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Svět vůní a zvířata, svět vůní a lidé … Kdo si nevzpomene na
pižmo, ambru, nebo snad vůni čerstvě nadojeného mléka, pra-
zvláštní vjem vůně malých mláďat, ti méně romantičtí na vůni
vepřové pečeně. To poslední je protnutí dvou světů. Málo,
pramálo tu chybí k představě, že zvířata jsou na světě pro nás.
Omyl, hrubý omyl, nejhrubější z omylů. Lidem je snad někdy,
výjimečně, povoleno nahlédnout za oponu zvířecího dění. Jak
teprve poznat dění celé přírody. Tak snad, nepatrně, to ano, ale
zkuste pochopit celou přírodu. Linné, Darwin, Mendel, Pasteur,
kolik zvučných jmen bychom vyslovili. Ale jednoduché to určitě
není. Kousek po kousku, pomalu a snad do nekonečna budeme
odkrývat poznání toho, co nám velkoryse umožnilo existovat. A
přitom ničíme, dřív, než jsme pochopili. Posuzovat můžeme sebe
složitějšími úvahami, použít přitom jakékoliv prostředky – od
hrubého a krutého násilí vivisekce po elektronický mikroskop či
nejmodernější laboratorní metody. Ale poznání či vyhodnocení
nám zprostředkují naše lidské smysly. V tom je ten háček.
Změněné, otupené, přizpůsobené něčemu jinému než jejich
původnímu účelu.

Vraťme se k našim přírodním předkům. Podle nejnepatr-
nějších projevů v jejich prostředí, podle zkušeností, jež upevnily
zděděné reflexy, v každé chvilce bytí sledují své okolí. Když to
nedokáží, nepřežijí. Pomiňme nám neuchopitelnou orientaci
migrujících ptáků, ryb a hmyzu, zrak dravců, sluch šelem,
schopnosti žraloků, které ani neumíme pojmenovat, natož
pochopit… Přemýšlejme o smyslu, který jsme pozbyli ze všech
nejvíc, poznání vůní a chutí. My lidé se v něm navzájem
klameme dosti zdařile. Zvířata, řečeno slovy filozofa, žijí
v pravdě. Nic jiného jim nezbývá. Tedy těm divokým, člověkem
nezotročeným. Se zvířaty, jimiž se po odedávna obklopujeme, se
to má jinak. Klameme je taky. Myslíme si, že docela úspěšně.
Čím se řídí zvířata ve svém přirozeném prostředí? Zrakem, ta
s denním životem. Sluchem, různě zdokonaleným, ta noční. Na
hranice svých revírů rozmísťují viditelné značky, jak vysoko na
strom drápy dosáhne medvěd, tak je veliký, silný, to vetřelec
hned pozná. Ptáci, většinou zpěvem, kde je mne slyšet, tam je to
moje. Má to důvod, určitá plocha uživí jen několik jedinců.
Nejlepší a nejúčinnější jsou značky pachové. Musí se ale často
obnovovat, ale to je další signál – dej si pozor, přivandrovalče,
jsem stále tu, mám pravidelné návyky, můj pach říká, že jsem
zdráv a silný. Není to dokonalé? Tak tedy územní nároky.
A pachy. To za prvé. Za druhé – reprodukce. Je jen málo druhů
mezi savci, kde samice nesignalizuje pachem svou říji, neboli
fyziologickou připravenost k reprodukci. Právě na základě
pachových stop je hledána a určena. Takže pachem zvíře vyznačí
svůj životní prostor, pachem vyhledává reprodukčního partnera.
Kromě toho nezanedbatelný počet příslušníků živočišné říše
dokáže do pachových signálů vložit varování před nebezpečím,
naznačit směr výskytu potravy, informovat o jejím množství a
kvalitě. A jsme u dalšího důležitého smyslu pachových informací

– potrava. Třetí podmínka života. Tak výjimečně důležité
podmínky, že i zvířata, která by cynik označil jako zhlouplá
domestikací, pozbyla jen málo smyslu pro její smysl.

Řekněme si, čím a jak se zvířata živí a jak to probíhá. Trávení
je složitý proces. Potrava zvířaty přijímaná se napřed zmenší
mechanicky, aby prošla trávicími cestami a pak se změní
chemicky, tedy velké molekuly se chemickou či lépe řečeno
enzymatickou cestou zmenší na tak malé, aby prošly výstelkou
střev a nakonec stěnou střevních kapilár do krevního oběhu. Pak
jsou převážně přes játra krví distribuována mezi jednotlivé tkáně
a buňky. Před tím se ještě oddělují ty části potravy, které je sice
nutno pozřít, ale takto se strávit nedají, a trávicí trakt si s nimi
nechá naložit jinak, nebo se jich zbaví. Nechá si s nimi naložit
tak, aby byly stravitelné, aby byly rozložitelné. V předžaludcích
přežvýkavců či slepých střevech hlodavců tvrdou vlákninu roz-
loží prvoci a bakterie, zmnoží ji o hmotu svých těl, mimochodem
bílkovinu vysoké kvality a dál to pak probíhá jako v prvním
případě. Ale mikrobiální trávení musí probíhat vždy stejně,
každý den se stejným krmivem, nebo alespoň skoro stejným,
jinak mikroflóra hyne a s ní většinou i její hostitel. Na přiro-
zených instinktech zvířat v přírodě je, aby se to nestalo. Na tak
důležitých instinktech, že ani domestikace krávy o ně nepři-
pravila. Podle něčeho se ale musí řídit, a co je to jiného, než chuť a
vůně krmiva. Koně a králíci, důležití reprezentanti skupiny zvířat
s jednoduchým žaludkem, ale s mikrobiálním trávením ve
slepých střevech, už rádi přijímají různé chuti, pečlivě probírají
slané, sladké i kořeněné vůně a jejich kombinace, nakonec ale
stejně zaboří citlivé a vybíravé tlamy a nosy do voňavého sena a
kochají se mařinkami, mateřídouškami, a vším, čím naše louky
voní (ještě někdy, možná). Na vysvětlenou je třeba dodat, že
trávení této skupiny je již o něco méně závislé na mikrobiálních
procesech a tak snad lze říct, že pestrost stravy je již přínosem.
Další zvíře, které dlouho chováme a hodně jsme ho změnili,
prase, to má méně komplikované. Má jednoduché trávení, jeden
žaludek, tenké střevo sice ne zcela krátké, ale se slámou a senem
si už neporadí. Mikrobiální trávení s podstatným významem u něj
není. Bude vyhledávat krmiva s vyšším obsahem lépe využi-
telných živin, ovšem nažere se třeba každý den něčeho jiného a
ještě mu to vyhovuje a prospívá. Pes si v savanách, stepích,
prériích či jak se to na kterém kontinentu správně jmenuje,
strhnul uštvanou kořist, napřed sežral obsah střev a vnitřnosti,
teprve pak svalovinu a kosti. Dostal všechno – natrávenou
rostlinnou bílkovinu, různorodou živočišnou bílkovinu a mine-
rální látky. Trávit musel jednoduše a rychle. Místa na střeva a
žaludek moc neměl, žeňte zajíce s ruksakem pod břichem. Ten
ruksak vyjedl tomu zajíci. Kráva, ta měla jiné pohodlí. Opatrně
z úkrytu na pastvu, rychle to do sebe naházet, než ji samotnou
něco sežere, pak se schovat a teprve v klidu si to rozžvýkat a
prohnat několikrát za sebou dokola tou svou dokonalou potrubní
poštou. A co v té rychlosti žrát, no to, co jí vonělo.

Psům a masožravcům musí také jejich potrava vonět, jenže,
máme asi jiný slovník. Některé psovité šelmy se specializovaly
na mrtvá zvířata, nebo prostě bylo hůř a zase ten pach napověděl,
kudy za potravou. Ale psí čich, to je přece pojem. A k čemu byl
“vyvinut”? – k vyhledání potravy. To hlavně. Služby celníkům a
policii nebyly asi v původní náplni práce matky přírody. Snad
jen, je to nepřirozené, tedy ty drogy a lumpárny, a kupodivu, i
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tady příroda podává ruku k nápravě. Stojíme zde před základní
úvahou: dokáží-li zvířata poznat, co je pro ně dobré a potřebné,
dokáží-li poznat, co je nevhodné či dokonce nebezpečné, jakými
smysly se tohoto poznání zmocňují, jak jej zpracují, vyhod-
nocují, ukládají a hlavně, jak jej předávají potomkům. Je
například známo, že žlutočerné zbarvení vosy funguje jako
výstraha pro hmyzožravé ptáky, nebo alespoň většinu z nich.
Lidské bezpečnostní předpisy ukládají žlutočerné šrafování
schodů, snížených stropů, okrajů nákladních ramp. Zdědili jsme
a přijali, nebo jen okoukali? Ale k věci. Určitě každé ptáče bodla
vosa, nebo ho rodiče varovali, nebo je gen, který je s to přenést
zažité zkušenosti? Stopařský výcvik psa je pečlivé, pracné a
metodicky zvládnuté rozvinutí přirozené schopnosti zvířete.
Kynologové jsou pevně přesvědčeni, že ze spojení dvou dobře
vycvičených stopařů vzejde zvíře s výrazným sklonem k práci na
stopě. Jenže, kdyby pes tu schopnost neměl, nemohl by ji poto-
mek zdědit, to je jasné. Určitý typ chování a etologických sklonů
se dědí, které a s jakou expresivitou, to zas úplně jasné zatím
není. Zraněné či nemocné, třeba i jen parazity napadené zvíře je
schopno řešit svůj stav požíváním bylin, dřev, smůly, nerostů. To
je neoddiskutovatelné, a lze si o tom přečíst v krásných knihách
J. O. Curwoda, E. T. Setona, to koneckonců mohou pozorovat i
milovníci přírody v našem mírném pásmu. Poznají zvířata na
základě pachu těchto látek, že mají zvláštní, zrovna pro jejich
situaci důležité účinky? Je ale doložitelné: zvíře žijící v přírodě se
určitým rostlinám pečlivě vyhýbá, jiné, podle svého věku,
zdravotního stavu a reprodukčního stavu tytéž rostliny vyhledává
a konzumuje, nebo se jimi natírá. A to včetně šelem. Známá šanta
kočičí, popř. kozlík lékařský přiláká kočky z širokého okolí. Proč
zajímá kočku, ortodoxního masožravce? V předchozím textu je
zmínka o tom, že pes přednostně konzumuje obsah střev kořisti.
Nebránil bych se úvaze, že důkladné naparfemování nalezenými
exkrementy koní, krav či člověka navozuje u našich psů hrdost
úspěšného lovce. A to pro postavení ve smečce něco znamená.
Pach zvířatům umožňuje nejen rozpoznat kvalitu a vhodnost
potravy, ale také napovídá, jak léčit řadu neduhů. Pach zvířat se
podílí na hierarchickém postavení ve skupině zvířat a zčásti se
podílí na přirozené selekci.

