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zmiňovanou medaili Vojtěcha Náprstka za
zásluhy v popularizaci vědy a v r. 2016 mu
redakční rada Živy udělila Cenu Antoní-
na Friče za dlouholetou podporu a přínos
našemu časopisu.

Jan Krekule polyhistor – studnice zna-
lostí nejen biologie rostlin, ale i řady dal-
ších oborů, umění, historických souvislos -
tí vzniku rostlinné fyziologie. Jak napsal
Jiří Šantrůček o Janovi před pěti lety v Bul-
letinu ČSEBR (podzim 2011, str. 26–27):
„Okolnosti objevů nejen v biologii jsou
často poučné, někdy i zábavné. Okolnosti
lokálních objevů stmelují zvídavé lidi v re -
gionu a spojují generace v čase, pomáhají
nalézt společné kořeny. Specificita, unikát -
nost, odstranění anonymity, deglobalizace,
pocit patřičnosti, náležitosti. Díky za toulky

českou a slovenskou vědeckou minulostí!
Těším se, že přijdou další díly!“ Ráda bych
jménem celé komunity biologů rostlin po -
děkovala Janovi Krekulemu, že nám zpří-
stupňuje historii Purkyňových, Sachsových
nebo Němcových objevů a okolnosti jejich
života a vztahů.

Je rovněž milovníkem, obdivovatelem
a znalcem umění – především barokního.
Před mnoha lety napsala jeho kolegyně
a kamarádka Ivana Macháčková: „Lze stě-
ží najít obor a téma, o němž by nic nevěděl.
Ale pozor! Není to žádná faktografie, je to
vždy originální komentář, nadhled, sou-
vislosti a názor s tím spojený… Je radost
s ním hovořit a přít se s ním. Docela závi-
dím i jeho sousedům v hospodě na Rožmi -
tálsku, kde mají Krekulovi chalupu.“

Jan je též nezapomenutelným společ-
níkem, bavičem – citujme ještě jednou
Jiřího Šantrůčka z výše zmiňovaného tex-
tu k Janovým 80. narozeninám: „Obdivu-
ji pohotovost, schopnost improvizovat,
intelektuální hloubku myšlenek (občas
takovou, že nedohlédnu) i víceméně skry-
tou srandu a ironii typickou pro moud-
rého cechovního klauna. Moc děkuji za
tu roli a těším se na další představení.“
I já, dodávám a sděluji, že se to „klaunské
představení“ podařilo také při oslavě jeho
85. jubilea.

Jeden z mých díků oboru anatomie a fy -
ziologie rostlin, který jsem si vyvolila, je
za možnost poznat se s několika zcela vý -
jimečnými osobnostmi. Setkání s Janem
Krekulem k nim patří. Jene, děkuji za nás.

Ve čtvrtek 9. února 2017 na Přírodovědec-
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze pro-
běhl celostátní seminář věnovaný Janovi
Krekulemu u příležitosti jeho 85. naroze-
nin. Jak přibližuje medailon na str. XXXI,
doc. Ing. Jan Krekule, DrSc., spoluvytvářel
obor experimentální biologie rostlin po
dlouhé desítky let. Po celou dobu existen-
ce Ústavu experimentální botaniky (ÚEB)
Akademie věd v něm působil, přednášel
desetiletí na katedře experimentální biolo -
gie rostlin (KEBR), tehdy fyziologie rostlin
PřF UK, a stál u zrodu České společnosti
experimentální biologie rostlin (ČSEBR),
kterou pomáhal udržovat při životě zejmé-
na v jejím počátečním období. Uváděné in -
stituce se ujaly i organizace semináře. V pří-
jemné atmosféře uvolněného odpoledne se
sešlo více než 120 účastníků, převážně bio-
logů rostlin, ale i dalších přátel a přízniv-
ců oslavence. Ačkoli Jan slaví narozeniny
v prosinci, vánoční doba nebyla pro celo-
státní setkání příznivá, naproti tomu únoro -

vý termín v období mezi semestry umožnil
účast kolegů z univerzitního prostředí.

Seminář zahájili děkan PřF UK prof. Jiří
Zima a proděkan PřF UK, náš oborový kole-
ga Aleš Soukup. Skutečnost, že šlo o mimo -
řádnou událost pro výjimečnou osobnost
oboru, dosvědčuje přítomnost řady vedou-
cích pracovníků významných vědeckých
institucí z celé České republiky. Zúčast-
nili se např. rektor Mendelovy univerzity
v Brně prof. Ladislav Havel, ředitelé ústa-
vů Akademie věd ČR Martin Vágner (ÚEB),
prof. Michal Marek (Ústav výzkumu glo-
bální změny), doc. Miroslav Vosátka (Bota-
nický ústav), předseda Rady vědeckých
společností při AV ČR doc. Lu bomír Hrou-
da, vedoucí kateder experimentální bio-
logie rostlin Lukáš Fischer z Univerzity
Karlovy, prof. Jiří Šantrůček z Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, doc. Vít
Gloser z Masarykovy univerzity, prof. Ale-
xander Lux z Univerzity Komenského v Bra -
tislavě, prof. Marián Brestič ze Slovenské

zemědělské univerzity v Nitře aj. Oslaven-
ce přijely pozdravit i kolegyně Jolanta Bie-
saga-Kóscielniak a prof. Maria Filek z pol-
ského Krakova. A když Jan odpovídal na
jejich gratulaci, přešel do plynné polštiny.

Pozvánka na seminář byla výzvou s nad -
sázkou, kterou jen ti, kteří Jeníka neznají,
mohli pokládat za vážně míněnou, a to,
zda by měl kandidovat v nadcházejících
prezidentských volbách: „Víme, že Jan Kre-
kule vyjádřil ochotu kandidovat v prezi-
dentských volbách České republiky r. 2018.
Tento seminář byl tedy příležitostí posou-
dit ve vyjádřeních přítomných způsobilost
J. K. pro tuto náročnou službu. Na druhé
straně poskytl i prezidentskému kandidá-
tovi prostor pro demonstraci státnických
vlastností. Podstatné je, že jde o příležitost,
kde se při troše dobré vůle můžeme od -
poutat od problematických momentů sou-
časnosti a užít si přátelskou atmosféru na -
příč generacemi rostlinných biologů, ale
i příslušníků dalších oborů a hostů, spoje -
nou se vzpomínáním i amatérským pro-
gnózováním budoucnosti.“ A to se na se -
mináři skutečně povedlo.

Jana Albrechtová

Celostátní seminář 
k 85. narozeninám Jana Krekuleho
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1 Dva bratři – Jan a Ivan Krekulovi,
před skoro 80 lety
2 Slavnostní setkání osobností působí-
cích v oboru experimentální biologie rost-
lin a studentů se konalo na Přírodovědec-
ké fakultě Univerzity Karlovy ve Viničné
ulici v Praze. Snímky M. Bartáka

© Nakladatelství Academia, SSČ AV ČR, v. v. i., 2017. Přetisk článků včetně obrázků se výslovně zapovídá. Veškerá práva včetně práva reprodukce jsou vyhrazena.




