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počítat a prohlí�et najednou predikované hodnoty. Databáze 
rozpustností nyní obsahuje přes 5000 údajů. 

ACD/LogP DB získal podobně Assisted Multi-
Generation (AMG) plus zahrnul do výpočtu volnou otáčivost 
vazeb (FRB). Bylo zdokonaleno zobrazení, komunikace a 
vyhledávání. 

ACD/pKa DB je nyní a� 10× rychlej�í. I on má Assisted 
Multi-Generation (AMG). Byl doplněn algoritmus  ACD/
pKa Accuracy Extender. 

ACD/PhysChem Batch je zrychlen 4×. Je kompatibilní s 
ACD/pKa Accuracy Extender. 

 
Chromatografie 

ACD/ChromGenius doplnil formáty OpenLynx, zlep�il 
výpočet souboru SD v módu Batch a zdokonalil pou�ití Plate 
View. ACD/ChromManager & ACD/ChromProcessor nyní 
spolupracují s detektory s diodovým polem (PDA, DAD) a 
jejich záznamy. Importují i data s nepravidelnými mezerami. 
Je zdokonaleno zobrazení a interpretace dat. Databáze byla 
roz�ířena, obsahuje přes 5300 HPLC, GC a CE záznamů. Byl 
doplněn ACD/Column Selector. 

ACD/LC Simulator predikuje pKa analytu před vývo-
jem metody. Byl zdokonalen nástroj �Suggest Gradient� 
a mo�nost porovnání experimentálních chromatogramů 
v tabulkách.  

ACD/Method Development Suite predikuje pKa analytu 
před vývojem metody a spolupracuje s detektory s diodovým 
polem. Vizualizace byla roz�ířena o Contour Map, Dual 
Plots, Map and Plots a Aligned Plots. Umo�ňuje i srovnávání 
dat a ACD/Column Selector. 

 
Spektroskopie a analytické techniky 

NMR: ACD/1D NMR Manager & ACD/1D NMR Pro-
cessor získaly komunikační schopnosti s roz�ířeným spekt-
rem strojů, umo�ňují �vendor-specific� import dialog a zob-
razování spekter před otevřením souboru, přenesení přiřazení 
mezi 1D a 2D spektry. Zdokonalen je i mechanismus integra-
ce s tzv. �intelligent bucketing�. ACD/2D NMR Manager & 
ACD/2D NMR Processor získaly schopnost přenosu přiřaze-
ní mezi 2D spektrem a 1D či 2D experimentem, bucketing v 
2D NMR spektrech a pou�ití DEPT informace. ACD/2D 
NMR Predictor predikuje DEPT-edited 2D spektra, má zlep-
�enou predikci �coupled direct� korelací. ACD/C a HNMR 
Predictory a ACD/C a HNMR DB mají zlep�ené algoritmy 
a přesnost predikce. ACD/CNMR Predictor umo�ňuje i pre-
dikci závislou na rozpou�tědle. Obě databáze vzrostly o více 
ne� 10 000 spekter a jejich prohledávání se zlep�ilo.  

ACD/Structure Elucidator automaticky určuje multipli-
citu uhlíku. Nově je mo�nost omezit počet generovaných 
struktur či časového faktoru v generátoru CSB.  

ACD/NNMR DB, ACD/FNMR DB a ACD/PNMR DB 
mají nyní pro N 8000+ struktur s 18,500+ chemickými posu-
ny a 4400+ interakčními konstantami; pro F 13,800+; 
29,300+; 20,600+ a pro P 22,600+; 28,200+ a 19,400+. 

Hmotová spektrometrie, ACD/MS Fragmenter, má nové 
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Na leto�ní výstavě Pittcon® 2004 se odehrálo slavnostní 
�vypu�tění� verze 8 známého balíku programů fy ACD/Labs. 
Prvé dodávky budou v květnu 2004. Ten, kdo si do té doby 
koupí předchozí verzi, dostane upgrade zdarma. Mezi zá-
kladní atributy patří: a) roz�íření mo�ností balíku, b) zvý�ení 
počtu formátů originálních výrobců, který je importován, c) 
zpracování výsledků spřa�ených technik, d) rozmno�ení 
předpovědních schopností. 

Jako konkrétní případy uveďme: ACD/LC Simulator 
umo�ňuje nyní předpověď a vývin metod HPLC s optimali-
zací pH, ACD/MS Manager získal usnadněnou obsluhu 
a roz�ířil počet strojů MS, jejich� formát přímo čte, ACD/
Web Librarian znásobil faktor IT bezpečnosti pro komunika-
ci na webu, ACD/Name přidal mo�nost pojmenovávání anor-
ganických a organometalických sloučenin, ACD/HNMR & 
CNMR Prediktory nabízejí zlep�ené algoritmy pro přesněj�í 
předpověď. Podívejme se na některé součásti balíku: 

 
Editor chemických struktur ACD/ChemSketch 

Podporuje organometalické a anorganické sloučeniny 
s koordinačními a jinými specifickými vazbami. Umo�ňuje 
znázornit delokalizované struktury a správně je interpretovat, 
do periodické tabulky přibyly informace zajímající spektro-
skopické odborníky, byla zdokonalena komunikace ve ver-
zích ACD/ChemPalm & ACD/ChemPocket. U těchto aplika-
cí se zlep�ila bezpečnost autorizovaného přístupu 
k databázím a indexování databází. Encyklopedie ACD/
Dictionary nyní obsahuje přes 120 000 triviálních chemic-
kých názvů a identifikátorů jako INN a USAN. Přibylo 
17000 hesel.  

 
Chemické databáze, ACD/ChemFolder 

Nová add-on technologie roz�iřuje významně funkčnost 
databáze, tvorbu zpráv, prohledávání, pou�ití nomenklatury. 

 
Chemická nomenklatura ACD/Name 

Program byl roz�ířen o nomenklaturu polymerů a poly-
merních struktur. Zahrnuty byly koordinační sloučeniny, 
neutrální a iontové sloučeniny, sloučeniny typu ferrocenu, 
porfyrinu, ftalokyaninu, porfyranzinu, forbinu, nukleotidů 
a nukleosidů. V podprogramu ACD/Name to Structure byla 
kromě vý�e zmíněných aspektů zdokonalena mo�nost pou�ití 
názvů cyklických peptidů, přírodních látek s epoxidovým 
kruhem a roz�ířena mo�nost pou�ití triviálních a semisyste-
matických názvů. 

 
Balík pro fyzikální chemii PhysChem 

ACD/LogD Suite a ACD/Solubility DB zvý�ily rychlost 
výpočtu. Byl přidán program Assisted Multi-Generation 
(AMG) pro import a� 999 struktur pro výpočet a mo�nost 
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mo�nosti tvorby zpráv, zapisuje schémata fragmentování 
a má roz�ířený export dat. ACD/MS Manager & ACD/MS 
Processor mají vět�í počet filtrů na import, zdokonalené za-
cházení s chromatogramy obsahujícími hmotnostní informa-
ci, korelační analýzu, pracují s relativními retenčními časy 
a posunutými retenčními časy. 

UV-IR. ACD/UV-IR Manager & ACD/UV-IR Proces-
sor podporují spřa�ené techniky, pou�ívají zdokonalený pro-
ces multivariantního rozli�ení křivek SIMPLISMA. Zdoko-
nalen je i mechanismus funkcí vibrační verifikace struktura-
IČ. Korekce základní čáry byla zlep�ena. 

ACD/Curve Manager & ACD/Curve Processor 
(manager a procesor pro přístroje neurčené fyzikální měřené 
hodnosty, jako např. CD). Umo�ňuje té� pou�ití pro spřa-
�ené techniky. Importuje i data Bruker AXS a PANalytical 
x-ray difrakce a formáty Enterprise Solutions a Software 
Integration. 

 
ACD/Web Librarian 

Podstatně roz�ířil zobrazení analytických dat na rozhra-
ní internetového prohlí�eče. Podporuje nyní mnohostupňové 
reakce, kombinatoriální chemii, hledání struktur. Byla zlep-
�ena bezpečnost IT, včetně bezpečného protokolu HTTPS 
a tzv. predetermined authentication. V balíku se objevily 
i produkty nové, které je�tě nebylo mo�no zlep�it: ACD/Web 
Librarian Web Service, ACD/ChemCoder SDK a dal�í, jako 

 

ACD/MedChem Advisor  
Balík programů a výpočetních nástrojů doplňujících 

chemickou expertizu medicinálních chemiků, který pomáhá 
rychle identifikovat chemicky relevantní modifikace slouče-
nin vedoucí k designu struktur s lep�ími vlastnostmi ADME. 

 
ACD/Workflow Manager  

Designérský nástroj pro návrh logiky pracovních toků 
spojených se systémem �sample management�. Program 
vytváří formuláře pro dokumentaci informací o vzorku bě-
hem jeho zpracování i tak, �e je organizováno jeho automa-
tické zpracování včetně analytických dat v integrovaném 
systému s pou�itím analytických databází přes ACD/Web 
Librarian a ACD/SpecManager SQL. 

 
ACD/Automation Server  

Analyzuje soubory se schopností nalézat nové a ty, 
u nich� u�ivatel změnil formát. Vytváří a synchronizuje data-
báze s novými informacemi a indexuje je. Iniciuje zpracová-
ní dat a jejich konverzi pomocí maker typu ACD/
SpecManager. Vytváří automaticky databázi typu ACD/
SpecManager z příslu�ného analytického přístroje. 

Ze �ivota chemických společností 

FECS Lecture 2004 v ČR 
Výkonný výbor FECS poctil ČSCH tím, �e na její návrh 

zařadil mezi presti�ní předná�ky FECS Lecture 2004 
i předná�ku Josefa Michla: Self-Assembly and Surface-
Mounted Molecular Rotors, kterou přednese na INTER-
NATIONAL CONFERENCE ON SUPRAMOLECULAR 
SCIENCE &  TECHNOLOGY v Praze v září t.r. Podrobnos-
ti na http://www.csch.cz/icss/icss2004.htm . 

 
 

Asociace českých chemických společností  
Asociace českých chemických společností (AČCHS, 

angl. Association of the Czech Chemical Societies) vznikla 
v roce 1998 na základě Smlouvy o zřízení AČCHS, kterou 
spolu uzavřely: Česká společnost chemická (ČSCH), Česká 
společnost průmyslové chemie (ČSPCH), Česká společnost 
chemického in�enýrství (ČSCHI) a Český komitét pro che-
mii (ČKCH, česká přidru�ená organizace IUPAC). Asociace 
byla zalo�ena jako společný reprezentativní a koordinační 
orgán smluvních stran, který je bez právní subjektivity. Je to 
otevřený orgán, přístupný roz�íření o dal�í organizace, 
spolky a právnické osoby s pozitivním vztahem k chemii. 
Předpokladem pro přistoupení je souhlas s obsahem smlou-
vy o vzniku Asociace z roku 1998. V roce 2002 se členem 

AČCHS stala Ústřední komise chemické olympiády 
(ÚKCHO) a v roce 2003 byla zahájena spolupráce se Sva-
zem chemického průmyslu (SCHP), který sdru�uje zejména 
chemické výrobní podniky v ČR. Tiskovým orgánem Asoci-
ace se stal časopis Chemické listy. 