V docela přijatelné formě se nám podařilo projít úvahou, že
pachové vjemy patří mezi nejen podstatné, ale skutečně nepo-
minutelné a životně důležité. Potravní zdroje se vyvíjely ve velmi
složitém komplexu přírodních podmínek. S trochou nadsázky by
snad bylo možno mluvit o nabídce a poptávce – potravní zdroj
umožnil rozvoj druhu, ten se mu dokonale přizpůsobil. Ale musel
se přizpůsobit i přirozeným nepřátelům, nemocem, parazitům,
klimatickým podmínkám. Každý živočišný druh je obdivuhodný
a jedinečný výsledek přírodních vlivů, velmi citlivě a přesně
zasazený do svého prostředí. Právě pro nesmírnou jemnost a
přesnost všech přirozených vztahů záleží na každé drobnosti,
každém (často i účelově nepostřehnutelném) signálu, který zvíře
vnímá a je životně důležitý pro přežití jedince, druhu a často i
celé populace v určité přírodní oblasti. Fylogenetický vývoj
jedince tedy ovlivnily potravní možnosti, morfologie a fyziologie
trávicího traktu postupně dosahovala naprosté dokonalosti ve
využití potravy. Spolu s trávicími orgány se musely rozvíjet i
mechanismy, které umožňovaly potravu nalézt, vyhodnotit její
vhodnost, připravit organismus pro příjem, zpracování a taky
posoudit či rozeznat ukončení mechanického nasycení.

Velmi složité jsou souvislosti vnitřní regulace organismu,
např. vyhodnocení cukru v krvi, což registrují centra v oblasti

mezimozku, dále potřeby minerálních látek, vitaminů a podobně.
Je samozřejmé, že potřeba jednotlivých živin se v průběhu života
jedince velmi mění a např. poměr potřeby příjmu aminokyselin,
potažmo bílkovin k potřebě energie bude diametrálně odlišná
v období růstu a v období dospělosti. Totéž platí o minerálních
látkách např. v době laktace, v porovnání s obdobím, kdy samice
nelaktuje, nebo ani není březí. A tohle všechno musí zvíře
rozeznat a vyřešit. Že k tomu nemá víc než vlastní smysly a už
zmíněné instinkty? Je mimořádně vybaveno, a makrosvět se
svými dokonalými zpětnými vazbami mezi populací živočichů a
rostlin, masožravci a býložravci, je obdobou mikrosvěta až po
úroveň histologické stavby jednotlivých orgánů všeho živého, od
jednoduchého prvoka po orangutana, vývojově posledního tvora,
jež žije a nemá možnost nadmíru ničit své okolí.

Opusťme nyní trochu romantické úvahy o přirozeně žijících
zvířatech a věnujme se těm, která my lidé živíme, abychom sami
žili. Množství krmiva, které každý den zvířeti předkládáme, se
nazývá krmná dávka. Tato dávka musí pokrýt veškeré potřeby
zvířat na energii, bílkoviny, minerální látky, mikroprvky, vita-
miny, popř. i preventivní antiparazitika a někdy i léčiva. Nejde
jen o to, jakou sumu živin zvířeti předložíme, je velmi důležité,
v jaké formě, kterými druhy krmiv a v jakém stavu tato krmiva
jsou. Dovolte malé odbočení, pokusíme se jako výstižný příklad
neznalosti či nezájmu o informovanost vysvětlit a potlačit nej-
častější mýtus panující o krmných směsích. Úspěšnost výkrmu,
tedy rychlost růstu a kvalita masa není založena na nějakých
podezřelých metodikách, na tom, že se zvířatům podávají meta-
bolika, antibiotika či karcinogenní stimulátory. S přípravky
tohoto typu si na zvířatech, určených k výživě národa netroufl
experimentovat ani bývalý totalitní režim. Na sportovcích, na
těch snad, ale ty národ pouze uctíval, leč nepojídal. (Existuje
výjimka – seriozním způsobem veterinárními lékaři přede-
pisovaná krmná antibiotika, která řeší problematiku zárodků
nemocí, bakterií, zvýhodněných vysokou koncentrací zvířat. To
se ovšem děje ve všech chovatelsky vyspělých zemích a je stálý a
oprávněný tlak na minimalizaci použití těchto léčiv). Mimořádná
rychlost a kvalita růstu svaloviny a úměrného vývoje podpůrného
aparátu, samozřejmě včetně harmonického a současného vývoje
všech orgánů je docílena zásadně ideálně vypočteným a téměř
ideálně dodrženým vzájemným poměrem aminokyselin, energie,
minerálních látek a jiných živin. Vtip věci spočívá v tom, že tento
poměr vytváří “bezodpadové metabolické hospodářství”, jinými
slovy, organismus má vše k dispozici a nemusí se zdržovat a
zabývat odbouráváním nadbytečných látek a složitou a ztrátovou
syntézou těch chybějících.

Skutečně kvalitní svalovina, schopná náročné a lákavé
kuchyňské úpravy naroste jen na zvířeti zdravém, chovaném ve
vhodném prostředí. Geneticky zdařilém, a hlavně, hlavně žive-
ném tak, jak jeho věkové stádium žádá. Maso voní proto, že je
schopno zadržet vodu fyziologicky obsaženou ve svalové tkáni,
neboť jsme schopni vnímat jen vůně nebo pachy, (všimněte si,
prosím, že poprvé bylo tohoto pojmu použito ve smyslu rozlišení
příjemné a nepříjemné) které jsou rozpuštěny, ovšem
organolepticky stačí i pára nebo samozřejmě vnímáme i chutě –
aromatické látky rozpuštěné v tuku. Ještě se zbaběle uchýlíme
k populizmu: darem získáme králíka od babičky. Krmeného
zbytky chleba, často narušeného plísněmi. Trávou, získanou s
minimálními náklady, ovšem obsahující různé výměšky, dále
bakterie a cizopasníky od spousty zvířat. Takový králík se zabíjí
ve věku 5 až 6 měsíců, maso je tuhé, vhodné nanejvýš k pečení.
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K jídlu toho na něm moc není, nemá také dvakrát příjemnou vůni.
Protože v jeho výživě chyběla převážná část živin a specificky
účinných látek a i jejich poměr byl nevhodný, zvíře se vyvíjelo
pomalu a disharmonicky, svalová vlákna jsou hrubá, svalovina
postrádá správné množství vmezeřeného tuku a není schopna
dostatečně držet vodu tak, aby se při pečení (třeba) pomalu
uvolňovala a vynášela vůně, které svědčí o blížícím se příjemném
obědě. Játra a ledviny neplnily zcela svou funkci, v mase jsou
odpadní látky, tedy zbytkový dusík, často ve formě močoviny.
Mykotoxiny z narušených krmiv smyslově nepostihneme, ale
konzumujeme je. Nepochutnáme si, lidová tradice ovšem v roz-
poru se zdravým rozumem tvrdí cosi o zdravém masu. To, co
jsme nedali zvířeti, bude chybět v mase nám, ale urazte si obě-
tavou tchýni. Králík z farmy, jehož genetiku stvořil precizní
odborník a krmnou směs vypočetl a vyrobil profesionál, má tutéž
jatečnou hmotnost už v 75 dnech, maso křehké, jemné, voňavé, a
také skutečně dieteticky přínosné. Fantazii ke kuchyňské úpravě
takového masa nelze klást meze. Tohle platí o mase všech zvířat,
vejcích i mléku. Opět – správně odchované zvíře, krmené vhod-
nými krmivy má produkt, v tomto případě svalovinu, která naše
smysly příjemně zaujme, neboli, maso voní, lhostejno, jak
upraveno.

