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Zpráva o činnosti Čs. biologické společnosti v roce 2001
(plná verze je k dispozici na internetových stránkách ČsBS)
1. Přínos aktivity společnosti pro rozvoj vědy
Těžiště odborné práce Československé biologické společnosti spočívalo i v roce 2001 v činnosti odborných skupin.
Značná část aktivity ČsBS byla v uplynulém roce zaměřena na organizaci čtyř symposií
s mezinárodní účastí: "XVI. Biologické dny", 5. - 7. 9. 2001 v Olomouci uspořádal hlavní výbor ČsBS ve
spolupráci s pobočkou v Olomouci a Společností pro buněčnou biologii, seminář "Aktuální problémy
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buněčné terapie", 11. - 12. 6. 2001 v Praze uspořádala pobočka v Praze, "34. výroční konference
cytogenetické sekce", 20. - 21. 9. 2001 v Praze uspořádala cytogenetická sekce a konferenci "Buňky III",
17. - 19. 9. 2001 v Českých Budějovicích uspořádal hlavní výbor ČsBS ve spolupráci se Společností pro
buněčnou biologii a Jihočeskou univerzitou.
Hlavní výbor ČsBS (HV) zahájil cyklus odborných seminářů pro zvané účastníky, který bude
pořádán 2x do roka. První seminář "Spor o Darwina??" se uskutečnil 14. 11. 2001 na LF MU v Brně za
účasti 50 vědeckých pracovníků z ČR i SR a doznal velice kladného hodnocení vědecké veřejnosti.
Jednání se stalo dokladem toho, že moderní věda má nadále charakter "dobrodružství poznání". HV má
záměr uspořádat v blízké době další semináře tohoto druhu o otázkách vzniku života, o koncepci, náplni
a potřebách výuky biologie na středních školách a k problému, nakolik je dění v lidské společnosti
determinováno biologicky.
2. Vědecká aktivita
ČsBS pracovala v uplynulém roce v 6 pobočkách a 9 celostátních sekcích.
Pobočky
Pobočka v Praze se podílela na přípravě konference Skelet 2001. Dále zorganizovala dva
semináře, z toho jeden s mezinárodní účastí 12. 6. a 7. 9. 2001 v Praze. Byly zaměřené na otázky
buněčné terapie a na aktuální problematiku klonování. Účast: 100 vědeckých pracovníků. Semináře
poskytly možnost kontaktu zájemců o tento nový perspektivní obor (Praha, Brno, Liběchov, Hradec
Králové) a umožnily kontakt se zahraničními specialisty. Pro vysoký ohlas seminářů bude pražská
pobočka v tomto typu seminářů pokračovat i nadále.
Pobočka v Brně byla spolupořadatelem konference "III. Moravský morfologický den" 19. 9. 2001
v Brně za účasti 44 posluchačů, z toho 14 ze Slovenska. Prezentováno bylo 13 ústních sdělení a 33
posterů. Pobočka zorganizovala 13 přednáškových odpolední s průměrnou účastí 38 posluchačů. Odborná
náplň schůzí byla zajišťována pobočkou, příp. ve spolupráci s jinými odbornými společnostmi a vysokými
školami v Brně. Na dvou schůzích vystoupili zahraniční hosté - prof. Reichelt, prof. Sharpe. Na dvou
schůzích bylo vzpomenuto životních jubileí - prof. Páče a doc. Zechmeistera.
Pobočka v Olomouci zorganizovala společně s hlavním výborem ČsBS a Společností pro
buněčnou biologii (sekce ČsBS) "XVI. Biologické dny" 5. - 7. 9. 2001 v Olomouci. Organizátoři se
tentokrát rozhodli dát prostor odborným sekcím společnosti a tak se po tři dny zabývali účastníci
konference aktuálními tématy z molekulární a buněčné biologie. Biologické dny se konaly pod záštitou
rektorky Univerzity Palackého prof. Mačákové a děkana LF UP. XVI. Biologických dnů se účastnilo 146
vědeckých pracovníků, z toho 15 ze Slovenska. Odezněly 4 plenární přednášky, 23 úvodní referáty
v symposiích, 48 krátkých sdělení a bylo vystaveno 50 posterů. Dále pobočka uspořádala jednu
přednáškovou schůzi - MUDr. M. Raclavský: "Zkušenosti ze studijníh o pobytu v Japonsku" 23. 2. 2001
za účasti 16 členů společnosti a studentů.
Pobočka v Hradci Králové uspořádala 5 přednášek s průměrnou účastí 30 posluchačů.
Odborné celostátní sekce
Cytogenetická sekce uspořádala "34. výroční konferenci cytogenetické sekce" s mezinárodní
účastí ve dnech 20. - 21. 9. 2001 v Praze. Účastnilo se 100 zájemců pracujících v klinické, onkologické,
experimentální, rostlinné i živočišné cytogenetice, kteří se zabývali novými trendy v molekulární
cytogenetice. Odeznělo zde 34 odborných referátů. Sekce uskutečnila jeden seminář o prenatálním
poradenství 15. 11. 2001 v Brně za účasti 80 posluchačů.
Cytogenetická sekce byla přijata v letošním roce za kolektivního člena Evropské asociace
cytogenetických společností.
Společnost pro mutagenezi zevním prostředím v minulém roce uskutečnila "24. Pracovní
dny" 9. - 11. 5. 2001 v Brně za účasti 70 posluchačů. Dále sekce uspořádala 2 semináře, na jaře
v Praze, na podzim v Olomouci, průměrná účast 18 posluchačů.
Pedagogická sekce zorganizovala půldenní setkání vědeckých pracovníků v rámci XVI.
Biologických dnů v září 5. 9. 2001 v Olomouci. Několik pracovníků sekce se účastnilo 14. 11. 2001
semináře hlavního výboru "Spor o Darwina??"
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Společnost pro buněčnou biologii v minulém roce pořádala svůj již "IX. Cytoskeletální
klub" ve Vranovské Vsi 25. - 27. 4. 2001. Konference se zúčastnilo 49 odborných pracovníků, kteří
prezentovali 15 přednášek a 12 posterů. V průběhu konference se uskutečnila schůze výboru
Společnosti pro buněčnou biologii. Společnost buněčné biologie byla hlavním pořadatelem "Buňky III"
17. - 19. 9. 2001 v Českých Budějovicích. Kongresu se zúčastnilo 130 pracovníků a v 6 symposiích bylo
předneseno 37 přednášek a prezentováno 47 posterů. V rámci XVI. Biologických dnů 5. - 7. 9. 2001,
kterých byla Společnost spolupořadatelem organizovala sympozium "Programovaná buněčná smrt", kde
odeznělo 5 plenárních přednášek a 16 krátkých sdělení. Jednání se účastnilo 80 posluchačů.
Biofyzikální sekce se v roce 2001 podílela na pořádání konference "Biphysics of Genom and
its Interaction" 3. - 6. 10. 2001. Konference se zúčastnilo 70 vědeckých pracovníků. Dále sekce pořádala 6 přednášek pro studenty Masarykovy univerzity s průměrnou účastí 20 posluchačů a na
Biofyzikálním ústavu AV ČR uspořádala 4 odborné semináře s průměrnou účastí 18 posluchačů.
Sekce pro biologii nízkých teplot se v minulém roce podílela na národním setkání rostlinných
fyziologů - "IX. dnech rostlinné fyziologie" konané v září 2001 v Českých Budějovicích, účastnilo se 22
členů sekce. Dále členové sekce byli přítomni na kryosetkání v Edinburghu včetně účasti na zasedání
Society for Low Temperature Biology. Členové sekce se rovněž účastnili "Evropského kryochirurgického
kongresu" v Lisabonu v březnu 2001, "20. kongresu Egyptských chirurgií" 13. - 15. 2. 2001 v Káhiře
a účastnili se doškolovacích dnů (kryochirurgie) 20. - 22. 6. 2001 v Gdaňsku.
3. Ediční činnost
Jako každoročně se i v minulém roce ediční činnost uskutečňovala formou interních tisků pro vnitřní
potřebu společnosti.
2 čísla Zpravodaje Čs. biologické společnosti vydal HV.
Sborník z "IX. Cytoskeletálního klubu" - vydala Společnost pro buněčnou biologii.
Sborník z "XVI. Biologických dnů" - vydala pobočka v Olomouci.
Sborník z "34. konference cytogenetické sekce" - vydala cytogenetická sekce.
Sborník z konference "Buňky III" - vydali ČsBS, EntÚ AV ČR, Fakulta zdravotních a sociálních studií
a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii. Editor J. Berger, 244 s., Kopp Publ., České
Budějovice 2001, ISBN 80-7232-154-4.
Sborník z "24. pracovních dnů" - vydala Společnost pro mutagenezi zevním prostředím.
Pobočka v Brně publikovala v časopisu Scripta Medica podrobnou zprávu o činnosti s přehledem
programu svých pravidelných schůzí a abstrakty přednesených odborných sdělení během roku 2000
(Scripta Medica 74 (2) 115-136) a během roku 2001 (Scripta Medica 74 (6)) .
4. Výhled na rok 2002
"XVII. Biologické dny", 23. - 25. 9. 2002, Brno, hlavní výbor.
2 semináře pro zvané účastníky, jaro a podzim 2002, Brno, hlavní výbor.
"Konference Buňky IV", 9. - 11. 9. 2002, České Budějovice, Společnost pro buněčnou biologii.
"Výroční zasedání cytogenetické sekce s mezinárodní účastí", 26. - 27. 9. 2002, Praha, cytogenetická
sekce.
"25. pracovní dny Společnosti pro mutagenezu v zevním prostředí", 12. - 14. 5. 2002, Brno, Společnost
pro mutagenezu v zevním prostředí.
"Seminář Moravsko-slezské dny hygieny práce a pracovního lékařství", 22. - 24. 5. 2002, Darkov,
Společnost pro mutagenezu v zevním prostředí a ostravská pobočka.
Konference "Cryopreservation and Safe Keeping of Cells and Tissues",13. - 15. 5. 2002,
Hradec Králové, sekce pro biologii nízkých teplot.
Konference "X. Cytoskeletální klub", březen 2002, Vranovská Ves, Společnost pro buněčnou biologii.
Seminář "Kmenové buňky", květen 2002, Brno, Společnost pro buněčnou biologii.
2 jednodenní semináře pedagogické sekce, zabývající se novými poznatky v biologii a pedagogicko
metodickou problematikou, duben, listopad 2002, Brno.
Pravidelné přednáškové večery 1x měsíčně v r. 2002, Brno, brněnská pobočka.
Semináře a přednášky v průběhu roku 2002, biofyzikální sekce.
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5. Organizační a administrativní činnost.
V uplynulém roce se HV ČsBS sešel 31. 1. 2001, 5. 9. 2001 a předsednictvo se sešlo několikrát podle potřeby.
V roce 2001 byla přijata cytogenetická sekce za kolektivního člena do Evropské cytogenetické asociace. V minulém roce doznala změnu ve vedení ostravská pobočka. Její dlouholetý předseda
MUDr. Blahoslav Hejda zemřel. Předsedou pobočky se stal Prof. MUDr. Lubomír Dobiáš, DrSc. ze
Zdravotní a sociální vysoké školy v Ostravě. Změnou prošlo i vedení Společnosti pro mutagenezu
zevním prostředím. Předsedou byl zvolen doc. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. z VÚ veterinárního lékařství
v Brně.
6. Statistické údaje a závěr.
V ČsBS pracuje 6 poboček v České republice, kde jsou členové zastoupeni takto: pobočka
v Praze 552 členů, pobočka v Brně 310, pobočka v Olomouci 73 členů, pobočka v Hradci Králové 63
členů, pobočka v Ostravě 33 členů, pobočka v Pardubicích 14 členů, slovenských členů je v ČsBS
zaregistrováno 310.
Při hlavním výboru ČsBS pracuje 9 odborných sekcí: sekce cytogenetická 174 členů, sekce
evoluční biologie 22, Společnost pro mutagenezi zevním prostředím 111, pedagogická sekce 70, sekce
pro kryobiologii 85, Česká společnost pro ultrazvuk v biologii a lékařství 126 členů, sekce reprodukční
biologie 73 členů, Společnost pro buněčnou biologii 168 členů, sekce biofyzikální 126 členů.
Celkem je v ČsBS registrováno 1331 členů.
V ČsBS bylo uspořádáno v roce 2001 57 akcí s účastí 1726 vědeckých pracovníků.
Roman Janisch