Ideou stojící za zalo�ením AČCHS je předpoklad, �e 
koordinací vybraných aktivit lze efektivněji dosáhnout spo-
lečných cílů smluvních stran, předev�ím cílů v oblasti zvý�e-
ní  znalostí odborné i laické veřejnosti o významu a přínosu 
chemie pro �ivot v současném světě, o uplatnění chemie při 
ochraně �ivotního prostředí a ekologicky udr�itelného rozvo-
je společnosti, o jejím významu v oblastech �kolství, vzdělá-
vání, vědy a výzkumu, při ochraně lidského zdraví, bezpeč-
nosti práce v průmyslu, energetice, zemědělství, potravinář-
ství, obchodu apod. Jedná se tedy o aktivity zaměřené na 
zvý�ení pozitivního zájmu společnosti o chemii a zvý�ení 
veřejné podpory chemie a technických disciplín vůbec. Pro-
středky, které ke splnění těchto úkolů AČCHS pou�ívá, jsou 
(i) propagace činnosti smluvních stran, (ii) koordinace od-
borných akcí a legislativního působení smluvních stran a (iii) 
koordinace a realizace publikační a popularizační činnosti 
v odborných časopisech a médiích. 

Asociace iniciovala sérii jednání jejích zástupců s pra-
covníky a funkcionáři ministerstev (M�MT, MPO, MZ, 
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MZd), z nich� vyplynulo několik návrhů na úpravy zákon-
ných norem a také trvalá nabídka konzultací odborných 
otázek chemického charakteru pro orgány státní správy. 
AČCHS spolu se slovenskou partnerskou organizací 
(Asociácia chemických a farmaceutických spoločností) ka�-
doročně organizuje společné sjezdy, které se konají periodic-
ky na Slovensku a v ČR. Minulý sjezd v roce 2003 se konal 
v Ko�icích, leto�ní se bude konat v Ostravě. Na těchto sjez-
dech se schází na 700 odborníků, kteří se zde seznamují 
s pokroky chemie doma i ve světě a nejmlad�í generace che-
miků na nich získává cenné odborné zku�enosti a kontakty 
s kolegy z ostatních pracovi�ť. V rámci sjezdů se té� konají 
plenární schůze členských organizací AČCHS. 

Pod křídly Asociace pracují i odborné komise pro termi-
nologii a české chemické názvosloví, které do českého jazy-
ka převádějí nomenklaturní a terminologická doporučení 
vrcholové světové organizace chemiků, IUPAC 
(International Union for Pure and Applied Chemistry, Mezi-
národní unie pro čistou a aplikovanou chemii). Tyto komise 
pracují v oborech anorganická chemie, organická a bioorga-

nická chemie a makromolekulární chemie. Do jejich činnosti 
patří i odborné konzultace pro legislativní orgány zaměřené 
na pou�ívání správné odborné terminologie a správných ná-
zvů chemických látek a procesů.  

Orgány Asociace jsou Výbor AČCHS a Předseda 
AČCHS. Členové Výboru AČCHS jsou do této funkce jme-
nováni na dobu neurčitou svými mateřskými organizacemi, 
které je také z této funkce případně odvolávají. Funkce Před-
sedy AČCHS je obsazována na základě rotačního principu; 
v této funkci s funkčním obdobím 1 rok se zástupci člen-
ských společností periodicky střídají podle pořadí, které 
bylo stanoveno na prvním jednání Výboru tak, aby ka�dá 
smluvní strana byla postupně zastoupena při výkonu této 
funkce. V současné době je předsedou AČCHS Prof. Dr. Jiří 
Vohlídal (ČKCH) vohlidal@natur.cuni.cz, tel. 221 951 310 
a jeho zástupci (místopředsedy AČCHS) jsou dva posled-
ní bývalí předsedové: doc. Dr. Pavel Dra�ar (ČSCH)   
Pavel.Drasar@vscht.cz resp. drasar@uochb.cas.cz a Dr. Ing. 
Tomá� Mí�ek (ČSCHI) misek@csvts.cz.  

Jiří Vohlídal a Pavel Dra�ar 

Z vědeckých, odborných a zahraničních společností  

Ústřední kolo jubilejního 40. ročníku  
Chemické olympiády 

Nejvy��í soutě� Chemické olympiády v jejím leto�ním 
jubilejním ročníku se uskutečnila na Fakultě technologické 
Univerzity Tomá�e Bati ve Zlíně. Ústřední kolo proběhlo 
ve dnech 26. � 29. ledna 2004 pod zá�titou primátora statu-
tárního města Zlína Mgr. Tomá�e Úlehly a rektora Univerzi-
ty Tomá�e Bati ve Zlíně prof. Ing. Petra Sáhy, CSc. Akci 
podpořili Isabela a Alfred Baderovi; Asociace českých che-
mických společností; National Geographic; Vesmír, s.r.o., 
Praha; Barum Continental, s.r.o., Otrokovice; Hotel Garni, 
Zlín; AliaChem, a.s, o.z. Fatra Napajedla; Magistrát města 
Zlína a Krajský úřad Zlín. 

Stejně jako v minulých ročnících proběhly v ústředním 
kole soutě�e v nejvy��ích kategoriích Chemické olympiády, 
tj. v kategorii A určené pro studenty gymnázií a v kategorii 
E, která je určena studentům středních průmyslových �kol 
s chemickým zaměřením. V kategorii A se utkalo 36 soutě�í-
cích ze v�ech krajů, a to sedm ze Středočeského, po čtyřech 
z Jihočeského, Karlovarského a Prahy, po třech 
z Královéhradeckého a Pardubického, po dvou z Moravsko-
slezského, Olomouckého a Plzeňského, a po jednom 
z Jihomoravského, Libereckého, Zlínského, Ústeckého 
a Vysočiny. V kategorii E soutě�ilo pět studentů, po jednom 
soutě�ícím ze Střední průmyslové �koly keramické 
v Bechyni, ze Střední průmyslové �koly chemické v Brně, ze 
Střední průmyslové �koly v Hranicích, ze Střední průmyslo-
vé �koly chemické akademika Heyrovského v Ostravě � 
Zábřehu a ze Střední průmyslové �koly v Pardubicích.  

V pondělí 26. ledna bylo ústřední kolo 40. ročníku Che-
mické olympiády slavnostně zahájeno v obřadní síni zlínské 

radnice. Na zahájení vystoupili s krátkými projevy 
k soutě�ícím náměstkyně primátora statutárního města Zlína 
Irena Ondrová, rektor UTB prof. Sáha, děkan hostitelské 
Fakulty technologické prof. Ing. Josef �imoník, CSc., před-
seda ČSCH prof. MUDr. RNDr. Vilím �imánek, DrSc., ge-
nerální ředitel od�těpného závodu Fatra a.s. Aliachem 
v Napajedlích Ing. Jaroslav Toufar, profesor Fakulty techno-
logické, laureát mezinárodního ocenění Rolex Awards for 
Enterprise, prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc. a předseda 
Ústřední komise chemické olympiády RNDr. Karel Lichten-
berg, CSc. Dále se zahájení zúčastnili náměstek hejtmana 
Zlínského kraje Ing. Michal Hanačík, vedoucí Oddělení mlá-
de�e a sportu Odboru �kolství, mláde�e a sportu Krajského 
úřadu ve Zlíně Mgr. Ing. Jarmila Gabrielová spolu 
s referentkou pro soutě�e, olympiády a volnočasové aktivity 
Mgr. Ludmilou �evečkovou, členové Ústřední komise Che-
mické olympiády a pracovníci Fakulty technologické, kteří 
se podíleli na přípravě a zaji�tění průběhu ústředního kola. 
Součástí slavnostního zahájení bylo vystoupení pěveckého 
komorního souboru studentů Gymnázia T. G. Masaryka ve 
Vsetíně. 

V následujících dvou dnech probíhala vlastní soutě� � 
v úterý společná teoretická část, ve středu dopoledne společ-
ná praktická část a ve středu odpoledne doplňková úloha 
praktické části v kategorii E. V teoretické části soutě�ící 
ře�ili úlohy z anorganické chemie, organické chemie, fyzi-
kální chemie a z biochemie. Úlohy v praktické části byly 
z chemie analytické. Zadání i ře�ení v�ech úloh je zveřejněno 
na http://natur.cuni.cz/cho/ . 

V kategorii A mohli soutě�ící získat do celkového hod-
nocení 60 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části. 
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Nejlep�ího výsledku v teoretické části dosáhla, stejně jako 
v minulých dvou ročnících, Eva Pluhařová z gymnázia 
v Ostrově ziskem 58,25 bodu, která v praktické části obsadi-
la druhé místo ziskem 38 bodů a s celkovým ziskem 96,25 
bodu se stala absolutní vítězkou. Nejlep�ího výsledku 
v praktické části, plných 40 bodů, dosáhl Ondřej Sedláček 
z Gymnázia v Uherském Hradi�ti, Velehradské ulici, který 
v teoretické části obsadil druhé místo ziskem 48,25 bodu 
a v celkovém hodnocení skončil s 88,25 bodu rovně� na dru-
hém místě. Na dal�ích třech místech se umístili: Ondřej Ze-
mek z gymnázia v Českých Budějovicích, Jírovcově ulici 
(76,75 b.), Tomá� Mikulka z Klvaňova gymnázia v Kyjově 
(76,25 b.) a David Bene� z gymnázia v Praze 5, Zborovské 
ulici (75,55 b.). Průměrný bodový zisk soutě�ících 
v kategorii A byl 53,04 bodu z maximálně dosa�itelných 100 
bodů. 

V kategorii E bylo celkové bodové hodnocení soutě�ící-
ho vypočítáno jako průměr jeho úspě�ností vyjádřených 
v procentech v teoretické části a v celé praktické části. Své 
loňské vítězství v ústředním kole Chemické olympiády zopa-
koval Mario Babuněk ze Střední průmyslové �koly 
v Hranicích ziskem 76,56 bodu. Na druhém místě skončila 
Michaela Crhová ze Střední průmyslové �koly v Pardubicích 
s 56,96 bodu a třetí místo obsadil Jan Březina ze Střední 
průmyslové �koly chemické v Brně s 51,82 bodu. Průměrný 
bodový zisk soutě�ících v kategorii E byl 44,10 bodu 
z maximálně dosa�itelných 100 bodů. 