A další krok. Jak dokážeme přimět zvířata, byť jen vzdáleně
příbuzná s těmi nádhernými, svobodnými přírodními bytostmi,
aby konzumovala různá sena, siláže, senáže, krmné směsi sypké
či granulované, vlhčené či mokré, minerální přísady, léky,
přípravky ke zlepšení reprodukce, podporu toho či onoho, a kolik
nuancí ještě umíme vytvořit. A také pochoutky, lákadla, výcvi-
kové odměny, a spoustu dalších doplňků. Pán tvorstva hrdě a
hloupě praví, ať žerou co dostanou. Tak to dnes nejde, věřte, že
krmení zvířat je ze strany státu kontrolováno přísněji, než výživa
lidí. Ale všemu dnes vládne ekonomika a tak si připomeňme
základní zootechnickou poučku. Zvíře potřebuje část přijatých
živin na prostou záchovu, na metabolický chod organismu, každý
den, přesně podle hmotnosti. Ale větší část živin mění v maso,
kosti, orgány, prostě z nich roste. Čím rychleji roste, tím méně
dnů roste, tím méně živin, tedy krmiva potřebuje na dýchání,
nutný pohyb, teplo, zbavení se exkrementů. Tedy, čím víc každý
den sežere, tím rychleji vyroste, tím méně dnů ho krmíme, a tím
snížíme onen “chod naprázdno”. A tak ať mu chutná. Ať je
konzistence krmiva ideální, krmná směs čerstvá, voňavá. TO JE
ONO! Hit poslední doby. Vůně ve výživě zvířat. Začněme s
prasaty, jsou člověku fyziologicky velmi podobná, trávicí trakt je
téměř identický. Chuťové i čichové buňky nápadně podobné,
jejich počet je podobný jako u lidí. První praktické stadium ve
výživě selat je jejich odstav. Zbavena ideální potravy –
mateřského mléka, se musí naučit žrát krmnou směs. Spolu
s mámou se motala kolem krmítka a viděla, že cosi přijímala, a
zcela přirozeně ji napodobují. Ale to nestačí, mláďata musí mít
dostatečně silný stimul, jejich smysly musí něco zaujmout.
Ztratila mléko, hledají ho, tak jim ho napodobme. Aspoň vůní,
aromatem. Jsou to zvířecí děti, tak něco sladkého, takže mléčné
aroma s nějakou sladkou notou. Nebo ještě lépe, ovoce, to jde
dobře dohromady, mléčně sladká vůně s přísadou jablek, třešní,
proč nezkusit med, geny předků napoví, že to je to pravé. V praxi
se používá vanilkové aroma, ale to jsme u té nejzávažnější
otázky, psychologie marketingu. Předně, pro koho to voníme:
pro prase, nebo pro zákazníka? Reklama tvrdí, že kočky by
kupovaly Whiskas. Víte, co by doopravdy koupilo prase? Shnilé
ryby. Prase! Nabízejte takové aroma. Tak radši pro zákazníka,

vanilku, kokos, každé prase to přece důvěrně zná a miluje.
Nemůže bez toho žít. S tím se přece setkalo v každém českém
lese, narylo v kdejakém remízku. Trocha ironie, samozřejmě. Ale
dobře se to prodává. Mléko, pro mláďata, proč ne. Přirozené,
logické. Ještě lepší je něco ušlechtile kvašeného, zvířata to mají
ráda, jogurt nebo sýr, a aby se vyhovělo přirozené snaze prasete
doplnit si výživu něčím živočišným, trochu naleželým, tak trochu
pikantnější, výraznější, syrečkové aroma je se vší vážností dobrý
typ. A kvasnice. To musí být to pravé, nejkvalitnější bílkovina
vůbec, včetně vitaminů řady B, proč jsme se snažili v úvodu
zaujmout Vaši trpělivost těmi instinkty zvířat a výběrem krmiv.
Zvíře to pozná. A zase – poznalo za svého života, zdědilo, máma
řekla? Hoďte mezi slepice papír od kvasnic, i přes to, že mají
velmi slabý čich, vrhnou se na něj, rozklovají na kousky a o ty se
ještě poperou. Další zvíře: skot, a k tomu kozy a ovce. Úplně jiný
trávicí trakt, jiné stravovací potřeby, úplně jiné úvahy. Čím je
potřebujeme nakrmit? V praxi je výstižné slovo – objem. Kráva
musí denně sežrat cca 30–35 kg pastvy. Nebo siláže a nějaké
seno, nebo řepu. Prostě hmotu do svých předžaludků. Tam se to
všelijak přemění. Dobré objemné krmivo žere s chutí, není
problém, ale když hodně dojí, musíme jí ještě dodávat mnohem
víc koncentrované živiny. Tedy bílkovina, energie, minerální
látky, vitaminy. Protože nikoliv přirozeně – tedy nadmíru dojí,
musíme ji nikoliv přirozeně krmit. Když to nedokážeme, uloží do
mléka všechny své rezervy a umře vysílením. Ale doplňková
směs pro skot bývá často samý mletý vápenec, sůl, fosforečné
soli, hořečnaté strusky a nějaké hořké vitaminy. Něco jako
znechucený písek. Tak to navoníme, ideální je směs koření,
odpad kmínu, stonky dobromysli, nějaká cibule, a hned je po
problému s příjmem.

Nedávno se ve všech mediích novináři a naivní ochránci
pohoršovali nad zvrhlým krmením živočišné bílkoviny – maso-
kostní moučky krávám. Je to celé úplně jinak. Jednak si nikdo
nedokáže představit tu obrovskou zátěž životního prostředí, jaká
by vznikla spalováním veškerých kadaverů. Dále – uhynulé zvíře
prostě představuje zdroj vynikající, ideálně složené živočišné
bílkoviny. V přírodě tyhle zdroje mizí dokonale využity řádově
za hodiny. Troufnu si tvrdit, že je přirozenější nechat kadaver po
technologicky a hygienicky přijatelném opracování zkrmit, tedy
šetřit drahé zdroje a životní prostředí, než pálit, nechat zetlít
v zemi nebo vyhnít ve vzduchu. Jednak si humanitně vzdělaní
lidé nikdy neuvědomí, že téměř všechno, co kráva sežere, pře-
mění v hmotu bakterií, prvoků a kvasinek a teprve potom tohle
tráví. Jen málo krmiva přejde přímo do žaludku (slezu) a dál do
střeva. A tam už je to jako u všežravců. Ale v praxi se masokostní
moučky zkrmí téměř výhradně prasatům a drůbeži. Skutečně
vysoko produkčním krávám se do krmných směsí přidává rybí
moučka pro její vysoký obsah bílkovin a minerálních látek.
A ony to žerou. Tak zase – potřeba, instinkt, příjem. Mimo-
chodem, v Sovětském svazu se na přelomu 50. až 60. let pro-
dukce vajec zajišťovala tak, že se slepicím navážely hromady
nahnilých ryb. Žraly a snášely. Rekordně. Na takhle laciné a
účinné živiny se krmivářský průmysl v USA s neomezeným
zdrojem sóji a kukuřice nezmohl.

Ovce jsou skromné a žerou nejlépe zelenou píci, seno, i
kvalitní slámu. S vděkem přijmou obilné šroty a ty stačí poprášit
zmíněnou minerální přísadou. Ovšem beránky – brojlery na
velikonoční stůl musíme nakrmit velmi koncentrovanou směsí.
Opět výkrm, jemné maso a musí mít obzvlášť dobře uložený tuk
mezi svalovými vlákny, požadují se proto nejkvalitnější krmiva,
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Tabulka I
Přehled vybraných aromat

Obchodní název CAS Popis vůně

2,3-Dimethylpyrazin 5910-89-4 nazelenalá, ořechová, kávová, karamelová, masová, vonící po nové kůži

2-Ethoxy-3-methylpyrazin 32737-14-7 lískooříšková, pražené mandle, zemitá, lehce ananasová

4-Methylthiazol-5-ethanol 137-00-8 ořechová, po hovězím mase

Aldehyd C 14 104-67-6 ovocná, sladká, broskvová

Aldehyd C 18 104-61-0 mastná, kokosová, až anýzová

Pentyl-acetát 628-63-7 banánová, etherická, ovocná

Butyl-butyryllacetát 7492-70-8 mléčná, sýrová, máslovitá, smetanová

Cinamyl-butyrát 78761-39-4 ovocná, balzamická, slabě květinová

Citral 5392-40-5 citronová

Citronellyl-formát 105-85-1 ovocná, květinová, meruňkovo broskvová, medová

Dekano-5-lakton 705-86-2 smetanová, kokosová, broskvová

Biacetyl 431-03-8 velmi silná, máslová

Dihydrokumarin 119-84-6 sladká, bylinná, dřevitá, vanilková

Methyl-2-(methylamino)benzoát 85-91-6 pomerančové květy, hroznové víno

Ethyl-acetát 141-78-6 ananasová, těkavá

Ethyl-butyrát 105-54-4 ovocná, sladká, difusivní, banánově ananasová

Ethyl-heptanoát 106-30-9 vinná, brandy, ovocná

Ethyl-hexanoát 123-66-0 silně ovocná, připomínající víno, jablková, banánová, brandy

Ethylmaltol 4940-11-8 karamelová, sladká

Ethylvanilin 121-32-4 silná, vanilková

Fenethylalkohol 60-12-8 růžová, medová, květinová

Fenethyl-fenylacetát 102-20-5 medová, květinová

Furaldehyd 98-01-1 sladká, dřevitá, mandlová, po pečeném chlebu

Heptanon 110-43-0 ovocná, kořenitá, skořicová

Isopentyl-butyrát 106-27-4 ovocná, meruňková, ananasová, banánová

Isoeugenol 97-54-1 hřebíčková, kořenitá, sladká, s dřevitými podtóny

Linalyl-acetát 115-95-7 příjemná, sladká, květinově ovocná

Maltol 118-71-8 sladová, po opečeném chlebu

Menthol 2216-51-5 mentolová

Methionin 59-51-5 masová, podobná droždí

Methyl-anthranilát 134-20-3 ovocná, vínová

Methyl-benzoát 93-58-3 ovocná

3-Methylcyklopentan-1,2-dion 765-70-8 ořechová, připálená, kávová, karamelová, podobná javorovému sirupu

Methyl(methylsulfanyl)pyrazin 67952-65-2 ořechová, vařené maso, připomínající zeleninu

Pyrrolidin 123-75-1 animální, vaječná, aminová

Thiamin-hydrochlorid 67-03-8 nakyslá, trpká, nahořklá
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a zase se příjem podpoří jemnými vůněmi horských luk a pastvin.
Zbývá drůbež. Potomci kura prakticky necítí, čichové buňky jim
skoro chybí. Řídí se velikostí částic, které mají přijímat a jejich
barvou. Dávají přednost žluté, červené a zelené. Vrubozobí mají
čich dobře vyvinutý, ale v krmivářské praxi se to nevyužívá.
Chovatelé holubů znají dobře sladké a kořenné vůně, ideální je
anýz.

