Chem. Listy 96, 827–852 (2002)

Bulletin

MIKROEXTRAKCE NA TUHOU FÁZI A STANOVENÍ OBSAHU ANALYTŮ
versity of Waterloo (Ontario, Kanada)1–4. Podstatou SPME je
křemenné vlákno pokryté různými typy stacionární fáze, které se
liší polaritou i sorpčními vlastnostmi (tab. 1).
Nevázané fáze jsou stabilní v organických rozpouštědlech
mísitelných s vodou, ve kterých mohou slabě bobtnat. Nikdy
nesmí být čištěny nepolárními organickými rozpouštědly. Vázané fáze jsou stabilní ve všech organických rozpouštědlech.
V některých nepolárních rozpouštědlech mohou slabě bobtnat.
Upozornění: podrobnosti o kompatibilitě vláken a rozpouštědel najdete v aplikačních listech a bulletinech, které jsou
věnovány aplikacím SPME/HPLC. Upozornění: Chlorovaná
rozpouštědla mohou rozpouštět epoxidová lepidla používaná
k lepení vláken.
Speciální pozornost je třeba věnovat při práci s vlákny
PDMS/DVB a CW/DVB. Může zde dojít i ke stažení vrstvy.
Mikroextrakce tuhou fází je technologie, která je patentována
Sigma-Aldrich, těmito patenty: US Patent #5,691,206: European
Patent #0523092.
StableFlex™ je nový typ křemenného vlákna s přídavkem
polymeru, má zlepšené mechanické vlastnosti.
Carboxen a StableFlex jsou registrované obchodní značky
Sigma-Aldrich Co. Carbowax je registrovaná obchodní značka
Carbide Corp.

DANA PROCHÁZKOVÁ
Sigma-Aldrich, s.r.o. Praha, Pobřežní 46, 186 21 Praha 1
Mikroextrakce tuhou fází (dále jen SPME), je jednoduchá a
účinná sorpčně/desorpční technika zakoncentrování analytu.
Principem je expozice malého množství sorbentu, tj. extrakční
fáze, nadbytkem vzorku. Cílem většiny používaných metod
přípravy vzorků před analýzou je získání analytu v dostatečném,
detekovatelném množství, bez nežádoucích příměsí. V případě
SPME jsou analyty sorbovány na vlákně, dokud není dosaženo
rovnováhy. Metoda SPME se používá jak pro stanovení
kvalitativní, tak i pro stanovení kvantitativní. Přesnost a
správnost výsledků je ovlivněna celou řadou faktorů. SPME
metoda poskytuje lineární kalibrační křivku v širokém
koncentračním rozmezí. Volbou vhodného typu vlákna lze
dosáhnout reprodukovatelných výsledků i pro nízké koncentrace
analytů.
Analýza organických látek, např. znečišťujících životní
prostředí, ale často i příprava řady dalších vzorků začíná
zakoncentrováním analytu. Používají se různé metody jako např.
extrakce kapalina - kapalina, extrakce tuhou fází, purge (trap,
headspace nebo další techniky. Všechny tyto postupy jsou časově
náročné, vyžadují komplikované přístroje a organická rozpouštědla. SPME, adsorpčně/desorpční technika, vznikla na UniTabulka 1 Přehled SPME vláken
Stacionární fáze/tlouštka vrstvy
polydimethylsiloxan
100 µm
30 µm
7 µm

Zkratka názvu
stacionární fáze

Určeno pro
chromatografii

nevázaná
nevázaná
vázaná

GC/HPLC
GC/HPLC
GC/HPLC

PDMS

polydimethylsiloxan/divinylbenzen PDMS/DVB
65 µm
60 µm
StableFlex™
65 µm
polyakrylát
85 µm

Typ fáze

vázaná
GC
HPLC

polární těkavé látky
obecné užití (pouze pro HPLC)

polární, středně těkavé látky
vázaná

Carboxen™/polydimethylsiloxan
75 µm
StableFlex™
85 µm

CAR™/PDMS

vázaná

Carbowax™/divinylbenzen
65 µm
StableFlex™
70 µm

CW™/DVB

Carbowax™/pryskyřice
a
50 µm

CW™/TPR

Divinylbenzen/Carboxen™/
polydimethylsiloxan
50 µm/30 µm
50 µm/30 µm

DVB/CAR™/PDMS

b

těkavé látky
nepolární, středně těkavé látky
slabě polární až nepolární středně těkavé látky

GC

PA

a

Doporučeno pro analýzu

GC/HPLC
stopové koncentrace těkavých látek
GC
GC
polární látky
GC
GC
povrchově aktivní látky, (pouze pro HPLC)
HPLC
těkavé a středně těkavé látky C3-C20
GC
GC

Tato vlákna jsou odolnější než ostatní. Nejsou lepena epoxydovým lepidlem.
Speciální délka 2 cm.
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adsopce ve velkých pórech

adsopce v malých pórech

Obr. 1 Schéma extrakčních mechanismů - počátek sorpce

absorpce

adsopce ve velkých pórech

adsopce v malých pórech

Obr. 2 Schéma extrakčních mechanismů - rovnovážný stav
Stacionární fáze lze rozdělit:
1. homogenní čisté polymery – absorbenty
2. porézní částice suspendované v polymeru – adsorbenty
Rozdíly v mechanismech sorpcí jsou znázorněny na
obrázcích 1 a 2.
Volbě vhodného typu sorpční vrstvy je třeba věnovat náležitou pozornost. Analyt je na vlákně zachycen na základě
absorpce v případě čistých polymerů a nebo adsorpce v případě
fází s porézními suspendovanými částicemi. Analyt může být
sorbován z prostoru parní fáze (headspace) nebo ponořením do
vzorku. Rovnovážný stav SPME je závislý na koncentraci
analytu ve vzorku a na typu a tloušťce polymeru, který pokrývá
křemenné vlákno. Množství sorbovaného analytu závisí na
distribuční konstantě a na tloušťce vrstvy polymeru. V některých
případech bývá vzorkování ukončeno ještě před dosažením
rovnovážného stavu, a to z důvodů úspory času.
Chceme-li použít SPME metodu pro stanovení obsahu
analytů, je třeba nejprve zvolit vhodný typ vlákna a metodu
vzorkování. Výtěžek je ovlivněn řadou faktorů, jako např.
tloušťkou sorbční vrstvy, mícháním vzorku, vysolováním,
vlivem hodnoty pH a dalšími.
Silnější vrstva je schopna extrahovat větší množství analytu a
naopak (tabulka 2). Proto se vlákno se silnější vrstvou používá
pro zachycení těkavějších látek.Tenká vrstva naopak zajišťuje
rychlou difuzi a uvolnění výše vroucích látek během tepelné
desorpce. Silná vrstva účinněji extrahuje výše vroucí složky ze
vzorku, ale desorpce je dlouhotrvajícím procesem. Analyt tak
může být přenášen až do další extrakce.
Míchání vzorku extrakci zlepšuje a zkracuje, obzvláště

u molekul s vyšší molekulovou hmotností a s vysokým difúzním
koeficientem. Proměnlivé míchání je nežádoucí, protože
způsobuje nižší přesnost stanovení. Ultrazvuk zlepšuje sorpci
analytu, zároveň vede k zahřívání vzorku, tím se mohou analyty
odpařit do prostoru parní fáze a tak zvýšit výtěžek extrakce. Je to
další faktor, který ovlivňuje reprodukovatelnost.
Těkavé analyty, které jsou schopné odpařování, mohou být
extrahovány ponořením vlákna do vzorku nebo vzorkováním
v prostoru parní fáze. Netěkavé analyty musí být extrahovány
pouze ponořením vlákna. Přidání 25–30% (hmotnostních)
chloridu sodného do vzorku nebo úprava pH vzorku před vlastní
extrakcí zvyšuje iontovou sílu roztoku a tím snižuje rozpustnost
analytů. Zvýšením iontové síly roztoku přídavkem soli do vzorků
se zvýší účinnost extrakce pro řadu analytů, zvláště látek
polárních a těkavých. To platí i pro stopovou analýzu. Zvýšení
iontové síly se nedoporučuje pro vysokomolekulární látky,
protože je příčinou vzniku interferujících píků. Změna pH také
ovlivňuje rozpustnost některých analytů. Kyselé a bazické složky
jsou mnohem účinněji extrahovány v kyselém, respektive
bazickém prostředí. Vhodnou kombinací vlivu iontové síly a
hodnoty pH se zlepší extrakce analytu z prostoru parní fáze
(tabulka 3). Ustavení rovnováhy je rychlejší v prostoru parní fáze
než při ponoření do vzorku proto, že se molekuly pohybují
v plynné fázi mnohem rychleji než v kapalině.
Množství extrahovaného analytu ovlivňuje celá řada dalších
faktorů. Jak vyplývá z výsledků uvedených v tabulce, při nízkých
koncentracích těkavých látek (<50 ppb) změna objemu neovlivní
odezvu, protože rovnováha je závislá na koncentraci. Při vyšších
koncentracích začínají být změny objemu významné. U velkých
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Tabulka 2 Vliv tloušťky sorpční vrstvy na výtěžek analytu
Analyt

Výtěžek, %

a

Vrstva 100 µm

Vrstva 30 µm

Vrstva 7 µm

Benzen

2

1

<1

Toluen

5

1

<1

Ethylbenzen

6

4

1

1,3-Dichlorbenzen

15

5

1

Naftalen

13

4

1

Acenafthylen

19

8

3

Fluoren

29

18

6

Fenantren

37

27

16

Antracen

49

38

32

Pyren

69

54

47

Benzo(a)antracen

105

91

96

Chrysen

100

100

100

Benzo(b)fluoranten

104

111

120

Benzo(a)pyren

119

127

131

61

140

148

Indenol(1,2,3cd)pyren
a

Analyty jsou seřazeny podle rostoucí molekulové hmotnosti.
SPME: vlákno pokryté PDMS, vzorkování ponořením, 15 minut.

Tabulka 3 Vliv přídavku soli a změny pH na zlepšení extrakce fenolů
Přídavek solia

Bez soli
Analyt
pH 7

pH 2

1800

pH 7

2361

3952

14028

fenol

810

1003

6425

6150

2-methylfenol

761

882

5485

7434

1795

1846

15337

19723

2-chlorfenol

3-4-methylfenol
2-nitrofenol

pH 2

422

474

311

2315

2,4-dimethylfenol

1344

1476

15000

20710

2,4-dichlorfenol

5396

8138

19803

61664

2,6-dichlorfenol

2991

5858

12511

48530

4-chlor-3-methylfenol

2398

3137

24060

33529

2,4,5-trichlorfenol

3115

11097

24270

96333

2,4,6-trichlorfenol

9702

19307

35466

109492

2,4-dinitrofenol
4-nitrofenol
2,3,4,6-tetrachlorfenol
2-methyl-4,6-dinitrofenol
pentachlorfenol
a

0

11

765

1182

626

730

11458

6536

3108

27683

339338

70440

55

47

920

1685

2305

40582

22056

143905

Chlorid sodný, nasycený roztok. Hodnota - změřená výsledná plocha píků.
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Tabulka 4 Optimalizace postupu
Skupenství vzorku
plyn

Metoda vzorkování

jednoduchý

z parní fáze

X

komplexní

z parní fáze

X

jednoduchý
kapalina
komplexní
tuhá

Doporučená kvantitativní metoda

Typ vzorku

externí kalibrace

z parní fáze

X

ponoření

X

z parní fáze

interní kalibrace
X
X
X

X

X

X

ponoření

jednoduchý

z parní fáze

komplexní

z parní fáze

standardní přídavek

X
X

vzorků (>5 ml), které obsahují vyšší koncentrace analytu,
množství analytu získaného ze vzorku neodpovídá lineárně
změně koncentrace. Kalibrační křivka je nelineární zvláště
u látek s vysokou distribuční konstantou. Lineární závislost platí
pouze pro nízké koncentrace. Protože koncentrace analytu
obvykle není známá, je lepší zachovávat velikost vzorku mezi 1 a
5 ml a používat stejný objem pro vzorky a kalibrační standard. Při
metodě ponoření vlákna do vzorku se doporučuje minimalizovat
prostor parní fáze ve vialce se vzorkem.
Získání shodných výsledků vyžaduje zároveň optimalizaci
desorpčních parametrů jednotlivých analytů, tj. teploty nástřiku,
hloubky vsunutí vlákna do nástřiku a desorpčního času. Po
optimalizaci podmínek sorpce je třeba stanovit odpovídající
postup pro získání přesných a správných výsledků kvantitativní
analýzy. Jsou doporučovány tyto postupy – externí kalibrace,
metoda interního standardu a nebo metoda standardního přídavku. Jednotlivé kroky při optimalizaci metody najdete v tabulce 4.
Důležité je uvážit skupenství vzorku, jde-li o plyn, nebo
kapalinu či tuhou látku. Nejčastějšími plynnými vzorky jsou
vzorky vzduchu získané při monitoringu životního prostředí,

pracovního prostředí, dechu apod. Jako příklad kapalných vzorků
můžeme uvést pitné a odpadní vody, minerální vody, ovocné
džusy, krevní vzorky, mléko, kávu, víno, pivo, rostlinný olej,
moč, sliny, mořskou vodu. Nejčastějšími tuhými vzorky jsou –
půda, sýr, bláto, tabák, zelenina, květiny, ovoce, léky, polymery,
barvy, vlasy, popel, rybí tkáň a řada dalších.
Dále je třeba posoudit komplexnost vzorku – tedy rozhodnout, zda se jedná o vzorek jednoduchý nebo složitou směs
látek. Jako jednoduché označujeme homogení vzorky s nízkým
obsahem organických látek a s nízkým obsahem pevných částic
(například pitná voda, vzduch). Za složité se považují vzorky
obsahující široké koncentrační rozmezí organických látek či
vzorky s obsahem pevných částic. Dále jsou jako složité vzorky
označovány také např. vzorky obsahující lipidy, proteiny nebo
další složky, které mohou interferovat na vlákně (například
biologické tekutiny, mléko atd).
V dalším kroku volíte metodu vzorkování – z parní fáze nebo
ponořením do kapaliny. Toto rozhodnutí je ovlivněno
fyzikálně-chemickými vlastnostmi analytu.
Na základě vyhodnocení tabulky 4 můžete vybrat vhodnou
metodu pro kvantitativní stanovení. V tabulce jsou metody

Obr. 3 Vliv doby extrakce na množství sorbovaného analytu
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uvedeny s rostoucí náročností – od externí kalibrace až po
metodu standardního přídavku.
Pro zlepšení přesnosti a správnosti získaných výsledků se
doporučuje pečlivé sledování dodržování času (viz obr. 3),
teploty a způsobu vzorkování.
LITERATURA
Uvedené citace nejsou k dispozici v Sigma Aldrich s.r.o.
Zájemcům může firma Sigma Aldrich Praha nabídnout
kompletní rešerši.

1. Arthur C. L., Potter D. W., Buchholz K. D., Motlagh S.,
Pawliszyn J.: LC-GC 10, 656 (1992).
2. Arthur C. L., Killam L. M., Motlagh S., Lim L., Potter D. W.,
Pawliszyn J.: Environ. Sci. Technol. 26, 979 (1992).
3. Arthur C. L., Pratt K., Motlagh S. Pawliszyn J.: J. High Res.
Chromatogr. 15, 741 (1992).
4. Arthur C. L., Killam L., M., Buchholz K., Potter D., Zhang Z.,
Pawliszyn J.: Environ. Lab. 1992 (Dec.)/1993 (Jan.), 10.

