
Terminologie

Diskuze učitele, přednášejícího „reakční mechanizmy“
k příručce „Slovník pojmů z fyzikální organické chemie“1,2.

1. Úvod
Nemusí být pochyb o tom, že společnost potřebuje jazykový

institut, který na základě „společenských potřeb“, resp.
akreditace má pravomoci arbitrárně určovat pravidla pravopisu
českého jazyka. Komplikovanější situace nastává u slov cizího
původu, jak z hlediska míry počeštění, tak jednotnosti pravopisu.
Ilustrativním příkladem je Akademický slovník cizích slov3,
v němž najdeme pro řadu výrazů alternativní tvary; jde zejména o
slova - termíny, která mají blíže k odborné oblasti než k češtině
běžně užívané.

Počet nových odborných termínů se zvětšuje s tím, jak se
jednotlivé obory rozvíjejí. Vysoce odborné termíny v chemic-
kých vědách se do českého jazyka nejčastěji dostávají
z angličtiny prostřednictvím vědeckých pracovníků přes odborné
publikace, monografie, vysokoškolské učebnice. Převzetí
termínů, zahrnující tvar slova (slov) a pravopis, je přirozeně
ovlivněno osobami. Velmi často se objevují u různých autorů
lokální a osobní odlišnosti nejen ve tvaru a pravopise termínů, ale
také v jejich obsahu důsledkem odlišného překladu. Je to obecná
situace, kterou pomáhají urovnávat terminologické slovníky,
např. výše uvedený Slovník1.

1.1. Názvoslovná (nomenklaturní) komise ČSCH
Mezinárodní terminologie v chemických vědách je sjednoco-

vána příslušnými komisemi a pracovními skupinami organizace
IUPAC, na kterou navazují národní chemické společnosti.
V České republice pracuje na poli názvoslovných a terminolo-
gických záležitostí několik názvoslovných komisí, dříve
organizovaných pod ČSCH. V loňském roce bylo sjednáno
s vedením Českého komitétu pro chemii, že tyto komise budou
pracovat pod hlavičkou Asociace českých chemických
společností s plnou podporou Komitétu (www.csch.cz/
nomen.htm). Snahou těchto komisí je dát určitá doporučení
autorům odborných textů, učitelům a studentům, minimalizovat
oborové odlišnosti pro stejné termíny a tím udržet v přijatelných
mezích diverzitu tvarů a pravopisu termínů. Je třeba rovněž
respektovat pravopisná a tvaroslovná pravidla českého jazyka.
Z toho důvodu Komise a jejich pracovní skupiny konzultují
jazykové záležitosti s Ústavem pro jazyk český AV ČR. [Komise
a pracovní skupiny spolupracují i s Národním centrem IUPAC
pro Českou republiku (www.imc.cas.cz/czwinl2/imc/centrum.html),
pozn. red.].

1.2. Záslužné dílo překladatelů Slovníku
Autorům českého překladu Slovníku se podařil velmi

záslužný čin tím, že byl vůbec takový slovník po prvé v češtině
vydán. Zpracovali mezinárodní předlohu1 z r. 1994. Před rokem
1990 se jiné pracovní skupině knižní vydání Slovníku nepodařilo
pro velmi omezené ediční možnosti v té době.

Z vlastní zkušenosti4 mohu potvrdit, že tvoření terminolo-
gického slovníku je podstatně obtížnější než převod názvosloví
z mezinárodní5 do české verze6,7: V chemickém názvosloví se
české odlišnosti projevují v malém rozsahu a zpravidla se uplat-
ňují v zakončeních a v pravopise názvů. Názvosloví také striktně

a jednoznačně vymezuje použití diakritických znamének (teček,
čárek, středníků, dvojteček, ale také spojovníků), lokantů a
rovněž pravopis strukturních a stereochemických označení.

Naproti tomu v terminologii je výrazně větší názvoslovná
volnost, je potřeba vyhledávat a tvořit celé české ekvivalenty
odborných termínů, které často nejsou pouhými počeštělými
anglickými výrazy, uplatňovat obecná pravidla tvoření přípon,
jazyková pravidla počešťování anglických termínů apod. Je to
odborně jazyková činnost blízká tvoření pravopisu cizích slov
v běžné, neodborné češtině, je třeba zvažovat alternativy, akcep-
tovatelnost stávajících termínů a jejich případné nahrazení
novými. Stěží budou pochybnosti o tom, že určitá spolupráce
s jazykovědným pracovištěm je nezbytná.

1.3. Je Slovník certifikovaným produktem ČSCH?
Překladatelé Slovníku vytvářejí české terminologické a

s nimi související pravopisné normy, které, bez ohledu na přání
autorů, se stávají závaznou předlohou pro odborné a učební texty.
Z těchto důvodů by ze slovníku mělo být zřejmé,
a) které termíny jsou jedinečné,
b) které termíny mají alternativy a kterým z nich je případně

dávána přednost,
c) které termíny již nejsou v české terminologii doporučeny,

resp. kterými termíny jsou nahrazeny.
Překlad dává možnost komentovat pomocí poznámek

překladatelů českou skutečnost, české odlišnosti, diverzitu
pojmů, nebo případně zdůvodnit opuštění stávajících termínů a
vytvoření nových.

Jak je v těchto směrech koncipován Slovník:
Překladatelé nešťastně zvolili pro celý Slovník jedinečné

termíny bez synonymních, tvarových a pravopisných alternativ.
Tímto přístupem nevhodně diktují i tam, kde pravidla českého
pravopisu3 připouštějí u odborných termínů pravopisné alter-
nativy.

Ve Slovníku nejsou poznámky překladatelů (pokud existují)
formálně odděleny od původního textu a především zcela chybějí
na mnoha místech tam, kde byly stávající termíny změněny (viz
příklady dále).

Z formálního hlediska je nezbytné, aby byl v celé příručce
zachován stejný pravopis jednotlivých termínů, což je docela
obtížné ve vícečlenném pracovním kolektivu. Bohužel ve
Slovníku najdeme řadu termínů s nestejným pravopisem a
případně i s nevhodně zvolenou alternativou (příklady jsou
uvedeny dále).

Překladatelé Slovníku nevzali v úvahu novelizovaný pravo-
pis některých názvoslovných termínů6, což vede k pravopisné
dvojkolejnosti názvů (viz dále).

Ve slovníku nebylo uvedeno, že byl předložen ke schválení
některé Nomenklaturní komisi ČSCH, a není tudíž zřejmě takto
certifikován.

2. Otázka termínů
2.1. Slovník nepřipouští alternativy k jednotlivým termínům

Odmítnutí tvarových a pravopisných alternativ termínů je
největším nedostatkem Slovníku a je to zásadní rozdíl proti
učebnicím, monografiím i Akademickému slovníku cizích slov3
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(namátkové příklady: polymerace - polymerizace, izomerizace --
izomerace). Lze stěží souhlasit s metodou arbitrárního výběru,
kterou překladatelé popisují v předmluvě následovně: „Pokud
existuje pěkné české slovo, dáváme mu přednost před mecha-
nickým převodem z angličtiny, např. používáme meziprodukt a
ne intermediát...“. „Naopak někdy je lepší převzít slovo
mezinárodní, např. reaktant...“, „Jindy může být vhodné vytvořit
české slovo podle slova anglického. Např. fluxional překládáme
jako fluxní: ...“ (Pozn.: věty nejsou vytrženy z kontextu, následují
za sebou).

Co s alternativami termínů?
Jako přednášející mechanismů organických reakcí a autor

fyzikálně organických skript4 mám zásadní otázku: Co s alterna-
tivami termínů, kterým překladatelé nedali přednost a které se
běžně používají? Jsou už nedoporučené, nepřípustné nebo jen
druhořadé z pohledu překladatelů nebo že to nebylo „pěkné české
slovo“?

Následující tabulka obsahuje návrh, aby bylo doporučeno
používání stále živých alternativních termínů: pomocí závorky
lze např. odstínit, která alternativa se už používá málo, případně
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Tabulka 1 Doporučení alternativních termínů

Strana Mezinárodní termín Termín ve Slovníku Návrh tohoto článku

13 acidity kyselost kyselost, acidita

13 acidity function funkce kyselosti funkce kyselosti, aciditní funkce

37 charge population populace náboje populace náboje, výskyt náboje

41 nuclear magnetic resonance nukleární magnetická ... nukleární magnetická ..., jaderná magnetická ...

68 elementary reaction elementární reakce elementární reakce, jednokroková reakce

74 fluxional fluxní fluxní, tekoucí

77 solvent cage (v textu) rozpouštědlová klec rozpouštědlová klec, solvatační obal

91 identity reaction reakce identity reakce identity, identitní reakce

93 donor and acceptor center (v textu)
donorové a akceptorové
centrum

donorové, akceptorové, resp.donorní, akceptorní centrum

94 intermediate meziprodukt meziprodukt, intermediát

95 surfactant surfaktant tenzid (Akad. slov.3), surfaktant

105 isotopic scrambling izotopové přerozdělení isotopové promíchání, isotopové přerozdělení

110 labil labilní labilní, nestálý

111 levelling effect vyrovnávací účineka vyrovnávací účineka, vyrovnávací efekt

111 Lewis acidity Lewisova kyselost Lewisova kyselost, Lewisova acidita

140 polarizability polarizovatelnost polarizovatelnost,  polarizabilita

140, 164 solute solut solut, rozpuštěná látka

142 pre-association předasociace předasociace, předřazená asociace

142 pre-equilibrium or prior equilibrium předrovnováha předrovnováha, předřazená rovnováha

149 radical ion ionradikál ionradikál, radikálion

158 Ritchie equation Ritchieova rovnice Ritchieova rovnice, Ritchieho rovnice

158 resonance effect rezonanční efekt resonanční efekt, konjugační efekt, mesomerní efekt

164 solvent parameter rozpouštědlový parametr rozpouštědlový parametr, parametr rozpouštědla

166 spin label spinová nálepka spinová nálepka, spinová značka

167 steady state or stationary state ustálený stav ustálený stav, stacionární stav

168 stereoelectronic stereoelektronový stereoelektronový, stereoelektronický

170 steric hindrance sterická zábrana sterická zábrana, sterické bránění

178 tetrahedral (intermediate) tetrahedrální tetrahedrálníb, tetraedrický

182 donor reactivity (text) donorová reaktivita
donorová n. donorní reaktivita (podobně „akceptorová -
akceptorní“)

a Anglický termín „effect“ je zde přeložen jako „účinek“, zatímco v mnoha jiných spojeních se ve Slovníku překládá českým
ekvivalentem „efekt“, např. polární efekt (str. 140), rezonanční efekt (str. 158), sterický efekt (str.169); proč v těchto analogických
případech není rovněž použit termín „účinek“?
b Slovníky (např.3) uvádějí jen „tetraedr, tetraedrický“, pojem „tetrahedran, tetrahedrální“ není znám.
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je z nějakého důvodu zastaralá. V časových údobích je možno
zjistit, jaká je frekvence použití určitých alternativ a v dalších
vydáních Slovníku aktuální skutečnost zachytit.

2.2. Nepřesné a chybné překlady
V následující tabulce 2 jsou uvedeny upřesňující varianty

k některým přeloženým termínům.

2.3. Proč byl nahrazen dosud používaný termín „součinný“?
Pro dvě vazebné změny nebo více vazebných změn v jedné

elementární reakci (v jednom reakčním kroku - Slovník str. 68),
tzn. takových vazebných změn, které vedou k jednomu tranzit-
nímu stavu, se dosud v učebnicích8 používal pojem „součinný“

(z anglického concerted), např. ve spojeních součinný proces,
součinný mechanismus. Typickým příkladem reakcí se součin-
ným mechanismem jsou pericyklické reakce. Pojem „součinný“
se výlučně týká jednokrokové reakce (Slovník str. 68).

Překladatelé bez jakéhokoliv vysvětlení zavedli místo
termínu „součinný“ pojem „spřažený“: concerted process -
spřažený proces (str. 45). Pojem „spřažený“ má však v češtině
poněkud jiný význam – jde o funkční spřaženost více jednotek
např. spřažené soupravy, systémy, soustavy atp. a z tohoto
hlediska je jako náhrada chemického termínu „součinný“ značně
zavádějící. Sami překladatelé se chytili do této významové pasti
v popisu termínu „enforced concerted mechanismus“ (str. 69)
formulací „... takže jednotlivé kroky budou spřaženy.“

645

Tabulka 2

Strana Mezinárodní termín nebo text Termín nebo text ve Slovníku Návrh tohoto článku

27 rate-controlling step (v textu) krok řídící reakci krok řídící rychlost

28 unsatured valence nevysycená valence nenasycená valence

30 bridged carbocation přemostěný karbokation můstkovýa karbokation

38 concept ..... koncept související s ... termín (pojem) související s ...

41 chemical speciesb chemická sloučenina chemická částiceb

45 condensation reaction kondenzace kondenzační reakce

47 contributing structure rezonanční struktura přispívající struktura

69 ene reaction monoenová reakcec enová reakce

69 Brønstedovo α Brønstedův koeficient α

114 Michaelis-Menten kinetics
kinetická rovnice
Michaelise-Mentenové

kinetika Michaelise-Mentenové
(viz str. 121)

125
breaking of minimum number of
bonds

zánik minimálního množství vazeb zánik minimálního počtu vazeb

127 molecule
- entita skládající se z více  než
dvou atomů (n > 1)

- entita skládající se z více než
jednoho atomu (n > 1)

139 phase-transfer catalysis katalýza fázovým přenosem katalýza fázového přenosu

147 π-electron donor group donor π-elektronů π-elektrondonorní skupina

148
number of defined events (quantum
yield defn.)

počet uskutečněných změnd počet definovaných dějů

150 rate-controlling step rychlost řídící kroke stupeň (krok) řídící rychlost;
stupeň, který řídí rychlost

151 rate-determining step rychlost určující kroke stupeň (krok) určující rychlost;
stupeň, který určuje rychlost

152 rate law rychlostní rovnice rychlostní zákon

157
passage of perturbed system into
equilibrium

přechod narušeného systému do
rovnováhy

přechod vychýleného systému do
rovnováhy

168 stepwise reaction následná reakce (více)kroková reakcef

183 valence tautomerism valenční tautomerace valenční tautomerie (viz 176)

a Kation má charakter můstku (podobně vodíkové můstky); pojem „přemostěný“ má jiný význam; na jiném místě Slovník používá
termín  „ karbokation s můstkovými elektrony“ (str. 130).
b Termín se používá rovněž pro soubor chemicky stejných atomárních strukturních jednotek, což pojem  „sloučenina“ nezahrnuje.
c Termín  „monoenová reakce“ nemá variantu v pojmu  „dienová reakce“, protože ten znamená jiný typ reakce.
d Kvantový výtěžek se vztahuje i na fotofyzikální děje, nejen na chemické přeměny.
e Slovosledy termínů mají v češtině spíše význam „rychlost, která řídí krok“, „rychlost, která určuje krok“. V jiných podobných
termínech Slovník uplatňuje český slovosled, např. „rate-controlling step - krok řídící rychlost“ (str. 27); „product-determining step -
krok určující složení produktu“ (str. 143);  „steric-approach control - řízení sterickým přístupem“ (str. 169).
f Viz použitý termín  „jednokroková reakce“ (str. 69).
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Pro výše uvedenou nejednoznačnost pojmu „spřažený“
doporučuji zachovat termín  „součinný“.

2.4. Chybějící termíny
V textu vysvětlujícím obsah jednotlivých termínů se objevují

další termíny, které nejsou do Slovníku zahrnuty. Nic nebrání
překladatelům, aby v příštím vydání o tyto termíny Slovník
doplnili např. formou poznámek překladatelů. Namátkově
uvádím: valenční vazba (str. 47), olefinická komponenta (str.
57), stabilní valence (149), olefin (str. 160), konjugační efekt (str.
158), kanonická reprezentace (str. 186).

2.5. Staré termíny
V textu k termínu efekt pole (str. 74) je použit pojem

„efektivní dielektrická konstanta“. Tento dřívější název veličiny,
„dielektrická konstanta“, již mladá generace v Česku nezná.

3. Otázky pravopisu
3.1. Novela názvosloví organické chemie6 nebyla zahrnuta

Tím, že Slovník neprošel Názvoslovnou komisí pro orga-
nickou chemii, nedostaly se do něj názvoslovné změny, např.:

– název  „anulen“ (str.19): má být  „annulen“;
– název „benzyn“ (str. 27) již není doporučován, nověji se

používá název „didehydrobenzen“ ve spojení s lokanty (1,2-,
1,3- a 1,4-didehydrobenzen);

– termín „karbeniový ion“: názvosloví tohoto druhu karbo-
kationtů je jednoznačně v novele definováno (viz6, str. 156);

– termín „uhlovodíkový zbytek“ (str. 35) se již nedoporučuje
používat, místo něj se používá termín „substitutent (odvozený od
uhlovodíku)“;

– pravopis předpony „izo-“: jak novela názvosloví6, tak i
předchozí příručka9 doporučují pro české odborné texty jedno-
značně následující pravopis: isopropyl, isomer, isotop;
analogicky se píší odvozené termíny: isopropylskupina,
isomerace – isomerizace, isotopové značení, stereoisomer,
diastereoisomer apod. Konečně i Pravidla10 připouštějí
rovnocenně tvary psané s písmenem s.

3.2. Slovotvorná anglická přípona  „-ization“, resp.  „-isation“
Překladatelé doporučují v předmluvě překládat tuto příponu

tvarem -ace z následujícího důvodu: podle vzoru filtr-filtrovat-
filtrace má vyplývat analogie izomer-izomerovat-izomerace.
Jenže slovu „filtrace“ odpovídá anglické slovo „filtration“

s příponou -ation. Podle tohoto chybného návodu bychom měli
překládat aldolisation - aldolace, delocalisation - delokalace, hy-
bridisation - hybridace, improvisation - improvace, nationalisa-
tion - nacionalace, neutralisation - neutralace, socialisation -
socialace apod. Ve skutečnosti zkracování přípon polymerizace -
polymerace, isomerizace – isomerace apod. má původ
v hovorové pohodlnosti. Podle informací z různých pracovišť
jsou zkrácené tvary častěji považovány za slangové a nepřípustné
v oficiálních textech. Nezkrácené tvary jsou bližší tvarům
mezinárodním a měla by se jím dát přednost. Sami překladatelé
se svým návodem neřídí, např.v překladech „delocalization -
delokalizace“ (str. 55),  „hybridization - hybridizace“(str. 87).

3.3. Kdy použít spojovník ve složených termínech
Velký počet odborných termínů ve slovníku se skládá z více

slov. Namátkou vybrané termíny „aktivovaný komplex“,
„asymetrická indukce“ se skládají ze dvou ohebných slov,
přídavného jména (přívlastku) a podstatného jména (základu
termínu), která se skloňují podle příslušných pravidel. Odborné
termíny vznikají rovněž složením dvou substantiv do jednoho
slova, např. alkyl a skupina → alkylskupina, acyl a kation →
acylkation; každé z těchto slov je sklonné a pokud bychom psali
tyto termíny jako dvě slova ( „alkyl skupina“), pak by se obě části
skloňovaly samostatně, např. gen. „alkylu akupiny“, instr.
„alkylem skupinou“. Není pochyb o tom, že příslušné texty by se
staly málo srozumitelné.

Velmi často se odborný termín skládá ze dvou částí, z nichž
první, přívlastková, je buď nesklonným cizím slovem (pseudo,
meso, cis, trans, ortho, anti), řeckým písmenem (α, σ, π, ρ),
zkratkou, akronymem nebo symbolem ( ET, A, DSP). Angličtina
uvádí obě části termínů buď volně nebo spojené spojovníkem:
„π system, σ-bond“ atp. Akademický slovník3 nabízí nyní dvě
pravopisné varianty: π-vazba, vazba π (druhý způsob byl jedině
přípustný před r. 1990); analogicky odvodíme pravopis
„DSP-rovnice, rovnice DSP“ atp. Přívlastkové strukturní znaky,
např. ortho, meso, které se v odborných textech píší kurzivně, je
vhodné psát tímto způsobem i ve složeninách, např. ortho-efekt,
efekt ortho, meso-konfigurace, konfigurace meso atp.

Použití spojovníku ve složených termínech je ve Slovníku
různorodé, na stejné straně se vyskytují tvary se spojovníkem i
bez spojovníku. Následující tabulka 4 koriguje pravopis
v souladu s Akad. slovníkem3 a doporučeními jazykových
odborníků.
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Tabulka 3 Alternativy ke zkráceným termínům

Strana Mezinárodní termín Termín ve Slovníku Návrh tohoto článkua

24 automerization automerace automerizace (automerace)

57 dimerization dimerace dimerizace (dimerace)

71 epimerization epimerace epimerizace (epimerace)

100 isomerization izomerace isomerizace (isomerace)

177 tautomerization tautomerace tautomerizace (tautomerace)

178 telomerization telomerace telomerization (telomerace)

a Termínům bez závorek je v návrhu dána přednost.
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3.4. Pravopisné drobnosti - jak si vybrat?
Překladatelé Slovníku „... se snažili přidržet se pokud možno

Pravidel českého pravopisu (Academia Praha 1998) s přihléd-
nutím k „Doporučení redaktorům vědeckých a popularizačních
časopisů přírodovědeckého zaměření a autorům vysoko-
školských přírodovědných učebnic“, takže píšeme analýza,
katalýza, izomer, rezonance, ale brom, methan, puls, insert.“
(Pozn.: v citaci je  zachována původní interpunkce).