Zápis ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
23. 1. 2002 v Brně
(plná verze je k dispozici na internetových stránkách ČsBS)

Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
1. Do 28. 2. 2002 shromáždit předběžné přihlášky na XVII. BD - prof. Janisch.
2. Do konce dubna 2002 vyžádat definitivní přihlášky na XVII. BD prof. Janisch, prof. Svoboda.
3. Opravit ve výroční zprávě o činnosti údaje o ostravské pobočce - prof. Janisch.
4. Upozornit ve Zpravodaji na doporučení RVS zvýšit členský příspěvek v r. 2004 - prof. Janisch.
5. Zahájit práce na dalším semináři hlavního výboru - dr. Konětopský, prof. Nečas, prof. Janisch.
6. Anonymní dopis založit do archivu ČsBS - odpovídá prof. Nečas.
7. Přispívat do Zpravodaje - odpovídají pobočky a sekce.
8. Pořádání větších akcí konzultovat s účetní pí. Skusilovou - odpovídají pořadatelé.
Zasedání hlavního výboru (HV) zahájil předseda prof. Nečas. Vzpomenul 65. narozeniny
předsedy olomoucké pobočky prof. Lenharta. Jelikož prof. Lenhart byl omluven, převzal gratulační dopis
HV tajemník olomoucké pobočky doc. Kunert a na slavnostní schůzi pobočky dopis předá. Potom sdělil
prof. Nečas, že zemřel čestný člen ČsBS, bývalý předseda biofyzikální sekce a ředitel BFÚ AV ČR
v Brně prof. Karpfel. Vzpomínka mu bude věnována v příštím čísle Zpravodaje a na valném shromáždění ČsBS. Po schválení zápisu z minulé schůze 5. 9. 2001 v Olomouci přistoupil předseda hlavního
výboru k jednání.
1. Stav příprav XVII. Biologických dnů
Prof. Janisch sdělil, že všem členům ČsBS byl rozeslán Zpravodaj s prvním oznámením o konání XVII. BD 23. - 25. 9. 2002 v Brně na LF MU. Předběžné přihlášky jsou vyžadovány do konce
února, definitivní do konce dubna 2002. BD budou probíhat v tématických celcích. Na základě
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doručených přihlášek budou vytipováni koordinátoři tématických bloků. První oznámení o konání XVII.
BD obdrží i vybrané vysoké školy a ústavy AV ČR.
2. Výroční zpráva o činnosti Čs. biologické společnosti za rok 2002
Na základě podkladů z poboček a sekcí byla vypracována výroční zpráva o činnosti ČsBS za
rok 2002 a odeslána RVS v Praze. Prof. Janisch seznámil přítomné s obsahem zprávy. Zpráva byla
hlavním výborem schválena s tím, že bude ve smyslu připomínky prof. Dobiáše opraveno datum a typ
akce ostravské pobočky. Výroční zpráva bude publikována v jarním čísle Zpravodaje, zřejmě v květnu t.r.
3. Zpráva předsedy
a) Informace ze schůze Rady vědeckých společností (RVS)
Prof. Nečas sdělil, že se 17. 1. t. r. zúčastnil schůze RVS. Dosavadní předseda prof. Valenta
koncem minulého roku rezignoval ze zdravotních důvodů. Na rok 2002 byl zvolen prof. Hána. V roce
2003 bude zvolen celý nový výbor RVS včetně předsedy pro čtyřleté volební období. Dále informoval
prof. Nečas, že RVS chybí prostředky na financování sekretariátu, bylo proto odhlasováno, že všechny
vědecké společnosti odvedou RVS ročně 1 Kč za každého člena. ČsBS zaplatí v tomto roce 1331 Kč.
RVS dále doporučuje vědeckým společnostem zvýšit členský příspěvek minimálně na 200 Kč. Protože
jeho výši schvaluje valné shromáždění, mohlo by se uskutečnit v roce 2004, neboť volební valné
shromáždění se ukuteční v roce 2003. V příštím čísle Zpravodaje budou členové ČsBS na pravděpodobné zvýšení členského příspěvku upozorněni.
b) Příští odborný seminář hlavního výboru
HV ČsBS zahájil cyklus odborných seminářů pro zvané účastníky. První seminář "Spor
o Darwina??" se uskutečnil 14. 11. 2001 na LF MU v Brně za účasti 50 vědeckých pracovníků a setkal
se s velmi kladným ohlasem. Prof. Nečas nastínil témata pro příští semináře: "Co z biologie má být
součástí všeobecného vzdělání?", "Priony z hlediska jejich podstaty", "Otázky vzniku života" a "Do jaké
míry je dění v lidské společnosti určeno biologicky a nakolik sociálně?". Po diskusi HV rozhodl
uskutečnit první variantu s problematikou výuky středoškolské biologie. Odbornou koncepcí semináře
byl pověřen dr. Konětopský a prof. Nečas, osloví MŠMT, Poslaneckou sněmovnu (výbor pro vzdělávání), média a různé pedagogické instituce. Pořadatelem bude HV. Seminář se uskuteční v červnu,
dr. Konětopský termín upřesní.
c) Stanovisko HV k anonymnímu dopisu
HV ČsBS obdržel dopis z Hradce Králové se stížností na dr. Měřičku z Tkáňové banky
fakultní nemocnice. Dopis byl postoupen výboru kryobiologické sekce k projednání. Předseda sekce
Ing. Skládal oznámil, že výbor sekce doporučuje postoupit dopis Etické komisi Univerzity Karlovy
v Hradci Králové. HV rozhodl založit dopis do archivu ČsBS.
d) Jubilanti v roce 2002
Na udělení čestného členství byli navrženi prof. MUDr. Jiří Slavík, DrSc., Brno, RNDr. Zdeněk
Drahota, DrSc., Praha. Čestné uznání HV bylo navrženo Miloši Holubářovi, Brno, doc.Ing. Kyře
Michalové, DrSc., Praha, MUDr. Pavlovi Grecovi, CSc., Brno. Ostatním jubilantům budou průběžně
zasílány gratulační dopisy HV.
V závěru své rozsáhlé zprávy informoval prof. Nečas, že v prvním čísle letošního Akademického bulletinu byl publikován článek k 80. výročí založení ČsBS.
4. Zpráva vědeckého tajemníka
Prof. Janisch požádal zástupce poboček a sekcí o výraznější přispívání aktuálními zprávami
z poboček a různými odbornými zajímavostmi.
5. Zpráva hospodáře
Prof. Čech seznámil přítomné s účetní závěrkou a vyúčtováním dotace AV ČR. Finanční dotace
AV ČR činila v roce 2001, k 10. 1. 2002, kdy bylo vyúčtování dotace vyhotoveno, zůstalo na účtu ČsBS
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23.000 Kč (přebytek z pořádaných akcí). Účetní závěrka a vyúčtování dotace byly zaslány v termínu 15. 1.
2002 RVS. Prof. Janisch v této souvislosti požádal zástupce poboček a sekcí, aby před pořádáním větších
akcí konzultovali rozpočty a ostatní finanční záležitosti s účetní pí. Skusilovou.
6. Přihlášky nových členů
Do ČsBS byli jednomyslně přijati tito noví členové: Mgr. Marta Loučková, Praha, Mgr. Michaela
Němečková, Praha, Mgr. Lenka Kučerová, Pardubice, PharmDr. Jana Kolmanová, Hradec Králové,
PharmDr. Jana Fialová, Hradec Králové, Mgr. Radko Novotný, Ph.D., RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Brno,
MUDr. Hana Lehocká, Karviná, Eva Belišová, Karviná, Mgr. Magdalena Makowková, Karviná, Mgr. Jiří
Novotný, Olomouc, Mgr. Michaela Sedlářová, Olomouc.
7. Různé
Prof. Nečas vyzval zástupce poboček a sekcí oznamovat případné změny u svých členů (např.
pracoviště, tituly, úmrtí ap.) sekretariátu HV.
Zapsala: Iva Tačová

Přečetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc, vědecký tajemník

Zápis ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
14. května 2002 v Brně
(plná verze je k dispozici na internetových stránkách ČsBS)

Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti
• Upřesnit tématiku XVII. Biologických dnů do příští schůze hlavního výboru - odpovídá předsednictvo
HV a předsedové poboček a sekcí.
• Pozvánky Českému rozhlasu a České televizi v Brně, vybraným základním školám a gymnáziím na
seminář hlavního výboru - prof. Konětopský.
• Schůzka řečníků před seminářem hlavního výboru - prof. Nečas.
• Upřesnit termín dalšího semináře hlavního výboru "Priony" - prof. Svoboda.
• Seminář "Kmenové buňky", listopad t. r. - prof. Svoboda.
• Příspěvky do Zpravodaje ČsBS - předsedové poboček a sekcí.
• Nabízet přihlášky do ČsBS při příležitosti konání odborných akcí - organizátoři akcí.
• Instalace přihlášky do ČsBS na internetu - prof. Janisch.
• Uvážit možnosti zvýšení členského příspěvku - předsedové poboček a sekcí.
Protože k zápisu z minulé schůze 23. ledna 2002 nebyly žádné připomínky, byl bez výhrad
schválen.
1. Příprava XVII. Biologických dnů.
Prof. Nečas informoval HV, že dne 15. 4. 2002 se sešel přípravný výbor XVII. BD a rozhodl
se sdělit všem přihlášeným účastníkům BD, že ze závažných technických důvodů se XVII. BD nebudou
v letošním roce konat, přesouvají se na příští rok. Všechny přihlášky zůstanou zachovány a budou
vedeny v evidenci (pokud zájemce přihlášku nezruší) a zařazeny podle původních požadavků. Všichni
přihlášení budou o novém termínu i tématice BD a dalších náležitostech průběžně informováni
individuálně, dále prostřednictvím Zpravodaje ČsBS a na internetové stránce ČsBS. Šedesát přihlášek,
i přesto, že bylo přihlášeno několik výborných plenárních přednášek zapadajících přesně do tématiky
XVII. BD (Pokroky genetického a buněčného inženýrství), neshledal přípravný výbor jako dostačující pro
důstojné připomenutí 80. výročí založení ČsBS. Příčinou nízkého počtu přihlášených byla asi úzce
specifikovaná tématika a souběh obsahově podobných akcí. Prof. Nečas nastínil tři alternativy pro
konání BD v budoucnosti:
1. BD zrušit, pořádat menší odborné příležitostné akce HV.
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2. BD pořádat ve tříletých pravidelných intervalech jako sjezd s multidisciplinární tématikou s prezentací
nejvýznamnějších výsledků práce poboček a sekcí.
3. Pokračovat v dosavadní koncepci BD v intervalech 2 - 3 roky s vybranou atraktivní tématikou pro 100
- 120 zájemců.
V rozpravě přítomní zamítli první variantu o zrušení BD, diskutovány byly možnosti pořádat BD
jako sjezd v určitém časovém intervalu a v určitém místě s multidisciplinární tématikou, mimo termín
organizovat menší odborné akce s aktuální tématikou, abstrakta z BD publikovat v odborných časopisech atd.)
Po diskusi byla schválena druhá varianta. Organizátoři zajistí publikaci abstrakt z každého
sjezdu v odborných časopisech Folia Biologica nebo Scripta Medica. Schválen byl listopad 2003, kdy
budou v Brně v tomto duchu uspořádány XVII. BD a další budou následovat pravidelně v listopadu vždy
po třech letech. Navržená tématika, např. "Regulace buněčných systémů, "Organismy a životní prostředí",
"Aktuální otázky z biomedicíny", "Populační biologie člověka, rostlin a živočichů", nebo původní námět
Biologických dnů "Pokroky genetické a buněčného inženýrství", "Stresová biologie" a "Sociobiologie" bude
upřesněna na příští schůzi HV na podzim letošního roku. Byl přijat návrh pořádat vždy při příležitosti
konání BD valné shromáždění, které podle stanov ČsBS musí být uskutečněno také každé tři roky.
2. Zpráva předsedy.
a) Stav semináře "Co z biologie by mělo být součástí všeobecného vzdělání".
Prof. Nečas informoval, že na tomto semináři by měly odeznít úvahy o faktologických i zobecňujících poznatcích v biologických vědách potřebných pro každého občana pro jeho orientaci v běžných
otázkách života, pro orientaci profesní, která není biologickým směrem v praxi zaměřena a jako
vědomostní základ pro studium na jakékoliv vysoké škole. Dále by mělo být posouzeno, zda osnovy
základního a středního školství odrážejí nejnovější a nejdůležitější poznatky. Na seminář, který se
uskuteční 12. 6. t. r. bylo pozváno 60 odborníků, 20 z nich již přislíbilo účast. Dále byla pozvánka
distribuována Podvýboru školství Poslanecké sněmovny ČR, Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu Poslanecké sněmovny ČR, ministru školství ČR, ministru životního prostředí ČR.
Pozvánka bude ještě odeslána Českému rozhlasu a České televizi v Brně a vybraným základním školám
a gymnáziím v ČR. Dva dny před konáním bude schůzka hlavních řečníků (botanika - prof. Havel,
zoologie - prof. Řehák, buněčná a molekulární biologie - prof. Svoboda, genetika - prof. Janisch, biologie
člověka - prof. Hejtmánek). Uvažuje se o pořízení zvukového záznamu, výtah semináře bude publikován
ve Zpravodaji ČsBS, podrobnější prezentace na webové stránce ČsBS.
b) Příští odborný seminář hlavního výboru.
Prof. Nečas sdělil, že účastníci podzimního semináře HV by se měli zabývat problematikou
prionů, organizací byl pověřen prof. Svoboda, který, předloží konečné stanovisko k semináři na příští
schůzi HV, nebo bude publikováno ve Zpravodaji. Společnost pro buněčnou biologii plánuje v listopadu
seminář "Kmenové buňky" s příbuznou tématikou, je proto možné, že seminář "Priony" bude přesunut
na I. pololetí příštího roku. Další návrhy na témata seminářů HV t. j. sociobiologie a ekologie budou
upřesněny na příští schůzi HV.
3. Zpráva vědeckého tajemníka
Prof. Janisch požádal zástupce poboček a sekcí, aby do konce příštího týdne zaslali na
adresu sekretariátu zprávy o proběhlých akcích, zprávy zahrnující život sekce nebo pobočky i jiné
zajímavé odborné zprávy. Doručené materiály budou sloužit jako příspěvky do Zpravodaje ČsBS.
Prof. Janisch informoval přítomné o přípravě Ročenky k 80. výročí založení společnosti.
Seznámil přítomné s jejím obsahem (úvodní slovo, faximile, vývoj skladby společnosti, vývoj členstva,
předsedové, pobočky, sekce, Biologické dny, aktuální problémy biologie, perspektivy). V příloze zápisu
budou zástupci poboček a sekcí vyzváni k doručení příspěvků (složení výboru sekce či pobočky, činnost
za uplynulých 10 let) pokud tak již neučinili.
4. Zpráva hospodáře
Prof. Čech sdělil, že k dnešnímu dni zaplatilo členské příspěvky 191 členů společnosti,
vybráno bylo 32.000 Kč, což je 14% z celkové sumy 199.000 Kč. Přidělená dotace ČsBS ze státního
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rozpočtu pro rok 2002 bude podle poslední informace z RVS převedena na účet v druhé polovině
května. Potom budou ihned splněny požadavky poboček a sekcí.
V této souvislosti informoval prof. Nečas, že Mikrobiologická společnost zvýšila členský
příspěvek pro pracující na 400 Kč a pro důchodce a studenty na 200 Kč. ČsBS je společností s velmi
nízkým členským příspěvkem 150 Kč pro pracující a 50 Kč pro důchodce a studenty. Doporučil proto
zástupcům poboček a sekcí zamyslet se nad výší členského příspěvku a na příští schůzi hlavního
výboru předložit konkretní návrh ke schválení valnému shromáždění v roce 2003.
5. Přihlášky nových členů
Do ČsBS byli jednohlasně přijati tito noví členové: RNDr. Lenka Libusová, Praha, MSc. Vadym
Sulimenko, Praha, MUDr. Libor Macůrek, Praha, Barbora Šmejkalová, Praha, Mgr. Veronika
Vymětalová, Praha.
6. Závěr
Prof. Nečas schůzi HV ukončil s tím, že příští zasedání HV se uskuteční 17. 10. 2002 při
příležitosti semináře moderních metod mikroskopie v Plzni nebo v jiném nejbližším termínu v Brně.
Zapsala: Iva Tačová

Přečetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc., vědecký tajemník

Zápis ze schůze Společnosti buněčné biologie
Čs. biologické společnosti, Vranovská Ves 25. 4. 2002
(plná verze je k dispozici na internetových stránkách ČsBS)
Schůzi Společnosti buněčné biologie ČsBS zahájil předseda prof. Svoboda. Konala se při
příležitosti probíhající jubilejní X. konference Cytoskeletálního klubu ve Vranovské Vsi 24. - 26. 4. 2002.
Všichni přítomní se jednoznačně shodli v názoru, že akce byla velice zdařilá jak po vědecké, tak i po
společenské stránce. Všechny přednášky i postery, včetně přehledné přednášky zahraničního hosta byly
přínosem pro všechny zúčastněné a bylo doporučeno pro budoucnost v zavedeném trendu pokračovat
a zvát zahraniční hosty. Prof. Svoboda poděkoval Ing. Haškovi a celému organizačnímu výboru za
vzornou přípravu i průběh celé konference.
Přípravou i koncepcí odborného programu XI. Cytoskeletálního klubu v roce 2003 (předběžně
konec dubna 2003) byl pověřen předseda Společnosti prof. Svoboda se svými spolupracovníky z BÚ LF
MU Brno. Pro průběžnou vzájemnou informovanost bude na webové stránce ČsBS (www.med.muni.cz/csbs.html) uveden odkaz na konání XI. Cytoskeletálního klubu a další informace až k datu konání
akce.
Prof. Janisch, redaktor časopisu Scripta medica, nabídl možnost publikace abstrakt z XI.
Cytoskeletálního klubu v tomto časopise.
Prof. Svoboda sdělil, že Společnost pro buněčnou biologii uspořádá v září t. r. konferenci
CELLS IV v Českých Budějovicích a jednodenní seminář "Kmenové buňky" v listopadu v Brně. Závěrem
prof. Svoboda poděkoval všem za účast a schůzi Společnosti buněčné biologie ukončil.
Zapsala: Iva Tačová

