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Rozvoj vysokoúčinné kapalinové chromatografie 
(HPLC) s sebou nese rostoucí nároky nejen na pou�ívané 
HPLC kolony, ale i na mobilní fáze. 

Pro HPLC s UV detekcí (LC/UV) jsou důle�itým 
kritériem hodnoty absorbance stanovované při různých 
vlnových délkách, sledují se i nízké obsahy reziduí po 
odpaření. 

Stále častěji pou�ívaná detekce pomocí hmotnostní 
spektrometrie (LC/MS) klade na rozpou�tědla a modifiká-
tory mobilní fáze poněkud odli�né nároky. Jako příklad lze 
uvést fosfátové pufry, které se bě�ně pou�ívají v LC/UV, 
ale kterých je třeba se vyvarovat v případě LC/MS, proto-
�e se �patně odpařují a navíc potlačují ionizaci. 

V LC/MS je snaha vytvářet nabité ionty, které tvoří 
základ pro kvalitativní i kvantitativní analýzu. V případě, 
�e je v mobilní fázi koncentrace sodných a draselných 
iontů vy��í ne� 10 ppm, dochází ke vzniku dal�ích ne�á-
doucích aduktů, které komplikují interpretaci spekter 
a zároveň sni�ují odstup signál/�um, tedy zhor�ují citlivost. 

Jako příklad lze uvést LC/MS analýzu lidského gastri-
nu1,2 (MH2097), který je často pou�íván jako modelový 
peptid pro LC/MS experimenty. Při ionizaci elektrospre-
jem (ESI) dochází k protonizaci za vzniku dvakrát nabité-
ho iontu s m/z = 1049,8 [M+2H]2+. Jestli�e je pro lep�í ioni-
zaci lidský gastrin rozpu�těn v 0,2 % kyselině mravenčí 
s velmi nízkým obsahem sodných a draselných iontů (<0,1 

ppm), pak ne�ádoucí adukty [M+H+Na]2+ [M+H+K]2+ mají 
velice nízkou koncentraci (viz obr. 1). Pokud je obsah 
sodných a draselných iontů vy��í ne� 10 ppm, stanou se 
adukty s těmito ionty dominantními (viz obr. 2). Je vidět 
vysokou četnost výskytu aduktů [M+H+Na]2+, [M+H+K]
2+, [M+2Na]2+, [M+Na+K]2+. 

Obsah alkalických kovů v LC/MS rozpou�tědlech má 
podstatný vliv na dosahované výsledky, mů�e zásadně 
komplikovat interpretaci hmotnostních spekter a sní�it tak 
citlivost vlastního stanovení. 

Více informací o speciálních rozpou�tědlech pro LC/
MS lze nalézt na www.sigma-aldrich.com/lc-ms-solvents. 
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Obr. 1. ESI hmotnostní spektrum lidského gastrinu rozpu�tě-
ného v 0,2 % kyselině mravenčí s velmi nízkým obsahem 
sodných a draselných iontů (<0,1 ppm) 

 
Obr. 2. ESI hmotnostní spektrum lidského gastrinu rozpu�tě-
ného v 0,2 % kyselině mravenčí s vysokým obsahem sodných 
a draselných iontů (>10 ppm) 

SPECIÁLNÍ ROZPOU�TĚDLA PRO APLIKACE LC/MS 
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Stále roste počet aplikací, ve kterých je pro izolaci 
přírodních látek a reakčních produktů vyu�ívána tzv. 
�flash chromatografie� neboli �High Throughput Flash 
Purification� − HTFP. HTFP je sloupcová chromatografie 
na preparativních kolonách s průtokovou rychlostí od 10 
do 300 ml.min−1. Hlavním rozdílem oproti klasické sloup-
cové chromatografii je výrazné urychlení separace látek. 
Technika byla poprvé publikována W. C. Stillsem v roce 
1978 (cit.1) jako dal�í alternativa kolonové chromatografie. 
Její hlavní nevýhodou bylo opakované plnění skleněných 
kolon. Rychlému rozvoji této techniky přispěly kolony 
z polypropylenu. 

Firma SUPELCO, která je součástí korporace 
SIGMA-ALDRICH, patentovala pod názvem Versa-
Flash� rychlý, ekonomický a účinný systém pro izolaci 
a či�tění přírodních látek a substancí z reakčních směsí 
(viz obr. 1). 

Systém VersaFlash tvoří volitelná sestava Versa-
Flash� station, VersaVak� Sample loading station, 
izokratické čerpadlo mobilní fáze VersaFlash�  
pump a preparativní kolony VersaPak� . 

 VersaFlash� station je speciální stojan, do které-
ho se umísťují kolony. Systém je jednodu�e nastavitelný 
pro kolony různých velikostí, tak�e lze separovat malá 
i velká mno�ství látek. Výměna kolon je velice jedno-
duchá. Speciální zakončení kolon zapadá do těsnění 
PEEK  ve stojanu a umo�ňuje průtok mobilní fáze a� do 
rychlosti 300 ml.min−1. Systém umo�ňuje i protiproudé 
vymytí, co� zvy�uje jednak výtě�ek separace a jednak 
sni�uje náklady na pou�ívaná rozpou�tědla.  

Preparativní kolony VersaPak� mají plá�ť 
z polypropylenu a jsou uzavřeny polyethylenovými fritami. 
Jsou dodávány ve čtyřech velikostech (40 × 75, 40 × 150, 
80 × 150 a 80 × 300 mm)  se silikagelem a/nebo RP-C18. 
Speciální postup při plnění pod tlakem zaji�ťuje homogen-
ní lo�e sorbentu v celém objemu kolony. Pou�ívají se sfé-
rické částice se zrnitostí 45�75 µm a porozitou 70Å. Po-
mocí speciálních adapterů se dají kombinovat kolony 
s různými rozměry, co� jednak zvy�uje sorbční kapacitu 
a jednak umo�ňuje kombinaci dvou typů sorbentů 
v jednom cyklu. V některých případech dochází 
k pomalému postupu sledované látky kolonou. V tomto 
případě se doporučuje obrátit kolonu a vymývat opačně, 
čím� se urychlí eluce sledované látky. 

Dávkování vzorku lze provádět pěti způsoby: 
1. injekční stříkačkou, 
2. s vyu�itím podtlaku, 

Pro tento účel slou�í VersaVak� Sample loading stati-

on � jednoduché zařízení, které se napojuje na vakuo-
vou vývěvu a které umo�ňuje současné dávkování 
vzorku na �est kolon, 

3. pevný vzorek lze vlo�it do speciální kolonky a postupně 
nanést na kolonu preparativní, 

4. dávkovacím ventilem, 
5. kontinuálně pumpou.  

 Kapacita kolon pro dávkovanou směs látek se pohy-
buje podle typu kolony a sorbentu od 4 g do 105 g dělené 
směsi v nástřiku.  

Chromatografie VersaFlash je rychlý, ekonomický 
a účinný systém pro izolaci přírodních látek a reakčních 
produktů.   

Více informací o systému VersaFlash  lze nalézt na 
http://www.sigmaaldrich.com/Brands/Supelco_Home/
VersaFlash_splash_page.html . 
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VersaFlash� � JEDNODUCHÝ SYSTÉM PRO IZOLACI PŘÍRODNÍCH LÁTEK 
A REAKČNÍCH PRODUKTŮ 

Obr. 1. VersaFlash� 
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Platná Pravidla českého pravopisu (akademické vy-
dání z roku 1993) v mnoha případech umo�ňují dvojí způ-
sob psaní slov cizího původu. Rozli�uje se u nich na jedné 
straně pravopis poče�těný a na druhé straně pravopis pů-
vodní (občas ov�em obtí�ně zjistitelný), např. analýza−
analysa, bur�oazie−bourgeoisie, komparzista−kompar-
sista, prezident−president aj. Účelem této variantnosti je 
respektovat několikerý pohyb v tak slo�itém systému, ja-
kým národní jazyk nesporně je. V této verzi Pravidel se 
k mo�nosti dvojího psaní vztahuje následující doporučení: 

�O pravopisu přejatých slov obecných rozhoduje 
předev�ím míra jejich zdomácnění a roz�íření v če�tině. 
Slova řídká a úzce odborná se pí�ou pravopisem původ-
ním, tj. jako v jazyce, z kterého byla přejata; slova zdo-
mácnělá se zpravidla pí�ou podle zásad českého pravopi-
su. Mezi nimi jsou četné přechody podle stupně zdomácně-
ní slova. Vedle toho se uplatňují činitele stylové, zvyklostní 
atd. Proto je také mo�no v textech určených �ir�í veřejnosti 
psát i slova úzce odborná způsobem poče�těným a naopak 
při odborném, vědeckém u�ití a vůbec ve �vy��ím stylu� 
lze u slov jinak pravopisně poče�těných ponechat podobu 
původní. � 

V praxi se ukazuje, �e toto doporučení často vede ke 
komplikacím nejen při psaní jednotlivých výrazů, ale i při 
stylovém zařazení celých textů. Vznikají tak spory mezi 
autory a redakcemi, a to zejména tehdy, chce-li autor − 
nebo v některých případech redakce − prostřednictvím 
pravopisu vyjádřit svůj určitý postoj, hodnocení či vědomí 
jistých etymologických souvislostí nebo vlastní příslu�nost 
k profesní či zájmové skupině. 

