských škol,
nemocnic i zemědělských výzkumných ústavů. Byly to přednášky z biologie, fyziologie, ana-
tomie, histologie a biochemie, ale mezi nimi byla také témata z humánního a veterinárního
lékařství a výživy člověka a hospodářských zvířat. Postupně se objevovaly i přednášky
z genetiky, biofyziky, teorie a historie vědy i diskuse o klasifikaci věd a o organizaci vědec-
kých pracovišť. Schůze byly doprovázeny diskusí, která často trvala déle než samotná
přednáška.

Nové stanovy přijaté valným shromážděním 2. dubna 1924 se Biologická společnost pře-
tvořila v Čs. biologickou společnost se sídlem v Brně s možností vytváření poboček v dalších
univerzitních městech. V roce 1934 se konstituovala pobočka v Praze. Biologové na
Slovensku byli zpočátku členy v brněnské společnosti, ale již v roce 1930 založili pobočku
v Bratislavě. V době německé okupace muselo zmizet označení "Československá”, ale teh-
dejší předseda společnosti prof. Drastich, přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty,
v omezené míře uvážlivě zajišťoval činnost společnosti během celé války a po jejím skonče-
ní, kdy opět fungovala pod názvemČeskoslovenská biologická společnost. Politické události
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v r. 1948 ovlivnily také další vývoj v biologických vědách. Proces univerzálního dohledu
nových politických orgánů spolu s ideologizovaným pojetím biologie, importovanou pseudo-
vědeckou sovětskou biologií a informační izolací od poznatků světové vědy poznamenaly
i v některých oborech biologických, zejména v genetice, další pokroky ve výzkumu. Nejvíce
byly postiženy vysoké školy a ústavy Akademie a relativně nejvíce svobody bylo na půdě
některých vědeckých společností. V archivu společnosti jsou zajímavé doklady o odborných
diskusích v tomto kritickém období.

V padesátých letech ovlivnilo vývoj vědeckých společností ustavení Československé
akademie věd. Vznikala nová pracoviště orientovaná na biologický výzkum a pro jejich pra-
covníky Čs. biologická společnost poskytovala komunikační prostředí mezi badateli akade-
mických ústavů, vysokých škol a ústavů resortních. Od r. 1954 byla společnost organizač-
ně podřízena Prezidiu ČSAV. Tento stav na jedné straně znamenal výraznější politickou
kontrolu, ale přinesl také určitou finanční podporu. V těchto letech vznikaly další pobočky
postupně v Olomouci (1950), Ostravě (1955), a později v Hradci Králové (1966),
a Pardubicích (1975). Tyto pobočky jsou součástí společnosti do dnešní doby (str. 8-9). Na
Slovensku začala působit pobočka v Bratislavě od r. 1930 a od r. 1964 byla ustavena
Slovenská biologická společnost v Bratislavě s pobočkou v Košicích. Již v tomto období
vznikaly na půdě společnosti podněty k zakládání nových vědeckých společností.
Přednosta yziologického ústavu LF MU prof. V. Kruta navrhl v r. 1951 ustavení Komise
pro studium vědeckého díla J. E. Purkyně, která později vedla ke vzniku samostatné
Společnosti pro dějiny věd. V r. 1953 přednosta natomického ústavu LF MU prof.
K. Žlábek inicioval vznik ntropologické sekce v rámci Čs. biologické společnosti, jejíž čle-
nové později přešli do samostatné Antropologické společnosti.

Pro šedesátá léta byla typická specializace v biologických vědách a přesnější profilace
nových oborů a tento trend se odrazil v životě společnosti vznikem nových celostátních spe-
cializovaných odborných sekcí. Sté výročí publikace Mendelovy vědecké práce bylo pod-
nětem pro ustavení ytogenetické sekce v r. 1967, o čtyři roky později ekce pro obecnou
genetiku, dále ekce pro mutagenezi zevním prostředím a ekce evoluční biologie. Tento
vývoj zřetelně ukazuje tehdejší potřebu komunikačního prostředí v genetických oborech do
této doby u nás silně utlumených a Čs. biologická společnost poskytla ve své organizační
struktuře vhodnou příležitost pro rozvoj těchto oborů. Legislativa tohoto období poplatná
ideologickému dohledu tehdejšího režimu byla stále zásadní překážkou pro zakládání
nových samostatných vědeckých společností a proto v rámci Čs. biologické společnosti
postupně vznikly další velmi početné odborné ekce - imunologická (1972), pro elektrono-
vou mikroskopii (1973) a ekce ekologická (1976). Vznikaly také další specializované
odborné sekce s menším členstvem - ekce pedagogická (1985), pro kinematografii v cyto-
logii (1972), pro výživu (1972), pro biologii nízkých teplot (1973), pro kosmickou biologii
a medicínu (1979), pro reprodukční biologii (1982), pro ultrazvuk v biologii a lékařství
(1974), biofyzikální (1985) a ekce buněčné biologie (1984). Organizačním zastřešením
oborů imunologie, ekologie a elektronové mikroskopie do iologické společnosti dosáhl její
počet členů v polovině osmdesátých let svého maxima - přes 2200 (graf na str. 10). Mnohé
z těchto velkých sekcí se začátkem devadesátých let staly samostatnými vědeckými spo-
lečnostmi nyní spravovaných Radou vědeckých společností. Takto vznikly polečnosti imu-
nologická, ekologická, elektronové mikroskopie, genetická. Některé ze sekcí nebo společ-
ností již svou činnost ukončily a v současné době mají členové společnosti možnost praco-
vat v 9 odborných sekcích, jejichž přehled je dále uveden (str. 15).

V minulosti byly některé menší odborné sekce a komise ustaveny na přechodnou dobu
i v rámci poboček, kde některé vyvíjely velmi aktivní činnost, jiné existovaly jen velmi krátce
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(str. 8-9). U většiny z těchto odborných skupin při pobočkách přešli jejich členové časem do
samostatné vědecké společnosti.

Na konci padesátých let začaly být na půdě společnosti prezentovány přednášky z mole-
kulární biologie a genetiky a z buněčné biologie. Objevily se nové podněty pro realizaci inte-
grující funkce společnosti, které v r. 1963 vyústily v návrh na pořádání Biologických dnů.
První byly uspořádány v Praze v r. 1964 a ve dvou až tříletých intervalech byly pro tyto celo-
státní konference vybírány takové tématiky, které zachycují integrující aspekty co nejširšího
spektra biologických oborů zahrnutých v iologické společnosti a ležících i mimo ni. Níže
uvedený přehled témat dosud proběhlých 16 konferencí (str. 21) dokladuje obraz o vývoji
badatelských zájmů v biologii a zájmu o jejich zobecnění. Biologické dny mají nejen komu-
nikační funkci pro aktivní vědecké pracovníky, ale i významnou funkcí vzdělávací pro širší
odbornou veřejnost o čemž svědčí i počty účastníků, mnohdy dosahující i několika set.
Příští XVII. Biologické dny se budou konat v listopadu příštího roku v Brně s ústřední téma-
tikou "Paměť živých systémů".

V době vzniku společnosti a v počátečním období její existence se veškerá činnost ode-
hrávala v pobočkách většinou formou přednáškových schůzí, nyní těžiště většiny práce je
v akcích odborných sekcí. Vedle přednáškových schůzi a seminářů jsou pořádány konfe-
rence a sympozia podle potřeby i několikadenní a každým rokem se uskuteční i několik
vědeckých setkání mezinárodních, které společnost sama organizuje nebo se na jejich orga-
nizaci podílí. Významnější mezinárodní sympozia z poslední doby jsou uvedena v samo-
statném přehledu. Mezinárodní aktivity společnosti jsou také uskutečňovány v rámci kolek-
tivního členství některých sekcí v mezinárodních společnostech. Čs. biologická společnost
je organizačně i pracovně svázána s četnými našimi vysokými školami a ústavy Akademie
věd. Historicky významný a velmi přínosný je vztah s ékařskou fakultou Masarykovy uni-
verzity v Brně, který, jak bylo již zmíněno trvá od vzniku společnosti a potvrzuje ho i pohled
na přehled všech dosavadních předsedů společnosti (str. 10). Za celou dobu své existence
se společnost setkávala s maximálně vstřícným postojem vedení ékařské fakulty
i Masarykovy univerzity.

E. Babák Konrad Štěpán Tužín L.
K. Chodounský Podhardský Hlobil
A. Hamsík Dr. Úlehla L. Drastich
Dr. O. Völker Tezrovský Pohradský
Mr. Furman Oldřich L. Drastich Tom. Vacek)
Ing. Vinenynko J. Štěpán Ing. Urban Jar.
Zvěrol. Derbek Sekera J. Skládal
Dr. Kučera Cyril Dr. J. Kříženecký Krajník
Ing. Kovalčík Dr. Soudek Derbek Mirko
J. Skládal Dr. Ševčík Mirko Bouček
Petřík František Dr. Ing. Kučera
Krajník Dr. Zavřel Cyril
Dr. Pekelský Dr. K. Šulc Ing. Koválčík
Tom. Vacek Dr. O. Hykeš Rašín
Karel Rašín Konrad
Dr. Studnička.

B

L

L

Přepis jmen podepsaných přítomných z faximile knihy zápisů ze str. 5-6

6 HISTORIE SPOLEČNOSTI

6



Hlavní výbor vydává od r. 1990 pro své členy Zpravodaj, který přináší vedle pravidelných
zpráv o jednáních hlavního výboru, valných shromážděních a výročních zpráv také informa-
ce o proběhlých akcích Čs. biologické společnosti i ostatních oborově příbuzných institucí.
Příležitostně obsahuje také přehledy plánovaných akcí, recenze nových publikací, personálie
a krátké odborné zprávy nebo zajímavosti, např. z oblasti věda kontra iracionalita.