Přečetl: Prof. MUDr. A. Svoboda, CSc., předseda

X. Cytoskeletální klub
Přehoupl se rok a cytoskeletální komunita se opět sešla ve Vranovské Vsi u Znojma. Ve
dnech 24. - 26. 4. se zde konal jubilejní X. Cytoskeletální klub pořádaný sekcí buněčné biologie ČsBS.
Organizace se tentokrát zhostily skupiny Dr. Haška a dr. Binarové. A bylo jasné, že dobře. To, že
slavíme výročí jsme pocítili už po příjezdu. Součástí konferenčních materiálů se totiž stalo i tričko
s logem Cytoskeletálního klubu.
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Stali jsme se možná i trochu světovějšími, polovina příspěvků byla totiž přednesena v angličtině.
Konference se účastnili dva zahraniční hosté: Rolland Foisner, který přednesl úvodní přednášku: "Role
of Lamin binding proteins, LAP2, in cell proliferation, nuclear assembly, and lamin-linked human
diseases" a Andreas Eger s příspěvkem na téma "Control of epithelial differentiation and cell proliferation by E-cadherin and b-catenin", oba z Vídně. V ostatních přednáškách zaujalo významné místo téma
g-tubulinu, jeho různých formách a funkcích v živočišných ale i v rostlinných buňkách. Novými "členy"
Cytoskeletálního klubu se stali K. Bezouška a P. Pompach, kteří nás seznámili s možnostmi proteomiky,
a Z. Šimonová, jež upozornila na změny cytoskeletu v hippocampu, které jsou vyvolány procesem
učení. Aby nám to "učení" lépe šlo, bylo nutné také trochu odpočívat. K tomu byly opět k dispozici
sauna a bazén. Večerní diskuse zpestřila, tentokrát po oba večery, ochutnávka moravských vín z nedalekých znojemských sklepů.
Iva Slaninová
K slavnostní pracovní schůzi brněnské pobočky a Hlavního výboru
Československé biologické společnosti konané k 80. výročí založení společnosti
dne 23. ledna 2002 ve Velké posluchárně Lékařské fakulty MU
Je dobrou tradicí, že významná údobí v dějinách uvedené společnosti byla provázena nejen
důležitými aktivitami, ale také hodnotícím zamyšlením nad tím, čeho bylo dosaženo, jaká je hodnotová
orientace a další směřování. Tak tomu bylo nejen v době kulatého půlstoletého výročí, ale i v dalších
desetiletích, statě a zprávy, publikované k těmto příležitostem, patří k cenným dokumentům, které jsou
nejen užitečným zdrojem informací, ale motivují i ve své axiologické rovině. K letošnímu osmdesátému
výročí byla přednesena úvaha na téma o vztahu Masarykovy univerzity a vzniku ČsBS (připravil
K. Linhart). Podstatnou část zasedání pak tvořila vystoupení a vzpomínky pamětníků na činnost
jednotlivých předsedů ČsBS (od roku 1922 - až po současnost), toto jednání na vzpomínkové slavnosti
moderovali Svatopluk Čech a Roman Janisch. Opětovně se potvrdilo, že výraznými činiteli nebyli
pochopitelně pouze předsedové, do vývoje pozitivně zasáhli např. Jan Bělehrádek, Jan Kabelík a mnozí
další, avšak již sama charakterizovaná "galerie předsedů" byla dokladem toho, jak výrazné osobnosti na
brněnských vysokých školách a v celém regionu působily a jak důležitá byla jejich úloha. Nelze také
v této souvislosti nevzpomenout stanovisko českého historika Ladislava Niklíčka, vyjádřené v úvahách
nad významem a možnostmi pochopení dějinných procesů, v nichž poznamenal, že potřebné hermeneutické úrovně analýzy dějin nelze dosáhnout, pokud by byla, ať už z různých důvodů, uvalována klatba
nad úlohou osobností.
Z přednesených poznámek o historických kořenech i mnohovrstevném vztahu Masarykovy
univerzity a ČsBS uveďme alespoň několik myšlenek. Nezanedbatelná byla úloha města Brna (již sama
okolnost, že se dokázalo v sedmnáctém století ubránit Švédům, přispělo k sympatiím vídeňského
dvora), reformy císařovny Marie Terezie, Josefa II. až po Leopolda II pak v řadě ohledů Brnu prospívaly,
čtyřletá existence univerzity - přeložené císařovnou v r. 1778 do Brna - znamenala mnoho pro rozmach
kultury i vzdělanosti a myšlenka na ní již nezmizela z vědomí veřejnosti.
Specifickou otázkou, související s rolí vědeckých společností, jsou důsledky zákazu zednářství,
souvisejícího s obavami z vlivu francouzské revoluce. Úloha zednářů byla připomenuta i proto, že
v jejich lóžích se shromažďovali osvícenci. Zakázaní zednáři byli nuceni měnit svou činnost, její formy,
významně se soustředili na zakládání vědeckých společností. Bohužel úloha zednářů je dosud
obestřena závojem chráněných tajemství, jejich nemalý vliv (související také s jejich nezanedbatelným
počtem ve vědecké pospolitosti) ještě čeká na komplexnější zhodnocení.
Z dějin zápasu o vznik Masarykovy univerzity vyplývá nepopiratelná skutečnost, že toto úsilí
obnažilo všechny důležité rozpory - odpor k německé nadvládě, nedostatek českých škol, národnostní
útlak i negativa oboustranných nacionálních vášní. Politické podmínky pro zřízení druhé české
univerzity, a to na Moravě v Brně, nastaly až po říjnu 1918. Masarykova univerzita měla podstatný
institucionální význam pro možný rozvoj vědeckých společností. Do Brna také přicházely mimořádné
tvůrčí osobnosti, které jako magnet přitahovaly další pracovníky, toužící po dobrých interpersonálních
vztazích. V roce 1919, kdy byla Masarykova univerzita založe na, existovala již myšlenka vytvořit ČsBS,
ale jak uvádí František Karel Studnička, bylo tehdy tolik organizační práce s budováním ústavů, že k přípravám mohlo dojít až později.
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Důležitým pramenem pro analýzu historie společnosti je zápisnice. Jednotlivé zápisy psal
zpočátku Ludvík Drastich ještě obyčejnou tužkou, teprve od roku 1922 jsou psány perem. Po zkušenostech, jak se mnohde ve dvacátem století zacházelo s dokumenty, zasluhuje ocenění, že ČsBS všechny
zápisnice uchovala.
Památný význam má první valná hromada z 18. ledna 1922, která oficiálně společnost ustavila.
Jejím prvním předsedou byl zvolen Edward Babák. Sešli se na ní pracovníci nejrůznějších oborů, od
humánních morfologů a fyziologů, po botaniky, mikrobiology a biochemiky. Start společnosti byl velmi
slibný, navazovaly se i významné mezinárodní kontakty. V Archivu MU je zachován i objemný svazek
korespondence s představiteli francouzské Societé de Biologie v Paříži, která na zasedání 5. června
1924 přijala ČsBS za člena poté, co byla již dříve vyřešena podmínka, aby její působnost byla
celorepubliková. Společnost se sídlem v Brně měla pobočky v univerzitních městech a působila v rámci
celého státu. V poznámce bylo rovněž konstatováno, že zůstává dosud málo objasněna otázka, proč se
dlouho nedařilo založit pobočku společnosti v Praze, tam vznikla teprve v roce 1934. Pro vysvětlení se
můžeme uchýlit pouze k hypotézám. Není totiž vyloučeno, že vliv na postoje v Praze měly náročné
a neurovnané vztahy s německou univerzitou, které značně vyčerpávaly a odváděly od věcných řešení.
Poznamenejme však , že byť by byly tyto vztahy sebesložitější a z německé strany právem či neprávem
pociťovány dokonce jako život v obležené pevnosti, nelze zapomínat, že dějiny vědy v naší zemi by byly
bez ní ochuzeny. Nelze zcela vyloučit další důvod, že v Praze - ve srovnání s Brnem - byla specializace
vědní pokročilejší, a tak ani záštita starobylé Univerzity Karlovy nenavozovala dostatečnou motivaci
k úsilí po syntéze a pro pochopení významu obecnějších přístupů, to se však nejeví příliš pravděpodobné. Působit mohl spíše i charakter mezilidských vztahů mezi biology. Vždyť obě osobnosti, které se
o vznik ČsBS v Brně zvláště zasloužily, František Karel Studnička a Edward Babák, v období svého
pražského pobytu ostří těchto vztahů osobně poznali.
Pro okolnost, že brněnské vysoké školy tvořily zázemí činnosti společnosti, svědčí i fakt
vytvoření Biologické stanice vysokých škol na základě návrhu profesorského sboru lékařské fakulty,
podaného ministertstvu školství a národní osvěty dne 7. 3. 1922. Zrodila se ze spolupráce lékařské
a přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Vysoké školy zemědělské a vysoké školy zvěrolékařské
v Brně a působila v Lednici až do r. 1951.
Studium zápisů z jednání profesorského sboru lékařské fakulty zachycuje starost a podporu
odborníků i vedení fakulty. Např. profesorský sbor schválil finanční prostředky pro Biologické listy
(14. června 1923), schválena byla subvence pro uvedenou Biologickou stanici v Lednici, podobně je
tomu i v dalších letech.
Jak pozorně byly sledovány širší zřetele spolupráce, o tom je zachována řada dokladů. Tak
27. června 1923 na páté výborové schůzi předseda apeloval na členy přírodovědecké fakulty, aby se
snažili co nejvíce se v Biologické společnosti uplatnit, protože by se neměla stát společností jen
lékařskou.
Když z fakulty přírodovědecké vyšel popud, aby publikace vycházely společně pod názvem
Publikace vysokých škol brněnských - byl na výborové schůzi 11. října 1922 tento název označen jako
nevhodný z obav, aby nevylučoval práce, které by nevyšly z některé jiné vysoké školy a za vhodnější
byl označen název např. Brněnský přírodovědecký sborník.
Biologická společnost nebyla jen krystalizačním jádrem pro stálou agregaci nových badatelů, ale
také popudem pro vznik nových společností, např. Moravské přírodovědecké společnosti.
Iniciovala také možnosti syntézy biologických bádání s vědomím, že zcela izolovaná věda může
být pro lidstvo nebezpečná. Odtud se formovala tradice vedoucí ke spolupráci biologických věd v širším
medicínském proudu, v němž do popředí vystupuje samo pojetí medicíny, jejího smyslu..
Na průběhu slavnostního zasedání k 80. výročí ČsBS bylo zvláště sympatické, že nebylo
pouhým zahleděním do minulosti, nýbrž zdůrazněním historických kořenů podtrhlo současné horizonty
úsilí biomedicínských věd.
K. Linhart
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Světelná mikroskopie. Plzeň, čtvrtek 17. října 2002
V minulém čísle našeho Zpravodaje jsme vás již poosmé zvali do Plzně na seminář světelné mikroskopie s názvem "Novinky ve světelné mikroskopii 2002".
V dopoledním bloku se budou novinkami ve světelné mikroskopii zabývat následující přednášející. Prof. Druckmüller prakticky převede nové metody zpracovávání mikroskopických obrazů,
zejména se zaměřením na 3D rekonstrukce. Doc. Plášek podá stručný úvod o metodách umožňujících stanovit spektrální složení mikroskopických obrazů, pro všechny pixely digitálního obrazu
současně. Této informace lze využít např. k selektivnímu zobrazení struktur, které se liší svojí barvou.
RNDr. Kubínová pohovoří o možnostech a perspektivách dvoufotonové konfokální mikroskopie.
Nebudou chybět ani informace RNDr. Jandové o metodách amplifikace fluorescence. Ing. Lukeš
a RNDr. Jendrulek nás v závěru dopoledního bloku seznámí zejména s novými fluorescenčními mikroskopy řady Olympus IX-2. V odpoledním bloku bude prakticky předvedena řada mikroskopických
technik včetně nových digitálních kamer a mikroskopických systémů firmy Olympus. Seminář bude
opět sponzorován firmou OLYMPUS C&S s.r.o., a proto nebude od účastníků žádán konferenční
poplatek.
Podrobný program semináře přikládáme. Již nyní však upozorňujeme, že počet zájemců je
limitován prostorovými možnostmi biologického ústavu, a proto apelujeme na včasné podání přihlášky.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Doc.RNDr. Josef Reischig, CSc.
vedoucí biologického ústavu LF UK v Plzni

Program semináře
17. 10. 2002 dopolední blok (od 10.00 do 13.00)
Šafránkův pavilon, aula, alej Svobody 31, Plzeň - vyžádané přednášky:
10.00
10.15
10.45
11.15
11.30
12.00
12.30

J. Reischig: Úvodní slovo
M. Druckmüller: Nové metody 3D rekonstrukce obrazů z mikroskopu.
J. Plášek: Hyperspektrální mikroskopie.
Přestávka
Z. Jandová: Metody amplifikace fluorescence
L. Kubínová: Konfokální dvoufotonová mikroskopie.
I. Lukeš a T. Jendrulek: Novinky ve světelné mikroskopii.
17. 10. 2002 odpolední blok po skupinách (od 13.30 do 17.30)
Biologický ústav LF UK v Plzni, Referenční pracoviště optické mikroskopie
firmy OLYMPUS C&S s.r.o., Karlovarská 48, Plzeň.