Na druhé straně – varuje pach zvířata před příjmem něčeho
nevhodného? V zásadě ano, kočka nebude žrát marmeládu, ani ji
neolízne, když nějaký náhodný zbytek, nápadně připomínající
krev či maso objeví. Se zájmem očichá a s nezájmem odejde.
Jenže – pes, čichový expert par excelence, zvrací nápadně
snadno, fyziologicky je k tomu uzpůsoben. Protože by mohl
sežrat něco škodlivého, nevhodného. Tak jak je to s vyhodno-
cením pachu, prostě, nejednoznačně jako všechno v přírodě.
Chovatelé králíků přisuzují až mýtický význam skutečnosti,
s jakou chutí přijímají králíci novou, právě dodanou šarži krmiva.
Když žerou s chutí, je vše v pořádku. O tom, jaký je tohle
nesmysl, se chovatelé faremních králíků přesvědčí, je-li krmivo
narušeno fusariovými mykotoxiny, třeba zearelenonem, vomi-
toxinem, divalenonem, T2 toxinem. Žerou s chutí a pak dochází
k hromadným úhynům. Králík váhá nad krmivem prostě a pouze
proto, že má ústní dutinu obdařenu spoustou chuťových buněk a
blízký nos spoustou čichových. Je obrovský konzervativec a
nějaká nová příchuť či vůně většinou vzbudí jeho nelibost. Novou
směs sežere, až ho donutí hlad. Pak si zvykne a žere ji. Ovšem
nějaká příjemná, dobře známá voňavá luční bylinka věci určitě
pomůže, i vůně čerstvé trávy se dá do krmiva přimíchat.

Co do vybíravosti v krmivech, mluví se nejčastěji o psech.
Ostatně, mnoho lidí má psa, část z nich se na něj upne až
nerozumně a nerozumně posuzuje jeho potřeby a projevy. Pes má
často možnost žrát pro něj jednoznačně toxickou čokoládu
(trapné selhání instinktu), hloupý člověk překrmí jen trochu
odrostlé štěně do tloušťky, jenž mu spolehlivě přivodí spoustu
zdravotních problémů. Pochutiny, které nakupují svým nešťast-
ným psům hlavně starší dámy v obchodech s chovatelskými
potřebami, nepatří ani do cukrárny. Souvisí vyhledávání slad-
kých chutí zvířaty, se snahou získat tolik potřebnou energií, tak
bohatě obsaženou a snadno využitelnou ve všem sladkém? Pří-
roda s ní šetřila. K potravě s vysokým obsahem energie se zvířata
v přírodě dostanou obtížně. Na sladkosti nalákáte kdejaké zvíře.
A o tuku a tučném platí totéž. Sladké sladce voní a sladkých vůní
se jako přísad do krmiv využívá často. Ať již krmného cukru nebo
různých syntetických, necukerných sladidel. Další velmi mlsné a
vybíravé zvíře je kůň. Fyziologicky a morfologicky nápadně
podobné králíkovi, až na rozdíl ve velikosti, ovšem když uteče,
chytají se špatně oba, malý či velký. Mikrobiální trávení ve
slepých střevech, citliví na kvalitu krmiv. Kůň na pachy pro něj
nepříjemné reaguje velmi spontánně, za příjemnými jde nekom-
promisně.

Uváženo chladným rozumem, posíleno argumenty, lze shr-
nout: pro člověka okrajové poznatky, co voní či nelibě páchne,
má ve světě zvířat naprosto odlišný význam. Motýl zachytí jedi-
nou molekulu pachu samičky a vydá se po její stopě. Šelma
pozná, kde smí lovit a kde ne, los sekretem žláz mezi paznehty
informuje ve své vlastní stopě o nebezpečí. Lymfa z poraněné
ryby způsobí panický úprk hejna, žralok objeví stopu krve ve
vodě mnohotisíckrát zředěnou. Člověk své instinkty vyměnil za
jiné možnosti a světem vůní vytváří svět iluzí. Pro sebe i pro
zvířata, jimž zdánlivě vládne.

V současné době neexistuje zboží, které by se nedalo nakou-
pit: v nekonečné šíři druhů, jemných nuancí, způsobů balení a na
co všechno si můžeme vzpomenout. Snad je občas nabídka
ovlivněna lidským faktorem, některý obchodník má jinou marži
než ostatní, uvázne doprava, zbrzdí se administrativní záležitosti.
Ať však chceme získat cokoliv, nic není nemožné. Jediná věc
nám jistě právem kazí radost. I sebevětší maličkost, zboží
s jednoduchou výrobou dovážíme z více či méně vzdálených
zemí. Obzvláště zarážející je tento poznatek u potravin, souvisí
snad takový stav s nenadějným stavem našeho zemědělství?
Nebo obráceně: proč musíme mít tolik importu tam, kde je
spotřeba jednoduše předvídatelná, tam, kde se výroba prostě
nedá přenést jinam? A co je mnohem závažnější: zemědělství
nejsou jen litry mléka, kila masa či tuny obilí, řepy a brambor.
Zemědělství je stejně významně tvorba krajiny, její ekologická
rovnováha, zdraví nás všech, a to zdraví duše i těla. Snad by měl
dovoz potřebného zboží a výrobků pro zemědělství zůstat na
naprostém a nezbytném minimu, na těch přípravcích a výrobcích,
které se u nás skutečně nevyrábí. Je velmi přínosné a potěšující,
že se ryze česká firma - Aroma Praha a.s. - pustila do výroby
voňavých a chuťových přísad a barviv do krmiv pro domácí a
hospodářská zvířata.

V zásadě se jedná o výrobu, která se již dlouhou dobu úspěšně
uskutečňuje pro potraviny. S jejich precizností je rozhodně veliká
šance uspět na specifickém domácím trhu krmiv. Samozřejmě, že
se jedná jak o zlepšení příjmu krmiv pro hospodářská zvířata, tak
i uplatnění na velmi tvrdém a náročném trhu krmiv pro domácí
zvířata a s hobby komoditami – např. rybářskými potřebami,
krmivy pro psy, kočky a koně. U prasat se dobře uskuteční sladké
a ovocné vůně – nejčastěji vanilka, pro zlepšení příjmu krmiv
selaty ve zvláště důležitém období odstavu jsou vhodné vůně
mléčné, smetanové a jogurtové. Protože prase je všežravec
s velkým zájmem o živočišné bílkoviny, jsou přínosné i vůně
kvasničné i sýrové. Rovněž i masové aromatické látky by měly
najít uplatnění. Ve výživě skotu se zlepšují krmiva aromaty
kořeněných vůní domácí provenience. Tradiční jsou vůně kmínu,
kombinované s cibulí nebo česnekem. Dobře jsou přijímány i
podobně ochucené minerální krmné přísady. Telata v období po
odstavu mohou v krmivech dobře přijímat mléčné, vanilkové,
ovocné vůně. Zhruba totéž platí u koz a ovcí, třebas v menší míře.
Prudce se rozvíjející chov faremních králíků představuje
zajímavé možnosti. Krmiva se mohou upravit vůní lučního sena,
vůní českých horských luk (kontryhel, mateřídouška, meduňka),
nebo podobně jako u skotu tuzemským kořením.

Velmi zajímavý a pestrý je svět krmných doplňků u domácích
zvířat, tedy domácích podle faktické definice, že jsou chována
nikoliv pro maso, ale pro pracovní užitkovost, sport a vzhled,
nebo prostě pro radost lidské duše. Práce, radost, sport a vzhled
zvířete, to je chov koní. Kůň miluje ovocné vůně, nejznámější je
jablečná, ale lze použít i sladké koření, anýz a fenykl. S velkou
oblibou vyhledávají koně česnek, snad je to instinkt obrany proti
střevním parazitům. I vůně pečiva a kvasnic lze použít. Holubáři
používají ke zlepšení příjmu vůně anýzu a fenyklu. V krmivech
pro psy se prosazují jednoznačně masová aromata, v poslední
době bylo možno pozorovat příklon k uzeným vůním, ovšem to je
ale jednoznačně ústupek vůči vkusu zákazníka. Tolik módní
barvení směsí pro psy na žlutý, červený a zelený podíl je jen
skutečně vyhovění módě, ale pravda je, že prodej takto upra-
vených směsí se zvyšuje. Kočky by měly mít v krmivu aroma
rybího masa, nějakou jemnou, i lidem ještě příjemnou rybí vůni.
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Zdá se, že i jogurtové aroma kočky přitahuje a lidem nepřipadá
nepřirozené. Krmiva a drobné krmné doplňky pro exoty, tedy
plazy, obojživelníky i ptáky výrobci barví, a voní vůněmi
banánů, citrusových plodů či kokosu především pro zákazníky.
To je specifika tohoto hobby a jen pošetilý obchodník by mu
nevyhověl.

Nejsilnější hobby je rybářství. Ohromná spousta názorů,
zkušeností a poznatků, svět snů se mísí se světem jejich naplnění,
nezdary a smůla jsou prostřídány překvapujícími úlovky. Bez
návnady ovšem není lovu. Nejbohatěji naplněný katalog je
katalog rybářských aromat. Je tu téměř všechno. Kořeněná
aromata – koriandr, anýz, indické koření, české kořeněné aroma,
nebo růže či javor, kukuřice, dokonce i bílá čokoláda. Ovocná
aromata – jahody, maliny, višeň, broskev, jablko, banán, citron,
pomeranč, tutti-frutti, vanilka, kokos. Pro ryby požitkáře aroma
citrono - pomerančové, citrono – jahodové, pomerančo –
jahodové. Dále sladomléčné, mléčné, smetanové, a dál už
netřeba jmenovat, protože to vypadá, že do řeky rybáři hodili
zmrzlináře i s vozíkem. Stejně by na něj chtěli vnadit když ne
žraloky, tak alespoň piraně. Místo zákusku se jim nabízí perník,
med nebo ušlechtilá vůně mléčno-karamelová, tzv. Scopex. Pro
masožravce mušle, oliheň, krab, rybí aroma, masové aroma a
konečně něco pro skutečné rybáře, co tahají ryby na špendlík,
režnou nit a lískový prut - žížalí aroma. Tohle všechno v Aromě
umí. Když začínal vývoj aromat do krmiv, byly na počátku
představy o vanilce a jablku. Dnes již kromě těchto tradičních
zchutňovadel v nabídce existuje škála kořeněných aromat pro
prasata – Pigamex a pro králíky Rabbitamex. Mohou nabídnou
řadu aromat pro skot. Osvědčilo se spojit vůně určitého typu s
obdobnou chutí a barvou. Stejně jako v potravinářských
přísadách se využívá přírodních, přírodně identických i synte-
tických komponentů, popř. jejich kombinace. Dalšími přípravky
je možno potlačit nepříjemný pachový projev B-vitaminů či
jiných specifických komponentů v premixech pro hospodářská
zvířata. Aromata se nabízejí v tekutém stavu, stejně jako v syp-

kém stavu, kde je nosičem krmná mouka, sůl, cukr, či modifi-
kovaný škrob. Je samozřejmé přizpůsobit aromata tepelnému
ošetření v jednotlivých technologických procesech výroby, tedy
zvlášť pro sypké směsi granulaci i extruzi. Ani mikrokapsulace
není problém. Její výhodou je rovnoměrné, postupné a dlouho-
dobé uvolňování. Úspěšně je prověřeno, jak obarvit a ochutit
krmné doplňky, pamlsky a odměny pro psy, koně i holuby. Jsou
vyzkoušena rybářská aromata v praxi a jejich zapravení do
různých návnad, vyvinuta úplná novinka – návnadové granule.
Výroba je řádně zaregistrována a je možno dodávat pro všechny
podnikatelské subjekty, zabývající se výrobou krmiv pro domácí
i hospodářská zvířata.