Na druhé straně není třeba pochybovat o tom, �e exis-
tence pravopisných dublet je potřebná. Má toti�, jak cito-
vaný úryvek z Pravidel ukazuje, dva důvody. 

První je bezprostředně jazykový a tkví v tom, �e pře-
vzatá slova ztrácejí svou cizorodost zpravidla pouze po-
stupně, přičem� některá z nich se nakonec stávají nedílnou 
součástí české slovní zásoby (�kola, tabule, �idle, ko�ile), 
jiná si odstín cizosti udr�ují trvale nebo zůstávají omezena 
na určitou oblast u�ívání (allegro vivace, dimethylsulfo-
xid). Jejich nej�ir�í skupina se ale nachází v oblasti mezi 
těmito dvěma krajními případy, na jakémsi pomyslném 
přechodu mezi slovy domácími a cizími, a právě tuto sku-
tečnost pak vyjadřuje mo�nost jejich dvojího psaní. 

Druhý důvod vyplývá z profesní, zájmové či jiné so-
ciální diferenciace u�ivatelů jazyka. Zvlá�tě v oblasti che-
mie, fyziky, mediciny, farmacie a s nimi souvisejících 
oborů mezních (ale také například filozofie, klasické filo-
logie atp.) si vět�ina odborníků uvědomuje jak výhody 
grafické jednotnosti odborného názvosloví v meziná-
rodním kontextu, tak preference některých pravopisných 
soustav (latinské, řecké, nověji anglické), a dále i potřebu 

odli�it pojmenování terminologická, nomenklaturní a bě�-
ná apod. 

V souvislosti s tím je ov�em třeba si uvědomit, �e ani 
Pravidla českého pravopisu (1993) ve své rejstříkové části 
ani Akademický slovník cizích slov z roku 1995 
(i v jednosvazkových vydáních z let 1997 a 1998) ve 
svých lexikálních oddílech, tj. v abecedním seznamu slov, 
dublety neuvádějí, co� v praxi někdy vede k vynucování 
u�ití poče�těného pravopisu i v publikacích odborných, 
kde to je nevhodné, v případě chemické nomenklatury 
dokonce nesprávné. 

Vědomi si těchto souvislostí, doporučujeme odbor-
ným redakcím a nakladatelstvím, jako� i autorům v�ech 
přírodovědných učebnic a autorům právních norem se 
související tematikou, aby se přidr�ovali následujících 
zásad: 

1. V�echny přejaté výrazy patřící do bě�né slovní 
zásoby psát v souladu s platnými Pravidly českého pravo-
pisu, tedy muzeum, analýza, syntéza, teorie, metoda, ter-
mální, konverzace, konzervace, univerzita, observatoř atp. 

2. Z dubletů v chemické, lékařské a biologické ter-
minologii, jako například isotop a izotop, isomer a izomer, 
isotherma a izoterma, mesomerie a mezomerie, base 
a báze, lese a léze, plasmid a plazmid, cytoplasma a cyto-
plazma, metabolismus a metabolizmus, dále neurosa 
a neuróza, diagnosa a diagnóza, cirrhosa a cirhóza, mitosa 
a mitóza, thrombosa a trombóza, epitheliální a epiteliální, 
thymoleptický a tymoleptický, thalassemie a talasemie, 
dávat přednost pravopisu klasickému, podobajícímu se 
uzanci mezinárodní. V případě volby jednoho nebo druhé-
ho způsobu psaní jej pak důsledně dodr�ovat v celém tex-
tu, a samozřejmě i v jednotlivých segmentech slova (např. 
psaní typu isoterma, thrombóza je tedy třeba hodnotit jako 
zcela nepřijatelný hybrid). 

3. Prosazovat důsledně psaní krátkých samohlásek 
v zakončení přejatých slov na -eza, -uze, -ivní, -in, -on, 
-en, -em, -or, -emie, -imie, -omie, -erie,  tedy psát v�dy 
elektroforeza, difuze, pasivní, penicilin, vitamin, aspirin, 
kodon, foton, neocen, antigen, meristem, modem, chromo-
for, anemie, leukemie, bulimie, dichotomie, mesomerie atp. 

4. V označení chemických a biochemických látek 
dodr�ovat v odborné literatuře a učebnicích speciální jed-
notnou mezinárodní nomenklaturu. Tato nomenklatura, 
kterou je potřeba odli�ovat od obecněj�í odborné termino-
logie (viz bod 2), jednoznačně popisuje chemickou struk-
turu jednotlivých látek a je fakticky zvlá�tním jazykem sui 
generis s vlastními pravidly a zákonitostmi, které byly 
závazně stanoveny celosvětovými mezinárodními organi-
zacemi International Union of Pure and Applied Chemist-

DOPORUČENÍ REDAKTORŮM ODBORNÝCH A POPULARIZAČNÍCH ČASOPISŮ 
PŘÍRODOVĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ, AUTORŮM VYSOKO�KOLSKÝCH I  STŘE-
DO�KOLSKÝCH PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBNIC A TVŮRCŮM ODBORNÝCH 
PRÁVNÍCH TEXTŮ S TOUTO TEMATIKOU 



Chem. Listy 98, 943− 960 (2004)                                                                                                                                             Bulletin 

948 

ry (IUPAC) a International Union of Biochemistry and 
Molecular Biology (IUBMB). Do jednotlivých národních 
jazyků (tj. i do če�tiny) je potřeba tuto mezinárodní che-
mickou nomenklaturu převádět s maximální snahou o to, 
aby se v zájmu snadné mezinárodní komunikace a výměny 
exaktních vědeckých informací její národní verze co 
nejméně li�ily od základní závazné mezinárodní (řecko-
latinsko-anglické) normy.  

V če�tině platí pro chemii a biochemii tři základní 
publikace sestavené reprezentativními týmy odborníků, 
členů názvoslovných komisí. Jsou to: 

1. Klikorka J., Hanzlík J. a kol.:  Názvosloví anorga-
nické chemie. Academia, Praha 1987. 

2. Průvodce názvoslovím organických sloučenin 
podle IUPAC. Academia, Praha 1999. 

3. Bláha K., Ferles M., Staněk J. a kol.: Nomenklatura 
organické chemie. Academia, Praha 1985. 

V publikacích je potřeba zejména dodr�ovat následu-
jící závazná pravidla pravopisu chemických a biochemic-
kých sloučenin: 

4a. Rozli�ovat t a th podle toho, odpovídají-li 
v původní řečtině písmenům tau (t) nebo théta (J), tedy: 
tyrosin, taurin, metanilová kyselina, trehalosa, terfenyl, 
tantal, ale thyroxin, threonin, thiamin, thrombin, thallium, 
methan, ethan, thioly atp. 

4b. Dodr�ovat původní psaní zdvojených souhlásek rr 
a ll, tedy allylalkohol, allosa, ferredoxin, pyrrol. 

4c. V řeckých a latinských slovech přepisovat qu jako 
kv a psát k místo původního c tam, kde po něm následuje 
zadní samohláska nebo souhláska, tedy ubikvitin, kviskva-
lová kyselina, kanavanin, konkanavalin, kukurbitin, kla-
thrin, kreatin. V některých specifických případech je v�ak 
třeba dát pozor na názvy látek, u nich� je původ názvu 
slo�itěj�í a kde např. anglickému quin- odpovídá české 
chin- (chinon, chinolin aj.). 

4d. Závazná přípona pro sacharidy je pouze -osa 
(např. glukosa, idosa, gulosa, sacharosa, trehalosa), pro 
glykosidy pouze -osid (např. heteroglykosid, nukleosid) 
a pro enzymy pouze -asa (např. amylasa, dehydrogenasa, 
esterasa, glykosidasa, hydrolasa, isomerasa, kinasa, liga-
sa, lipasa atd.). 

4e. Názvy aminokyselin končí na krátké -in (nikoli 
-ín), tedy lysin (ne lyzín), jeho� příslu�ný třípísmenný sym-
bol je Lys (ne Lyz), threonin (ne treonín), kde je symbol 
Thr (ne Tre), methionin (ne metionín) atp. Toté� platí 
o názvech dusíkatých basí nukleových kyselin, tedy thy-
min (ne tymín), cytosin (ne cytozín) atp. 