Vnitřní život Čs. biologické společnosti v současné době odráží celkovou situaci ve
vývoji vědy a její organizaci. Od doby, kdy se z Čs. biologické společnosti vyčlenily 4 samo-
statné, relativně velké společnosti, měl počet členů společnosti klesající tendenci. Úbytek
vědeckých pracovníků odcházejících do důchodu převyšuje nad zájmem mladých vědec-
kých pracovníků. V posledních dvou letech se tento trend již nepatrně zmírnil, ale zřejmě
všeobecná převažující tendence výchovy k maximální specializaci nevede studenty
a mladé vědecké pracovníky k potřebě hlubšího a systematického zájmu o problémy obec-
nějšího charakteru a k pochopení nutnosti integrovaného pohledu na nejnovější objevy.
Výrazným novým rysem ve vnitřním životě společnosti je stoupající zájem o kolektivní člen-
ství ve společnosti, které se stává oboustranně prospěšným jak pro prosperující firmy tak
pro činnost společnosti (str. 12).

Osmdesátileté jubileum společnosti je příležitostí k ohlédnutí. Vzpomeneme-li na pod-
mínky za nichž se činnost společnosti odvíjela, na množství uspořádaných konferencí, sym-
pozií, seminářů a diskusí je třeba vyslovit obdiv nad prozíravostí zakladatelů společnosti
v r. 1922 a vyzvednout zanícenost, píli a systematičnost, se kterou byla práce členů Čs. bio-
logické společnosti provázena. Pokroky vědy a lidského poznání jsou podmíněny nejen indi-
viduální prací vědeckých osobností, ale i jejich začleněním do vhodného institucionálního
prostředí, jakým se stala i Čs. biologická společnost. Její úloha v budoucnu, ve věku pokro-
ků molekulární a buněčné biologie by neměla být zanedbatelná.

R. Janisch

Čs. biologická společnost působí podle svých stanov na území České republiky, sídlem
společnosti a jejího hlavního výboru je Brno. Svůj dvounárodní název si společnost zacho-
vala vzhledem na historické skutečnosti a stálé aktivitě celé řady svých členů, významných
vědců a učitelů ze Slovenska. Členové Čs. biologické společnosti mají možnost odborně
pracovat v regionálních pobočkách, odborných sekcích a komisích. Pobočky byly postupně
ustaveny v 6 univerzitních městech České republiky - v Brně, Praze, Olomouci, Ostravě,
Hradci Králové a Pardubicích. Ve Slovenské republice začala působit pobočka v Bratislavě
v r. 1930 a od r. 1964 byla ustavena další pobočka v Košicích. V současné době je regis-
trováno v Čs. biologické společnosti 1331 aktivních členů pracujících v různých odborných
sekcích společnosti. Hlavní těžiště současné činnosti společnosti je v postupně založených
9 odborných ekcích - cytogenetické, sekci evoluční biologie, polečnosti pro mutagenezi
zevním prostředím, ekci pedagogické, pro biologii nízkých teplot, Společnosti pro ultra-
zvuk v biologii a lékařství, ekci biologie reprodukce, biofyzikální a polečnosti pro buněč-
nou biologii. Dynamika rozvoje struktury společnosti (str. 8-9) a vývoj členské základny
(str. 10) je znázorněna na grafech.

Současná organizační struktura Čs. biologické společnosti
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Členství v Čs. biologické společnosti v letech 1922 - 2002

Předsedové Čs. biologické společnosti v letech 1922 - 2002

(funkční období a pracoviště)

Prof. E. Babák 1921-25 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. F. Studnička 1926-35 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. V. Laufberger 1936 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. B. Bouček 1937 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. L. Drastich 1938-51 Lékařská fakulta Mu Brno
Prof. J. Prokš 1952-54 Vysoká škola zemědělská Brno
Prof. F. Herčík 1954-55 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. V. Uher 1956-58 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. K. Žlábek 1959-61 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. V. Kruta 1962-64 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. K. Mazanec 1965-66 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. O. Nečas 1967-72 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. V. Vršanský 1973-75 Lékařská fakulta UK Bratislava
Prof. M. Dvořák 1976-84 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. I . Hrazdira 1984-90 Lékařská fakulta MU Brno
Prof. O. Nečas 1990-dosud Lékařská fakulta MU Brno

6 HISTORIE SPOLEČNOSTI
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Hlavní výbor Čs. biologické společnosti

Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.,

Doc. MUDr. FedorČiampor, DrSc.,

Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.,

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.,

Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.,

Doc. RNDr. Josef Berger, CSc.,

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.,

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.,
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.,

Doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc.,

Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.,

Doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.,

Doc. RNDr. Jiří Kunert, DrSc.,

Doc. RNDr. Peter Brezáni, CSc.,

Ing. Josef Fulka, CSc.,
Prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, DrSc.,

Doc. MUDr. Jiří Hochmann, CSc.,

RNDr. Antonín Konětopský, CSc.

Prof. RNDr. Karel Lenhart, DrSc.,

Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.,

RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc.,
Prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc.,

Doc. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.,

Ing. Vladimír Skládal, CSc.,

Doc. MUDr. František Záťura, CSc.,

RNDr. Oldřich Vrána, CSc.,

předseda, Biologický ústav LF MU,
Joštova 10, 662 43 Brno

I. místopředseda, Virologický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9, 842 46 Bratislava

II. místopředseda, Biologický ústav LF UP,
Hněvotínská 3, 775 00 Olomouc

vědecký tajemník, Biologický ústav LF MU,
Joštova 10, 662 43 Brno

hospodář HV a předseda brněnské pobočky,
Ústav histologie a embryologie LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno

náhradník HV, Zdravotně sociální fakulta JčU,
Branišovská 31, 375 05České Budějovice

Biologický ústav LF UK,
Šimkova 870, 500 00 Hradec Králové

člen HV, ÚEM AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha
člen HV, Biologický ústav LF UK,

Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
člen HV a předseda pražské pobočky,

Anatomický ústav 1. LF UK, U nemocnice 3, 128 00 Praha
člen HV a předseda Společnosti pro buněčnou

biologii, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno
revizor HV, Biofyzikální ústav LF MU,

Joštova 10, 662 43 Brno
revizor HV, Biologický ústav LF UP,

Hněvotínská 3, 775 00 Olomouc

předseda košické pobočky, Ústav lekárskej biologie,
LF UJPŠ, SNP 1, 040 66 Košice

předseda ekce reprodukční biologie, VÚŽV, 251 61 Praha
předseda ostravské pobočky,

Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, Syllabova 19, 700 30 Ostrava
předseda pardubické pobočky,

Katedra biologie Farmaceutické fakulty UK, Heyrovského ul., 500 00 Hradec Králové
předseda Pedagogické sekce, Gymnázium,

Táborská 185, 600 00 Brno
předseda olomoucké pobočky, Biologický ústav LF UP,

Hněvotínská 3, 775 00 Olomouc
předsedkyně ytogenetické sekce, III. interní klinika,

I. LF UK, U nemocnice 1, 120 00 Praha
předseda ekce evoluční biologie, Zborovská 10, 150 00 Praha

předseda obočky v Hradci Králové,
Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, 500 00 Hradec Králové

předseda Společnosti pro mutagenezi zevním prostředím,
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, 621 32 Brno

předseda ekce pro biologii nízkých teplot, VÚRV,
Drnovská 507, 161 06 Praha

předseda České společnosti pro ultrazvuk v biologii
a lékařství, Urologická klinika FN, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

zastupující předseda Biofyzikální sekce, BFÚ AVČR,
Královopolská 135, 612 65 Brno

***
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Kolektivní členové společnosti

V posledních letech jsou významnou součásti života společnosti také její kolektivní čle-
nové. Jsou to renomované podniky zabývající se produkcí a distribucí přístrojů, chemikálií,
preparátů a všeho ostatního co je v experimentálních laboratořích orientovaných na biologic-
ký výzkum potřeba. Společnost poskytuje svým kolektivním členů výhodu maximální infor-
movanosti o všech pořádaných akcích společnosti, kde mohou za výhodných podmínek pre-
zentovat své výrobky a seznamovat širokou obec spotřebitelů s novinkami své produkce.
Také v každém čísle Zpravodaje Čs. biologické společnosti mají rezervováno místo pro svou
reklamu. Delegáti kolektivníchčlenů jsou zváni ke všem jednáním hlavního výboru a sezna-
mováni s plánem všech konferencí, seminářů a pracovních schůzí i s připravovanou publika-
ční aktivitou. Podle charakteru své odbornosti sečlenové společnosti podílejí na spolupořá-
dání vybraných odborných a propagačních firemních akcí eventuelně jim poskytují vhodný
demonstrační materiál pro propagační účely. Tento úzký kontakt a vzájemná spolupráce je
samozřejmě také velkým přínosem pro společnost. Na propagačních akcích našich kolektiv-
ních členů mají členové společnosti možnost vidět poslední výrobky a sledovat trend vývoje
laboratorní techniky a materiálových potřeb ve vlastním oboru.

V současné době jsou kolektivními členy společnosti tyto firmy:

Pobřežní 46, 180 00 Praha 8,
tel: 246 003 200, fax: 246 003 29, kontakt: Mgr. Lucie Vondráčková
http://www.sigmaaldrich.com/Area_of_Interest/Europe_Home/Czech_Republic.html
e-mail: czetechsv@eurnotes.sial.com; LVondrac@europe.sial.com

Služeb 4, 108 52 Praha 10,
tel/fax: 272 701 739, kontakt: Dr. Igor Valerian,
e-mail: biotech@biotech.cz; valerian@biotech.cz

V Jirchářích 10, Praha 1, 111 21,
tel: 221 985 211, fax: 224 934 015 kontakt: Ing. Ivo Lukeš, CSc.,
www. olympus.cz, e-mail: mikroskopy@olympus; ivo.lukes@olympus.cz

Zděbradská 72, 251 01 Říčany - Jažlovice,
tel: 323 619 211, fax: 323 619 303, kontakt: Ing. Zdena Šenfelderová,
www.merck.cz, e-mail: merck@merck.cz; Zdena.Senfelderova@merck.cz

Karásek 1, 621 33 Brno,
tel: 541 127 111, fax: 541 127 634, kontakt: Jindřiška Dobrovolná
www.lachema.cz, e-mail: lachema@lachema.bk.cz; dobrovolna@lachema.cz

Sigma - Aldrich, s.r.o.