Na závěr je třeba zdůraznit, že všechny zmíněné vůně a chutě
jsou vyráběny ze surovin, které jsou odsouhlaseny jak pro lid-
skou, tak i pro zvířecí výživu. Použitá množství jsou v souladu
s legislativními požadavky. Vzhledem k trendům doby je snaha
používat v přírodě se vyskytující látky – silice z rostlin, bylinné
výtažky a jejich izoláty, bílkovinné hydrolyzáty atd. Jsou ale
okamžiky, kdy se výrazně prosazuje ekonomický pohled a
jediným možným krokem je použít tzv. naturidentické látky
(přírodě podobné). Tyto se v přírodě vyskytují, jsou však připra-
veny průmyslovou cestou. Některé z nich jsou připravovány i
v provozech Aroma Praha a.s. Pro představu čtenáře o vlast-
nostech některých chemických individuí z pohledu aromatizéra
jsme vybrali několik zástupců, kteří se uplatnili ve výše zmíně-
ných aromatech (zchutňovadlech - řečí krmivářů), s krátkou
charakteristikou popisu vůně, čili tak, jak na ně hledí aromatizér
anebo parfumér (viz tabulka I).

Pachové vjemy jsou významné a životně důležité pro divoká i
domácí zvířata. Česká firma Aroma Praha proto zahájila výrobu
vonných a chuťových přísad do krmiv domácích a hospodářských
zvířat a do rybářských návnad.

LITERATURA
1. Vonášek F:, Trepková E., Novotný L.: Látky vonné a chuťové.

SNTL Praha, Alfa Bratislava, 1987.

Ze života chemických společností

Profesoři z řad členů ČSCH jmenovaní k 1. 5. 2003

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., VŠCHT Praha/AV ČR, FCHI,
pro obor chemické inženýrství

Prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc., VUT Brno/UTB Zlín FSI,
pro obor materiálové vědy a inženýrství

Prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., Univ. Pardubice FCHT,
pro obor chemické inženýrství

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., UP Olomouc LF,
pro obor lékařská chemie a biochemie

Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc., VŠCHT Praha/AV ČR FCHI,
pro obor analytická chemie

Několik poznámek k problematice povrchové chemie
Chemie se v převážné části zabývá změnami stavu uvnitř fází.

V mnoha případech však nabývají důležitosti děje probíhající na
fázovém rozhraní. Zvláště pak se uplatňuje jejich význam,

jestliže probíhají na veliké ploše, t.j. u disperzních nebo koloid-
ních systémů. Proto koloidní chemie je součástí povrchové
chemie. Je pět typů plošných fázových rozhraní: plyn kapalina,
plyn pevná látka, kapalina kapalina, kapalina pevná látka a pevná
látka pevná látka. Každé z nich má své specifické vlastnosti a
důležitost v uplatnění. Tak např. u prvních tří typů se často
zajímáme o sorpci, u poslední trojice o adhezi, ke které patří
rozestírání kapaliny a vytváření filmu nebo stabilita disperze
pevných částeček. Rozhraní není jen plošné, tří fáze se stýkají na
linii. Při studiu smáčení se např. hodnotí stykový úhel kapalina na
pevné ploše v místě třífázového rozhraní. Povrchová vrstva fáze
se liší od stavu uvnitř fáze, protože je vystavena nesymetrickému
působení přitažlivých sil, nebo má jiné složení, strukturu či
hustotu.

O problematice základního studia a výzkumu v oblasti
povrchové a koloidní chemie by bylo možno dlouze psát. To však
není účelem tohoto sdělení, které chce pouze připomenout důle-
žitost tohoto předmětu. V České chemické společnosti byla
v roce 1964 založena odborná skupina pro povrchovou a koloidní
chemii, která soustředila pracovníky z mnoha oblastí, v nichž se
příslušná problematika nějak uplatňuje, např. při výzkumu a
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aplikaci v potravinářství, koncentraci surovin, u nátěrových hmot
a jiných materiálů, při katalýze, separací, u analytických metod,
sorbentů, přilepení, praní a čištění, v ochraně životního prostředí
i zdraví člověka aj.

Většina členů skupiny měla zájem jen o specifickou aplikaci
ve svém oboru a neměla možnost věnovat se základnímu
výzkumu. V porovnání s některými jinými zeměmi je tento
základní výzkum u nás poněkud zanedbán pravděpodobně proto,
že zde nemáme žádného světově vynikajícího reprezentanta.
Vzhledem k rozmanitosti využití výsledků základního výzkumu
by bylo vhodné věnovat mu větší pozornost. Také se zde otvírá
cesta ke spolupráci s jinými skupinami Chemické společnosti,
které ve své problematice část povrchové chemie zahrnují.
Odborná skupina pro povrchovou a koloidní chemii uspořádala
v minulosti velkou řadu úspěšných seminářů, přednášek a konfe-

rencí, které našly ohlas I v zahraničí. Bohužel vzhledem k tomu,
že nenašla podporu u žádného vědeckého ústavu ani průmys-
lového pracoviště a základní výzkum zůstal značně omezen, noví
mladí vědečtí pracovníci neprojevili zájem o aktivní činnost.
Přestárlý výbor odborné skupiny nemohl z některých vážných
příčin pokračovat v pořádání akcí, a proto svou činnost poza-
stavil, což po čase vedlo k rozpadu výboru i členské základny.
Považuji to za velkou škodu, a proto byl tento článek napsán jako
výzva pro nové pracovníky, kteří mají aktivní zájem o tento obor,
aby se přihlásili, pokusili se získat podporu vedení některých
pracovišť a pomohli vzkřísit odbornou skupinu pro povrchovou a
koloidní chemii v České chemické společnosti k úspěšnému
pokračování již po delší dobu přerušené práce. Zájemci o OS
povrchovou a koloidní chemii se mohou přihlásit na sekretariátu
Společnosti: tel/fax: 222 220 184, E-mail: mblahova@csvts.cz

Jan Kloubek

Z vědeckých, odborných a zahraničních společností

Nobelova cena za chemii 2002
Držitelé Nobelovy ceny za rok 2002 byli vyhlášeni již v první

polovině října, předání cen se však uskutečnilo tradičně 10.
prosince, v den výročí úmrtí jejich zakladatele, švédského vyná-
lezce dynamitu Alfreda Nobela. (viz www.nobel.se/chemistry/
laureates/2002/press.html)

O cenu za chemii se podělili John B. Fenn z USA, Koici
Tanaka z Japonska a Kurt Wüthrich ze Švýcarska. Byli oceněni
za výsledky výzkumu v oblasti analýzy biologických makro-
molekul, zvláště proteinů.

V případě profesora analytické chemie na Virginia Common-
wealth University v Richmondu, Američana Johna B. Fenna
(1917), se jedná o tzv. ionizaci elektrosprejem. Tento svůj objev
zveřejnil Fenn v roce 1988. Rodák z New Yorku dlouhá desetiletí
působil na Yaleské univerzitě, kde v roce 1940 získal doktorát
z chemie, poté deset let pracoval v kosmickém výzkumu. Po
odchodu z Yale v roce 1987 žije a bádá v Richmondu.

O rok dříve než Fenn, v roce 1987, přišel ani ne třicetiletý
japonský inženýr Koici Tanaka, pracující dodnes pro firmu
Shimadzu, s převratným objevem. Světu tehdy představil ioni-
zaci molekul bílkovin tzv. měkkou laserovou desorpcí (SLD),
během níž se laserem štěpí molekuly na malé částečky. Tanakův

objev tkví v tom, že jako první předvedl použití laserové techno-
logie pro biologické makromolekuly. Na tomto principu jsou
dnes založeny další laserové desorpční metody.

Koici Tanaka (1959) je nejmladším laureátem Nobelovy ceny
za chemii od roku 1967. Do Japonska putuje tato cena za chemii
teprve po čtvrté. Tanaka v roce 1983 absolvoval univerzitu
v Kyoto. Poté nastoupil jako výzkumný a vývojový inženýr do
analytického oddělení firmy Shimadzu, která vyrábí a prodává
měřící a lékařské přístroje. www.shimadzu.de/produkte/biotech/maldi/
nebo www1.shimadzu.com/about/nobel.