Po skončení teoretické části, v úterý odpoledne, si sou-
tě�ící prohlédli expozici Obuvnického muzea ve Zlíně. Pro-
hlídka byla doplněna předná�kou o novodobé historii Zlína 
a o jeho funkcionalistické architektuře. Ve středu odpoledne, 
kdy soutě�ící kategorie E vypracovávali doplňkovou úlohu 

praktické části soutě�e, soutě�ící kategorie A absolvovali 
exkurzi do závodu Fatra v Napajedlích. Na středu večer byla 
pro v�echny soutě�ící i funkcionáře zaji�těna náv�těva diva-
delního představení v Divadélku v klubu Městského divadla 
ve Zlíně. 

Ve čtvrtek 29. ledna dopoledne se konalo vyhlá�ení 
výsledků soutě�e s předáním cen úspě�ným soutě�ícím, po 
něm� následoval závěr celé akce. Důstojný a příjemný 
prostor pro děj posledního dne ústředního kola Chemické 
olympiády poskytla ve svém sídle, Baťově vile, Nadace To-
má�e Bati, která se hlásí k poslání �Podporou kultury, vzdě-
lání a mláde�e rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelské-
ho ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným�. Vítě-
zové obou kategorií převzali ceny z rukou předsedy Správní 
rady Univerzity Tomá�e Bati ve Zlíně Tomá�e Bati, dr.h.c. 
Nejlep�í soutě�ící obdr�eli tradičně věcné ceny (zejména 
odborné knihy a časopisy) věnované sponzory, předplatné 
časopisu Chemické listy, které věnovala Česká společnost 
chemická, a podobně jako loni dostali nejlep�í soutě�ící 
a učitelé, kteří se o jejich úspěch zaslou�ili, peně�itou cenu 
věnovanou man�eli Isabelou a Alfredem Baderovými. 

V závěru předseda Ústřední komise Chemické olympiá-
dy RNDr. Karel Lichtenberg, CSc. vyslovil uznání pracovní-
kům Fakulty technologické UTB, kteří bezvadně zajistili 
regulérní podmínky pro soutě�, v průběhu ústředního kola 
Chemické olympiády účinně napomáhali jeho zdárnému 
uskutečnění a vynasna�ili se vytvořit i příjemné prostředí jak 
pro soutě�ící, tak pro členy Ústřední komise Chemické 
olympiády. K příjemné atmosféře, která doprovázela účastní-
ky po čtyři dny, přispělo i velmi pěkné ubytování v hotelu 
Garni v centru Zlína. Dr. Lichtenberg předal diplomy pra-
covnici děkanátu fakulty Mgr. Pavle Čelůstkové, Fakultě 

Foto vpravo: vítězové 40. ročníku CHO zleva: O. Sedláček, 
T. Mikulka, M. Babuněk, O. Zemek, E. Pluhařová 
 
Foto vlevo: Tomá� Baťa, Dr. h.c. v rozhovoru s RNDr. Kar-
lem Lichtenbergem, CSc.   

foto K. Ventura 
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technologické UTB a Ústavu technologie �ivotního prostředí 
a chemie FT UTB. 

Pro řadu soutě�ících leto�ní ročník Chemické olympiá-
dy ústředním kolem neskončil, neboť se mohou je�tě ucházet 
o účast v mezinárodním klání. Ve dnech 22. − 27. března 
2004 bude pozváno prvních patnáct nejúspě�něj�ích 
z kategorie A na první (teoretické) soustředění. Z nich bude 
vybráno podle výsledků závěrečného testu osm adeptů na 
druhé (praktické) soustředění, které proběhne v druhé polovi-
ně dubna. Tam z nich budou vybráni čtyři nejúspě�něj�í do 
leto�ní Mezinárodní chemické olympiády, která se uskuteční 
ve dnech 18. − 27. července v německém Kielu. Budou je 
doprovázet dva mentoři. V minulých letech dosáhla v této 
mezinárodní soutě�i řada studentů z České republiky 
i z dřívěj�ího Československa velmi pěkného umístění. Loni 
v Athenách, kde se utkalo 232 soutě�ících z 59 zemí, získali 
Eva Pluhařová z gymnázia v Ostrově (leto�ní vítězka ústřed-
ního kola v kategorii A), Ondřej Sedláček z gymnázia 
v Uherském Hradi�ti (2. místo v leto�ním ústředním kole 
v kategorii A) a Marek Sobota z Gymnázia a střední pedago-
gické �koly v Liberci stříbrné medaile, čtvrtý z na�ich repre-
zentantů, Tomá� Mikulka z Klvaňova gymnázia v Kyjově 
(4. místo v leto�ním ústředním kole v kategorii A) získal 
medaili bronzovou. 

Není sporu, �e příprava �áků a studentů na tyto soutě�e 
je pro ně vysoce u�itečnou náplní volného času úzce navazu-
jící na práci ve �kole, přičem� u řady z nich vede jak 
k posílení nad�ení pro studium chemie, tak k vytvoření před-
pokladů k dosa�ení vynikajících studijních výsledků 
a odborné úrovně při studiu na vy��ích stupních �kol. Proto 
vysoké �koly s chemickými studijními programy Chemickou 
olympiádu podporují. Fakulta technologická UTB, která byla 
letos podruhé hostitelkou ústředního kola (poprvé tehdej�í 
Fakulta technologická se sídlem v Gottwaldově VUT v Brně 
v roce 1987), umo�ňuje ve svých prostorách také konání 
krajských kol v kategoriích A, B, C a E a poskytuje pro ně 
materiální zaji�tění. Svým budoucím studentům prvního 
ročníku, kteří byli úspě�ní v chemické olympiádě, nabízí 
Fakulta technologická stipendium. 

U zrodu chemické olympiády stáli zanícení učitelé che-
mie, kteří počátkem �edesátých let začali organizovat soutě�e 
na �kolách a posléze v okresech a krajích. Z Československa 
vy�la také iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olym-
piády, její� první ročník se konal v roce 1968 v Praze a letos 
se uskuteční ji� po třicáté �esté. Více informací z historie lze 
nalézt na http://natur.cuni.cz/cho/ . Úspě�né ře�ení úloh, kte-
ré se neomezují na osnovami předepsanou látku, předpokládá 
nemalou samostatnou přípravu a klade také zvý�ené nároky 
na práci učitelů, bez jejich� pomoci se soutě�ící neobejdou. 
Rozvoj �kolského systému, dosavadní soustavná a cílevědo-
má práce s talentovanými mladými lidmi a také vazba na 
mezinárodní soutě�e vedly v průběhu let k podstatnému ná-
růstu náročnosti úloh, a tím i k nárůstu náročnosti práce uči-
telů. Učitelům, kteří se podílejí na organizaci Chemické 
olympiády na v�ech úrovních a věnují péči přípravě �áků 
a studentů, patří kromě díku a uznání také přání, aby v této 
nelehké práci organizační i pedagogické nacházeli také vlast-
ní potě�ení. Počty soutě�ících v krajských kolech v kategorii 

A nebývají v�ak ve stejném poměru k počtu studentů ve 
v�ech krajích a podobně je to s počty soutě�ících postupují-
cích do ústředního kola. Je mým přáním, aby �kolní kola 
Chemické olympiády byla pořádána na více gymnáziích 
a více učitelů získalo zájem o tuto prospě�nou práci se stu-
denty, zejména v krajích, které zatím zůstávají pozadu. Po-
pularizaci Chemické olympiády a Mezinárodní chemické 
olympiády v celé komunitě českých chemiků by mohlo pro-
spět zveřejnění podrobného článku z pera povolaného autora 
v tomto časopise o jejich historii, o dosavadních zku�enos-
tech z nich a hlavně o jejich významu. 

Dík patří v�em sponzorům, bez jejich� přispění by usku-
tečnění leto�ního ústředního kola Chemické olympiády ne-
bylo mo�né, a také představitelům statutárního města Zlína 
a Zlínského kraje za jejich pozornost a podporu. 

Stanislav Kafka 
 
Předání Ceny Shimadzu 2003 
 

Ocenění za práci �Vyu�ití spojení vysokoúčinné kapali-
nové chromatografie s hmotnostní spektrometrií pro stano-
vení a studium kanabinoidů v tělních tekutinách� − Cenu 
Shimadzu 2003 převzala 25. listopadu 2003 v repre-
zentačních prostorách Univerzity Palackého v Olomouci dok-
torandka Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-
technologické Univerzity Pardubice Ing. Barbora Maralí-
ková. Slavnostního aktu se zúčastnil předseda ČSCH pro-
fesor Vilím �imánek, představitelé firmy a dal�í hosté. Jed-
nalo se ji� o pátý ročník této ceny, která je vyhla�ována fir-
mou Shimadzu Praha a Českou společností chemickou 
a jejím� cílem je oslovit a motivovat mladé vědecké pracov-
níky. 

Cílem prezentované práce bylo vyvinout LC/MS/MS 
metodu vhodnou pro stanovení tří nejvýznamněj�ích kanabi-
noidů: ∆9-tetrahydrokanabinolu, 11-hydroxy-∆9-tetrahydro-

Laureátka Ing. Barbora Maralíková,  předseda ČSCH prof. 
MUDr. RNDr. Vilím �imánek, DrSc., představitel Shimadzu 
Handels GmbH Austria pan Robert Kaubek a zástupce ja-
ponské ambasády pan Kuniomi Sasaki 

Foto K. Ventura 
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kanabinolu a 11-nor-∆9-tetrahydrokanabinol-9-karboxy-
lové kyseliny v krevní plazmě, popř. moči a dále ověřit 
mo�nost jejího pou�ití pro reálné vzorky. Předlo�ená meto-
da je jednoduchá, rychlá a dostatečně citlivá. Na rozdíl od 
GC-MS, která je pou�ívána pro vět�inu rutinních stanovení, 
nevy�aduje derivatizaci a analýza je také výrazně krat�í. Na 
příkladech je ukázána mo�nost vyu�ití pro studium metabo-
lismu kanabinoidů a vhodnost pro rutinní vyu�ití pro toxi-

kologické analýzy. 
Před námi je �estý ročník a zároveň výzva pro 

v�echny, kteří ře�í zajímavý chemický problém − vyu�ívají 
libovolnou instrumentálně analytickou techniku a v  roce 
2004 nepřekročí třicet let. Dal�í informace je mo�né najít 
např. v Průvodci pro členy České společnosti chemické. 

        
  Karel Ventura 

Evropský koutek 

Announcement of the Ignaz L. Lieben Award 
1.  History: In 1862 Ignaz L. Lieben instituted the award 

bearing his name. He intended it to be awarded in per-
petuity by the Imperial Academy of Science, the prede-
cessor of the Austrian Academy of Sciences (AAS). It 
was, however, terminated by the National Socialists in 
1938. The Ignaz L. Lieben Award has now been re-
established by Drs. Isabel and Alfred Bader.   