V odpoledním bloku dne 17. 10. (od 13.30 nebo od 15.30) bude účastníkům zařazeným do skupin
předvedena 3D analýza obrazu s použitím konfokálního mikroskopu OLYMPUS Fluoview a softwarových produktů firmy Bitplane AG Zürich. Dále zde budou nabízeny a předváděny některé systémy
použitelné při analýze mikroskopických obrazů (např. nová verze ACC 5.0 s objektovým programovacím jazykem). Ve spolupráci s firmou Diagenes budou také demonstrovány imunocytochemické techniky barvení preparátů. Dále budou předvedeny nové fluorescenční mikroskopy Olympus IX-2 a digitální mikroskopické systémy OLYMPUS. Vše bude k dispozici na Referenčním pracovišti optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s.r.o. se sídlem na Biologickém ústavu LF UK v Plzni.
Přihlásit se lze do 20. září 2002 na adresu:
Doc.RNDr. Josef Reischig, CSc., Biologický ústav LF UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 Plzeň.
E-mail: josef.reischig@lfp.cuni.cz

Česko-německé minisymposium
Karcinomy hlavy a krku - od buněčné biologie k terapii
Dne 21. 6. 2002 v 9:00 se uskuteční na Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty Karlovy
university česko-německé minisymposium: Karcinomy hlavy a krku - od buněčné biologie k terapii.
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Aktivní účast přislíbili: Prof. Dr. med. Karl Hoermann, Dr. med. Frank Riedel, PhD. (Klinika ORL
a chirurgie hlavy a krku, Mannheim, Fakulta klinické medicíny, Universita Heidelberg), Prof. MUDr.
Jan Betka, DrSc. (ORL klinika 1. LF UK, Praha), Doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (Anatomický
ústav 1. LF UK, Praha), MUDr. Jan Plzák, PhD. (Klinika ORL a Anatomický ústav 1. LF UK, Praha).
Sdělení budou věnována otázkám významu cytokinu a dendritických buněk pro biologii nádoru, glykofenotypu nádorových buněk a novým trendům v terapii nádoru hlavy a krku. Další informace a potvrzení účasti: ksmet@lf1.cuni.cz, Jan.Plzák@lf1.cuni.cz.

Zemřel prof. MUDr. Zdeněk Karpfel, DrSc.
Zemřel prof. MUDr. Zdeněk Karpfel, DrSc.
Letošního roku, 19. ledna 2002 zemřel ve věku nedožitých 73 let prof. Zdeněk Karpfel. Narodil
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Prof. RNDr. Vladimír Landa, DrSc. (1923 - 2001) in memoriam
Dne 8. listopadu 2001 zemřel profesor Vladimír Landa, vynikající český entomolog, celosvětově uznávaný odborník, zakladatel a dlouholetý ředitel Entomologického ústavu Akademie věd české
republiky.
Narodil se 1. listopadu 1923 v Dobřanech u Plzně v učitelské rodině, dětství prožil v Mariánských Lázních, gymnaziální léta v Karlových Varech a Praze, maturoval v Berouně. Protože patří ke
generaci postižené uzavřením vysokých škol po okupaci Československa, vysokoškolská studia ukončil
po dobrodružné kariéře laboranta ve Výzkumném ústavu pro zkoušení semen v Praze doktorátem
v oboru zoologie až v roce 1948. Přesto se již od roku 1945 podílel jako asistent prof. Komárka na
budování zoologických ústavů nynější Přírodovědecké fakulty UK, na zoologických přednáškách i přípravě učebních textů. V roce 1954 se stal vědeckým tajemníkem nově založené Entomologické laboratoře
ČSAV a později (1962) ředitelem samostatného Entomo-logického ústavu ČSAV a vedl toto pracoviště
až do roku 1990. Pracoval rovněž ve významných funkcích ve vedení tehdejší ČSAV a řadě mezinárodních vládních i nevládních organizací, např. SCOPE, IUBS aj.
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Jeho vědecký odkaz je mimořádný, a to jak z hlediska obsahového, tak i objemového.
Soustředil se především na otázky možnosti ovlivnění plodnosti hmyzu, v poslední době zejména přírodními látkami a biologickými faktory v širších souvislostech integrované ochrany rostlin. Dalším
(a neposledním) předmětem zájmu prof. Landy byl vodní hmyz. Přestože byl vynikajícím a velmi pečlivým taxonomem řádu Ephemeroptera, kde navíc dokázal najít zcela nová a netradiční kriteria pro hodnocení fylogeneze a vyšší klasifikaci (např. srovnávací morfologie nervového a tracheálního systému,
malpigických trubic a gonád larev), soustředil se i na dnes velice aktuální (a tehdy začínající) otázky
vlivu environmentáních faktorů a možností biomonitoringu a bioindikace kvality vody.
Výčet publikací profesora Landy zahrnuje téměř dvě desítky knih, monografií a kapitol v kompendiích, která vydala renomovaná světová nakladatelství, počet originálních vědeckých sdělení v mezinárodních vědeckých časopisech je trojciferný (mimo jiné dvě publikace v dnes spíše přeceňovaném
Nature).
Jakkoliv skvělá vědecká kariéra má však poněkud omezený význam bez široké mezinárodní
aktivity, účasti na výchově studentů, formování výzkumných týmů a vytváření vědeckých škol. V případě profesora Landy tomu tak rozhodně nebylo. Vypočítávání jeho mezinárodních vědeckých aktivit
a ocenění není podle mého názoru v této vzpomínce rozhodující. Stačí vzpomenout např. dlouholetou
práci ve skupině SGOMSEC (Scientific Group of Methods for Safety Evaluation of Chemicals),
v národním komitétu MaB (Man and Biosphere), dlouholetou práci ve výborech pro pořádání světových
entomologických kongresů, organizaci četných mezinárodních konferencí a sympozií (např. v létech
1975 - 1995 šest konferencí o reprodukci hmyzu) a další. Počátkem sedmdesátých let byl také
duchovním otcem myšlenky pořádat celosvětové sympozium o vodním hmyzu, které se v minulém
roce sešlo již podesáté. Profesor Landa rovněž vychoval řadu žáků, vyškolil řadu studentů všech
stupňů, přednesl stovky přednášek a je autorem ve své době vynikajících učebních textů.
Budeme na něj vzpomínat jako na vynikajícího odborníka, učitele a přítele, který nikdy, ani
v době největšího náporu často nevděčné organizační práce, neodmítl konzultaci ani osobní pomoc.
T. Soldán
{ VÝROČÍ