4f. Přípony názvů solí a esterů anorganických i orga-
nických kyselin i jiných látek (podle německého -at nebo 
anglického -ate) je třeba psát s dlouhým á, tedy fosfát, 
sulfát, nitrát, stejně jako palmitát, benzoát, acetát, fenolát, 
butanoát, askorbát, pantothenát, atd. Jde o tradiční způsob 

psaní, který se sice z lingvistického hlediska vymyká sys-
témové pravidelnosti, přesto je v�ak třeba mu pro jeho 
zavedenost i nadále dávat přednost. 

4g. Přípony chemických názvů -in, -yn, -en, -on, -an, 
-am, -im jsou v�dy krátké (např. pyridin, atropin, keratin, 
ethyn, selen, benzen, buten, pyren, thiofen, keton, lakton, 
indanon, oktan, pyran, fosforan, laktam, laktim) 

Tato pravidla a zásady je třeba respektovat ve v�ech 
oborech, které chemickou nomenklaturu pou�ívají či přejí-
mají (např. biologie v nej�ir�ím slova smyslu, medicina, 
farmacie, mineralogie a nejrůzněj�í technologie), a ve 
v�ech odborných textech např. v oblasti legislativní. 

5. V samotné biologii a medicině je poněkud odli�ná 
situace. 

5a. Pokud jde o latinské názvosloví, je třeba dodr�o-
vat původní pravopis, tedy rosa canina a nikoli foneticky 
roza kanýna, nebo rhinitis a nikoli rýnytys, či vena cava 
caudalis a nikoli foneticky véna kava kaudális. 

5b. V terminologii platí pravidlo o (pouhé) preferenci 
dublet odpovídajících klasickému pravopisu (viz bod 2), 
kromě výjimek uvedených bezprostředně ní�e v bodech 5c 
a 5d. 

5c. Existují biologické termíny, u nich� je nutno za-
chovávat pravopis mezinárodní. Je tomu tak v případě slov 
končících na -som, tedy chromosom, ribosom, akrosom 
(odvozeno od řeckého soma, nikoliv zoma; srovnej soma-
tologie a nikoliv zomatologie − hláska "s" by se v těchto 
případech toti� měla nejen psát, ale i vyslovovat), mo�né 
je v�ak jak psaní lysosom, tak psaní lyzosom (nikoliv ale 
lysozóm, lyzozóm). Stejně tak je nutno ve slovech obsahu-
jících v původní podobě písmeno théta zachovávat na od-
povídajícím místě přepis s th, tedy pouze thylakoid, hete-
rothalický atp. 

5d. U�ívat přepis uvedený v bodě 4c, tedy kalus, kli-
makterium, konidie atp. 

 
Předkládajíce shora uvedené doporučení bychom 

chtěli zdůraznit, �e bylo a je na�í snahou maximálně re-
spektovat stávající Pravidla českého pravopisu 
(Academia, Praha 1993), jako� i Akademický slovník cizích 
slov (Academia, Praha 1997). Pova�ujeme v�ak za potřeb-
né vyu�ít jejich úvodní výklad o dubletách tak, aby pravo-
pisné zásady a případně i zásady správné výslovnosti ma-
ximálně vyhovovaly nutnosti co nejsrozumitelněj�í vědec-
ké komunikace v přírodovědných oborech. 

Prof. MUDr. Jiří Duchoň, DrSc.  
profesor biochemie UK, emeritní přednosta II. ústavu lé-
kařské chemie a biochemie 1. lékařské fakulty UK; předse-
da České názvoslovné komise při Českém národním komi-
tétu pro biochemii a molekulární biologii a České společ-
nosti pro biochemii a molekulární biologii; čestný člen 
České společnosti klinické biochemie při České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně 
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Ing. Jaroslav Kahovec, CSc.   
vedoucí vědecký pracovník Ústavu makromolekulární 
chemie AV ČR;  člen divize IUPAC pro chemické ná-
zvosloví a  reprezentaci struktur; člen subkomitétu IUPAC 
pro makromolekulární terminologii; předseda České komi-
se pro makromolekulární nomenklaturu; člen Českých 
komisí pro nomenklaturu organické a anorganické chemie; 
člen Českého národního komitétu pro chemii; představitel 
Národního centra IUPAC pro ČR  

Prof. RNDr. Arno�t Kotyk, DrSc.  
vedoucí vědecký pracovník Fyziologického ústavu AV ČR; 
profesor biochemie Masarykovy univerzity v Brně; před-
seda nomenklaturní komise IUBMB pro biochemii a Spo-
lečné komise IUPAC a IUBMB pro biochemickou nomen-
klaturu; předseda Českého národního komitétu pro bioche-
mii a molekulární biologii 

Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.  
ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR 

56. Sjezd asociací chemických společností se  
konal v Ostravě 

 
Leto�ní Sjezd asociací chemických společností se 

uskutečnil ve dnech 6. a� 9. září 2004 po osmnácti letech 
opět v  Ostravě. Proběhl pod patronací hejtmana Morav-
skoslezského kraje Ev�ena To�enovského, primátora statu-
tárního města Ostravy Ing. Ale�e Zedníka, generálního 
ředitele BorsodChem László F. Kovácse a senátora Václa-
va Roubíčka. Organizační zaji�tění převzala Ostravská 
pobočka České společnosti chemické, která po několikale-
té přestávce obnovila svou činnost v roce 2002.  

Téměř 600 účastníků po čtyři dny hostil areál V�B-
TU Ostrava. Slavnostního zahájení sjezdu ve velkoryse 
zrekonstruovaném Divadle Antonína Dvořáka se zúčastnili 
vedle hejtmana a primátora Ostravy rovně� attaché pro 
vědu  Francouzského velvyslanectví pan Dominique le 
Masne, předseda Rakouské chemické společnosti prof. 
Ulrich Schubert, místopředseda Polské chemické společ-
nosti prof. Pawel Kafarski a člen předsednictva Maďarské 
chemické společnosti prof. Endre Banai. Za spolupořádají-
cí ASCHFS se sjezdu zúčastnil doc. Du�an Velič, její mís-
topředseda. Součástí programu slavnostního zahájení bylo 
rovně�  udělení Hanu�ovy medaile vedoucímu výzkumu 
BorsodChem MCHZ, s.r.o. ing. Pavlu Pavlasovi a čest-
ných členství ČSCH Ing. Alexanderu Pálffymu, CSc., 
generálnímu řediteli BorsodChem MCHZ, s.r.o. a Ing. 
Jiřímu �ákovi, generálnímu řediteli Farmaku a.s.  

Co do počtu účastníků byl ostravský sjezd největ�ím 
za posledních 20 let. Potě�ující je skutečnost, �e  téměř 
40% účastníků byli mladí do třiceti let.  

Mottem sjezdu bylo �Chemie uhlí a uhlíkatých mate-
riálů pro 21. století�. Pořadatelé tak chtěli  nejen podtrh-
nout význam uhlí pro rozvoj Ostravy v minulosti, ale upo-
zornit rovně� na to, �e uhlí zdaleka neřeklo své poslední 
slovo. K perspektivám uhlí a uhlíkatých materiálů byla 
zaměřena té� úvodní plenární předná�ka, kterou přednesl 
prof. Václav Roubíček. 

 Jako nové byly zařazeny do jednání sjezdu tři sekce: 
Fytochemie,  Sekce mladých a sekce Chemie uhlí, pro-
duktů jejich zpracování a chemie uhlíkatých materiálů. 
Do pořadu sjezdu byly zařazeny té� dvě soutě�e, jejich� 
ceny dotovali sponzoři BorsodChem-MCHZ, s.r.o. a  

pardubický CHEMING, a.s. Jednalo se o soutě�e  Nejlep-
�í poster a Chem Talent 2004, jejich� smyslem bylo ocenit 
nejlep�í předná�ky studentů magisterských a doktorských 
studijních programů. Ocenění za nejlep�í studentskou 
předná�ku získal student V�CHT Praha  Petr Holzhauser, 
na druhém místě se umístil Attila Gaál ze Slovenské tech-
nické univerzity a třetí místo získala Jana Řečinská z PřF 
Univerzity Palackého v Olomouci. 

Odborná setkání 

Posterová sekce  

Slavnostní zahájení v divadle A. Dvořáka v Ostravě 
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Porota slo�ená z garantů jednotlivých sekcí hodnotila 
v soutě�i o nejlep�í poster vedle odborné stránky té� origi-
nalitu prezentace. Zvítězila Barbora Papou�ková z katedry 
analytické chemie PřF UP Olomouc před Ivou Dudkovou 
z V�CHT Praha a Michaelou Benovou ze Slovenské tech-
nické univerzity v Bratislavě. 

