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Jako již tradičně proběhl v předvečer svátku studentů 17. 11. 2013 ceremoniál udělování Medailí 

Josefa Hlávky. Udělování těchto medailí patří k poslání Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 

Hlávkových" (dále jen Nadání). V souladu s nadační listinou ze dne 29. 10. 1911 a platným statutem 

Nadání ze dne 14. 12. 1998 bylo stanoveno, že posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a 

umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat 

potřebné a nadané studující na českých vysokých školách pražských v souladu s vůlí zakladatele 

Nadání. Dále je posláním Nadání podporovat zejména prostřednictvím Národohospodářského ústavu 

Josefa Hlávky úsilí, které směřuje k tomu, aby šířením a získáváním odborných vědomostí a znalostí 

mohl český národ obstát v ekonomické soutěži evropských národů. Nadání zásadně neposkytuje 

nadační příspěvky pro obchodní, politické nebo církevní účely či poslání s nimi související. Finanční 

zdroje pro nadační činnost získává nadace především ekonomickým využíváním svého nadačního 

jmění, o jehož majetkovou podstatu musí proto v souladu se statutem náležitě pečovat a zvelebovat 

jej. Zdrojem pro nadační činnost mohou být také finanční dary, dědictví a jiné příspěvky dárců. 

Prostředky k plnění svého poslání čerpá Nadání též z výnosů finančních prostředků získaných 

Nadáním z Nadačního investičního fondu (NIF). 

 

Medaile Josefa Hlávky 

Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z 

českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve 

prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Je udělována správní radou Nadání zpravidla před státním 

svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic v zásadě podle následujících 

principů.  

Návrhy na ocenění medailí Josefa Hlávky mohou správní radě Nadání podat:  

 předseda Akademie věd České republiky, rektor Českého vysokého učení technického a 

rektor Univerzity Karlovy každý nejvýše jednoho kandidáta,  

 rektoři pražských uměleckých škol - Akademie múzických umění, Akademie výtvarných 

umění, Vysoké školy uměleckoprůmyslové - celkem nejvýše jednoho kandidáta,  

 rektoři dalších pražských vysokých škol - České zemědělské univerzity, Vysoké školy 

ekonomické, Vysoké školy chemicko-technologické a Institutu klinické a experimentální 

medicíny - celkem nejvýše jednoho kandidáta. 

Každoročně tak může být uděleno až pět Medailí Josefa Hlávky. Medaile jsou v novodobé historii 

Nadání udělovány opět pravidelně od r. 1996. Seznam oceněných uvádí Ročenka Nadání i webové 

stránky na adrese: www.hlavkovanadace.cz  

 

Za Vysokou školu chemicko-technologickou navrhl udělení medaile prof. Wannerovi rektor školy prof. 

Melzoch, mj. i na základě doporučení výboru CzWA a Fakulty technologie ochrany prostředí této 

http://www.hlavkovanadace.cz/


vysoké školy. Návrh rektora byl posléze projednán Správní radou nadání, která rozhodla o udělení 

medaile pro rok 2013 prof. Ing. Jiřímu Wannerovi, DrSc. Důvod pro navržení a udělení medaile 

vysvětlil prorektor VŠCHT prof. Kratochvíl ve svém laudatiu:  

„O jeho vysokých odborných a manažerských schopnostech svědčí dlouholeté aktivní působení v 

předsednictvu nejprestižnějších mezinárodních organizací zaměřených na vodu: European Water 

Association a International Water Association. Ve výzkumné práci se zabývá biologickým čištěním 

odpadních vod. Je autorem řady anglicky psaných monografií, stovek odborných článků, řešitelem 

mezinárodních projektů, jako hostující profesor působí na univerzitách v Austrálii, USA, Itálii, Nizozemí 

a dalších zemích. Založil tradici vědeckých bienálních konferencí VODA. Je držitelem řady prestižních 

mezinárodních ocenění. Na VŠCHT vyučuje ve všech studijních programech v jazyce českém i 

anglickém. Vždy zdůrazňoval důležitost výchovy mladých odborníků v doktorském studiu a mnoho z 

jeho bývalých studentů se úspěšně uplatnilo ve výzkumu i praxi.“  
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slavnostní řečníci: (zleva) prof. Drahoš, předseda Akademie věd ČR; prof. Pavlíček, předseda správní 

rady a prezidia Nadání; prof. Hampl, rektor University Karlovy; prof. Havlíček, rektor ČVUT Praha  
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prof. Wanner přejímá ocenění   nositelé ocenění za nejlepší diplomovou či 

 disertační práci  