MARKUSHOVY STRUKTURNÍ VZORCE (Markush Structures)
PAVEL DRAŠAR

Markushových struktur (zápisů) je v tom, že např. v patentech
může být relativně přesně popsána často velmi široká skupina
strukturních vzorců bez nutnosti každou jednotlivou přesně
specifikovat či nakreslit.
Z nejvýznamnějších chemických editorů struktur se otázkou
implementace Markushových vzorců začaly zabývat skutečně
jen ty nejpřednější. Společnost ACD implementovala plně do
verze 6.0 programu ChemSketch řádnou možnost pracovat
s Markushovými vzorci4, přičemž verze 5.0 je dovede nakreslit,
ale nerozezná je v plné míře5. CambridgeSoft zatím neposkytuje
možnost zacházení s Markushovými vzorci, i když je dobře
nakreslí, modifikoval nicméně svůj ChemDraw Pro Plugin tak,
že je schopen exportovat query formát ve tvaru kompatibilním
s „Markush DARC query features“6. Podobně ISIS Draw umí
vzorce jen nakreslit. Nezachází s nimi jako se sloučeninami, ale
jako s addukty.
Je nabíledni, že se podobnými strukturami začnou zabývat i
chemické programy pro předpovídání chemických, fyzikálních a
biologických vlastností tak, jako dnes jejich „batch“ verze a
zpracují vždy celou knihovnu podle Markushova zadání.
LITERATURA
1. Markush E.A.: US Patent 1 506 316 (1924).
2. Austin R.: PIUG North East Workshop, October 16th 2001,
FIZ Karlsruhe, http://www.stn-international.de/training_center/chemistry/piug1.pdf, 7. 8. 2002.
3. Simmons E. S.: Markush Structure Searching Over the Years,
ACS National Meeting, August 1999, http://www.lib.
uchicago.edu/cinf/218nm/paper42/index.htm, 7. 8. 2002.
4. http://www.acdlabs.com/products/chem_dsn_lab/chemsketch/,
7. 8. 2002.
5. ACD/ChemSketch 5.0 pro MS Windows, Uživatelská
příručka - Kreslení chemických struktur a grafiky, SciTech
Praha, 2002.
6. http://www.cambridgesoft.com/about/pr/NimesPR3English.
html, 7. 8. 2002.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 166 10 Praha 6,
drasar@uochb.cas.cz
Příběhy vynálezců, kteří se za své kariéry nedočkají uznání a
jež docení až generace následující, jsou časté. Jedním takovým
chemikem byl Dr. Eugene A Markush z USA, který v roce 1923
napsal patent nárokující metodu přípravy pyrazolinových barviv
použitelných pro vlnu a hedvábí1. Patent nárokoval skupinu
pozůstávající z anilinu, homologů anilinu a halogenem substituovaný produkt anilinu. Takový nárok se zdál velmi široký,
nicméně patent byl udělen o rok později.
Vzhledem k nutnosti použít v databázích umožňujících
prohledávání podle částečných struktur i skupinové vzorce
oživila patentová a abstraktová literatura, používající elektronické prostředky, myšlenku „substituovaného anilinu“ a spojila
již dlouho užívaný vzorec s nespecifikovanou vazbou (I)
s Markushovým jménem. Dnes se o takových „dotazech“ běžně

Br
CH3
I
hovoří v literatuře u firem jako jsou CAS (MARPAT), FIZ, STN,
Derwent (World Patent Index Chemical Fragmentation Codes),
INPI Merged Markush Service (MMS), aj.2–4
Markushův strukturní vzorec je v současnosti chápán3 jako
látka či substituent, činidlo či jiný materiál, které jsou popsány
tak, že se skládají ze skupiny specifikovaných látek. Specifikovaná látka pak může být prvek, chemická sloučenina, (struktura), funkční skupina, skupina chemických struktur (jako aryl či
alkyl) či skupina substituentů (jako ester) aj. Význam těchto

Ze života chemických společností
Ohlédnutí za 54. sjezdem chemických společností
Skončil 54. sjezd chemických společností a po týdnech
starostí a spěchu přišly pořadatelům vhod prázdninové měsíce.
A to nejen k tomu, aby si mohli odpočinout, ale také se s nadhledem za sjezdem ohlédnout. Co bylo na sjezdu jiné než na
předchozích, kam se ubírá vývoj a budoucnost sjezdů českých a
slovenských chemických společností?
První věc, o které bychom chtěli napsat, bylo aktivní zapojení

informačních technologií jednak v období příprav, ale také při
vlastním průběhu sjezdu. Mnozí zřejmě prohlásí, že je to součást
logického či módního trendu, že by se to dalo pokládat za samozřejmost v době, kdy je společnost saturována počítači a kdy
počítačové technologie by měly umožnit problémy spojené se
sjezdem řešit mnohem snáz a na podstatně vyšší úrovni. Něco
jiného jsou však všeobecné proklamace a něco jiného znamená
věci realizovat. A to už není tak jednoduché, pokud cesta ještě ani
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zdaleka není prošlapaná. Pořadatelům 54. sjezdu se podle našeho
názoru podařil viditelný krok kupředu. Bylo to zejména díky
zapojení malého, leč velmi produktivního kolektivu mladých
pracovníků a postgraduálních studentů. A tak základ organizačního zázemí sjezdu měl podobu počítačů a internetu.
Informačním centrem zájemců o účast se stala především
webová stránka sjezdu, podle okamžitých požadavků průběžně
aktualizovaná, doplňovaná a obměňovaná. V prvním období byly
jejím obsahem nejzákladnější informace týkající se termínu
sjezdu, místa konání a garantů jednotlivých sekcí sjezdu. Později
přibyly požadavky na prezentace a jejich abstrakty, program
sjezdu a orientační náčrty přístupových tras. V neposlední řadě
webová stránka umožnila prezentovat i sponzory, kterým sjezd
vděčí za finanční zabezpečení. Ano, dalo by se říct, že webovou

projevily také při vlastním průběhu sjezdu, registrací počínaje.
Není dnes už překvapující, že stále více přednášek je prezentováno s pomocí počítače, a tento trend se samozřejmě nevyhnul
ani 54. sjezdu. Co ale ještě úplně samozřejmé není, je převádění
většiny informací do digitální podoby a tím získání možnosti
různorodého operativního využití. A tak se například fotografická dokumentace sjezdu realizovala z převážné části
elektronicky. Na nástěnce sjezdu jsme pak už odpoledne mohli

vidět fotografie z dopoledního programu. Také proto si každý
účastník může snadno „pořídit“ jakoukoli z fotografií vystavených na webové stránce sjezdu.
Fotografická výstavka nedokáže samozřejmě tak dobře
kopírovat odbornou úroveň sjezdu jako doprovodné společenské
akce. Pořadatelé se snažili, aby se účastníci vraceli z Brna domů
uspokojeni i po této stránce. Proto pro všechny zúčastněné
připravili koncert, na němž se představil Komorní orchestr
Bohuslava Martinů pod vedením Lubomíra Čermáka s vynikající
sólistkou Evou Dřízgovou-Jirgušovou. V programu zazněla díla
G. F. Händela, J. S. Bacha, B. Martinů a L. Janáčka. Koncert tak
nabídl kromě kvalitního uměleckého zážitku hudební díla autorů,
kteří byli spjati s jižní Moravou.
Součástí kulturního programu byl i večer ve společenském
zařízení v Čejkovicích. Organizátoři vybrali toto místo nejen
proto, aby se účastníci v tom nejpřirozenějším prostředí vinného
sklepa měli možnost přesvědčit, že na jižní Moravě zrají skvělá
vína plná chutí, přitahující jemnými vůněmi a zdobená jiskrou,

stránku má dnes kdekdo a jistě každá akce tohoto formátu, tak co
je zde nového? Klíčovým znakem webové stránky byl ovšem
v tomto případě posun k interaktivitě, která zajistila okamžitý a
bezprostřední kontakt účastníků a pořadatelů. Díky ní se daly
snadno od potenciálních účastníků získat potřebné informace, ať
již co se týče údajů o zamýšlené účasti, požadavků na ubytování,
doprovodných akcí, nebo příspěvků do sborníku abstraktů. Tyto
informace byly dále počítačově zpracovány a posloužily v plně
elektronické podobě při přípravě programu sjezdu, při sestavování technického zázemí sjezdu, při tvorbě databáze ubytování
a při jeho organizaci. Měly velký význam i při nezbytném, takřka
denním průběžném sledování ekonomiky sjezdu. Počítače pak
logicky sehrály výraznou roli při přípravě veškerých tiskových

ale také aby umožnili relativně velkému množství lidí setkat se na
jednom místě a přitom nebýt vázáni po celý večer „na jednu
židli“.
Společenská část sjezdu byla podtržena na jedné straně
zájmem města Brna, na druhé straně také zapojením chemických

materiálů sjezdu, ať už šlo o cirkuláře a s nimi spojenou korespondenci, jmenovky, tištěný program, či o nejdůležitější z nich –
sborník abstraktů přednášek a posterových sdělení.
Výhody elektronické podoby veškerých informací se potom
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společností sousedních zemí. O tom svědčí přijetí zahraničních
účastníků a garantů sekcí primátorem města Brna RNDr. Petrem
Duchoněm i účast reprezentace zahraničních chemických společností na sjezdu. K té patřili, mimo předsedkyně spolupořádající
asociace slovenských společností doc. Marty Sališové, také
předsedové chemických společností Polska (prof. Jerzy Konarski), Maďarska (prof. Alajos Kálmán) a Slovinska (prof. Věnčeslav Kaučič). Evropsky laděného ducha sjezdu podtrhla i
úvodní plenární přednáška prof. Wolframa Kocha, reprezentanta
Německé chemické společnosti, přednesená pod názvem „The
European Perspectives for Chemistry and Chemical Societies“.
Přednáška ukázala některé směry formujícího se evropského
prostoru v chemii jako vědě i průmyslově důležité disciplíně.
Sjezd se konal v netradičním červencovém termínu. Jedním
z důvodů byl plný kalendář akcí v Brně v měsíci září. Na druhé
straně se tím zpřístupnil sjezd všem těm, pro něž je podzimní
termín plný jiných akcí, a tak se už léta nemohli sjezdu našich
chemiků zúčastnit. Přes neobvyklost termínu i přesto, že probíhaly oslavy výročí založení VŠCHT, se na sjezdu sešlo téměř 500
účastníků. Proto zvážení podobného termínu možná stojí za
úvahu i do budoucna. I s ohledem na to, co tvoří platformu sjezdů
a kam se ubírají. Pro některé oblasti chemie jsou sjezdy tradičně
klíčovými setkáními posouvajícími disciplínu vpřed. Pro jiné
chemické obory jsou sjezdy doplňkovou akcí konající se vedle
specializovaných menších sympozií. Ať už se jedná o první, či
druhý případ, sjezdy chemických společností jsou nezastupitelnou událostí, na níž se setkává chemická komunita jako celek,
a může tak dojít nejen k navázání mezioborových spoluprací, ale
i k formulaci obecnějších závěrů přesahujících dimenze jednotlivých specializovaných oborů.
A ještě jednu věc bychom chtěli zdůraznit. I když je na konci
naší úvahy, patří ke klíčovým, protože kopíruje možná obecnější
trend. Sjezdy chemických společností se stávají platformou, na
níž se setkávají mladí pracovníci, a zejména doktorandi. Ti mají
největší potenciál překonávat bariéry jednotlivých oborů a vytvářejí si mnohdy kontakty přetrvávající léta.
Na závěr zbývá vyjádřit naději, že se organizátorům podařilo
vytvořit tvůrčí atmosféru pro příjemné jednání, že i společenská
část sjezdu byla na odpovídající úrovni, že vyskytnuvší se problémy nebyly rázu podstatného a že účastníci sjezdu se vraceli domů
nejen spokojeni, ale také inspirováni pro další práci.
Jaroslav Koča a Jan Kmuníček

v klasických a fotochemických syntézách, asymetrické katalýze
a lékařství. Prof. Bałczewski je autorem nebo spoluautorem 42
vědeckých prací publikovaných ve významných mezinárodních
časopisech a dvou monografií. V roce 1997 byla jeho výzkumná
práce oceněna Cenou Prof. Kemuly Polské chemické společnosti. Přednášel na řadě evropských univerzit.
Piotr Bałczewski je místopředsedou Polské chemické společnosti a jedním z editorů jejího e-Bulletinu, je odpovědný za
mezinárodní aktivity PChS.
Udělení prestižní Hanušovy medaile je jak oceněním vědeckého přínosu Piotra Bałczewského, tak v sobě zahrnuje uznání
jeho příspěvku k velmi dobrým vztahům obou národních
chemických společností a jejich těsné spolupráci v evropských
chemických organizacích.
Vilím Šimánek
Významné ocenění českého chemika
Mimořádně významné výsledky vědecké a pedagogické činnosti Prof. Ing. Miloslava Frumara, DrSc., dlouholetého vedoucího katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemickotechnologické Univerzity Pardubice a současného vedoucího
Výzkumného centra „Nové a perspektivní anorganické
sloučeniny a materiály“ Univerzity Pardubice a Ústavu anorganické chemie AV ČR, a široký ohlas na ně byl v minulých
dnech oceněn vládou Francouzské republiky. Na návrh ministra
kultury pana Jacka Langa jej předseda francouzské vlády
vyznamenal řádem Rytíř Akademické palmy. Jmenovací dekret a
medaile byly předány Prof. Frumarovi na slavnosti, kterou
uspořádal ve středu 5. června na velvyslanectví Francouzské
republiky Jeho Excelence ambasador pan Philippe Coste.

Prof. Alajos Kálmán, nositel Hanušovy medaile
Je tradicí zahajovacích ceremoniálů chemických sjezdů
vyznamenat vynikající domácí a zahraniční chemiky za jejich
vědeckou práci Hanušovou medailí. Tuto významnou cenu
dostal na 54. sjezdu Asociací českých a slovenských chemických
společností 1. července 2002 v Brně maďarský chemik prof.
Alajos Kálmán. Jmenovaný se narodil 26. června 1935 v Rákoskereszturu. Vystudoval obor chemie na přírodovědecké fakultě
Univerzity L. Eötvöse v Budapešti. Vědeckou výchovu absolvoval na Chemickém ústavu Maďarské Akademie věd, kde také
obhájil doktorát chemických věd. Alajos Kálmán je vedoucím
oddělení rentgenové difrakce v Centrálním výzkumném ústavu
pro chemii Maďarské Akademie věd, profesorem krystalografie
na Univerzitě L. Eötvöse a od roku 2001 je členem Maďarské
akademie věd.
Hlavními vědeckými zájmy Alajose Kálmána jsou
rentgenová krystalografie sirných organosloučenin, jejich interakce a hypervalence, biologicky významné sloučeniny, jako
např. kardiotonické steroidy, tvorba a isostruktury krystalů
organických sloučenin. Je autorem nebo spoluautorem 377

Hanušova medaile Prof. Piotru Bałczewskému
Na 54. sjezdu Asociací českých a slovenských chemických
společností, konaném v Brně, byla udělena Hanušova medaile
polskému chemikovi prof. Piotru Bałczewskému, PhD. Jmenovaný se narodil 7. února 1955. V roce 1979 získal titul inženýra
na Technické Univerzitě v Łodži a ve vzdělávání pak pokračoval
v Centru molekulárních a makromolekulárních studií Polské
Akademie věd v Łodži, kde obhájil doktorát a habilitoval se.
V tomto špičkovém polském výzkumném ústavu vede Laboratoř
chemie organokovových sloučenin a přednáší organickou chemii
na Vysoké škole pedagogické v Częstochowé.
Předmětem vědeckého zájmu Piotra Bałczewského je chemie
organických sloučenin obsahujících fosfor a jejich použití v přípravě biologicky významných látek. Na toto téma navazují i
studie reakcí fosfonátových radikálů a jejich syntetické aplikace.
Dále použití hetero(O,N,S)organických a heteroorganokovových
sloučenin obsahujících prvky 4. vedlejší skupiny (Ti, Zr, Hf)
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vědeckých publikací a řady monografií. Za výsledky své
výzkumné práce obdržel řadu ocenění, z nich jmenovitě uvádím
Výroční cenu Maďarské akademie věd za chemii v roce 1975,
Zlatou medaili Maďarské vlády v roce 1986 a Maďarskou státní
cenu hraběte Istvána Széchenyiho v roce 1994. Přednášel na
mnoha světových univerzitách.
Prof. Alajos Kálmán je v současné době předsedou Maďarské
chemické společnosti a členem mnoha dalších významných učených společností. Aktivně pracoval v několika mezinárodních
vědeckých organizacích.
Udělení Hanušovy medaile prof. Kálmánovi je uznáním jeho
příspěvku ke strukturní analýze chemických sloučenin. Ocenění
v sobě zahrnuje také uznání jeho vědeckých a organizačních
aktivit v redakčních radách Journal of Coordination Chemistry,
Acta Crystallographica a v mnoha mezinárodních chemických
organizacích.
Vilím Šimánek

Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.
Předmětem vědeckého zájmu docenta Petruše je chemie sacharidů – syntézy mono- a oligosacharidů, amino- a nitrosubstituovaných derivátů, C-glykosylových sloučenin, glykomimetika, katalyzované izomerizace cukrů, chemisorpční
chromatografie sacharidů, nová rozpouštědla celulózy, chemické
modifikace celulózy a rozpoznávací mechanismy podmíněné
sacharidy. Výsledky jeho výzkumu jsou obsahem 78 původních
vědeckých prací publikovaných v respektovaných mezinárodních časopisech a 23 patentů. Z dalších aktivit doc. Petruše
uvádím jeho působení ve funkci sekretáře Vědeckého kolegia pro
chemii Slovenské akademie věd (1999–2000) a člena tohoto
Kolegia (od 1999). Je členem Vědecké rady Přírodovědecké
fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (od 1997), dále je
členem panelu expertů pro projekty 5FP-EU (od 1999) a členem
komise expertů pro chemický a chemicko-technologický
výzkum slovenské Vědecké grantové agentury (1991–1993,
1996–2002). V letech 1995–1999 byl výkonným redaktorem
Chemical Papers, v současné době je členem redakční rady
tohoto časopisu a periodika ARKIVOC.
V roce 1996 byl zvolen členem předsednictva Slovenské
chemické spoločnosti a od loňského roku je jejím předsedou. Je
také místopředsedou Divize organické chemie SCHS.
Ladislav Petruš patří k akademickým pracovníkům, kteří
dokáží spojit náročnou výzkumnou práci v laboratoři s výukou na
vysoké škole a aktivní činností v učené společnosti. Je jedním z
těch slovenských chemiků, kteří měli a mají rozhodující podíl na
velmi dobrých odborných vztazích mezi Slovenskou chemickou
společností a Českou společností chemickou. Nejvyšší ocenění
ČSCH „Čestný člen“ bylo uděleno do správných rukou a plně
vyjadřuje úctu ČSCH k celé dosavadní činnosti Ladislava
Petruše.
Vilím Šimánek

Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc. čestným členem České
společnosti chemické
Na slavnostním zahájení 54. sjezdu Asociací českých a
slovenských chemických společností, které se konalo 1. července
2002 ve sněmovním sále nové radnice statutárního města Brna,
bylo uděleno čestné členství České společnosti chemické doc.
Ladislavu Petrušovi. Jmenovaný se narodil 14. října 1950 ve
Velkém Šariši na Slovensku. V roce 1974 získal titul inženýra na
Slovenské technické univerzitě v oboru „Chemie a technologie
sacharidů“. Svou další profesní kariéru spojil s Chemickým
ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě, kde pracuje jako
vedoucí vědecký pracovník. V současné době je detašovaným
národním expertem Evropské komise pro koordinační iniciativu
COST, kde působí jako vědecký sekretář. Externě přednáší na

Členská oznámení a služby
Novotného lávka pod vodou
Jak vidíte na fotografii, voda zaplavila téměř celé přízemí
budov na Novotného lávce. Chemické společnosti, které tam
sídlí, přišly na několik týdnů o možnost komunikace se svými
informačními zdroji a jsou odkázány na improvizaci. Omlouvají
se tudíž všem, kteří pocítí tento neblahý jev na své kůži. Všichni

funkcionáři, zaměstnanci i aktivisté společností dělají vše proto,
aby se negativní dopad minimalizoval. Děkují tímto všem
členům a příznivcům za pochopení a shovívavost. Vzhledem
k tomu, že na Novotného lávce byla vypnuta elektřina, byla
vytvořena nouzová adresa pro e-mail chem.listy@centrum.cz.
Nouzově je možno použít telefon 0728-664-552. Adresa
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csch@csch.cz funguje (s krátkým výpadkem) bez vážnějších
problémů, začíná fungovat i doména csvts.cz. Vodou byli
zasaženi nejenom zaměstnanci a funkcionáři společností, ale i

řada významných kolektivních členů. Za všechny alespoň pohled
na kanceláře společnosti Sigma-Aldrich, s.r.o. Praha.
pad

Chemik na studiích, cestách
Náš člověk opět v USA
Psali jsme již několikrát o tom, co čeká našeho chemika
v jedné z velkých zemí. Situace se malinko změnila pod vlivem
syndromu 9/11, takže stojí za to podívat se na současnou stránku
věci. Je nutno zdůraznit, že to, co dostane cestovatel do pasu, není
americké vízum, ale oprávnění o vstupní vízum pracovníka
imigračního úřadu po příchodu na hranice USA požádat. Každý
cestovatel se stává podezřelou osobou a může být nejen svlečen,
zut, prohledán, ale i podroben křížovému výslechu. Jsou však i
rysy kladné. Pokusíme se je oboje rozvést podrobněji.
V USA platí papírové peníze, na kterých mají státníci malé a
velké hlavy. Ty s hlavami malými sice stále platí, ale nemusí být
směnitelné mimo USA. Směnitelné nejsou bankovky pokreslené,
popsané či zabarvené; takto poznamenané bankovky ve zdejších
bankách zdvořile odmítněte. Ne, že by se jimi nedalo platit
v USA, ale po návratu zpět vám je nemusí banka vzít. Oproti
minulosti se pravděpodobně ve velké samoobsluze nesetkáte
s problémem udat stodolarovku. Plastikové kartičky ale platí
téměř všude.
Stále platí, že se v USA lze najíst velmi lacino. Současná
cestovní krize nutí motely a hotely stále více nabízet alespoň
kontinentální snídani zdarma. Vyberte si podle toho. V tomto
časopise mnohokrát doporučovaná linie motelů Super8 má
„snídani“ téměř zákonitou. Navíc, pokud si náš cestovatel koupí
při prvním přenocování VIP kartu, dostane pak po jejím
předložení všude na Super8 10% slevu. Jídlo v samoobsluhách
sice trochu podražilo, ale dá se pořídit velmi levně, stejně jako ve
fast food restauracích, kde se u Číňana, Japonce či Mexičana lze
najíst již za $4; pomíjím hamburgerovny, kde lze dostat jeden
hamburger za $ 1/2 – 1. V restauraci lidového typu pak lze
povečeřet královsky od cca $8 (čínský bar sněz, co můžeš) až
k $15 za 3/4 kilového raka či 14-uncový steak; v samoobsluze ale
koupíme celé upečené kuře za $6. Steak chodí se salátem či
polévkou a příkrmem inklusive, což už je i pro Čecha docela
zkousnutelné; při současných dietách $50/den to je i únosné.
Vždy se však raději přesvědčete o cenách předem. Oproti
zakořeněnému zvyku o spropitném, nemusíte se stydět je nedat
(pokud si je nenaúčtují sami), pokud nejste vysloveně nadšeni.
Zase ale můžete klidně povečeřet 4 krůtí párky a chleba za cca $1.
Chleba se v poslední době dostane docela obstojný v každé větší
samoobsluze (French bread). Nákupy v samoobsluhách velmi
často zlevní legitimace preferovaného zákazníka (požádejte o ni
vždy, když u cenovek uvidíte slevu pro majitele karet (savings
card price); do žádosti napište uliční adresu motelu bez firmy a
telefon tamtéž. Pivař si ani v krámě moc neužije, slušné pivo
(např. S. Adams, či Mooshead) přijde na $1/0,3 L; k pití není
skoro nic pod $1/plechovku, ještě tak Coors. Jako limitně
poživatelná piva lze označit piva z řady Milwaukee. Káva není
k pití (a když, tak je moc drahá, např. Starbucks Caffee); radši si
ji uvařte z rozpustné kávy. Čaj je jiný, než jsme zvyklí, limonády
moc sladké. Všude je ale v restauraci ice-water zdarma anebo
v mallech a obchodních domech fontánky.
Cena cestování je drobný problém. Počínaje letenkou, kdy

nejen že se společnosti hroutí, omezují služby a jídlo, ale i laciné
letenky. Laciné letenky se dnes vyskytují již jen tam, kde to
vyhovuje společnosti. Půjde to ještě dále, neboť místní obyvatelstvo na kratší vzdálenosti již letecky téměř necestuje pro
obstrukce a investovaný čas znásobený absencí jakéhokoliv
občerstvení v letadle a často ztracenými zavazadly. Místní doprava se zahustila a zlepšila, ale lístek stojí $1–2, případně
celodenní $6, týdenní pak $15. Společnosti půjčující auta mají
problémy, jejich kapacita je využita pod 50 % a některé se hroutí.
AVIS a Hertz stále mají vcelku výhodné slevy pro členy ČSCH.
Při půjčení auta je nutno pamatovat na to, že pokud cestovatel
neuzavře dohodu o odpovědnosti za zničení či ztrátu, tzv. LDW
(cca $10/den), může hradit celé auto. Podobně pak pokud neuzavře dodatečnou pojistku proti škodě (tzv. ALI, cca $10/den),
může mít problémy. Jinak lze se slevou pro členy ČSCH pořídit
týdenní výpůjčku auta za cca $280. Drahým problémem může
být parkování (i $10/h). Benzin stále znamená i při ceně až $2/gal
minimální zatížení. Stopem se jezdit rozumně nedá, vlakem
skoro také ne. Autobus je řešení, při dvou až třech cestovatelích
je však auto již ekonomičtější.
Pokud vám v letadle ztratí zavazadlo, okamžitě při jeho
reklamaci zjistěte zda a za jakých okolností vám mohou uhradit
výdaje za hygienické potřeby a prádlo (obvykle po 24 h,
$25/den).
K bydlení jsme již zaznamenali doporučení řetězce Super8
(www.super8.com) a jeho programu VIP. Členové ACS mají
15–30 % slevu i u dalších hotelů (Travelodge, Howard Johnson,
DaysInn aj.). Noc v motelu lze pořídit od $50 za místnost (1–4
lidi). Často je kombinace motel + půjčené auto lacinější než hotel. Přináší i svobodu ve stravování, protože v nóbl hotelu si
nesmíte vypít ani vlastní pivo na pokoji. Zajímavé je, když
v motelu mají na pokoji kávovar (in-room caffee). Pak si
cestovatel může uvařit v nouzi i číňanskou nudlovou polívčičku
$1/10 ks. V motelech mají často i pračky a sušičky (prášek se
koupí v recepci).
Cestovatel ví, že i když dnes není záchod na nádraží či u
McDonalda zadarmo, najde se skoro v každém obchodním domě.
Dostáváme se k odborné akci. „Obchodní“ jednání a zejména
přednáška se stěží obejde bez kravaty, často je vhodný i oblek
(v řadě podniků je i vyžadován „Jacket required“). To, co si může
dovolit Američan (havajská košile a krátké kalhoty), nemusí být
tolerováno jako seriózní chování u našeho cestovatele. Snadno
však lze dnes poukázat v takovémto oblečení na to, že litujeme,
ale že nám letecká společnost zase ztratila kufr.
Odborná akce nemusí být nic laciného. Jednak se odehrává
v nejlepším hotelovém komplexu, vložné stojí $300 a nedostanete za něj nic než jmenovku. (Nic si z toho nedělejte, firmy
za účast na připojené výstavce zaplatí klidně 15 tisíc dolarů a
ještě se tam nevejdou). Za abstrakta zaplatíte krvavých $50 i více
a příspěvek, který jste museli odeslat k posouzení půl roku
dopředu, v nich ani nenajdete a není o tom ani s kým diskutovat.
Na druhou stranu akce začíná bez milosti v 8 hod a končí v 10
večer. Bez registrace na akci neproniknete, protože syndrom 9/11
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nutí bezpečnostní služby kontrolovat přicházející. Uslyšíte
skvělé přednášky, ale i tlachaly a zaklínače hadů.

Stejně ale to stojí za to, protože „takovej cvrkot“ se hned tak
nevidí.
pad

Z vědeckých, odborných a zahraničních společností
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze oslovuje své
absolventy
VŠCHT Praha se s otevřenou náručí obrací ke všem svým
absolventum, těm právě čerstvým i pamětníkům, aby s nimi
navázala a dále udržovala pravidelný kontakt. Lze se jednoduše
ohlásit prostřednictvím webových stránek, e-mailem, telefonicky, faxem i poštou.
VŠCHT Praha se v mnoha ohledech razantně mění. Její
pohled se upírá k příští aplikaci nejnovějších poznatků chemické
vědy, technologických i manažerských postupů. Nová komunikační strategie ji pak více otevírá veřejnosti, a to, vedle svých
absolventů, firemní sféry, domácích i zahraničních odborných
kruhů, i veřejnosti laické. Tato priorita je službou chemickým
oborům a má sloužit jejich, tolik potřebné, popularizaci.
Spojení s absolventy je zdrojem cenných informací, dnes
aktuální právě při sestavování nových studijních programů.
Jejich intenzivní slaďování se zkušenostmi absolventů a s požadavky praxe zásadně zvyšuje předpoklady pro kvalitní uplatnění
příštích absolventů VŠCHT Praha v praxi.
Absolventi VŠCHT Praha jsou na jedné straně špičkovými
odborníky, na druhé straně také lidmi, zpravidla velmi společenskými. Připravovaný klub absolventu VŠCHT Praha má
pomoci informovat o dění na jejich Alma Mater, ale především

bude sloužit jejich vzájemnému setkávání. V první fázi bude
prostředníkem e-mailový bulletin, v další fázi na něj naváže řada
dalších aktivit.
Registrace absolventů VŠCHT Praha je možná některým
z následujících způsobů: vyplněním jednoduchého formuláře na
www.vscht.cz/obsah/ruzne/absolventi/registrace.html,
nebo
ohlášením se ing. Petře Houserové z informačního oddělení
VŠCHT Praha e-mailem na adresu: petra.houserova@vscht.cz,
telefonicky 24354159, faxem 24355018 nebo poštou na adresu
VŠCHT Praha, Informační oddělení, ing. Petra Houserová,
Technická 5, 166 28 Praha 6. K registraci nejsou požadovány
žádné zneužitelné osobní údaje, pouze e-mailová adresa,
alternativně jiné spojení.
CEFIC Responsible Care Status 2001
Evropská agentura CEFIC publikovala zprávu o uplatňování
požadavků „Responsible Care“ v Evropě a členských státech.
Tento celoevropský program přinesl za posledních 5 let
významná snížení smrtelných úrazů, nemocenské doby a emisí
do životního prostředí (o 17 až 58%, podle sledovaných faktorů).
Při vzrůstu celkové výroby o 30 % stoupla spotřeba paliv jen
o několik procentních bodů a emise CO2 dokonce klesly.
Podrobný materiál je k dispozici v sekretariátu Asociace.

Evropský koutek – European Column
Po dohodě řady evropských chemických společností bude v
národních časopisech vycházet oddíl v anglickém jazyce,
přinášející „mezinárodní aktuality“.

positive perception of science and technology - and that science
is seen as remote from some sections of the population.
Industrial hazards and ethical issues are widely highlighted in
the media, raising questions and reinforcing the public′s desire
for progress to be more closely monitored and possibly, in some
quarters, restricted.
Stereotypical images reduce the diversity of resource available to scientific enterprise. In particular, the attractiveness of
science careers to young people needs to be enhanced to arrest the
dramatic decline in numbers studying science at all levels and entering industry. In addition, effort is required to address the gender balance in science and technology.
It is clear that Europe would benefit from a concerted effort
across the Member States to improve the European public′s ability to appreciate the scientific and technological issues of the day
and to motivate them to become more involved with science as an
important part of European culture.
The EU Commission has recently issued its Science & Society Action plan (2002) with the aim to develop stronger and more
harmonious relations between science and society. Its objective
is to put into practice the ideas from the Lisbon summit, to contribute to the creation of the European Research Area (ERA) and
to add to the debate on European Governance and the future of
Europe.
It addresses three major themes:
* Promotion of scientific and education culture in Europe