S tímto neracionálním přístupem překladatelů nelze
souhlasit. Především je nutno rozlišovat pravopis chemických
názvů6,9 a pravopis odborných termínů. Určitou pravopisnou
normu pro cizí slova v běžně užívané češtině představuje Akade-
mický slovník cizích slov3. Ten však obsahuje i fonetizované
chemické názvy, které v odborných textech nejsou přípustné. Na
druhé straně fonetizace speciálních odborných termínů nemá na
jejich obsah vliv a z toho důvodu by uživatelé měli mít možnost
výběru. Odborní pracovníci často dávají přednost tvarům
nefonetizovaným, např. mesomerní, mechanismus, předpona
iso-, předpona meso-, resonance, tensid atp., a je potřeba jim tuto

možnost zachovat. Koneckonců dodatek MŠMT k Pravidlům
českého pravopisu3,10 z r. 1993 výslovně povoluje podoby slov
s písmenem s tam, kde se čte jako z (včetně slov s předponou
iso-). Kromě toho ve slovech s příponou vyslovovanou jako
[izmus] se píše s i z, přičemž za základní se považují3,10 podoby
s písmenem s, např. mechanismus - mechanizmus. Tyto zcela
regulérní pravopisné alternativy překladatelé Slovníku uživa-
telům upírají.

Na druhé straně pravopis některých cizích slov3,10 připouští
jen jeden způsob, např. „schéma“ (Slovník : „schema“, str. 108).
Obecně není přípustné3,10 míchání dvou pravopisných variant:
např. jsou přípustné pravopisné dublety „symbióza - symbiosa“,
ale je nesprávný pravopis  „symbioza“ (Slovník, str. 173).

3.5. Anakoluty a nejasné formulace (viz Tabulka 5)

Rád bych poděkoval Prof. Dr. J. Krausovi a Dr. O.
Martincové z Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze za ochotné a
hodnotné konzultace a za jazykovědné připomínky.
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Tabulka 4  Návrh používání spojovníků ve složených termínech

Strana Termín ve Slovníku Návrh tohoto článku

23 acyl kation acylkation, acylový kation

24 „A“ konstanta „A“-konstanta, konstanta „A“

53 [n + m] cykloadice [n + m]-cykloadice, cykloadice [n + m]

60 DSP rovnice DSP-rovnice, rovnice DSP

67 nitro skupina nitroskupina

82 σ stupnice σ-stupnice, stupnice σ

89 π systém π-systém, systém π

89 p orbital p-orbital, orbital p

91 β exponent β-exponent, exponent β

132 n-σ* delokalizace (n-σ*)-delokalizace, delokalizace n-σ*

135 pseudo-první řád pseudo-první řád, pseudoprvní řáda

139 crown ether crown-ether, crown-ether, koronand

145 HBA rozpouštědlo HBA-rozpouštědlo, rozpouštědlo HBA

162 CH3 skupina CH3-skupina, skupina CH3, methylskupina, methylová skupina

a Podobně jako  „pseudokatalýza“ (str. 145),  „pseudomolekulární přesmyk“ (str. 145),   „pseudopericyklický“(str. 146).

Tabulka 5

Strana České texty

87 To pravidlo bylo odvozeno z výpočtu planárních ...konjugovaných uhlovodících,

88
Hydrofobní interakce - ... Tento jev by měl být přisouzen vlivu skupin podobných uhlovodíkům na vzájemnou interakci molekul
vody.

110
Leaving group - ...Jiné použití termínu převládá v názvosloví transformací, kde je konkrétní substituent přítomný v substrátu se
nazývá odstupující skupina.

139
Fotolýza: Štěpení jedné nebo více kovalentních vazeb ... nebo fotochemický proces, jehož podstatnou část je takové představuje.
Např. ...

162 ... dvoucentrové orbitaly se mohou vytvářet molekulové orbitaly ...
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Ze života chemických společností

Česká společnost průmyslové chemie v roce 2001
Činnost České společnosti průmyslové chemie v roce 2001

navázala na hlavní aktivity z minulých let. Společnost byla řízena
nově zvoleným 20ti členným představenstvem ve spolupráci
s tajemnicí kanceláře Společnosti. V novém představenstvu mají
zastoupení představitelé významných společností chemického
průmyslu, výzkumné a akademické sféry a také Svazu
chemického průmyslu ČR. Hlavní těžiště činnosti spočívalo,
podobně jako v minulých letech, na organizaci odborných akcí,
publikační činnosti a na spolupráci s Českou chemickou
společností, s Českou společností chemického inženýrství a to
především v rámci Asociace českých chemických společností.
ČSPCH byla rovněž v roce 2001 řádným členem Svazu
chemického průmyslu ČR a samozřejmě aktivně spolupracovala
se Svazem vědeckotechnických společností.

Představenstvo ČSPCH se sešlo v průběhu roku 2001 na 5ti
řádných zasedáních. Jednání bylo věnováno běžné agendě,
činnosti sekretariátu Společnosti, otázkám hospodaření, zprávám
revizorů Společnosti a také činnostem poboček ČSPCH v a.s.
Spolchemie Ústí n.L., místní pobočce - Gumárenské skupiny
Zlín a o pracovní skupině pro historii chemického průmyslu.

Počet členů ČSPCH v posledních letech stagnuje a počet
poboček v průmyslových podnicích klesá. Příčina tohoto stavu
zjevně spočívá v tom, že pracovníci jak v průmyslu, tak ve
výzkumné sféře zatím nepociťují nezbytnost existence určité
profesní či stavovské organizace. Ke změně tohoto nepříznivého
trendu může přispět lepší informovanost chemických podniků a
všech chemiků a chemických inženýrů o aktivitách Společnosti a
propagace její činnosti jak mezi pracovníky v chemických
závodech a společnostech, tak i mezi studenty středních a
vysokých škol.

Ke snaze o změnu tohoto nepříznivého stavu přispělo
zřízení webovské stránky Společnosti na nové adrese při ČSVTS
http://www.cspch.cz.

Společnost průmyslové chemie se soustředila na spolu-
pořádání tradičních odborných akcí – 10. Jubilejní konference
APROCHEM'2001 Rožnov p. Radhoštěm, 22.–24.10.2001,
tradiční Semináře o historii chemického průmyslu (26.4.2001,
NTM Praha), doprovodný program k výstavě CHEMTEC'2001
Praha, 9.–11.10.2001, Seminář Pryskyřice 2001, Jetřichovice

5.–7.11.2001 a pod. Při odborné činnosti ČSPCH aktivně spolu-
pracovala s partnerskými chemickými společnostmi v ČR a to
v rámci Asociace českých chemických společností.

Gumárenská skupina Zlín připravovala během celého roku
2001 Světovou gumárenskou konferenci Rubber 2002, Praha
1.–4.7.2002. Tato významná akce se uskuteční pod záštitou In-
ternational Rubber Conference Organization, London, jejíž je
Gumárenská skupina členem. Dále pokračovala organizace
Kurzů gumárenské technologie: Výroba technické pryže vstřiko-
váním (pro pracovníky WOCO AVT Drnovice) Výroba vytlačo-
vané a lisované technické pryže (pro pracovníky Draftex-
International, Odry). Další významnou aktivitou byla Panelová
diskuse o metodách výstupní kontroly gumárenských směsí
(Konty G, a.s., Zlín, 13.9.2001). Delegace Gumárenské skupiny
se dále zúčastnila TAIEX Workshop Multi-country seminar on
the rubber industry in the Central and Eastern European Coun-
tries, 19–20 November 2001, Warsaw, Poland.

Aktuálním úkolem České společnosti průmyslové chemie pro
nejbližší období je samozřejmě také aktivní pomoc ke zlepšení
situace chemického průmyslu. Panelová diskuse k této proble-
matice se předpokládá na připravovaných odborných akcích
(především na konferenci APROCHEM'02).

Jiří Hanika

Distribuce ChemNews.Com
Redakce se omlouvá za zdržení distribuce ChemNews.Com,

které jste měli dostat s Chemickými listy č. 4/2002. Aniž to
mohla redakce jakkoliv ovlivnit, došlo k jejich zadržení na
celnici, neboť tiskárna v USA nevybavila zásilku správnými
dokumenty. Distribuovány jsou s číslem 7/2002.

Již několik let přinášejí Chemické listy svým čtenářům jako
Bulletinovou přílohu časopis ChemNews.Com o programovém
vybavení pro chemiky. K dispozici jsou na webu (URL
http://chemnews.cambridgesoft.com/), ale můžete se přihlásit i k
E-mailovému odběru či můžete využít služeb klubu na
http://www.chemclub.com/.

ChemNews.Com jsou ve svém oboru vedoucí souhrnnou
publikací, jak tištěnou, tak internetovou, kterou odebírá přímo
více než 150 tisíc odborníků na celém světě v oborech od
biotechnologie, přes farmacii až po chemii.
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Odborná skupina analytické toxikologie
Z toxikologie se vyloupla a osamostatnila další disciplina –

analytická toxikologie. A zve zájemce, kteří budou tvořit
členskou základnu. Konečný název, jak bylo dohodnuto na
hlavním výboru ČSCH, je „analytická toxikologie“.

Skupinka dostala fyzickou podobu, o kterou se zasloužili
kolegové nejrůznějších profesí a zaměstnavatelů: doc. Jiří Barek
z PřF UK v Praze, Ing. Karel Bláha z Ministerstva životního
prostředí ČR, doc. Milena Černá, Dr. Jana Nerudová, Dr. Marián
Rucki a doc. Miloň Tichý ze Státního zdravotního ústavu v Praze,
doc. Zdeněk Fiala z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Ing.
Vladimír Kraják z Krajské hygienické stanice v Pardubicích, Dr.
František Malíř z Xenobiochemického oddělení Krajské hygie-
nické stanice v Hradci Králové, Ing. Viktor Mejstřík z Centra
ekologie, toxikologie a analytiky při Výzkumném ústavu
organických syntéz v Pardubicích-Rybitví, doc. Karel Ventura
z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Nemluvě o pomoci, kterou poskytli kolegyně a kolegové ze
sekretariátu ČSCH, hlavního výboru a ostatních odborných
skupin ČSCH. V tomto seskupení všichni slíbili, že se aktivně
budou podílet na organizaci práce skupiny a budou tvořit
rozšířený výbor odborné skupiny.

V užším výboru budou v příštím období pracovat doc. Miloň
Tichý jako předseda, doc. Zdeněk Fiala jako místopředseda, doc.
Milena Černá jako jednatel, Dr. Jana Nerudová jako poklad-
ník/hospodář, Ing. Mejstřík a doc. Ventura jako členové.

Díky všem jmenovaným byla již započata činnost, ve formě
společných seminářů s odbornou skupinou analytické chemie na
katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty v Praze, které
organizuje doc. Barek. Ve dnech 3.–7. června 2002 byla spolu-
pořádána s Centrem ekologie, toxikologie a analytiky VÚOS a.s.
organizace konference Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie
v Koutech nad Desnou (Ing. Mejstřík). Ve dnech 3.–5. října 2002
se bude podílet na organizaci uzavřeného pracovního semináře
Evropského centra pro validaci alternativních metod (ECVAM
při Společném výzkumném centru EU v Ispře) na téma „Použití
počítačových modelů jako alternativní metody testování místo
pokusů na zvířatech při odhadu chemických rizik“ (doc. Tichý).

Připravují se semináře na téma vzorkování ovzduší (Ing.
Kraják), o biologicko-chemicko-analytickém pohledu na poly-
cyklické aromatické uhlovodíky (doc. Černá, doc. Fiala).
O pořádaných akcích budeme informovat včas prostřednictvím
sekretariátu ČSCH, případně na www stránce v rámci ČSCH.

Informace o založení odborné skupiny byla zveřejněna
v Bulletinu 33, 57 (2002) (Chem. Listy 96, 57 (2001)). Tam byl
uveden i program náplně. Přihlášky do ČSCH, obsahující již
odbornou skupinu analytické toxikologie spolu s informacemi
o skupině, byly k disposici na konferenci Průmyslová
toxikologie v Koutech.

Máte-li zájem rozšířit své členství v ČSCH o členství
v odborné skupině analytické toxikologie a získávat všechny
naše informace o činnosti, přihlaste se na sekretariátě ČCHS
(Ing. Markéta Bláhová, Česká společnost chemická (02)-2222
0184 nebo na e-mailové adrese mblahova@csvts.cz) nebo přímo
u odborné skupiny doc. Miloň Tichý, Státní zdravotní ústav,
Šrobárova 48, 10042 Praha 10, e-mailová adresa mtichy@szu.cz,
fax (02)-6708 1236.

Těšíme se na Váš zájem i iniciativní návrhy k rozšíření této
odborné skupiny.

Miloň Tichý

Cena ČSCH za katalýzu
Česká společnost chemická, odborná skupina „Katalýza“,

vypisuje veřejnou soutěž pro doktorandy o „Cenu ČSCH za
katalýzu“. Podmínky účasti v soutěži Soutěže o cenu ČSCH za
katalýzu se mohou zúčastnit studentky a studenti doktorandských
studijních programů, kteří si zvolili téma své dizertační práce
v oblasti katalýzy a splňují následující podmínky: a) jsou držiteli
titulu Ing. nebo Mgr.; b) jsou nebo byli v daném kalendářním
roce zapsáni k doktorandskému studiu na vysoké škole v České
republice; c) svoji dizertační práci budou obhajovat až po datu
konání soutěže, tj. po 5. listopadu 2002; d) v roce konání soutěže
nepřesáhnou věkovou hranici 30 let; e) nejsou nositeli ceny
ČSCH za katalýzu z dřívějších let.

Přihláška k účasti v soutěži Přihlášky do soutěže se podávají
spolu s přihláškou k účasti na mezinárodní konferenci o katalýze
XXXIV SYMPOSIUM ON CATALYSIS Prague, November 4–5,
2002, předsedovi organizačního výboru konference na adresu Dr.
Jiří Čejka, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
Akademie věd České republiky, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8 a
to písemně, se všemi náležitostmi. Uzávěrka přihlášek je 10.
září 2002 v 16 hodin. Přihlášky musí být doručeny osobně
nebo doporučeným dopisem.

Přihláška do soutěže musí být vybavena následujícími
dokumenty: a) stručný profesní životopis kandidáta s uvedením
spojení (profesní i osobní adresa, e-mail, telefon, fax), b) seznam
všech vlastních publikací členěný do následujících skupin: (i)
publikace v časopisech, (ii) patentové přihlášky, (iii) konferenční
příspěvky: přednášky (vyznačen přednášející), posterová sděle-
ní, (iv) případné pedagogické publikace (skripta apod.), c) souhrn
výsledků dosavadní výzkumné práce kandidáta(ky) v oblasti
katalýzy (rozsah 3-4 strany, velikost písma 12 bodů, řádkování
1), d) potvrzení studijního oddělení vysoké školy dokumentující,
že kandidát(ka) je nebo byl(a) v daném kalendářním roce
studentem doktorandského studia, e) vyjádření školitele
k výsledkům dosavadní práce a doktorandského studia
kandidáta(ky) doplněné čestným prohlášením, že kandidát(ka)
neobhájil ani nebude obhajovat svoji dizertační práci před 5.
listopadem 2002, f) 1-stránkový abstrakt, který bude zařazen do
sborníku Symposia, g) všechny materiály dle bodů a), b), c), e) a
f) budou dodány v jazyce anglickém ve čtyřech kopiích.

Průběh soutěže Soutěž proběhne v rámci konference:
„XXXIV Symposium on Catalysis“, a to jako samostatný blok
přednášek kandidátek a kandidátů soutěžících o Cenu ČSCH za
katalýzu. a) Každá(ý) soutěžící si připraví 15 minutové vystou-
pení v jazyce anglickém, ve kterém představí projekt své
dizertační práce, výsledky získané jeho dosavadním řešením,
návrhy na další postup řešení atd. b) Po referátu soutěžící(ho)
bude následovat diskuse k předneseným thesím, která bude
otevřena pro všechny účastníky konference. c) Vystoupení
soutěžících s přihlédnutím k jejich dosavadní publikační činnosti
vyhodnotí komise jmenovaná výborem odborné skupiny
„Katalýza“, která bude složena ze zahraničních účastníků
konference „XXXIV Symposium on Catalysis“.

Vyhlášení výsledků soutěže Výsledky soutěže o „Cenu
ČSCH za katalýzu“ budou vyhlášeny v průběhu konference
„XXXIV Symposium on Catalysis“.

Ceny a ocenění: a) Vítěz soutěže získá částku 20 000 Kč a
diplom jako dokument o vítězství v soutěži. b) Další soutěžící
budou odměněni dle rozhodnutí komise a garantů soutěže, Safina
a.s. a Sigma-Aldrich, Praha.
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55. zjazd chemických spoločností
Košice 8. až 12. september 2003 se organizuje na TU

v Košiciach. Organizačný výbor Prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.,
prorektor TU v Košiciach – predseda, (Karol.Florian@tuke.sk),
Prof. Ing. Michal Uher, DrSc., SCHS Bratislava – podpredseda,
Ing. Zuzana Hloušková, SCHS Bratislava – hospodár, RNDr.
Sylvia Ružičková, Katedra chémie HF TU v Košiciach - vedecký
tajomník (Sylvia.Ruzickova@tuke.sk), Ing.Katarína Kladeková,

koordinátor medzinárodnej spolupráce, Rektorát TU v Košiciach
–  organizačný tajomník (Katarina.Kladekova@tuke.sk).

Sekcie: analytická chémia; anorganická chémia; drevo,
celulóza a papier; fyzikálna chémia a chemická fyzika;
vyučovanie a história chémie; chémia polymérov, textilu a
vlákna; chemická informatika, chemometria a molekulové
modelovanie; organická chémia a farmaceutická chémia;
potravinárska chémia a biotechnológie; chémia životného
prostredia a toxikológia; elektrochémia; chémia materiálov.

Členská oznámení a služby

Profesoři jmenovaní s účinností od 15. května 2002

Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.
pro obor technologie potravin
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze

Prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc.
pro obor fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Prof. Ing. Egon Eckert,DrSc.
pro obor chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
pro obor fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.
pro obor anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

Prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc.
pro obor anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

Prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
pro obor zemědělská chemie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
pro obor fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.
pro obor fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.
pro obor fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc.
pro obor organická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Blahopřejeme.

Z vědeckých, odborných a zahraničních společností

Boj proti zneužívání chemikálií k nelegální výrobě
omamných a psychotropních látek

Dne 3. 5. 2001 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné
spolupráci v boji proti zneužívání chemikálií k nelegální výrobě
omamných a psychotropních látek. Signatáři Memoranda byli:
policejní prezident, prezident Svazu chemického průmyslu,
předseda Odborového svazu chemie a generální ředitel
Generálního ředitelství cel Ministerstva financí.

Smyslem Memoranda je prohlubování vzájemné spolupráce
státních orgánů s profesními organizacemi v postupu proti
nelegální výrobě drog a prekurzorů, nelegálnímu obchodu
s drogami a prekurzory, a to jak na národní, tak mezinárodní
úrovni. Signatáři se podpisem Memoranda zavázali zejména
k provádění preventivní činnosti, která zabrání tomu, aby se
chemické látky využitelné pro výrobu drog dostaly do
nepovolaných rukou.

V průběhu roku 2001 projevily zájem o připojení se k Memo-
randu další tři subjekty. Těmito subjekty jsou Česká asociace
farmaceutických firem, která reprezentuje 26 společností
spjatých s farmaceutickou výrobou, Česká společnost chemická,
reprezentující více než 3 500 členů a sdružení Český mák, které
představuje většinu pěstitelů máku a vývozců makové slámy
v ČR.

Dne 23. 4. 2002 došlo ke spolupodepsání Memoranda shora
uvedenými novými subjekty. Podpisu, mimo zástupců všech
signatářů, byl přítomen pracovník sekretariátu Rady vlády –
Meziresortní protidrogové komise.

Zmíněná aktivita je v přímém souladu s dlouhodobými úkoly
uloženými represivním orgánům „Národní strategií protidrogové
politiky na období 2001–2004“ (usnesení vlády č. 1045/2000).
Tyto úkoly jsou zaměřeny na snižování dostupnosti OPL,
zintenzivnění kontroly přepravy legálních chemických látek a
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prekurzorů, snižování množství ilegálně přepravovaných drog
přes státní hranice.