Generálním sponzorem sjezdu byl BorsodChem 
MCHZ, s.r.o. Ostravská pobočka ČSCH se rozhodla uspo-
řádat před vlastním sjezdovým jednáním přehlídku u�iteč-
né a zajímavé chemie pod názvem �Chemie patří 
k �ivotu�. Hlavními aktéry přehlídky byli předev�ím stu-
denti chemických oborů  z Ostravské univerzity, V�B-TU 

a  Univerzity Palackého v Olomouci. Pro děti byly připra-
veny efektní pokusy a nejrůzněj�í soutě�e  s chemickou 
tématikou (chemické puzzle, chemické pexeso, soutě� ve 
stavění modelů molekul ...). Ti  star�í si mohli nechat vy-
čistit zlaté a stříbrné �perky ultrazvukem, nechat zanalyzo-
vat přinesenou slivovici či jiný destilát pomocí plynové 
chromatografie nebo vyu�ili mo�nosti provedení základní 
analýzy vody či kontroly kvality UV filtru slunečních brý-
lí. Akce se setkala u ostravské veřejnosti s velkým ohla-
sem. 

Sjezdová jednání doplnil i bohatý doprovodný pro-
gram, který zavedl zájemce do zajímavých míst v okolí 
Ostravy, do Divadla Jiřího Myrona na Kalmánovu Čar-
dá�ovou princeznu nebo do ostravského planetária. Tradič-
ní společenský večer byl vyvrcholením doprovodného 
programu. Pro sportovně zalo�ené účastníky byl po celou 
dobu konání  sjezdu k dispozici moderní sportovní areál 
V�B-TU. Podrobněj�í informace a fotografie z 56. Sjezdu 
jsou přístupné na adrese http://albert.osu.cz/�kch/sjezd/ .  

Primátor statutárního města Ostravy přijal  na radnici 
delegaci zástupců asociací chemických společností a orga-
nizátorů sjezdu. 

Organizátoři sjezdu děkují v�em, kteří se podíleli na 
jeho přípravě i zdárném průběhu.  

                                                                       Petr Pánek 
                           předseda ostravské pobočky ČSCH 

foto: archiv  56. sjezdu 

Ze �ivota chemických společností 

Odborná skupina pro chemické vzdělávání 
České společnosti chemické v období 2001−2003 

 

Odborná skupina pro chemické vzdělávání (dříve 
odborná skupina pro výuku chemie) pokračovala v letech 
2001−2003 ve své činnosti a aktivně se podílela na dění 
v oblasti chemického vzdělávání u nás i v zahraničí. Její 
práci řídil a koordinoval do konce r. 2001 výbor skupiny, 
zvolený ve volbách r. 1998. Proto�e v r. 2001 skončilo 
jeho čtyřleté volební období, byly zorganizovány 
v průběhu dubna a května 2002 korespondenční volby 
nového výboru odborné skupiny, kterých se účastnilo asi 
30 % členů skupiny. Členy výboru byli zvoleni (v pořadí 
podle počtu hlasů): doc. Čtrnáctová (UK PřF), doc. Banýr 
(UK PedF), prof. Bene� (UK PedF), prof. Kolář (UHK 
PedF), doc. Bílek (UHK PedF), doc. Solárová (OU PřF), 
doc. Pečivová (UJEP PedF), dr. Lichtenberg (G Č. Budě-
jovice), doc. Budi� (MU PedF), dr. Koloros (G Tábor) 
a dr. Sirotek (ZU PedF). Předsedkyní výboru byla zvolena 
doc. Čtrnáctová, místopředsedou doc. Banýr a tajemníkem 
doc. Bílek.   

Spolu s volbou nového výboru byl změněn i název 
skupiny. Nový název lépe vystihuje zaměření a činnost 

členů odborné skupiny, která se ji� del�í dobu nezaměřuje 
pouze na samotnou výuku chemie na základních a střed-
ních �kolách, ale pokrývá v�echny oblasti chemického 
vzdělávání na v�ech úrovních, tj. od 1. stupně Z�, kde je 
chemie jako součást přírodovědy, přes 2. stupeň Z� 
a v�echny typy S�, kde je chemie samostatným předmě-
tem, vysoko�kolskou výuku chemie, chemické vzdělávání 
pro dospělé odborníky (kurzy pro vyučující chemie a che-
miky) i laiky (předná�ky pro veřejnost, Univerzita 3. věku 
apod.).  

Mezi nejdůle�itěj�í akce, na jejich� pořádání se od-
borná skupina podílela, patřila v r. 2001 mezinárodní kon-
ference �Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání 
učitelů chemie�, kterou v květnu pořádala Přírodovědecká 
fakulta Ostravské univerzity. Jednání konference se účast-
nilo více ne� 50 pracovníků z České republiky, Slovenska 
a Polska. Zajímavé bylo také jednání sekce �Výuka che-
mie� na  53. sjezdu chemických společností, který se konal 
v září na Univerzitě Matěje Bely v Banské Bystrici a mezi-
národní konference o výuce chemie, kterou v září pořádala 
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. 

V květnu 2002 se uskutečnila ve Smolenicích meziná-
rodní konference �Aktuální vývojové trendy ve vyučování 
chemie�, kterou organizovala Pedagogická fakulta Trnav-

Chemie patří k �ivotu 
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ské univerzity. Účastnilo se jí více ne� 60 pracovníků 
z České republiky, Slovenska a Polska. Na 54. sjezdu che-
mických společností, který se konal na přelomu června 
a července 2002 v Brně, aktivně působila sekce �Historie, 
výuka a informatika chemie�.  Mezinárodní seminář 
o výuce chemie se konal v září 2002 na katedře chemie 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.  

V květnu 2003 byla uspořádána Přírodovědeckou 
fakultou Ostravské univerzity mezinárodní konference 
�Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního 
vzdělávání učitelů chemie�, které se účastnilo téměř 70 
pracovníků z České republiky, Slovenska a Polska. Dal�í 
významnou akcí byl mezinárodní seminář o vyu�ití počíta-
čů ve výuce chemie, který v září pořádala Pedagogická 
fakulta UHK v Hradci Králové,  a na�e aktivní spoluúčast 
na 55. sjezdu chemických společností v sekci �Vyučování 
a historie chemie�, pořádaným v září 2003 v  Ko�icích.  

V letech 2001�2003 bylo zorganizováno celkem �est 
akcí pro v�echny zájemce z odborné skupiny: exkurze do 
chemických závodů v Kolíně (duben 2001), seminář na 
téma: Jak dále ve výuce chemie III (prosinec 2001), exkur-
ze do chemického závodu Spolana Neratovice (květen 
2002), seminář:  Jak dále ve výuce chemie IV (prosinec 
2002),  předná�ka a seminář na téma: Chemické názvoslo-
ví ve výuce chemie (duben 2003) a seminář na téma: Che-
mický experiment ve výuce chemie (prosinec 2003). 

Nejvýznamněj�í zahraniční akcí r. 2001 byla nepo-
chybně 6. Evropská konference o výzkumu v chemickém 
vzdělávání (ECRISE) a 2. Evropská konference o chemic-
kém vzdělávání (ECCE). Konference pořádala v září 2001 
Univerzita Aveiro spolu s Divizí chemického vzdělávání 
FECS v Aveiru (Portugalsko). Byly spojeny s výročním 
zasedáním Divize chemického vzdělávání. Konferencí se 
účastnilo téměř 100 odborníků z 25 zemí. Konferencí 
i zasedání Divize se účastnili dva členové odborné skupi-
ny. Doc. Čtrnáctová byla v průběhu zasedání zvolena mís-
topředsedou Divize pro oblast centrální a východní Evro-
py.  

Mezi nejvýznamněj�í akce v r. 2002 patřilo 10. celo-
světové sympozium Mezinárodní organizace pro přírodo-
vědné vzdělávání (IOSTE), které se konalo na přelomu 
července  a srpna 2002 ve Foz do Iguacu (Brazílie), 
a  mezinárodní seminář �Variety in Chemistry Teaching�, 
pořádaný v září 2002  Keele University ve Velké Británii, 
jeho� součástí bylo  jednání Divize pro chemické vzdělá-
vání FECS. Velkým zá�itkem byla předná�ka, kterou před-
nesl profesor Sir Harry Kroto, nositel Nobelovy ceny 
a prezident RSC na téma: SET on the NET. Jednání konfe-
rence se účastnilo cca 40 pracovníků z 5 zemí, převá�ně 
z Velké Británie a Irska.  

Nejvýznamněj�í zahraniční  akcí r. 2003 byla 4. kon-
ference Evropské asociace pro výzkum v přírodovědném 
vzdělávání (ESERA), kterou pořádala v  srpnu 2003 Uni-
verzita Utrecht v Noordwijkerhoutu (Holandsko). Konfe-
rence se účastnilo více ne� 350 odborníků ze 30 zemí. 
Byla spojena s výročním zasedáním Divize chemického 
vzdělávání FECS. Konference i zasedání Divize se účast-
nili dva členové odborné skupiny.  

V letech 2001�2003  také pokračovala spolupráce 
odborné skupiny a V�, kde byla pozornost zaměřena pře-
dev�ím na přípravu a průběh akreditací učitelského studia 
na pedagogických a přírodovědeckých fakultách, a to stu-
dia bakalářského, magisterského i doktorského.   