Challenges and Opportunities from a Chemical Sciences Perspective
Zpráva ze zasedání AllChemE o vědě a společnosti, o které již
Chem. listy referovaly1 zpracovává závěry symposia v kondenzované formě tak, že považujeme za vhodné s nimi seznámit
čtenáře v plném znění.
The relationship between science and society is fundamental
to achieving the strategic goal set by the European Union in Lisbon: to become, by 2010, the most competitive and dynamic
knowledge-based economy in the world, capable of sustainable
economic growth with more and better jobs and greater social cohesion.
Every day, scientific and technological progress contributes
new innovations essential to our quality of life and international
competitiveness. However an opinion poll conducted by the EU
Commission to survey people′s attitude to science & technologies gives a mixed picture ranging from confidence to complete
lack of interest. This so-called ′October 2001 Eurobarometer ′
shows that 80% of European citizens believe that science will, in
the long term, conquer diseases such as cancer and AIDS and that
scientists enjoy a high level of public trust. Conversely the same
survey reveals that Europe′s citizens do not always have a very
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* Bringing science policies closer to citizens
* Putting responsible science at the heart of policy making
Many of the activities in the Action Plan will be implemented
through the Community RTD Framework programmes, as well
as via complementary projects and co-ordinated national initiatives.
A diverse range of experience is available to AllChemE to
consider these issues and supply views that can be incorporated
in planning for the new RTD Framework programme and other
initiatives.
We have examined five questions or statements to help clarify
our thinking:
* Society has increasingly high expectations of science; there
are however growing concerns about the social and ethical impacts of new developments and about the role of governments.
What can we do in this area?
* How do we explain the paradox that whilst it is a fact that
people are benefiting from advances in science, leading healthier
and longer lives, many are voicing their concerns about perceived
technological hazards?
* How do we promote a more rational public perception of the
risks of daily life and an understanding of the process of risk assessment, risk management and communication?
* Are there initiatives that the scientific community should
take to improve the public′s appreciation of science? Should we
change our employment practices, our teaching methods and
courses?
* How do we make Europe an attractive place for young scientists from the rest of the world?
The responses to these questions are wide ranging and often
overlapping in context. They can be summarised under six major
headings: The Use of Expertise; The European Skillpool, General Education, Risk Communication, Involving the Public and
The Ethical Dimension .
Responsible science must be seen to be central to decisions
taken by politicians and governments. In order to counter the mistrust of actions taken by decision-makers, there needs to be a climate of greater transparency.
Good communication of the benefits of scientific development is not a key strength of the scientific community. Consequently the media can influence the public by focussing on the
risks of scientific development and put pressure on decisionmakers to minimise both real and perceived risk and reject new
scientific developments. Policy makers at the highest level need
to be able to develop a dialogue with the scientific community in
order to improve their knowledge and be in a position to take
well-informed decisions based on that knowledge. AllChemE,
through its network of chemical societies, researchers and industry, is in a good position to help the European Commission improve the delivery of scientific support to policy makers. This
could be achieved by:
* a concerted programme by industry, academia and chemical
societies to influence and inform politicians about the benefits of
current and future chemical sciences & technologies.
* collaboration between decision-makers in government and
scientists on development of a better understanding of the balance between the benefits and risks of new scientific developments.
To establish the European Research Area we need to raise the
profile of science in the media; stimulate the spirit of enterprise in

young people; and whet the appetite of the best young people to
pursue careers in science. We will only achieve these aims if Europe provides the best education and research facilities led by internationally acclaimed researchers leading to good career paths
for scientists.
Making Europe attractive for young scientists from the rest of
the world needs to be considered against the background of the
changing demographics within Europe. In most European countries populations are ageing. This points to the need to extend
working lives and/or encourage migration of workers to sustain
their economies.
Encouraging migration into Europe will need to balance with
commitments to help emerging economies to develop. However
to sustain European economies, it is likely that many of the migrating workers may need to be encouraged to become domiciled
raising issues of selective immigration.
Clearly compromise and flexibility in approach will be
needed as will strategic planning at an European level. To facilitate this better, forecasting will be needed on the supply/demand
for scientists and engineers. This is an area where AllChemE is
well placed to take a leading role.
Conversely it is possible that companies and other researchbased organisations will be tempted to move R&D operations to
areas of the world where the supply of scientists and engineers is
plentiful and perceived operational costs are lower. The business
and regulatory environment within Europe will impact on these
decisions and AllChemE can advise on issues relevant to the
chemistry community.
It should be emphasised that mobility of scientists into and
out of Europe, exchanging ideas and promoting networks is an
essential part of advancing science. The crucial issue is to ensure
that a steady state situation is set up with European centres of excellence that can support the European economy and encourage,
develop and support young European citizens to take up science
and technology based careers. This is a critical area for
AllChemE to offer advice.
The most important factor for attracting incoming scientists is
the international reputation of European research groups and universities. Europe needs to promote the best educational systems
and the highest quality research environment in the world. This
includes the provision of first class facilities, attractive salaries
for ′leaders in the field′ and a supportive research and working
environment. The establishment of the European Research Area
is an important step towards this goal.
The best point at which to attract scientists from outside Europe is at the postgraduate student stage. Europe needs to help
both universities and companies to recruit students at this level.
AllChemE is well placed to coordinate such activities for the
chemical sciences.
Specific suggestions for actions to attract scientists into Europe include:
* Promoting current scientific successes and excellence in
Europe. AllChemE should be used to champion worldwide the
excellence, and first class reputation of the European educational
institutes, EU research & technology and chemical companies
based in Europe.
* Using AllChemE members to advise on reducing bureaucratic barriers to attracting scientists, for example fast track entry
for scientists into Europe.
* Using AllChemE to promote collaboration between univer-
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sities and companies to attract scientists into Europe
* Ensuring that salaries/grants are competitive in global terms
and that employment conditions are flexible to provide attractive
career options for scientists who wish to take career breaks for
child care or other reasons.
* Using AllChemE networks to open up student research
grants to European and non-European citizens alike.
* Providing incoming scientists with help on cultural adjustment at a local country/province level, where appropriate, as well
as an European level.
There are opportunities to encourage European scientists who
are currently based outside Europe to return. These internationally renowned scientists are likely to be attracted back by high
quality infrastructure and competitive salaries. The measures
outlined should also promote more European students to take up
advanced studies in science.
There is considerable concern and lack of understanding
about the underlying reasons why the best young people are rejecting the sciences and engineering as subjects of first choice for
their university-level studies. A workshop run by AllChemE in
1998 postulated a mixture of “Emotion (concern for the environment), education (how and what we teach) or economics (jobs) ”.
Young people may be concerned that decision makers do not appear to accept or value the scientific conclusions reached by scientists and consequently feel that the status of such professional
activity is undervalued. It may also be that interest in the sciences
begins to drop off at an earlier stage in secondary school education.
We know that the declining interest among young people to
take up a carreer in chemical sciences and technologies is shared
by all sciences and engineering. Therefore the problem should be
addressed in a cooperative manner involving industry, universities, the science base and society.
An important factor seems to be the status and the continous
(life-long learning) training of science teachers. The quality of
teaching in science needs to be maintained at a high level
throughout Europe. To do this science teaching needs to be able
to attract some of the best science graduates with excellent communication skills.
Some industrial companies – like Bayer AG at their
Uerdingen site – invite high school students and their teachers
into the company on a regular basis. The visitors can see the daily
work in the labs and at production plants and get a good first impression about Chemistry in Industry. Bayer offers jobs where
pupils and students can work during their school holidays. Furthermore special courses for schoolteachers are provided to support them in their educational work. These initiatives should be
promoted as examples of best practice within AllChemE and beyond.
The new electronic communication tools such as multimedia
and internet provide interesting and promising options for promoting science. Internet chatrooms are a very efficient way of
communicating between different groups in universities, schools,
industry or public institutions. Advantages are that geographic
distances are no longer a barrier and pupils can be individually
mentored by graduates from both industry and academia.
To help improve public opinion there needs to be better communication of scientific ideas at schools and to the public at large.
Science education should be introduced at the elementary level.
Educational programmes at secondary level should be reviewed

and focused on the application of science as a toolbox providing
solutions rather than as a ′dry′ theoretical subject.
A society based on the use of high technologies can only prosper if its people (public, politicians, and workforce) are scientifically aware. AllChemE, together with European networks in
other disciplines, can help the Commission provide Europe with
a scientifically literate population. This can achieved by:
* Improvement of the information sources for teachers. This
is of particular importance for elementary school pupils as we believe that science should be introduced early to the curriculum.
Information resources should focus on current major issues that
are relevant to each age group.
* A survey of young school pupils, aged 10-14, on the reasons
why they opt to continue to study science (or not) at school in order to understand fully the motivation of young people.
* Industry-run courses for young people during school holidays as a means of promoting appreciation of the value of a career
in chemical and related sciences - a kind of science camp with
genuine job experience.
The reasons for the apparent adverse opinion on many new
technological advances are complex. A perception of little benefit from a development, either because no benefit is recognised or
the benefit is not regarded as important, is one factor. A perception of high risk, either in the development itself or in the underlying scientific and industrial process, is another.
Two observations seem to be central to the perception of risk
in society: often the information given by the media on chemical
issues concerning safety is unbalanced; and the general public relies for its information on the media.
Moreover, there seem to be contradictory views on risk. Politicians talk about ′no risk′, whereas industry must ′manage risks′.
The latter implies that ′no risk′ is not possible. The acceptance of
the public of risks depends on its application. For instance, in Europe consumers act against food stuff originating from genetically modified organisms (GMOs), whilst apparently accepting
the use of GMOs for the production of pharmaceuticals.
Individuals seem to be not consistent in their choices: people
tend to sunbathe too long, but are worried by microwave radiation in the kitchen or from mobile phones. The public perceive
natural products as inherently safe, but synthetic products are
perceived as unsafe.
The public reacts emotionally to risk, instead of rationally. In
general, it can be said that the general public does not understand
science; and, the general public does not understand risk assessment at all. This lack of understanding leads to a feeling that they
are not in control and to anxiety. AllChemE suggests the adoption
of the following educational proposals to improve understanding
of risk:
* Both in elementary and secondary school a basic understanding of risk assessment should be part of the curriculum. At
least the notions of ′probability′ and ′consequences′ and their relevance should be understood.
* At university, risk assessment should be part of the curriculum for all science studies, and perhaps as general studies for all
students. In this way, knowledge about risk assessment will disseminate gradually to all parts of society. A good example is Rumania, where around 80% of the present generation of science
students will receive education on risk assessment.
* In education, examples that are close-to-home will have the
best impact for learning. In addition, at all educational levels,
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more attention should be given to the properties, handling and realistic risk assessment of common chemicals used in daily life.
* Internet will become the preferred information source for
young people. This medium is recommended to launch informed
discussions on various topics related to risk perception to enable
interested parties to express their views. This approach has the
advantage of a two way communication - all parties are provided
with an opportunity to learn from each other.
AllChemE is able to supply information and advise on course
materials on risk.
Communication of science to the general public should take
the form of a dialogue, focusing on the benefits science has
brought to our quality of life. However we should be open and
honest about risks involved in technology. Communication of
risk should include how the risk will be managed and the risk itself should be related to common everyday risks that are easily
understood.
Any communication has to be appropriate using terms and expressions that are commonly understood. Science needs to be
translated into everyday language and it needs to be delivered via
channels that have a mass audience.
In the Eurobarometer 2001 survey almost two - thirds of people indicated that they preferred to “watch television
programmes on science and technology rather than read articles
on this subject”. With an elderly audience radio is a preferred medium, whilst the internet is most favoured by young people and
students. The challenge is to provide high quality and accessible
content for all these channels.
The content should demonstrate the cross-disciplinary nature
of modern science and emphasise the positive links between science and society - science is a human activity.
It is suggested that the European Commission provides grants
for television programmes featuring European science. The television programmes should be short and accessible to general
public, appropriate for broadcast at prime time, possibly presented by well-known and articulate scientists and promoted for
broadcast by local and national television.
Several countries have established ′science week′ events.
Nearly all universities open their doors to visitors. Science theses
should be presented to the public and discussed. Public debates
about current scientific topics are to be welcomed and such
events should be encouraged.
“Science buses” can be used to demonstrate specific scientific
topics in an open and transparent way. In Germany for example
several buses have demonstration kits on board that show examples of biotechnology related research work. These roadshows
are very popular and bring science to the public again allowing
debate and dialogue.
The language of science is an issue. The scientists′ way of
presenting their results focuses on a scientifically educated audience or even on specialists, in the specific fields. Even between
scientific disciplines effective communication can be an issue
due to different terminology.
It is important that the public understands the consequences
that the latest scientific results may have for their daily life. Science policy should therefore be transparent to the general public
and should be as easy to understand as possible. The current
Framework Programme provides good examples of this such as:,
“the car of the future” and similar project titles which relate to potential outcomes and/or benefits, rather than the actual science.

Policy-making is very strongly influenced by the media. Bad
news sells news and therefore journals and TV shows often overdramatise events, for example mad cow disease/ BSE. Many
journalists that report on extraordinary events like environmental
accidents, fires etc. do not have scientific backgrounds.
AllChemE is supporting initiatives such as the VEGA Science Trust (http://www.vega.org.uk/first.html), Chemistry for
Life (http://www.chemforlife.org/), Kids & Science (info:
specs@specs.net, which provide easy access to understandable
scientific information. AllChemE recommends that such initiatives should be promoted and supported by the EU commission
as a contribution to its endeavour to create a knowledge-based society.
The ethical responsibility of science is a clear issue.
AllChemE can help the Commission in its aim of promoting
awareness of ethical responsibility. The Federation of European
Chemical Societies, for example, has approved a code of conduct, whereby individual members of all its 50 societies have a
duty to:
* have special regard at all times to the public interest
* maintain the highest standards of competence and integrity
* conduct themselves honourably in the practice of their profession
* observe the provisions of the rules and regulations of the society
* promote the interests of the society and maintain the dignity
and welfare of the society.
AllChemE can help the science community, including industry and academia and the European Commission, to work together to improve the perception of scientific and technological
development. By raising the awareness among researchers of the
ethical dimension of their activities and the need for the highest
professional standards, we can create a strong basis for the European Research Area.
There is an ethical dimension underlying all activities to improve the public perception of science and technology. Science is
a tool for society, therefore the concerns of the consumer public
in a democratic European Research Area are paramount. It is important that a dialogue with the general public is opened and
maintained.
The key skill in communication is listening. In this, both politicians and scientists still have a lot to learn. Perhaps this should
be something to incorporate in the education of all scientists.
AllChemE(r) is an alliance of five organisations representing
chemists, chemical engineers and technologists in Europe: The
European Chemical Industry Council (CEFIC); Chairmen of the
European Research Councils Chemistry Committees (CERC3);
European Co-operation in the field of Scientific and Technical
Research: Technical Committee for Chemistry (COST); European Communities Chemistry Council/Federation of European
Chemical Societies (ECCC/FECS); and European Federation of
Chemical Engineering (EFCE). AllChemE(r) was formed in
1995 to co-ordinate the activities of the above organisations in order to promote chemistry, chemical engineering and the chemical
industry in Europe.
This memorandum for Policy - Makers collates the major
conclusions of a ′Science & Society′ workshop organised by
AllChemE in Brussels on February 27th, 2002 and attended by
almost 100 scientists and engineers from academia, research institutes and industry. Keynote lectures were given by Prof Sir
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Harry Kroto (Nobel prize winner) Prof Nancy Lane (Univ of
Cambridge) Dr Hartmut Fuhr ( Bayer AG), Dr Bernd Reichert (
EU Commission) Dr Paul van den Berg ( Univ. of Amsterdam).
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Osobní zprávy
Za profesorem Otakarem Červinkou
Zprávě, kterou poslala paní Alexandra Červinková na Ústav
organické chemie VŠCHT v Praze, že v pátek 24. května 2002,
čtyři dny po svých sedmasedmdesátých narozeninách, zemřel
v nemocnici v Brandýse nad Labem její manžel, pan Prof. Ing.
Dr. Otakar Červinka, DrSc., nemohl nikdo z jeho bývalých
kolegů, žáků a přátel uvěřit. Pan profesor Červinka o své nemoci
nemluvil a její závažnost si patrně ani on sám sobě nepřipouštěl.
Poslední léta trávil téměř pravidelně jarní období v plicním
sanatoriu ve Vyšším Brodě, aby překonal stále se zhoršující
dýchací potíže. Letos se mu to už nepodařilo.
Život a dílo pana profesora
Červinky bylo vzpomínáno
při jeho šedesátinách (Chem.
Listy 79, 1004, (1985)),
sedmdesátinách (Chem. Listy
89, 331, (1995), Bulletin
ČSCH 26, 34, (1995)),
pětasedmdesátinách (Chem.
Listy 94, 259, (2000) a Collect. Czech. Chem. Commun.
65(4), i-ix (2000).
Připomeňme si tedy jenom
několik mezníků z jeho života.
Narodil se v Lázních Toušeni,
kde jeho otec byl úředníkem
místního cukrovaru. Zde mladý Otakar brzy „načichl“ chemií a
k rozhodnutí studovat chemii nemalou měrou přispěl pan Josef
Topinka, profesor chemie na gymnáziu v Brandýse nad Labem.
Už jako student hodně experimentoval ve vlastní domácí laboratoři. Po maturitě v roce 1944 a po pracovním nasazení začal
studovat na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství
při ČVUT v Praze, kterou ukončil v roce 1949, načež nastoupil
jako doktorand profesora Rudolfa Lukeše na Ústavu organické
chemie. Doktorskou dizertaci o syntézách 1-methyl-2-hydroxymethylpyrrolidinu vypracoval v rekordně krátké době a v červnu
1950 byl promován doktorem technických věd. Zůstal na ústavu,
stal se asistentem a už od začátku své vědecké činnosti začal
prosazovat vlastní nápady, podložené intenzivním studiem literatury. Tak např. při syntéze nikotinu, zadané profesorem
Lukešem, použil místo doporučeného 3-pyridylmagnesiumbromidu tehdy zdaleka ne snadno dostupné 3-pyridyllithium a
syntézu úspěšně dokončil. Brzy publikuje své experimentální
výsledky samostatně: roku 1958 o stereospecifické syntéze
pseudoheliotridanu a o reakci Grignardova činidla s cyklickými
iminoethery. Své úsilí soustředil doktor Červinka na studium
enaminů a na enantioselektivní reakce. V obou oblastech dosáhl
vynikajících výsledků, o nichž mnohokrát referoval v naší
republice, ve Švýcarsku a v dalších zemích a které publikoval
v dlouhé řadě prací.
V polovině padesátých let byl doktor Červinka pověřen
profesorem Lukešem přednášením základního kurzu organické