Stanoviska jednotlivých signatářů:
1) Česká asociace farmaceutických firem
„Česká asociace farmaceutických firem, která reprezentuje

26 společností spjatých s farmaceutickou výrobou, si od
přistoupení ke vzájemné spolupráci slibuje zejména to, že
k výrobcům léčivých substancí budou snáze pronikat informace
o možných rizicích zneužití některých výrobních mezioperací
k výrobě drog nebo jejich prekursorů,“ uvedl předseda předsta-
venstva Asociace MUDr. Jaromír Frič, CSc. „Změny ve výrobě a
s tím související vyřazování technologických prvků výrobních
zařízení budou lépe posuzovány v kontextu s aktuálními
poznatky o „poptávce“ po výrobnách zařízeních ze strany
výrobců nelegálních drog. Obchodování s meziprodukty i
s léčivými substancemi se při lepší informovanosti může rovněž
stát místem záchytu rizikových kontaktů,“ míní výkonný ředitel
asociace MUDr. Lumír Kroček

2) Česká společnost chemická
Přistoupením České společnosti chemické, která reprezentuje

více než 3500 členů, k „Memorandu“ se rozšířil okruh signatářů
o akceschopnou organizaci s širokou členskou základnou
s možností přispět odborně a zároveň působit osvětově a to křížem
přes všechny věkové i profesní skupiny. Doc.Ing. Karel Ventura

3) Sdružení Český mák
Odezva sdružení Český mák na setkání dne 23. 4. 2002

v Praze ve věci Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti
zabránění zneužívání omamných a psychotropních látek.

Sdružení Český mák jako jediný přímý reprezentant a
organizátor pěstitelů máku v ČR si je plně vědomo možného
významu máku jako zdroje morfinových alkaloidů pro jejich
zneužití. Současně vychází z déle než tisícileté tradice pěstování
máku na území Českých zemí a z toho, že mák zaujímá více než
1% z orné půdy ČR a v exportu přináší makové semeno kolem
500 mil.Kč tržeb ročně. Mák je i při vstupu do EU typickou a
žádoucí národní agrární specifikou, neboť Česká republika je
nejvýznamnějším pěstitelem a exportérem máku v Evropě. To
platí i pro suchou makovou slámu (makovice + 15 cm stonku -
tzv. makovina), která je nenahraditelným zdrojem pro legální
výrobu opiátů pro lékařské účely ve Slovakofarmě Hlohovec,
který je i spoluzakladatelem sdružení Český mák. Mimo
ekonomický přínos z prodeje makoviny a tím i jejího vhodného
odstranění z území ČR je česká makovina zdrojem pro výrobu
nezastupitelných léčiv, potenciálně i na území ČR.

Tyto humánní, ekonomické, ale i kulinářské a zemědělské
přednosti máku (zlepšuje biodiverzitu prostředí) jsou jednou
stranou problematiky. Současně jde o možnost zneužití velko-
plošného pěstování máku pro nelegální výrobu opiátů. Z toho
důvodu sdružení Český mák mimořádně přivítalo možnost
aktivní spolupráce s Policií ČR – Národní protidrogovou
centrálou a o spolupráci též informovalo 19. 3. 2002 náměstka
MZe ČR Ing. T. Zídka, který věc velmi přivítal a to i ve vazbě na
družicový systém AJAX pro evidenci plodin. Před tím již
proběhly 4 semináře pěstitelů máku (přítomno celkem asi 350
pěstitelů), kde Národní protidrogová centrála informovala
o spolupráci. Ta je ze strany pěstitelů velmi žádaná, neboť
jakékoliv zneužívání plodin, poškozování porostů a související

negativní informace, velmi poškozují zájmy zemědělců, mimo
obecně negativních vlastností drog.

Z toho důvodu sdružení Český mák přivítalo existenci Mem-
oranda o vzájemné spolupráci uzavřenou mezi 4 subjekty
(SCHP, OSCH, GŘC, PČR) a spolu s Českou asociací farma-
ceutickou, Českou společností chemickou a toto memorandum
dne 23. 4. 2002 spolupodepsalo. O této skutečnosti bude infor-
movat v agrárním tisku a při svých jednáních s členy. Především
ale bude soustavně vytvářet všechny podmínky pro dobrou
spolupráci všech signatářů s cílem minimalizovat riziko výroby
drog. Další navazující akcí je školení 16. až 17. 5. 2002
k problematice ohlašovací povinnosti. Sdružení Český mák
děkuje za práci a velmi iniciativní činnost Národní protidrogové
centrály. Doc. Ing. Jan Vašák, CSc.

4) Sekretariát Rady vlády – Mezirezortní protidrogová
komise

Sekretariát Rady vlády – Meziresortní protidrogové komise
vítá vzájemnou spolupráci mezi Policií ČR a MF -- Generálním
ředitelstvím cel a zástupci chemických, farmaceutických firem
v oblasti snižování nabídky nelegálních drog, prekurzorů a
pomocných látek používaných při jejich výrobě. To i z toho
důvodu, že v oblasti snižování nabídky drog je dobrovolná
spolupráce státního a nestátního sektoru spíše výjimečná.

Zmíněná aktivita je v souladu s dlouhodobými úkoly ulože-
nými represivním orgánům Národní strategií protidrogové
politiky na období 2001–2004 (usnesení vlády číslo 1045/2000
např. snižovat dostupnost omamných a psychotropních látek,
zintenzívnit kontrolu přepravy legálních chemikálií a prekur-
zorů, snížit množství ilegálně přepravovaných drog přes hranice.

Současně se jedná nikoliv o opatření represivní povahy, ale
o další významný preventivní prvek snižující riziko úniku
legálně vyráběných omamných a psychotropních látek, prekur-
sorů a pomocných látek. Mgr. Josef Radimecký

90 tun odborné literatury
Profesor Heinrik tom Dieck, jednatel Německé chemické

společnosti (GDCh) a proděkan Fakulty chemickej a
potravinárskej technológie STU prof. Ján Šajbidor v 11 hodin
dne 18/5 2002 přestřihli slavnostně každý svou polovinu pásky,
která otevřela nový knižní fond v prostorech Centrálnej
chemickej knižnice na Fakulte chemickej a potravinárskej
technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislavě.
Knihovna je darem GDCh, pocházejícím původně ze sbírek fy
Hoechst/Aventis. Jde o neuvěřitelných 90 tun literatury od
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chemických časopisů (některé od založení po rok 2001) a knih.
Knihovna se tak stala jednou z nejdokonaleji vybavených
chemických knihoven. Převod se uskutečnil na základě

spolupráce Slovenské chemické společnosti a GDCh za podpory
Ministerstva školstva SR. Seznam 470 titulů je uveden na
webové straně http://www.chtf.stuba.sk/~kpspdv/. K získání
takové vědecké informační databáze lze slovenským kolegům
jen blahopřát.

pad

K výročí MSŠCH v Křemencově ulici v Praze
Dnešní Masarykova střední škola chemická v Praze patří

bezesporu v síti středních odborných škol v České republice
k významným vzdělávacím institucím s pozoruhodnou dlouho-
letou tradicí. Její působení se vyznačuje, navzdory všem
peripetiím složitého vývoje českého školství, trvale vzestupnou
tendencí. Pro udržení těchto trendů není na škodu využít každé
příležitosti k připomenutí inspirujících příkladů minulosti i k jisté
rekapitulaci dosaženého stavu. Pro Masarykovu střední školu
chemickou v Praze je aktuálním podnětem k ohlédnutí za vlastní
minulostí skutečnost, že v letošním roce (2002) uplyne právě půl
století od okamžiku, kdy škola získala své stálé sídlo v budově
v Křemencově ulici na Novém Městě pražském a mohla tak začít
systematicky budovat materiální zázemí, které je jednou z rozho-
dujících podmínek existence moderního vzdělávacího ústavu
tohoto typu. Stálé sídlo a příslušné vybavení umožňují
pedagogickému sboru předávat budoucím chemikům poznatky
z jejich oboru i další všeobecné znalosti na nejnovější úrovni
vědeckého poznání. Škola sama se vykazuje trvalými úspěchy ve
vzdělávací práci, jak o tom ostatně svědčí i velmi dobré uplatnění
jejích absolventů v praxi.

Pražská chemická průmyslovka, obvykle dnes jejími
studenty, absolventy, ale i učiteli zvaná „Křemencárna“,
nevznikla ovšem na zelené louce. Právě ona je svědectvím toho,
jak důležitá je ve výchovně vzdělávací oblasti již zmíněná
tradice. Jako samostatný vzdělávací ústav byla sice ustavena
pouhých 7 let před již zmíněným přesídlením do Křemencovy
ulice, navázala však bezprostředně na výsledky práce
předcházejících institucí poskytujících střední vzdělání v oboru
chemie. Vznikla na podzim roku 1945 vydělením a osa-
mostatněním chemického odboru původní První české
průmyslové školy v Betlémské ulici na Starém Městě pražském,
tedy školy, jejíž dějiny sahají hluboce do 19. století. Její
kontinuitu tak lze sledovat až k roku 1837, kdy se tehdejší

Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách rozhodla vyjít
vstříc potřebám rozvíjejícího se průmyslu a živností požadujících
stále větší množství kvalifikovaných sil a založila v Praze první
česko-německou nedělní průmyslovou školu v českých zemích.
V ní se již mezi vyučovacími předměty vedle kreslení, rýsování,
aritmetiky, geometrie, účetnictví, strojnictví a fyziky objevila i
chemie. Díky podpoře ze strany českého průmyslu a živností, ale
i díky nezměrnému úsilí nadšených pedagogů škola nabývala na
síle a významu. Trvalo však téměř padesát let, než se podařilo
přeměnit ji v podmínkách rakousko-uherské monarchie (v roce
1882) ve školu státní. V roce 1889 pak získala statut vyšší
čtyřleté průmyslové školy a v roce 1898 na ní bylo ustaveno
samostatné chemické oddělní, z něhož shodou okolností právě
před sto lety vyšli první maturanti v oboru chemie.

Trvalý vzestup kvality výuky v chemickém oddělení
ovlivnily nejen požadavky výrobní sféry, ale především se o to
zasloužila řada zapálených pedagogů, kteří ve škole působili. Od
počátku nalezneme v chemickém oddělení několik pozoru-
hodných osobností, které zasáhly i do vědeckovýzkumné sféry.
Tak hned prvním přednostou tohoto oddělení se stal prof. Alois
Smolka, který po absolutoriu na technické škole ve Vídni
získával nejprve zkušenosti jako asistent analytické chemie na
univerzitě ve Štýrském Hradci, několik let vyučoval na státní
průmyslové škole v Bílsku (Slezsko) a v roce 1898 přešel do
Prahy. Posléze se v roce 1909 stal i ředitelem celé školy. Byl
vědecky činný, publikoval řadu originálních studií v odborných
časopisech, zejména o derivátech kyanamidu, napsal učebnici
anorganické chemie. V roce 1913 převzal vedení chemického
oddělení další vynikající odborník, prof. Josef Mašín, jehož
doménou byla rovněž analytická chemie. Psal učební texty a po
sedm let redigoval časopis Chemické listy, v nichž také uveřejnil
řadu odborných pojednání. Významné byly i pro školu jeho
kontakty s průmyslovou sférou. Působil kromě jiného např. při
zařizování závodů na výrobu karbidu. Publikačně byl činný i jeho
nástupce Ing. Josef Ryšavý, který vedl chemické oddělení od
roku 1927. Během svého několikaletého působení v podnicích
zpracovatelského průmyslu poznal velmi dobře potřeby
výrobních podniků, což mu samozřejmě pomáhalo v úsilí
o přiblížení výuky potřebám praxe. Ve své době byla významná
jeho práce Výroba škrobu a jeho produktů, zabýval se i rozborem
průmyslových hnojiv a sledoval i další témata. Své studie
publikoval v Chemických listech a v řadě dalších českých
i německých odborných časopisů. Psal rovněž učební texty,
z nichž některé byly užívány i jako praktické příručky
v chemických provozech. Z období „prehistorie“ školy zaslouží
pozornost rovněž další přednosta chemického oddělení Ing.
Ferdinand Moravec, uznávaný odborník v oblasti chemické
technologie, a mohli bychom jmenovat řadu dalších zdejších
učitelů, kteří položili svůj významný vklad do vzdělávání středně
technických pracovníků, ale zanechali svou stopu i v odborné a
vědecké sféře. K nim patří i Ing. Josef Postl, první ředitel již
samostatné Průmyslové školy chemické. Ve sféře vědecké se
uplatnil i vynikající analytik doc. Ing. Jaroslav Voříšek, který
vedl krátce školu od roku 1948.

Po přesídlení do Křemencovy ulice se vedení školy
v praktické rovině soustředilo především na budování laboratoří.
Docházelo navzdory finančním problémům k jejich několika-
fázové modernizaci. Poslední z nich, důkladná rekonstrukce,
proběhla v letech 1999–2000. Konkrétně dnes slouží výuce 4
moderně vybavené laboratoře, a to pro analytickou chemii,
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organickou chemii, fyzikální chemii a pro chemickou techno-
logii. Kromě toho mají studenti k dispozici dvě specializované
učebny výpočetní techniky. Škola je rovněž napojená na internet.
V souhrnu disponuje vybavením, které jí mohou závidět mnohé
chemické podniky i některé vysoké školy.

Po celou dobu, i v etapách, kdy školství postihovala výrazná
ideologizace výchovy a vzdělávání, kladla škola i díky svému
vedení rozhodující důraz na odbornou stránku své činnosti.
Někteří učitelé svou prací stejně jako v dávnějších dobách
překračovali rámec školy. Svědčí o tom kromě jiného i podíl
mnoha z nich na vytváření celostátně platných učebnic pro
odborné předměty na středních školách. Na tomto místě nelze
uvádět přesné citace, jmenujme tedy alespoň jednotlivé autory
z řad pedagogického sboru. Již v 50. letech zpracoval Ing. Karel
Andrlík Laboratorní tabulky, v 60. letech vydal Ing. Rudolf
Kucler učebnici Organická chemie a prof. Plzák několik příruček
pro laboratorní cvičení a později se podílel se jako spoluautor na
přípravě učebnice Chemie pro gymnázia. K autorům učebnic
z členů pedagogického sboru se dále řadí Ing. Jan Schlemmer,
Ing. Petr Pokorný, Ing. Ivan Sedlák, Mgr. Jana Dudrová. I další
členové pedagogického sboru překračovali a překračují ve své
práci běžné penzum povinností středoškolského učitele. Tato
skutečnost se přirozeně odráží v kvalitě absolventů školy, v jejich
úspěšnosti v dalším povolání.

Od roku 1902, kdy maturovali na chemickém oddělení
tehdejší První pražské průmyslové škole první studenti, dosáhl
celkový počet jejích absolventů čísla 8291, od roku 1952, kdy se
škola trvale usídlila v Křemencově ulici, pak z její budovy odešlo
s maturitním vysvědčením 6052 studentů. Drtivá většina z nich
se úspěšně uplatnila v chemických provozech, v institucích
monitorování a ochrany životního prostředí, velké procento
absolvovalo vysokoškolská studia a mnozí z nich působili jako
řídící pracovníci v řadě chemických podniků, jako vysokoškolští
učitelé nebo pracovali v oblasti vědy a výzkumu a dosáhli i
mezinárodního uznání. Za všechny z nich lze např. jmenovat
významného českého vědce z oblasti fyzikální chemie prof. Ing.
Rudolfa Zahradníka, DrSc., který po několik let zastával funkci
předsedy Akademie věd ČR.

Škola se snaží ve svém vzdělávacím programu reagovat na
bouřlivé proměny struktury našeho hospodářství i další
diferencované potřeby moderní společnosti. Proto nově
koncipovala základní studijní obor Aplikovaná chemie. Ten
zahrnuje čtyři specializace (chemická technologie, analytická
chemie, farmaceutické substance a ochrana životního prostředí),
z nichž každá obsahuje poměrně široký společný základ, což
umožňuje absolventům rychlou adaptabilitu na konkrétní
povolání. V dnešní konkurenci středních odborných škol
projevují o absolventy školy velký zájem nejen chemické
laboratoře průmyslových podniků, velmi dobře se uplatňují
přímo v chemických provozech, v hygienických stanicích, při
monitorování životního prostředí, při zpracování odpadů,
v laboratořích celní správy, ve výzkumných ústavech, ve
farmaceutickém průmyslu, v kriminalistických laboratořích,
biochemických laboratořích apod. Současně však nacházejí
pracovní příležitosti i v nechemických oborech, v automobilním
průmyslu, energetice, strojírenství, papírenství, v textilním
průmyslu, ve filmových laboratořích v průmyslu gumárenském a
potravinářském, v zemědělství, u obchodních firem i ve
službách.

Součástí školy je i Technické lyceum, které se zaměřuje na
přípravu studentů pro studium na vysokých školách s technickým
a přírodovědným zaměřením. Dává dobrý základ pro studium na
fakultách stavebních, elektrotechnických, strojnických,
chemických a potravinářských, ale i ke studiu některých univer-
zitních oborů, zejména přírodovědných, pedagogických, tech-
nické a jaderné fyziky, farmacie, popřípadě i medicíny.

Výročí usídlení školy v Křemencově ulici si Masarykova
střední škola chemická v Praze připomene slavnostním shro-
mážděním 3. října 2002 v 17 hodin ve Společenském domě na
Vinohradech, na něž zve srdečně své absolventy. Celé oslavy
chápeme nejen jako příležitost k zhodnocení dosavadních
úspěchů, ale i jako podnět k dalšímu tvůrčímu přístupu
pedagogického sboru a studentů k plnění poslání školy. K její
propagaci je určen i almanach „50 let chemické průmyslovky
v Křemencově ulici v Praze“, vycházející při této příležitosti.

Miroslava Harnová

Výuka chemie

Z historie výuky technické chemie u nás
Oslavy 50ti let samostatné VŠCHT Praha jsou už sice za

námi, nicméně letmé nahlédnutí do starší i nedávné historie
výuky technické chemie v českých zemích může poučit i ukázat,
že mnoho problémů se kterými se škola potýká se neustále
opakuje. Hlavním zdrojem, z kterého jsem přitom čerpal, byla
publikace prof. Otakara Quadrata uveřejněná ve Sborníku
VŠCHT Praha, A2 (1966).

Historie samostatné výuky technické chemie je nerozlučně
spjata s datem 10. listopadu 1807. Tento den byla na Královském
českém stavovském technickém učilišti v Praze slavnostně
zahájena její výuka, jako na první technické škole ve světě vůbec.
Historie mohla být ještě o rok delší, ale první jmenovaný profesor
chemie MUDr. J. O. Scherer dal přednost výuce přírodopisu na
vídeňské univerzitě a tak se místo něho stal až o rok později
profesorem Karel Augustin Neumann. Po skromných začátcích,
kdy prvních 10 let bylo studium chemie pouze jednoleté (na

rozdíl od tříletého studia matematiky a stavitelství), dochází
k jeho rozšiřování na studium dvouleté a teprve od roku 1863 na
čtyřleté, zřizují se nové obory a vznikají další stolice. O zřízení
nových oborů se zajímali i sami představitelé průmyslu; tak roku
1816 žádali čeští sládci a podstarší na guberniu zřízení zvláštní
stolice pro výrobu piva a vína s tím, že jsou ochotni platit náklady
z vlastních výdělků. V odůvodnění žádosti byla vyslovena
nelibost, „že se zapomnělo na hlavní odvětví národního prů-
myslu, který vyváří přes jeden milion sudů piva ročně“.

V roce 1860, jako dlouhotrvající ozvěna revolučního roku
1848, dochází na polytechnice k jazykové rovnoprávnosti mezi
němčinou a češtinou. Protože však nebyl k dispozici český
přednášející, začala výuka v českém jazyce až ve školním roce
1864/65 a prvním českým profesorem chemie a chemické
technologie se stal Jan Staněk, vedle toho také poslanec
zemského sněmu a jak se na tehdejší dobu slušelo i vlastenecký
básník. V roce 1869/70 dochází k rozdělení pražské polytechniky
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na samostatnou českou a německou vysokou školu. Paradoxní je,
že rozdělení bylo výsledkem snahy představitelů německé
národnosti v Čechách, jako projev obav, aby polytechnika
zavedením češtiny neztratila německý charakter i marné
očekávání, že situaci čeští učitelé nezvládnou. Na chemickém
odboru jsou zřízeny dvě profesury: pro chemii všeobecnou a
analytickou byl profesorem jmenován Vojtěch Šafařík a
profesorem chemické technologie František Štolba.