BioTech a.s.

Olympus C&S, spol. s r.o.

Merck, spol. s r.o.

Pliva - Lachema a.s.
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Pobočky Čs. biologické společnosti

Pobočka v Brně

Pobočka v Praze

Pobočka je součástí společnosti od jejího založení v r. 1922, kde existovala pod ozna-
čením "Čs. biologická společnost v Brně" a v jejím vedení se až do r. 1963 postupně vystří-
dali předsedové společnosti prof. E. Babák, prof. F. Studnička, prof. V. Laufberger, prof.
B. Bouček, prof. L. Drastich, prof. J. Prokš, prof. F. Herčík, prof. V. Uher, prof. K. Žlábek
a prof. V. Kruta. Od r. 1963 bylo zavedeno označení "Pobočka v Brně" a v jejím čele
postupně stáli prof. MUDr. Přemysl Poláček, DrSc., prof. MUDr. Ludvík Novák, DrSc. a od
r. 1990 prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. z Ústavu histologie a embryologie LF MU
v Brně. V současné době má 583 členů.

Hlavní náplní práce pobočky jsou pravidelné přednáškové schůze pořádané jedenkrát
za měsíc, příležitostné přednášky tuzemských i zahraničních hostů, pracovní schůze
k životním jubileím významných brněnských vědeckých pracovníků a vysokoškolských uči-
telů. Většina schůzí se uskutečňuje ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi např.
s Českou anatomickou společností, Čs. mikrobiologickou společností, Čs. zoologickou spo-
lečností, Čs. antropologickou společností, Českou imunologickou společností, Českou spo-
lečností pro biochemii a molekulární biologii nebo Českou histo- a cytochemickou společ-
ností. Ve spolupráci s odděleními, ústavy a katedrami prakticky na všech vysokých školách
biologického zaměření v Brně je platforma schůzí také využívána k habilitačním přednáš-
kám pracovníků ékařské a řírodovědecké fakulty MU. Kromě organizace pravidelných
schůzí se pobočka v posledním desetiletí spolupodílela na přípravě 2 seminářů a 5 zdaři-
lých symposií (Symposium reprodukční biologie 1994, Morfologické symposium u příleži-
tosti 100. výročí narození prof. MVDr. Jana Koldy 1995, I. Moravský morfologický den
1999, Animal Environment Interaction Brno 2000, III. Moravský morfologický den 2001).
Potěšitelný je vzrůstající zájem mladších a nových vědeckých pracovníků o akce pobočky
či o aktivní vystoupení na jejím fóru.

Pobočka samostatnou ediční činnost nevyvíjí, nicméně její aktivity jsou, díky pochope-
ní redakce vědeckého časopisu Lékařské fakulty MU v Brně Scripta Medica, zaznamená-
vány pro budoucnost v každoročně zpracovávaném přehledu uskutečněných schůzí a krát-
kých abstrakt referátů přednesených na schůzích, seminářích nebo symposiích na půdě
společnosti.

Podle protokolu z výborové schůze Čs. biologické společnosti v Brně z 23. února 1934
začala pobočka v tomto roce působit nejprve jako Čs. biologická společnost v Praze za prv-
ního předsednictví prof. A. Hamsíka. Od r. 1957 se v jejím vedení dále postupně vystřídali
prof. Dr. Bohumil Sekla, prof. RNDr. Alexej Romanovský, DrSc. a od r. 1997 je předsedou
doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc. z Anatomického ústavu 1. Lékařské fakulty UK v Praze.
Od r. 1959 byly v rámci pobočky postupně ustaveny Sekce antropologická, Sekce biofyzikál-
ní, Sekce plemenářské biologie, Sekce transplantační, Sekce fotobiologická a Sekce kryobi-
ologická. Jak je znázorněno na přehledu na str. 8, některé z těchto sekcí měly časově ome-
zenou působnost, nebo se transformovaly v sekci při hlavním výboru s celostátním působe-
ním.

V současné době je největším lokálním subsystémem společnosti což vyplývá z vysoké
koncentrace vysokých škol, ústavů AV ČR a výzkumných zařízení jednotlivých resortů
v našem hlavním městě. V rámci pražské pobočky jsou organizováni i členové z okolí
Prahy, kde není dostatek členů pro vytvoření vlastní pobočky (např. Liběchov u Mělníka).
Kromě vysokého počtu členů pobočky, který přesahuje 530, je tato situace i příčinou širo-
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kého spektra oborového zaměření aktivit pobočky. To sahá od molekulární a buněčné bio-
logie po ekologii a ochranu přírody. Důležitou součástí činnosti pobočky jsou tradičně
i medicínské oblasti, neboť v pobočce je organizována řada renomovaných klinických pra-
covníků. Významný je i podíl členů pobočky na výchově studentů a to od středních škol až
po postgraduální studium na školách vysokých i aktivita učitelů základních a středních
škol.

Základem činnosti pobočky jsou akce na pracovištích, kde je organizována řada odbor-
ných seminářů a konferencí. Jednou až dvakrát ročně probíhají celopobočkové akce, které
často mají celostátní či mezinárodní charakter a dotýkají se současných aktuálních otázek
biologie, např. nedávné semináře s mezinárodní účastí, které se týkaly aktuální problemati-
ky buněčné terapie a klonování. Vzhledem k vysokému ohlasu spojenému s uspopřádáním
této akce uvažuje pražská pobočka o pravidelném konání vědeckého setkání s touto témati-
kou. V r. 1997 pražská pobočka společně s hlavním výborem společnosti uspořádala XIV.
Biologické dny s tématikou "Současné trendy ve studiu biologie buňky".

Pobočka zde byla založena v r. 1950 a postupně v ní byly ustaveny Sekce antropolo-
gická, Sekce biofyzikální, Sekce neurobiologická, Sekce experimentální medicíny, Sekce
ekologie krajiny a Sekce elektronové mikroskopie, které však v současné době již nepracu-
jí. Předsedy pobočky byli postupně prof. MUDr. Jan Kabelík, DrSc., prof. RNDr. Milan
Hejtmánek, DrSc., prof. RNDr. Bořivoj Novák, doc. Ing. František Novák, CSc., nyní prof.
RNDr. Karel Lenhart, DrSc. z Biologického ústavu LF UP. V současné době má pobočka
70 členů, příležitostně pořádá odborné přenášky a v r. 2001 zorganizovala XVI. Biologické
dny s tématikou "Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie".

Pobočka byla založena v r. 1955 a má v současnosti 31 členů. V jejím vedení se vystří-
dali prof. MUDr. Karel Uhlíř, MUDr. Teodor Coufalík, MUDr. Blahoslav Hejda a nyní vedení
převzal prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, DrSc. ze Zdravotně sociální fakulty v Ostravě.
Pobočka pořádá příležitostně odborné přednášky většinou ve spolupráci s některým z míst-
ních zdravotnických zařízení.

Pobočka byla ustavena v r. 1966 a po celou dobu jejího trvání je jejím předsedou prof.
MUDr. Vladimír Půža, DrSc. Pořádá pravidelné přednášky, většinou ve spolupráci s Fy-
ziologickou společností J. E. Purkyně. V r. 1984 uspořádala IX. Biologické dny s tématikou
"Integrující aspekty buněčné biologie", v r. 1995 XIII. Biologické dny s polytématickou náplní
a v r. 2000 mezinárodní symposium "CYTOKINEMATICS 2000". V době působnosti Sekce
pro mikrokinematografii v cytologii sečlenové pobočky intenzivně angažovali v jejích akcích.
V letech 1965 -72 působila v rámci pobočky Transplantační sekce.

Pobočka byla založená v r. 1975 má nyní 14 členů a jejími předsedy byli prof. RNDr.
Vladimír Srb, DrSc., prof. RNDr. Jan Otčenášek, DrSc. a nyní doc. MUDr. Jiří Hochmann,
CSc. z Katedry biologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Příležitostně pořádá
semináře a přednáškové schůze se zaměřením na průmyslovou toxikologii především na
genotoxikologii, biologii nádorů, nádorové markery a autoradiografii farmak.

Pobočka v Olomouci

Pobočka v Ostravě

Pobočka v Hradci Králové

Pobočka v Pardubicích
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Pobočka v Bratislavě a Slovenská biologická společnost.

Cytogenetická sekce

Pobočka začala své působení již v r. 1930 za předsednictví prof. B. Krajníka. Sdružila
slovenské biology do této doby organizované v rámci brněnské pobočky. V r. 1964 byla usta-
vena Slovenská biologická společnost v Bratislavě s vlastní pobočkou v Košicích. Prvním
předsedou byl prof. MUDr. et RNDr. J. A. Valšík, později převzal vedení prof. MUDr.
V. Vršanský a pak v letech 1988 - 1994 prof. A. Bozner, DrSc. V jejím rámci působila také

ekce antropologická a pro elektronovou mikroskopii. Od r. 1964 začala působit i obočka
v Košicích za vedení prof. RNDr. Milana Prasličky, DrSc., pak prof. RNDr. Ivana Kaliny,
DrSc., nyní je předsedou od r. 2000 doc. RNDr. Peter Brezáni, CSc. Brzy po jejím založení
měla po řadu let v činnosti ekci genetickou, morfologickou, radiobiologickou, botanickou
a mikrobiologickou.

Na rozdíl od současnosti, se v šedesátých až osmdesátých letech Slovenská biologic-
ká společnost uskutečnila celou řadu velmi úspěšných místních i celostátních vě-
deckých setkání. Byly to např. troje Biologické dny (3. v Trnavě, 1969, 5. v Bratislavě 1975
a 7. v Košicích 1979).