Pokračovala také spolupráce s rezortními ústavy 
M�MT ČR − VÚP, NÚOV a ÚIV-CERMAT.   Členové 
skupiny se aktivně podíleli na přípravě nových vzděláva-
cích programů, nových maturitních zkou�ek, na tvorbě 
a recenzi publikací a dal�ích materiálů pro výuku chemie 
na  základních a středních �kolách. Vedli předná�ky a se-
mináře na V� a v Pedagogických  centrech ČR v rámci 
dal�ího vzdělávání učitelů chemie základních a středních 
�kol.  

V průběhu roků 2001�2003  byl ukončen 37. ročník 
chemické olympiády (CHO), proběhl 38. a 39. ročník  
CHO a byl zahájen jubilejní 40. ročník CHO. Členové 
odborné skupiny se podíleli na přípravě úloh v�ech katego-
rií CHO, na realizaci obvodních a oblastních kol olympiá-
dy i na přípravě a organizaci celostátního kola kategorie A 
a E v Praze (2001), v Brně (2002) a opět v Praze (2003). 
Nejúspě�něj�í studenti se účastnili  33. Mezinárodní  che-
mické olympiády (MCHO) v r. 2001 v Indii, kde získali 
jednu zlatou a tři bronzové medaile, 34. MCHO v r. 2002 
v Nizozemí, kde získali tři bronzové medaile i jubilejního 
35. ročníku MCHO v Řecku, kde získali tři stříbrné a jed-
nu bronzovou medaili.  

Činnost odborné skupiny je tedy i nadále velmi mno-
hotvárná a byli bychom  velmi rádi, aby o ní byli informo-
váni a účastnili se jí nejen členové  odborné skupiny pro 
výuku chemie ČSCH, ale i dal�í zájemci. 

Aktuální informace o odborné skupině pro chemické 
vzdělávání a její činnosti  jsou  k dispozici na na�í infor-
mační stránce Sdru�ení didaktiků chemie (SDCH), kterou 
naleznete na internetové adrese: http://www.uhk.cz/
chemie/sdruz.html 

Hana Čtrnáctová 
 
 

Mezinárodní chemická olympiáda v Kielu 
 
Ději�těm leto�ního 36. ročníku mezinárodní chemické 

olympiády (IchO) byl německý Kiel. Od 18. do 27. čer-
vence se právě v této metropoli �lesvicka-Hol�týnska ode-
hrával souboj mezi 260 talentovanými chemiky z 68 zemí. 
Organizační stránku naprosto dokonale zajistil Leibnizův 
Institut pro vědu a vzdělávání při Univerzitě v Kielu spolu 
s Univerzitou Christiana Albrechtse v Kielu za podpory 
z průmyslu (Verband der Chemischen Industrie e.V., 
Fonds der Chemischen Industrie, Initiative Chemie im 
Dialog) a z německé chemické společnosti (Gesellschaft 
Deutscher Chemiker). Prezidentem soutě�e byl Dr. Helmut 
Körner, hlavními organizátory zodpověnými za hladký 
chod soutě�e pak bylo duo �ertem nazvané Wolfgang2,  
Dr. Wolfgang Bünder a Wolfgang Hampe.  

Čtyřčlenný český tým přijel na mezinárodní olympiá-
du ve slo�ení Eva Pluhařová, Petra Ménová, Tomá� Mi-
kulka a Ondřej Sedláček spolu s mentory Janem Sejbalem 
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a Evou Mrázkovou. Po velmi pěkném zahajovacím cere-
moniálu na Univerzitě v Kielu byli dle zvyklostí mentoři 
odděleni od studentů a obě skupiny měly dále vlastní pro-
gram. Na mentory čekalo setkání s autory, diskuse nad 
praktickými úlohami, nezbytné zasedání komise, kde se 
úlohy schvalují a poté pro neanglofonní země i překlad 
úloh. Obě praktické úlohy byly poměrně náročné, ale vý-
borně připravené. Organizaci praktické části nelze nazvat 
jinak ne� bezchybnou, co� je při uvá�ení, �e rukama orga-
nizátorů pro�lo 14000 kusů laboratorního vybavení, 12000 
cedulek a 500 litrů chemikálií, opravdu obdivuhodné.  

Studenti se praktickým úlohám věnovali po 5 hodin 
v laboratořích Univerzity v Kielu, přesto si v�ak řada stu-
dentů po skončení stě�ovala na nedostatek času. Na�i stu-
denti zvládli v�ichni poměrně úspě�ně analytickou úlohu, 
zatímco organická syntéza nevy�la úplně podle představ, 
co� ale vzhledem k náročnosti jistě není mo�né pova�ovat 
za neúspěch. 

Celý proces diskuse s autory, schvalování úloh na 
komisi a překlad se opakoval je�tě jednou pro teoretickou 
část. Úloh bylo celkem 8 a ka�dou z nich představili její 
autoři osobně v krátké prezentaci na zasedání komise. 
Vět�ina úloh se zaměřovala na fyzikální chemii a organic-

kou chemii, čemu� se není co divit při současných stano-
vách IChO, kde je jako výsledek mo�no akceptovat pouze 
číslici nebo vzorec. Stejně jako v praktické části autoři 
teorie odvedli skvělou práci, a tak komise nemohla úlohám 
téměř nic vytknout.  

Studenti měli na ře�ení opět 5 hodin, ale znovu to 
nebylo pro vět�inu studentů dost. Ka�dopádně celá řada 
studentů úlohy zvládla velmi dobře, včetně na�ich, o čem� 
svědčí i výsledky, kterých dosáhli.  

Poté co výsledky opravili mentoři, dohodli se 
s organizátory na počtu bodů na opět skvěle zorganizované 
arbitraci a na zasedání bylo odhlasováno, kolik procent 
studentů dostane zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili, u� 
bylo v�e připraveno na závěrečný ceremoniál v Hamburku. 
Na�i studenti Petra Ménová a Tomá� Mikulka byli bronzo-
ví, Ondřej Sedláček stříbrný a Eva Pluhařová dosáhla a� 
na zlatou medaili a umístila se na celkově 9 místě, co� je 
nejlep�í výsledek za poslední roky.  

Nikoho jistě nepřekvapilo, �e nejúspě�něj�í zemí 
IChO se stala Čína se 4 zlatými medailemi (v Číně se prv-
ního kola chemické olympiády účastní neuvěřitelných 
140 000 studentů!), první místo v absolutním pořadí jim 
v�ak vzal Rus Aleksej Zelfman. 

36. ročníku mezinárodní chemické olympiády v Kielu 
je asi málo co vytknout. Organizace celé soutě�e i dopro-
vodného programu (třeba výlety k Severnímu moři nebo 
do starého hanzovního města Lübecku) byla dokonalá, 
organizátoři po celou dobu IChO velmi příjemní a hlavně 
snadno dosa�itelní a připraveni ře�it jakýkoliv problém. 
Ka�dý den olympiády také vy�lo číslo časopisu Catalyser, 
vydávané Univerzitou v Kielu, kde se studenti i mentoři 
mohli dozvědět o průběhu soutě�e, o zákulisí i o plánech 
na dal�í den. 

Značné úsilí bylo vynalo�eno i propagaci mezinárod-
ní chemické olympiády. Internetové stránky 36. ročníku 
IChO v Kielu, kde jsou kompletní úlohy, v�echna čísla 
časopisu Catalyser i fotografie z IChO, je mo�né nalézt na 
adrese http://www.icho.de/. Olympiáda se tě�ila i značné 
pozornosti občanů Kielu, autoři například neváhali demon-
strovat praktické úlohy zájemcům třeba v nákupní galerii 
Sophienhof.  

Na závěr tedy zbývá popřát Tchaiwanu, aby 37. IChO 
dopadla minimálně stejně úspě�ně jako ta v německém 
Kielu. 

Eva Mrázková 

Zleva: E.  Pluhařová, T. Mikulka, J. Sejbal, E. Mrázková, 
P. Ménová a O. Sedláček  

Evropský koutek 

Zdraví a �ivotní prostředí:  
celoevropský projekt startuje 
  

Interakce mezi zdravím a �ivotním prostředím je 
mnohem více komplexní, ne� je bě�ně vnímáno. Malá 
pozornost se věnovala současnému a následnému vzájem-
nému působení různých chemikálií jak v těle, tak v jeho 
okolí � v �ivotním prostředí. Dokonce chronická expozice 

i malému mno�ství slo�ité směsi chemikálií ze vzduchu, 
vody, potravin nebo vyráběných produktů mů�e výrazně 
působit na úroveň zdraví populací. 