chemie pro posluchače druhého ročníku. V roce 1960 se habilitoval na studiích o enaminech a začal přednášet nový předmět
o mechanismech chemických reakcí. V roce 1961/62 zastával
funkci proděkana fakulty chemické technologie. V roce 1968
obhajuje doktorskou dizertaci na svých stereochemických
pracích (DrSc.), stává se vedoucím katedry organické chemie
(1968/1972) a na vědeckých radách FCHT a VŠCHT je schválen
návrh na jeho jmenování profesorem (1969). S návratem
„normalizačních“, utužených politických poměrů nejen že nové
vedení VŠCHT neodeslalo na Ministerstvo školství návrh na
jeho jmenování, ale členové vědecké rady VŠCHT se roku 1975
dokonce usnesli návrh jeho profesury revokovat. Jmenování
profesorem organické chemie se dočkal až v roce 1990, spolu
s rehabilitací.
Docent Červinka se nenechal otrávit. Nadále intenzivně
vědecky pracoval, publikoval a přednášel. V roce 1970 se oženil
a spolu s manželkou vychovali tři syny. Do práce denně dojížděl
ze svého rodiště.
Podílel se autorsky na skriptech z organické chemie a
o reakčních mechanismech, monografii o stereochemii (přeložené do angličtiny a ruštiny), vysokoškolské učebnici organické
chemie (dosáhla čtyř vydání), mechanismů organických reakcí a
dvoudílné Chemii organických sloučenin. Samostatně vydal
monografii o enantioselektivních reakcích, později i anglicky.
Kromě toho sepsal pojednání o enaminech pro Cookovu monografii a do Katritzkého Advances in Heterocyclic Chemistry a
pro šestý svazek Methodicum Chimicum kapitolu o aziridinech a
azetidinech, nemluvě o řadě referátů v Chemických listech
věnovaných stereochemii, organickému názvosloví a dalším
tématům. Bohaté zkušenosti ze stereochemie, v níž byl u nás
profesor Červinka hlavním představitelem, zužitkoval také ve
spolupráci s farmaceutickým průmyslem.
Otakar Červinka se však angažoval i společensky. Byl
dlouholetým členem Československé a České společnosti chemické, předsedou odborné skupiny organické, bioorganické a
farmaceutické chemie, předsedou komise pro nomenklaturu
organické chemie, byl čestným členem České společnosti
chemické a členem jejího hlavního výboru, členem Švýcarské
chemické společnosti, členem Švédské královské společnosti pro
udělování Nobelovy ceny za chemii. Organizoval a předsedal
tuzemským a mezinárodním konferencím ( Pokroky v organické,
bioorganické a farmaceutické chemii, o chemii enaminů a o
stereochemii). Za své zásluhy byl oceněn udělením Hanušovy
medaile (1976), medaile College de France (1978), medaile
Františka Štolby (1990), medaile Emila Votočka (1995) a
medaile Josefa Hlávky (2000).
Prof. Ing. Dr. Otakar Červinka, DrSc. se stal pro svoji pedagogickou, organizátorskou a vědecko-výzkumnou práci v oblasti
organické chemie a zvláště pak organické stereochemie, pro svoji
pracovitost a originalitu myšlenek legendou již za svého života.
Budiž čest jeho památce.
Miloslav Ferles, František Liška
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Prof. Jiří Slavík osmdesátiletý
Profesor MUDr. Jiří Slavík, DrSc., se narodil 28. 11. 1922
v Hustopečích u Brna. Maturoval na gymnáziu a ve válečných
letech 1942 až 1945 pracoval ve výzkumných farmaceutických
laboratořích Spolku pro chemickou a hutní výrobu (PardubiceRybitví). V letech 1945 až 1952 vystudoval lékařskou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně, ale jako lékař nikdy nepracoval.
Už během studia začal pracovat na katedře lékařské chemie LF
MU, kde později působil postupně jako asistent, docent, profesor
a v letech 1964–1986 jako vedoucí katedry. V roce 1981 obhájil
na půdě akademie věd (ÚOCHB ČSAV Praha) doktorskou
dizertační práci nazvanou Alkaloidy čeledi makovitých
(Papaveraceae). Další a podrobnější biografické údaje mohou
čtenáři nalézt v Chemických listech 91, 927 (1997).
Profesor Slavík zasvětil celou svoji vědeckou dráhu výzkumu
isochinolinových alkaloidů rostlin řady čeledí, zejména
makovitých (Papaveraceae) a zemědýmovitých (Fumariaceae).
Na tomto poli dosáhl významných úspěchů, a to i ve světovém
měřítku. Z různých rostlinných druhů izoloval 71 alkaloidů,
u nichž kompletně určil strukturu a pro které vytvořil originální a
lingvisticky dokonalé názvy (např. chelirubin, sanguilutin,
makarpin, escholidin, setigerin, chelamin, mekambrin). Vypracoval velmi efektivní metodiku izolace a separace alkaloidů
podle jejich polarity a acidobazických vlastností, viz např. práci
Slavík J., Slavíková L.: Collect. Czech. Chem. Commun. 49, 704
(1984). Objevil zcela nový způsob izolace silně polárních
kvartérních alkaloidů (např. magnoflorinu), což nastartovalo
sérii překvapivých objevů mnoha nových kvartérních alkaloidů
v čeledi Papaveraceae i v jiných čeledích.
Profesor Slavík zaškolil řadu našich i zahraničních pracovníků do metodiky izolace alkaloidů. Až do svých 75 let aktivně
pracoval v laboratoři. Jeho práce se vždy vyznačovala promyšlenou strategií a velkou precizností, což podstatně zkracovalo
dobu izolace a minimalizovalo ztráty. Jeho preparáty alkaloidů
vynikají vysokou čistotou a je o ně značný zájem jak ze
zahraničních univerzit, tak i ze stran různých firem. Nejednou
jsme byli svědky, jak dokázal z beznadějně vyhlížejících
matečných roztoků „vydolovat“ ještě další krystalický podíl.
Profesor Slavík měl velký smysl pro přesnost a korektnost
vyjadřování v češtině i v jiných jazycích, což přispělo ke srozumitelnosti a vědecké hodnotě jeho publikací. Nebál se kriticky
vyslovit nesouhlas s jinými názory, když byly ve zjevném rozporu s experimentálními výsledky.
Profesor Slavík je autorem 145 původních vědeckých prací
v našich i zahraničních časopisech, které jsou stále hojně citovány, a dodnes se autorsky podílí na řadě publikací. Zúčastňoval
se pravidelně sjezdů a konferencí. Je rovněž autorem rozsáhlé a
ve své době moderní učebnice pro mediky (SPN, Praha 1965),
která se stala téměř na 20 let základním učebním textem na
většině československých lékařských fakult.
Profesor Slavík se celý život aktivně zajímá o botaniku. Jeho
znalosti z tohoto oboru jsou vskutku udivující a prolínají se s jeho
vědeckou činností i s ostatními soukromými zálibami. V letošním roce udělila Česká společnost chemická profesoru Slavíkovi
čestné členství za zásluhy o rozvoj chemie. U příležitosti
životního jubilea mu spolupracovníci a přátelé přejí do dalších let
vše nejlepší, hodně zdraví a životního elánu.
Jiří Dostál

Jiří Medek osmdesátníkem
V desítkách publikací zahraničních autorů je v předních
chemických časopisech citována Medkova teorie a Medkovy
rovnice. Považoval bych za svou neodpustitelnou chybu,
kdybych se na tomto místě nepokusil připomenout čtenářům
Bulletinu významné výročí svého přítele, jehož jméno se stalo
výše uvedenými citacemi součástí odborné terminologie. RNDr
Jiří Medek, CSc. je skromný, avšak v cizině vysoce uznávaný
vědecký pracovník. Ti, kteří ho blíže neznají, by při setkání
s ním, při jeho duševní i tělesné svěžesti a současné plné tvůrčí a
badatelské činnosti na půdě AV ČR, asi jen těžko uvěřili, že se
20. května letošního roku dožil osmdesáti let.
Po maturitě na Jiráskově klasickém gymnáziu, které mu
poskytlo bohaté poznatky v oboru humanitních i přírodních věd,
se Jiří Medek nevyhnul totálnímu nasazení a potři roky pracoval
v Německu při výrobě léčiv společně s příslušníky téměř všech
evropských národností. Získal tak již v ranném věku mnoho
životních zkušeností. Po válce nastoupil v Praze do Ústavu pro
vědecký výzkum uhlí, předchůdce současného Ústavu struktury
a mechaniky hornin AV ČR, kde dosud pracuje jako vědecký
konzultant a publikuje v Časopisech i na mezinárodních konferencích své nové vědecké výsledky. Chemií vystudoval na
Přírodovědecké fakultě UK a disertační práci obhájil na VŠChT.
Na svém pracovišti se seznámil nejen se všemi analytickými
metodami, ale i s technickými disciplinami včetně provozu na
povrchových i hlubinných dolech, koksovnách a hutích. Jeho
hlavním oborem se však stala fyzikální chemie a fyzika tuhých
látek se zaměřením na povrchovou chemii porézních uhlíkatých
materiálů, pro jejichž výzkum vybudoval laboratoř, která dosud
úspěšně působí. Věnoval se zejména mikroporézní struktuře,
vytvořil ucelenou představu O její stavbě a odvodil rovnice pro
výpočet základních kvantitativních parametrů. Tyto výsledky
jsou v literatuře uváděny pod jeho jménem, jak už jsem se zmínil
v úvodu. Dále vypracoval nový způsob stanovení fraktální
dimenze mikroporézních látek. Mimo tuto odbornou oblast je
autorem původních vědeckých prací z oboru reaktivity koksu,
kinetiky oxidace a pyrolýzy, nové teorie samovzněcování uhlí,
mechanických a elektrických vlastností uhlí a koksů a rozsáhlé
studie smolné mezofáze a jehličkového koksu. Jeho teoretické
práce jsou podloženy matematicky a představují významný
přínos v oblasti základního výzkumu. Zároveň však vytvořily
podmínky pro úspěšné řešení řady problémů technické praxe. On
sám je využil např. v expertních studiích posuzujících plynonosnost Českých uhlí a těžbu důlního metanu jako alternativního
zdroje energie, dále jako člen expertní skupiny pověřené zjištěním příčin a průběhu katastrofy na Dole Pluto, výbuchu
v prostorách bývalé SPK v Praze a při posuzování plynonosnosti
ústřední pražské skládky. Publikoval 108 vědeckých prací,
z nichž 45 bylo uveřejněno v předních zahraničních vědeckých
časopisech a byly dle Citation Index více jak stokrát citovány
cizími autory. Kromě vědeckých publikací je J. Medek autorem
řady našich a navrhovatelem několika mezinárodních norem. V r.
1968 byl členem užšího realizačního výboru a reportérem
světové konference Coal Science, která se konala v Praze za
účasti významných světových odborníků. V r. 1983 obdržel
diplom Zasloužilý vědecký pracovník ČSAV, v r. 1989 Čestné
uznání ČSAV za vývoj přístrojů vysoké vědecké úrovně. Jeho
pedagogická činnost se týkala především výchovy vědeckých
aspirantů, jednak jako školitele, jednak jako odborného
konzultanta a člena zkušebních komisí.
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Závěrem bych mu chtěl popřát nejen svým jménem, ale
myslím, že mohu tak učinit i jménem všech jeho přátel i čtenářů

Bulletinu, aby ve zdraví a dobré pohodě ještě dlouho pokračoval
ve své úspěšné vědecké činnosti.
Jan Kloubek

Střípky a klípky o světových chemicích
Ludwig Knorr (1859–1921)
Knorr vyrůstal vedle čtyř bratrů v mnichovské rodině zámožného obchodníka. Knorrovi vlastnili vilu u jezera
Starnberger See, kde často hostili osobnosti literárního a hudebního světa. Ludwig začal vysokoškolská studia na mnichovské
univerzitě, pokračoval v Heidelbergu a zakončil doktorátem
u Emila Fischera v Erlangenu. Při pokusu o kondenzaci fenylhydrazinu s ethyl - acetoacetátem, k zamýšlené syntéze 2-methyl1,4-dihydro-4-chinolonu, Knorr nedostal podle výsledku
elementární analýzy očekávaný produkt, ale jak se ukázalo
později, 1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolon. Methylací pak vznikl
1-fenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon, který prokázal velmi dobrou
protihorečnatou účinnost a byl zaveden jako Antipyrin. Ten se
stal brzy předlohou pro Pyramidon, dlouho používaný. Knorr ve
výzkumu derivátů pyrazolu pokračoval, dále se dlouho zabýval
studiem morfinu. Za jednu součást molekuly morfinu byl
(mylně) pokládán tetrahydro-1,4-oxazin. Knorr tuto sloučeninu
připravil a nazval ji morfolin. Jinou problematikou bylo využití
diketosloučenin k syntéze heterocyklů, např. pyrrolů.
Knorr spolupracoval s Emilem Fischerem, jen o sedm let
starším, v Erlangenu a ve Würzburgu (zde jako vedoucí anorganického oddělení) , jejich vztahy byly velmi přátelské. Fisher,
ještě svobodný, často zval Knorra k sobě na oběd, což zvlášť
dobře dělalo profesorově kuchařce, neboť Knorr, velmi galantní,
se rozplýval chválou nad podávaným jídlem. Ale víno prý bývalo
nevalné kvality. Knorr se oženil s dcerou malíře Pilotyho Elisa-

beth, se kterou měl čtyři syny. Novomanželé bydlili kratší dobu
ve služebním bytě profesora Fischera ve Würzburgu. Ten
pozorně sledoval manželský pár a začal pomýšlet na ženitbu.
Napomohla k tomu paní Knorrová s přítelkyní Natalií Leubeovou, které jednou pozvaly slečnu Agnes Gerlachovou, s níž se
Fischer seznámil na cestě vlakem, ke Knorrům na návštěvu, kde
byl přítomen i Fischer (tehdy už 35 letý). To byl začátek vážného
vztahu, který vyústil ve sňatek.
Roku 1899 Knorr odešel na univerzitu v Jeně, jako zástupce
Antona Geuthera, objevitele acetoctanu. Knorr měl pověst
vynikajícího pedagoga, s krásnými přednáškami, doprovázenými
dobře připravenými experimenty. Osobně byl velmi společenský, výborný tanečník, hrál tenis, holdoval honitbě a rád
cestoval. Roku 1913 autem podnikl rodinný výlet po Evropě a dál
cestovali do Egypta. Byl i na Ceylonu a služebně v Americe.
Knorr byl zastáncem spořádaného rodinného života, nad krbem
u Knorrů viselo dvojverší
Es kann der Mann wohl bauen ein stattliches Haus,
Ein trautes Heim macht nur die Frau daraus.
LITERATURA
1. Duden P.: Angew. Chem. 34, 259 (1921).
2. Duden P., Kaufmann H. P.: Ber. Deutsch. Chem. Ges. 60A, 1
(1927).
3. Hoesch K.: Emil Fischer. Sein Leben und sein Werk, str. 105.
Verlag Chemie Berlin, 1921.

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.

CHARMM: A program for macromolecular energy, minimization, and dynamics calculations. J. Comput. Chem. 4 187
(1983).
Čerpadla pro palivové články
Čerpací systémy fy Micropump umožňují přesné a odměřované čerpání pro použití v konstrukci palivových článků HFC
(hydrogen fuel cell). Fa Micropump splňuje požadavky technologie HFC s celou serií pístových a převodových čerpadel.
Čerpadla se vyznačují dlouhou životností, robustní výkonností a
nedostižnou spolehlivostí. (#040202)

Názvosloví sacharidů
Knížka, která je překladem normy IUPAC pro sacharidy, je
stále k dispozici buď v prodejně nakladatelství Academia na
Václavském náměstí, nebo v sekretariátu ČSCH. (#040201)

Čerpání abrazivních tekutin
Fa Micropump nabízí zubová čerpadla 120 (GJ) Series gear
pumps, používající speciální materiály odolné proti abrazivním
tekutinám v průmyslovém použití. Tyto materiály zahrnují keramiku (Zirconia), karbid niklu, tvrzenou ocel aj. (#040203)

3D Znázornění ChemSketch
Čtenáři se zajímali, jakou metodiku používá program
ChemSketch, šířený ve verzi 5.0 zdarma, k převedení dvoudimenzionální struktury na 3D. Odpověď je prostá, používá program CHARMM, viz. B. R. Brooks, R. E. Bruccoleri, B. D.
Olafson, D. J. States, S. Swaminathan, and M. Karplus.