Další reorganizací je v roce 1920 vznik Českého vysokého
učení technického (ČVUT) a v jeho rámci i Vysoké školy
chemicko-technologického inženýrství (VŠCHTI), která od šk.
roku 1933/34 přesídlila z nevyhovující budovy v Trojanově ulici
do nového dejvického areálu vyprojektovaného profesorem
architektury Antonínem Engelem. Vnitřní stavbu a vybavení
budovy VŠCHTI, určené původně jen pro 3. a 4. ročník, velmi
dobře navrhl profesor Severin Ondřej, bratr profesora
mineralogie Augustina Ondřeje. Až na nezbytné úpravy slouží
areál dodnes a byl zahrnut mezi chráněné stavební památky.
Skončilo tak předlouhé putování a roztříštěnost školy po celé
Praze. O tom, že chemie nehrála v rámci polytechniky a ČVUT
podřadnou roli, svědčí i výčet jejich profesorů, kteří se vystřídali
ve funkci rektora: J. Krejčí (1867–1877), Štolba (1877–1882),
Preis (1886–1887), Bělohoubek (1894–1895), Slavík
(1898–1899), Wald (1919–1920), Votoček (1921–1922), Hanuš
(1927–1928) a Milbauer (1934–1935).

Kontinuita vyučování byla násilně přervána německou
okupací a uzavřením všech vysokých škol po událostech 17.
listopadu 1939. Cennější přístroje a chemikálie byly odvezeny na
německou techniku a škola obsazena německou armádou. Byla
to velmi těžká doba pro celý národ, profesoři byli převedeni se
sníženým služným na dovolenou, ostatní zaměstnanci
upozorněni, aby přešli do jiného služebního poměru. Ale 9.
května 1945, ihned po skončení pouličních bojů v Dejvicích,
vydává prof. Hanuš výzvu rozhlasem ke všem bývalým
zaměstnancům, aby se dostavili a připravili školu tak, aby mohla
opět plnit své poslání.

Po poválečném rozmachu a nadšení přichází únor 1948 a s
ním plány na rozvoj těžkého průmyslu i chemie. V roce 1952
vzniká samostatná Vysoká škola chemicko-technologická s
několika fakultami. Jejím prvním rektorem se stal profesor
mineralogie Jan Kašpar, který sám navrhl insignie školy a dodal
vzácné kameny k jejich vyzdobení z bohatých mineralogických
sbírek prof. Ondřeje. Bohužel brzy začala násilná přestavba
studia po vzoru Moskevského chemickotechnologického insti-
tutu a povinné přebírání sovětských zkušeností, což vedlo
k tuhému studijnímu režimu a enormnímu zvýšení počtu
studentů. Velkou ranou pro školu byly politické prověrky
koncem 50tých let, kdy ji musela opustit řada „politicky
nespolehlivých“ odborníků, jako pozdější vynálezce gelových
očních čoček prof. Otto Wichterle nebo termodynamik
světového jména prof. Eduard Hála. Další čistka nastala po roce
1968, kdy museli odejít desítky většinou mladých pracovníků a
řadě dalších byl znemožněn vědecký růst. Teprve po pádu
komunistického režimu v listopadu 1989 se brána školy
symbolicky i fakticky opět otevírá světu, jsou napraveny
v mezích možností staré křivdy a k odbornému růstu není
zapotřebí politická angažovanost.

Jako červená nit se táhne historií výuky technické chemie
snaha o zavedení nových předmětů a reformy studia, většinou
dlouho a úspěšně odmítané. Tak už v roce 1838 podává hrabě

Kašpar ze Šternberka návrh na zřízení docentury pro analytickou
chemii, ke které však dochází až za 16 let. V 80tých letech 19.
století je veden boj o zavedení nového předmětu – fyzikální
chemie, který byl nejprve nepovinný, pak 20 let nepřednášený,
od roku 1908 konečně přednášený řádným profesorem
Františkem Waldem, ale ještě stále dalších 15 let jako nepovinný
předmět. Podobný byl osud chemického inženýrství, jehož
potřeba byla znát již ve 30tých let 20. století, nebyl však ještě
dlouho potom přednášen a poté jen jako nepovinný, protože
technologické ústavy měly snahu si potřebná témata učit sami.
Základním předmětem se stává až roku 1952.

Již ve 20tých letech minulého století si bylo vedení školy
vědomo potřeb snížení počtu úzce pojatých technologických
předmětů přednášených od 1. ročníku a posílení významu
základů teorie. Teprve po jejich zvládnutí se mělo rozdělit
studium na tři technologické směry: anorganický, organický a
biochemický. Pro nejednotnost názorů v profesorských sborech a
krátkozraké hájení ústavních a osobních zájmů, i přes zavedení
řady komisí k reorganizaci studia, k rozdělení na směry došlo až
v letech 1949/50. Naopak se zvyšovaly počty předmětů a
zkoušek (v roce 1932 to bylo patnáct technologických předmětů
s povinnou zkouškou), týdenní počet hodin výuky v prvním
ročníku dosáhl čísla 52, což mohl průměrný posluchač jen ztěží
zvládnout. To vedlo k velkému propadu studentů a tak si lze i
vysvětlit, že za celou dobu I. republiky absolvovalo školu jen
1430 posluchačů. Stejné jako dnes byly i výtky zástupců
průmyslu - absolventi mají mnoho zbytečných encyklopedických
znalostí, které však nedovedou aplikovat v praxi. Kdo sleduje
dění v posledních desetiletích na VŠCHT Praha může jen
konstatovat: nic nového pod sluncem.

Zajímavá je historie placení školného. Zakladatel a první
ředitel pražské polytechniky F. J. Gerstner při jejím otevření
napsal,„že je otevřena každému, měšťanu, poddanému i šlechtici,
chudému, bohatému“ a školné se neplatilo žádné. Ale v roce
1820 při její reorganizaci mění názor a navrhuje zavedení
školního platu s odůvodněním „že proti tomu nebudou zajisté
činiti výtku rodičové, poněvadž beztoho na ústav nemají být
přijímáni a nemají studovat chudší, přírodou k ruční práci určené
třídy lidí, nýbrž ve smyslu ústavního řádu jen synové
zámožnějších kupců, umělců, továrních a hospodářských
úředníků“. Proti tomu se postavili představitelé zemského
sněmu, kteří nechtěli znemožnit všeobecný přístup na technické
učiliště. Bez ohledu na důstojnost zemských stavů však císař pán
nařídil v r. 1833 zavést školné, i když jen mírné, ve výši 15
zlatých ročně.

Po staletí je i stejný přístup státu k financování vysokých škol.
Rakousko-Uhersko řešilo úspory krátkým studiem a nízkými
platy adjunktů (spolupomocník určený za nástupce profesora) a
asistentů (mladší pomocník). Proto, aby náhodou nevzrostly
jejich požadavky se nesměli ženit, což platilo až do roku 1924.
Zato však měli až do 30tých let minulého století nárok na
naturální byt, což by v dnešní době jistě uvítalo mnoho mladých
učitelů. Další úsporou bylo zavedení kategorie soukromých
docentů, kterým tak nebylo bráněno v odborném postupu, ale
pokud nezastávali docentské místo, nedostávali ani docentský
plat. Za I. republiky byla zrušena Laboratoř technologie
anorganických látek, protože její provoz byl nákladný a
komunistický režim zase pro úsporu zavedl čtyřletou výuku.
Také dnešní vlády jsou při financování vysokých škol, řečeno
diplomaticky, velmi opatrné.
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Úkol, před kterým stojí VŠCHT dnes, rozdělit studium na
tříleté bakalářské a pětileté magisterské má vedle finanční úspory
umožnit absolvovat tříleté profesně orientované studium většímu
počtu studentů než je tomu dnes a přiblížit se i evropským a

světovým zvyklostem. Prvořadým a nelehkým úkolem VŠCHT
pro nejbližší budoucnost je zatraktivnit studium technické
chemie a učinit ho přístupným více zájemcům – to vše při
zachování potřebné kvality absolventů.

Milan Zábranský

Osobní zprávy

Prof. Ing. Dr. Zdeněk Vodrážka, DrSc. pětasedmdesátníkem
Jubilant se narodil 10. července 1927 v Plzni, kde také

v letech 1938 až 1946 studoval na Masarykově reálném
gymnasiu. Po krátké laboratorní praxi v Záluží u Mostu začal
studovat na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství
Českého vysokého učení technického v Praze. Po úspěšném
absolutoriu v r. 1950, pracoval dva roky na Katedře fyzikální
chemie jako externí pracovník Výskumného ústavu pre petro-
chémiu (Nováky na Slovensku). Jeho úspěšná experimentální
práce mu v r. 1952 umožnila získání doktorátu technických věd
po obhájení disertační práce na téma „Oximace cyklohexanonu“.

V stejném roce nastupuje profesor Vodrážka do právě
zakládaného Ústavu hematologie a krevní transfuse v Praze a
rozvíjí zde svou další vědeckou aktivitu. V r. 1956 obhájil kandi-
dátskou dizertační (na ÚOCHB ČSAV) práci na téma „Foto-
oxidace krevních bílkovin“ a v r. 1965 doktorskou dizertační
práci (na ÚFCH ČSAV) zaměřenou na fyzikálně-chemické
vlastnosti bílkovin. Jako vedoucí biochemického úseku řídil
výzkumné práce zaměřené na studium struktury a funkce
krevních bílkovin a metabolismu krevních buněk. Publikoval
více než 150 původních vědeckých sdělení, z větší části v reno-
movaných zahraničních časopisech, z oblasti chemie a fyzikální
chemie bílkovin jakož i teoretické a aplikované enzymologie, je
spoluautorem 21 patentů a řady výzkumných zpráv. Tyto práce
získaly profesoru Vodrážkovi a jeho spolupracovníkům uznání
doma i v zahraničí. Za prioritní výsledky v tomto oboru obdržel
jubilant řadu ocenění: Cenu vědecké rady Ministerstva zdravot-
nictví (1967), ceny České lékařské společnosti J. E. Purkyně
(1966 a 1969), státní cenu (1979) za objevné práce o hemoglo-
binu a bílkovinách transportujících hem, zlatou plaketu J.
Heyrovského za zásluhy o rozvoj chemických věd a stříbrnou
plaketu PřF Univerzity J. E. Purkyně v Brně (1987), Votočkovu
medaili VŠCHT (1992).

Jako vynikající vědec se věnoval rovněž pedagogické
činnosti. Od počátku šedesátých let působil nejprve v post-
graduálních kursech Institutu pro další vzdělávání lékařů a
farmaceutů a později přednášel Lékařskou chemii a biochemii na
FVL UK, kde se také v r. 1967 habilitoval pro obor lékařské
chemie. Kromě toho přednášel profesor Vodrážka vybrané
kapitoly z biochemie na PřF UK a od r. 1976 také na VŠCHT
v Praze. V r. 1979 přechází z ÚHKT na VŠCHT a stává se
vedoucím Katedry biochemie a mikrobiologie. Kromě
základního kursu Biochemie, přednášel Enzymologii, Přehled
biotechnologií, Biochemii člověka aj. Profesorem pro obor
biochemie byl jubilant jmenován v r. 1983. S velkou chutí a
energií se věnoval organizaci vědecko-výzkumné a pedagogické
činnosti katedry. Pod jeho vedením dosáhla katedra významné
výsledky v obou oblastech. V oblasti vědecké orientoval katedru
především na enzymologii. V pedagogice je nesporně jeho nej-
větším úspěchem prosazení a zformování nejprve mezi-
oborového studia Enzymového inženýrství a v r. 1990

samostatného učebního oboru (specialisace) Obecná a apliko-
vaná biochemie. Profesor Vodrážka je autorem několika
monografií, uveďme alespoň Fyzikální chemii pro biologické
vědy (1975 a 1982), jejíž překlad vyšel rovněž v obou tehdejších
německých státech (1976 a 1979), Potravinářskou biochemii
(Vodrážka a spol. 1981), Bioorganickou chemii (Vodrážka a
Krechl, 1991) a dvě vydání Biochemie (1992 a 1996).

Jeho široký odborný přehled a zkušenosti byly a jsou
využívány v práci odborných společností (místopředseda České
spol. klinické biochemie, předseda sekce biochemické a toxiko-
logické analytiky), vědeckých rad řady institucí, komisí pro
obhajoby kandidátských a doktorských dizertačních prací,
komisí pro státní závěrečné zkoušky, atestačních komisí aj. Mezi
nejvýznamnější funkce profesora Vodrážky v posledních letech
patřilo jeho členství v Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj
(1992–1998), členství ve vědeckých radách AV ČR, ÚOCHB
AV ČR, FPBT VŠCHT, v Akademickém sněmu AV ČR. Kromě
toho je ještě místopředsedou pracovní skupiny akreditační
komise vlády ČR pro obor chemie (od r. 1991) a předseda
hodnotitelské komise přírodovědných ústavů AV ČR.

Přehlédneme-li práci, kterou profesor Vodrážka vykonal, je
zjevný jeho podíl na prosazování chemie v medicíně a zvláště
pak ta skutečnost, že byl po mnoho let nositelem, společně s prof.
V. Kalousem, biofyzikálně-chemického myšlení v této zemi.
Vedle tohoto myšlenkového přínosu je nezbytné uvést jeho
organizační úspěch, kterým bylo založení samostatného oboru
Obecné a aplikované biochemie se třemi zaměřeními obecná
biochemie, biochemické technologie a příprava chemiků pro
zdravotnictví – na FPBT VŠCHT se zázemím 1. LF UK a ústavů
AV ČR.

Přejeme panu profesorovi Vodrážkovi za všechny jeho žáky,
spolupracovníky a kolegy, za celou naši chemickou, bio-
chemickou a lékařskou veřejnost, pevné zdraví a spokojenost s
dosaženými výsledky.

Pavel Rauch

K šedesátinám prof. ing. Libora Červeného, DrSc.
Když jsem byl požádán redakcí o přís-

pěvek k narozeninám prof. Červeného,
nebyl jsem si jistý, zda se jedná o pade-
sátiny nebo pětapadesátiny. Až když jsem
požádal prof. Červeného o životopisná
data, dozvěděl jsem se, že bude šedesát-
níkem. Omluvou mi budiž to, že se příliš
nestarám o plynutí času, a především pak
vitalita, všestranná výkonnost a klukovský

pohled na svět Libora Červeného. Copak je to normální, aby
šedesátiletý vědec chodil hrát každé pondělí k večeru fotbal, a to i
v zimě a na otevřené hřiště?

Libor Červený maturoval v roce 1959 v Říčanech s vyzna-
menáním. VŠCHT ukončil v roce 1964 s červeným diplomem a
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na katedře organické technologie jako aspirant vypracoval
kandidátskou dizertaci na téma Studium katalytické hydrogenace
olefinů. Katalytické hydrogenaci zůstal věrný až dosud, a když
v roce 1985 nakladatelství Elsevier hledalo editora pro obsáhlou
knihu Catalytic Hydrogenation, padla volba na prof. Červeného.
Jako nestraník „s nedostatečnou intenzitou politicko-výchovné
práce“ se mohl habilitovat až v roce 1990. Protože již tehdy počet
jeho publikací a patentů dosáhl počtu kolem 200, byl brzy nato
v roce 1994 jmenován profesorem.

Místo výčtu funkcí a pedagogických činností se chci zmínit o
několika vlastnostech prof. Červeného, které oceňuji nejen já, ale
i ostatní, kteří s ním přicházejí do styku, ať již na Ústavu
organické technologie VŠCHT, nebo v kooperujících orga-
nizacích.

Prof. Červený je od roku 1991 vedoucím Ústavu organické
technologie VŠCHT Praha. Je obdivuhodné, jak s minimem
nátlaku bez horečného spěchu a nervozity dokáže ústav řídit.
Přitom to není „hodný“ šéf, který vše promine. Např. jeho tvrdé
požadavky na vědeckou produkci učitelů jsou obecně známé a od
prof. Červeného jsou přijímány jako samozřejmost. Jako děkan
Fakulty chemické technologie vystupoval rovněž se sobě
vlastním taktem a ohleduplností, a přitom má velkou zásluhu na
stále trvajících vysokých nárocích na uchazeče o habilitace a na
jmenování profesorů. Jeho poctivost a pochopení problémů
druhých vytváří kolem něho atmosféru, ve které nezbývá prostor
na intriky a sváry.

Po roce 1989 měl prof. Červený řadu funkcí, zatím jsem
neuvedl, že byl též předsedou akademického senátu VŠCHT.
Znal jsem „profesionální“ funkcionáře, kteří rezignovali na
vědeckou práci. To prof. Červeného ani nenapadlo a stále ctí tezi,
že vysokoškolský učitel je především vědcem a teprve potom
například děkanem. Jeho vědecká kariéra dokumentovaná 230
vědeckými publikacemi, 50 patenty, řadou průmyslových
realizací v oblasti vonných látek a organických specialit ho
natolik poutá k výzkumu, že by pro něj bylo nepředstavitelné tuto
dráhu opustit. Prof. Červený je mezinárodně uznávaným
odborníkem v oblasti katalytické hydrogenace a v syntéze
vonných látek. Bohužel český chemický průmysl není schopen
absorbovat všechny výsledky prof. Červeného a jeho pracovní
skupiny, a tak se stále více orientuje na kontakty se zahraničními
firmami. Neochvějné zakotvení ve vědě a výzkumu je další
vlastností prof. Červeného, která příznivě ovlivňuje jeho okolí.

A chci zmínit ještě jednu vlastnost prof. Červeného, kterou
mu já osobně závidím. Je to organizace času. Pro něho je čas na
studenty v laboratoři, čas na přednášky, čas na psaní publikací,
čas pro rodinu, čas pro fotbal a i čas na posezení s přáteli u piva.
A to vše pravidelně bez ohledu na okolnosti. Po celá léta, co ho
znám, nic nevynechal a vše stačil. Abych byl přesný, přece jen
v době náročných funkcí jednu věc poněkud zanedbal, a to byly
šachy. Mnoho lidí neví, že prof. Červený patří mezi české špičky
v korespondenčním šachu. K ekonomii času patří i jeho pravi-
delné časné ranní příchody na ústav a vzorný pořádek v pracovně.

Zmínil jsem se o třech vlastnostech prof. Červeného, pro
které si ho velmi vážím. A jsem přesvědčen, že nejen já.
V hospodě u piva se kritizuje leccos a leckdo, zejména ten, kdo
není přítomen. Nevzpomněl jsem si, že bych i při takových
příležitostech slyšel stížnosti na prof. Červeného. I mně to
připadá až podezřele kladné hodnocení, ale je to tak. A protože
lidé se po šedesátce již nemění, bylo by zbytečné přát prof.
Červenému, aby zůstal takovým, jak ho známe a jak ho máme

rádi. Přeji mu spolu se členy Ústavu organické technologie to
méně jisté, tedy pevné zdraví ve prospěch ústavu i VŠCHT.

Josef Pašek

Vzpomínka na RNDr. Ladislava Kalvodu, CSc. (1939–2002)
Když se počátkem března 2002 rozšířila ze sdělovacích

prostředků zpráva, že za tragických okolností (rukou člověka,
kterému celý život pomáhal) zemřel spolu se svou ženou Dr.
Ladislav Kalvoda, mnohým chemikům zatrnulo v nevěřícné
otázce: Opravdu je to náš kamarád, ten pilný a vitální člověk, kdo
nás opustil? Zpráva se bohužel brzy potvrdila.

Dr. Kalvoda byl talentovaný, vynalézavý chemik a zejména
velmi zručný experimentátor – tak ho poznala většina kolegů.
Jeho pouť za věděním začínala komplikovaně, neboť jako syn
majitele velkých sadů v Polabí musel v 50. létech nejprve projít
praxí; maturoval v 21 letech a posléze byl přijat, jak bylo v té
době pro syny a dcery zemědělců jedině možné, na Vysokou
školu zemědělskou, odkud se mu podařilo přestoupit na
Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde absolvoval milovanou
chemii. V diplomové práci u prof. M. Černého se poprvé setkal
s chemií cukrů. V l. 1967 až 1970 absolvoval aspiranturu na
ÚOCHB ČSAV, kde pod vedením Dr. J. Farkaše vypracoval
syntézu showdomycinu, nukleosidového analogu s antibio-
tickými účinky. Jako vědecký pracovník na ÚOCHB se pak
několik let věnoval (spolu s Ing. Prystaszem) syntéze exotoxinu
z Bacillus thuringiensis, nukleotidické sloučeniny s kompli-
kovanou strukturou zahrnující tři cukerné podjednotky; syntéza
byla úspěšně realizována. Na ÚOCHB se jeho zájem posléze
přesunul k chemii hmyzích feromonů, jež byly tehdy tématem
u nás novým. Když se naši entomologové (I. Hrdý, J. Žďárek)
seznámili s významem a možnostmi feromonových lapáků pro
monitorování lesních a zahradních hmyzích škůdců a pro
usměrnění ochrany proti nim, stal se pro ně Dr. Kalvoda brzy
nepostradatelným partnerem: téma ho zaujalo a okamžitě se
pustil do syntézy prvních sloučenin. Jeden z nás (I. H.) byl
svědkem toho, jak L. Kalvoda užaslým entomologům, po první
zmínce o struktuře feromonu codlemonu na přípravné schůzce,
přinesl vlastnoručně syntetizovaný codlemon na schůzku další,
aniž se vůbec předběžně jednalo o tom, zda a kolik se ho bude
shánět. Entomologové L. Kalvodu ctili jako erudovaného synte-
tika, který neváhal pustit se do přípravy jakékoli z navržených
feromonových a juvenoidních látek. Spolu s J. Vrkočem a
dalšími se věnoval nejen čistě chemické práci, ale i aktivnímu
testování účinnosti feromonových návnad v sadech a lesích.
Vypracoval technologicky použitelnou syntézu cis-verbenolu,
složky agregačního feromonu lýkožrouta smrkového. Jeho zájem
o praktické využití syntetické práce ho nakonec přivedl k tomu,
že odešel z ústavu a stal se klíčovým pracovníkem tehdy nově
založené skupiny feromonových přípravků JZD Slušovice s deta-
šovanou laboratoří v Praze.