Proto stovky vědeckých pracovníků ze 17 zemí Evro-
py budou společně pracovat na integrovaném projektu, 
který  má za cíl vyvinout nové metody a přístupy k analýze 
interakcí mezi �ivotním prostředím ve své komplexnosti 
a zdravím, vyu�itelné pro integrovaný odhad rizik expozi-
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Výsledky voleb představenstva České společ-
nosti průmyslové chemie a Valné shromá�dění 

 
V souladu se stanovami proběhly v leto�ním roce 

korespondenčním způsobem volby představenstva České 
společnosti průmyslové chemie. Bylo rozesláno  530 líst-
ků, zpět se vrátilo 152 tj. 26,68 %. Do představenstva Čes-
ké společnosti průmyslové chemie byli zvoleni pro násle-
dující volební období (v abecedním pořadí) Dr. Ing. Petr 
Anto�, EurIng. EurChem., doc. Dr. Ing. Karel Bouzek, 
doc. Ing. Zdeněk Černo�ek, CSc., prof. Ing. Vratislav Du-
cháček, DrSc., doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc., prof. Ing. 
Jiří Hanika, DrSc., Ing. Tomá� Herink, PhD., Ing. Jaroslav 
Hell, CSc., doc. Ing. Petr Kalenda, CSc., Ing. Jaromír Le-
derer, CSc., Ing. Tomá� Loubal, doc. Ing. Petr Mo�ner, 
DrSc., Ing. Jaroslav Obermajer, PhD., Ing. Pavel Pavlas, 
MBA, RNDr. Miroslav Smr�, CSc., prof. Ing. Gustav �e-
bor, CSc., Ing. Miroslav Uhlíř, doc. Ing. Jan Vymětal, 
CSc., RNDr. Pavel Zachař, CSc. 

Na základě zprávy volební komise bylo svoláno nově 
zvolené představenstvo na 2.9.2004. Prof. Hanika jako 
odstupující předseda poděkoval stávajícím funkcionářům 
za spolupráci a přivítal nově zvolené členy. Na prvním 
ustavujícím zasedání byl zvolen předseda Společnosti Ing. 
Jaromír Lederer, CSc., dva místopředsedové doc. Ing. Dr. 
Karel Bouzek a prof. Ing. Jiří Hanika DrSc. a dva revizoři 
doc. Ing. Jan Vymětal, CSc. a doc. Ing. Bohumír Dvořák, 
CSc.  

Dne 20.9.2004 se v rámci konference APROCHEM 
2004 konalo Valné shromá�dění, kde se představili nově 
zvolení funkcionáři a předseda Společnosti seznámil členy 
s hlavními nosnými body činnosti představenstva 
a hlavními aktivitami Společnosti. Jedním z úkolů je získá-
vání nových, zejména mladých členů Společnosti. 

V posledních letech představenstvo ovlivňuje vý-
znamným způsobem odborný program konferencí Apro-
chem. Na leto�ním 56. sjezdu chemických společností 
v Ostravě byly zásluhou na�ich členů poprvé zařazeny 
a úspě�ně naplněny dvě sekce � Ropa a petrochemie 
a Průmyslová chemie. V obou bylo prezentováno 21 před-
ná�ek a 7 posterů. Následující 57. sjezd chemických spo-
lečností se bude konat ve Vysokých Tatrách (Tatranské 
Matliare září 2005). Jedním z prvořadých úkolů je navázat 
na úspě�nou účast na sjezdu v Ostravě a vytvořit tak tradi-
ci v zastoupení průmyslových sekcí na sjezdech chemic-
kých společností. ČSPCH se bude rovně� výrazně podílet 
na organizaci 58. sjezdu v roce 2006 v Ústí nad Labem. 
V pří�tím roce je plánován ve spolupráci s Univerzitou 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Spolkem 
pro chemickou a hutní výrobu, a.s. ji� druhý ročník konfe-
rence Bezpečnost v chemickém průmyslu (září 2005 Ústí 
nad Labem). 

Novému představenstvu přejeme hodně úspěchů 
v jeho činnosti.  

mab 

Česká společnost průmyslové chemie  

ce chemikáliím pro zdraví. Tento projekt, zvaný NOMI-
RACLE (z angl. Nové metody pro integrovaný odhad rizik 
kumulujících se stresorů v �ivotním prostředí � NOvel 
Methods for Integrated Risk Assessment of CummuLative 
stressors in the Environment), je zamý�len jako podpora 
evropského plánu rozvoje výzkumu �ivotního prostředí 
a zdraví na léta 2004�2010 (European Environment and 
Health Action Plan 2004�2010), nedávno vyhlá�ený Ev-
ropskou Komisí. Tým vědeckých pracovníků bude studo-
vat nejen účinky jednotlivých chemických látek, ale i je-
jich směsí, hledat pro ně predikční modely a jejich ovliv-

nění dal�ími faktory, jako jsou infekce, nemoci, alergeny 
nebo klimatické změny. 

Projekt je koordinován Hansem Lokkem ze Státního 
výzkumného ústavu pro �ivotní prostředí (National Envi-
ronmental Research Institute) v Dánsku a z České republi-
ky se účastní Státní zdravotní ústav v Praze s Miloněm 
Tichým jako spoluře�itelem. Projekt má začít na podzim 
roku 2004. 
Více informací na stránce projektu www.NOMIRACLE.dk 

      Miloň Tichý 

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 význam-
ného rozsahu, �e ji po dohodě přebírají i některé zahranič-
ní chemické společnosti. 
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Aprílový klub 

Tento článek je �paček. Vy mů�ete pomoci  
Wikipedia tím, �e opraví to. 
 

Zajímavě stavěná samoobslu�ná encyklopedie Wiki-
pedia byla nedávno přelo�ena strojním překladačem do 
če�tiny; výsledek je volně dostupný na http://
wikipedia.infostar.cz/c/ch/chemistry.html . Nelze vypočítat 
v�echna zde vzniklá roztomilá nedorozumění; ka�dý si 
mů�e najít ve svém oboru něco nového. Nahodile vybírám: 

Elektrický poplatek jeden krtek� (Electric charge of 
one mole) 

�ehlit kysličník�    (Iron oxide) 
Dodávka der Waals�     (Van der Waals) 
Hlasitost stoličky substance je hlasitost jeden krtek té 

substance. (The molar volume of a substance is the volume 
of one mole of that substance). 

U normálních tlaků uhlík nabude tvar tuha, ve kterém 
ka�dý atom je spojen k tři jiní v letadle klidný se roztavil 
�estiúhelníkový prsteny. (At normal pressures carbon takes 
the form of graphite, in which each atom is bonded to 
three others in a plane composed of fused hexagonal 
rings).  

Kola je pevná látka carbonaceous zbytek odvozený 
z uhlí od kterého nestálí voliči být odehnán pečením 
v dusné peci u teplot jak vysoce jak 1, 000 mír Celsius tak 
to fixovaný uhlík a zbytkový popel být se spojil. (Coke is 
a solid carbonaceous residue derived from coal from 
which the volatile constituents are driven off by baking in 
an airless oven at temperatures as high as 1,000 degrees 
Celsius so that the fixed carbon and residual ash are fused 
together).  

Komentář praví, �e to: �Poslou�í jak u�ivatelům, kteří 
neznají jazyk vůbec, tak i lidem, kteří sice určité znalosti 
jazyků mají, ale při práci s bě�nými texty přesto často 
narazí na neznámé výrazy, jejich� překlad pak musejí 
zdlouhavě vyhledávat ve slovníku�.  

Myslím, �e v tomto stavu by to mohlo být dobrou 
pomůckou pro zábavná cvičení z odborného jazyka anglic-
kého.  

Kamil Wichterle 
 
 
 

Vědci objevili dvě nové mezihvězdné molekuly 
 
Posílám vám jeden aprílový článek, který jsem obje-

vil na adrese http://hvezdarnauherskybrod.sweb.cz/ 
Pov�imněte si prosím uvedených vzorců senzačních 

molekul nalezených v mezihvězdném prostoru. Pokud se 
podíváte na originál článku, zjistíte, �e �ertovný blud je 
dokonce doplněn obrázkem. Na výrobu tohoto aprílového 
vtipu tedy autor patrně potřeboval nejen dovednosti che-
mické, ale byl patrně i výtvarně nadán. Kdo umí, ten umí... 

 Martin Ferus, student UK Praha 

výtah z článku: 
Vědci objevili dvě nové mezihvězdné molekuly 

 
Tým vědců pou�ívající radioteleskop − Robert C. 

Byrd Green Bank Telescope (GBT), objevil dvě nové mo-
lekuly v mezihvězdném mraku blízko středu Mléčné 
dráhy. Tento objev je první odhalení nových molekul po-
mocí GBT. Je poměrně důle�itý, proto�e pomů�e astrono-
mům lépe porozumět komplexním procesům, kterými se 
velké molekuly v kosmu tvoří.  