2.  Requirements and Qualifications: Eligible candidates for 
the Ignaz L. Lieben Award are scientists working on a 
permanent base in Austria, Bosnia-Herzegowina, Croa-
tia, the Czech Republic, Hungary, Slovakia or Slovenia, 
not older than 36 (for applicants who interrupted their 
scientific work for reasons of childcare this limit is rai-
sed by four years) who have completed their doctorate 
and have made outstanding achievements in scientific 
research. AAS and the Academies of Sciences of the 
countries listed above may propose candidates, and 
scientists may apply themselves, but no full member of 
any academy is eligible. 

3.  Fields of Research: The Ignaz L. Lieben Award is gran-
ted to young scientists who have demonstrated the abili-
ty to contribute significantly to the fields of molecular 
biology, chemistry or physics. 

4.  Payment: The Ignaz L. Lieben Award amounts to $ 
18000,-- 

5.  Acceptance: Each year, the winner of the Ignaz L. Lie-
ben Award is chosen by the Ignaz L. Lieben Award 
Committee. In autumn of each year the recipient is ho-
noured in an award ceremony at the Austrian Academy 
of Sciences.  

6.  Terms of Application: Applications are to be submitted 
to the Austrian Academy of Sciences. Applicants are 
free to apply for awards from other institutions, they 
are, however, obliged to inform the Office for Grants 
and Awards of the Austrian Academy of Sciences. 
Three copies of the required documents should be sub-
mitted to the Austrian Academy of Sciences by April 15 
of each year (date as postmark).  
Documents Required for Application: Online applicati-

on form, Letter of nomination (optional), CV, List of publi-
cations, A selection of the most important publications (not 
more than five). 

Contact and further information: Dr. Lottelis Moser 
Austrian Academy of Sciences, Office for Grants & 
Awards, A-1010 Vienna, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, Phone: 
+43-1/ 51 581/1207, Fax: +43-1/ 51 581/1264, E-Mail: 
lmoser@oeaw.ac.at, http://www.oeaw.ac.at/stipref/
frame_lieben.html. 

 Jiří Damborský 

Střípky a klípky o světových chemicích  

Výročí otce atomové bomby 
Před sto lety 22. dubna 1904 se v New Yorku narodil 

americký fyzik Julius (Jacob) Robert Oppenheimer, jeho� 
jméno je nej�ir�í veřejnosti známo v souvislosti s vývojem 
první atomové pumy. Zabýval se kvantovou mechanikou, 
kosmickým zářením, interakcemi elektronů a neutronů 
s atomovým jádrem, propočetl model neutronové hvězdy. 
Společně s italským vědcem Enrico Fermim bombardovali 
v polovině třicátých let minulého století atomová jádra ne-
utrony, co� představovalo jeden z kroků k realizaci první 
řetězové reakce. S dánským fyzikem Nielsem Bohrem roz-
pracovali teorii dvouatomových molekul a podali výklad 

reakce, vznikající při srá�ce deuteronu s atomovým jádrem. 
Za druhé světové války vedl od roku 1943 ve středisku 

výzkumu jaderné energie v nevadském Los Alamos práce na 
výrobě atomové zbraně. Nakonec stál nejen před soudem 
vlastního svědomí (�Co jsme dělali, byla práce ďáblova. 
A tedy se vracíme ke svým vlastním úkolům� řekl těsně po 
válce), ale i před justicí skutečnou. Jeho pozděj�í poválečné 
záporné stanovisko k vývoji vodíkové bomby, nařčení z tzv. 
neamerické činnosti a ze sympatií ke komunismu vedlo 
v období let studené války na jaře roku 1954 k vy�etřování 
bezpečnostním výborem vládní Komise pro atomovou ener-
gii, jeho� verdikt přes potvrzení loajality vůči USA znamenal 
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vlastně vyslovení nedůvěry a zavřel mu přístup ke v�emu, co 
souviselo s jaderným výzkumem. Oficiálně byl rehabilitován 
v roce 1963. To v�echno se stalo předmětem řady spekulací, 
publicistických studií i dramatického zpracování podivných 
Oppenheimerových �ivotních osudů, majících tolik společné-
ho s Goethovým Faustem. Takových, jejich� celo�ivotním 

výsledkem byl ve svých důsledcích vynález zkázy.  
Později působil profesor Oppenheimer a� do své před-

časné smrti v roce 1967 jako ředitel Ústavu pro pokročilé 
bádání při univerzitě v Princetonu.  

Bohumil Tesařík 

Knihy 

Nová publikace k roz�íření v�eobecných znalostí o plyná-
renském oboru 

Pou�ívání plynu má v na�í zemi dlouholetou tradici a je 
v současné době neodmyslitelnou součástí národního hospo-
dářství a vybavení domácností. Počátky českého plynárenství 
lze datovat do první poloviny 19. století, konkrétně do roku 
1844, kdy byla mezi obcí pra�skou a Vratislavskou plynáren-
skou společností uzavřena smlouva na výstavbu plynárny 
v Praze, která byla uvedena do provozu v roce 1847 v Karlí-
ně. Výroba svítiplynu, tehdy orientovaná prakticky výlučně 
na za ji�tění provozu dvou stovek pouličních lamp, byla zalo-
�ena na karbonizaci černého uhlí. Mohutný rozvoj plynáren-
ství nastal, ve v�ech odběratelských kategoriích, s příchodem 
éry zemního plynu zhruba před třiceti lety. Jeho tě�ba dosáh-
la v současné době ve světě obrovských rozměrů a zásluhou 
geologických průzkumů jsou zásoby odhadovány na několik 
desítek let. Je prakticky pou�itelný v�ude v domácnostech, 
dílnách, drobných �ivnostenských a ve velkých průmyslo-
vých podnicích. Vytápění, příprava teplé u�itkové vody, 
chlazení a příprava pokrmů s u�itím plynu jsou dnes bě�né 
v milionech domácností. V průmyslu je pou�íván jako zdroj 
tepla pro technologické procesy, ale i jako primární palivo 
pro výrobu elektrické energie. Ve srovnání s uhlím a topný-
mi oleji odpadá zásluhou �iroké přepravní sítě plynovodů 
�elezniční a silniční přeprava, stejně jako skladování u odbě-
ratelů. Není pouze palivem ekonomickým, ale je nutno velmi 
příznivě hodnotit jeho ekologický přínos, neboť při spalování 
vzniká nejméně �kodlivých emisí a oxidu uhličitého 
(�skleníkového plynu�). 

Při rozvodu a pou�ívání hořlavých plynů se v�ak vzhle-
dem k jejich vlastnostem vy�aduje striktní dodr�ování bez-

pečnostních zásad i odborných znalostí nejen u pracovníků, 
kteří zřizují plynová zařízení, provozují je a opravují, ale 
zásady správné obsluhy a údr�by musí znát v�ichni i u�ivate-
lé. Záměrem nové publikace Ing. Jiřího Pertlíka Instalace 
zařízení pro rozvod a pou�ití plynu (GAS, Říčany u Prahy 
2003, 1. vyd., 264 str.) je přispět k roz�íření v�eobecné 
i speciální znalostí celého plynárenského oboru. Těm, kteří 
dlouhodobě sledují odbornou plynárenskou literaturu, je 
jméno autora dobře známo díky jeho mnohaletým publikač-
ním aktivitám (více ne� desítka monografií a dal�ích tisků 
v odborných časopisech), co� platí také o spoluautorovi pa-
sá�e o plynových spotřebičích Ing. Josefu Fíkovi. 

V patnácti kapitolách (1. Historie plynárenství, 2. Látky 
v plynném, kapalném a tuhém skupenství, 3. Vlastnosti zem-
ního plynu, propanu, butanu a jejich směsí, 4. Doprava 
a rozvod plynu, 5. Odběrná plynová zařízení, 6. Zásobování 
LPG, 7. Měření provozních parametrů, 8. Plynové spotřebi-
če, 9. Pou�ití plynu v dopravě, 10. Odvod spalin od plyno-
vých spotřebičů, 11. Zřizování plynových zařízení, provoz, 
dozor a kvalifikace pracovníků, 12. Provádění inspekcí 
(kontrol) podle obecně platných předpisů, technických no-
rem a pravidel, 13. Ochrana plynových zařízení proti korozi, 
14. Opravářské a údr�bářské práce a 15. Přehled platných 
předpisů a dal�í odborné literatury) najdou čtenáři v�echny 
potřebné základní údaje jak teoretického, tak praktického 
zaměření, vztahující se k současnému stavu plynárenské 
techniky i souvisejících oborů (automatizace a regulace, 
doprava, stavebnictví, elektrotechnika, ochrana proti korozi, 
bezpečnost a hygiena práce, ochrana �ivotního prostředí, 
legislativa aj.). 

Bohumil Tesařík 

Aprílový klub 

�patně rozpu�těné krystaly 
Zarazil mne článek z reklamního časopisu �ťastný �i-

vot, číslo 1/2004, str. 14. Propagují tam Koenzym Q 10 a pí�í 
o výrobcích s různou biodostupností následující moudra: 
�Kdy� se Q 10 nalije do sklenice jedlého oleje a zamíchá, 
prá�ek se rozpustí. Jak dobře se Q 10 rozpustí, také zále�í na 
druhu pou�itého oleje a jeho teplotě. V tom je příčina rozdíl-

né vstřebatelnosti. Kdybyste chtěli vidět rozdíl, museli byste 
se podívat na roztok mikroskopem, ale pak by vám bylo rá-
zem v�e jasné. Kdy� se Q 10  optimálně rozpustí, přetrans-
formuje se do krystalů pravidelných tvarů. Krystaly �patně 
rozpu�těného koenzymu jsou velké nepravidelné a beztvaré�. 
Není to nádhera? 

Ladislav Cvak 
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�ích senzorů� je téma Dr. Petra Hofmanna z MKS Instru-
ments Deutschland GmbH, Mnichov, který odbornému pub-
liku představí produkt �e-Vision TM  Serie� od té samé spo-
lečnosti, který je ve své produktové skupině prvním spektro-
metrem na měření mno�ství, schopný pracovat i v rámci 
internetu a intranetu. Tento produkt je vybaven připojením 
k ethernetu a integrovaným web-serverem, čím� je umo�ně-
no připojení na ka�dou TCP/IP síť, včetně internetu. Profesor 
Leonid N. Rozanov z Technické Univerzity v Sankt Peter-
burgu bude předná�et o mo�nostech vyu�ití vakua při hledání 
trhlin a prasklin a o vývoji teto technologie v Rusku. Teto 
problematice se věnuje i Dipl-Fyzik Werner Große Bley ze 
společnosti Inficon AG, Kolín. Speciálně bude hovořit 
o zkou�kách těsnění za pomoci helia jako vakuového postu-
pu. Tyto postupy jsou významné předev�ím při vakuových 
procesech v průmyslu polovodičů. Budou také představeny 
rozhodující trendy nové skupiny produktů pro detekci trhlin 
a prasklin za pomoci helia. Pan A. Kromka ze Slovenské 
vakuové společnosti, Bratislava, obohatí odborný program 
o předná�ku na téma HF CVD Technologie pro výrobu dia-
mantových vrstev. 