Cytogenetická sekce byla založena v roce 1967, tedy 10 let po objevu přesného počtu
lidských chromosomů, v letech kdy se postupně stala cytogenetika samostatným oborem
nejen v lékařské genetice, ale i v experimentech s rostlinami a živočichy. V Českosloven-
sku vznikly v šedesátých letech cytogenetické laboratoře především na lékařských praco-
vištích zabývajících se interními, dětskými a gynekologickými nemocemi a lidskou dědič-
ností a dále i na dalších pracovištích výzkumných ústavů, kademie věd a vysokých škol
s biologickým zaměřením.

První výroční zasedání se konalo v roce 1968 v Brně a bylo pořádáno z iniciativy zakla-
datele sekce prof. Dušana Soudka z Výzkumného ústavu pediatrického v Brně, který však
záhy po sovětské invazi odešel do emigrace do Kanady, kde je nyní emeritním profesorem
Queen's University v Kingstone. Zásluhou dalších nadšených pracovníků MUDr. Milana
Vrby, CSc., MUDr. Radovana Chrze, CSc., Doc. MUDr. Viliama Izakoviče, CSc. a dalších,
však sekce pokračovala dále ve své činnosti a stala se fórem pro všechny zájemce o chro-
mosomy. Od r. 1987 je předsedkyní sekce prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., z Centra nádo-
rové cytogenetiky, Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK v Praze.

Od roku 1968 se výroční cytogenetická shromáždění konala pravidelně s mezinárodní
účastí a v jejich organizaci se střídalo Brno, Praha a Bratislava. Na výroční konference při-
jížděli přední vědci ze západní Evropy i USA a podle možností i vědci z východního bloku.
Na mezinárodní platformě vznikaly pracovní a přátelské kontakty, na jejichž základě se usku-
tečnily i mnohé vědecké projekty a byly publikovány společné práce několika týmů v reno-
movaných časopisech. V letošním roce se konalo v Brně již 35. výroční konference
Cytogenetické sekce, opět s mezinárodní účastí. Konference se zúčastnilo téměř 100 cyto-
genetiků a zájemců o tento obor a odeznělo zde mnoho zajímavých sdělení z oborů klinické,
onkologické i experimentální cytogenetiky.

V současnosti je v České republice na velmi dobré úrovni standardní cytogenetika
využívaná v lékařství, zemědělství i experimentálně. Během několika posledních let se
metody molekulární cytogenetiky, z původně výhradně výzkumných projektů, rozšířily do
mnoha klinických laboratoří, které se zabývají rutinním vyšetřeními pacientů s vrozenými
i získanými odchylkami chromosomů, stejně jako prenatální diagnostikou a asistovanou
reprodukcí. K rychlému rozšíření molekulárně genetických technik přispěly právě také
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výroční konference a pracovní dny cytogenetické sekce společnosti, které se převážně
vždy věnovaly novým technikám, jejich významu v lékařské genetice a v experimentálních
postupech. V tomto směru byly také velkým přínosem pravidelně pořádané četné worksho-
py o nových molekulárních metodách klinické cytogenetiky.

Na rozdíl od doby ustavení sekce, kdy dominantní roli měli lékaři, mají dnes převahu
absolventi přírodovědeckých a dalších biologicky zaměřených fakult, kteří většinou pracují
na odděleních lékařské genetiky a zajišťují prenatální i postnatální diagnostiku. Velmi se
v posledních letech rozvinula i nádorová cytogenetika, zvláště v hematoonkologii, kde se
výsledky klasických i molekulárních cytogenetických analýz staly důležitým diagnostickým
i prognostickým ukazatelem. Rozvíjí se rovněž experimentální cytogenetika rostlinná
a živočišná. Cytogenetická sekce má více než 170 členů, kteří se stali v roce 2000 kolek-
tivními členy European Cytogeneticists Association (ECA). Kolektivní členství jim umožňuje
využít slevu sjezdových poplatků na kongresech ECA a odebírat čtvrtletník, ve kterém jsou
uváděny zajímavé novinky z klinické i molekulární cytogenetiky, jsou zde oznamovány kon-
ference a kongresy, workshopy stejně jako přehled nejnovější odborné literatury. Informace
o Cytogenetické sekci Čs. Biologické společnosti byla publikována v tomto časopise v led-
nu 2001. K 20. výročí založení vydala Cytogenetická sekce sborník "Metody analýzy chro-
mosomů". Podrobný přehled o dlouhodobé aktivitě sekce přináší jubilejní publikace "Cyto-
genetická sekce 1967-1987".

Rozvoj bádání v biologii ve druhé polovině minulého století začal přivádět stále více
vědeckých pracovníků k poznání významu soustavné teoretické práce v tomto oboru.
Zvyšoval se zájem o zobecňující přístupy, jako jsou biomatematika, studium logických
postupů, kybernetika, teorie systémů. Odrazem zájmu skupiny teoreticky zaměřených bio-
logů bylo ustavení Sekce evoluční biologie, která od r. 1972 poskytovala příležitost pro dis-
kuse a publikace problematiky evoluční biologie i úzce souvisejících otázek filozofických.
Někteří pracovníci rozvíjeli též simulované pokusy iniciované Oparinovou koacervátovou
teorií. Od založení sekce byl předsedou Dr. V. J. A. Novák, DrSc., vedoucí oddělení evo-
luční biologie MBÚ ČSAV v Praze.

Mezi hlavní oblasti zájmu patřily koncepce přírodního výběru, sociogeneze včetně
antroposociogeneze, evoluční paleobiologie, protobiologie a evoluční etologie. Sekce se
podílela na organizaci řady národních a mezinárodních symposií a konferencí a přispěla
k vydání četných sborníků a publikací. Mezi významné patřila konference o evoluční biolo-
gii v r. 1976, které se zúčastnil i A.I. Oparin a S.W. Fox. Větší část aktivity sekce byla
v minulých letech poznamenána spojováním teoretických výkladů a ideologií tehdejšího
režimu. O r. 1990 je v čele sekce RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc. z laboratoře evoluční biologie
MBÚ ČSAV v Praze. Sekce měla 50 členů a v současnosti nevyvíjí činnost.

Studium mutací má svůj význam nejen v oblasti výzkumu základního, ale i zásadní
důležitost pro rozvoj každé společnosti. Problematika mutageneze je jednou z prakticky
orientovaných disciplín genetiky s těsnými vztahy k ekologii. V krátké době se v Čs. biolo-
gické společnosti po založení již dvou geneticky profilovaných sekcí, cytogenetické a pro
obecnou genetiku, ustavila v r. 1972 Sekce pro mutagenezi zevním prostředím. Zakladatel
a první předseda MUDr. Radim Šrám, DrSc., v ní vytvořil podmínky pro četná setkání
odborníků v genetické toxikologii, ekologii a molekulární genetice. Od r. 1990 používá sek-
ce označení Společnost pro mutagenezi zevním prostředím a má v současné době 81 čle-
nů. Po MUDr. R. Šrámovi převzal vedení Společnosti prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, DrSc.

Sekce evoluční biologie.
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a od r. 2001 je předsedou Doc. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. z Výzkumného ústavu veterinární-
ho lékařství v Brně.

V posledních letech se sekce zaměřuje na upevnění odborného postavení vědecké spo-
lečnosti v domácích podmínkách, tedy v ČR a SR, především s důrazem na aktuálnost
uplatnění problematiky genetické toxikologie v praxi a to v oblasti primární prevence
poškození zdraví populace a ohrožení biosféry. Jejím cílem je dosáhnout propojení odbor-
ných a konzultačních aktivit pracovišť genetické toxikologie v ČR a SR v návaznosti na
restrukturalizaci legislativy ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, zvi-
ditelnit zvýšenou aktivitou při spolupráci se státními i nestátními vzdělávacími institucemi
i zapojení odborné problematiky genetické toxikologie do pregraduálních studijních progra-
mů vysokých škol a postgraduálního systému vzdělávání. Usiluje rovněž o vyšší zapojení
do vědecko výzkumných programů v rámci domácích a mezinárodních odborných aktivit.
Zde je možno uvést dva rozsáhlé mezinárodní projekty, které byly za účastí členů řešeny -
Program Teplice a Program Slezsko. Dosažené výsledky představují přínos v oblasti bio-
monitorování genotoxických faktorů prostředí.

Každoročně jsou pořádány pod odbornou garancí České a Slovenské společnosti pro
mutagenezu zevním prostředím pracovní dny jejichž náplň je členěna na dvě části -
vzdělávací a prezentaci přihlášených odborných sdělení. Zaměření části vzdělávací je kon-
cipováno jako školící kurz "Aktuální problematika genetické toxikologie". Tato odborná
akce zabezpečuje kontinuální vzdělávání specialistů v oboru genetické toxikologie vzhle-
dem k novým trendům vývoje oboru. V posledním období je kladen zvýšený důraz na roz-
voj uplatnění molekulárně biologických metod a environmentální epidemiologie vlivu geno-
toxických faktorů zevního prostředí.

Společnost je členem European Environmental Mutagen Society (EEMS), kde
dr. Šrám působil v letech 1991-1998 a ve výboru v letech 1992-3 byl jejím vicepreziden-
tem. V r. 1991 uspořádaly tyto společnosti XXIst Annual Meeting of the EEMS v Praze
s účastí přes 400 odborníků z 25 zemí světa. Sekce dosáhla i řady dalších významných
mezinárodních ocenění, např. to byla prestižní mezinárodní cena F.H. Sobelse, která byla
za významné objevy a rozvoj problematiky mutageneze zevním prost ředím udělena dlou-
holetému předsedovi společnosti Dr. R. J. Šrámovi. Dále pak Diplom vědecké rady a ředi-
telství Státního zdravotního ústavu, Praha u p říležitosti oslav 75. výročí založení ústavu,
který obdržela doc. MUDr. M. Černá, DrSc. Oproti minulému období se vedle prezentace
odborných aktivit na mezinárodní úrovni, ještě výrazněji projevila také snaha o uznání
v domácích podmínkách. Z hlediska zvýšení praktického významu oboru a získání prosto-
ru pro práci k tomu významně přispěla změna v nazírání na problematiku genetické toxi-
kologie ze strany instituce Ministerstva zdravotnictví ČR.