Jedná se o osmi atomovou molekulu propylenu a de-
seti atomovou molekulu propanu nalezenou ve velkém 
mraku plynů a prachu asi 26 000 světelných roků od Ze-
mě, v oblasti známé jako Sagittarius B2. Takové mraky, 
často o rozměru mnoha světelných roků, jsou surovinou ze 
které se rodí nové hvězdy.  

Ačkoli je,  měřeno pozemskými standardy, velmi 
zředěný,  je tento mezihvězdný mrak místem komplexních 
chemických reakcí,  které trvají u� více ne� stovky tisíc 
nebo mo�ná miliony let. Mů�e v nich být vytvořeno mno-
ho komplexních molekul, ale zatím byly odhaleny jen ty 
malé, do pěti atomů. Takových je známo asi 130. Velkých 
molekul s osmi nebo více atomy bylo v�ak zatím nalezeno 
jen pár.  

Počínaje ji� dříve oznámeným propylem (HC2CHO), 
je propylen (CH2CHCHO) vytvořen přidáním dal�ích 
dvou vodíkových atomů. Stejným procesem pak z propyle-
nu lze vytvořit propan (CH3CH2CHO).  

Tyto molekuly vznikají na mezihvězdných pra�ných 
zrnech a bývají rozptýleny jako plyny. Pokud se ale nahro-
madí dostatečné mno�ství takových molekul, mohou být 
objeveny radioteleskopem. Jak toti� molekuly rotují, vydá-
vají rádiové vlny na přesně stanovených frekvencích. Tyto 
radiové frekvence vytváří pak něco jako jedinečný �otisk 
prstu�, tak, �e je vědci mohou u�ívat k identifikaci těchto 
molekul. Například tyto dva nové aldehydy odhalili v pás-
mu 18 a� 26 GHz. 

Komplexní molekuly v kosmu jsou zajímavé z mnoha 
důvodů, také pro jejich mo�né spojení s formováním bio-
logicky významných molekul na mladé zeměkouli. Mole-
kuly s aldehydovou skupinou jsou zvlá�tě biologicky vý-
znamnými molekulami, proto�e patří do rodiny cukrových 
molekul. 

Laboratorní experimenty také dokazují, �e adiční 
reakce na stupni atomů, mohly hrát roli v syntéze kom-
plexních molekul obsahujících v ledu jednoduché moleku-
ly jako je voda, kysličník uhličitý a methylalkohol. Labo-
ratorní experimenty s ionizujícím zářením se nyní mohou 
pokusit vytvořit z nich aldehydy pozorované pomocí GBT.  

Odhalení dvou nových aldehydů, s bě�ným chemic-
kým řetězcem kterému byl dodán vodík, demonstruje, �e 
vývoj více komplexních druhů molekul v mezihvězdných 
mracích trvá, a �e relativně jednoduchý mechanismus mů-
�e vytvořit velké molekuly spojováním men�ích.  
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GBT nyní bude jedním z klíčových přístrojů pro 
zkoumání chemického vývoje vesmíru, řekl Jan M. Hollis 
z NASA Goddard Space Flight Center, zabývající se tímto 
výzkumem.  

GBT je největ�í plně pohyblivý radioteleskop. Jeho 
velký průměr a vysoká přesnost dovolila studovat i malé 

mezihvězdné mraky, které mohou pohlcovat záření z jas-
ného zdroje le�ícího za nimi. Citlivost a flexibilita tohoto 
radioteleskopu dal vědcům do ruky důle�itý nový nástroj 
pro studium komplexních mezihvězdných molekul, doplnil 
jej Philip R. Jewell z Národní Radio Astronomické Ob-
servatoře (NRAO) v Green Bank. 

Společnost ACD/Labs slaví 10 let existence 
 

Tento rok je to ji� deset let, co kanadská společnost 
Advanced Chemistry Development produkuje, jak sama 
ráda uvádí, �Visionary Software for Scientists�.  

Od svého zalo�ení v roce 1994 je ACD/Labs stále se 
rozvíjející firmou, která začala se sedmi zaměstnanci 
a dnes jich má 125; začala se čtyřmi produkty a dnes jich 
nabízí více ne� 60. Vyvinula se z poskytovatele predikč-
ních programů pro NMR a chemického editoru na vedoucí 
firmu v oboru spektroskopie, spektrometrie, zpracování 
chromatografických dat. Fyzikálně-chemická data jsou 
v jejích aplikacích přímo spojena s ��ivými� chemickými 
strukturami a integrovány s mo�ností jejich pojmenování 
a předpovědi vlastností. Ke dne�nímu dni je software 
ACD/Labs na počítačích a sítích více ne� 500 průmyslo-
vých firem a 300 akademických institucí na celém světě. 

K tomuto výročí byl přetvořen internetový portál 
firmy www.acdlabs.com, který nabízí slu�by jak obci aka-
demické, tak průmyslu, a to zejména novou verzí progra-

mů 8.0, která pokračuje v úsilí pomáhat chemikům ve 
výzkumu a praxi se spektroskopickou validací struktur, 
ře�ením struktur neznámých sloučenin, chromatografic-
kých separací, medicinální chemií, preformulací nových 
lékových látek, tvorbou systematických názvů látek a pa-
tentováním a publikováním v chemii. 

Je hodno zaznamenání, �e nejpopulárněj�í software 
firmy, ChemSketch, je v podobě freeware jedním 
z nejpopulárněj�ích programů v oboru. S více ne� 50 000 
downloady za poslední měsíc (300 denně) dosáhl počet 
takto získaných licencí 350 000. 

Program je pou�íván na celém světě, včetně Pobře�í 
slonoviny, Cookových ostrovů, Ostrovů Wallis a Fortuna, 
Uzbekistánu, Tonga, Paragvaje a Kataru, m.j. 

Nezanedbatelnou výhodou je i fakt, �e program má 
návod v če�tině. 

Zájemci o magazín zajímavostí vydávaný firmou 
ACD/Labs se mohou zaregistrovat na http://
www.acdlabs.com/subscriptions/. 

pad 

Bulletin představuje 

 Osobní zprávy 

gie a tam pak skoro celý �ivot pracoval. A bylo to, podle 
mého názoru, rozhodnutí �ťastné, a to jak pro katedru, tak 
i pro studenta Jiřího Haniku, budoucího docenta a pak 
i profesora katedry. Velmi brzy se prokázalo, �e Ing. Jiří 
Hanika má nadání pro realistický exaktní technologický 
i základní výzkum a �e je vědcem koncepčního typu, který 
je schopen vyvíjet nový obor a nové výukové disciplíny. 
Postupně se stal docentem a profesorem a obhájil dizertač-
ní práci DrSc. Jeho odborný vývoj byl ovlivněn vývojem 
a zpřístupněním počítačů a byl jedním z učitelů, kteří za-
vedli aktivní pou�ití počítačů ve výuce. 

Základním oborem jeho vědecké a pedagogické práce 
jsou vícefázové katalytické reaktory, předev�ím reaktory 
skrápěné, co� jsou reaktory naplněné katalyzátorem, přes 
který stéká kapalná směs, která na povrchu zrn katalyzáto-
ru vytváří stékající film, kolem kterého proudí plyn, zpra-
vidla vodík. V současné době nabývají na významu i reak-
tory na tzv. mokrou oxidaci, jí� jsou odpadní látky biolo-
gicky nerozlo�itelné �těpeny na biologicky rozlo�itelné 
fragmenty reakcí s kyslíkem. Proces je označován jako 
mokrá oxidace. Chování těchto reaktorů je velmi slo�ité, 

Prof. Jiří Hanika �edesátní-
kem 
 
Kdy� jsem byl mladým asistentem 
na Katedře organické technologie, 
přihlásil se jako studentská vědec-
ká síla sympatický student druhého 
ročníku Jiří Hanika. Měl zájem 
předev�ím o aplikaci exaktních 
disciplín, proto byl rozhodnut se ve 
třetím ročníku přihlásit na obor 

fyzikální chemie. Bylo to v době, kdy na Katedře organic-
ké technologie započal jak ve výzkumu, tak ve výuce pro-
ces transformace tradiční popisné empirické technologie 
na technologii zalo�enou na aplikaci fyzikální chemie a 
chemického in�enýrství, později pak i na vyu�ití počítačo-
vých matematických modelů procesů. Tehdy se nám poda-
řilo přesvědčit studenta Jiřího Haniku, �e aplikaci exakt-
ních věd je mo�né se věnovat i na technologické katedře. 
Rozhodl se tedy studovat na Katedře organické technolo-
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proto�e je ovlivněno způsobem dávkování kapalné směsi, 
distribucí toku kapaliny, někdy i vypařováním kapalné 
směsi vlivem reakčního tepla, dále pak přenosem vodíku 
nebo kyslíku z plynné fáze do kapalného filmu, přenosem 
filmem k povrchu zrn katalyzátoru a přenosem těchto slo-
�ek do pórů katalyzátoru. Jedním z výsledků vědecké prá-
ce prof. Ing. Jiřího Haniky, DrSc. je kvantitativní popis 
uvedených jevů s vyu�itím matematických modelů. V 
tomto oboru spolupracoval s průmyslovými organizacemi, 
navrhl např. původní postup plnění etá�ových reaktorů 
katalyzátorem. Vedle toho vytvořil  a předná�el dal�í před-
měty − předmět In�enýrství farmaceutických výrob, před-
mět zaměřený na jednotkové operace typické pro farma-
ceutické výroby, např. peletizaci, tabletování a předmět 
Separační procesy. 