Následující setkání dne 27. května se zabývá tématem 
�Přístroje a postupy pro výrobu vakua, komponenty pro va-
kuové přístroje a vakuové technologie�. Dipl-Fyzik Karl-
Heinz Bernhard ze společnosti Pfeiffer Vacuum GmbH, 
Aßlar, předná�í o svých zku�enostech s měřením sacích 
schopností přístrojů. Speciálně se věnuje problému standar-
dizace. Společnost ISO TC 112 (Technical Committee � 
Vacuum Technology) stanovila novou strukturu norem pro 
vakuové pumpy. Podle těchto norem se výsledky měření za 
pomoci vakuových pump přepí�ou do bazické podoby. 
V rámci tohoto workshopu vystoupí je�tě pan Dr. Hedbávný 
z České vakuové společnosti s předná�kou na téma 
�Triodové iontové getrovací vývěvy�. 

Vystavovatelé a odborníci z řad náv�těvníků, mají mo�-
nost zúčastnit se podniku s názvem �Evropská burza kontak-
tů�, na které se mohou informovat o aktuálních technologiích 
a inovačních trendech. Kromě toho mohou sami vystavovate-
lé a u�ivatelé nabídnout vlastní nejnověj�í inovace, a tak 
navázat nové kontakty s potenciálními partnery nejen 
z Evropy, ale i ze Spojených států a Singapuru.  

Jako nový servis pro náv�těvníky z odborné veřejnosti 
je připravena �Online-Registrace�, na URL http://
cz.vaqum.com/index/registrierung , kde se od této chvíle 
mohou náv�těvníci zaregistrovat. Bez dodatečných nákladů 
si ka�dý náv�těvník mů�e objednat svou vstupenku, která mu 
bude zaslána po�tou.  

V�echno co potřebujete vědět: http://cz.vaQum.com. 
Výstavi�tě se nachází ve východní části Magdeburgu. Nejrych-
leji se k nám dostanete po dálnicích A 2 a A 14 − směr Magde-
burg. Kontakt MESSE MAGDEBURG, Sebastian Pötzsch, 
tel.: 0391 / 8 86−29 91, fax: 0391 / 8 86−29 34, e-mail: 
info@messe-magdeburg.de 

Sebastian Pötzsch 

Akce v ČR a v zahraničí                                                  rubriku kompiluje Luká� Dra�ar, drasarl@centrum.cz 

Rubrika nabyla takového rozsahu, �e ji není mo�no publikovat 
v klasické ti�těné podobě. Je k dispozici na webu na URL http://
www.konference.wz.cz/ a  
http://www.csch.cz/akce9909.htm . Pokud má některý čtenář potí�e 
s vyhledáváním na webu, mů�e se o pomoc obrátit na sekretariát ČSCH. 
Tato rubrika nabyla ji� tak významného rozsahu, �e ji po dohodě přebí-
rají i některé zahraniční chemické společnosti. 
 
vaQum, 2. Mezinárodní veletrh vakuové techniky  

Ji� podruhé je Magdeburg místem setkání firem 
z  �Východu a Západu� nabízejících a u�ívajících vakuovou 
techniku. Od 25. do 27. května se ve výstavních halách koná 
veletrh vaQum 2004, který je dosud jediným samostatným  
odborným veletrhem vakuové techniky a jejího vyu�ití  
v  Evropě. Oblasti vystavování zahrnují celý obor vakuové 
techniky a jejího vyu�ití. Kromě samotného vystavování 
jednotlivých společností vakuového průmyslu informují se-
mináře o nejnověj�ích trendech vakuové techniky. Na veletr-
hu vaQum, který je v Evropě jedinečným, budou představeny 
mo�nosti nejnověj�í techniky vakuového průmyslu. Město 
Magdeburg, které je rodi�těm a působi�těm  Otty von Gue-
ricke (který se jako Magdeburský starosta stal před více ne� 
400 lety zakladatelem vakuové techniky), se tak v květnu na 
tři dny stane barometrem trendů vakuové  techniky.   

Řada setkání bude zahájena dne 25. května 
�workshopem� s názvem �Komponenty, přístroje a technolo-
gie pro úpravu povrchů�. Tě�i�těm semináře bude předná�ka 
Dr. Urse Wälschliho a pana Martina Wueesta ze společnosti 
Inficon AG z Lichten�tejnska se zaměřením na �Průmyslový 
ionizační měřič tlaku�, který je ve vakuovém průmyslu kla-
sickým přístrojem. Ji� v počátcích vývoje vědeckého a tech-
nického vakua se tento typ měření tlaku pou�íval při charak-
terizování vakua. V uplynulých letech se v průmyslové tech-
nice měření tlaku častěji nasazují tzv. kombinované senzory, 
které obsahují kombinaci ionizačního měřiče tlaku a senzorů 
na měření tlaku. Tyto senzory překonávají mno�ství nevýhod 
klasického způsobu, který pro měření vakua vyu�ívá několik 
samostatných senzorů.  

V následujícím semináři s názvem �Vlastnosti a vyu�ití 
materiálů s modifikovanými povrchy�, který je na programu 
26. května vystoupí mezi jinými profesor Günter Bräuer 
z Frauenhofer Gesellschaft s příspěvkem o aktuálním vývoji 
vakuové techniky pro úpravu povrchů. Jeho předná�ka ozřej-
muje aktuální stav jako i budoucí trendy v této problematice. 
Mnoho produktů bě�ného �ivota jako počítače, kompaktní 
disky nebo zasklívání budov s pou�itím úsporných technolo-
gií, které �etří energii, by nemohly existovat bez vrstvovací  
techniky zalo�ené na plazmě. 

V semináři �Měření, řízení a regulace tlaku a toku ply-
nu�, který je plánován na 26. května bude pan Dr. Karl Jous-
ton z Fyzikálně-technického ústavu Spolkové republiky Ně-
mecko, předná�et o přesnosti vakuového měření. Předná�ka 
je zaměřená na mo�nosti dosahování maximálně přesných 
měření za pomoci vakuové techniky, jako i na upozornění, 
jak je mo�né se při měření vyhnout chybám. �Spektrometry 
na měření mno�ství, jako senzor a metoda pro napojení dal-
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Odborná setkání 

XXXV. Symposium o katalýze 
 

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2003 se v Ústavu fyzikální 
chemie Jaroslava Heyrovského, Akademie věd České repub-
liky, konalo XXXV. Symposium o katalýze. Cílem tohoto 
tradičního katalytického Symposia je setkání odborníků 
z oblasti katalýzy a blízkých oborů z České a Slovenské re-
publiky.  

Odborný program Symposia se skládal ze 4 plenárních 
předná�ek, 16 krátkých sdělení a 38 posterů. V rámci 
XXXV. Symposia proběhla ji� potřetí soutě� nejlep�ích stu-
dentů doktorandských studijních programů o Cenu katalýzy 
organizovaná Odbornou skupinou katalýzy při České společ-
nosti chemické. Leto�ního Symposia se zúčastnilo 105 od-
borníků, včetně 22 ze zahraničí. 

Úvodní plenární předná�ku přednesla Dr. Svetlana Min-
tova z Univerzity Ludwiga Maximiliana z Mnichova, 
ve které se zaměřila na mo�nosti studia přípravy nanočástic 
zeolitů, jejich charakterizaci pomocí různých experimentál-
ních technik a následné vyu�ití např. v katalýze. Prof. Cyril 
T. O�Connor (Univerzita Kapské Město) ukázal nové mo�-
nosti vyu�ití zeolitických katalyzátorů pro cílenou syntézu 
kresolů a xylenolů. Vyu�ití přechodových kovů při tvorbě C-
N, C-S a C-P vazeb v organických sloučeninách pro cílenou 
přípravu nových sloučenin shrnula prof. Irina I. Beletskaya 
(Státní univerzita Moskva) a prof. Jiří Vohlídal 
(Přírodovědecká fakulta, Praha) zhodnotil mo�nosti nových 
typů katalyzátorů na bázi rhodia pro přípravu speciálních 
typů polymerů. 

V rámci XXXV. Symposia o katalýze byla opět uděle-
na Cena za katalýzu, kterou uděluje Odborná skupina kata-
lýzy nejlep�ímu doktorandovi, zabývajícímu se tématikou 
katalýzy. Leto�ního ročníku se zúčastnilo 6 studentů z Ústa-
vu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze a z Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Příspěvky 
studentů hodnotila mezinárodní komise, skládající se ze 
zahraničních hostů konference (prof. Beletskaya, prof. 
O�Connor, prof. Hronec, Dr. Sastre). V�echny přednesené 
příspěvky měly vynikající úroveň, tak�e pro komisi nebylo 
snadné vybrat vítěze. Nakonec komise rozhodla, �e nosite-
lem Ceny katalýzy za rok 2003 se stala Ing. Pavla Proke�o-
vá z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, 
AV ČR, v Praze (�kolitel: doc. Jiří Čejka) za práci �Syntéza 
nových typů mikro/mesoporézních kompozitních materiá-
lů�. Kromě nové nositelky Ceny katalýzy ocenila komise 
Ing. Gabrielu Ko�ovou ze stejného ústavu  za příspěvek na 
téma �Nové typy organických templátů pro syntézu zeoli-
tů�.  

Je mou milou poviností poděkovat následujícím firmám 
(Borsodchem MCHZ, Ostrava; DEZA a.s., Vala�ské Meziří-
čí; Sigma-Aldrich, Praha; Eurosupport Manufacturing 
Czechia, Litvínov a Safina, a.s., Praha) za jejich pomoc při 
organizaci této soutě�e a celého Symposia. 

XXXVI. Symposium o katalýze se bude konat 8. − 9. 

listopadu 2004 v Praze. Zájemci mohou nalézt příslu�né in-
formace na adrese http://www.jh-inst.cas.cz/~catsymp . 

Jiří Čejka 
 
 
8. Mezioborová česko-slovenská toxikologická 
konference 
 

V Praze v Lékařském domě se konala 8. mezioborová 
česko-slovenská toxikologická konference ve dnech 3. � 5. 
září 2003. Konferenci organizovala odborná skupina analy-
tické toxikologie ČSCH. Spoluorganizace odborné skupiny 
analytické toxikologie ČSCH s toxikologickou sekcí Společ-
nosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikolo-
gii České lékařské společnosti JEP se ukázala jako velmi 
efektivní. Na konání se spoluúčastnila toxikologická sekce 
Slovenské farmakologické společnosti, Slovenské lékařské 
společnosti, Státní zdravotní ústav, Ústav experimentální 
farmakologie SAV v Bratislavě a Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze. Příspěvky byly v�echny předne-
seny ústně a bohatá diskuse se přenesla do přestávek. Čest-
nou předná�ku přednesla prof. Helena Ra�ková na téma 
�Překvapení, omyly, opomenutí a zapomenutí v toxikologii� 
se spoluautory Zdeňkem Zídkem a Franti�kem Perlíkem. 

