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Dne 4. 12. 2004 obdrželo 19 studentů prestižní ceny PRAEMIUM BOHEMIAE za úspěšnou 
reprezentaci České republiky na mezinárodních (světových) olympiádách v roce 2004. Oce-
něna byla účast studentů: 
• na Fyzikální olympiádě v Korejské republice, kde 5 českých řešitelů v konkurenci 

332 účastníků z 71 států získalo 1 zlatou a 1 bronzovou medaili a 3 čestná uznání,  
• na Chemické olympiádě v Německu, kde 4 naši studenti za účasti 234 soutěžících 

z 61 států získali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile,  
• na Biologické olympiádě v Austrálii, kde v konkurenci 160 soutěžících ze 40 států všich-

ni 4 čeští studenti vybojovali bronzové medaile,  
• na Matematické olympiádě v Řecku, kde 6 českých studentů za rekordní účasti 486 sou-

těžících z 85 států získalo 2 stříbrné a 2 bronzové medaile  
• a na Olympiádě v informatice, konané rovněž v Řecku, kde 2 ze 4 naších soutěžících vy-

bojovali stříbrné medaile v konkurenci 300 řešitelů z 77 států. 

Ceny PRAEMIUM BOHEMIAE ve výši od 7,5 do 40 tisíc Kč (podle míry úspěchu) v celkové 
částce 362,5 tisíc Kč studentům udělila Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji na zámku 
Sychrov v den 80. výročí narození zakladatele Nadace. Z mladých fyziků ocenění získali: 
Matouš Ringel, absolvent Gymnázia Broumov (za zlatou medaili), Václav Potoček, absol-
vent Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Praze (za bronzovou medaili), Petr 
Houštěk z Gymnázia Pelhřimov, Petr Morávek z Gymnázia v Pardubicích a Jana Ringelo-
vá-Matějová, absolventka Střední průmyslové školy v Chrudimi, všichni za čestná uznání. 
Z mladých matematiků ocenění získali: František Konopecký z Gymnázia Holešov, Jan 
Moláček, absolvent Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové (oba za stříbrné medaile), Vítěz-
slav Kala, absolvent Gymnázia Kpt. Jaroše v Brně a Jaromír Kuben, student Gymnázia 
Kpt. Jaroše v Brně (oba za bronzové medaile). Z mladých informatiků byli ocenění: Daniel 
Marek z Gymnázia Ch. Dopplera v Praze a Petr Škoda, absolvent Gymnázia Ústavní v Praze 
(oba za stříbrné medaile).  

Mimo studentských cen byla udělena jedna velká cena za rozvoj vědních oborů – v letoš-
ním roce byla udělena za chemii. Cenu ve výši 500 000 Kč obdržel prof. RNDr. Antonín 
Holý, DrSc. (*1936) z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze „za objevné 
práce v chemii složek nukleových kyselin s významnými aplikacemi v medicinální chemii, 
zejména za rozhodující podíl na tvorbě antivirových preparátů s celosvětovým rozšířením“.  

Udílení cen PRAEMIUM BOHEMIAE, které se uskutečnilo již počtvrté, představuje kvalita-
tivní změnu v přístupu společnosti k oceňování zejména mladých přírodovědných talentů za 
jejich osobní úsilí i za reprezentaci. Ceny pro studenty znamenají stimul nejen morální, ale 
i materiální. Podněcující je i propojení oceňování mladých talentů s oceněním vědce světové-
ho věhlasu. Pro nás všechny ostatní představuje počin Nadace oceňovat začínající i vyzrálé 
vědce odiv nad šlechetným činem zakladatele Nadace – mecenáše Bohuslava Jana Horáčka. 
Ten svým životem ukázal, že pevný postoj, tvrdá práce a překonávání překážek má smysl. 
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