Visual Cloning Software Online
Společnost Redasoft oznámila, že otevřela ResearchNet,
novou webovou službu, zaměřenou na zlepšení efektivity výzkumu nových léků. ResearchNet Web poskytuje výzkumníkům
přímý přístup k databázím, nástrojům a dodavatelům přímo přes
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Polarimetry ekonomicky
Vzhledem k ekonomické situaci škol a menších podniků,
nabízí společnost Rudolph Research Analytical (www.
rudolphresearch.com) některé své přístroje se slevou řádu 50 %.
Jde většinou o výstavní či demonstrační přístroje, rekondicionované do prodejní podoby ve výrobním závodě v New Jersey. Na tyto přístroje platí plná tovární záruka. (#040206)

Redasoft Visual Cloning. ResearchNet je prvou webovou
aplikací svého druhu a je velmi těsně integrován na zmíněný program. Nová služba je na http://www.redasoft.com/rsn. ResearchNet obsahuje čerstvé vazby na genetické databáze, proteomiku a
knihovnu experimentálních protokolů. Společnost Redasoft sídlí
v Torontu a byla vytvořena jako „global provider“ programového
vybavení pro výzkum nových léků pro vědeckou komunitu. Její
produkty pomáhají zobrazovat genetická data, analyzovat
biomolekuly a vyvíjet experimentální strategie k poznání
základních stavebních bloků živé hmoty. Informace lze nalézt na
http://www.redasoft.com a http://www.redasoft.com/corporate.

Software pro školy
Společnost ACD nabízí pro školy a učitele celou řadu služeb
(http://www.acdlabs.com/educators/). Mezi ně patří dramatická
sleva na její klíčové produkty, sdružené do tzv. EduPacků.
EduPack I tvoří ACD/LogP DB – predikční program pro
výpočet LogP, ACD/Boiling Point Pro – predikční program pro
výpočet bodu varu, ACD/Sigma Pro – predikce Hammettovských
konstant, ACD/IUPAC Name Pro – generátor názvů IUPAC ze
strukturních vzorců, ACD/Name to Structure – nástroj na generování strukturního vzorce z názvu a ACD/ChemFolder – osobní
chemický laboratorní elektronický deník.
EduPack II tvoří ACD/ChemFolder – osobní chemický
laboratorní elektronický deník plus prediktor 1H a 13C NMR
spekter.
EduPack III se skládá z modulů: ACD/ChromManager - program pro procesing a tvorbu databáze chromatografických
výsledků, ACD/Chrom Applications DB – příklad uživatelské
databáze s 3500 HPLC a GC separacemi, ACD/LC Simulator –
prediktor LC separace a podobně pro GC, ACD/GC Simulator.
Každý z těchto balíků je prodáván pro školy za zlomek běžné
ceny. (#040207)

Vakuová technika pro chemii
Stále se rozšiřující nabídka čerpací, měřicí a regulační
techniky pro vakuum orientované na široké chemické aplikace,
tj. zařízení, která jsou konstruována tak, aby působení chemie
nejen vydržela, ale byla svým provozem i ohleduplná k životnímu a laboratornímu prostředí, nabízí společnost Vacuubrand.
Kompletní servis v Praze péčí odborníků vyškolených ve výrobním závodě je samozřejmostí. Napište si o katalog. (#040204)
Cathodeon
Lampy společnosti Cathodeon (www.cathodeon.com) zahrnují deuteriové výbojky, lampy s dutou katodou, xenonové výbojky, wolframové halogenové žárovky, VUV lampy, fotoionizační lampy, rtuťové výbojky, čárové zdroje, proudové
zdroje pro napájení lamp aj., se nabízí téměř pro jakýkoliv
vědecký přístroj i OEM výrobky. Významnou vlastností výrobků
Cathodeon je jejich dlouhodobá životnost a stabilita. (#040205)

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.
448 VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne
11. prosince 2000, kterou se pro účely poskytování cestovních
náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních
náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
155 ZÁKON ze dne 18. května 2000, kterým se mění zákon č.
65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
některé další zákony
350 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se
stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
351 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se
stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující
ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a
emisních projekcí
352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se
stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
353 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se
stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
354 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se
stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu

355 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 11.
července 2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu
356 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 11.
července 2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek,
obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací,
zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti
kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů,
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
357 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 11.
července 2002, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv
z hlediska ochrany ovzduší
358 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 11.
července 2002, kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové
vrstvy Země
345 VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne
11. července 2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému
ověřování a měřidla podléhající schválení typu
344 VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne
11. června 2002, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu
a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a
správnost měřidel a měření
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339 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 3. července 2002 o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů,
technických dokumentů a technických norem
317 VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze
dne 13. června 2002 o typovém schvalování obalových souborů
pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních
látek (o typovém schvalování a přepravě)
315 VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze
dne 13. června 2002, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti,
které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti
zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné
způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a
způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků
316 VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze
dne 13. června 2002, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost č. 145/1997 Sb., o evidenci a kontrole
jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení
307 VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze
dne 13. června 2002 o radiační ochraně

304 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.
června 2002, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a
postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek
305 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.
června 2002, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku
nebo účinné látky na trh
267 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. května 2002 o informačním systému výzkumu a vývoje
281 ZÁKON ze dne 30. května 2002 o některých opatřeních
souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a
toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
275 ZÁKON ze dne 29. května 2002, kterým se mění zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
288 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 29. května 2002, kterým se
stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
250 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 22. května 2002, kterým se
mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky
a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování
brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a
zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu

Knihy, literatura, informace, web
Recenze programu CHEMIK
Software Chemik (verze 2.3, výrobce Kvasar, spol. s r. o.,
http://www.kvasar.cz) umožňuje firmám, zabývajícím se výrobou, dovozem či distribucí chemických látek a přípravků, vést
ze zákona povinnou evidenci o druhu, množství a vlastnostech
chemikálií. Pomocí programu lze rovněž sledovat výdej a příjem
jednotlivých chemikálií nebo přípravků ve skladu a jejich pohyb
v daném časovém období.
Instalační CD obsahuje vlastní program Chemik, jeho dokumentaci a soubory barevných odstínů piktogramů pro označení

Spuštěním Chemiku se zobrazí hlavní okno programu se
seznamy evidenčních karet chemických látek a přípravků, mezi
kterými lze přepínat kliknutím na příslušnou záložku v horní
části okna. Pomocí tlačítek v dolní části okna lze přidávat další
skladové karty chemikálií, upravovat a rušit je, popř. připravit a
vytisknout štítek pro označení obalů podle vyhlášky Ministerstva
průmyslu a obchodu č. 26/99 Sb. Dále lze realizovat příjem a
výdej chemikálií, a to i v rámci několika firem a provozoven, což
však vyžaduje zakoupení další licence. Na evidenční karty se
ukládají informace o identifikaci látky (čísla CAS, ES, EEC,
český a anglický název, atd.), označení na obalu (symboly
nebezpečnosti, koncentrační limity, R- a S-věty) a veškeré
skladové pohyby. Tyto informace doplňuje na zvláštní záložce
poznámka z tabulky C nařízení vlády č. 258/2001 Sb. s možností
doplnění dalšího textu. Pro přidání nové chemické látky do evidence lze kromě ručního zadávání údajů získat také data ze
Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických
látek s asi 2700 podrobnými záznamy podle nařízení vlády č.
258/2001 Sb. Dále lze pro evidenci chemikálií využít databázi
EINECS s asi 100 000 záznamy, která je rovněž součástí
programu, a přímého přístupu do Ekotoxikologické databáze
Českého ekologického ústavu v Praze, pokud je k dispozici
připojení k síti Internet. Hledání v databázích je rychlé,
fulltextové hledání v EINECS trvá asi 30 s na průměrném
počítači (Duron 650 MHz, 128 MB RAM).
Pomocí programu je možné vést přehlednou evidenci
chemických látek a přípravků, přičemž přepočet stavu zásob
probíhá automaticky v závislosti na složení přípravku. Příjem i
výdej chemikálií lze realizovat v libovolných měrných jednotkách, program umožňuje jejich nadefinování ve vztahu k základním váhovým a objemovým jednotkám. Systém přiřazení

Obr. 1 Hlavní okno programu Chemik
nebezpečných látek, které program využívá. Na CD je také software pro zobrazení souborů ve formátu Microsoft Word. Po
jednoduché instalaci je program připraven ihned k použití.
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jednotek do skupin, které program využívá, však není uživateli
lépe popsán. V číselnících lze kromě výše zmíněných měrných
jednotek nastavit také dodavatelské a odběratelské firmy a kódy
skladových pohybů. Program Chemik generuje přehled zásob,
podlimitní zásoby, souhrn příjmů a pohyby na skladě pro danou
chemikálii. Ve výpisu skladových pohybů chemické látky by
mohl být v každé položce uveden pro upřesnění také příslušný
odběratel nebo dodavatel. Součástí programu jsou také šablony
pro tvorbu potřebných dokumentů souvisejících s výrobou,
dovozem či distribucí chemických látek a pro činnost osob
autorizovaných podle zákona č. 157/1998 Sb. Díky sdílení
databází lze Chemik provozovat i v síťovém prostředí. Databázi
skladu je možné zálohovat v komprimované podobě.
Recenzovaná verze programu obsahovala také modul pro export dat chemických látek ve formátu HEDSET, který je nutno
k základní verzi přikoupit. Uživatelské rozhraní modulu není
ještě optimální, práce s daty je však rozhodně komfortnější než
v původním programu HEDSET pro operační systém DOS.
Chemik disponuje také možností uzamknutí některých funkcí
programu na heslo, obsluha pak provádí pouze příjem a výdej
chemikálií. Základní licence stojí 6 000 Kč, multilicence bez
omezení pak 20 000 Kč, další podrobnosti viz internetové stránky
výrobce. Ke stažení je i demonstrační verze produktu.
Celkové hodnocení Chemiku je velmi příznivé. Program má
jednoduché a srozumitelné ovládání i pro nezkušeného uživatele
výpočetní techniky a beze zbytku plní účel, pro který byl
navržen. Výše uvedené nedostatky nemají podstatný vliv na
použití programu a mohou být v dalších verzích zohledněny.
Recenzentovi se osobně Chemik velmi líbil pro svou funkčnost a
přehlednost.
Radovan Metelka

nemoc šílené doby“ (Humanitarian Technologies , Praha 2002,
162 stran) , co to vlastně nemoc šílených krav je, odkud přichází,
jak se šíří a jak se před ní my, jedlíci masa, můžeme chránit.
Odborníci i laici se dozví mnoho nového nejen o BSE a chorobách s ní příbuzných, ale i o řadě zajímavých faktů s nimi na
první pohled jen vzdáleně souvisejících. Autor se drží seriozních
a ověřitelných poznatků (věrohodnost dokládá rozsáhlý seznam
použité literatury), nezkresluje je a nevulgarizuje. Pro české
vydání nejen údaje v knize aktualizoval (pro konečnou verzi
překladu daty ani ne měsíc starými), ale podstatně rozšířil o fakta
z našeho regionu a Východní Evropy.
Pozor! Doporučená cena knihy se rovná průměrné ceně
jednoho kilogramu hovězí roštěné bez příplatku za náklady
spojené s testováním na BSE.
tes
Niterný leadership
Žijeme v neustále se měnícím světě. To, co je dnes nejnovější
technologií, se zítra stane obnošenou vestou. Jedna věc se však
nikdy nemění - základ lidské existence. Kdybychom se mohli
vrátit o stovky let zpět, našli bychom lidi, kteří byli úplně stejní
jako my, usilovali o lepší život, hledali větší naplnění a toužili po
štěstí. Ve svých 23 letech se švýcarský rodák Peter Urs Bender
vypravil do Severní Ameriky, aby se tam zdokonalil v angličtině.
Nejen že se mu to podařilo, ale brzy se stal prodejcem v oboru
informačních technologií, a především autorem světového
bestselleru „Tajemství účinných prezentací“, jehož se prodalo
více než 100 tisíc výtisků v tuctu různých jazyků.
Ve své nejnovější příručce „Niterný leadership/Leadership
from Within“ (Management Press, Praha 2002, 1. 220 str.) se
autor zabývá rozvojem „lídrovských“ kvalit, které máme v sobě,
strategiemi a užitečnými radami, jak se osobním marketingem
prosadit u zákazníků, zaměstnavatelů, investorů, kolegů a
klíčových rozhodovatelů. V jeho pojetí úspěch = prezentační
dovednosti + leadership. Na rozdíl od většiny lidí nevidí Peter
Urs Bender pod pojmem „leadership“ vedení druhých. Podle
něho musí správný lídr umět vést především sám sebe, vedení
druhých se pak stává přirozenou záležitostí. Důraz klade zejména
na „vnitřní“, emociální stránku spolupráce se svými podřízenými, založené v první řadě na motivování a delegování. Autor
rozlišuje dva typy lídrů: „povrchní lídry“, které „pohání“ strach,
různé tlaky a prvky mimo jejich kontrolu, a „niterné lídry“, jež
motivuje snaha pomáhat, nadšení a touha uskutečnit společné
vize. Na cestě k niternému leadershipu identifikuje pět
základních kroků:
* Poznej sám sebe - urči své hodnoty, motivaci a osobnostní typ.
* Formuluj vizi a buď zaujatý - najdi, co máš rád, a měj rád, co
děláš.
* Riskuj - buď neustále odvážný.
* Komunikuj - přenášej svou vizi na ostatní, efektivně a
s důvěrou.
* Kontroluj pokrok a výsledky - zjisti, kde jsi, pak se dostaň tam,
kam se dostat chceš.
K jejich realizaci uvádí konkrétní doporučení, jak tyto šlépěje
úspěšně zvládnout, včetně různých zajímavých historek vynikajících lídrů, provokativních otázek a jednoduchých cvičení,
které pomohou osvojit si vlastnosti úspěšných vůdců.
Považujete-li se za lídra a potřebujete-li jen trochu povzbuzení, nebo jste-li připraveni udělat první krok k realizaci své vize,
pak v „niterném leadershipu“ najdete užitečnou a efektivní
pomůcku.
Bohumil Tesařík

BSE - nemoc šílených krav nebo nemoc šílené doby
BSE (bovinní spongiformní encefalopatie, nemoc šílených
krav) je choroba, jež původně již před staletími napadala
španělské ovce, pak lidi, kteří v padesátých letech 20. století
praktikovali na Nové Guineji kanibalismus, a nyní různé druhy
hospodářských zvířat, chovaných ve velkochovech. Je pozoruhodné, že toto globální a dlouhodobé nebezpečí (protože se
nemoc projeví až mnoho let po infekci, budou až do roku 2040
umírat lidé, kteří se nakazili v roce 1990), které vývoj naší
civilizace přináší, má své kořeny v době před globalizací světa.
Krize BSE na konci druhého tisíciletí nám ozřejmila, do jaké
míry je obyvatel hospodářsky vyspělé země svázán s biologickými základy své výživy. Nejdřív nám nepřipadalo zvláštní,
že krmíme živočišnými produkty kdysi býložravý skot. Pak jsme
si uvědomili, kolik výrobků, užívaných v medicíně, pochází od
hovězího dobytka. A kdo by si pomyslel, že se do sýra při jeho
výrobě přidává extrakt ze žaludku právě narozeného telete.
V roce 2000 onemocnělo touto smrtelnou chorobou víc lidí než
kdykoliv před tím -- dvakrát více, než v roce 1999. Nakazili se,
protože jedli výrobky z hovězího masa. Obávaná epidemie
začala, čísla hovoří sama za sebe. Při současné úrovni vědění jde
o ojedinělé onemocnění. Nepřenášejí je viry, bakterie, ani cizopasníci. Proto jsou proti ní bezmocná dosud užívaná opatření
k ochraně spotřebitele. Nedávno objevený původce choroby přežívá teploty i ozařování, obvykle užívané při sterilizaci.
Německý chemik, odborný poradce v oblasti mezinárodního
managementu a autor celé řady technických publikací a tržních
analýz, Dr. Ing. Manfred Weissenbacher popisuje přístupnou
formou ve své nejnovější knize „BSE - nemoc šílených krav nebo
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Aprílový klub
Od dovozního cla se osvobozují: m.j. ... izotop Helium-3 (3He),
voda izotopu Kyslíku-1.8 [1.8O], 3-methyl-1-penten, 4-methyl1-penten, 2-methyl-2-penten, 3-methyl-2-penten, 4-methyl-2-penten,
p-mentho-1}7],2-dien-β-felandren, 4.4′-dibromfenyl, ethyl-methylsulfát, Dekamethoniumbromid (INN), 1-naftonitril, 2-naftonitril,
Retinylacetát, Fosfoglukomutáza, orcoacid Sulforhodamine G.
Absurdní seznam chemických látek, které Zákon osvobozuje
od cla, obsahující rozmile český orcoacid Sulforhodamine G, je
korunován faktem, že již poněkolikáté za sebou se v zákoně drží
naprostá perla perlovna: „voda izotopu Kyslíku-1.8 [1.8O]“. Pan
Kyslík s atomovou hmotností 1.8 je tak potřebný pro naše hospodářství, že jej, vedle zmíněného seznamu, musíme nutně dovážet
bez cla. To, že neexistuje, dokresluje význam celého zákonného
opatření.
Tomuto absurdnímu bludu udělujeme virtuální vyznamenání
„Absolutní pitomost I. třídy (bez ohraničení oborem)“, protože
populární „chemšmejd“ je už málo.
pad