Příspěvky zájemců, a těch je vět�ina zúčastněných, bu-
dou publikovány v Central European Journal of Public Heal-
th. Celkem zaznělo 56 příspěvků v če�tině a sloven�tině, po-
čet účastníků byl 92. Asi třetina účastníků byla ze Slovenska. 
Příspěvky byly předneseny v sekcích: předklinická a klinická 
toxikologie, experimentální toxikologie, průmyslová toxiko-
logie, oxidační stres, radikály a antioxidanty, cholinergní 
interakce a analytická toxikologie. 

Úvodem byla předná�ka o validaci a kontrole kvality 
testů a pokusů toxikologického a farmakologického charak-
teru. Vět�ina prezentací se týkala analytické toxikologie. 
Byly prezentovány chromatografické techniky pro stanovení 
analytů v biologických materiálech pro účely soudní nebo 
průmyslové toxikologie. Dále to byly techniky testování 
toxicity jak in vivo (experimentální testování toxicity 
v pokusech, jako je jednogenerační studie a subchronická 
toxicita u potkanů, metody testování fototoxicity), tak in 
vitro (testování akutní toxicity  na nitěnkách Tubifex tubifex, 
dechový test s aminopyrinem pro hodnocení hepatotoxicity 
při expozici tetrachlormethanu). Epidemiologické studie byly 
zastoupeny přehledem lékových intoxikací s fatálním zakon-
čením, epidemiologickou studií otrav u dětí na Slovensku 
nebo přehledem sledování expozice české populace vybra-
ným polutantům prostředí (výsledky 10 let biologického 
monitorování). 

Příspěvky na téma oxidačního stresu zachycovaly po-
hled na klinické aspekty antioxidantů, vlivy melatoninu, na 
oxidační stres způsobený alkoholem a jeho prevenci buď na 
ochranu novorozenců nebo zaměřenou na seniory. Genotoxi-
citě byly věnovány příspěvky o prachových částicích a mine-
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rálních vláknech a stanovení jejich hustoty, ale i riziku kom-
binace UV-B záření a terapeutického dehtu nebo vnímavosti 
pracovníků gumárenského průmyslu k genotoxickým účin-
kům. Vojenská toxikologie byla soustředěna hlavně na choli-
nergní účinky sledované v experimentu  a jejich profylaxi. 
Zazněla zde úvaha o chemických látkách a chemickém tero-
rismu. 

Bylo dohodnuto organizování 9. mezioborové slovensko-
české toxikologické konference na Slovensku Toxikologickou 
sekcí Slovenské farmakologické společnosti SLS a Ústavem 
experimentální farmakologie SAV z Bratislavy. Bude se konat 
v září 2004 v okolí  Modré pod zá�titou Výzkumného ústavu 
liečiv, a.s. (kontaktní osoby: Ing. Jana Navarová, CSc., Ústav 
experimentálnej farmakológie SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 
Bratislava, e-mail: exfajana@savba.sk, RNDr. Eduard Ujházy, 
CSc., exfaujha@savba.sk).  

Miloň Tichý 
 
 
 
Česká republika je oficiálním partnerem rakouského 
veletrhu Intertool 

 
Veletrh Intertool, který se koná jednou za dva roky, je 

velkou příle�itostí pro odborné náv�těvníky seznámit se 
s nej�havěj�ími novinkami v kovoobráběcích technologiích, 
s moderními stroji, nástroji a zařízeními a s know-how strojí-
renských firem, které se počítají k evropské i světové �pičce 
ve strojírenských oborech. Zaměření na odbornou veřejnost 
vytváří na Intertoolu příle�itost k poučeným debatám, věc-
ným jednáním a cílenému získávání nejnověj�ích informací 
v oboru.  

Minulého ročníku Intertool 2002 se zúčastnilo 15 120 

odborných náv�těvníků. Přivítalo je na svých expozicích 914 
vystavovatelů, Leto�ní ročník Intertoolu má i nové, výrazné 
charakteristiky. První z nich je roz�íření Evropské unie. Ve-
letrh si klade za cíl stát se platformou pro nově přistupující 
země k EU. Pro to, aby podporoval jejich vztahy a spolupráci 
se zeměmi nyněj�í Patnáctky, se letos znovu uskuteční Kon-
taktní fórum (poprvé bylo zřízeno ji� na minulém ročníku 
v roce 2002).  

Důle�itou novinkou je také to, �e letos poprvé byla ofi-
ciální partnerskou zemí Intertoolu jmenována Česká republi-
ka. Obzvlá�ť velký význam má Česká republika pro obor 
nástrojů a přesných přístrojů. Tradiční je spolupráce rakous-
kých firem a profesních organizací s českými sdru�eními 
kovoobráběcích firem a s Hospodářskou komorou.  

V České republice veletrh Intertool zastupuje marketin-
gová společnost Schwarz & Partner, s.r.o. Tato firma rovně� 
organizuje účast tuzemských náv�těvníků Intertoolu. 
Ve spolupráci s Reed Messe Wien je spolupořadatelem Kon-
taktního fóra. Kromě toho dle po�adavků zájemců zajistí 
dopravu na veletrh i ubytování. V rámci Kontaktního fóra 
nabízí vyhledávání vhodných zahraničních partnerů pro čes-
ké firmy, sjednání schůzek, tlumočnické slu�by a v neposled-
ní řadě i propagaci českých firem na stánku Kontaktního 
fóra, který je umístěn v centru veletr�ních hal.  

Základní informace: termín konání: středa 12. − 15. 5. 
2004, místo konání: veletr�ní středisko Vídeň, haly A, B. 
Podrobněj�í informace získáte na internetových stránkách 
společnosti Schwarz & Partner www.terminy.cz nebo od 
pracovníků společnosti (604 243 010). 

Lenka Kotllárová 

Poděkování 

Předsednictvo České společnosti chemické děkuje dlouhole-
tému členu Společnosti panu Ing. Jaromíru Virtovi z Kralup 
nad Vltavou, který u příle�itosti svého �ivotního jubilea opa-

kovaně věnoval Společnosti finanční příspěvek.  
sekretariát 

Zprávy z redakce 

Vá�ené kolegyně a kolegové,  
pokud ve svém okolí máte kolegu, doktoranda či studenta, 
který nedostává Chemické listy spojené s členským Bulleti-
nem, upozorněte jej laskavě na následující sdělení.  
 
Chemické listy spojené s Bulletinem dostávají  pouze ti čle-
nové, kteří mají uhrazeny členské příspěvky na kalendářní 
rok a jejich� platba byla identifikována.  V případě nesrovna-
lostí prosím kontaktujte sekretariát Společnosti (Novotného 
lávka 5, 116 68 Praha 1, tel/fax 222 220 184, e-mail: mbla-
hova@csvts.cz). 

Členské příspěvky pro rok 2004 
Člen (včetně doktorandů a studentů PGS)  400 Kč 
Důchodce (na základě �ádosti)   150 Kč 
Student řádného studia S�, V� po zaslání dokladu 
o studiu      100 Kč 
 
Číslo účtu 135496437/0300, variabilní symbol Evidenční 
číslo člena (členské číslo).  
Příspěvky mo�no uhradit slo�enkou, převodem na účet či 
v hotovosti na sekretariátu.  

sekretariát 
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Prof. Ing. Jan Ká�, DrSc., jubilující  
 

Přední český biochemik prof. Jan Ká� se 26. května 
do�ívá v pilné práci sedmdesáti let. Po absolvování V�CHT 
v r. 1957 pracoval v různých řídících funkcích v Mrazír-
nách, n.p. v Táboře a později v Praze.  

V roce 1964 zahájil kariéru vysoko�kolského učitele 
a stal se du�í vznikající katedry biochemie na V�CHT; 
v letech 1994 a� 2000 pak jejím vedoucím. Jeho iniciativa 
byla a stále je velmi �iroká a sahá od pedagogické práce přes 
vědecko-výzkumnou činnost a� po rozsáhlé aktivity organi-
zační. Předná�el biochemii, biotechnologie a řadu speciali-
zovaných předná�ek z oblasti enzymologie a imunochemie. 
Je �kolitelem studentů doktorského studia, předsedou oboro-
vé rady v oboru biochemie na FPBT V�CHT v Praze a čle-
nem oborových rad na PřF UK v Praze a UP v Olomouci. 
Jeho mnohaleté zku�enosti vysoko�kolského učitele byly 
zúročeny při koordinování 5 mezinárodních projektů 
TEMPUS.  

Prof. Ká� se významným způsobem podílel na budová-
ní a vzniku Katedry biochemie PřF UP v Olomouci a jeho 
činnost byla oceněna rektorem univerzity pamětní medailí 
UP. Získal v�ak i dal�í ocenění: Čestné uznání České rady 
ČSVTS, Plaketu Výzkumného ústavu potravinářského prů-
myslu, Pamětní medaili FPBT V�CHT a Ballingovu medai-
li. Získal té� několik stipendií, včetně presti�ního Fulbrigh-
tova, které mu umo�nily dlouhodobé působení v Dánsku 
(Carlsberg Laboratory), v Holandsku (University of Amster-
dam) a v USA (City College of the New York University). 
Je rovně� hostujícím profesorem University of Luton 
(U.K.). 

V oblasti vědecko-výzkumné se věnoval zejména enzy-
mologii, imunochemii a biosenzorům. Publikoval více ne� 
200 původních sdělení, převá�ně v zahraničních časopisech, 
více jak 70 přehledných článků a je spoluautorem 12 paten-
tů. V posledních letech koordinoval dva projekty USA 
(USIA a CZ/US program), 2 granty EU (Copernicus) a ně-
kolik projektů GA ČR. 

Prof. Ká� je členem a funkcionářem renomovaných 
domácích a zahraničních společností a organizací. Jmenuj-
me alespoň nejvýznamněj�í: sekretář komise pro biotechno-
logie IUPAC, předseda Biotechnologické společnosti ČR 
a zástupce v European Federation of Biotechnology, člen 
redakční rady Food and Agricultural Immunology, Biotech-
nology Advances (Elsevier), Chemických listů a bulletinu 
Bioprospect. Je dlouholetým členem České společnosti che-
mické, Komitétu pro biochemii a molekulární biologii, Čes-
ké společnosti pro biochemii a molekulární biologii, Ame-
rické chemické společnosti a byl členem vědeckých rad 
V�CHT, 1. LF UK v Praze, Chemické fakulty Slovenské 
technické univerzity v Bratislavě a Ústavu genetiky a fyzio-
logie AV ČR. Po  několik období pracoval té� jako prodě-
kan FPBT V�CHT, aj. 