Profesor biofyziky Kurt Wüthrich (1938) ze Swiss Federal
Institute of Technology je už šestým Švýcarem oceněným Nobe-
lovou cenou za chemii. Specializuje se především na použití
nukleární magnetické rezonance (NMR) na biologických makro-
molekulách. Metoda slouží v medicíně k odhalování skrytých
onemocnění, například zhoubných nádorů. Wüthrichův výzkum
na počátku osmdesátých let ukázal nové možnosti užití NMR při
výzkumu bílkovin. Objev systematického řazení pevných bodů
v molekule bílkoviny a princip pro určování vzdáleností mezi
nimi umožňuje vypočítat trojrozměrnou strukturu bílkoviny.

petkam

Střípky a klípky o světových chemicích

Justus von Liebig - nejen spoluzakladatel klinické biochemie
a agrochemie

Slavný německý chemik Justus svobodný pán von Liebig se
narodil před dvěma sty lety 12. května 1803 v Darmstadtu.
Studoval v Bonnu a Erlangenu, ale rozmrzen zdejším prázdným
akademickým filozofováním, získal základy přírodovědného
vzdělání především v Paříži, kde byl na Sorbonně po dva roky
(1622/23) žákem významného fyzika a chemika L. J. Gay -
Lussaca. Tam si také uvědomil, že velká budoucí úloha chemie
tkví v odhalení tajů organické chemie. Již ve věku pouhých 21 let
se Liebig stal docentem a záhy profesorem chemie v Giessenu.
S osobním nasazením, nadšením pro zvolený obor práce, učinil
za svého téměř třicetiletého působení zdejší univerzitu svou
badatelskou činností evropským centrem vědecké chemie.

Položil základy systematické výuky této přírodní vědy
vycházející z experimentálně zjištěných poznatků. Proto zde již
v roce 1624 začal zařizovat a postupně budovat velkou vzorovou
laboratoř, kde žil se svými žáky v jednom širokém, vědeckém
kolektivu. Od roku 1652 působil na univerzitě v Mnichově, kde
se v roce 1660 stal prezidentem bavorské Akademie věd. Zde
také před 130 lety 18. dubna 1673 zemřel. Pro sjednocení a „ku
přísnému zdisciplinování“ celé obce německých chemiků
převzal vedení časopisu Annalen der Chemie und Pharmacie,
ujal se redigování Jahres Bericht der Chemie, kde bylo podrobně
referováno o pokrocích vědy. Aby však rovněž nejširší veřejnost
byla vzdělávána v otázkách dotýkajících se chemie, „pro život
tak důležitých“, psal svoje populární „Chemische Briefe“ a
sestavil řadu učebnic a příruček.
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Důsledně rozvíjel metody chemické analýzy (zejména
elementární – rozboru prvků) a vytvořil přitom mnoho nových
přístrojů a metod (teorie radikálů aj.). Snad nejproslulejším je
protiproudý vodní chladič pro destilační proces, který nese
Liebigovo jméno, byť – paradoxně – není jeho vynálezem (byl
jím v roce 1771 německý chemik Ch. Weigel). Pomůcky tohoto
druhu vyráběl Liebig, který se jen kvůli tomu naučil sám foukat
sklo, s velkou zručností.

Liebig se svými spolupracovníky dospěl k mnoha novým
poznatkům. Roku 1835 vypracoval originální technologii, která
umožňovala výrobu skleněných postříbřených zrcadel. Postup
nebyl zdaleka jednoduchý, ale přesto se prosadil‚ neboť dosud se
jako podkladu používalo jedovaté rtuti. V roce 1840 navrhl, aby
účinnost kostní moučky byla zvýšena přídavkem kyseliny sírové,
která měla přeměnit těžko rozpustný fosforečnan vápenatý
v lehce rozpustné fosfáty. Sestavil také receptury na umělá
hnojiva, snad směsi z draselné soli, solí kyseliny fosforečné a na
dusík bohatého amoniaku. V roce 1847 provedl chemické roz-
bory svaloviny a dokázal‚ že požívání masa má velký význam
pro lidskou výživu, na základě toho podporoval a zdokonalil
výrobu masového extraktu (lekce rozpustný odpařený vývar
z libového hovězího masa pro dietetické účely), pro což chtěl
využít přebytků dobytka v Jižní Americe. Vyvinul rovněž
technologii přípravy prášků na pečení, kojenecké výživy a růz-
ných léčiv, objevil složení hořkého mandlového oleje,
organických kyselin, aldehydů aj. Díky těmto a dalším objevům
je Liebig považován i za novátora v moderním zemědělství a
potravinářství.

V roce 1842 uveřejnil svoje základní dílo Die Thierchemie
oder die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie
und Pathologie (živočišná či organická chemie a její užití ve
fyziologii a patologii). V něm se poprvé objevilo rozdělení živin
do kategorií i popis procesu výživy. Liebig zavedl do fyziologie
pojem metabolismus a vysvětlil ho jako „metamorfózu výtvorů“.
Vycházel přitom z předpokladu „preexistence“ (prvotní existence)
bílkovin: „Všechny organické látky obsahující dusík v nej-
různějších podobách a složeních jsou odvozeny od bílkovin.“

Liebig rozlišoval živiny s obsahem dusíku (označil je jako
„plastické“) a živiny dusík neobsahující („prostředky dýchání“),
které měly sloužit pouze ke tvorbě tepla. V těle zvířat se měly
jednotlivé živiny proměňovat jedna v druhou. Tak například
vysvětloval tvorbu tuků u hus vykrmovaných výlučně uhlohydrá-
tovou potravou. Chemický přístup mohl podle Liebiga vysvětlit
činnost důležitých orgánů látkové výměny, zejména pak fyzio-
logii jater. Liebig poznal, že játra vylučují ve žluči žlučové
kyseliny, které považoval za dále nerozložitelné zbytky uhlí-
katých sloučenin: zjistil, že dusík z dusíkatých sloučenin spotře-
bovaných pochody látkové výměny je vylučován jako močovina
nebo kyselina močová, přičemž alespoň část je vázána ve žlučo-
vých kyselinách. Obrátil pozornost na výměnu látek v játrech,
aniž dále zkoumal (jak se k tomu přistupovalo dříve) jen
chemickou stavbu jater a žluče.

Právě na základě spolupráce s Liebigem při výzkumu kyse-
liny močové dokázal v roce 1828 německý chemik F. Wöhler
syntetizovat močovinu z anorganických sloučenin. Tím popřel

dosud platnou existenci „životní síly“ (hlásanou tehdy nejvýzna-
mnějším představitelem světové fyziologické chemie Švédem J.
J. Berzeliem), protože dokázal, že není rozdíl mezi reakcemi
v anorganické a v organické chemii. Oba němečtí učenci poté
vyrobili z močoviny celou řadu dalších sloučenin, které se vysky-
tují v přírodě.

Další cestu rozvoje lékařského výzkumu naznačily Liebigovy
práce o kyselině hippurové, o chloralu a chloroformu a jeho
metoda kvantitativního stanovení chloridu sodného (kuchyňské
soli) a močoviny v moči (1853). Díky tomu se tak stal Liebig
průkopníkem biochemického pojetí fyziologie a zakladatelem
klinické biochemie v současném smyslu slova.

Závěrem uveďme část biografického hesla Liebig Justus
v Ottově slovníku naučném, napsaném jinak obvykle velmi
kritickým perem zakladatele naší organické chemie a jejího
prvního vysokoškolského profesora Bohuslava Raýmana na
přelomu 19. a 20. století „Veliká jest řada prací jeho, jimiž chemii
anorganické, analytické, zvláště však organické, fyziologické a
hospodářské, značný počet nálezů základných přivedl, dlouhá
jest řada polemik, plných temperamentu a ohnivého přesvědčení
o pravdě vědecké, polemik nad míru poučných. Celá ta činnost
nemohla zůstati omezenou na Německo, záhy stal se Liebig
učitelem chemie i v zemích sousedních, jejichž poměry chemické
ostře bičoval. On jest též zakladatelem učení chemie v Rakousku.
Svým živým působením všestranným a na všech místech vnutil
Německu jakousi periodu chemickou, která stala se zemi též
zdrojem hmotného blahobytu. Z Francie L. chemii do Němec
přinesl tam zůstala majetkem několika znamenitých veleduchů v
laboratoři své izolovaných zde Liebigem, se stala majetkem
národa, jenž povahou svojí přesnou disciplínu pronikl a
využitkoval.“

Bohumil Tesařík

Zlořečený vynález Henryho Shrapnela
Válečný konflikt v Iráku vzbudil zvýšený zájem o dějiny

vojenské techniky také v širší laické veřejnosti. V letošním
historickém kalendáři světového vojenství si mimo jiné také
připomínáme smutně proslulé výročí vynálezu anglického
dělostřeleckého důstojníka Henryho Shrapnela (1761–1842).
Ten totiž právě před 200 lety vyrobil v roce 1803 nový druh
dělového náboje – kartáče, známého už od 16. století, který se pro
svou mnohem větší ničivou sílu velmi účinnou a obávanou
útočnou zbraní. Původní kartáče měly dutý litinový plášť
vyplněný olověnými kuličkami, který se při nárazu o zem roz-
tříštil a tlak vzniklý při jeho explozi rozptýlil kovový obsah do
okolí. Shrapnel opatřil své dělové náboje tzv. časovanou roz-
nětkou, tj. zapalovačem s předem stanovenou dobou hoření,
upravenou tak, aby kartáče explodovaly ve vzduchu ještě před
dopadem na zem a olověné kulky a střepiny pláště tak zasáhly
protivníka shora.

Nové dělostřelecké náboje britského plukovníka byly poprvé
použity v roce 1808 v bitvě u Vimeiry a jejich účinek byl
zničující. Brzy nato se jim začalo říkat šrapnely a staly se
hlavním střelivem polního dělostřelectva. Armády jej používaly
za první i druhé světové války a jsou v jejich výzbrojích dodnes.

(tes)
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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.

Novelizace Občanského zákoníku ve znění zák. č. 136/2002
Sb.

Zákonem č. 136/2002 Sb., kterým jsou novelizována
ustanovení Občanského zákoníku týkající se prodeje v obchodě,
je od 1. 1. 2003 záruční doba upravena na 24 měsíců. Prodloužení
záruky ze 6 měsíců na 24 se týká veškerého spotřebního zboží na
trhu počínaje např. papírnickými předměty, textilními výrobky,
obuví a konče např. automobily.