Kupte si diplom
We can assist with Diplomas from prestigious non-accredited
universities based on your present knowledge and life experience. No required tests, classes, books, or interviews. Bachelors,
masters, MBA, and doctorate (PhD) diplomas available in the
field of your choice - that′s right, you can become a Doctor, Lawyer or Accountant and receive all the benefits and admiration
that comes with it! No one is turned down! Confidentiality assured - Change your Life Today!
Proč by nakonec nemohl každý, kdo chce mít titul.
Poslancům by se ulehčilo, úchylní jedinci by se stali primáři na
gynekologii a šílenci by to vše posuzovali u soudu.
Redakce uděluje tomuto prestižnímu oznámení virtuální,
prestižní a akreditovaný titul „všešmejd“ (angl. accredited
all-trash) I. třídy s řetězem a ratolestmi.
pad
Bájný cholesterol
Pan docent Ing. Rudolf Poledne, CSc., předseda Fóra zdravé
výživy, konečně odhalil samu podstatu cholesterolu. Uvádí v HN
27. 6. 2002 v rubrice „věda a lidé“, že: „... cholesterol je soubor
sterolových jader ...“. Na tak pregnantní definici by si zřejmě
netroufl ani IUPAC a IUBMB dohromady. Redakce mu tímto za
popularizaci „vědy“ mezi čtenáři HN uděluje virtuální cenu
„chemšmejd“. Vzhledem k poměrné otřepanosti tématu však
pouze III. třídy, bez řetězů a ratolestí.
pad

Lahůdka jako od maminky
Představte si dobu, kdy budeme, stejně jako dnes spotřebitel
v USA, číst na každém výrobku, z čeho se skládá. Řadu lidí
obejme hrůza a děs, protože zapřisáhlý milovník přírody přece
chemikálie nejí. Takový dezertík hodně podobný sachrovu dortu
s višničkami pak může obsahovat (citujeme z obalu Sara Lee,
Black Forest Desert Cup) „Ingredients: cherries, whey, sugar, enriched bleached flour (wheat flour, niacin, iron, thiamine
mononitrate, riboflavin, folic acid), water, corn syrup, whole
eggs, partially hydrogenated vegetable oil (palm kernel, cottonseed and soybean oils), soybean oil, high fructose corn syrup,
modified corn starch, cocoa (processed with alkali), corn starch,
baking powder (sodium acid pyrophosphate, baking soda, corn
starch, monocalcium phosphate, calcium sulphate), egg whites,
salt, natural and artificial flavors, propylene glycol alginate,
xanthan gum, polysorbate 60, mono- and diglycerides (from vegetable sources), cellulose gum, citric acid, soy lecithin,
polyglycerol esters of fatty acids, sodium citrate, disodium phosphate, dextrin, sodium phosphate, sodium stearoyl-2-lactylate,
cream of tartar, beta carotene (color), shellac (edible), carob bean
gum, carrageenan, carnuba wax, red 40.“ Chemika by naopak
potěšilo, kdyby k tomuto dezertíku dostal nádavkem ke každé
chemikálii i materiálový bezpečnostní list (MSDS); odhaduji, že
by těch papírů mohlo být tak 40 dkg.
pad

Nejedovatý methanol
Lidové noviny z 8. 8. 2002 přinesly zprávu, která v sobě
shrnuje mnohou moudrost. Citujme: Dva až tři hektolitry
TEKUTÉHO metanolu unikly včera ráno z potrubí v Palivovém
kombinátu Vřesová na Sokolovsku. Silný ZÁPACH z uniklé
chemikálie znepokojil dopoledne obyvatele až v 15 km vzdálených Karlových Varech. Podle mluvčího karlovarských
krajských hasičů Vladimíra Meluzína ale lidem žádné nebezpečí
nehrozí. „Je to vysoce AROMATICKÁ látka. JEDOVATÁ ALE
NENÍ,“ řekl mluvčí. (zdůraznění red. CHL)
Umím si představit, jak chemik dá do novin prohlášení, že
antrax je bílý neškodný prášek. Tento výrok, stejně jako výrok
pana mluvčího, by však čestný soud měl odsoudit nepodmíněně
jako veřejné šíření pitomostí. Soudí se, že cca 50 ml methanolu
zahubí člověka, dva hektolitry tudíž zahubí teoreticky 4 000 lidí,
to je asi jako 400 stoletých povodní v Čechách za sebou.
rali

Což kdyby tak chemici radili při operacích?
Pražský internista Milan Kubek radí v denním tisku, jak na
chlor z Neratovic. Uvádí m.j., že pod názvem yperit byl použit v
první světové válce. Proto se jej asi environmentální aktivisté tak
bojí. Pan doktor si tímto střípkem vysloužil chemšmejd II. třídy.
Měl by zvážit, zda na sebe nepodá trestní oznámení pro šíření
poplašné zprávy.
rali

Katastrofa ponorky Kursk
České noviny 1.7. 2002 přinesly zprávu, že katastrofu zavinil
unikající kysličník vodičitý. Asi si jej zapomněli natřít na rozbité
koleno. Za brilantní znalosti chemie udělujeme pionýrský
chemšmejdík.
Jakub Rolčík a Zdeněk Svatoš
Nevymýtitelný blud
Nejprve citujme ze Zákona 247/2002 Sb. o „osvobození od
cla“, část 14, kapitola Laboratorní zvířata a biologické nebo
chemické látky určené k výzkumu, jež rce, citujme z § 60 čl. (1)

Zkapalněný vzduch
Lidové noviny uveřejnily v pátek 16. srpna v článku
„V promáčených domech topte“ zajímavé poučení pro postižené:
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Pozor na dlouhé větrání při vysoušení. Teplý vzduch může ve
studených prostorách zkapalnět (konec citátu). Jak jednoduchá a

levná technologie výroby kapalných plynů.
LČ+BK

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.

– do 31.1. 2003 zaslat na adresu mfusek@eurnotes.sial.com
nebo na poštovní adresu Sigma-Aldrich s.r.o., Martin Fusek,
Pobřežní 46, 186 28 Praha 8, přihlášku obsahující jméno,
pracoviště, e-mail adresu, telefon a fax a především jednostránkový abstrakt. Zároveň je nutno dodat abstrakt v elektronické formě (nejlépe formát word document).
– do 22.2. 2003 vybere odborná komise účastníky a bude
informovat přihlášené
– konference proběhne pravděpodobně v týdnu od 19. 5. do
25. 5. 2003 (termín a místo budou oznámeny v průběhu září na
internetových stránkách www.sigma-aldrich.com na stránkách
České společnosti chemické www.csch.cz a v Chemických
listech - došlo ke zpoždění organizace kvůli povodním).
– Na závěr konference budou uděleny dva granty v hodnotě
50 000 Kč na nákup zboží.
– Konference se mohou zúčastnit vědečtí a výzkumní
pracovníci, jejichž domovské pracoviště je na území České
republiky a kteří jsou mladší 35 let (ročník narození 1968 a
mladší) a kteří do uvedeného data zašlou přihlášku a abstrakt.
Těšíme se na vaše příspěvky.
Martin Fusek

224. Sjezd ACS v Bostonu
Těžko si lze představit pohromadě 17 a půl tisíce lidí, jak
diskutují o chemii. Je to jako na hlavním nádraží, kdybyste chtěli
v protijedoucím vlaku požádat průvodčího o radu. Nicméně i
tady je vidět věci, nad kterými se rozum zastaví. Nanotechnologie, totální syntéza, supramolekuly, detekce drog, explosiv a
metabolitů, krystaly, organokovová činidla atd. atd. 18. až 22.
srpna 2002 se tento každopůlroční svátek chemie konal
v Bostonu, městě čajových večírků a kachen.
Kromě programu,ve kterém vystoupily stovky a stovky
odborníků, se sjezd zabýval i tím, co v Evropě nazýváme „image
chemie“. Akce pod názvy, které není nutno vysvětlovat, jako
Zlepšení umělých kloubů, Ozařování masa a zrnin, Antibakteriální povrchy kontaktních čoček, DNA identifikace obětí
v Bosně, Pozitivní pracovní prostředí pro ženy, Obrana a bezpečnost, Chemická toxikologie, Chemický a biologický terorismus, Zelenající se průmysl - iontové kapaliny a zelená chemie,
probíhaly za účasti nejen odborníků, ale zejména médií, tj.
zejména populárního tisku. Časopisy zveřejňující recenzované
články měly smůlu, ale jejich redaktoři nebyli zváni.
Sborníky jsou k dispozici v knihovně ÚOCHB AV ČR a
Chemických ústavů PřF UK Praha.
pad

Veletrh pro životní prostředí
Na začátku příštího roku proběhne v termínu 6. až 8. února
2003 nově koncipovaný veletrh ECO CITY. Bude se skládat ze
dvou částí. První část s názvem ECO bude zaměřena svou
nomenklaturou na životní prostředí. Nomenklatura této části se
snaží obsáhnout veškeré obory lidské činnosti související s životním prostředím a jeho ochranou, včetně energeticky úsporných
technologií. Druhá část pod názvem CITY, jejíž součástí bude
výstava KRAJE - MĚSTA - OBCE, vytvoří prostor pro náměty
k řešení problematiky měst a obcí jak z pohledu komunální
politiky, tak s cílem veletržní prostor naplnit nabídkou firem
v oblasti komunální techniky, městských mobiliářů, prezentování výstavby technických, kulturních, sportovních areálů a dalších nabídek, týkajících se provozu a údržby měst a obcí na
regionální úrovni. Veletrh proběhne v Pražském veletržním
areálu v Letňanech spolu s veletrhem FOR HABITAT 2003.
Informace Ing. Magdaléna Ješinová, manažerka veletrhu ECO
CITY, ABF, a.s., Václavské náměstí 29, 111 21 Praha 1, tel:
02/22 891 150, jesinova@abf.cz.
Magdaléna Ješinová

Mezioborová konference mladých 2. ročník 2003
„Call for papers.“ Pro příští rok připravujeme již třetí ročník
Mezioborové konference mladých chemiků a biologů. Podmínky
účasti :

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.

* BioProducts from Plants and Microbes, 5.–7.11.2002, Harpenden inf.: Dr.
Roger Atkin, Rothamsted International boiMarket, Harpenden AL5 2JQ, UK,
+44(0) 158276-3133 fax -0981, biomarket@bbsrc.ac.uk, www.bioproduct.info
* Managing Oils & Fats Supplies for Human Needs, 6.–8.11.2002,
Strasbourg inf.: Euro Fed lipid, P.O. Box 900440, Frankfurt/Main, Germany,
+49697917-345 fax -564, info@eurofedlipid.org, http://eurofedlipid.org
* International Technology Licensing Agreements, 11.-12.11.2002, London
inf.: Melanie Crocker, Hawksmerle plc, 12.--18 Grosvenor Gardens, London
SW1W 0DH, UK, melanie.crocker@hawksmerle.com, www.hawksmerle.com
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* Progestins, Progesterone Modulators and Progesterone Antagonists,
20.–23.11.2002, Siena inf.: Servizio Congressi, Universitá di Siena, Banchi di
Sotto, 46, 53100 Siena, Italy, +39 057728-8084 fax -0290, congr@tin.it,
www.unisi.it/eventi/progestins
* International Intelectual Property Law, 20.–22.11.2002, London inf.:
Claire Vipas, Hawksmerle plc, 12.-18 Grosvenor Gardens, London SW1W 0DH,
UK, claire.vipas@hawksmerle.com, www.hawksmerle.com
* International Research and Development Agreements, 4.–5.12.2002,
London inf.: Melanie Crocker, Hawksmerle plc, 12.--18 Grosvenor Gardens, London SW1W 0DH, UK, melanie.crocker@hawksmerle.com, www.hawksmerle.com
* 16th Winter Fluorine Conference, 12.–17.1.2003, St. Pete Beach inf.: W.
B. Farnham, Dupont Central Research and Development Experimental Station, P.O.
Box 80328, Wilmington, DE 19880-0328, USA, 302695-2459 fax -9799, william.b.farnham@usa.dupont.com, http://membership.acs.org/f/fluo/16wfc.html
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
* PITCON 2003, 9.–14.3.2003, Orlando inf.: The Pittsburgh Conference,
Dept. CFP, 300 Penn Center Blvd., Suite 332, Pittsburgh, PA 15235-5503, USA,
(412)825-3224 fax -3220, pittconinfo@pittcon.org, www.pittcon.org
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
* Nanotech and the Environment, 23.–27.3.2003, New Orleans inf.: Barbara
Karn, U. S. EPA, 1200 Pennsylvania Ave., NW, 8722R, Washington, DC 20460,
USA, (202)56-46824 fax -52446, karnbarbara@epa.gov, http://oasys.acs.org
* International Research and Development Agreements, 3.–4.4.2003, London inf.: Melanie Crocker, Hawksmerle plc, 12.-18. Grosvenor Gardens, London
SW1W 0DH, UK, melanie.crocker@hawksmerle.com, www.hawksmerle.com
* International Intelectual Property Law, 7.–9.4.2003, London inf.: Claire
Vipas, Hawksmerle plc, 12-18 Grosvenor Gardens, London SW1W 0DH, UK,
claire.vipas@hawksmerle.com, www.hawksmerle.com
* International Technology Licensing Agreements, 10.–11.4.2003, London
inf.: Melanie Crocker, Hawksmerle plc, 12.--18 Grosvenor Gardens, London
SW1W 0DH, UK, melanie.crocker@hawksmerle.com, www.hawksmerle.com
* NOS 2003, 38th National Organic Symposium, 8.–12.6.2003, Bloomington
inf.: www.nos2003.org
* Second M. I. T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics,
17.–20.6.2003, Cambridge inf.: K. J. Bathe, Massachusetts Inst. of Technology,
Mechanical Engineering Department, Cambridge, MA 02139, USA, kjb@mit.edu
* 6th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations,
28.6.–3.7.2003, Olomouc inf.: Inst of Medical Chemistry and Biochemistry Faculty
of Medicine, Palacký University, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, CZ, +420 68
563-2312 fax -2966, biotrans@tunw.upol.cz, www.biotrans2003.upol.cz
Cytochromoes P450, 29.6.–3.7.2003, Prague inf.: P450 2003 Secretariat,
Štěpánská 6/535, 120 00 Prague 2, cyp@2003@cbttravel.cz, www.cyp2003.cz
* 12th European Carbohydrate Symposium, 6.–11.7.2003, Grenoble inf.:
Secrétariat EuroCarb 12, CERMAV - CNRS, BP 53, 38041 Grenoble cedex 9,
France, eurocarb12@cermav.cnrs.fr, http://eurocarb12.cermav.cnrs.fr
* Nanoparticle Assemblies, 14.–16.7.2003, Liverpool inf.: Conferences and
Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington House, London W1V 0BN, UK,
conferences@rsc.org, www.rsc.org/conferences
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,
* Bichemical Engineering (XIII) 2003, 19.–23.7.2003, Boulder inf.: Engineering Conferences International, Six Metro Tech Center, Brooklyn, New York,
NY 11201, USA, www.engconfintl.org/3am.html