Tento suchý výčet aktivit jubilanta by mohl na první 
pohled připomínat jiné obdobné �ivotopisy jubilantů. Nic 

není tak pravdě vzdálené. Prof. Ká� se stal klíčovou a neza-
měnitelnou osobností dějin Ústavu biochemie a mikrobiolo-
gie na V�CHT. Ve�kerou svoji aktivitu vlo�il do budování 
katedry a později ústavu. Organizoval ji� v �edesátých le-
tech minulého století kurzy s účastí zahraničních expertů, 
vybudoval laboratoře posluchačů, rozvíjel výzkum v oblasti 
enzymologie a později imunochemie, vy�kolil řadu pracov-
níků, kteří se uplatnili na ústavech nejen  doma, ale 
i v zahraničí a byl tak připraven převzít počátkem devadesá-
tých let odpovědnost za ústav a vyvést ho na mezinárodní 
úroveň. Jeho zku�enosti mu umo�nily se uplatnit 
i v mezinárodním kontextu. 

Kolegové a přátelé přejí panu profesorovi stálou �ivotní 
aktivitu, kterou udivuje své okolí a přejí si je�tě dlouhou 
spolupráci pro rozvoj jeho milovaného ústavu. 

     Pavel Rauch 
 
K pětasedmdesátinám Ing. Milana Wursta, DrSc. 
 

Milan Wurst, donedávna vedoucí vědecký pracovník 
Mikrobiologického ústavu AV ČR, oslavil v březnu 2004 
své pětasedmdesátiny (19.3.1929). V Mikrobiologickém 
ústavu působí dosud v plné svě�esti jako konzultant. Vystu-
doval nejprve Vy��í  průmyslovou �kolu chemickou v Kolí-
ně (1952) a poté analytickou chemii u prof. M. Jurečka na 
pardubické V�CHT  (1957), kde také získal vědeckou hod-
nost kandidáta chemických věd (1969).  Jeho bohatá che-
mická a mikrobiologická kariéra je charakterizována  neoby-
čejnou �íří zku�eností z různých typů odborných pracovi�ť. 
Ji� při studiu na vysoké �kole  se specializoval na analytic-
kou chemii organických látek s pou�itím moderních sepa-
račních a identifikačních technik a této oblasti analytické 
chemie zůstal věrný na v�ech pracovi�tích. Po studiu na 
V�CHT byl nejprve zaměstnán v Ústavu organických syn-
téz v Pardubicích (1957−1960) a potom byl vedoucím ana-
lytické laboratoře v závodě VCHZ Synthesia v Kolíně 
(1961−1971). Nejdéle v�ak pracoval jako vedoucí chromato-
grafické laboratoře  (1972−1992) a vedoucí vědecký pracov-
ník (2000) v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Po výzkumu 
chromatografického dělení a stanovení  barvářských produk-
tů a organokřemičitých sloučenin (silikonů) na prvních dvou 
pracovi�tích působil ve výzkumném centru koncernu Ho-
echst A.G. ve Franfurktu n. M. v SRN na ročním studijním 
pobytu (1970), kde se věnoval moderním analytickým meto-
dám, plynové chromatografii ve spojení s hmotnostní spekt-
rometrií (GC-MS) a zejména pak vysokoúčinné kapalinové 
chromatografii (HPLC). Získané odborné zku�enosti a nové 
poznatky v oboru rozsáhle uplatňoval v MBÚ při zavádění 
moderních instrumentálních analytických separačních metod 
(GC, GC-MS, HPLC, EC) do mikrobiologického výzkumu 
a aplikoval  při analytice mikrobiálních metabolitů růz-
ných druhů mikroorganismů (bakterie, kvasinky, houby, 
řasy); v prvních letech při studiu slo�ení a struktury extra-
celulárních polysacharidů u řady půdních bakterií        

Osobní zprávy 
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(rodu Pseudomonas, Xanthomonas, Achromobacter), dále 
při studiu obsahu vy��ích mastných kyselin v lipidech zele-
ných řas rodu Chlorela, Scenedesmus a obsahu kyselin citrá-
tového cyklu u kvasinek rodu Sacharomyces. Později se 
věnoval studiu sekundární látkové přeměny v oblasti aroma-
tických aminokyselin (fenylalanin, tyrosin, tryptofan) u hub 
a půdních bakterií. Zavádění progresivních analytických 
metod v 70. letech a později mikroprocesorové (počítačové) 
techniky (80. léta) při hodnocení biologických experimentů 
a procesů přineslo MBÚ prioritní postavení v biologických 
vědách v rámci ČSAV a hlavně významné a pozoruhodné 
výsledky ve studiu sekundárního metabolismu při výzkumu 
nových biologicky aktivních přírodních látek u různých 
druhů hub a půdních bakterií, námelových alkaloidů (rod 
Claviceps), rostlinných hormonů typu auxinů (rod Pseudo-
monas) psychotropních indolalkylaminů tryptaminů (rod 
Psilocybe, Inocybe, Amanita). Počátkem 80. let Milan Wurst 
navrhl a prosadil v MBÚ uplatnění počítačové techniky  
u analytického hodnocení biologických experimentů 
a procesů metodou HPLC. Realizace tohoto návrhu kom-
plexního zařízení podstatně ovlivnila názory biologické 
veřejnosti v ústavu k pou�ívání počítačové techniky nejen 
při experimentální práci. Tvůrčí vědeckou práci a výsledky 
experimentů �iroké aplikace instrumentálních chromatogra-
fických metod za pou�ití počítačové techniky  při analýze 
biologicky zajímavých mikrobiálních metabolitů některých 
druhů hub a půdních bakterií (uvedených vý�e), ve výzkumu 
látkové přeměny aromatických aminokyselin a izolaci 
i přípravě biologicky aktivních přírodních látek v mikrobio-
logii popsal a shrnul ve své doktorské dizertační práci, kte-
rou obhájil v roce 1989. 

Milan Wurst je zku�ený vědecký pracovník ve výzku-
mu přírodních látek v oboru mikrobiologie. Je to analytik, 
který je nesmírně erudovaný v oblasti výzkumných i prů-
myslových aplikací a který obecně přispěl k rozvoji analy-
tické chemie organických látek a k metodickému výzkumu 
chromatografických a elektroforézních separací. Jeho odbor-
né schopnosti a pracovní nasazení ve výzkumu nových bio-
logicky zajímavých přírodních látek mu získaly uznání 
nejen v MBÚ a na pracovi�tích AV doma, ale i v zahraničí. 
Dokladem toho je bohatá odborná publikační činnost (více 
jak 150 sdělení včetně řady patentů a souborných referátů), 
četná pozvání a účast na mezinárodních kongresech 
a sympoziích. Nále�í mezi odborníky uznávané na celém 
světě. Je spoluautorem několika monografií: Vybrané meto-
dy v mikrobiologii, (J. Cudlín, ed.), Academia, Praha 1981; 
Námelové alkaloidy a jejich deriváty, (Z. Řeháček, P. Sajdl, 
ed.), Academia, Praha 1983; Methoden der Pflanzenhormo-
nanalyse, (G. Sembduer, G. Schneider, K. Schreiber, ed.),  
VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1988. Jeho vědecká čin-
nost a pracovní výsledky tvůrčího kolektivu, jeho� byl čle-
nem, byly oceněny Cenou ČSAV v roce 1981 a Odměnami 
ČSAV (1987, 1989). 

Milan Wurst působil řadu let (1980−1996) jako externí 
�pičkový odborník v technické komisi mezinárodního che-
mického veletrhu INCHEBA v Bratislavě. Je dlouholetým 
členem České společnosti chemické (od r. 1977) a Českoslo-
venské společnosti mikrobiologické. Své zku�enosti a nové 

poznatky z oboru ochotně předával mladým spolupracovní-
kům jako �kolitel vědecké výchovy (1980−1992) a dosud 
předává jako konzultant studentům. Mnoho let (od r. 1975) 
odborně i pedagogicky spolupracoval s katedrou analytické 
chemie Přírodovědecké fakulty UK a v současné době nadá-
le tak činí a podílí se na výchově doktorandů a studentů. 
Milan je a v�dy byl velice činorodý, čestný člověk, přímoča-
rý v jednání. Kromě své profese má řadu zálib: velmi rád 
cestuje a po řadu let byl ve svém volném čase 
i profesionálním průvodcem turistů. Dále rád ly�uje a za-
hrádkaří a vůbec neposedí na místě. 

Přejeme Ti, Milane, mnohá dal�í léta v dobrém zdraví, 
pohodě a s jasnou hlavou, ať Ti v�echny Tvé uvedené vlast-
nosti vydr�í po dlouhou dobu. 

Miroslav Flieger 
 

 
Jaroslav Janák osmdesátiletý 
 
Profesor Ing. Jaroslav Janák, DrSc., 
Dr. h. c. se narodil 27. května 1924 
v U�horodě, v tehdej�ím Českosloven-
sku. Jeho jméno je známé v odborném 
světě a takřka neodlučitelně spjaté s 
městem Brnem. Výsledky práce prof. 
Janáka byly oceněny různými domácí-
mi i zahraničními poctami. Vzorem 
činů mu byl profesor Otto Wichterle, 

který organizací své činnosti dosáhl �iroce vyu�ívaného 
objevu. Jedna z význačných �ivotních poct profesora Janáka 
proběhla ve čtvrtek 12. září 1996. Početně zastoupená aka-
demická obec Vysokého učení technického v Brně v čele 
s rektorem prof. Ing. Petrem Vavřínem, DrSc. a děkany fa-
kult �koly se se�la v aule historické budovy na Veveří ulici, 
aby společně s akademickými hodnostáři jiných českých 
vysokých �kol a dal�ími významnými hosty byla přítomna 
inauguraci znovuotevření fakulty. Čestný doktorát, Doktor 
honoris causa (Dr. h.c.) Vysokého učení technického, pře-
vzal profesor Jaroslav Janák. V rozsáhlé vědeckovýzkumné 
činnosti se proslavil v oblasti chromatografických a separač-
ních metod a analýz v plynném stavu v semimikro a mikro 
měřítku. Jeho metoda byla ověřena v petrochemickém prů-
myslu Velké Británie (British Petroleum), Holandska 
(SHELL) a Německa (Badische Anilin und Soda Fabrik). Je 
pova�ován za zakladatele české (M. Rusek, J. Novák, M. 
Krejčí, S. Wičár, P. Boček, V. Rezl) a slovenské (L. Soják, 
J. Krupčík) �koly plynové chromatografie. Význam Janáko-
va chromatografu spočívá v tom, �e přesvědčil průmyslovou 
veřejnost o praktické u�itečnosti plynové chromatografie. S 
týmem spolupracovníků dokázal nejen odvést mno�ství 
práce, ale podařilo se mu je�tě zalo�it nyněj�í Ústav analy-
tické chemie Akademie věd České republiky. 