Podle novelizovaného usnesení § 616 odst. 1 občanského
zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná
věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou,
zejména, že je bez vad. Co se rozumí shodou, resp. rozporem s
kupní smlouvou, je poměrně podrobně upraveno v ustanovení §
616 odst. 2 cit. zákona a dle našeho názoru lze toto ustanovení
považovat za klíčové pro případné uplatnění práv z odpovědnosti
za vady. Z tohoto ustanovení vyplývá, že zakoupené zboží není
ve shodě s kupní smlouvou, pokud:

– prodaná věc nevykazuje jakost a užitné vlastnosti, které
byly požadovány, prodávajícím a výrobcem popisovány nebo
očekávány na základě reklamy,

– prodaná věc nemá takovou jakost a užitné vlastnosti, které
jsou pro daný druh výrobku obvyklé,

– prodaná věc neodpovídá požadavkům právních předpisů,
např. nejsou dodrženy technické požadavky stanovené zákonem
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a přísluš-
nými prováděcími předpisy

– prodaná věc nemá deklarované množství, míru nebo
hmotnost

– neodpovídá účelu, který je pro použití věci prodávajícím
deklarován nebo pro který se věc obvykle používá.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor
s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době, a to ve smyslu
ustanovení § 619 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud je tedy
kupující informován jednoznačně o tom, že daný výrobek si
uchová určitou svou užitnou vlastnost pouze po určitou dobu
nebo uchování užitné vlastnosti po určitou dobu je pro daný
výrobek obvyklé a je proto kupujícímu předem známé, nelze
změny užitných vlastností výrobku považovat za rozpor s kupní
smlouvou a tedy za důvod uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

Je obecně známé, že u některých komodit výrobků dochází ke
snížení či znehodnocení některých užitných vlastností např.
v důsledku chemických procesů, tedy bez jakéhokoliv vlivu
kupujícího. V návaznosti na výše uvedené bude tedy nutné
kupujícího o těchto skutečnostech informovat. Zdůrazňujeme
však, že v informaci kupujícímu nelze ze strany výrobce nebo
prodávajícího záměrně snížit užitné vlastnosti prodávaného
výrobku, a tedy ani jeho životnost, oproti tomu, co je pro výrobek
tohoto druhu obvyklé, a tím obcházet zákonné ustanovení o délce
záruční doby.

Dle našeho názoru musí být ze strany obchodníků větší
pozornost věnována informacím, které jsou kupujícím posky-
továny o užitných vlastnostech zakoupeného zboží, o účelu pou-
žití a jeho životnosti a v neposlední řadě o způsobu údržby. Při

posuzování vady se bude přihlížet nejen k časovému období,
v němž se vada na výrobku projevila, ale bude nutno zkoumat i
její příčiny a charakter. Od toho se pak budou odvíjet i nároky
kupujícího vyplývající z uplatnění práva z odpovědnosti za vady.

Závěrem mi dovolte podotknout, že odpověď na Váš dopis je
nutno chápat jako náš názor k dané problematice, neboť výklad
zákona může podat pouze soud.

Josef Tržický, MPO

Nové předpisy ve sbírce (č.)
158 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb.,

kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí
a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů

156 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o
neperiodických publikacích

154 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o
řidičských průkazech a o registru řidičů

153 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

152 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdoko-
nalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

148 Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů
rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin
a mikroorganismů)

139 Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních
vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné
správy

127 Zákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb.,
o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve
znění zákona č. 19/1993 Sb.

100 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb.,
o schvalování technické způsobilosti a o technických pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

99 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb.,
o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

98 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb.,
o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb. a
vyhlášky č. 368/2002 Sb.

97 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001
Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky
2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.

91 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb.,
o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení syp-
kých hmot

78 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou
se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve
znění vyhlášky č. 91/2000 Sb.

77 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro mléko a
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mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
76 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sla-

didla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

čokoládu a čokoládové bonbony
75 Vyhláška o stanovení názvosloví ingrediencí kosme-

tických prostředků

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

Rubrika nabyla takového rozsahu, že ji není možno publi-
kovat v klasické tištěné podobě. Je k dispozici na webu na URL
http://www.konference.wz.cz. Pokud má některý čtenář potíže

s vyhledáváním na webu, může se o pomoc obrátit na sekretariát
Společnosti.

Osobní zprávy

Prof. Jaroslav Šesták pětašedesátníkem
Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc. se dožívá 65 let. Je dlouho-

letým předsedou odborné skupiny termické analýzy ČSCH a je
jedním ze zakládajících členů mezinárodní organizace ICTAC.
Svůj vědecký kredit věnoval Fyzikálnímu ústavu AV ČR, kde
pracuje více než 40 let, i když se souběžně věnoval pedagogice
jak doma (FCHT - VŠCHT Praha, FCHT- Univerzita Pardubice,
FHS - Univerzita Karlova, UMS - Západočeská Univerzita a TF -
Technická Univerzita Liberec), tak v zahraničí (USA, Norsko,
Itálie, Chile, Argentina, Taiwan, Japonsko). Napsal více než 250
původních prací, které získaly téměř 2000 citací. Svými pracemi
v termodynamice a reakční kinetice se zařadil mezi 20 nejvíce
citovaných českých fyziků. Je autorem a spoluautorem 15 mono-
grafií a v současné době podává do tisku rukopis mezioborové
knihy „Teplo, termická analýza a společnost“. Získal četná
domácí a zahraniční ocenění, je členem řady redakčních a
vědeckých rad a oborových komisí. Je také veřejnosti známým
fotografem a své záběry „Lidé a země“ vystavoval jak doma, tak i
v zahraničí. Jeho podrobný životopis je uveden v knize „Kdo je
kdo“ v ČR 2002, str. 636. Přejeme mu mnoho dalších úspěšných
let v tvořivé práci. Lubomír Němec

Prof. Jaroslav Paleček zemřel
S politováním sdělujeme široké

veřejnosti, že dne 4. května 2003 zemřel
po krátké nemoci náš dlouholetý kolega
prof. Ing. Jaroslav Paleček, CSc. Rodák
ze Sán (*1.1. 1932) svůj odborný život
spojil s organickou chemií. Vystudoval
VPŠ chemickou v Liberci (1948–1952) a
následně pokračoval ve studiu na Vysoké
škole chemicko-technologické v Praze
(1952–1957), kde se specializoval na

Laboratorní výroby. Po dvouletém působení na Anorganickém
ústavu ČSAV se vrátil na VŠCHT v Praze, kde pak na Katedře
organické chemie působil celou svou vědeckou dráhu jako
odborný asistent, docent, profesor a především jako vynikající
pedagog a člověk.

Pedagogické působení profesora Palečka bylo velmi
rozmanité a široké; přednášel základní kursy Organické chemie
(1978–1988), vypracoval koncepci a přednášel předmět Toxi-
kologie a ekologie (1988–1997). Zvláště vysoce byly hodnoceny
jeho přednášky (1965–1975) v rámci specializace organické che-
mie ve výuce předmětu Laboratorní technika organické chemie a
semináře z předmětu Fyzikální metody organické chemie. Jeho
dlouholetý zájem o obor léčiv jej vedl k vypracování nové kon-
cepce výuky předmětu Farmakochemie (1993–1998). Toto sna-
žení bylo v loňském roce korunováno vydáním knihy
Farmakochemie.

Ve vědecké práci se prof. Paleček soustředil na rozvoj
v oblasti chemie heterocyklických sloučenin. Substituované
1-azabicyklo[2.2.2]oktany byly využity jako modely pro studium
přenosu polárních efektů na reakční centrum. Studium
spektrálních vlastností substituovaných 1,4-dihydropyridinů
vedlo k zavedení nového typu scintilátorů. Jeho parketou však
byla především syntéza biologicky aktivních sloučenin –
prostaglandinů a protizánětlivých léčiv. Při vývoji jejich syntézy
rozvinul na Katedře organické chemie celou řadu moderních
metodik, originálních postupů a činidel. Se svými spolu-
pracovníky tak syntetizoval řadu farmaceuticky účinných látek,
které jsou součástí vyráběných léčiv v humánní i veterinární
medicíně.

Budeme vzpomínat na jeho pracovitost, zručnost a řemeslnou
dovednost. Na jeho cílevědomost, skromnost, velkorysost a
noblesu. Na jeho ochotu naslouchat a aktivně pomáhat při problé-
mech pracovních, ale i osobních a zdravotních.

Poděkujme na tomto místě za práci badatele a vysoko-
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Foto: Heyrovského medaili AV ČR uděluje Jaroslavu
Šestákovi za celoživotní přínos rozvoji fyzikální chemie
předsedkyně AV ČR H. Illnerová, laudaciem (uprostřed) je
významný český fyzik a první předseda vědecké rady AV ČR,
Bedřich Velický.
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školského učitele, kterou pro ústav, školu i vědecký obor ve svém
životě vykonal. Za všechny generace studentů, diplomantů a
doktorandů, které se u něho učili a vyučili „řemeslu“ organické
chemie. Za výzkum a realizaci léčiv ve prospěch všech živých
tvorů v humánní i veterinární medicíně. Poděkujme za nadšení a
radost z tvořivé práce, dobrou náladu a pohodu, kterou šířil
kolem sebe, za kamarádství a ochotu pomáhat všem potřebným.
Čest jeho památce!

Jiří Svoboda

Osobní vzpomínka na prof. RNDr. Jaroslava Staňka, CSc.
(*16. 5. 1919 – †30. 3. 2003)

RNDr. Jaroslav Staněk, profesor Univerzity Karlovy, působil
na Katedře organické chemie Přírodovědecké fakulty od roku
1945 více než 40 let. Na fakultě začal studovat ve školním roce
1937–1938, za války pracoval v laboratořích Spolku pro
chemickou a hutní výrobu v Chrasti u Chrudimi a v Rybitví.
Fakultu absolvoval v srpnu 1945 a habilitoval se v červnu 1948.
Teprve po politickém uvolnění vysokoškolského režimu byl
v roce 1968 jmenován profesorem.