Po roce 1989 zúročil L. Kalvoda svou chemickou erudici a
zkušenosti založením vlastní laboratoře, „podniku jednoho
muže“ s názvem SynLab, kde se zabýval vypracováváním synte-
tických postupů pro potřeby zdejších i zahraničních pracovišť a
klasickou „custom synthesis“ pro renomované farmaceutické
firmy. Tato práce, v níž byl sám sobě pánem, ho nepochybně
těšila a asi vyhovovala jeho naturelu; pracoval a dále studoval
nové věci. Nová byla pro Láďu i jeho poslední syntéza (s L.
Kohoutem) – analogu rostlinného hormonu brassinolidu.
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Jeho dětství a mládí v malé obci Mcely v lesích na
Nymbursku, pod laskavým dohledem jeho otce, znamenitého
sadaře, ovlivnilo natrvalo i jeho celoživotní vztah k pěstitelství a
přírodě vůbec. Láďa do Mcel dojížděl i v dospělosti a našel si čas
pomáhat otci v jeho sadech, v té době již družstevních. Mnohým
z nás, svým kamarádům, byl Láďa vždy hotov pomoci s našimi
zahrádkami nejen profesionálními radami, ale i vybranými

kousky stromků a sazenic. Nakonec i jeho poslední cesta vedla do
Mcel, je pochován se svou ženou u mcelského kostelíku.

Láďa Kalvoda byl člověk svérázný, nekonvenční povahy,
trochu uzavřený, avšak velice přátelský a čestný. Odešel
uprostřed plodné práce, zanechávaje za sebou dobré dílo na poli
chemické syntézy i v četných užitečných aplikacích. Jeho přátelé
a kolegové, kterých bylo mnoho a kterým nyní tolik chybí, si
pevně uchovají v mysli jeho památku.

Z. Točík, I. Hrdý, J. Vrkoč, Z. Havlas

Střípky a klípky o světových chemicích

Paul Karrer (1889–1971)
Karrer pocházel z rodiny švýcarského zubního lékaře, který

působil v Moskvě. Rodina se však brzy přestěhovala do Švý-
carska, kde Paul chodil do školy ve Wildeggu a maturoval
v Lenzburgu poblíž Aarau. Roku 1908 odešel studovat chemii na
univerzitu v Curychu, kterou po třech letech dokončil
diplomovou prací o komplexech kobaltu. Zde pracoval u profe-
sora Alfreda Wernera a působil jako jeho přednáškový asistent a
v období 1912--1917 se věnoval studiu derivátů arsenu u Paula
Ehrlicha ve Frankfurtu nad Mohanem. Během frankfurtského
pobytu se oženil s Helenou Froelichovou, dcerou ředitele
psychiatrické kliniky. Karrerovi měli tři syny, jeden ale zemřel
už v dětských letech. Roku 1918 odešel Karrer na curyšskou
univerzitu, kde převzal profesuru po A. Wernerovi. Zde působil
přes 40 let, zemřel v Curychu po dlouhé nemoci. Karrerovi se
dostalo různých poct (20 čestných doktorátů.), včetně Nobelovy
ceny (1937 s W. N. Haworthem) za výzkum karotenoidů, flavinů
a vitaminů A a B2. Pod jeho vedením bylo vypracováno 282
dizertačních prací a na tisíc publikací. Většinou šlo o výzkum
přírodních látek, např. o lecithiny, lykopen, karoteny, přírodní
xanthiny, cukry, alkaloidy, anthokyany, vitaminy A a B2. Při
výzkumu vitaminu B2, v soutěži s Richardem Kuhnem, bylo
třeba zpracovat neuvěřitelné množství 110 tun čerstvé syrovátky
k získání 12 gramů vitaminu. V podvědomí organických
chemiků starší generace je Karrer jako autor uznávané učebnice,
která se dočkala řady reedicí a byla přeložena do několika jazyků.

Pamětníci charakterizovali profesora Karrera jako přísného
pedagoga, který při přednáškách anorganické a organické
chemie, doprovázených experimenty, mluvil dost tiše. Pokud se
však oprostil od této profesorsky vážné role, choval se velmi
srdečně, i v laboratoři, když se spolupracovníku nedařilo. Ve
vrcholném období své činnosti dokázal řídit až třicet spolu-
pracovníků současně. Laboratoře navštěvoval i dvakrát denně a
rád pomohl při hledání rozpouštědla ke krystalizaci nové látky.
Od každé nové sloučeniny bylo zvykem pořídit vkusně upravený
vzorek, zatavený v normalizované ampulce. Po nejednom
zdařilém výzkumu prohlásil „tak to oslavme při lahvi dobrého
vína“, což se stalo. Profesor se jednou vyjádřil, že se svými žáky
prožil šťastné roky a dělil se s nimi o starosti a radosti. Osudy
svých bývalých spolupracovníků sledoval a podle možnosti je i
podporoval.

Nad Curychem na vrchu Zűrichberg měli Karrerovi krásnou
zahradu s nádherným výhledem na jezero a na Alpy. Profesor si
zakládal na svém alpinu, ale jednotlivé skalničky byly prý, podle
profesora L. Ruzicky, rozsázeny nahodile, nesystematicky (ne
jako v Ruzickově alpinu podle přirozeného systému).
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Technické zajímavosti a služby

Obsah této rubriky může naplňovat charakter sdělení
vymezeného Kodexem reklamy (Rada pro reklamu, březen 1997)
označeného jako INZERÁT-REKLAMA ve smyslu Zákona O
regulaci reklamy a doplnění Zák. 468/91 Sb. (Sb. 40/95). Zájemci
o publikování technických novinek jsou vítáni, ať již to budou
odborníci, kteří ze své praxe něco chtějí pochválit, nebo firmy,
které se chtějí pochlubit.

Pokud není k dispozici ve Vašem výtisku CHL odpovědní
pohlednice, použijte prosím korespondenční lístek nebo pošlete
E-mail na adresu csch@csch.cz.

SGE Solutions
Solutions společnosti SGE přinášejí v posledním čísle

informace o výrobě kapilárních kolon „fused silica“, o mikro a
kapilárních HPLC kolonách a konstrukčních aspektech jejich

použití a divizi ETP společnosti SGE, která vyvíjí a vyrábí
elektronásobiče pro hmotovou spektrometrii a MALDI. Kromě
informací o evropských seminářích si přečtete o možnostech
získání posterových sdělení z Pittconu 2002 a mnoho dalších
drobností. K dispozici jsou i některá starší čísla SGE Solutions.

Analytical Syringes
Se správnou péčí, možnostmi používání a spoustou cenných

rad o analytických mikrostříkačkách informuje 15-ti stránková
brožura „Analytical Syringes“.                                   (#020702)

Cambridge Software a certifikace 21CFR11
Ochrana uživatelů a spotřebitelů vyžaduje i u softwarových

produktů značnou míru certifikačních procesů. Mezi ně patří i
požadavek vyhovět předpisu Title 21 of the Code of Federal Reg-
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ulations governing Electronic Records and Electronic Signa-
tures, tzv. 21CFR11 Compliance.

Přestože se téměř deset let pracovalo nad normou CFR11,
byla dokončena v době nedávné. Je jisté, že podrobení se těmto
ustanovením postihne celou řadu aktivit organizací a podniků na
celém světe.

CambridgeSoft softwarové produkty, jako E-Notebook a
Document Manager, jsou v popředí zájmu v této oblasti, neboť
vyhoví na základě svého designu vnitřních předpisů pro
21CFR11. Software může být konfigurováno tak, že umožní
použití elektronických podpisů, auditu a dlouhodobého
archivování i začlenění pravidel 21CFR11 do rutinního toku
informací v příslušné entitě. Nadto, E-Notebook a Document
Manager mohou být integrovány s již existujícími systémy
obsahujícími citlivá data. Více se lze dozvědět na solu-
tions@cambridgesoft.com či 001 617 588-9300.        (#020703)

ChemACX Pro
ChemACX Pro, produkt společnosti CambridgeSoft's

„Available Chemical eXchange database“, je nyní k dispozici
jako samostatný produkt ve formátu „stand-alone CD-ROM“.
Databáze ChemACX obsahuje výrobky z 300 firemních katalogů
a obsahuje dohromady přes 500000 produktů. Pokrývá široké
spektrum dodavatelů speciálních, velkoobjemových (bulk) a
laboratorních chemikálií. Databáze se stává nezbytnou
pomůckou pro obchodníky, nákupčí i odborníky v laboratořích.
O ChemACX Pro se dozvíte více na www.cambridgesoft.com/
direct/index.cfm?did=62&userid=144020 či http://chemnews.
cambridgesoft.com/art.cfm?S=182.                             (#020704)

Vacuubrand
Společnost Vacuubrand nabízí nové brožury o populárních

membránových vývěvách malé i střední velikosti, bezrtuťových
měřidlech vakua, chemických čerpacích stanicích pro laboratoře,
ale i o vakuových aspirátorech pro zacházení s (potenciálně)
nebezpečným biomateriálem jako krví apod. Napište si o podrob-
nosti s popisem použití na adresu scitech@scitech.cz (fax
02-24311850).                                                              (#020705)

ChemSketch zdarma
Zřejmě nejpopulárnější editor chemických vzorců a „malý

korel“ pro chemiky společnosti ACD zvaný ChemSketch, který
je stále k dispozici zdarma na adrese http://www.acdlabs.com/
download/ zřejmě začne být prodáván „za peníze“. Taková
informace proběhla na letošní konferenci EENC v Praze v červnu
t.r. Užitečnost tohoto editoru spočívá v tom, že jako jeden z mála
dokáže nakreslit projekci chirálního stereocentra podle
požadavků IUPAC, že umožňuje pokročilé manipulace se
strukturními vzorci, kreslení plakátů a mnoho dalších operací ale
i v tom, že je vstupním mezičlánkem pro práci s predikčními a
analytickými programy společnosti ACD. Program si jednotlivě
nahrálo z uvedené internetové adresy více než 150 tisíc uživatelů.

E-Notebook
E-Notebook 7.0, produkt společnosti CambridgeSoft je

chemicky inteligentní, elektronický laboratorní záznamník,
umožňující přímou práci s chemickými strukturami. Tento
produkt byl v současné době uvolněn na trh i v samostatné
jednoduše instalovatelné podobě.

Tato nová verze je určena vědcům, kteří chtějí ušetřit čas při
vedení a prohledávání svých laboratorních záznamů. Produkt byl
dříve pouze jako součást celého balíku ChemOffice, případně
ChemOffice WebServer.

Použití elektronického záznamníku je snadné. Na začátku
stačí definovat názvy záznamníku a projektů. Po vytvoření stran
je může uživatel buď přiřadit k některému projektu, nebo je
nechat bez přiřazení. Hledat v nich nicméně lze buď podle jména
strany, nebo podle jejího obsahu.

Práce s dokumenty je podobná jako v MS Word či MS Excel.
Pokud budete potřebovat zahrnout reakci, otevře se vám okno
editoru ChemDraw. K funkci je připojen automatický výpočet
stechiometrických množství a navážek, které však lze měnit.

Bezešvá integrace s MS Office umožňuje též kreslení vzorců
do polí tabulek a výpočet dat, jako molekulová hmota, sumární
vzorec a podobně. Díky alianci s firmou Thermo Galactic, je
možno vkládat do dokumentu i spektra a chromatogramy.
V okamžiku, kdy je na jednom počítači otevřen E-Notebook a
Thermo Galactic GRAMS/AI – data processing software je
možno pro E-Notebook převádět data z 150 formátů mezi sebou,
včetně FTIR, UV-VIS, NMR, NIR, fluorescence, hmotové
spektrometrie, Ramanova spektra a chromatogramy, ukládat a
zpracovávat je v elektronickém záznamníku. Úpravy umožňují
odečítání spekter, korekci základní čáry, vyhlazení křivek,
převod absorbancí na transmitance a mnoho dalšího. NMR Ap-
plication Pack umožní zpracovávání 1-D, 1H a 13C NMR spekter
jako je např. převedení FIDu na spektrum, integraci. U zpraco-
vání dat umožní volitelný ActiveApps, založený na Microsoft's
ActiveX technologii analýzu metodou nejmenších čtverců a
klasickou kvantitativní analýzu. Software, Spectral ID(r),
obohacuje dále GRAMS/AI o možnost tvorby spektrálních
knihoven. Umožní i prohledávat kolekce spekter jako Aldrich,
Bio-Rad Sadtler, Chemical Concepts, NIST, Thermo Nicolet,
Wiley, aj. Spectral ID podporuje připojení strukturního vzorce ke
spektru. Záznamy E-Notebooku jsou prohledávatelné i dotazem
na strukturu a substrukturu.                                          (#020706)

Monoklonální protilátka s aldolázovou aktivitou 38C2
Jedním z přístupů k ekologické výrobě v organické chemii, je

použití katalyzátorů na bázi biologických materiálů, ať již
komplexních (jako buňky, buněčné stěny, organely) nebo izolo-
vaných – jednotlivé enzymy. U enzymů izolovaných z přírodních
materiálů je často nevýhodou jejich až přílišná specificita
k určitému substrátu kombinovaná s vysokou citlivostí
k reakčnímu prostředí. Příprava katalyzátoru , který by měl
schopnost vázat reaktanty v aktivním místě, participovat kata-
lyticky na reakčním průběhu a pak reakční produkty znovu
uvolnit tak, aby měl zároveň dostatečně širokou specificitu, byla
umožněna zavedením reaktivních imunizací1.

Při této elegantní metodě může být monoklonální protilátka
připravena „na míru“ a optimalizována pro vazbu haptenu.
Vazebné místo při tom nemusí být selektivní pro použitý
imunogen a dovolí přípravu katalyzátoru s širokým použitím2.
Monoklonální protilátka 38C2 byla připravena metodikou
reaktivní imunizace, která využívá haptenu se středně reaktivní
funkční skupinou. Ta potom indukuje chemickou reakci
s funkcionalizovaným aminokyselinovým zbytkem v aktivním
místě protilátky.

Autoři ukázali, že Ab38C2 katalyzuje řadu aldolových reakcí
včetně intramolekulárních. Bylo nalezeno více než 100
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rozdílných substrátů či jejich kombinací jejichž reakce protilátka
katalyzuje se značnou účinností. Tento biokatalyzátor je schopen
interagovat se širokým spektrem substrátů s různými
fyzikálně-chemickými vlastnostmi (obr. 1)

AB 38C2 využívá katalytický mechanismus známý z přiro-
zených aldoláz třídy I. Na rozdíl od AB38C2 však přírodní
aldolázy akceptují pouze minimální změny ve struktuře
donorového substrátu. Ab 38C2 naproti tomu akceptuje množství
ketonů jako substrátů pro aldolovou reakci s aldehydy. ε-amino

skupina lysinu ve vazebném místě protilátky reaguje s keto
skupinou substrátu za vzniku enaminu (obr. 2). Následuje
nukleofilní atak enaminu na aldehydický substrát a konečně
hydrolytické uvolnění aldolového produktu. Vazebné konstanty
podle Michaelise a Mentenové (kM) pro tuto reakci jsou od
1mM do 1 M v závislosti na substrátu a odrážejí širokou
variabilitu vazebného místa protilátky.

Protilátka je stabilní za laboratorní teploty minimálně po
dobu 3 týdnů v roztoku s pH 5.5–8.5, dokonce i v čisté vodě.
Nebyla pozorována žádná ztráta aktivity, když látka byla
skladována v pufru PBS za –78 °C po dobu jednoho roku. Pro
delší skladování je doporučeno skladovat lyofilizovanou
bílkovinu za teploty pod bodem mrazu.

Ab38C2 katalyzuje následující reakce:
* Aldolovou adici a v některých případech aldolovou kondenzaci

(1,4)
* Směsné aldolizace (1,4)
* Dekarboxylace β-ketokyselin (5)
* Robinsnovy anulace (6)
* Kinetická dělení (7)

Tato protilátka se především hodí jako laboratorní nástroj pro
výuku:
* HPLC charakterizaci reakcí katalyzovanými protilátkami
* Experimentální titraci protilátky nebo enzymatických

aktivních míst
* Analýzy kinetiky katalyzovaných reakcí
* Woodwardových UV pravidel
* PKa
* Enzymového mechanismu

Tato protilátka je komerčně dostupná v nabídce firmy
Sigma-Aldrich pod katalogovými čísly 47,995-0 nebo 48,157-2.
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Martin Fusek, Sigma-Aldrich

Zákony, které ovlivní život chemiků

Upozornění na zákonná opatření si nedělají sebemenší nárok
na úplnost. Redakce uvítá upozornění na normy, které se v této
rubrice měly objevit.

233 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění
vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 53/2002 Sb., kterou se
stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost

jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky
použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků

227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

206 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozděj-
ších předpisů
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Obr. 1 Reakce katalyzované AB 38C2

Obr. 2 Předpokládaný mechanismus aldolové reakce kataly-
zované Ab 38C2
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180 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění
vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se
stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení,
uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění
pozdějších předpisů

179 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou
se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v
jaderné oblasti

173 Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových
ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu
rostlin a o změně některých zákonů

137 Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o
metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

130 Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
podpoře výzkumu a vývoje)

120 Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a
účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

106 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění
vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se
stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a
biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě
v potravinách a potravinových surovinách

Knihy, literatura, informace, web

Knovel
V době nedávno minulé byl zřízen informační portál

www.knovel.com, který přináší velmi užitečnou kolekci
vědeckých a inženýrských referenčních příruček a literatury. Zde
může technický odborník nalézt ihned odpověď na nejeden
zvídavý dotaz. Jako frontové zdroje informací jsou vystaveny
např.
* The Handbook of Chemistry and Physics (CRC Press)
* Perry's Chemical Engineers Handbook (McGraw-Hill)
* Chemical Properties Handbook (McGraw-Hill)
* Lange's Handbook of Chemistry (McGraw-Hill)
* Polymers, a Property Database (CRC Press)
* Chemical Resistance of Plastics and Elastomers (Plastics De-

sign Library)
* Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers

(McGraw-Hill)
* ANTEC Proceedings (Society of Plastics Engineers)
* Dictionary of Substances and their Effects (Royal Society of

Chemistry)
a 300 dalších tak, aby byly obslouženy dotazy z širokého pole

oborů. Tituly na knovelu jsou stále doplňovány. Uváděny jsou
buď v hypertextové interaktivní formě, nebo jako dokumenty
PDF. Knovel vyvinul účinnou prohledávací techniku, která
umožňuje rychlé prohledávání tisíců stran dokumentů. Technika
IDS (Interactive Deep Searchable) začleněná do dokumentů
tomuto prohledávání napomáhá.

Domácí strana knovelu obsahuje funkce a oblasti Quick
Search, Subject Areas, Publisher Areas, Featured Classics, Site
Keyword Search a Site Data Search.

Pro zajímavost může odborník žíznící po informacích
požádat o 21 denní licenci zdarma. Mohu potvrdit, že to stojí za
to. Knovel dokonce vybaví uživatele velmi podrobným
přehledem, co a kdy na stranách knovel dělal – zdá se až
zarážející co o nás „na druhé straně“ mohou zjistit. Zájemci se
mohou zúčastnit i telekonferencí a instruktáží.

Zkuste to a staňte se členy velké rodiny, kam patří přední
instituce, jako MIT, Princeton, Cornell, Columbia, NYU, Michi-

gan, Stanford, the Consortium of Academic Libraries in Man-
chester UK, Case Western, Drexel, Cooper Union and the
University of Wisconsin, a United States Patent Office, Law-
rence Livermore Laboratories, Air Force Research Laboratories.