Místopředseda hlavního výboru doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
šedesátiletý
Jsem rád, že mohu přispět několika řádky k oslavám šedesátých narozenin kdysi mého
spolupracovníka, dnes přítele, úspěšného vědeckého pracovníka a místopředsedy Slovenské akademie věd v Bratislavě. Fedor Čiampor se narodil 3. června 1942 v Martině. Vystudoval Lékařskou
fakultu v Bratislavě, pak přišel na Virologický ústav. Nevím dobře, jak se dostal do laboratoře elektronové mikroskopie, prostě a jednoduše se objevil a dal se do práce. Bylo to asi v roce 1966 a jediné
vysvětlení přišlo od Gaba Ruttkaye, který pronesl jeho typickou větu: "šéf si to praje, nedá sa nic
robit". V tomto případě jsem neměl nejmenší námitky. Ukázalo se, že Fedor měl zájem o buničky
a mikroskopování. Tehdy jsem nevěděl, že měl také zájem o Miladku, dceru ředitele ústavu akademika Blaškoviče a budoucí manželku. Musím ale zdůraznit, že tímto nezískal žádné výsady. Fedor byl
velmi tichý, zabraný do práce, ani už nevím, co na těch buňkách studoval, ale netrvalo dlouho a brzy
vyplodil naši první společnou publikaci. Bohužel, pobyli jsme spolu pouze krátký čas neboť Fedor byl
odeslán do Moskvy na 9 měsíců. Na delší dobu nás pak rozdělila "přátelská" okupace, ale jen formálně. Během těch příštích 18 let jsme neztratili kontakt. Já jsem byl rád, že moje laboratoř je v dobrých
rukou a pokud to bylo možné, poslal jsem nějakou tu maličkost, která v socialistické republice nebyla
k dostání. Občas jsme se setkali na mezinárodních konferencích (v Budapešti, v Grenoblu). Situace
se zlepšila, když se na scéně objevil Gorbačov a já jsem mohl beztrestně navštívit ČSR. Netrvalo
dlouho a Fedor mne pozval na přednášku do Bratislavy přes varování některých opatrných kolegů.
Brzy poté jsem pozval dvakrát Fedora do mé laboratoře v Londýně, ale politická situace v Československu nebyla ještě tak příznivá, aby to vyšlo. Potom jsme změnili taktiku a pozvání podepsal můj
anglický kolega. Tak se stalo, že Fedor dostal Welcome Trust grant a strávil 9 měsíců činorodé práce
u nás. Brzy zvládl náročnou techniku zmrazených řezů a vyprodukoval výsledky, které byly publikovány v několika sděleních. Bylo to opravdu milé období v mém životě, na které rád vzpomínám.
Studium lokalizace chřipkových proteinů v buňkách se stalo hlavním tématem Fedorovy práce na
několik let. Mezi nejvýznamnější výsledky patří vliv amantadinu na replikaci virusu chřipky a jeho
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lokalisace v trans Golgi vesikulech a funkce iontového kanálu M2. Tyto práce měly velkou odezvu
v literatuře soudě podle počtu citací. Od roku 1989 se seznam experimentálních prací a monografií
podstatně zvýšil a zájemce mohu jen odkázat na internetovou stránku: www.web.sav.
Po sametové revoluci v roce 1991 byl Fedor zvolen ředitelem Virologického ústavu a jeho
hlavním úkolem bylo zvýšit aktivitu vědeckých pracovníků a získat mladé síly. Fedor tento úkol zvládl
úspěšně, byl rozhodný ale i uvážený a tak se atmosféra ústavu zlepšila a jeho mezinárodní postavení
se během několika let podstatně zvýšilo. Nové mezinárodní styky se rozvinuly zejména v jeho druhém funkčním období (od r.1995) a je radostné, že VÚ v Bratislavě dnes patří mezi nejlepší svého
druhu ve střední Evropě. Mohu se zmínit např. o spolupráci s Vídní, Hamburgem, Londýnem, kde
díky Fedorově stáži se rozvinuly nové kontakty mezi pracovníky VÚ a NIMR ve výzkumu imunologie
viru chřipky a funkce M2 proteinu. Na mezinárodním poli došlo také k vytvoření čtyřčlenné "koalice"
mezi elektronovými mikroskopiky, kdy italská, maďarská, slovinská a československá společnost pro
EM organizovaly každé 3 roky "Multinational Congresses". Fedor jako místopředseda Čs. společnosti
pro elektronovou mikroskopii se velmi zasloužil o rozvinutí spolupráce se zmíněnými společnostmi.
Vyvrcholením této činnosti bylo uspořádání XII. Evropského kongresu elektronové mikroskopie v Brně
2000, na kterém se Fedor podílel jako předseda programového výboru. Členství v předsednictvu SAV
přispělo k dalším mezinárodním stykům např. zastupování SAV na schůzích Evropské unie v Bruselu
a v celé řadě dalších mezinárodních institucí. Přitom všem Fedor nezapomínal na výzkum a přednášky na Přírodovědecké fakultě Komenského university v Bratislavě. Členství v předsednictvu SAV
neznamenalo rozlúčku s výzkumem na ústavě. Fedor je zapojen ve 3 domácích projektech a jednom
zahraničním. Za zmínku stojí zejména úkol "optimalizace tlaku kyslíku na tkáňové buňky" a "morfogenesa viru chřipky a úloha iontových kanálů v replikaci viru". Velký je také počet přednášek v zahraničí
počínaje Londýnem a konče Kuwaitem.
Za těch 30 let jsem poznal Fedora jako oddaného vědeckého pracovníka, dobrého učitele,
diplomata i administrátora a také jako hlavu rodiny. Fedor je starostlivý manžel, otec a dědeček. Má
rád hudbu a poesii, sám hraje dobře na klavír a je výborný tanečník. Navíc má ještě jednu lásku.
Jsou to dva kerry blue teriéři (matka a dcera), které jde Fedor provést ráno před snídaní na kopce
u Slovince a ještě před večeří podél řeky Moravy. To mu pomáhá přežít stresové situace v SAV
zejména "jednáni o vládní podporu vědeckého výzkumu".
Končím s přáním dalších úspěchů, hodně zdraví, energie a uspokojení v práci i v rodinném
životě.
Mnoga leta živio!
M. V. Nermut, London, UK

Jubileum našeho vědeckého tajemníka
Dne 2. března 2002 se dožil 65 let prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc, profesor biologie na
lékařské fakultě MU a vědecký tajemník ČsBS. Rád bych při této příležitosti připomněl členům naší
společnosti tohoto badatele, pedagoga, organizátora vědy a vzácného člověka.
Prof. Janisch pochází z Uherského Hradiště, z rodiny farmaceuta. Zřejmě tam dostal do
vínku lásku k přírodě, nevšední zvídavost, systematičnost a také sběratelskou vášeň pro všechno
živé. Od gymnaziálních let jej však zaujali nejvíce motýli a s přáteli motýlkáři již jako student sjezdil
celou republiku, zmapoval mnoho lokalit výskytu řady motýlích druhů vzácných i obyčejných, tak asi
jak to dělají profesionální badatelé. Původně chtěl studovat biologii na přírodovědecké fakultě, ale
šťastnou shodou okolností se ocitl na fakultě lékařské. Dostal se do skupiny studentů kolem prof.
Nečase a tam dostal za úkol studovat regeneraci prvoků. Tito "jednobuněční" se mu natolik zalíbili, že
se jim věnoval po celou dobu své vědecké kariéry.
Po ukončení studia medicíny v r. 1961 nastoupil jako asistent biologického ústavu a tam
vlastně pracuje dodnes. Studium regenerace buňky po mechanickém poškození prof. Janische i proslavilo: hojení rány v povrchu buňky bylo velmi zajímavým tématem a dodnes jsou citovány jeho prioritní pozorováni "zacelení" defektu po poranění aktinovou zátkou a nespecifickou de novo vytvořenou
membránou, nebo nálezy preformovaných míst v povrchu prvoka, kde nastane spojení membrán při
sekreci. Desítky hojně citovaných časopiseckých prací a monografie "Biomembranes in the life and
regeneration of Paramecium" dokumentují výsledky tohoto bádání. A zajímavé výsledky umožňovaly
také jeho vědecký růst: kandidaturu lékařských věd (SAV Bratislava, 1970), velký doktorát (UK Praha,
1991). A také jej kvalifikovaly pro habilitaci (1990) a k profesuře (1995).
Kromě koncizního vědeckého myšlení se prof. Janisch vyznačoval a dodnes vyznačuje
neobyčejnou technickou dovedností. Vynikl celou řadou technických triků - jak např. za živa rozřezat
buňku prvoka na několik částí, jak v mikroskopických rozměrech manipulovat s neviditelnou buňkou,
jak natočit či nastavit buňku v ultramikrotomu, atd.
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Prof. Janisch tíhnul a stále tíhne mikroskopickým technikám: zavedl řadu úprav v preparaci
pro elektronové mikroskopii, dovedl si poradit s fluorescenční mikroskopií či moderní konfokální mikroskopií a samozřejmě i s počítačem a složitým softwarem. Co nezvládne sám, k tomu si zavolá další
odborníky a těm umí dát přesné otázky.
Pro svoji ochotu, vědecký zájem i technickou zručnost byl a je stále zván ke spolupráci na
studiu různých typů buněk s aplikacemi v humánní a veterinární medicíně, mikrobiologii a botanice.
Učil a dodnes učí rád. A zase s plným nasazením: aplikuje moderní didaktické techniky,
testy, připravuje počítačovou examinaci. K projevům jeho pedagogického patří talentu patří dále řada
skript, návodů k praktickým cvičením a rozsáhlá kapitola o genetice v učebnici Biologie (Vertikální
přenos genetické informace). A také texty v angličtině pro zahraniční studenty, vydané v Brně
a v Thessaloniki. Umí zaujmout studenty nejen na přednáškách a v praktických cvičeních, ale i v laboratoři. Řada jeho studentů, které sám uváděl do experimentální vědy, dnes pracuje v medicínském
výzkumu u nás i v zahraničí, řada z nich je v praxi po fakultních klinikách či jiných nemocnicích.
V jeho laboratoři pracují i diplomanti z jiných fakult a studenti postgraduální.
Od svých studentských začátků se podílel i na organizaci vědy. Nejprve to byla studentská
vědecká činnost na lékařské fakultě (s přestávkami je touto organizací pověřován dodnes), později to
byly vědecké společnosti - biologická, elektronmikroskopická, parazitologická, oborové komise GAČR,
redaktorství Scripta Medica a další. ČsBS mu však nejvíce přirostla k srdci - od r. 1973 (!) je jejím
vědeckým tajemníkem. A funkce tajemníka - to není jen psát výroční zprávy. To jsou schůze, konference, kongresy, dotace, sponzoři, Zpravodaj a mnoho dalšího. Pozoruhodné na prof. Janischovi je to,
že se neumí rozčilovat, dokonce ani hlas zvyšovat a přece dokáže organizovat. Místo různých nářků je
od něj spíše slyšet: "Všechno jde", nebo "To přece musí jít". To nejsou jen slogany, to je jeho přesvědčení, a tak motivuje i spolupracovníky.
My, co prof. Janische známe z blízka, o něm víme ještě více. Když mu to ještě lépe chodilo
či běhalo, hrál docela dobře volejbal, výborně stolní tenis, umí vzít do ruky i kytaru a hrát a zpívat
nepřeberné množství lidovek. Ze svých bohatých zkušeností dovede poradit zahrádkářům, sadařům,
skalničkářům, chalupářům, i těm, co se chystají do palírny se švestkami či jablky. Je s ním zkrátka
dobře býti.
Při příležitosti jeho 65. narozenin mu za všechny členy Biologické společnosti a přátele
přeji, aby mu vydrželo pevné zdraví, kyčelní klouby, nechvějící se ruka, životní optimizmus a tvůrčí
nadšení. Romane - ať se Ti ve všem daří.
A. Svoboda