Poprvé jsem se s ním setkal v době, kdy byl ještě docentem a
já byl studentem 2. ročníku. Pamatuji se, že se mi líbil způsob,
jakým se choval k posluchačům, kdykoli přišel do laboratoře pro
praktická cvičení z organické chemie. Pokládal často překvapivé
otázky tak, jako by se už těšil na správnou odpověď, nebo na to,
že ji sám doplní a vysvětlí. Jeho zajímavé a vtipně glosované
přednášky mě natolik zaujaly, že jsem se definitivně rozhodl pro
studium organické chemie.

Po dokončení diplomové práce u RNDr. Václava Horáka se
mi nečekaně naskytla příležitost přihlásit se v roce 1952 na
vědeckou aspiranturu. Byl jsem přijat a docent Staněk byl jmeno-
ván mým školitelem pro obor organické chemie se zaměřením na
chemii sacharidů. Když ukončil studijní pobyt v Birminghamu
v Anglii v roce 1948, kde pracoval u profesora W. G. Overenda
na syntéze deoxycukrů, vrátil se na Katedru organické chemie a
začal se zabývat chemií sacharidů, ačkoliv jeho dřívějším záj-
mem byly alkaloidy, o kterých napsal pěknou monografii v roce
1957. Jako svého aspiranta mě vzal k sobě do laboratoře a od té
chvíle jsem prožíval velmi hezké období svého života, na které
rád vzpomínám. Klima v laboratoři bylo doslova životodárné,
každý den jsem se těšil do práce. Měl jsem příjemný pocit, že
hlavním cílem tehdy ještě docenta Staňka bylo, aby ze mne,
skoro začátečníka, vychoval opravdového chemika. Na jeho
doporučení, bezmála celý první rok aspirantury, jsem se věnoval
studiu literatury a cvičně reprodukoval syntézy známých cukrů.
V laboratoři jsme se nikdy nenudili. Můj školitel hýřil energií,
denně jsme spolu mluvili o chemii, ale také o všem možném,
o literatuře, často o hudbě a o jeho oblíbených operách, z jejichž
děje jsem býval zkoušen, buď podle libreta, nebo i zpívaných
úryvků z árií. Psával také rozverné básně, vyráběl vtipné koláže
z novinových výstřižků a tajně mi je podsouval na laboratorní
stůl.

Koníčkem pana profesora byla organická chemie, kterou
přednášel velmi poutavě, pěknou češtinou a noblesně, a tak se
mezi studenty stala oblíbeným předmětem. Ve svých přednáš-
kách navazoval na novější trendy anglické chemie. Byl v letech
1945–1955 sekretářem Československé společnosti chemické a
později členem její názvoslovné komise. Horlivě se také staral
o časopisy v chemické knihovně, v níž chybějící svazky často
doplňoval tím, že psával do ciziny o jednotlivé separáty publikací
a z nich tyto chybějící svazky kompletoval. Když se mu to dařilo,
byl ve výborné náladě. Podle toho, jak mě informoval o kdejaké
nové zajímavé práci z chemie, jsem měl dojem, že má v naší
knihovně přečteny všechny časopisy týkající se organické
chemie.

Začátkem šedesátých let jako hlavní autor s velkým zaujetím
zorganizoval skupinu spoluautorů, RNDr. Josefa Pacáka, RNDr.
Jana Kocourka a mě, pro napsání dvou rozsáhlých českých
monografií, Monosacharidy a Oligosacharidy, které byly vzápětí
přeloženy do angličtiny a v 60. letech je vydal Academic Press
v USA. Zvláště první z nich, The Monosaccharides, byla mimo-
řádně příznivě přijata kritikou a získala nám ve světě dobré
jméno. Tím snadněji se navazovaly kontakty s řadou význam-
ných chemiků z oboru sacharidů; mezi nimi byli např. profesoři,
J. G. Buchanan, A. B. Foster, B. Fraser-Reid, D. Horton, E.
Lederer, R. U. Lemieux, F. Micheel, H. Paulsen, aj. V té době
vznikl tým sacharidů a jeho vedoucím byl profesor Staněk
dlouhou řadu let. Po čase do týmu postupně přibyli RNDr. T.
Trnka, RNDr. J. Pecka a RNDr. J. Doležalová. V týmu se nejen
pěstoval základní výzkum thio-, anhydro-, deoxy- a halogen-
derivátů cukrů za spolupráce mnoha vynikajících studentů (mezi
nimi byli i oba synové pana profesora, Jaroslav a Jan), ale
pořádala se také zábavná cukrářská symposia, kterých se pan
profesor vždy účastnil konáním humorných přednášek. Z jeho
podnětu a s jeho nápady jsme se přihlásili do vánoční soutěže
vypsané v roce 1961 Anglickou chemickou společností na téma
chemie a bible. Získali jsme druhou cenu za definici Kainova
činidla a reakce, kterou jsme nazvali methuzalemizace.

Pan profesor se zasloužil také o to, že vědecká práce našeho
týmu byla oceněna tím, že jsme byli pověřeni uspořádáním
pátého mezinárodního symposia o sacharidech, tzv. Eurocarb.
Konalo se v Praze v srpnu 1989 za účasti více než 600 hostů
přibližně ze 40 zemí. Na něm přednesl profesor Staněk plenární
historizující přednášku o příspěvku českých a slovenských
chemiků k rozvoji chemie sacharidů, která byla všemi účastníky
velmi příznivě přijata.

Filozof Lucius Aeneus Seneca, když před dvěma tisíci lety
uvažoval o životě, položil si otázku, co je smrt, a odpověděl na ni
opět otázkou: aut finis aut transitus? Konec nebo vykročení po
nové cestě? Pan profesor Staněk opustil prací naplněný
pozemský život, ale vzpomínka na něho bude trvale uchována
v naší mysli i v našich srdcích. Náš dík za všechno, co pro nás
vykonal, jej provází.

Miloslav Černý
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Výročí a jubilea

Jubilanti ve čtvrtém čtvrtletí 2003

90 let
Ing. František Plzák, (4.6.), dříve SPŠCH Praha, nyní v důchodu

85 let
Prof. Ing. Záviš Holzbecher, DrSc., (16.10.), dříve VŠCHT Praha,

nyní v důchodu Praha

80 let
Ing. Milan Streibl, CSc., (11.10.) dříve ÚOCHB AV ČR Praha,

nyní v důchodu Praha
RNDr. Jiří Kejha, CSc., (11.11.) dříve VÚFB Praha,

nyní v důchodu Praha
Ing. Bohumil Reichstäter, CSc., (20.11.) dříve VÚ vlnařský Brno,

nyní v důchodu Brno
Ing. Dagmar Hronová, (29.11.) dříve Milo Olomouc,

nyní v důchodu Olomouc
Ing. Luděk Vinš, (4.12.) Technický konzultant VINS Hradec Králové
MUDr. Jaroslav Volf, (13.12.) dříve KHS Ostrava,

nyní v důchodu Ostrava
Doc. Ing. Alois Nováček, DrSc., (21.12.) dříve Chemopharma Ústí nad

Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem

75 let
RNDr. Jiří Sajvera, (15.10.) dříve Střední odborné učiliště Praha,

nyní v důchodu Praha
Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., (20.10.) předseda AV ČR Praha
Doc. RNDr. Karel Macek, DrSc., (31.10.) dříve FgU AV ČR Praha,

nyní v důchodu Praha
Ing. Otto Lang, (2.12.) dříve OHS Příbram, nyní v důchodu Příbram

70 let
Dr. František Jelínek, (11.10.) dříve SZŠ České Budějovice,

nyní v důchodu České Budějovice
Ing. Václav Novák, CSc., (23.10.) Chemické závody Litvínov
Ing. Otta Horský, (24.10.) dříve VÚZORT Praha,

nyní v důchodu Praha

Ing. Petr Schneider, DrSc., (3.11.) ÚCHP AV ČR Praha
Doc. RNDr. Jiří Karlíček, CSc., (12.11.) Západočeská Univerzita

Plzeň
Ing. Albert Popler, CSc., (24.11.) dříve OHS Pardubice,

nyní v důchodu Pardubice
Ing. Mirko Hušek, (6.12.) dříve Sklárny Kavalier Držkov,

nyní v důchodu Zásada
RNDr. Zdeněk Prášil, CSc., (6.12.) ARTIM s.r.o. Praha,

nyní v důchodu Praha
Ing. Miroslav Markvart, (17.12.) VÚANCH AV ČR Praha
Ing. Marta Horáková, CSc., (20.12.) VŠCHT Praha,

nyní v důchodu Praha

65 let
Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc., (29.10.) VŠCHT Praha
Ing. Josef Příhoda, CSc., (14.11.) VŠCHT Praha
RNDr. Vladimír Petrus, CSc., (7.12.) ÚMCH AV ČR Praha
Ing. Jiří Vacík, CSc., (20.12.) ÚMCH AV ČR Praha
Doc. Ing. Vlastimil Brožek, DrSc., (28.12.) VŠCHT
RNDr. Miloš Votruba, (29.12.) Bio-Regena Praha

60 let
Ing. Ivan Sommer, (2.10.), VFÚ Brno
Ing. Petr Hušek, DrSc., (28.10.) VUE Praha
Ing. Olga Kvítková, (7.11.),   Praha
Doc. RNDr. Dana Walterová, CSc., (12.11.), LF UP, Ústav lékařské

chemie Olomouc
RNDr. Ivo Liška, (17.11.), FarmF MU Ústav chemických léčiv Brno
RNDr. Jiřina Rencová, CSc., (20.11.), SZÚ Praha
Ing. Maria Braunová, (2.12.), VÚNH Barvy Laky Praha
Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc., (11.12.), UJEP Ústí nad Labem
Ing. Stanislav Braun, (12.12.), VÚNH Barvy Laky Praha
Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., (12.12.), VŠCHT Praha

Blahopřejeme
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