Knovel si klade za cíl efektivně a přesně sloužit vědcům,
inženýrům, výzkumníkům a knihovníkům. Knovel si je vědom i
toho, že odborné instituce mohou mít „hluboko do kapsy“ a je
proto připraven projednat se zájemci a případnými konzorcii
individuálně jejich možnosti a požadavky tak, aby se informace
dostaly do co největšího okruhu odborníků.

pad

Sara od Taylor & Francis
Taylor & Francis v současné době vydává kolem 740

akademických „peer-reviewed“ časopisů z nejrůznějších
disciplin. Pro zdokonalení informovanosti akademické obce
nakladatelství nabízí internetové služby, m.j. systém SARA –
Scholarly Articles Research Alerting – což je služba, která
pomocí e-mailu informuje o obsazích časopisů vydávaných
nakladatelstvím Carfax, Martin Dunitz, Psychology Press,
Routledge, Spon Press či Taylor & Francis zdarma každému, kdo
o to požádá. Službu je možno objednat na www.tandf.co.uk/
sara/.

pad

Naskenován 81 patrový dům z časopisů
Naskenovat dva a půl milionu stran, které kdyby se vyrovnaly

do hromady zvící 81-patrového domu, to byl úkol, který úspěšně
dokončili odborníci z Americké chemické společnosti. Převedli
tak všechny časopisy, které ACS vydala do elektronické podoby
na hustotu 600 dpi, s tím, že v pdf formátu je zachována znaková
reprezentace pro zajištění možnosti full-textového prohledávání.
Projekt, za investování milionu USD předpokládal manuální
kontrolu každé prvé a poslední strany čísla a každé sté stránky v
pořadí. Výsledek je ohromující, jak se každý může přesvědčit na
pubs.acs.org.

pad
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Poezie

Pohádka na dobrou noc pro organické chemiky
(věnováno prof. Vl. Macháčkovi, díky němuž jsem pronikl do tajů
organické chemie)

Za devatero horami a devatero řekami stála v jedné staré
laboratoři Erlenmeyerova baňka. A v této baňce sídlila krásná
aldehydická skupina. Žila si tam šťastně a spokojeně. Denně si
rozčesávala svou sice krátkou, ale o to krásnější dvojnou vazbu.
Odpoledne pak vycházela do zahrádky a kochala se svými
nádhernými alfa vodíky.

Jenže všechno má svůj konec, a tak štěstí této skupiny
netrvalo věčně. Jednoho dne totiž vtrhla do baňky strašlivá báze.
Řádila a rabovala v celém roztoku a dostala se i k naší milé
aldehydické skupině. Jakmile pak v její zahrádce uviděla ty
přenádherné vodíky, už se na ně vrhala a už jeden utrhla. „Ach,
kdo mi tu loupí vodíček?“ zeptala se nešťastná aldehydická
skupina. „To jsem já, báze! A co báze uchvátí, již nikdy
nenavrátí!“ zachechtala se báze a oddifundovala pryč.

A naší aldehydické skupině nastaly krušné časy. Smutně
rezonovala na zahrádku a zpátky a do zpěvu jí nebylo.

Až jednou difundoval kolem švarný aldehyd. „Hej hola,
krásná skupinko, co že jsi tak smutná?“ zvolal. „Ale, švarný
junáku,vtrhla ke mně zlá báze a ukradla mi jeden vodík!“
zafňukala aldehydická skupina. „Ach neteskni tedy, milá
skupinko. Když mně políbíš a vezmeš si za muže, celý uhlíkový
věnec Ti dám věnem!“

I stalo se. Sličná aldehydická skupina přestala smutnit po
ukradeném vodíku a z aldehydu se stal statný alkohol.

Už jsem ale jednou říkal, že všechno má svůj konec. A ani
štěstí těch dvou netrvalo věčně. Stalo se totiž, že zlá báze byla
udolána kyselinou. A tato kyselina vracela vodíky všem
okradeným. Jak to alkohol viděl, chtěl hned udělat své
aldehydické skupině radost. Tak se natáhnul pro jeden proton.

Nikdy se však nevrátil zpátky. Proměněn v molekulu vody,
teď bezcílně bloudí roztokem.

A aldehydická skupina? Ta ve svém smutku vytrhla poslední
alfa vodík ze své zahrádky a hodila jej do dáli. A teď jen smutně
sedí a doufá, že se na novou dvojnou vazbu naaduje molekula
vody a ona opět prožije to velké aldolové štěstí.

A jestli nezreagovala, tak tam sedí dodnes.
Josef Polívka

Zajímavosti ze světa vědy a techniky

Nový ředitel ÚOCHB AV ČR
Dne 3. 6. 2002 byl místopředsedou AV ČR RNDr. Jiřím

Velemínským, DrSc. uveden do funkce nový ředitel Ústavu
organické chemie a biochemie AV ČR RNDr. Zdeněk Havlas,
DrSc. Oba ve svých krátkých projevech poděkovali RNDr.

Antonínu Holému, DrSc., Dr.h.c. za osmileté úspěšné
vykonávání funkce ředitele ÚOCHB, během kterého se druhý
největší ústav Akademie vypracoval do stavu, kdy ze svých
zdrojů má více prostředků, než kolik jich dostává od státu.

pad

Aprílový klub

Snížili obsah cukrů
Pražské pivovary vyrábí pivo se sníženým obsahem cukrů.

Jak se dozvídáme na štítku, zatímco je ve 100 ml piva maximálně
0,75 g sacharidů je v témže vzorku pouze a pouze 0,5 g cukrů.
Tudy na to. Za všechny diabetiky si dovoluje redakce udělit
tomuto výrobku čestný titul „chemšmejd“ III. třídy. Jistě by
pomohlo, kdyby se v pivu stanovovaly vedle bílkovin i proteiny.

Tomáš Trnka

Využiti jalovce obecného při analýze struktury sacharidů
Úvod
Sazenice jalovce obecného (Juniperus communis L.) a

některých tropických rostlin mají tu obdivuhodnou vlastnost, že
jsou-li zalévány slabým roztokem sacharidu ve vodě, svým
tvarem přejímají strukturu tohoto cukru. Tuto metodu jsem
použil při určení struktury prostředku pro snižováni nadváhy
Reduxinu.

Reduxin byl v minulém roce nabízen dealery v severních
Čechách. Jeho účinek – na rozdíl od desítek podobných
prostředků - je vynikající, pacientky udávaly úbytky své tělesné
hmotnosti až 3 kg za týden a to bez jakýchkoliv vedlejších
účinků. Proto jsem se rozhodl tuto látku prozkoumat podrobněji.

Materiál a metodika
Pacientka J. M. mi věnovala asi 80 g Reduxinu zakoupeného

na předváděcí akci na parníku poblíž Hřenska. Sazenici jalovce
obecného jsem koupil v teplickém zahradnictví Dvořák a syn.
Použil jsem modifikovanou Cimrmanovu metodu publikovanou
ve Wien. Paramed. Woch. 31, 101 (1914). Rostlinu jsem zaléval
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jednou denně 0.1 % roztokem Reduxinu v „Dobré vodě“ po dobu
6 měsíců.

Reduxin je narůžovělý prášek dobře rozpustný ve vodě. Má
sladkou chuť trochu připomínající vína Čaro Zemplína nebo
Nitranské knieža. Zřejmě pochází z nedaleké ciziny, o čemž
svědčí i SPZ automobilů dealerů od moravsko-slovenské
hranice.

Výsledky
Rostlina skutečně přejala strukturu zkoumané látky, čímž se

potvrdilo mé tušení, že jde o monosacharid. Z obrázku je zřejmé,
že jde o L-aldosu s 13 atomy uhlíku.

Diskuze
V práci použitou metodu objevil Jára Cimrman během stáže

na vídeňské univerzitě. Peněz na výzkum se nedostávalo
(Rakousko-Uhersko se pilně připravovalo na válku), takže se
muselo improvizovat. Nejlepší výsledky měl s tropickými
rostlinami (rostou rychleji), ale jalovec při troše trpělivosti
dokáže totéž. J. C. touto metodou určil strukturu všech pentos a

hexos (aby studentům usnadnil jejich zapamatování vymyslel
mnemotechnické pomůcky r-a-x-l pro pentosy a a-al-glu-ma-
gul-id-gal-ta pro hexosy). U disacharidů se mu to nezdařilo
(Evropa tehdy ještě neznala bonsajistické formy „lesík“ a „vor“,
které jsou k tomu nezbytné).

Závěr
Z uvedeného je zřejmé, že i v dnešní době lze jednoduchou a

zdánlivě zastaralou metodou dospět k pozoruhodným závěrům.
Poznámka
Mechanismus účinku Reduxinu objasnili biochemici ze

Severo-severo-východočeské univerzity v Liptákově. Z jejich
posudku vyjímám: „...pod elektronovým mikroskopem byl sle-
dován vzorek jaterní tkáně naložený do roztoku Reduxinu. (... )
Mitochondrie téměř přestávají pracovat a vyděšeně zírají na
molekuly R. Enzymy štěpící sacharidy si molekuly R. přehazují
jako horké brambory. Krebsův cyklus se občas zastavuje a
z buněk se ozývá slabé skřípání. Zato se zvýšila intenzita
odbourávání tuků, chvílemi až na trojnásobek...“

Ladislav Appl

Odborná setkání

Redakce časopisu Chemické listy i Bulletinu se shodly na tom,
že příliv rukopisů pro rubriku Odborná setkání převyšuje
kvantitou publikační možnosti časopisu a zavedly proto pravidla
pro přednostní zveřejnění rukopisů. V nejbližším možném
termínu bude zveřejněn rukopis, který redakce obdrží dva měsíce
před plánovaným vydáním čísla (t.r. např. č. 1 20. ledna, č. 2 20.
února atd.), jenž u oznámení akcí budoucích nepřekročí 1/2
rukopisné stránky 30 × 60 (tj. cca 900 znaků) a u hodnocení
dvojnásobek (1 strana 30 × 60, 1800 znaků). Rukopisy
nesplňující toto pravidlo budou „v záloze“ bez ohledu na termín
akce. Výjimky jsou možné pouze po dohodě s redakcí. Redakce
uvítá jakýkoliv příspěvek v tištěné podobě a na disketě.

Sigma-Aldrich konference mladých chemiků a biologů
V květnu 2002 proběhl (Velké Meziříčí, 22. 5. až 25. 5. 2002)

druhý ročník Sigma-Aldrich konference mladých chemiků a
biologů organizovaný ve spolupráci firmy Sigma-Aldrich a
České společnosti chemické a České společnosti pro biochemii a
molekulární biochemii. Letos se konference účastnilo 68
mladých vědeckých pracovníků. Kteří prezentovali 42 přednášek

a 28 posterů. Jejich práci hodnotila komise ve složení : Doc. Dr.
Jitka Ulrichová, UP Olomouc, Doc. Dr. Pavel Drašar, ÚOCHB
AVČR Praha, Dr. Jaroslav Blahoš, ÚEM AVČR Praha, Dr. Ivo
Starý, ÚOCHB AVČR Praha a Ing. Martin Fusek, CSc.,
Sigma-Aldrich s.r.o., Praha. Soutěž navštívili Ing. Irena
Krumlová a Prof. Dr. Václav Pačes.

Na zahájení přednesla svůj příspěvek loňská vítězka v oboru
biologie a příbuzné obory Dr. Šárka Pospíšilová z MOU, Brno a
potom se již rozjel dvoudenní maratón přednášek a posterových
sděleni. Účastníci se seznámili s výsledky svých kolegů,
seznámili se s projekty, které se řeší v naší republice, rozšířili si
vědomosti z oborů, které nezapadají do jejich specializace. Ve
svém úvodním projevu Prof. Pačes zdůraznil také význam
přátelských a neformálních vztahů, které při takovém setkání
vznikají. Během konference se osobně seznámili mladí z různých
oborů a různých míst a probleskovaly i zárodky nové
interdisciplinární spolupráce. Jako organizátoři můžeme být
navýsost spokojeni. Jeden z porotců na závěr prohlásil : „... mohu
říci, že to byla jedna z nejkvalitnějších, ne-li nejkvalitnější
konference organizovaná na naší národní úrovni, kterou jsem za
posledních deset let navštívil“.
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Před prvním ročníkem jsme slyšeli názory, že mladí by měli
především navštívit konference, kde přednášejí jejich starší
kolegové, aby se od nich něco naučili. To je určitě pravda.
Nicméně možná by starší kolegové, mohli hledat příklady i ve
vystoupení mladých. Ze všech přednášek jen jednou musel
předsedající odebrat slovo, pro přetažení vymezeného času 20
minut. Všechny přednášky splnily velmi nelehké kriterium
vměstnat do 20 minut obecný úvod, který by ozřejmil proble-
matiku ostatním kolegům, kteří v oboru nepracují, prezentovat
výsledky, shrnout je a ještě nalézt místo pro diskuzi. Všechny
přednášky a postery měly také vrcholnou grafickou úroveň. Co
se vědecké úrovně týče, ta je samozřejmě daná především úrovní
samotných pracovišť, ze kterých účastníci přijeli, nicméně
všichni účastníci prokázali hluboké odborné znalosti a především
zanícení pro svůj výzkum.

Z uvedeného vyplývá, že porota měla nesmírně těžkou práci
v posuzování nejlepších. Nakonec se do finále dostali Václav
Brázda, MU, Brno, Šárka Pavlová, MU, Brno, Michaela
Havlíčková, ÚEM, Praha, Táňa Uhlíková, ÚOCHB, AVČR
Praha, Zdeněk Dvořák, UP Olomouc, Martin Hradilek, ÚOCHB,
AVČR, Praha, Rudiger Ettrich, PřF UK, Praha, Miroslav Šlouf,
ÚMCH AVČR, Praha, Pavel Krist, MBÚ AVČR Praha, Vilém
Guryča, PřF UK Praha.

A vítězi letošního ročníku se stali: v oboru Biologie a
příbuzné – Dr. Michaela Havlíčková, ÚEM, AVČR Praha, za
práci Mapování části GABAb receptorů nezbytných k spřažení s
G-proteiny a v oboru Organická chemie a příbuzné – Dr. Pavel
Krist z MBÚ, AVČR Praha za práci Syntéza sacharidických
derivátů s imunoaktivním účinkem: od monosacharidů až k
multivalentním glykokonjugátům.

Gratulujeme vítězům, děkujeme všem účastníkům za
perfektní spolupráci a těšíme se na třetí ročník konference, která
vzniká díky finanční podpoře firmy Sigma-Aldrich s.r.o.

Martin Fusek

14. Radiochemická konference
Ve dnech 14. až 19. dubna 2002, jako již tradičně každý čtvrtý

rok touto dobou, se západočeské Mariánské Lázně změnily na
jedno z významných center světové jaderné chemie. Na, v pořadí
již čtrnáctou, radiochemickou konferenci se do nich totiž sjelo
celkem 209 odborníků z 37 zemí pěti kontinentů, kteří v osmi
odborných sekcích prezentovali celkem 118 ústních a 90
plakátových sdělení. Kromě vlastního odborného programu byly
na závěr setkání ve dvou panelových diskusích řešeny otázky
budoucnosti tohoto vědního oboru a organizace evropských
radiochemiků. Systém slev z vložného a nabídka levných variant
ubytování umožnila účast na konferenci celkem 31 studentům
(19 zahraničním a 12 z ČR). 14. radiochemická konference tak
úspěšně navázala na dlouhou tradici těchto odborných setkání
sahající až do počátku 60. let.

Pod záštitou a za podpory ČVUT v Praze organizoval
konferenci zkušený sbor pořadatelů, členů OS Jaderná chemie
České společnosti chemické, České spektroskopické společnosti
J. M. Marci a České radioekologické společnosti. Významnou
oporu měli organizátoři i v Mezinárodní agentuře pro atomovou
energii (MAAE) se sídlem ve Vídni. Mezinárodní prestiž
konference zvýšilo paralelně pořádané zasedání komise pro
jadernou chemii a radiochemii (WP NRC) Federace evropských
chemických společností (FECS).

Jedním z konkrétních cílů 14. radiochemické konference bylo
otevřít diskuzi o problémech a budoucnosti jaderné chemie ve
světě. Impulzem pro tuto diskuzi se stala pondělní plenární
přednáška prof. Jeroena J. M. de Goeije z TU Delft, Nizozemí, s
názvem „Radiochemistry and associated nuclear chemistry in the
beginning of the twenty-first century“. Následující celotýdenní
kuloárové diskuze vyústily v přijetí deklarace „General statement
on the current position of nuclear- and radiochemistry“, v níž se
účastníci konference pokusili obrátit pozornost politiků, médií i
široké veřejnosti na přínos jaderné chemie k rozvoji moderní
civilizace a na rizika, která vyplývají ze současného odklonu od
jaderných věd. Tyto aktivity dále vyvrcholily při závěrečné
panelové diskusi „Education of radiochemists“, kterou řídil Dr.
Matthias Rossbach z MAAE.

Mezi nejvýznamnější odborné výstupy konference patří
jednoznačně příspěvky prezentované v sekci věnované chemii
aktinoidů a transaktinoidů. Ve vyzvané přednášce prof. Heino
Nitscheho, která shrnovala současný stav experimentů s nej-
těžšími prvky v Lawrence Berkeley National Laboratory v USA,
byl m.j. oficiálně odvolán v loňském roce ohlášený objev prvku s
atomovým číslem 118. V příspěvcích skupin z Paul Scherrer In-
stitute, Švýcarsko a SÚJV Dubna, Rusko, byly prezentovány
výsledky vůbec prvních chemických experimentů s prvkem
hassium (atomové číslo 108), respektive s prvkem s atomovým
číslem 112.

Velmi významnou součástí společenského večera bylo
tentokrát udílení medailí Jana Marka Marci. Toto ocenění předal
místopředseda Spektroskopické společnosti, doc. RNDr.
Bohumil Dočekal, CSc. (ÚIACH AV ČR, Brno), třem
účastníkům konference – prof. Lloydu A. Curriemu (USA), prof.
Alexanderu A. Kistovi (Uzbekistan) a ing. Janu Kučerovi, CSc.
(ÚJF AV ČR, Řež u Prahy) - za významný přínos k rozvoji a
aplikaci spektroskopie ionizujícího záření.

Závěrem lze říci, že průběh akce definitivně prokázal, že série
Radiochemických konferencí, pokrývajících celou širokou
oblast jaderné chemie, má v systému světových konferencí s
touto tématikou své pevné místo. Z celkového počtu účastníků
byly více než tři čtvrtiny (156) zahraničních, z nich více než
čtvrtina (40) byla mimoevropských. Podle prvních ohlasů měla
konference úspěch po odborné i společenské stránce. Další, v
pořadí již patnáctá, Radiochemická konference se uskuteční
pravděpodobně v obvyklém termínu a na obvyklém místě - tedy
za čtyři roky v Mariánských Lázních.

J. John

Veletrh nápojů Víno + Destiláty 2002
Zvláštní zájem by měla chemická veřejnost vždy věnovat

produktům vzniklým z biotechnologických procesů, zejména
pak, jsou-li tak dobře konzumovatelné jako je víno. Letošní, již 5.
veletrh „Víno + Destiláty 2002, který proběhl ve dnech 21. až 23.
května 2002 v Praze, jen znovu potvrdil starou pravdu, „že víno
lze vyrobit i z hroznů“ a že tento nápoj má tisíce různých vůní a
chutí.

Je příjemné mít možnost vyzkoušet vlastním jazykem to, že
moderní výrobní metody, jako řízené kvašení, zrání v dubových
sudech a další, umožňují posouvat kvalitu nabízeného vína stále
dopředu.

Návštěva veletrhu dala možnost srovnat česká a moravská
vína s víny výrobců z Evropy, Austrálie, Afriky a Jižní Ameriky.
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Veletrhu se zúčastnili vinaři z celkem 13 států se širokým
sortimentem nabízených vín.

Přitom všechna vystavená vína jsou dnes v různých speciali-
zovaných vinotékách běžně prodejná.

Dle mého laického hodnocení (podle toho zda mi víno chutná
nebo ne), letos vyhrála bílá vína z Moravy, Pálava, ročník 1999
ze sklepa Lechovice a Tramín červený, ročník 2000 z Čejkovic.
Z červených vín byla nejlepší vína chilská – Merlot, Cabernet
Sauvignon.

Při ochutnávce byl znatelný rozdíl u českých a moravských
vín mezi ročníkem 2001 a ročníky předchozími, ovlivněný
loňským, pro vinaře nepříznivým, počasím.

A jednu zajímavost na závěr. Návštěvu veletrhu jsem
zakončil u stánku německého vinařského sdružení, produ-
kujícího víno z vinic mezi Lipskem a Halle (Freyburg). Toto
sdružení bylo nejsevernějším vinařským pěstitelem, který se
letošního veletrhu zúčastnil. Nabízená bílá vína, zejména Sylván,
byla velmi dobrá. Červená vína byla dosti tvrdá.

Na konec jen mohu doporučit, aby si každý chemik,
zaměřený především na kvasné procesy, naplánoval již dnes
návštěvu příštího veletrhu v r. 2003.

Jan Šimánek

Analytica 2002
Již 17. veletrh chemické a hlavně analytické technologie a

informatiky proběhl ve dnech 23. až 26. dubna 2002 v Novém
mnichovském veletržním centru (New Munich Trade Fair Cen-
tre) v halách B1, B2, B3, C1, C2. Zúčastnilo se ho 1000 vysta-
vujících firem ze 32 zemí světa a 30 tisíc návštěvníků.
K nejrozsáhlejším patřily expozice z Velké Británie, USA,
Švýcarska, Beneluxu, Itálie, Skandinávie, Španělska, Francie,
Rakouska a Kanady. Jedinou registrovanou českou firmou mezi
vystavovateli byla Analytika s.r.o. z Prahy 9. Z takové
reprezentace české chemické obce musí na každého českého
chemika padnout půlnoční chandra.

