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V ! D A  J E  K R Á S N Á  2 0 11
Sout!" V!da je krásná chce zprost#edkovat nej$ir$í ve#ejnosti mnohdy netu$enou krásu a estetiku, na kterou 
p#írodov!dci narazí p#i svém seriózním bádání. Je p#itom jedno, zda se jedná o fotografie kvasinek, orl% &i 
obzvlá$' dovádivé mlhoviny, nebo precizn! znázorn!nou 3D interakci biomolekul &i ohyb sv!teln(ch vln 
v nanostrukturách.

V roce 2011 prob!hl ji" 3. ro&ník sout!"e V!da je krásná, kterou organizuje P"írodov!decká fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze. Sout!"e se mohli zú&astnit v$ichni zam!stnanci a studenti Univerzity Karlovy v Praze.

281 zaslan#ch p"ísp!vk$ hodnotila odborná porota:

Dan Bárta – zp!vák a texta#, té" fotograf vá"ek

Martin %ern# – zástupce po#ádající P#F UK, vít!z sout!"e V!da je krásná 2010

Pavel Krásensk# – p#ední &esk( makrofotograf p#írody a ilustrátor

Ivo Luke& – #editel mikroskopické divize firmy Olympus pro st#ední Evropu

Jan Valenta – fyzik a fotograf, zakladatel Nanartu

Franti&ek Weyda – ikona &eské mikrofotografie,
zakladatel Laborato#e digitálního zobrazování p#i Biologickém centru AV )R

Vít!zové sout!'e V!da je krásná 2011

Absolutní vít!z sout!'e V!da je krásná 2011:
United Cells of Arabidopsis, Ond#ej *ebesta (P#F UK)

Kategorie V!decká mikrofotografie:
1.–2. místo – !tírek a Hlavá", Viktor S(kora (1. LF UK)
3. místo – Krajka, Hana Ditterová (P#F UK)

Kategorie V!decká fotografie:
1. místo – nebylo ud!leno
2. místo – Wardit, Roman Zaremba (LF Plze+ UK)
3. místo – Ku#e, Viktor S(kora (1. LF UK)

Kategorie V!decká ilustrace:
1. místo – Tukan pestr$, Karel Cettl (P#F UK)
2. místo – Genesis Vitae, Alexandra *vr&ková (FaF Hradec Králové, UK)
3. místo – Ost#í% rudoprs$, Silvie Li$ková (P#F UK)

Kategorie Virtuální p"íroda:
1. místo – Mandelbulb, Ond#ej Karlík (MFF UK)
2. místo – Anatomie lasturnatky, Libor Mo#kovsk( (P#F UK)
3. místo – Vlnové funkce, Filip Uhlík (P#F UK)

Více informací o sout!"i V!da je krásná naleznete na:

www.vedajekrasna.cz

United Cells of Arabidopsis
Autor: Ond#ej *ebesta

Systém mikrotubul% v povrchov(ch bu+kách d!lo"ního lístku 
Husení&ku (Arabidopsis Thaliana). Barevná $kála indikuje hloubku 
v sérii optick(ch #ez% z konfokálního mikroskopu ve v(sledné 
projekci. Rozeznatelné jsou jednotlivé pr%duchy s charakteristick(m 
uspo#ádáním cytoskeletu a chloroplast%. Tubulin je zna&en GFP 
(Green Fluorescence Protein), chloroplasty detekovány pomocí jejich 
silné autofluorescence.
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Fraktál Mandelbulb
Autor: Ond#ej Karlík

T#írozm!rn( analog známé Mandelbrotovy 
mno"iny, objeven( v roce 2009.
Mno"ina bod% v 3D prostoru, pro n!" se 
konverguje dan( itera&ní p#edpis.
P#esto, "e je tento fraktál definovan( velmi 
jednoduch(m vzorcem,
obsahuje fascinující struktury a jemné detaily.

Lasturnatka Eucypris virens
Autor: Libor Mo#kovsk(

Lasturnatka Eucypris virens po fixaci 
v Bouinov! roztoku zobrazená metodou
holotomografie. Barevn! ozna&ená struktura 
jsou vají&ka. Bouin%v roztok rozleptává
vápenatou schránku, ta proto v rekonstrukci 
chybí. Asi 1 mm velké zví#e je po fixaci
vysu$eno a nafoceno z 1 500 úhl% a &ty#ech 
vzdáleností v silném rentgenovém
paprsku. T!chto 6 000 snímk% je poté vyu"ito 
k rekonstrukci objektu ve 3D prostoru.
V(slednou virtuální rekonstrukcí lze 
libovoln! otá&et nebo ji „pitvat“.

Vlnová funkce
Autor: Filip Uhlík

Vlnová funkce excitovaného stavu &ástice 
v kardioid!.

Tukan pestr#
Ramphastos dicolorus
Autor: Karel Cettl

Technika: fixy a akvarelové barvy, 
n!které &ásti jsou poupraveny
pomocí programu gimp 2.6.11.

Genesis vitae
Autor: Alexandra *vr&ková

Pln! vyvinut( lidsk( plod ve fyziologické 
poloze. Technika: akvarel.
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Ost"í' rudoprs# Falco deiroleucus
Autor: Silvie Li$ková

Ost#í" rudoprs( (Falco deiroleucus), zástupce jedné z „nejkrásn!j$í“ 
&eledi pták%.
Technika: digitální malba

Krajka
Autor: Hana Ditterová

Pestrobarevná zrna olivínu korodovaná po 
okrajích a "ilkami. Ve st#edu v(brusu je vid!t 
zrno plagioklasu s charakteristickou 
laminací. Snímek byl po#ízen p#i pozorování 
v optickém mikroskopu.

