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Ministr Kohout ocenil v Brně světově 

uznávaného chemika dr. Alfreda Badera 

Brno Brno Brno Brno 11116. června 20106. června 20106. června 20106. června 2010    

Alfredu Baderovi, žijící legendě chemie, byla dnes v Brně předána cena GRATIAS AGIT  za šíření dobrého 
jména České republiky v zahraničí. Doktor Bader, zakladatel firmy Aldrich Chemical Company, převzal 
cenu z rukou ministra zahraničních věcí Jana Kohouta. Slavnostního aktu, který se konal 
v biotechnologickém inkubátoru INBIT, se účastnil také hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.  

 

 „Podobná ocenění předávaná v našem kraji jsou důkazem toho, že se region profiluje směrem ke špičkovému výzkumu  
a znalostní ekonomice“, zdůraznil Michal Hašek. 

Cena GRATIAS AGIT je od roku 1997 resortním oceněním Ministerstva zahraničních věcí ČR a každoročně jej předává 
ministr osobnostem, jež se svou prací zasloužily o věhlas českých myšlenek a šíření dobrého jména České republiky v 
zahraničí. 

„Mnozí z oceněných jsou čeští krajané, kteří žijí v různých částech světa, ale přesto  nezapomínají na svůj původ, hrdě se 
k němu hlásí a šíří slávu své rodné země. Ocenění je udělováno i přátelům České republiky, kteří vedle své profese a bez 
nároku na odměnu propagovali a propagují naší vlast. Jsou mezi nimi bohemisté, překladatelé, vědci, podnikatelé, 
umělci i pedagogičtí pracovníci“, vysvětlil ministr Kohout.  

Cenou GRATIAS AGIT je oceňována rovněž práce zahraničních i tuzemských občanských sdružení v neziskovém 
sektoru, která posilují vzájemné porozumění a šíří povědomí o České republice.  

Alfred Bader podporuje talenty v České republice 

Dr. Alfred Bader založil v roce 1991 nadační fond ve výši cca milion dolarů, z jehož úroků jsou hrazena "navždy" 
stipendia výhradně českým studentům chemie na významných světových univerzitách jako je Harvard University, 
Imperial College of London, University of Pennsylvania či Columbia University. Držitelem tohoto stipendia je 
například  
dr. Kamil Paruch, který získal doktorát na Columbia University, absolvoval postdoktorální stáž ve farmaceutické 
firmě Schering-Plough a v současné době přednáší organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy 
univerzity. 

Alfred Bader se svou manželkou Isabelou zřídili na Masarykově univerzitě ojedinělou profesuru „Josef Loschmidt 
Chair“, kterou na Ústavu experimentální biologie vede doc. Jiří Damborský. Jeho tým vyvinul například technologii 
pro odstraňování bojové látky yperit, zkonstruoval enzym k likvidaci rakovinotvorné látky TCP nebo vytvořil unikátní 
software CAVER vhodný k vizualizaci molekulárních struktur.  

Vrcholem angažovanosti dr. Badera pro českou chemii bylo zřízení prestižní Ceny Alfreda Badera, která je 
každoročně udělována od roku 1994 mladému českému organickému chemikovi do 35 let. Cena je spojena s udělením 
finanční prémie ve výši 100 tisíc korun. V roce 2001 byla zřízena a o rok později poprvé udělena i Baderova cena  
za bioanorganickou a bioorganickou chemii. Nositeli cen z Masarykovy univerzity jsou například doc. Radek Marek, 
doc. Jiří Damborský a dr. Zbyněk Prokop.  

Od roku 1993 dr. Bader financuje rovněž stipendia pro historiky umění či studenty vlámského malířství a judaistiky. 
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Alfred Bader jako ikona na vědeckém i obchodním poli chemie 

Dr. Bader je jedním z nejúspěšnějších a nejznámějším chemiků na vědeckém i obchodním poli ve světě. Svět 
výzkumu a obchodu propojil již v mládí. V době, kdy pracoval na svém doktorátu, měl totiž Alfred Bader problémy  
s nákupem chemikálií, neboť velké chemické firmy se nechovaly k „malým zákazníkům“ příliš vstřícně. Proto se 
rozhodl se svým přítelem právníkem založit firmu Aldrich Chemical Company, ve které začali prodávat chemikálie 
připravené studenty ve školním praktiku. Přestože si z počátku museli půjčit 500 dolarů na založení firmy, Aldrich 
Chemical Company se nakonec rozrostla a stal se z ní světový gigant.  Společnost je dnes nevětším výrobcem 
chemikálií pro vědecké účely na světě.   