Veletrh, který je pořádán každé dva roky od roku 1968 se
koncipoval jako vůdčí ideová a praktická platforma pro rozvoj
mnoha chemických oborů od uživatelů a vedoucích pracovníků v
průmyslu, farmaceutických oborech, diagnostice, výrobě
chemikálií, potravin, problematice životního prostředí a v
elektrotechnickém a polovodičovém průmyslu. Tradičně měla
velký úspěch burza pracovních příležitostí pořádaná GDCh. Více
informací na www.analytica.de.

Jiří Barek a Pavel Drašar

Akce v ČR a v zahraničí rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@centrum.cz

ČSCH nesouhlasí s obchodním a úplatným využitím tohoto
seznamu. Akce jsou řazeny podle data. Hvězdičkou jsou
označeny nové přírůstky seznamu. Pokud hledáte konferenci a
nenacházíte ji v našem seznamu, navštivte URL http://
www.chemsoc.org/events/post.htm. Redakce rubriky má stále
málo informací z České republiky a Slovenska.

4th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences
4.–8.8.2002 Massachusetts inf.: Dona Pease, Human Society of the United States,
2100 L Street, NW, Washington, DC 20037, USA, dpease@hsus.org

* Kurz HPLC a HPCE 12.–23.8.2002 Pardubice inf.: Prof. P. Jandera, Univ.
Pardubice, CHTF, Čs. Legií 565, 53210 Pardubice, 040 603-7023 fax -7068,
pavel.jandera@upce.cz

* Chemical Probes in Biology 18.–30.2002 Greece inf.: Prof. Dr. M. Schneider,
FB 9 - Bergische Universitaet, D-42097 Wuppertal, Germany, +49 202439-2775
fax -2535, schneid@uni-wuppertal.de

International Symposium on Electrokinetics Phenomena 18.–22.8.2002
Cracow inf.: Prof. Zbigniew Adamczyk, +4812 6395-104 fax -145, ekp2002@
elektron.pol.lublin.pl http://www.ik-pan.krakow.pl/electrokinetic/index.html

Sixth International Symposium on P450 Biodiversity 20.–25.8.2002 Los
Angeles inf.: www.conferences.ucla.edu/P450

CHISA 2002 25.–29.8.2002 Praha inf.: ČSCHI, Novotného lávka 5, 116 68
Praha, 02/2108-2333 fax -2366, cschi@csvts

* EuroConference on the Inorganic Side of Molecular Architecture
31.8.–5.9.2002 Dortmund inf.: Dr. J. Hendekovic, European Science Foundation,
1 quai Lezay-Marnésia, 67080 Strasbourg, France, +33(0)88-767135 fax -366987,
euresco@esf.org http://www.esf.org/euresco

* 13th Int. Symp on Capillary Electroseparation Techniques 1.–4.9.2002
Helsinki inf.: ITP 2002 Secretariat, Universiy of Helsinky, P.O. Box 55, Fin 00014
Helsinky, Finland, ITP-2002@helsinki.fi www.ITP2002.helsinki.fi

* International Chemometric Conference 1.–5.9.2002 Brno inf.: Dr. Marta
Farková, CSc., Dept. of Analytical Chemistry, Masaryk University, Kotlářská 2,
CZ-61137 Brno, +420 541-129585 fax -211214, farkova@chemi.muni.cz
http://www.chemi.muni.cz/~analytika/chemometrics.htm

4th European Conference on Computational Chemistry 1.–6.9.2002 Italy
inf.: Prof. Antonio Lagana, Dipartimento di Chimica, Via Elce di sotto 8, 06123
Perugia, Italy, www.chm.unipg.it/chimgen/mb/theo1/group.html

Umwelt - und ressourcenschonende Synthesen und Prozesse 2.–4.9.2002
Jena inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. Abteilung Tagungen, Postfach

900440, D-60444 Frankfurt, Germany, 069 7917-358 fax -475, tg@gdch.de
www.gdch.de/tagung/index.htm

* VITAMINY 2002 - Přírodní antioxidanty 3.–5.9.2002 Pardubice inf.: Aleš
Horna, RADANAL s.r.o., Okružní 613, 530 03 Pardubice, 040 66 5-0 618 fax
-1171, radanal.biochem@worldonline.cz www.radanal.cz

ISHC 13 3.–7.9.2002 Tarragona inf.: Dr. Núria Ruiz, 13ishc@quimica.urv.es
http://quimica.urv.es/13ishc

Mikroelementy 2002 3.–5.9.2002 okolí Prahy inf.: 2 THETA, s. r. o., P. S.
103, 737 Český Těšín, www.2theta.cz

224th ACS Natl. Mtg. 8.–13.9.2002 Boston inf.: ACS Meetings, 115-16th St.,
N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128, natlmtgs@acs.org

FATIPEC CONGRESS 8.–11.9.2002 Dresden inf.: Gesellschaft Deutscher
Chemiker e.V. Abteilung Tagungen, Postfach 900440, D-60444 Frankfurt, Ger-
many, 069 7917-358 fax -475, tg@gdch.de www.gdch.de/tagung/index.htm

* 6th Int. Meeting on Magnetic Resonance in Porous Media 8.–12.9.2002
Ulm inf: rainer.kimmich@physik.uni-ulm.de www.uni-ulm.de/nmr/mrpm6/con-
ference.htm

8th International Symposium on Separation Sciences 8.–12.9.2002 Poland
inf.: fax : (48)56 6114837, bbusz@chem.uni.torun.pl

EUROANALYSIS XII 8.–13.9.2002 Dortmund inf.: Gesellschaft Deutscher
Chemiker Abteilung Tagungen, 0697917-358 fax -475, tg@gdch.de, www.gdch.de

1st Central European Conference "Chemistry Towards Biology"
8.–12.9.2002 Slovenia inf.: www.portoroz2002.ki.si

Deutscher Lebensmittelchemikerttag 2002 9.–11.9.2002 Frankfurt a. M.
inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. Abteilung Tagungen, Postfach 900440,
D-60444 Frankfurt, Germany, 069 7917-358, tg@gdch.de www.gdch.de/tagung/in-
dex.htm

Non-Equilibrium Behaviour of Colloidal Dispersions 9.–11.9.2002 Edin-
burgh inf.: Prof. P. N. Pusey, The University of Edinburgh, Mayfield Road, Edin-
burgh EH9 3JZ, UK, Pusey@ed.ac.uk www.rsc.org/lap/confs/faradischome.htm

* XVII Biochemický zjazd s medzinárodnou účasťou 10.–13.9.2002 Stará
Lesná inf.: Eva Danaková, ÚMB SAV, Dúbravská cesta 21, 84251 Bratislava, SR,
+421 2547-73702 fax -72316, umbidir@savba.sk http://molbiochem.savba.sk

Fortbildungs - und Vortragstagung der FG Chemieunterricht
12.–14.9.2002 Weingarten inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. Abteilung
Tagungen, Postfach 900440, D-60444 Frankfurt, Germany, 069 7917-358 fax -475,
tg@gdch.de www.gdch.de/tagung/index.htm

ORCHEM 2002 12.–14.9.2002 Bau Nauheim inf.: Gesellschaft Deutscher
Chemiker e.V. Abteilung Tagungen, Postfach 900440, D-60444 Frankfurt, Ger-
many, 069 7917-358 fax -475, tg@gdch.de www.gdch.de/tagung/index.htm
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* Supramolecular Chemistry 14.–19.9.2002 Spain inf.: Dr. J. Hendekovic,
European Science Foundation, 1 quai Lezay-Marnésia, 67080 Strasbourg, France,
+33(0)88-767135 fax -366987, euresco@esf.org http://www.esf.org/euresco

ISE / Jahrestagung FG Angewandte Elektrochemie 15.–20.9.2002
Düsseldorf inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. Abteilung Tagungen,
Postfach 900440, D-60444 Frankfurt, Germany, 069 7917-358 fax -475,
tg@gdch.de www.gdch.de/tagung/index.htm

12th International Conference on Thin Films 15.–20.9.2002 Bratislava inf.:
ICTF-12, Institute of Physics SAS, 84228 Bratislava, Slovak Republic,
+42125-9410500 fax -4776085, ictf12@savba.sk http://www.ictf12.savba.sk

* 24th Int. Symp. on Chromatography 15.–20.9.2002 Leipzig inf.: Organiz.
Secretariat, tg@gdch.de, www.gdcg.de/tagung/2002/isc/index.htm

24th International Symposium on Chromatography – ISC 2002
15.–20.9.2002 Leipzig inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker Abteilung Tagungen,
0697917-358 fax -475, tg@gdch.de http://www.gdch.de

* 9th International Symposium on Environmental Radiochemical Analysis
17.–20.9.2002 Kent inf.: Prof. Peter Warwick, Dept. of Chemistry, Loughborough
University, Luoghborough, LE11 3TU, UK, p.warwick@lboro.uk www.rsc.org/
lap/rsccom/dab/ana011.htm

* Statics for Analytical Chemists with VAMSTAT II 18.9.2002 London inf.:
Dr. A. H. Andrew, 106777.723@compuserve.com http://www.rsc.org/lap/rsccom/
dab/analdiv.htm

115th AOAC International Annual Meeting and Exposition 22.–26.9.2002
Los Angeles inf.: Diana Hopkins, AOAC International, 481 N Frederick Ave, Suite
500, Gaithersburg, MD 20877-2417, USA, +1 301924-7077, dhopkins@aoac.org

The Eight Chemometrics in Analytical Chemistry Conference
22.–26.9.2002 Setale inf.: Barry M. Wise, Ph.D., Eigenvector Research, Inc., 830
Wapato Lake road, Manson, WA 98831, USA, (509)687-2033 fax -7033,
bmw@eigenvector.com www.eigenvector.com

* Combinatorial Cemistry: Conventional Tools from Revolutionary Tech-
nologies 22.–25.9.2002 Leesburg inf.: ACS Meetings, 115-16th St., N.W., Wash-
ington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128, acsprospectives@acs.org

* Chemistry in the New Millennium - an Endless Frontier 22.–25.9.2002
Bucharest inf.: Prof. dr. ing. Corneliu RADU, Universita POLITECHNICA din
Bucuresti, Spl. Independentei, nr. 313, 77206 Bucuresti, Romania, +401-3154192
fax -3124573, v_radu@chim.upb.ro

* High Information Content Screening 22.–26.9.2002 The Hague inf.:
Douglas Kell, University of Wales, +44 97062-2334 fax -2354, dbk@aber.ac.uk

* The Merck Lectureship Reunion 22.–25.9.2002 UK inf.: Conferences and
Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington House, London W1J 0BA, UK,
+44(0)207-4378656 fax -7341227, conferences@rsc.org www.rsc.org/conferences

* JPAG Sessions within British Pharmaceutical Conference in Manchester
23.–24.9.2002 Manchester inf.: Prof. G. F. Phillips, philcons@compuserve.com
http://www.rsc.org/lap/rsccom/dab/ana007.htm

Vortragstagung FG Festkörperchemie und Materialforschung
24.–26.9.2002 Dresden inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. Abteilung
Tagungen, Postfach 900440, D-60444 Frankfurt, Germany, 069 7917-358 fax -475,
tg@gdch.de www.gdch.de/tagung/index.htm

24. Diskussionstagung der FG Magnetische Rezonanzspektroskopie
24.–27.9.2002 Bremen inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. Abteilung
Tagungen, Postfach 900440, D-60444 Frankfurt, Germany, 069 7917-358 fax -475,
tg@gdch.de www.gdch.de/tagung/index.htm

3rd World Congress on Emulsion 24.–27.9.2002 Lyon inf.: CME, 50 place
Marcel Pangol, 92100 Bolougne-Billancourt, France, +33(0)14761-7689 fax -7465,
alain.lecoroller@wanadoo http://www.cme-emulsion.com

* Process pH Measurement Under Difficult Conditions 25.9.2002 Durham
inf.: Dr. Ritu Kataky, http://www.rsc.org/lap/rsccom/dab/ana006.htm

* 2nd North Amer. Bioanalytical Forum 29.9.–2.10.2002 Kansas City inf.: J.
F. Stobaugh, stobaugh@ku.edu

Jahrestagung FG Bauchemie 30.9.–1.10.2002 Weimar inf.: Gesellschaft
Deutscher Chemiker e.V. Abteilung Tagungen, Postfach 900440, D-60444 Frank-
furt, Germany, 069 7917-358 fax -475, tg@gdch.de www.gdch.de/tagung/in-
dex.htm

* X. Moravsko-Slovenské mikrobiologické dny 2.–4.10.2002 Malenovice
inf.: RNDr. Vladislav Holec, KHS Ostrava, 069-6200237 fax -6118661,
vladislav.holec@khsova.cz

11. Vortragstagung der Wöhler-Vereinigung 3.–5.10.2002 Berlin inf.:
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. Abteilung Tagungen, Postfach 900440,
D-60444 Frankfurt, Germany, 069 7917-358, tg@gdch.de www.gdch.de/tagung/in-
dex.htm

GDCh/SETAC/VGöD: Jahrestag. FG Umweltchemie und Öktoxikologie
6.–8.10.2002 Braunschweig inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. Abteilung
Tagungen, Postfach 900440, D-60444 Frankfurt, Germany, 069 7917-358 fax -475,
tg@gdch.de www.gdch.de/tagung/index.htm

* POWTECH, TechnoPharm, ExploRisk 8.–10.10.2002 Nüremberg inf.:
Mr. Mann, Service Partner Center c/o X-ACON, Einfahrt Tor 5, D-90471 Nürnberg,
Gremany, +49(0)91120185-14 fax -185,

Jahrestagung FG Medizinische Chemie 9.–11.10.2002 Timmendorfer
Strand inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. Abteilung Tagungen, Postfach
900440, D-60444 Frankfurt, Germany, 069 7917-358 fax -475, tg@gdch.de
www.gdch.de/tagung/index.htm

Analýza organických látek v životním prostředí 14.–17.10.2002 Beskydy
inf.: 2 THETA, s. r. o., P. S. 103, 737 Český Těšín, www.2theta.cz

* Semiochemistry and Electroantenographic Gas Cromatography-Detection
16.10.2002 Belfast inf.: Dr. m. Harriott, m.harriott@qub.ac.uk www.rsc.org/
lap/rsccom/dab/adniregion.htm

* 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products
16.–19.10.2002 Turkey inf.: Prof. Nurettin YAYLI, Dept. of Chemistry, Karadeniz
Technical University, 61080 Trabzon, Turkey, +90462-3772525 fax -3253195,
icnp2002@ktu.edu.tr

* Curent Analytical Challenges in Solid Dosage from Manufacture
24.10.2002 UK inf.: Prof. G. F. Phillips, philcons@compuserve.com
www.rsc.org/lap/rsccom/dab/ana007.htm

* Mass Spectrometry in Food and Nutrition Studies 11.11.2002 Sharnbrook
inf.: John Wilkins, john.wilkins@unilever.com www.rsc.org/lap/rsccom/dab/
adearegion.htm

Chemistry in the Oil Industry VII 12.–14.11.2001 Manchester inf.: Dr. Ruth
M. Lane, fax : +44(0)1928 788071, ruth@lane2.freeserve.co.uk

* Industrial Process Monitoring 13.11.2002 Diana Hort inf.: hortd@rsc.org
http://www.rsc.org/lap/rsccom/dab/analdiv.htm

* AGM of the Radiochemical Methods Group 13.11.2002 Gluocestershire
inf.: Peter Hodson, peter.p.c.hodson@vla.defra.gsigov.uk www.rsc.org/lap/rsccom/
dab/ana011.htm

* Electroanalytical Biosensors 20.–21.11.2002 Robert Porter inf.:
robporter7@cxcite.co.uk http://www.rsc.org/lap/rsccom/dab/ana006.htm

* New Technologies in Drug Discovery 12.–13.12.2002 Heriot-Watt Univer-
sity inf.: Harry Draffan, harry.draffan@btinternet.com www.rsc.org/lap/rsccom/
dab/adscotregion.htm

European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 12.–17.1.2003
Partenkirchen inf.: Gesellschaft Deutscher Chemiker Abteilung Tagungen,
0697917-358 fax -475, tg@gdch.de http://www.gdch.de

* 16th Int. Symp. on Microscale Separations and Analysis 18.–23.1.2003
Boston inf.: fax : +1650 8760793, k.bertani@casss.org

* Recovery Factors: Aspecst of Advances in Analytical Methods 19.1.2003
Diana Hort inf.: hortd@rsc.org http://www.rsc.org/lap/rsccom/dab/analdiv.htm

* Int. Symp. on Separation and Characterization of Natural and Synth.
Macromolecules 5.–7.2.2003 Amsterdam inf.: macromolecules@ordibo.be
http://www.ordibo.be/macromolecules

225th ACS Natl. Mtg. 23.–28.3.2003 New Orleans inf.: ACS Meetings,
115-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs@acs.org

* BioAnalytica Conference 2003 2.–3.4.2003 Munchen inf.: Katja
Buttenbender, IBC EUROFORUM GmbH, P.O. Box 111234, D-40512 Dusseldorf,
Germany, fax : +49 2119686, www.euroforum.de/bioanalytica2003

* 3rd Int. Symp. on Separations in the BioSciences 13.–18.5.2003 Moscow
inf.: fax : +7(095)952 0065, kolom@phyche.ac.ru

* 27th Int. Symp. on High Performance Liquid Phase Separation and Re-
lated Techniques 15.–20.6.2003 Nice inf.: Prof. A. M. Sioffi, antoine-michel.
siouffi@urf.u-3mrs.fr http://hplc2003.u-3mrs.fr/acropolis.htm

Cytochromoes P450 29.6.–3.7.2003 Prague inf.: P450 2003 Secretariat,
Štěpánská 6/535, 120 00 Prague 2, 02-2494-2579 fax -2550, cyp@2003@
cbttravel.cz,  www.cyp2003.cz

42nd P.M.M. Microsymposium (IUPAC): Stabilization and Degradation
of Polymeric Materials 14.–17.7.2003 Praha inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav
Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ,
20403111 fax : 367981, sympo@imc.cas.cz

22th P.M.M. Discussion Conf. (IUPAC) : Spectroscopy of Partially Or-
dered Polymer Systems 21.–24.7.2003 Praha inf.: Sekretariát PMM, c/o, Ústav
Makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6, CZ,
20403111 fax : 367981, sympo@imc.cas.cz

The 39th IUPAC Congress and 86th Conference of The Canadian Society
for Chemistry 10.–15.8.2003 Ottawa inf.: Linda Huskins, The Chemical Institute
of Canada, 130 Slater, Suite 550, Ottawa, Ontario K1P 6E2, Canada, (613)232-6252
fax -5862, ihuskins@cheminst.ca www.nrc.ca/confserv/iupac2003

* The Second Int. Symp. on Two-Dimensional Correlation Spectroscopy
21.–23.8.2003 Nottingham inf.: Prof. Y. Ozaky, Dept. of Chemistry,
Kwansei-Gakuin University, 669-1337 Sanda, Japan, ozaki@kwansei.ac.jp sci-
ence.kwansei.jp/~ozaki/2DCOS-2.htm

* 16th International Mass Spectrometry Conference 31.8.–5.9.2003 Edin-
burgh inf.: Anna Upton, 16th IMSC Organising Committee, Orchard House, 172
high Street, Yelling, St Neots PE19 6SD, UK, imscEdinburgh@btinternet.com
www.imsc.edinburgh2003.com

226th ACS Natl. Mtg. 7.–12.9.2003 New York inf.: ACS Meetings, 115-16th
St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396, natlmtgs@acs.org
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* 55. zjazd chemických společnosti 8.–12.9.2003 Košice inf.: M. Bláhová,
ČSCH, Novotného lávka 5, 116 68 Praha,

20. Konference o izoprenoidech 12.–18.9.2003 Liberec inf.: Dr. L. Kohout,
ÚOCHB AV ČR, Flemingovo nám. 2, 16610 Praha 6, 02-20183200

227th ACS Natl. Mtg. 28.3.–2.4.2004 Anaheim inf.: ACS Meetings, 115-16th
St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396, natlmtgs@acs.org

43rd P.M.M. Microsymposium (IUPAC): Polymer Gels 12.–15.7.2004
Praha inf.: Sekretariát PMM, c/o, ÚMCH AV ČR, Heyrovského nám. 2, 162 06
Praha 6, CZ, 20403111 fax : 367981, sympo@imc.cas.cz

228th ACS Natl. Mtg. 22.–27.8.2004 Philadelphia inf.: ACS Meetings,
115-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs@acs.org

229th ACS Natl. Mtg. 13.–18.3.2005 San Diego inf.: ACS Meetings, 115-16th
St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs@acs.org

230th ACS Natl. Mtg. 28.8.–2.9.2005 Washington inf.: ACS Meetings,
115-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs@acs.org

231st ACS Natl. Mtg. 26.–31.3.2006 Atlanta inf.: ACS Meetings, 115-16th
St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396, natlmtgs@acs.org

232nd ACS Natl. Mtg. 10.–15.9.2006 San Francisco inf.: ACS Meetings,
115-16th St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs@acs.org

233rd ACS Natl. Mtg. 25.–30.3.2007 Chicago inf.: ACS Meetings, 115-16th
St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs@acs.org

234th ACS Natl. Mtg. 19.–24.8.2007 Boston inf.: ACS Meetings, 115-16th
St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, (202)872-4396, natlmtgs@acs.org

235th ACS Natl. Mtg. 6.–11.4.2008 San Antonio inf.: ACS Meetings Dept.,
1155-16th St., Washington, D.C.20036-4899, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs.@acs.org

236th ACS Natl. Mtg. 17.–22.8.2008 Philadelphia inf.: ACS Meetings Dept.,
1155-16th St., Washington, D.C.20036-4899, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs.@acs.org

237th ACS Natl. Mtg. 22.–26.3.2009 Salt Lake City inf.: ACS Meetings
Dept., 1155-16th St., Washington, D.C.20036-4899, USA, (202)872-4396 fax
-6128, natlmtgs.@acs.org

238th ACS Natl. Mtg. 16.–21.8.2009 Washington, D.C. inf.: ACS Meetings
Dept., 1155-16th St., Washington, D.C.20036-4899, USA, (202)872-4396 fax
-6128, natlmtgs.@acs.org

239thACS Natl. Mtg. 21.–26.3.2010 San Francisco inf.: ACS Meetings Dept.,
1155-16th St., Washington, D.C.20036-4899, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs.@acs.org

240thACS Natl. Mtg. 22.–27.8.2010 New York City inf.: ACS Meetings
Dept., 1155-16th St., Washington, D.C.20036-4899, USA, (202)872-4396 fax
-6128, natlmtgs.@acs.org

* 241st ACS Natl. Mtg. 27.–31.3.2011 Anaheim inf.: ACS Meetings Dept.,
1155-16th St., Washington, D.C.20036-4899, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs.@acs.org

* 242st ACS Natl. Mtg. 28.8.–1.9.2011 Chicago inf.: ACS Meetings Dept.,
1155-16th St., Washington, D.C.20036-4899, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs.@acs.org

* 243st ACS Natl. Mtg. 25.–29.3.2012 San Diego inf.: ACS Meetings Dept.,
1155-16th St., Washington, D.C.20036-4899, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs.@acs.org

* 244st ACS Natl. Mtg. 19.–23.8.2012 Boston inf.: ACS Meetings Dept.,
1155-16th St., Washington, D.C.20036-4899, USA, (202)872-4396 fax -6128,
natlmtgs.@acs.org.