%ty"i opi(ky
Autor: Jan Martinek

Cévní svazky na p#í&ném #ezu oddenkem 
rákosu (Phragmites communis). Velké kulaté
otvory jsou cévy xylemu (d#eva), jimi" je 
rostlinou rozvád!na voda a minerální látky
z ko#en% vzh%ru do zbytku rostliny. Velké 
zelené bu+ky jsou sítkovice floemu (l(ka),
kter(mi proudí cukry vzniklé p#i fotosyntéze 
v listech. Malé jsou pr%vodní bu+ky, je" 
sítkovice vy"ivují a zaji$'ují v!t$inu jejich 
metabolické aktivity.
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)tírek
Autor: Viktor S(kora

Plod rostliny *tírovka m!kkoostenná 
(Scorpiurus muricatus) p#ipomínající ocas 
$korpiona. Fotografie byla po#ízena pomocí 
stereomikroskopu s pou"itím osv!tlení 
v temném poli.

Hlavá( fialov#
Autor: Viktor S(kora

Na"ka pocházející z roz$í#ené trvalky – 
Hlavá&e fialového (Scabiosa columbaria). 
Snímek slou"í zárove+ jako srovnání dvou 
metod mikroskopie. Nalevo je obrázek ze 
sv!telného mikroskopu, kter( je ve 
skute&n(ch barvách a p%sobí „"iv!ji“, 
napravo je dobarven( snímek 
z elektronového mikroskopu, jen" na rozdíl 
od prvního poskytuje v!t$í mno"ství detail% 
a hloubku ostrosti.

Ku"e
Autor: Viktor S(kora

Preparát ku#ete s obarven(mi chrupavkami 
slou"il jako studijní pom%cka, pochází ze 
sbírek anatomického ústavu 1. LF UK. 
Fotografie byla po#ízena s pou"itím 
protisv!tla a byly z ní odstran!ny ru$ivé &ásti 
nesouvisející s objektem.

Wardit
Autor: Roman Zaremba

Textura minerálu wardit s p#ím!sí zeleného 
variscitu a "lutobílého crandallitu.
Na snímku byl mírn! upraven kontrast 
a doost#ení.

V ! D A  J E  K R Á S N Á  2 0 11



48 Scientific American !eské vydání, kv"ten 2012 kv"ten 2012, www.sciam.cz  49

Chameleonek 
Rieppeleon brevicaudatus
Autor: Petr *ípek

Dosp!lci rodu chamelonk% Rieppeleon 
brevicaudatus dosahují sotva 5 cm.
O velikosti tohoto &erstv! vylíhlého mlád!te 
si m%"ete ud!lat obrázek sami.

Chameleon 
Calumma amber
Autor: Ji#í Bálek

Centrem v(skytu chameleon% je 
Madagaskar. Podobn! jako u jin(ch "ivo&ich% 
je na tomto ostrov! v posledních letech 
popisováno mnoho nov(ch druh%.
Chameleón Calumma amber byl objeven 
teprve v roce 2006. Tato fotografie byla 
v národním parku Montagne d’Ambre 
(Madagaskar) po#ízena o rok pozd!ji.

Souhv!zdí Notokotyla 
Autor: Jana Bulantová

Notocotylus attenuatus je b!"ná motolice ze 
st#eva kachen. Mezihostitelem tohoto
parazita je vodní pl" plovatka bahenní 
(Limnaea stagnalis). Svítící body p#edstavují
fluorescen&n! ozna&ená bun!&ná jádra. 
Nejvy$$í koncentrace jader je p#itom 
v ke#í&kovit(ch varlatech v zadní &ásti &erva, 
ve "loutkov(ch trsech umíst!n(ch po 
stranách t!la, a v p#edních kli&kách pohlavní 
soustavy, která je vypln!na spermiemi.
Snímek byl po#ízen na konfokálním 
mikroskopu.

P"istání 
Autor: Martin )ern(

Vít!z 2. ro&níku sout!"e (2010) v kategorii 
V!decká fotografie.
P#istávací manévr sami&ky vá"ky jarní 
(Sympetrum fonscolombii).
Fotografie zachycují cca 0,4–0,5 sekundov( 
okam"ik dosedání lovící vá"ky na oblíbenou 
v!tvi&ku. Za pov$imnutí stojí technika 
„vysunutí podvozku“ (postupné nata"ení 
nohou) a „brzdn(ch klapek“ (aerodynamika 
k#ídel). Sekvence snímk% po#ízená 
fotoaparátem Canon 7D, objektiv 300/4 L IS,
&as 1/2000, f / 7.1, ISO 400, monopod.

Bioochránce 
Autor: Viktor S(kora

Drav( rozto& Typhlodromus pyri, velk( 
0,6 mm, se pou"ívá jako ochrana révy vinné 
proti svilu$kám a vlnovník%m. B!hem "ivota 
je jedna sami&ka rozto&e schopna zahubit 
stovky svilu$ek. Snímek pochází ze 
skenovacího elektronového mikroskopu a je 
„dobarven“ pomocí Adobe Photoshopu.
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