
Vážení a milí přátelé, kolegové, 

 

My všichni máme Petra hluboko ve svých srdcích. Petr miloval svou vědeckou práci, neustále 

přemýšlel, jak pochopit co nejlépe tajemství oocytů a embryí. Věřil na všechny nové metodiky, na 

svůj oblíbený SPIM, na excelentní molekulární genetiku. Svou představu beze zbytku realizoval 

ve své Laboratoři integrity DNA, ve které dokázal kolem sebe soustředit a nadchnout pro vědu 

mladé vědce, své žáky. 

 

Ano, Petr byl skvělý řečník, velmi zodpovědný učitel. Věřil, že je třeba přicházet ke studentům 

stále s nečerstvějšími poznatky bádání, že je třeba stále objasňovat genezi vzniku toho nového. 

Proto byl oblíbeným a obdivovaným učitelem, za kterým přicházeli mladí lidé do Liběchova, aby 

mu v neskutečně krátké době pomohli vytvořit skvělý tým.  

 

Petr svou pracovitosti a svou schopnosti opravdové vědecké diskuse dokázal navázat opravdovou 

spolupráci s renomovanými laboratořemi po celém světě. S kolegy, se kterými dokázal vědecky 

rezonovat, publikovat jedinečné vědecké články. 

 

Se stejným zaujetím a láskou se Petr věnoval své rodině. Byl milující a milovaný otec rodiny a 

manžel. Nyní, když jsme se s ním museli rozloučit, jsme připraveni jeho manželce Karin, jeho 

synovi Jakubovi a malé dcerce Zdeničce pomáhat, jak nejlépe budeme umět. Pro všechny, kteří 

budou chtít přispět rodině Petra v jejich nelehké situaci, byl Ústavem živočišné fyziologie a 

genetiky AV ČR, v. v. i. zřízen u Komerční banky, a.s. transparentní účet, č. ú. 5588720/0100. 

 

Veškerý výtěžek tohoto účtu bude převeden Petrovo manželce, Karin Šolcové. Na účet bude možné 

přispívat jakoukoliv částkou od 9. 4. 2021. Předem velice děkujeme všem dárcům za jejich 

příspěvky. 

 

 

 

prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. 

 



Dear friends and colleagues, 

 

We have all Petr very deep in our hearts. Petr loved his scientific work, he thought permanently 

how to understand best we can secret of oocytes and embryos. He believed that all new methods, 

primarily on his favorited SPIM, on the excellent molecular genetics. He realized his vision 

completely in his Laboratory of DNA integrity, in which he succeeded to focus around him and to 

get excited for research young researchers, his students. 

 

Yes, Petr was excellent speaker, very responsible teacher. He believed that it is essential to come 

to students with the latest research news, that it is necessary to clarify genesis of all new discoveries. 

Because he was popular and admired teacher, his students followed him to Libechov and allowed 

him to create in an incredibly short time the well-functioning research team. 

 

Petr thanks to his hard work and his ability for the real research discussion started the effective 

cooperation with the prestigious laboratories in the whole world.  He was able to resonate with 

these colleagues and to publish the unique research papers with them. 

 

With the same interest and love, Petr devoted himself to his family. Petr was a loving and beloved 

father and husband. Now that we had to say goodbye to him, we are ready to help to his wife Karin, 

his son Jakub and his daughter Zdenka, as best we can.  

 

For all who will want to contribute to Petr’s family in its uneasy situation, The Institute of Animal 

Physiology and Genetics in Libechov opened an account: 

IBAN: CZ92 0100 0000 0000 0558 8720 
SWIFT: KOMBCZPP 

with the Komerční banka. 

All proceeds from this account will be transferred to Petr’s wife, Karin Solcova. 

It will be possible to contribute to the account in any amount from 9th April 2021. 

 

Many thanks in advance to all donors for their contribution. 

 

prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. 