Před 30 lety, 17. října 1972 zřídil hlavní výbor Čs. biologické společnosti pedagogic-
kou komisi. Iniciátorem tohoto aktu a prvním vedoucím komise byl prof. RNDr. Milan
Hejtmánek, DrSc., přednosta Biologického ústav LF UP v Olomouci. V komisi se sdružili
ti členové Biologické společnosti, které spojoval zájem o bezprostřední vztah k výuce bio-
logie na středních a vysokých školách. Působnost komise byla a je od počátku celostátní.
Soustředili se v ní biologové - pedagogové nejrůznějších vědeckých profilů a vzniklo
fórum pro výměnu informací, názorů a formulací podnětů v oblasti pedagogiky středo
a vysokoškolské biologie. Byla tak vytvořena možnost hovořit o koncepci biologie jako
výukového oboru (a aktivně ji přetvářet), o realizačních podmínkách její výuky (a napo-
máhat jejímu vývoji), o její nezbytné stálé modernizaci v souvislosti s pokrokem vědy
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a o návaznosti výuky vysokoškolské na středoškolskou, a takto ovlivňovat tvorbu učeb-
ních osnov a středo i vysokoškolských učebnic.

Komise od počátku úzce spolupracovala s biology Výzkumného ústavu pedagogické-
ho v Praze i Krajských pedagogických ústavů. Postupně se členská základna i aktivita
členů komise rozrůstala a proto byla v roce 1985 konstituována jako edagogická sekce.
Od r. 1990 byl předsedou sekce prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. a od r. 1996 sekci vede
RNDr. Antonín Konětopský, CSc. V rámci sekce působila po omezenou dobu omise pro
didaktiku středoškolské biologie v čele s RNDr. Ivanem Boháčem z Krajského pedagogic-
kého ústavu v Brně. Členská základna dnes čítá 78 biologů - pedagogů z obou republik.

V současné době se sekce zaměřuje na vzdělávání středoškolských učitelů, jimž předná-
šejí špičkoví odborníci o novinkách ve svých oborech. To je důležité zejména po zániku kraj-
ských pedagogických ústavů, kdy další vzdělávání pedagogických pracovníků je omezeno
spíše na jednotlivé akce - cykly přednášek, které nabízejí z vlastní iniciativy některé vysoké
školy.

Studium účinků nízkých teplot má zásadní význam ve dvou oblastech. Jsou to jednak
biotechnologické přístupy např. v medicíně, kultivaci tkání nebo potravinářství a nebo jako
preparační techniky v buněčné biologii. Od. r. 1969 byli kryobiologické sdruženi v sekci při
pražské pobočce a v roce 1973 z iniciativy MUDr. Rudolfa Klena, DrSc. byla ustavena
samostatná sekce při hlavním výboru. Sekci, která má dnes 72 členů vede Ing. Vladimír
Skládal, CSc. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze.

V současné době dochází k určité transformaci v zaměření sekce, které odráží pokroky
dosažené v základním i aplikovaném kryobiologickém výzkumu. Zdokonalení již dříve
poznaných kryoprezervačních a kryoprotektivních postupů vede k jejich praktickému
uplatňování v klinické praxi, laboratorních manuálech či k použití v genových bankách.
Téměř výlučné využití v humánní medicíně a plemenářství se rozšířilo i do oblasti kryopre-
zervace rostlin. Zatímco před dvanácti lety mnoho přednášek a posterů se zabývalo dílčími
problémy jako vhodností kryoprotektiv, rychlým nebo pomalým mrznutím a táním, použitím
bakterií nukleujících led atd., nyní jde o úplné metody, jejich aplikace, využití nových doko-
nalých aparatur. K tomuto pokroku jistě přispěla zlepšená situace v přístupu a získávání
informací, celoživotní vzdělávání a pokrok ve schopnostech přístrojové techniky. Nelze
pominout i úlohu obchodu, který se vždy snaží nalézt nová odbytiště a tím i vyhledat nové
oblasti pro využití kryometod. Naproti tomu, omezené financování a podstatné strukturální
změny vedly k ukončení nebo odkladu některých projektů a počet zkušených lidí v oboru
mírně poklesl. K prohloubení využití došlo v kryochirurgii, kryotherapii a v kryobankách,
které nahrazují nebo participují na dlouhodobém uchování buněk, tkání, krve, kultivova-
ných štěpů, generativních buněk, genetických zdrojů plodin, hub atd. To se obrazilo
i v poslání a výsledcích letošní mezinárodní konference, uspořádané ve spolupráci
s International Institute of Refrigeration a Society for Low Temperature Biology v Hradci
Králové.

Koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let došlo k prudkému rozvoji ultrazvuko-
vých metod v lékařství, zvláště v diagnostice. To bylo podnětem jak k intenzivnímu výzkumu
biologických účinků ultrazvuku, tak k výzkumu nových technologií ultrazvukového zobrazová-
ní. S cílem organizačně sjednotit snahu biologů, lékařů i techniků vznikla v r. 1974 v rámci
Čs. biologické společnosti Sekce pro ultrazvuk v biologii a lékařství jako interdisciplinární
základna pro všechny, kteří se rozvojem ultrazvukových metod zabývají. V r. 1977 byla sek-
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ce přijata za člena Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii se síd-
lem v Londýně. Zakládající předseda sekce prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc., byl po dvě fun-
kční období členem výkonného výboru této federace. Dále se ve vedení sekce vystřídali
doc. MUDr. Zdeněk Malý, CSc., doc. MUDr. Dušan Spitzer, CSc. a nyní je předsedou doc.
MUDr. František Záťura, CSc., z Lékařské fakulty UP v Olomouci. Od roku 1979 sekce
používá označení Česká společnost pro ultrazvuk v biologii a lékařství a má nyní 152 členů.
Sekce se také zapojila do organizace mezinárodních kongresů UBIOMED.

Období po roce 1990 bylo charakterizováno orientací na dva hlavní cíle, a to jednak
postgraduální doškolování lékařů a dále snahu o vypracování jednotných směrnic pro pro-
vádění ultrazvukové diagnostiky v návaznosti na systémy používané v zahraničí. Tato čin-
nost byla komplikována změnami v systému zdravotnické péče a také rozdělením na samo-
statnou Českou a Slovenskou organizaci, ke kterému došlo v roce 1994. Pod záštitou
Evropské federace pro ultrazvuk v medicíně a biologii společnost zorganizovala v červnu
1995 doškolovací kurz EUROSON-SCHOOL v Brně. Průběžně byla od roku 1994 pořádá-
na každoročně symposia "Ultrasonografické fórum" v rámci veletrhů zdravotnické techniky
MEFA v Brně. Od roku 1992 sekce zorganizovala 14 postgraduálních kurzů "Praktická
sonografie v porodnictví a gynekologii 1. stupně " na klinice v Olomouci a řadu konferenč-
ních kurzů porodnické diagnostiky v součinnosti s klinikou v Brně. Výbor společnosti udržu-
je nadále pracovní kontakt s výborem Slovenské spoločnosti pre ultrazvuk v medicíně. Byly
zřízeny webové stránky společnosti na adrese http://csu.upol.cz a předpokládá se pokra-
čování v trendu doškolování lékařů a zprostředkování informací z Evropské a Světové fede-
race ultrazvukových společností včetně zaměření na otázky bezpečnosti a nových technik
ultrazvukové diagnostiky.

Studium reprodukčního procesu živočichů má důležitý význam nejen z hlediska výzku-
mu základního, ale i v mnoha oblastech praktických. Poznatky jsou aplikovány v repro-
dukčních technologiích u hospodářských zvířat nebo např. v asistované reprodukci v přípa-
dech lidské neplodnosti. Pokroky ve výzkumu těchto metod přivedly pracovníky ke sdruže-
ní se v Sekci biologie reprodukce. Od jejího založení v roce 1982 byl v čele prof. MUDr.
Pavel Majerčiak, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Nitře, dále se ve vedení
vystřídali RNDr. Miroslav Šimon, CSc., prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. a od r. 1995 je před-
sedou Ing. Josef Fulka, CSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze. Sekce má
71 členů a uspořádala několik symposia, většinou v Brně.

Biofyzikální sekce Čs. biologické společnosti byla ustavena nejprve v rámci brněnské
pobočky v květnu 1963 a později pak vznikaly iofyzikální sekce i při některých dalších
pobočkách společnosti. Jako sekce Čs. biologické společnosti s celostátní působností fun-
guje Biofyzikální sekce od r. 1985.

Sekce kromě desítek pracovních schůzí pořádala celostátní semináře, jejichž tématikou
byly např. nové poznatky o transpozonech, biofyzikální analýza sekvencí DNA a proteinů,
elektrochemické metody v molekulární biologii nebo využití počítačů v biofyzikálním výzku-
mu. Prospěšné byly i kurzy pro mladší vědecké pracovníky o fyzikálních a chemických
metodách v molekulární biologii. Všechny uvedené akce usilovaly o rozvoj progresivních
směrů v biofyzikálním výzkumu a o urychlení přenosu výsledků do společenské praxe.

V čele sekce byli prof. MUDr. Milan Pospíšil, DrSc., doc. RNDr. Vladimír Kleinwachter,
CSc., a nyní sekci vede doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc. z BFÚ ČSAV v Brně. Sekce má
115 členů.

Sekce pro reprodukční biologii

Biofyzikální sekce

B
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Společnost pro buněčnou biologii

Biofyzikální sekce

Česká společnost pro ultrazvuk v biologii a lékařství

Cytogenetická sekce

V posledních desetiletích se přístup cytologů se přesunul od deskripce struktur a jevů
ke studiu dynamiky buněčných procesů až na úroveň molekulární. V sedmdesátých letech
se postupně vytváří nový vědní obor buněčné biologie, který v sobě zahrnuje studium fun-
kční organizace buňky jak na mikroskopické tak i submikroskopické úrovni a integruje
poznatky molekulární biologie a genetiky.