Dopisy redakci

Dear Sir,
we are very much pleased, that we were able to fill our 2 posi-

tions. That we were able was only possible because of you strong
support. After our advertisement in a chemical journal didn´t cite
any response, I desperately turned to you. I was overwhelmed to
see, that this strategy is successfull. We had about 10 inquiries
concerning the 2 positions, that we looked at ( some more we
didn´t take into closer selection).

I want to thank you all, for giving us the chance to place our
job offer onto your web site (www.csch.cz) and in Chem. Listy. It
is a very usefull tool. Thank you!

Sincerely yours,
Dr. Hartmut Schetters, Roche Diagnostics GmbH

Diskusní příspěvek k hodnocení ČSCH
Viz Chem.Listy 96, 20 (2002), druhý odstavec vlevo.

Zánikem časopisu Chemický průmysl vznikla Chemické
veřejnosti morální i duševní škoda. Děkuji tímto, že si to
uvědomují i významní funkcionáři ČSCH. Zapojení autorů
bývalého časopisu Chemický průmysl do okruhu autorů
Chemických listů je však velmi obtížné vzhledem ke směrnicím
pro autory, protože tyto vzhledem k tématice a obsahu příspěvků
nemohou z cca 50 % splnit, a tudíž jsou odsouzeny k odmítnutí.
Domnívám se, že vydávání monotematických čísel s tématikou
chemického průmyslu je nereálné, přičemž svoji úlohu zde
sehrává i aktuálnost. Z těchto důvodů dovoluji si proto redakční
radě Chemických listů předložit návrh ke schválení, a to doplnit
klasické Chemické listy o následující přílohy:

1) z chemických provozů, např. bezpečnost práce a životní
prostředí,

2) chemické inženýrství, strojírenství a automatizace, např.
proměřování chemických aparatur, výpočty a konstrukce

chemických zařízení, řízení chemických procesů, úspora energií
v technologiích,

3) ekonomika chemického průmyslu a jeho zahraniční
obchod, perspektiva rozvoje chemického průmyslu v rámci
rozvoje národního hospodářství.

Ve všech příspěvcích je nutno mít na zřeteli souhlas vedení
podniku k publikování, aby nedošlo k prozrazení průmyslového
tajemství. Taková příloha by obsahovala jeden či dva příspěvky,
přičemž by nemusely být současně všechny tři navrhované
přílohy.

Za nejlepší číslo Chemických listů v r. 2001 považuji číslo 10
věnované zemědělství a potravinářskému průmyslu. Obdobně by
mělo následovat chemie a strojírenství včetně hutnictví, např.
zkvalitnění ocelí adicí oxidů vzácných zemin, chemie a
stavebnictví, doprava, energetika, spotřební průmysl. Chemický
průmysl není z cca 85 % producentem finálních výrobků, ale
stimuluje rozvoj a efektivnost ostatních výrobních odvětví. K
osvětě široké veřejnosti je proto nutno publikovat takové
příspěvky, které ukazují význam chemického průmyslu na rozvoj
národního hospodářství a tvorbu hrubého domácího produktu.
Jinak bude široká veřejnost vnímat chemická průmysl pouze jako
poškozovatele životního prostředí.

Věra Duĺová - Richterová

Akce v ČR a zahraničí
Vážení přátelé, nelibí se mne změny v rubrice „Akce v ČR a

zahraničí“. V Bulletinu CHS číslo 1/2002, které se mne dostane
do rukou v průběhu ledna se dozvím o akcích, které se konají
koncem ledna. Takováto informace mne spíše popudí, nežli
pomůže. V každé normální instituci je zapotřebí účast, zejména
na zahraniční akci plánovat nejméně 1/2 roku dopředu,
výhledově rok dopředu. Nám třeba nejdříve akci schválí
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ředitelství a pak MZ ČR, kam se musí žádosti dávat nejméně 3
měsíce před akcí. Krom toho po nás ředitelství chce plánovat
účast na vzdělávacích akcích rok dopředu. Teď jsem se třeba
zcela náhodou dozvěděl, že Chemická společnost bude pořádat

již za měsíc v Brně „Seminář o rychle plynové chromatografii“!!
Nikdo ale nic přesného neví. Mrzí mne, že jedna z
nejužitečnějších rubrik v Bulletinu byla tak okleštěna, že je pro
běžné lidi zcela k ničemu.

Ivan Buben

Volná místa

Firma vyrábějící vzácné cukry na Vysočině přijme do
trvalého pracovního poměru inženýra chemika se znalostmi dané
problematiky. Dobré platové podmínky. Přechodné ubytování

v případě potřeby zajištěno. Nástup možný ihned. Kontaktní
telefon 02/677 10 546 a 7, fax 02/677 10 550.

Noví členové ČSCH

Ing. Mario Bakardiev, ÚACH AV ČR, Řež u Prahy
Eliška Bartheldyová, studující PřF UP Olomouc
Ing. Miluše Bartusková, SÚRO pracoviště Ostrava
Ing. Magdalena Bendová, VŠCHT Praha
Ing. Kamila Bezděková, VUT FCHT Brno
Ing. Radim Bína, Univerzita Pardubice
Ing. Radka Burdychová, VUT FCHT Brno
Lenka Cábová, studující PřF UP Olomouc
Rastislav Cikrai, Evanielické Lýceum, Bratislava, Slovensko
Mgr. Boris Cvek, PřF UP Olomouc
Martina Čížková, studující PřF UK Praha
Ing. Petra Dufková, VUT FCHT Brno
Marcela Dvořáková, studující PřF UK Praha
Petr Dzik, studující VUT FCHT Brno
Ing. Jan Enge, Plzeňský Prazdroj, a.s. Plzeň
Ing. František Foret, CSc., ÚACH Brno
Mgr. Petr Fryčák, PřF UP Olomouc
Ing. Radek Gažák, MBÚ AV ČR Praha
Doc. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., PřF MU Brno
Ing. Martin Grepl, Farmak, a.s. Olomouc
Pavel Hák, studující VŠCHT Praha
Ing. Radka Hladíková, VUT FCHT Brno
Ing. Markéta Hnilová, VUT FCHT Brno
Mgr. Tomáš Holas, FarmF UK v Hradci Králové
RNDr. Josef Holub, ÚACH AV ČR, Řež u Prahy
Jan Honzíček, studující Univerzita Pardubice
Mgr. Josef Husárek, PřF UP Olomouc
Mgr. Josef Jampílek, FarmF UK v Hradci Králové
Ing. František Jandek, Bratislava Slovensko
Štěpánka Janková, studující PřF UK Praha
Ing. Zbyněk Janoušek, CSc., ÚACH AV ČR, Řež u Prahy
Jan Ježek, PřF UK Praha
Naděžda Ježková, Univerzita Pardubice
Václav Jurčík, studující PřF UK Praha
Jaromír Kábrt, studující PřF UP Olomouc
Mgr. Josef Kapitán, ÚOCHB AV ČR Praha
Martin Keppert, studující VŠCHT Praha
Ing. Radka Kočí, VUT FCH Brno
Mgr. Petr Kolář, FarmF UK v Hradci Králové
Doc. RNDr. Čestmír Koňák, DrSc., ÚMCH AV ČR Praha
Ing. Pavel Kopecký, VUT FCH Brno
Vratislav Košťál, studující VFU Brno
Ing. Jiří Kučerík, VUT FCH Brno
Hana Kuchyňová, studující PřF UP Olomouc
Ing. Andrea Kukačková, Univerzita Pardubice
Mgr. Petr Kulhánek, PřF MU Brno
Mgr. Zdeňka Kupková, VFU Ústav chemických léčiv Brno
Mgr. Pavel Kurfürst, VFU Ústav chemických léčiv Brno
Ing. Ivo Kuřitka, VUT FCH Brno
Ing. Tomáš Kůtek, VŠCHT Praha
Ing. Jiří Lád, VŠCHT Praha
Kateřina Maliňáková, studující PřF MU Brno
Jana Mališková, studující PřF UP Olomouc
Mgr. Michal Maloň, PřF UP Olomouc
RNDr. Ivana Márová, CSc., VUT FCH Brno
Mgr. Petr Melša, PřF MU Brno

Regina Menzelová, PřF UP Olomouc
Ing. Žaneta Mesíková, Univerzita Pardubice
Mgr. Petr Mokrý, VFU FaF Brno
Eva Mrázková, PřF UK Praha
Mgr. Kateřina Mrkvová,  PřF UP Olomouc
Mgr. Jan Muselík, VFU FaF Brno
Leona Nevělíková, studující PřF UK Praha
Huong Thi Thu Nguyen, PedF UJEP Ústí nad Labem
Petr Novák, studující Univerzita Pardubice
Prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc., VUT FCH Brno
Silvie Ondrášová, VUT FCH Brno
Lenka Opluštilová, studující PřF UP Olomouc
Mgr. Marek Pavlíček, PřF UP Olomouc
Ing. Dušan Pavlík, VŠCHT Praha
Ing. PhD. Martin Pavlišta, Univerzita Pardubice
Ing. Jiří Pavlovský, VŠB-TU Ostrava
Ing. Michal Petrásek, Univerzita Pardubice
Michal Picka, studující Univerzita Pardubice
Ing. Vladimíra Plačková, VŠB-TUO FMMI Ostrava
Jakub Podzimek, studující PřF UK Praha
Ing. Jana Pokorná, VUT FCH Brno
Ing. Radka Pokorná, VUT FCH Brno
Ing. Michaela Poláková, VUT FCH Brno
Věra Poláková, VŠCHT Praha
Ing. Kateřina Pomezná, Regom Instruments s.r.o. Praha
Ing. Jiří Pryček, VUT FCH Brno
Lucie Pudlová, studující PřF UP Olomouc
Ing. Pavla Pustková, Univerzita Pardubice
Ing. Jana Rudolfová, VŠCHT Praha
Ing. Dr. Branislav Ruttkay-Nedecký, ČZPI Brno
Ing. Karel Řehák, CSc., VŠCHT Praha
Mgr. Vojtěška Řičicová, VFU Ústav chemických léčiv Brno
Dr. Ing. David Sedmidubský, VŠCHT Praha
Ing. Marie Setničková, ČSCH Praha
Dr. Ing. Věra Schulzová, VŠCHT Praha
Ivana Slezáková, PedF MU Brno
Ing. Veronika Smetková, VUT FCH Brno
MUDr. Oldřich Sojka, KHS Plzeň
Jana Stránská, studující PřF UP Olomouc
RNDr. David Sýkora, VŠCHT Praha
Ivona Svobodová, studující PřF MU Brno
Mgr. Alla Synytsya VŠCHT Praha
Radka Šimčíková, studující VFU Brno
Mgr. Michal Šipl, PřF UP Olomouc
Mária Šmehlová, PřF UP Olomouc
Ing. Irena Šmídová, VŠCHT Praha
Lucie Šromová, studující PřF UP Olomouc
Martin Šťastný, studující Lepařovo Gymnazium Jičín
Mgr. Romana Štěpánková, VUT FCH Brno
Ing. Helena Švamberková, VUT FCH Brno
Petr Táborský, PřF MU Brno
Ing. Petra Tamchynová, Univerzita Pardubice
Ing. Tomáš Tobrman, VŠCHT Praha
Matyáš Turský, Gymnázium Arabská, Praha
Martina Tylichová, studující PřF UP Olomouc
Ing. Eva Vítová, VUT FCH Brno
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Ing. Jiřina Vontorová, VŠB-TU Ostrava
Patrik Vrábel, studující PřF MU Brno
Mgr. Dana Vránová, VUT FCH Brno
Mgr. Jiří Vrba, LF UP Olomouc
Luboš Vrbka, studující PřF MU Brno

Šárka Vyroubalová, studující PřF UP Olomouc
Ing. Jana Zemanová, VUT FCH Brno
Jiří Zita, studující VUT FCH Brno
PhD. Daniel Zyka, ÚOCHB AV ČR Praha
Šárka Žitková, studující VŠCHT Praha

Výročí a jubilea

Jubilanti v roce 2002

95 let
RNDr. Eduard Knobloch, DrSc., (7.12.), dříve VÚFB Praha,

nyní v důchodu Praha

90 let
RNDr. Libuše Vlasáková, (3.11.), dříve SVÚOM Praha,

nyní v důchodu Praha

85 let
Prof. RNDr. Eduard Růžička, CSc., (10.12.), dříve PřF PU Olomouc,

nyní v důchodu Olomouc

80 let
Ing. Dr. Bohumír Chutný, CSc., (9.10.), dříve SZÚ Praha,

nyní v důchodu Praha
Ing. Vladimír Filip, (5.11.), dříve Zdravotnické zásobování Praha,

nyní v důchodu Praha
prom. chem. Jaroslav Šlampa, (7.11.), dříve Léčiva Praha,

nyní v důchodu Praha
Prof. MUDr. Jiří Slavík, DrSc., (28.11.), dříve LF Masarykova

univerzita Brno, nyní v důchodu Brno
Ing. Dr. Josef Arient, CSc., (21.12.), dříve VÚFCH Pardubice,

nyní v důchodu Pardubice
Ing. Václav Cechner, (21.12.), dříve VÚAB Roztoky u Prahy,

nyní v důchodu Praha
Ing. Zdeněk Peřina, CSc., (24.12.), dříve VÚFB Praha,

nyní v důchodu Praha

75 let
Doc. RNDr. Milan Horák, CSc., (2.10.), dříve ÚFCH J.H. AV ČR

Praha, nyní v důchodu Praha
Prof. RNDr. Miroslav Ebert, DrSc., (18.10.), dříve PřF Univerzity

Karlovy Praha, nyní v důchodu Praha
Ing. Mojmír Dvořák, (14.10.), dříve VÚOS Pardubice,

nyní v důchodu Polička
Ing. Milada Holubová, (29.11.), dříve VCHZ Synthesia Pardubice,

nyní v důchodu Pardubice
Ing. Josef Latinák, CSc., (3.12.), dříve VCHZ Synthesia Pardubice,

nyní v důchodu Pardubice
Ing. Antonín Pošta, CSc., (3.12.), dříve VŠCHT Praha,

nyní v důchodu Praha
dipl. technik Jitka Burešová, (4.12.), dříve Plynoprojekt Praha,

nyní v důchodu Praha
RNDr. Milan Smíšek, (26.12.), nyní v důchodu Oucmanice
Prof. Ing. Jiří Macák, DrSc., (30.12.), dříve VŠCHT Praha,

nyní v důchodu Praha

70 let
Ing. Jiří Souček, (9.10.), Setuza, a.s. Praha
Doc. RNDr. Dana M. Wagnerová, DrSc., (18.10.), ÚACH AV ČR

Praha
MUDr. Jindřich Hyhlík, (25.10.), dříve VÚPP Praha,

nyní v důchodu Praha
Prof. Ing. Milan Kuchler, DrSc., (14.11.), MŚMT ČR Praha,

nyní v důchodu Pardubice

RNDr. Rudolf Kotva, CSc., (12.12.), dříve VÚFB Praha,
nyní v důchodu Praha

RNDr. Slavoj Černý, CSc., (19.12.), ÚFCH J.H. AV ČR Praha

65 let
Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc., (11.9.), PrF KU Bratislava

Slovensko
RNDr. Karel Holub, CSc., (16.9.), ÚFCH J.H. AV ČR Praha
Doc. Ing. Jaromír Kaválek, CSc., (21.9.), Universita Pardubice
Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc., (28.9.), Hygienický ústav Plzeň
Ing. Miroslav Matušek, CSc., (23.10.), FZÚ AV ČR Praha
Jaroslava Preiningerová, (23.10.), STZ Ústí nad Labem
Ing. Josef Hasa, CSc., (26.11.), MŽP ČR
Prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc., (30.11.), VŠCHT Praha
Ing. Petr Bezucha, (1.12.), VÚANCH Ústí nad Labem
Ing. Jiří Šrogl, (9.12.), dříve Západočeské pivovary Plzeň,

nyní v důchodu Plzeň
Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., (13.12.), VŠCHT Praha
Ing. Jitka Kahovcová, CSc., (19.12.), v důchodu Praha

60 let
RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., (28.8.), KHS Brno
PhMr. Otomar Špalek, (5.9.), ÚACH AV ČR Praha
Doc. RNDr. Jan Šubert, CSc., (17.9.), NOVA PHARM CS s.r.o. Brno
Ing. Miroslav Remeš, CSc., (17.9.), VÚOS Roudnice nad Labem
RNDr. Marie Bednárková, (19.9.), USVU Olomouc
Doc. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc., (3.10.), PřF Univerzity

Karlovy Praha
Ing. Daniela Miholová, CSc., (10.10.), ÚFCH J.H. AV ČR Praha
Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc., (12.10.), LF Ústav

lékařské chemie PU Olomouc
Ing. Vladimír Špirko, CSc., (12.10.), ÚFCH J.H. AV ČR Praha
Ing. Jitka Zeithammerová, (27.10.), ČVUT Praha
Ing. Otomar Kříž, CSc., (16.11.), ÚANCH AV ČR Řež u Prahy
Ing. Ladislav Novotný, (19.11.), Pivovary Velké Popovice
Ing. Vilém Stříbrný (26.11.), Spolek pro chemickou a hutní výrobu,

Ústí nad Labem
Profesorka Božena Navrátilová, (27.11.), dříve MNV Brno odbor

školství, nyní v důchodu Brno
Mgr. František Sova, (17.12.), Základní škola Kladno
Ing. Vlastislav Procházka, (11.12.), Barvy Laky - Colorlak,

Uherské Hradiště
Ing. Jaromír Hlavatý, CSc., (31.12.), ÚFCH J.H. AV ČR Praha

Blahopřejeme

Zemřelí členové Společností
RNDr. Miroslav Lazar, Brno zemřel dne 16. 3. 2002 ve věku 78 let
Ing. Jaroslav Pesler, Plzeňský Prazdroj zemřel dne 27. 4. 2002

ve věku 69 let
Prof. Ing. Dr. Otakar Červinka, DrSc., dříve VŠCHT Praha zemřel

dne 24. 5. 2002 ve věku 77 let

Čest jejich památce
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