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VEkryn ristav geodďick , topografick a kartografick , v.v.i.

CESTOVNÍ ZPRÁVA ZE ZAHRAN|ČNÍ PnACOVNÍ CESTY

A) Základní informace

1. Místo pracovní cesty: BerIín, Německo

2. Termín pracovní cesty: 3. - 4.7.2O1g

Název navštívené akce:
VYiroČní Plenární zasedání Leibnizovy vědecké společnosti - ,,Leibniz Tag,,

Účastníci cesty: RNDr. lng. Petr Holota, DrSc.

Cíle ZPC:
ÚČa_st na VliroČním plenárním zasedání Leibnizovy vědecké společnosti (,,Leibniz
Tag"). P evzetí členského diplomu.

Seznam p ítoh:
http ://www. lei bn iz-sozietaet. de

Schválení cestovní zprávy: lng. KareL Raděj, CSc.
editel VÚGTK, v.v.i.

8. Datum schváleni CZ:

3.

4.

5.

6.

7.



B) Program zahraniční pracovní cesty: 
 
Leibnizova vědecká společnost v Berlíně (Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu 
Berlin e.V.) každý rok pořádá „Leibnizův den“. Leibnizův den se koná vždy ve čtvrtek, 
který je nejblíže 1. červenci – dnu narození Gottfrieda Wilhelma Leibnize (1646-
1716). Toto výroční plenární zasedání Leibnizovy společnosti se letos konalo 
4.7.2013.  
 
K účasti na něm byl vyslaný pracovník pozván, aby při této příležitosti převzal diplom 
Leibnizovy společnosti jako její nově zvolený člen a přednesl krátký referát o svém 
dosavadním vědecké působení. Jeho vstupní vědecký referát spojený s následnou 
vědeckou diskusí je společností plánován na 15.11.2013. 
 
Leibnizova vědecká společnost v Berlíně je volné sdružení vědců v oboru přírodních, 
humanitních a sociálních věd. Zachovává tradice Braniborské vědecké společnosti 
založené Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem v roce 1700, se kterou je také historicky 
spojena nepřerušenou volbou svých členů a jejich vědeckým působením.  

Společnost, konstituovaná v roce 1993 jako registrované sdružení se sídlem 
v Berlíně, staví na nezávislých výzkumech svých členů a poskytuje jim forum pro 
diskusi a publicitu. V plénu, třídách a pracovních skupinách její členové a hosté 
pěstují zvláště interdisciplinární rozpravu a diskusi aktuálních základních problémů 
vědy a společnosti. 

Společnost svou činností chce odpovídajícím dílem přispět k duchovnímu životu naší 
doby. 
 
 

C) Průběh zahraniční pracovní cesty: 
 
Uskutečněná zahraniční cesta byla poměrně krátká. Ve středu 3.7.2013 účastník 
v odpoledních hodinách odjel do Berlína, kde se ubytoval. Následující den, čtvrtek 
4.7.2013, ráno se pak z hotelu přesunul do místa jednání v čtvrti Adlershof na 
východě Berlína. Čtvrť je místem, kde je koncentrováno velké množství vědeckých 
a univerzitních institucí a také výzkumných a technologických center.  
 
Před zahájením vlastního zasedání Leibnizovy vědecké společnosti se účastník cesty 
od 9.30 hod. spolu s dalšími nově zvolenými členy společnosti zúčastnil na základě 
pozvání krátkého společenského setkání s prezidentem a presidiem společnosti. 
Hlavním obsahem tohoto setkání bylo vzájemné představení a krátké uvítací projevy 
presidenta a sekretářů sekcí (tříd). 
 
Vlastní zasedání Leibnizovy vědecké společnosti (Leibnizův den) bylo pak zahájeno 
v 10.00 hod. 
 
Po uvítání a uctění památky všech členů, kteří opustili řady Leibnizovy společnosti 
v uplynulém roce následovala rozsáhlá zpráva o činnosti společnosti, kterou přednesl 
její president Gerhard Banse. Byla zaměřena zejména na vědeckou činnost 
společnosti od minulého Leibnizova dne (.7.2012) a na vymezení aktuálních 
klíčových aktivit. 
 
Po této části, v souhlase s tradicí, byli plénu společnosti představeni její nově zvolení 
členové. Byly jim také předány členské diplomy. Účastník cesty při této příležitosti 
přednesl krátký projev v němž plénum seznámil se svým dosavadním vědeckým 
působením. 
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Po tomto aktu v programu zasedání následovalo umělecké čtení Gerty Stecher z její 
koláže věnované Lise Maitner (1878-1968), významné ženě a vědkyni v oblasti 
jaderné fyziky. 
 
V odpolední části výročního zasedání Leibnizovy vědecké společnosti byly vybraným 
členům společnosti slavnostně propůjčeny medaile za vědecké výsledky a zásluhy. 
Konkrétně byly propujčeny Jablonského medaile, Leibnizovy medaile a Rapopertova 
cena za spolupráci. 
 
Oficiální část zasedání byla zakončena slavnostním projevem prof. Herberta Hörze, 
čestného prezidenta společnosti na téma „Der schwierige Weg einer traditionsreichen 
Wissenschaftsakademie ins 21. Jahrhundert – 20 Jahre Leibniz-Sozietät“. 
 
Následovalo neformální společenské setkání.  
 
V 19 hod. účastník cesty odjel zpět do Prahy. 
 
 

D) Seznam osob, se kterými bylo jednáno (kontakty): 
 
Během výročního zasedání Leibnizovy společnosti  vyslaný pracovník jednal s celou 
řadou účastníků a organizátorů akce. Mezi nimi byli zejména: 
 
G. Banse (Německo), F. Gackstatter  (Německo), H. Kautzleben  (Německo), H.-J. 
Rothe  (Německo). Korepondenčně pak E.W. Grafarend  (Německo), H. Moritz  
(Rakousko) a R. Rummel  (Německo). 
 
 
 
 

Zpracoval: P. Holota 
Zdiby, dne: 15.7.2013 
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