Řada našich pracovišť sledovala tyto nové trendy výzkumu buňky ve své experimentál-
ní práci. V osmdesátých letech byla pociťována stále větší nutnost vytvořit fórum pro zain-
teresované pracovníky, kde by podle vzoru zahraničních společností tohoto zaměření -
byla diskutována a rozvíjena aktuální témata buněčné biologie. V rámci IX. Biologických
dnů v Hradci Králové se dne 8.11.1984 sešla skupina zájemců, kteří vytvořili prozatímní
výbor ekce buněčné biologie při Čs. biologické společnosti, která byla pak v následujícím
roce ustavena. Prvním předsedou ekce buněčné biologie byl zvolen prof. MUDr. Oldřich
Nečas, DrSc., tehdejší přednosta Biologického ústavu LF MU v Brně a od roku 1992 je
předsedou prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., nynější přednosta téhož ústavu. V letech
1988-1996 působila v rámci sekce pod vedením prof. MUDr. Langa, CSc., Komise pro stu-
dium nádorové buňky. V roce 1996 byla sekce přejmenována na Společnost buněčné bio-
logie.

V sekci je nyní 140 členů a jejich aktivitou byla uspořádána řada konferencí, seminářů
a vědeckých schůzí. Sekce byla hlavním organizátorem 6 celostátních konferencí "Biolo-
gických dny" Buněčná teorie a současnost (v Brně 1987), Teoretické základy biotechnolo-
gií (v Českých Budějovicích 1990), Dysfunkce živých soustav (v Hradci Králové 1995),
Současné trendy ve studiu biologie buňky (v Praze 1997), Nádorová versus nenádorová
buňka (v Českých Budějovicích (1999) a Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie
(v Olomouci 2001). Pro své členy vydávala sekce příležitostně informační zpravodaj.

Sekce byla hlavním tuzemským organizátorem IV. evropského kongresu buněčné bio-
logie, který pořádala společně s European Cell Biology Organization 26.6.-1.7.1994
v Praze, kde předseda společnosti prof. O. Nečas byl prezidentem kongresu. Od r. 1992
sekce zorganizovala již 10 setkání Cytoskeletálního klubu. Působila také jako spoluorgani-
zátor 4 vědeckých konferencí "Cells" pořádaných v Českých Budějovicích.

je kolektivním členem Association of European Biophysical Societies.

je kolektivním členem Federation
of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology.

je kolektivním členem European Cytogenetists Association

S
S

þ MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

Členství sekcí Čs. biologické společnosti v mezinárodních organizacích
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Àº SYMPOZIA, KONFERENCE, SEMINÁŘE

Biologické dny

Hlavní výbor společnosti pořádá od r. 1994 ve dvou až tříletých intervalech celostátní
vědecké konference Biologické dny. Snahou organizátorů vždy je vybrat jejich tématiku
tak, aby zachytila integrující aspekty co nejširšího spektra jednotlivých biologických oborů
zahrnutých do Čs. biologické společnosti i mino ni. Konference tak plní vysoce hodnotnou
funkci komunikační pro aktivní pracovníky a významnou funkci vzdělávací pro širší veřej-
nost. Svědčí o tom i počty účastníků, které dosáhly na některých setkáních i několika sto-
vek. Často bývají Biologické dny spojeny s Valným shromážděním společnosti. Pohled na
témata proběhlých 17 konferencí poskytuje určitý obraz o vývoji a zaměření badatelských
aktivit v oblasti biologického výzkumu i zájmu o obecnější témata.

I. Pokroky genetiky a imunogenetika 20. -21.4.1964 Praha

II. Diferenciace buňky 5.-6.5.1966 Brno

III. Antropologie v humánní genetice a medicíně 19.-21.9.1969 Trnava

IV. Principy regulací v živých soustavách 16.-18.5.1972 Brno

V. Původ, funkce a vývoj semiautonomních organel 5.-7.2.1975 Bratislava

VI. Vzájemné vztahy organismů a prostředí 19.-21.1.1977 Praha

VII. Účast československých pracovišť na programu
Interkosmos v oblasti biologie a medicíny 26.-28.3.1979 Košice

VIII. Evoluce, prostředí a člověk 16.-18.6.1982 Brno

IX. Integrující aspekty buněčné biologie 6.-8.11.1984 Hradec
Králové

X. Buněčná teorie - historie a současnost 24.-26.11.1987 Brno

XI. Teoretické základy biotechnologií 3.-5.12.1990 České
Budějovice

XII. Dysfunkce živých soustav 31.8.-3.9.1992 Brno

XIII. Biologické dny s polytématickou náplní 5.-6.9.1995 Hradec
Králové

XIV. Současné trendy ve studiu biologie buňky 3.-6.11.1997 Praha

XV. Nádorová versus nenádorová buňka 6.-8.9.1999 České
Budějovice

XVI. Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie 5.-7.9.2001 Olomouc

Přehled proběhlých biologických dnů
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Čs. biologická společnost otevřela v roce 1992 při příležitosti 70. výročí svého založení
volnou sérii vědeckých přednášek

Přednášky se staly vědeckým odkazem jednoho z hlavních zakladatelů Čs. biologické
společnosti, profesora Edwarda Babáka (1873-1926), fyziologa světového jména.

Prof. Babák přešel v r. 1919 z Karlovy univerzity v Praze do Brna, kde pat řil k zakláda-
jícím profesorům ékařské fakulty Masarykovy univerzity. Působil zde jako přednosta
Fyziologického ústavu a několik let i jako přednosta Ústavu všeobecné biologie. Zasloužil
se rovněž o založení Vysoké školy zvěrolékařské a Vysoké školy zemědělské a lesnické
v Brně. Již v roce 1912 inicioval vydávání teoretického časopisu Biologické listy, stál
u kolébky Moravské přírodovědecké společnosti a Spolku pro výzkum dítěte a péče o dítě.
Jeho vědecká osobnost ovlivnila organizaci vědeckého a kulturního života v Brně a na
celé Moravě.

Babákovy přednášky jsou pořádány při slavnostních nebo významných p říležitostech
jako naplnění jeho myšlenek. Do dnešní doby se uskutečnilo pět přednášek:

,
prof. J. Svoboda, 1992, Brno

,
prof. O. Nečas, 1995, Hradec Králové

,
prof. J. Hořejší, 1997, Praha

,
prof. J. Bubeník, 1999, České Budějovice

,
prof. V. Pačes, 2001, Olomouc

Babákovy přednášky

L

1. Onkogeny a protoonkogeny

2. Molekulární úroveň eukaryontní kinetiky

3. Povrchové receptory leukocytů, struktura, funkce, kooperace

4. Genová léčba zhoubných nádorů využívajících vakcín z nádorových buněk

5. Aktuální otázky genomiky
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Semináře hlavního výboru

Přes rychlý pokrok poznání ve všech biologických vědách zůstává stále řada otázek
otevřených a mohou proto být předmětem zasvěcených diskusí. Hlavní výbor Čs. biologic-
ké společnosti proto rozhodl, na návrh prof. Nečase, pořádat 1- 2x do roka jednodenní dis-
kusní semináře k vybraným otázkám dílčím i otázkám velmi obecným a poskytnout tak pří-
ležitost k tomu, aby výměna názorů, někdy i kontroverzních, pomohla posunout se blíže
k pravdivému poznání. Mohou to být otázky relativně úzké i otázky velmi obecné, které pře-
sahují biologické vědy jako takové. Věříme, že tyto jednodenní diskusní semináře, které
jsou z organizačního hlediska poměrně málo náročné (Lékařská fakulta MU v Brně posky-
tuje zdarma velmi vhodné prostory), se stanou tradicí a přispějí tak k poslání Čs. biologické
společnosti jako integrující instituci v biologických vědách u nás. Dosud se uskutečnily
v Brně již tři semináře.

(14. 11. 2001, Brno)
Záměrem semináře bylo uskutečnit výměnu názorů o tom zda má spor o Darwina

a jeho principy smysl. Po úvodní formulaci základních principů Darwinovy teorie prof.
Nečasem se diskutovalo k následujícím tématům Univerzální evoluce jako algoritmus,
Náhoda a nahodilost v evolučním procesu, Falzifikovatelnost neodarwinismu z hlediska
Popperových požadavků, Lze vznik druhu vysvětlit jen náhodnými mutacemi a přírodním
výběrem, Reverzní transkripce a evoluce, Má hypotéza Červené královny nějaký smysl,
Darwin a chování živočichů, Evoluce imunity, Konflikt přirozené a kulturní evoluce.
Pořadatelé od diskuze neočekávali snahu o formulaci určitých konečných závěrů. Průběh
diskuze ukázal, že ve vědecké veřejnosti zůstává zájem i o otázky nesměřující jen k pro-
blémům "čistě faktologické povahy" a že současná moderní věda má nadále charakter
"dobrodružství poznání".

(12. 6. 2002, Brno)
Konec dvacátého století přinesl neobyčejný rozvoj vědeckého poznání, což ovlivňuje

bezprostředně všechny oblasti dění v lidské společnosti. Je však stále obtížnější vybrat
z ohromné množiny poznatků ty, které by měly být součástí všeobecného vzdělání. Mezi
vědy, kde dochází k exponenciálnímu růstu poznatků patří i vědy biologické. Na semináři
odezněly úvahy o faktologických i zobecňujících poznatcích v biologických vědách potřeb-
ných pro každého občana pro jeho orientaci v běžných otázkách života, pro orientaci pro-
fesní, která není biologickým směrem v praxi zaměřena a jako vědomostní základ pro stu-
dium na jakékoliv vysoké škole. Bylo posouzeno nakolik osnovy dnešního základního
a středního školství odrážejí nejnovější a nejdůležitější poznatky biologie či jejich proporci-
onalitu a bylo probíráno, kterým směrem by měly být orientovány výukové programy z bio-
logie v soustavě, která všeobecné vzdělání vytváří. Semináře se zúčastnili středoškolští
a vysokoškolští učitelé biologie a také zástupci vybraných institucí, které se všeobecným
vzděláním zabývají.