Významné životní jubileum profesora RNDr. Karla Lenharta, DrSc.
Prof. Lenhart, přednosta Ústavu biologie Lékařské fakulty UP v Olomouci, oslavil dne 28. 1.
2002 své 65. narozeniny, což je jistě příležitostí k bilancování.
Dr. Lenhart, rodák z Olomouce, absolvoval v r. 1961 přírodovědeckou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně, kde studoval biologii a chemii se specializací na genetiku. Brzo potom nastoupil na
Ústav biologie LFUP, kde byl nejprve odborným asistentem a od r. 1966 do r. 1990 vědeckým pracovníkem. Zde se připojil k vědecké škole prof. Hejtmánka, zaměřené na biologii houbových parazitů
člověka - dermatofytů a studoval zejména genetiku rezistence k antifungálním látkám, parasexuální
cyklus a indukované mutace. Z oblasti lékařské mykologie byla také jeho doktorská disertační práce
z r. 1985. Později u něj převládl zájem o matematické a statistické metody v biologii, které uplatnil při
populačně genetickém studiu transplantačních (HLA) antigenů člověka. Této oblasti se aktivně věnuje
dodnes.
Odrazem vědecké práce je publikační aktivita Dr. Lenharta. Seznam jeho publikací obsahuje 138 původních prací (z toho 40 zveřejněných v zahraničí), spoluautorství u tří vědeckých monografií a jedné učebnice, autorství a spoluautorství několika skript a 74 vystoupení na různých vědeckých
forech.
Po listopadu 1989 mohl Dr. Lenhart rozvinout také své pedagogické a organizační schopnosti. V r. 1991 se stal profesorem obecné biologie a v r. 1993 převzal po prof. Hejtmánkovi vedení
Ústavu biologie. V této funkci zabezpečil rozvoj ústavu v době zvyšujících se nároků na pedagogickou činnost (uveďme např. zavedení výuky anglicky mluvících studentů) i vědecký výzkum (např.
grantový systém). Po dva roky zastával také funkci prorektora pro vědeckovýzkumnou činnost a statutárního zástupce rektora Univerzity Palackého.
Od šedesátých let dnes již minulého století je Dr. Lenhart členem ČsBS a opakovaně
zastával funkce ve výboru olomoucké pobočky. Počátkem 90. let převzal vedení této pobočky a snaží
se trvale o udržení jejího aktivního života v době, která rozvoji obecně zaměřených vědeckých společností příliš nepřeje. Vrcholem jeho činnosti v této oblasti byla práce předsedy vědeckého a organizačního výboru XVI. Biologických dnů konaných v Olomouci v září 2001.
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Prof. Lenharta znají studenti jako výborného přednašeče a náročného, ale spravedlivého
examinátora. My, jeho kolegové a spolupracovníci, oceňujeme nejen jeho odbornou úroveň, ale především povahové vlastnosti - zásadovost, otevřenost, kolegiální přístup a také záviděníhodný klid
a humor i při řešení různých stresových situací.
Přejeme mu řadu dalších aktivních let v dobrém zdraví, v plném kontaktu s oborem, kterému se celý život věnuje a také hodně radosti z jeho pestrých zálib a koníčků. Ad multos annos !
Za všechny pracovníky Ústavu biologie LFUP
J. Kunert
F POZNÁMKY

Výuka klinické biologie v Madridu
Pro čtenáře, který dosud v Madridu nebyl, bych se stručně zmínil o univerzitní výuce klinické
biologie a přidal bych několik vybraných postřehů o kulturním zázemí tamního akademického života.
Největší univerzitou v oblasti Madridu je Universidad Complutense de Madrid. Tato univerzita je současně ve Španělsku řazena mezi nejlepší univerzity a pro uchazeče o studium bývá obtížné
být na ni přijat. Je známa svou dlouhou historií, byla založena před více než sedmi stoletími. Našince
ovšem možná zaskočí, že byla založena v jiném městě: v nedalekém Alcalá Henarez, Madrid totiž
původně neměl žádnou univerzitu. Univerzita se jmenuje Complutense, protože staré římské jméno
dnešního města Alcalá bylo Complutum. Nejde zdaleka o jedinou významnou instituci, která byla do
Madridu přenesena, což souvisí se španělskými dějinami.
Klinická biologie se na Universidad Complutense de Madrid vyučuje na Biologické fakultě
jako magisterský stupeň, dlužno ovšem říci, že v experimentálních oborech existuje částečné propojení výuky s lékařskou fakultou. Uchazeči o studium neskládají žádné přijímací zkoušky, na všechny
biologické specializace je přijato 370 nejlepších zájemců ročně. Jejich kvalita je hodnocena jednak
podle výsledků, které dosáhli během středoškolského studia, a jednak podle výsledků v jednotné celostátní zkoušce. Z těchto studentů přijatých do prvního ročníku dokončí magisterské studium asi 95 %.
Studium je formálně rozděleno do tří cyklů: tříleté primero ciclo odpovídající našemu bakalářskému stupni je poměrně všeobecné, následující dvouleté segundo ciclo se člení na sedm specializací. Diplom z prvního cyklu není v praxi uznáván jako postačující kvalifikace, takže je spíše formálním stupněm. Skutečná doba studia obou cyklů trvá šest let - studenti často využívají možnosti získat
dobré základy v určité specializaci. Kurzy si volí, získávají za ně kreditní body; první cyklus vyžaduje
185 bodů, druhý cyklus 145 bodů.
Specializacemi ve druhém cyklu jsou: neurobiologie, biotechnologie, genetika, biologie rostlin, zoologie, ekologie a klinická biologie (biología sanitaria). Přednášky kurzů klinické biologie navštěvuje přes sedmdesát studentů jednoho ročníku. Ve čtvrtém ročníku mají povinné se všemi ostatními
specializacemi (včetně ekologie apod.) cvičení: molekulární a buněčná biologie (jde o pokročilé kurzy,
základní probíhají v prvním cyklu), analýza dat, experimentální biologie organismů, v pátém ročníku
mají povinná cvičení: aplikovaná experimentální biologie, specializační cvičení, projekty a studie
v biologii. Pro absolvování klinické biologie musejí dále zvládnout: klinickou biochemii, patofyziologii,
molekulární patologii, mikrobiologickou diagnostiku, aplikovanou imunologii, molekulární genetiku,
parazitologii, genové inženýrství, mechanismy účinků látek na nervový systém, regulace metabolismu, humánní genetiku a další kurzy dle vlastního výběru za nejméně 7,5 kreditu ročně.
Výuka ve specializaci nevede k výchově budoucího vědce, to je ponecháno na doktorandském studiu, ale ke zvládnutí oboru pro budoucí praktické uplatnění absolventa. Do třetího, doktorandského
cyklu (doctorado) může projít asi deset procent nejlepších absolventů.
Jako na každém místě na světě i na Universidad Complutense se do běžného akademického života prolínají některé prvky plynoucí z určitých kulturních tradic a i aktuálních místních politických problémů. Co se týče kulturního rámce, připomeňme, že první lidé se vyskytovali na území
Madridu již před mnoha tisíci lety, osada na břehu řeky byla na důležité dopravní křižovatce. Větší
význam však získala až za arabské vlády: arabsky "mayrit" označovalo místo s vodou, odtud dnešní
název města. Hlavním městem Španělska se však stalo až v šestnáctém století, ale i tak stihlo asi
nejslavnější období dějin španělského národa: v koloniálních dobách bylo hlavním městem říše, "nad
níž slunce nezapadalo". Vznik Španělska byl historicky těsně spojen s křesťanstvím, které je stále
velmi důležitou součástí společenského, a tudíž i akademického života. Dnes má Madrid tři miliony
obyvatel, dalších více než milion žije v satelitních sídlištích v okolí.
Na závěr ještě jeden, spíše praktický postřeh, který může přijít vhod každému, kdo se chystá na delší pracovní pobyt v Madridu: je téměř zbytečné si tam vozit deštník, déšť je tu vzácný, je
však dobré se připravit na možné velké rozdíly mezi denními a nočními teplotami.
J. Berger
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