Druhým významným uznáním byl poctěn v roce 2001. 
V uvedené době vy�la kniha profesorů Charlese W. Gehrke-
ho, Roberta L. Wixona a Ernsta Bayera, kde je zhodnocen 
vývoj chromatografie v letech 1900 a� do 2000.  V   knize je 
zhodnocen přínos Jaroslava Janáka v oblasti separačních 
metod. Komplex jeho prací z chromatografických analýz 
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plynů ovlivnil světový vývoj analytické chemie plynů 
a v určité době zalo�il průmyslovou výrobu přístrojové tech-
niky chromatografie v Československu1,2 (z České republiky 
je také věnována podobná kapitola doc. RNDr. Karlu Mac-
kovi, DrSc.). Nedávnou �ivotní poctou je, �e se dostal do 
Pantheonu světové vědy Amerického biografického ústavu, 
kde doktor Jaroslav Janák byl uznán za výkony na poli che-
mie v roce 2003 (cit.3). 

Trvalé zůstávají mé osobní vzpomínky na spolupráci 
v Československé, později České společnosti chemické, 
zejména v brněnské pobočce při pořádání řady kurzů a semi-
nářů plynové chromatografie4 a České společnosti pro ději-
ny vědy a techniky, pobočky Brno při zpracování historie 
vývoje chemie v moravskoslezském regionu5. 

Co přát dále milému oslavenci? Ať léta mu v dobré víře 
klidně plynou a má mysl v�dy optimismem ozářenou. 

 
Adolf G. Pokorný 
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Památce RNDr. Miloslava Bohdaneckého, DrSc. 

 
Dne 2. března 2004 skonal ve věku 79 let RNDr. Milo-

slav Bohdanecký, DrSc., emeritní vědecký pracovník Ústa-
vu makromolekulární chemie AV ČR. Jeho odchod ohromil 
kolegy a přátele svou nenadálostí i velikostí pociťované 
ztráty. Ode�el vynikající znalec makromolekulární fyzikální 
chemie a autor záva�ného vědeckého díla v tomto oboru, ale 
také člověk ryzí povahy. O vynikajících lidských i vědec-
kých kvalitách M. Bohdaneckého bylo pojednáno v blaho-
přejném článku k jeho pětasedmdesátinám1. Proto�e jsem se 
v posledních letech tě�il výsadě sdílet s ním pracovnu, cítím 
se zavázán podat alespoň krátké svědectví o tomto období, 
kdy Míla popíral svůj vy��í věk neúnavnou prací na poli 
reologie roztoků polymerů. V letech 2000−2003 se jako 

emeritus stal spoluautorem 4 časopiseckých článků a 7 kon-
ferenčních sdělení, a to z jedné třetiny v mezinárodní spolu-
práci. �kolil doktorandy pro Univerzitu Tomá�e Bati ve 
Zlíně, konzultoval s kolegy, s nev�ední svědomitostí psal 
recenzní posudky publikací pro světové vědecké časopisy. 

V poslední den jeho pobytu na ústavu jsem si s Mílou 
popřál veselé vánoce, ani� jsem tu�il, co bude následovat. 
Po vánocích a oslavě svých 79. narozenin byl Míla hospita-
lizován, ale i v prvé fázi nemocničního pobytu pokračoval 
ve svých aktivitách. Osud mu nedovolil dokončit poslední 
články �ivotního díla; av�ak jeho ji� uzavřená část přetrvává 
− ať v kni�ně a časopisecky dokumentované formě či ve 
znalostech a �ivotním postoji těch, které učil, vychovával 
nebo jako kolega ovlivňoval. Tohoto odkazu si my, přátelé 
a spolupracovníci zesnulého, nesmírně vá�íme.   

 

Julius Pouchlý 
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Jaroslav Churáček ( 1930 − � 2004)
prof., Ing., DrSc., člen Učené společ-
nosti ČR 
 
 Poslední lednový pátek se 
v obřadní síni pardubického kremato-
ria shromá�dilo nebývalé mno�ství 
lidí. Při�li navzdory sněhovým překá�-
kám (ten den byla zrovna zima) roz-
loučit se s člověkem, kterého měli 

rádi, kterého si vá�ili, který mnohdy pozitivně ovlivnil jejich 
�ivot a který je snad poprvé zarmoutil. 

Vnitřně se vět�ina z nás rozloučila u� dříve, kdy� bylo 
zřejmé, �e zdravotní stav neumo�ňuje dal�í aktivní kontakt, a 
tak jsme s pohledem na velkou barevnou fotografii z doby, 
kdy byl na vrcholu, uprostřed spousty krásných květin ti�e 
stáli a vzpomínali. Takového jsme ho znali a takový pro nás 
zůstane. 

Napadá mě paralela s nekomerčním nizozemským fil-
mem Křídla slávy (1990) s Peterem O�Toolem. Pojednává 
o posmrtném světě, kde dal�í formy existence jsou závislé na 
tom, jak a kolik lidí v pozemském světě na zemřelého vzpo-
míná. Pokud by to tak bylo, není to tak �patné, proto�e Jaro-
slav zůstane v na�ich myslích napořád.  

PS.: Profesní a �ivotní profil na�eho pana profesora 
bych pře�el odkazem na Bulletin ČSCH 31, 2 (2000) 
(Chemické listy 94, 260 (2000)). 

 
Karel Ventura 
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�ivotní jubilea členů společnosti ve 3. čtvrtletí 2004 
 
85 let 
Dr. Ing. Jan Dvořák, (23.9.), dříve VÚMCH Brno, nyní 

v důchodu Brno 
 
80 let 
Ing. Du�an Liska, (25.8.), dříve VÚ uhelný Ostrava, nyní 

v důchodu Ostrava 
 
75 let 
Doc. RNDr. Adolf Zeman, CSc., (13.7.), ČVUT FJFI  

Praha  
Ing. Kazimír Linek, CSc., (15.7.), Chemický ústav SAV 

Bratislava, Slovensko  
Doc. Ing. Budimír Veruovič, CSc., (27.7.), dříve V�CHT 

Praha, nyní v důchodu Praha 
Ing. Vladimír Veverka, CSc., (30.7.), dříve VÚAnCh Ústí 

nad Labem, nyní v důchodu Ústí nad Labem  
PhMr. Věra Černá, CSc., (31.7.), dříve SZÚ Praha, nyní 

v důchodu Praha 
Ing. Franti�ek �mirous, CSc., (7.8.), dříve V�CHT Praha, 

nyní v důchodu Praha 
Ing. Jiří Čejka, DrSc., (2.9.), dříve Národní muzeum  

Praha, nyní v důchodu Roudnice nad Labem 
RNDr. Miroslav Lébl, CSc., (11.9.), dříve VÚ Experima 

lab. aplikované chemie Praha, nyní v důchodu Praha 
Ing. Antonín Ma�talka, CSc., (19.9.), dříve ÚJV AVČR 

Ře� u Prahy, nyní v důchodu Praha 
Prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc., (21.9.), PřF UK 

 Praha 
Ing. Libor Kuča, CSc., (26.9.), dříve ÚJV AV ČR Ře� 

u Prahy, nyní v důchodu Praha 
 
70 let 
Ing. Jiří Ba�e, CSc., (21.7.), dříve IKEM Praha, nyní 

v důchodu Praha 
Ing. Milan Franz, CSc., (14.8.), dříve VÚAnCH Ústí nad 

Labem, nyní v důchodu Liberec 
Prof. Ing. Josef Horák, DrSc., (28.9.), V�CHT Praha 
 
65 let 
Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc., (14.7.), dříve V�SE  
Plzeň, nyní v důchodu Plzeň 
RNDr. Jana Zachová, CSc., (26.7.), FU UK Praha 
Ing. Zdeňka Kučerová, CSc., (7.8.), FVL UK, Ústav pato-

logické fysiologie Praha 
RNDr. Václav V�etečka, CSc., (17.8.), PřF UK Praha 
Ing. Ivan Wichterle, DrSc., (9.9.), ÚCHP AV ČR Praha 
Doc. PhDr. PhD. Emílie Musilová, CSc., (14.9.), PřF MU 

Brno 

Mgr. Josef Frdlík, (16.9.), dříve SOU Gastronomické 
Plzeň, nyní v důchodu Plzeň 

RNDr. Jaroslav Holoubek, CSc., (26.9.), ÚMCH AV ČR 
Praha 

Ing. Jiří Pendl, (28.9.), Lachema Kaznějov 
 
60 let 
Alexandra Červinková, (4.8.), dříve ČSCH nyní v důchodu 

Lázně Tou�eň 
Ing. Jan Krátký, (7.8.), Budějovický Budvar, České 

Budějovice 
Ing. Franti�ek Straka, CSc., (12.8.), VÚ pro výzkum paliv 

Praha-Běchovice 
Ing. Jiří Bielavský, (13.8.), VLVDU Hradec Králové 
RNDr. Hana Malaníková, (15.8.), Gymnázium Praha 
Ing. Jana �auliová, CSc., (19.8.), PřF UJEP, Ústí nad La-

bem 
Doc. Ing. Václav Richtr, CSc., (19.8.), PedF ZČU Plzeň 
RNDr. Jaroslav Julák, CSc., (3.9.), Lab. lékařské mikrobi-

ologie UK Praha 
Ing. Jaroslava Polednová, (4.9.), NEKAP,s.s r.o. Praha 
Prof. RNDr. Milan Potáček, CSc., (4.9.), PřF MU Brno 
Ing. Zdenka Vdovcová, (5.9.), ČEU Praha 
RNDr. Eva Tvrzická, CSc., (9.9.), Lipidová laboratoř UK 

Praha 
RNDr. Ivan Hladík, (10.9.), Mezinárodní agentura pro ato-

movou energii Vídeň 
Ing. Petr Mamula, CSc., (10.9.),  Praha 
MUDr. Oldřich Sojka, (20.9.), ZÚ se sídlem v Plzni 
Prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc., (25.9.), Univerzita  

Pardubice 
 
 Blahopřejeme 
 
 
Zemřelí členové Společnosti 
 
Prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc., člen Učené společ-

nosti  ČR, Univerzita Pardubice, zemřel dne 24. ledna 
2004 ve věku 74 let 

RNDr. Miloslav Bohdanecký, DrSc., Ústav makromoleku-
lární chemie AV ČR Praha, zemřel dne 2. března 2004 
ve věku 79 let 

RNDr. Jan Vrkoč, CSc., UOCHB AV ČR Praha, zemřel 
dne 27. března 2004 ve věku 70 let 

 
 Čest jejich památce 

Výročí a jubilea 