(28. 11. 2002, Brno)
Spolupořadatelem semináře bylo Univerzitní centrum pro bioetiku a Biologický ústav LF

MU. Problematika kmenových buněk je v současné době v centru pozornosti nejen pro své
četné významné aspekty praktického využití. Je také zdrojem nových základních poznatků
v buněčné biologii a zejména množství důležitých aspektů, především v oblasti etické, ale
i právní, ekonomické, sociální nebo filozofické. Faktologická, molekulárně a buněčně biolo-

Spor o Darwina??

Co z biologie by mělo být součástí všeobecného vzdělání

Kmenové buňky
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gická problematika byla na semináři zastoupena příspěvky: Kmenové buňky a jejich dife-
renciační potenciál, Od myších k lidským embryonálním kmenovým buňkám,
Hematopoetické a mesenchymální kmenové buňky, Užití kmenových buněk pro léčbu pora-
nění míchy mozku, Epidermální kmenová buňka z laboratoře k pacientovi. Širším význa-
mem této problematiky se zabývaly odpolední příspěvky referujících z Univerzitního centra
pro bioetiku (Etické aspekty výzkumu na kmenových buňkách), z Etické komise
Ministerstva zdravotnictví ČR (Aktuální debata u využití kmenových buněk) a z Odboru
mezinárodních vztahů Ministerstva zdravotnictví ČR (Potřebujeme právní úpravu výzkumu
na kmenových buňkách?).

Přítomni: prof. O. Nečas, prof. R. Janisch, prof. S.Čech, prof. M. Červinka,
doc. J. Berger, doc. J. Reischig, prof. I. Raška, prof. A. Svoboda

Omluveni: doc. V. Mornstein, doc. K. Smetana
Nepřítomni: doc. F. Čiampor, prof. M. Hejtmánek, doc. J. Kunert

Přítomni: prof. K. Michalová

1. Ustavit programový výbor XVII. Biologických dnů odpovídá předsednictvo hlavního
výboru.

2. Navrhnout autory přehledných sdělení XVII. Biologických dnů do 15. 11. t.r. - odpovídá
programový výbor.

3. Oznámit zahajovací práce a tématiku XVII. Biologických dnů v listopadovém čísle
Zpravodaje odpovídá prof. Janisch.

4. Rozhodnout téma příštího odborného semináře hlavního výboru, oznámit rovněž
v listopadovém čísle Zpravodaje odpovídají prof. Nečas, prof. Janisch.

5. Návrhy na členy nového hlavního výboru do 20. 12.t.r. - odpovídají předsedové
poboček a sekcí.

6. Zveřejnění kandidátky hlavního výboru v prvním čísle Zpravodaje příštího roku - odpovídá
prof. Janisch.

7. Dodat příspěvky do jubilejního čísla Zpravodaje do konce října odpovídají předsedové
poboček a sekcí.

! ZPRÁVY

Zápis ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
17. října 2002 v Plzni

Členové hlavního výboru

Předsedové poboček a sekcí:

Úkoly ze schůze hlavního výboruČs. biologické společnosti
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! ZPRÁVY

Schůzi hlavního výboru, která se konala 17. 10. 2002 při příležitosti semináře "Novinky
ve světelné mikroskopii" v Plzni na Biologickém ústavu LF UK zahájil předseda hlavního
výboru prof. Nečas a přivítal všechny zúčastněné. Po schválení zápisu z minulé schůze hlav-
ního výboru 14. 5. 2002, který byl bez připomínek schválen, přistoupil prof. Nečas k vlastní-
mu jednání.

Prof. Nečas připomenul, že plánované XVII. Biologické dny se nebudou pro nízký počet
přihlášek zřejmě zaviněných úzce specifikovanou tématikou a souběhem podobných akcí
v letošním roce konat. Od listopadu 2003 budou Biologické dny po schválení hlavním výbo-
rem na minulé schůzi pořádány jako sjezd a dále pravidelně každé tři roky v témže datu.
+Prof. Nečas předložil hlavnímu výboru tři okruhy možné tématiky XVII. Biologických dnů
k posouzení:

Buněčné regulace (signální dráhy), Genové a buněčné inženýrství, Genomika a její
využití, v základních a aplikovaných biologických vědách, Technická civilizace a stabilita
živých systémů, Perspektivy vývoje lidské populace, Přibližuje se věda k poznání podstaty
života?, Nové metodické přístupy v buněčné biologii a řadu dalších.

Buněčné regulace: signální dráhy, úloha molekulových motorů v šíření signálů, regulace
genové exprese, regulace buněčného cyklu, regulace diferenciace, programovaná
buněčná smrt, regulace tvorby virionů.

Regulace v mnohobuněčném organizmu: regulace morfogeneze rostlin, hormonální regulace,
regulace mozkových funkcí, regulace ontogeneze, regulace imunitního systému, stárnutí
organizmů.

Regulace v populaci: variabilita a selekce, posuny ve vývoji lidské populace, posuny
v genofondech populací.

Regulace v ekosystémech: extinkce druhů, antropogenní vlivy, globální změny planetárního
ekosystému.

Regulační mechanismy v evoluci.

Již dnes je zřejmé, že aplikace poznatků biologických věd přesahuje často daný cíl
a zasahuje či může zasahovat do osudu lidí a lidstva a do dynamické stability živých sys-
témů na všech hierarchických úrovních. Podobně zasahuje do chování živých systémů apli-
kace poznatků věd nebiologických. Kognitivita člověka se tak stává faktorem ovlivňujícím
celou biosféru a tím možným faktorem evolučním. Cílem Biologických dní bude se těmito
otázkami zabývat, tj. nastínit dnešní možnosti intervence biologických věd do existující biolo-
gické stability a uvážit jejich možné důsledky či rizika, jinými slovy uvážit biologické a sociální
důsledky dnešních resp. budoucích "biotechnologií" (včetně biomediciny) a poukázat na mož-
nou inkompatibilitu mezi technickou civilizací a dalším vývoje biologického světa např.: gene-
tické inženýrství, buněčné inženýrství, lidský genom a lékařství, populační důsledky současné
medicíny, selekce v lidské populaci, perspektivy evoluce člověka, problém kompatibility tech-
nické civilizace s biologickou stabilitou, rozpor mezi primární a ofenzivní adaptací, je lidská
kognitivita slepou uličkou evoluce, podíl znalostí z biologie ve všeobecném vzdělání.

1. Příprava XVII. Biologických dnů

1. Aktuální témata biologických věd

2. Regulace v živých systémech

3. Bude lidstvo tvůrcem svého osudu?
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Po široké diskusi, ve které byly konzultovány nejrůznější názory (pro konání klasických
Biologických dní, které mají integrující charakter, což je hlavním poslánímČs. biologické spo-
lečnosti, konat Biologické dny jako multidisciplinární symposia, organizovat jednodenní akce
s aktuální tématikou pod hlavičkou Biologických dní) nedošlo mezi účastníky v závěru k žád-
né shodě z nastíněných alternativ. Pro nedostatek času předseda prof. Nečas diskusi
ukončil. Hlavní výbor pověřil proto předsednictvo ustavit v nejkratší době programový výbor
XVII. Biologických dní. Programový výbor vybere podle uvážení z předložených témat 4 - 5
bloků s jednotícím názvem a navrhne autory přehledných sdělení. Informace o zahájení prá-
ce programového výboru XVII. Biologických a jejich tématika budou zveřejněny v listopado-
vém čísle Zpravodaje Čs. biologické společnosti.

Prof. Nečas informoval, že hlavní výbor uspořádal již dva odborné semináře hlavního
výboru, oba se setkaly s mimořádným zájmem vědecké veřejnosti. K diskusi k těmto semi-
nářům (o Darwinovi a o všeobecném vzdělání z biologie) byl pozván prof. Nečas do České-
ho rozhlasu. Prof. Nečas doporučil pokračovat v těchto seminářích pro zvané zájemce
a navrhl další tématiku: Pokračovat faktologicky v semináři o Darwinovi i v semináři
o vzdělanosti biologie se zaměřením na gymnasia, Otázky vzniku života na zemi, Biologické
determinanty vývoje v lidské společnosti. Hlavní výbor schválil uspořádat na jaře příštího
roku buď Otázky vzniku života na zemi nebo Biologické determinanty sociálního chování
a výběr tématiky ponechal na předsednictvu hlavního výboru. Informace o semináři bude
začleněna rovněž do listopadového čísla Zpravodaje.

V roce 2003 končí tříleté volební období hlavního výboru, proto v této souvislosti požá-
dal prof. Janisch představitele poboček a sekcí, aby podali své návrhy v počtu 11 - 20 jmen
na členy hlavního výboru do 20.12. t.r. Návrhy shromáždí volební komise (prof. Horký, doc.
Kleinwächter, prof. Půža, I. Tačová), svého předsedu zvolí volební komise sama. Podle
početního zastoupení jednotlivých jmen sestaví volební komise definitivní kandidátku.
Kandidátka bude distribuována v prvním čísle Zpravodaje příštího roku všem členům Čs.
biologické společnosti a bude sloužit jako volební lístek. Výsledky korespondenčních voleb
oznámí předseda volební komise na valném shromáždění, které bude uskutečněno při pří-
ležitosti konání XVII. Biologických dní v listopadu 2003. Informace o výsledcích korespon-
denčních voleb bude publikována v druhém čísle Zpravodaje 2003.

Prof. Janisch požádal zástupce poboček a sekcí k urychlenému dodání příspěvků (do
konce října t.r.) do zvláštního čísla Zpravodaje, které bude vydáno k 80. výročí založení
Čs. biologické společnosti v listopadu t.r.