22th P.M.M. Discussion Conf. (IUPAC): Spectroscopy of Partially Ordered 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,
* XXIst International Conference on Photochemistry, 26.–31.7.2003, Japan
inf.: prof. N. Nakashima, Osaka City University, dept. Of Chemistry, Sugimoto,
Sumiyoshi, Osaka 558-8585, Japan, +81 66605-2552, icp@sci.osaka-cu.ac.jp,
http://dolphin.ap.eng.osaka-u.ac.jp/icp21.html
Chemistry at the Interfaces, 10.–15.8.2003, Ottawa inf.: Linda Huskins, The
Chemical Institute of Canada, 130 Slater, Suite 550, Ottawa, Ontario K1P 6E2, Canada, ihuskins@cheminst.ca, www.nrc.ca/confserv/iupac2003
* Applications of Spectroscopy to Biomedical Problems, 1.–3.9.2003,
Nottingham inf.: Conferences and Awards, Royal Society of Chemistry, Burlington
House, London W1V 0BN, UK, conferences@rsc.org, www.rsc.org/conferences
226th ACS Natl. Mtg., 7.–12.9.2003, New York inf.: ACS Meetings, 115-16th
St., N.W., Washington, D.C. 20036, USA, natlmtgs@acs.org
* 55. zjazd chemických společnosti, 8.–12.9.2003, Košice inf.: 55. zjazd
chemických společnosti, VČ a ZS Rektorát TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice,
SR, karol.florian@tuke.sk
20. Konference o izoprenoidech, 12.–18.9.2003, Liberec inf.: Dr. L. Kohout,
UOCHB AV ČR, Flemingovo nám. 2, 16610 Praha 6, 02-20183200
* 5th International Symposium on the Role of Soy Announced,
21.–25.9.2003, Orlando inf.: AOCS, P.O. Box 3489, Champaign, IL 61826-3489,
USA, 1-217 35-92344 fax -18091, meetings@aocs.org
* The Ninth International Kyoto Conference on New Aspects of Organic
Chemistry, 10.–14.11.2003, Kyoto inf.: Prof. Shoichi Kusumoto, Dept. Of Chemistry, Osaka University, 1-1 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-0043, Japan,
ikcoc9@chem.sci.osaka-u.ac.jp, http://www.coop.osaka-u.ac.jp/ikcoc-9/
* Ripening Characterization & Technology, 21.–25.3.2004, Prague inf.:
Vladimír Filip, Institute of Chemical Technology, Prague, Technická 3, 16628
Prague 6, ±4202 2435-3268 fax -3285, vladimir.filip@vscht.cz
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 fax -6128,
natlmtgs@acs.org
43rd P.M.M. Microsymposium (IUPAC): Polymer Gels, 12.–15.7.2004, 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
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, 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, 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 fax -6128,
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 fax -6128,
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Dopisy redakci
Reakce překladatele na Diskusi učitele, přednášejícího
„reakční mechanismy“
Od roku 2000, kdy jsme vydali „Slovník pojmů z fyzikální
organické chemie“ jako překlad anglického originálu doporučeni
IUPAC 1994, jsem sbíral reakce svých přátel na slovník i na
jednotlivé pojmy v něm přeložené. Kromě toho, že jsou tam
tiskové chyby i chyby ve větné stavbě, jsem se tak dozvěděl, že
opravdu je třeba mít nějaký výkladový slovník proto, aby se
názory na některé termíny sjednotily. Např. reakce identity není
totéž co identická reakce, podobně jako operace symetrie identita

není totéž co identická operace symetrie. Nebo, že ve skupině
C-C=O první uhlíkový atom zleva se správně označuje beta (od
heteroatomu), jak je běžné např. v hmotnostní spektrometrii, a ne
alfa, jak je zvykem u názvosloví karbonylových sloučenin.
Zajímavý problém poskytuje věta „Dvě reakční schémata jsou
kineticky ekvivalentní, jestliže vyhovují stejné rychlostní rovnici
- to se označuje jako kinetická nejednoznačnost“. Na první
pohled zde není jasné, že se nejednoznačnost vztahuje na
přítomnost dvou schémat a ne na kinetickou ekvivalenci. Sám
považuji za nejdůležitější novou, přesnější definici některých
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pojmů. Řada příkladů je uvedena již v předmluvě ke Slovníku.
Tady bych uvedl jen definici přechodového stavu: je to soubor
stavů, každý s vlastní geometrií a energií, v nichž by náhodně
umístěný soubor atomů měl stejnou pravděpodobnost vytvořit
reaktanty nebo produkty reakce. Jaký pokrok proti původní
Eyringově definici, kdy přechodový stav měl jednu geometrii a
jednu energii, která se dá vypočítat!
Na tyto výše uvedené názory by nebylo třeba reagovat, ale
v Bulletinu 33 (3) se vyjádřil ke Slovníku „učitel, přednášející
reakční mechanismy“ na VŠCHT v Praze. Jeho rozsáhlou diskusi
nemohu nechat bez povšimnutí.
Nejdříve bych chtěl upozornit na to, že si profesor Paleta –
učitel – neprávem stěžuje na neschválení Slovníku nomenklaturní
komisí ČSCH. Pokud se schvalování překladů materiálů
vydaných IUPAC týká, tak v originálu „Glossary“ je uvedeno:
publication of a translation into another language is subject ... of
prior approval from the relaevant IUPAC National Adhering Organization. Touto „adhering organization“ je v Česku Český
komitét pro chemii, který překlad povolil a jeho člen J. Kahovec
významně přispěl ke zlepšení kvality překladu, což autoři oceňují
na rubu titulní stránky překladu.
Druhá věc, která učiteli není zřejmě jasná, je to, že každý
materiál IUPAC, a tedy i jeho překlad, je doporučení. Takže
autoři překladu nejen že nediktují, ale ani neodmítají tvarové a
pravopisné (to vůbec ne) alternativy. Uvádět všechna synonyma
a významově podobné tvary – to je záležitost Akademického
slovníku českých slov. K tomu, aby si fyzikální a organičtí
chemici v celém Česku rozuměli, měli by se domluvit na určité
preferenci používaných pojmů. A tuto preferenci se Slovník
snažil předložit. Překladatelé byli vybráni záměrně ze čtyř oblastí
Česka: Brno, Olomouc, Pardubice, Praha. To proto, aby se co
nejvíce vyloučilo upřednostnění jedné krajové zvyklosti. Co
může být v Praze pokládáno za hovorovou úpravu, může být
jinde považováno za správnou češtinu a naopak. A to je dobře,
jinak by všude v Česku platilo za správné, že např. „chytrej
Honza měl krásný ztráty“.
K doporučení alternativních termínů (Tabulka 1) mám
několik málo připomínek. Samozřejmě, když se někomu líbí
říkat acidita místo kyselost, proč ne. Totéž platí pro meziprodukt
a intermediát. Ale např. jaderná (místo nukleární) magnetická
rezonance se nepoužívá už asi 30 let. Také mi není jasné, proč
bychom měli jeden efekt - rezonanční - označovat ještě také jako
konjugační nebo mesomerní (mesomerie byla zavedena v době,
kdy někteří sovětští vědci označovali rezonanci za pavědecký
výmysl kapitalistického Západu). Některé navrhované alternativy jsou zavádějící: populace není výskyt, je to spíš pravděpodobnost výskytu nebo četnost. Předasociace (předrovnováha)
není předřazená, ale spíše předcházející. Anglické slovo polarizability přeložené do češtiny jen záměnou koncového y za a je
děsné.
Nesouhlasím také s názorem, že některé pojmy v Tabulce 2
jsou chybné nebo chybně použité. Rate-controling step je ve
Slovníku překládán jako „rychlost řídící krok“ (str. 150), čili
stejně, jak navrhuje učitel. Koncept (= pojetí) a termín jsou různé
pojmy a neměly by se zaměňovat. Chemická částice je např.
jedna molekula toluenu, toluen jako takový je chemická
sloučenina. Soubor stejných atomárních jednotek je obecně také
chemická sloučenina, kde počet sloučených atomů je jedna
(pozn. bimolekulární reakce je také reakce dvou atomů a ne jen
dvou molekul). Není vhodné v kinetice zaměňovat pojmy krok a

stupeň; zatímco krok je v podstatě elementární reakce, stupeň je
chápán spíše ve smyslu preparativním (např. esterifikace vícesytné kyseliny) a jeden stupeň může obsahovat i více reakčních
kroků. Katalýza je fázovým přenosem (ne přenosu), protože
katalyzátor extrahuje jeden z reaktantů přes fázové rozhraní do
druhé fáze a tím umožní (katalyzuje) reakci. Pojem „vícekroková
reakce“ je širší pojem než pojem „následná reakce“ – zatímco
v následné reakci probíhají elementární reakce časově za sebou a
jsou spojeny vždy jedním meziproduktem, vícekrokovou reakcí
může být i reakce řetězová, kde se stejný meziprodukt vrací, nebo
paralelně-následná, kde následné reakce běží současně za vzniku
různých meziproduktů. Michaelis-Menten kinetics překládáme
jako kinetika Michaelisova-Mentenové (str.121) a ne kinetická
rovnice M-M, jak tvrdí učitel. (Pozn. tvar přivlastňovacího jména
vlastního závisí na tom, zda jsou u příjmení i křestní jména nebo
jejich zkratky: např. Michaelisova kinetika – kinetika L.
Michaelise, nebo Richieova rovnice – rovnice C. D. Richieho.)
Rate law se překládá jako rychlostní rovnice, protože je to
opravdu rovnice (diferenciální); zákon je příliš obecné označení může být i slovní.
Učitel se ptá, proč byl nahrazen termín „součinný“ termínem
„spřažený“. O tomto termínu jsme při překladu diskutovali a
dospěli jsme k názoru, že „součinný“ nevystihuje dobře popisovaný jev: činnosti probíhají nejen současně (to se děje i při
paralelních reakcích), ale u spřažených reakcí vede současný
průběh k přechodovému stavu s nižší energií než jejich postupný
průběh (str.45).
Ve stati 3.2. se učitel pustil dosti nedůstojně do naši preference krátkých tvarů v dvojici typu polymer-ace vs. polymer-izace. Poukazuje např. na to, že překládáme delocalization
jako delokalizace a ne jako delokace. To je ovšem špatně zvolený
příklad, protože již dávno existuje v češtině slovo lokalizace,
vytvořené ve shodě se slovem lokalita, z kmene lokalit(z)- a
přípony -a nebo -ace. Takže to spíš potvrzuje naši preferenci
přípony -ace.
Pokud se týká kritiky některých starších názvů, pak autoři
originálu IUPAC zastávají zřejmě názor, že některé pojmy, i
když se jejich používání nedoporučuje, je třeba uvést a tedy i znát
kvůli orientaci ve starší literatuře. K těmto pojmům patří např.
benzyn nebo dielektrická konstanta. Tento přístup podrželi i
autoři překladu; že tyto pojmy mladá generace v Česku (t.j.
zřejmě v Praze) nezná, je škoda.
Narozdíl od učitele bych netvrdil, že je v překladu Slovníku
velmi málo tiskových chyb. Četli jsme rukopis všichni
několikrát, četli ho recenzenti i kolega Kahovec a přesto nám dost
chyb uniklo. Za to se čtenáři Slovníku omlouváme. K těmto
chybám patří např. „nejasné formulace“, kdy třeba při úpravách
vypadla zvratná částice „se“ nebo je naopak ve větě dvakrát a
také celá skupina slovních spojení bez spojovníků (např. σ
vazba).
Pokud článek profesora Palety nebo tato moje odpověď vzbudily u čtenáře zájem s překladem Slovníku pojmů v fyzikální
organické chemie se blíže seznámit, má možnost si ho zakoupit
v prodejně Malé centrum, Kotlářská 2, 61137 Brno (tel.
541129544, e-mail: mcentrum@sci.muni.cz) za výhodnou cenu
100,- Kč. Přeji laskavému čtenáři, aby vždy našel ve Slovníku tu
informaci, kterou hledá, a aby mu byl Slovník nápomocný při
přípravě projevu mluveného nebo psaného v češtině, kterou
máme, jak my překladatelé, tak určitě i profesor Paleta – učitel –
velmi rádi.
Miroslav Holík
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Zprávy z redakce
Barevné obrázky v odborných článcích
Číslo 8, Chemických listů přineslo bez velké pompy další
podstatné technické zlepšení časopisu. V článku prof. Pacáka a
prof. Černého o fluoroglukose, látce XX. století (Chem. Listy 96,
704 (2002)) byly poprvé otištěny barevné obrázky zasazené do
samotného odborného textu. Pro redakci to byl „pokusný
rukopis“, jehož přípravou strávili redaktoři i autoři relativně
dlouhou dobu proto, aby zajistili co nejlepší výsledek. Dnes již

víme, že to jde a že pro redakci ani pro tiskárnu to napříště nebude
problém. Zůstává však aspekt ekonomický. Vzhledem k charakteru časopisu a jeho ceně je redakce nucena požádat autory,
kteří budou pociťovat nutnost zveřejnění barevných obrázků,
o finanční spoluúčast. Redaktoři se domnívají, že vzhledem
k faktu, že lze v grantových rozpočtech počítat s určitou částkou
na publikační výlohy, nebude tato okolnost na překážku.

Možnosti spolupráce/Práci hledají
Absolventka oboru Analytická chemie na Přírodovědecké
fakultě UK se zkušeností s HPLC instrumentací, členka ČSCH,
aktivně ovládající 4 světové jazyky. Hledá práci v oboru chemie,

farmacie, živ. prostředí a pod. mimo laboratoř. Kontakt
prazmar@post.cz.

Výročí a jubilea
Jubilanti v roce 2003
65 let
Prof. Ing. Oldřich Paleta, DrSc., (21.1.), VŠCHT Praha
Ing. Bohuslav Dušek, CSc., (26.1.), VŠCHT Praha
Doc. RNDr. František Kopecký, CSc., (5.2.), FarmF Univerzita
Komenského Bratislava, Slovensko
Ing. Ladislav Píša, (9.2.), Vývojové dílny AV ČR Praha
RNDr. Milan Fara, CSc., (5.3.), Výzkumný ústav energetický Praha
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc., (18.3.) FarmF Univerzita Karlova
Hradec Králové
Doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc., (26.3.), FarmF Univerzita Karlova
Hradec Králové
Ing. Jaroslava Paletová, (31.3.), Mrazírny Praha

85 let
Ing. Viktor Mansfeld, CSc., (4.2.), dříve VÚFB Praha,
nyní v důchodu Praha
Ing. Zdeněk Bayer, (21.2.), dříve Závody 1. mája Liptovský Mikuláš,
nyní v důchodu Liptovský Mikuláš, Slovensko
RNDr. PhMr. Zdeněk Bultas, (23.2.), dříve OÚNZ Praha 5,
nyní v důchodu Praha
Doc. RNDr. Adolfína Sovová, CSc., (28.3.), dříve VŠZ Praha,
nyní v důchodu Praha
80 let
Dr. Ing. Rudolf Pospíšil, (30.1.), dříve OHS Přerov,
nyní v důchodu Olomouc
Dipl. Ing. Drahomír Filák, (24.3.), Sdruženie vedecko-technických
pracovnikov a vynálezcov Bratislava, Slovensko

60 let
Prof. Ing. Anatol Malijevský, CSc., (2.1.), VŠCHT Praha
Ing. Helena Růžičková, (2.1.)
Ing. Jan Šubrt, CSc., (20.1.), ÚANCH AV ČR Řež u Prahy
Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., (3.2.), Univerzita Pardubice
Doc. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., (6.2.), VÚHR Vodňany
Ing. Věra Spěváčková, CSc., (10.2.), SZÚ Praha
Ing. Jiří Terč, CSc., (12.2.), VÚOS Pardubice Rybitví
Doc. Ing. Ivan Hemer, CSc., (25.2.), Praha
Doc. RNDr. Lubomír Čáp, (26.3.), PřF Univerzita Palackého
Olomouc
Ing. Květa Jirátová, CSc., (29.3.), ÚCHP AV ČR Praha
RNDr. Jaroslav Daňhelka, CSc., (30.3.), ÚMCH AV ČR Praha

75 let
RNDr. Čestmír Plechatý, CSc., (1.1.), dříve VŠZ Brno,
nyní v důchodu Brno
RNDr. Josef Skalník, (21.1.), dříve Hlubna Brno,
nyní v důchodu Brno
Ing. Vladimír Klapka, CSc., (26.1.), dříve SVÚOM Praha,
nyní v důchodu Praha
Doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc., (10.2.), VÚ rostlinné výroby Praha
70 let
Doc. Ing. Eduard Šittler, CSc., (1.1.), Silon Planá nad Lužnicí
Ing. Jiří Marhan, CSc., (26.1.), dříve VÚOS Pardubice,
nyní v důchodu Pardubice
Ing. Josef Vachuška, CSc., (31.1.), dříve VÚJ Řež u Prahy,
nyní v důchodu Praha
Prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc., Univerzita Pardubice
Ing. Jiří Němeček, (15.2.), VÚACH Ústí nad Labem
Prof. Ing. Ivan Pavlík, CSc., (18.2.), Univerzita Pardubice
Ing. Ivo Paseka, CSc., (22.2.), ÚANCH AV ČR Praha
Ing. Ivan Horáček, (27.2.), Technicko inženýrský ústav Neratovice
Prof. Ing. Miloš Nepraš, DrSc., (9.3.), Univerzita Pardubice
RNDr. Alois Pískala, CSc., (30.3.), ÚOCHB AV ČR Praha

Blahopřejeme

Zemřelí členové Společností
Ing. Pavel Jírů, CSc., dříve ÚFCH J.H. AV ČR Praha, nyní v důchodu
Praha zemřel dne 12. 3. 2002 ve věku 73 let
Ing. Dr. Jiří Gut, DrSc., dříve ÚOCHB AV ČR Praha, poté redakce
Chemických listů Praha zemřel dne 16. 8. 2002 ve věku 79 let
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