Dr. Bader je držitelem následujících ocenění: 

• Milwaukee Section (American Chemical Society) Award, 1971 
• Honorary Fellow, Royal Society of Chemistry, 1990 
• Fellow of the Royal Society of Arts 
• Guest Curator, Milwaukee Art Museum 1976 and 1989 
• Winthrop-Sears Medal, 1980 
• Fellow, Wisconsin Academy of Sciences, Arts & Letters 
• The J. E. Purkyně Medal of the Czech Academy of Sciences, 1994 
• Charles Lathrop Parsons Award, American Chemical Society, 1995 
• Honorary Citizen, University of Vienna, 1995 
• Honorary Fellow, Chemical lnstitute of Canada, 1996 
• Boron USA Award, 1997 
• Gold Medal, American Institute of Chemists, 1997 
• American Chemical Society Award: 'One of the Top 75 Distinguished Contributors to the Chemical 

Enterprise in the Last 75 Years', 1998 
• CBE (Commander of the British Empire), 1998 

 

Další laureáti ceny GRATIAS AGIT 2010  

• Nataša Al Rádí Cimbálová, Irák – klavíristka, propagátorka české hudby 
• Jeho Eminence Giovanni kardinál Coppa, Vatikán, bývalý papežský nuncius 
• Zdeněk Radslav Dittrich, Nizozemí, krajan, profesor historie na FF Univerzity v Utrechtu, komeniolog 
• Lubomír Doležel, Kanada, filolog, bohemista 
• Jan Drahota, Jihoafrická republika, krajan, starosta Sokola v JAR 
• Hans Eibauer, SRN, vedoucí Centra Bavaria Bohemia, propagátor česko-německé přeshraniční spolupráce 
• Manfred Linsbauer, Rakousko, sbormistr, organizátor festivalů českých a rakouských sborů 
• Donka Rous, Makedonie, bohemistka, pedagožka, překladatelka 
• Alfredo Gerhard Sobotka, Brazílie, propagátor české kultury a obchodu (Cenu za pana Sobotku převzala jeho 

dcera paní Shirley Sobotka)  
• František Šedý, Lucembursko, zakladatel Asociace T.G.M. a Sdružení česko-slovenského přátelství 

v Lucemburku 
• Gert Weisskirchen, SRN, politik, předseda Česko-německého fóra 
• Lyceum Carnot, Dijon a Lyceum A. Daudet, Nimes, Francie – francouzská lycea s českými sekcemi (Cenu 

převzali ředitelé institucí – pan Gil Cazenave a paní Martine Uturald-Giraudeau).  
• Nové divadlo, Kanada, české ochotnické divadlo (Cenu převzali zakladatel divadla pan Adolf Toman  

a současní protagonisté divadla paní Dagmar Hübschmann a pan Pavel Král).  
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Jihomoravské inovační centrum (JIC) 

Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným 
pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými pracovišti. Centrum vytváří 
prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě. 

Centrum usiluje o intenzivní propojení podnikatelského prostředí s vědecko-výzkumnou sférou jihomoravského 
regionu. Kromě jiného vytváří JIC platformu pro partnerství všech důležitých jihomoravských vědecko-výzkumných 
pracovišť, čímž přispívá ke zvýšení přínosu vědy a výzkumu na regionální i celorepublikové úrovni.  

Pro inkubované firmy zajišťuje Jihomoravské inovační centrum finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci  
a pomoc při transferu technologií. Za dobu šesti let takto pomohlo vzniknout více než pěti desítkám firem, z nichž již 
21 inkubační program úspěšně ukončilo. 

JIC vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj, statutární 
město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a 
farmaceutická univerzita Brno. 

www.jic.cz 

 

Kontakt pro média: 

Lucie Kanioková 725 558 145 kaniokova@jic.cz 

Denisa Ranochová 608 445 255 denisa@ranochova.cz  

 