Dále prof. Janisch informoval, že výbor České společnosti pro ultrazvuk v biologii
a lékařství Čs. biologické společnosti dozná změny, dobíhají korespondenční volby, novým
předsedou se zřejmě stane doc. F. Záťura z Olomouce a vědeckým tajemníkem Ing.
L. Doležal rovněž z Olomouce. Sekce již oznámila, že plánuje pro příští rok 2 konference
s mezinárodní účastí a snaží se rozšířit i členskou základnu.

V závěru své zprávy zdůraznil prof. Janisch nutnost dodržovat výši přidělené státní
dotace, nenárokovat krytí neplánovaných akcí, jak se v nedávné době stalo.

2. Příští odborný seminář hlavního výboru

3. Příprava volby nového hlavního výboru a valného shromáždění v r. 2003

4. Zpráva vědeckého tajemníka

! ZPRÁVY
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5. Zpráva hospodáře

6. Přihlášky nových členů

7. Různé

8. Závěr

Prof. Čech sdělil hlavnímu výboru, že Čs. biologická společnost dva své projekty se
žádostí o finanční dotaci ze státního rozpočtu ČR pro vědecké společnosti pro rok 2003.
Prvním projektem je "Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich populariza-
ce". Tento projekt zahrnuje plánované akceČs. biologické společnosti, sestavený na základě
požadavků poboček a sekcí pro rok 2003 (XVII. Biologické dny hlavní výbor, Pravidelné
přednáškové večery brněnské pobočky, Buňky V Společnost pro buněčnou biologii,
Cytoskeletální klub Společnost pro buněčnou biologii, 36. zasedání ytogenetické sekce,
dva celostátní semináře edagogické sekce a 2 konference s mezinárodní účastí České spo-
lečnosti pro ultrazvuk v biologii a lékařství). Na tento projekt požaduje jako příspěvek ze stát-
ního rozpočtu Čs. biologická společnost 240.000 Kč. Druhým projektem je Zpravodaj Čs.
biologické společnosti, 2 čísla, na je žádáno 60.000 Kč. Oba projekty byly 15. 10. t.r. odeslá-
ny Radě vědeckých společností.

Do Čs. biologické společnosti byli jednohlasně přijati tito noví členové Čs. biologické spo-
lečnosti: MUDr. Eva Kotulánová, Brno, MUDr. Kateřina Špačková, Olomouc, Mgr. Helena
Pospíšilová, Olomouc, Mgr. Šárka Vlachová, Olomouc, Mgr. Markéta Koutná, Brno.

Prof. Michalová informovala, že ytogenetická sekce je již rokčlenem Evropské cytoge-
netické asociace, úspěšně pracuje, za pomoc ke vstupu sekce poděkovala hlavnímu výbo-
ru.

Prof. Svoboda oznámil, že Společnost pro buněčnou biologii pořádá v listopadu t.r. semi-
nář "Kmenové buňky".

Doc. Berger informoval, že Zdravotně sociálně fakulta JčU bude vydávat odborný časo-
pis "Journal of Applied Biomedicine", bude otevřen všem zájemcům, http://www.zsf.jcu.cz.

Prof. Čech sdělil, že prof. Slavík se v listopadu t.r. dožívá osmdesáti let. Prof. Slavík byl
navržen hlavním výborem na udělení čestného členství. Ke svému jubileu dostane prof.
Slavík blahopřejný dopis hlavního výboru s informací, že čestné členství mu bude uděleno
na valném shromáždění Čs. biologické společnosti v roce 2003, neboť udělování čestného
členství schvaluje podle stanov valné shromáždění.

Termín příští schůze hlavního výboru byl předběžně stanoven na konec ledna 2003.

Prof. Nečas poděkoval všem za účast a aktivitu v projednávání náročného programu
a schůzi hlavního výboruČs. biologické společnosti ukončil.

Zapsala: Iva Tačová Přečetl: Prof. MUDr. O. Nečas, DrSc.
předseda

C
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C
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XVII. Biologické dny

se budou konat

s ústředním programem
19. - 20. listopadu 2003 v Brně

PAMĚŤ ŽIVÝCH SYSTÉMŮ

Cílem této části biologických dnů je podat informace, analytické i zobecňující,
o všech formách paměti, které živé soustavy na nejrůznějších hladinách své hierar-
chické organizovanosti používají, tj. od paměti buněčné (genové i negenové) přes
paměť nervovou až po paměťové systémy používané v lidské společnosti. To zahr-
nuje principy zápisu informace do paměťového media, vyzvedávání informace
z paměti, stabilitu paměti, reprodukci paměti, cílené zásahy do paměti, evoluci
paměťových systémů, modelování paměťových systémů aj.

"

Biologické dny jako nejširší forum našich biologů jsou otevřeny i pro jakoukoliv
další tématiku, která je v současné době aktuální. Výše uvedené ústřední téma
nikterak neomezuje možnosti přijetí příspěvků s jakoukoliv jinou tématikou

Přihlášky
do 31. 3. 2003

Definitivně bude možno údaje v přihlášce upřesnit do 31. května 2003

Účastníci přihlášení na Biologické dny, původně plánované na 23. - 25. 9.2002
a přesunuté na uvedený termín 19. - 20. 11. 2003, zůstávají v evidenci a budou auto-
maticky seznamováni s dalšími informacemi.

Jako příklady obsahové struktury lze uvést: (vznik a evoluce, stav
a perspektivy genomiky, funkční genomika, regulace exprese genů, nejaderný genom, imu-
nologická paměť, genové manipulace, genová podmíněnost chorob, perspektivy genové
terapie, alelové frekvence lidských subpopulací a jejich posun, genetické přístupy ve
výzkumu buňky aj., (krátkodobá paměť buňky, metylace DNA,
priony, "dědičnost získaných vlastností" aj.), (podstata mozkové paměti,
evoluce její genové determinace, mechanismy vtiskování aj., (me-
my, tradice a kultura, konstrukce paměťových systémů člověkem aj.).

k účasti s názvem předpokládaného příspěvku zašlete na adresu hlavního
výboru Čs. biologické společnosti (Joštova 10, 662 43 Brno) . Tiskopis
přihlášky je přiložen v tomto čísle Zpravodaje a je k rovněž ke stažení na adrese: htt-
p://www.med.muni.cz./biolspol/.

.

paměť genová

buněčná paměť epigenní
paměť nervová

paměť "společenská

2* INFORMACE, POZVÁNKY, VOLNÁ MÍSTA

http://www.med.muni.cz./biolspol/
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Konferenční poplatek:

Sborník abstrakt:

do 31. 5. 2003

Platba Do 31. května Do 30. září Po 30. září
Nečlenové* 1000 Kč 1500 Kč 3000 Kč
Členové* 600 Kč 800 Kč 1500 Kč
Studenti nečlenové* 400 Kč 500 Kč 1000 Kč
Studenti členové* 200 Kč 250 Kč 500 Kč

*) Čs. biologické společnosti

Z konference bude vydán sborník abstrakt s ISBN. Anglické texty abstrakt v rozsahu 1
strany budou vyžadovány .

Další informace budou rozesílány pouze přihlášeným účastníků a budou pravidelně
zveřejňovány na internetu (http://www.med.muni.cz./biolspol/).

Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.

hledá zájemce o postgraduální studium

v buněčné a molekulární biologii
je možné také přijmout pracovníky s ukončeným PhD.

Nosným tématem pracoviště je integrace procesů syntézy DNA, jakož i syntézy a vyzrává-
ní RNA do architektury buněčného jádra (viz též publikace ve Vesmíru 79, 562-572, 2000).

Kontakt na adrese: iraska@lf1.cuni.cz
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Společnost pro buněčnou biologii - sekceČs.biologické společnosti pořádá

Konference se bude konat ve dnech 23. - 25. dubna 2003 v Hotelu Club ve Vranovské Vsi.
Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách Čs.biologické společnosti na adrese

http://med.muni.cz/biolspol/index.html - Cytoskeletální klub.

Za organizátory

Augustin Svoboda Renata Veselská

předseda programového výboru XVII. Biologických dnů

Laboratoř genové exprese 1. LF UK v Praze

11. Cytoskeletální klub

2* INFORMACE, POZVÁNKY, VOLNÁ MÍSTA

http://www.med.muni.cz./biolspol/
mailto:Kontaktnaadrese:iraska@lf1.cuni.cz
http://med.muni.cz/biolspol/index.html-Cytoskelet


30

Sekretariát hlavního výboru Čs. biologické společnosti

Redakční rada Zpravodaje

Joštova 10, 662 43 Brno

Iva Tačová,

Pavla Skusilová,

sekretářka hlavního výboru, tel.: 542 126 300,
e-mail: biolspol@med.muni.cz

účetní společnosti, tel.: 543 182 015, 543 242 538
e-mail:pavla.skusilova@fnusa.cz

Fax: 542 1262 00

e-mail: rjanisch@med.muni.cz

http://www.med.muni.cz./biolspol/

Předseda: Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
Technický redaktor: Doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (e-mail: vmornst@med.muni.cz)

Členové: Doc. RNDr. Josef Berger, CSc.
Doc. MUDr. et RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.
MUDr. Iva Slaninová, Dr.
Prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc.

Obrázek na titulní straně:
Nálevník v konfokálním fluorescenčním mikroskopu Olympus Fluoview 2. Obraz byl
zpracován obrazovým analyzátorem SOFO ACC 5.0 algoritmem pro 3D zobrazení za využití simulace
opacity. Tento proces umožňuje přizpůsobit vzhled mikroskopických objektů rozměrům makrooblasti, na
kterou je lidské oko běžněadaptováno (Druckmüller, Janisch, Štarha).
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Vydal: Hlavní výbor Čs. biologické společnosti, Joštova 10, 662 43, Brno

Redaktor: Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
Technický redaktor: Doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Brno 2002

Příspěvky zasílejte na adresu technického redaktora (Biofyzikální ústav LF MU, Joštova 10, 662
43 Brno) nebo na sekretariát společnosti.
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