Prof. Ing. Jiří Hanika DrSc. je �pičkovým odborníkem 
s �irokým rozhledem, který ře�í vědecké, technické, orga-
nizační i mezilidské problémy klidně a racionálně. To je 
také důvod, proč byl zvolen předsedou České společnosti 
průmyslové chemie a proč byl vybrán v konkursu na místo 
ředitele Ústavu Chemických procesů Akademie Věd Čes-
ké republiky jako nejvhodněj�í kandidát. Rád bych mu 
popřál, aby se mu dařilo ovlivnit příznivě vývoj tématiky 
Ústavu chemických procesů tak, jako příznivě ovlivnil 
vývoj tématiky Ústavu organické technologie Vysoké �ko-
ly chemicko-technologické, kde po léta pracoval. 
 

Josef Horák 
 

Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.  čerstvým �edesát-
níkem 
 

Jiří Hanika se narodil poslední říjnový den předpo-
sledního roku druhé světové války ve znamení �tíra. Kdy� 
jsem ho nedávno po�ádal o nějaká �ivotopisná data, reago-
val poněkud impulzivně: ��edesátka není �ádná zásluha, 
ale úděl! O mně u� stejně v�echno ví�!� Ta první věta je 
naprosto pravdivá, pokud nemluvíme o zásluze rodičů, ta 
druhá jen zčásti. 

Poprvé jsme se potkali na Katedře organické techno-
logie V�CHT v Praze před devětatřiceti lety, kde se Jiří 
coby diplomant prof. Rů�ičky zabýval horlivě rozpustností 
vodíku v nejrůzněj�ích kapalinách, zatímco já jsem se 
připravoval na slo�ení zkou�ky z kandidátského minima. 
Tehdy ani jeden z nás netu�il, �e se takto budeme potkávat 
prakticky denně, po několik desetiletí, spojováni problé-
mem likvidace vodíku jeho vázáním na nejrůzněj�í orga-
nické molekuly, v procesech zvaných hydrogenace. 
Z tohoto pohledu je zajímavé, �e jsme  v chemickém dět-
ství spolu napsali pouze jedinou společnou publikaci1 
s duchaplným názvem �Studium hydrogenace v kapalné 
fázi XIII. Transport vodíku k aktivnímu povrchu katalyzá-
toru�, která vy�la v roce 1970 v Chemickém průmyslu, ač 
jsme oba psali hodně a rádi. Nu co�, není v�em dnům ko-
nec..... 

Sudičky daly malému Hanikovi do vínku tři cenné 
devizy � chytrost, píli a cílevědomost, tak�e i kdyby ne-

chtěl, musel toho udělat hodně. Podívejme se do literatury, 
resp. strukturovaného odborného �ivotopisu jubilanta: 

Tituly: 1966 � Ing., absolvoval V�CHT s vyzname-
náním, 1972 � kandidát věd, 1984 � jmenován docentem, 
1987 � doktor věd, 1990 � úspě�né habilitační řízení,  
1996 � profesor. 

Funkce: 1985−1990 proděkan FCHT V�CHT v Pra-
ze, 1990−1991 děkan FCHT, 1996�dosud člen Hlavního 
výboru České společnosti chemického in�enýrství, 1994−
2004 předseda České společnosti průmyslové chemie, 
1999, 2004 prezident Asociace českých chemických spo-
lečností, 1991−dosud předseda Oborové rady doktorského 
studijního oboru Organická technologie V�CHT v Praze. 
Od 1.1.2004 je ředitelem Ústavu chemických procesů AV 
ČR. 

Členství: byl či je členem mnoha vědeckých rad: 
V�CHT v Praze 1985−dosud, FCHT V�CHT 1985−94, 
2000−dosud, FPBT V�CHT 1994−2000, FTOP V�CHT 
1997−dosud, FCHI V�CHT 2003−dosud, V�CHT Pardu-
bice 1985−1991, FCHT Univerzita Pardubice 1999−dosud, 
ÚCHP AV ČR 1991−1999. 

Je členem Oborové rady doktorského studijního obo-
ru Organická technologie Univerzity Pardubice (2000−
dosud), členem komisí pro SZZ v magisterském studijním 
programu Technologie organických látek (1984−dosud) na 
V�CHT v Praze, na Univerzitě Pardubice (1991−dosud) 
a na STU Bratislava (1991−2000), byl členem České ko-
mise pro udělování titulu DrSc. v oboru Organická chemie 
a technologie, je členem obdobné komise na STU Bratisla-
va a nově komise AV ČR pro DSc. v oboru Chemické 
in�enýrství. 

  Je dále členem Stálé pracovní skupiny pro chemii 
Atestační komise M�MT (2000−dosud), členem Výboru 
pro výzkum skupiny Unipetrol (2003−dosud) a Výboru 
Svazu chemického průmyslu ČR pro výzkum a vývoj 
(2003−dosud), členem České společnosti chemické (1971−
dosud), členem poroty �Česká hlava� (2002−dosud) a čle-
nem pracovní skupiny Chemické reaktorové in�enýrství 
Evropské federace chemického in�enýrství (1993−dosud).  

Jeho jméno se objevuje v redakčních radách časopisů 
Technology Today (1991−1993), Hemijskaja Industrija 
(1995−dosud) a Chemické listy (1998−dosud). 

Profesor Hanika se významně zapsal do programu 
výuky na Ústavu organické technologie V�CHT v Praze 
zavedením a předná�ením předmětů Speciální separační 
procesy, Vícefázové reaktory a Farmaceutické in�enýrství. 
Na Univerzitě Pardubice externě předná�í Katalýzu prů-
myslových organických syntéz. V pedagogice se odrá�ejí 
i jeho vědecké zájmy, kterými jsou předev�ím vícefázové 
reaktory, heterogenní katalýza, aplikovaná chemická kine-
tika, organická technologie a petrochemie a matematické 
modelování. 

 Svojí pedagogickou prací i publikační aktivitou 
patří mezi profesory V�CHT, o nich� nikdy nikde nikdo 
ani v nejmen�ím nepochyboval, zda a jak splňují příslu�ná 
kritéria. Jiří Hanika je ve v�ech polo�kách významně pře-
kračuje. 
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K osobním zálibám jubilanta patří klasická hudba, 
sport (turistika, ly�ování), cestování a astronomie. Zvlá�tě 
poslední z nich je známa pouze jeho nejbli��ím kolegům. 
Rád se dívá různými přibli�ovadly na hvězdnou oblohu 
a neváhá nasadit vlastní vědeckou pověst k tomu, aby na 
své osobě ověřil závěry slovutných astrologů. Jak ji� bylo 
uvedeno, narodil se ve znamení �tíra2, podle Indiánů Ha-
da3, dle Číňanů je Obratnou opicí4. Podívejme se..... ! 

Nadchne-li se �tír prací, doká�e pracovat za dva, bez 
odpočinku, jídla i pití. Je zvlá�tě rád, kdy� si jeho práce 
druzí vá�í. Vyznačuje se velkou ambiciózností a nevyčer-
patelnou energií. Je tvořivý, nápaditý, důkladný, ale i své-
hlavý. Pracuje v plném tempu, vydr�í mnoho, není �ádný 
padavka2. 

Lidé narození v Hadu se plně identifikují se svými 
profesními cíli a úkoly. Jsou silně cti�ádostiví, průrazní 
a zpravidla velice kompetentní, proto�e se do v�eho plně 
�vlo�í�. Hadi se nejlépe cítí v povoláních, v nich� se nějak 
bádá. Jsou velice spolehliví partneři, kteří se svým druhem 
doslova putují vý�inami i propastmi3. 

 Neexistuje nikdo, kdo by měl tolik nápadů jako 
Obratné Opice4. Hodně vědí a jsou sečtělé. Cítí se dobře 
ve v�ech povoláních, vy�adujících du�evní práci. Nikdo se 
nesrovnává s nezdary rychleji ne� Opice. Nejhezčím ry-
sem na Opicích je to, �e nikdy neklesají na mysli. V�dy se 
znovu postaví na nohy a opět vy�plhají vysoko. V roce 
Opice (2004, 2016) se Opice radují stále více ze �ivota. 
Mají v�echny důvody být se sebou spokojené. A slunce 
lásky září4. 

 Astrologové v případě Jiřího Haniky jednoznačně 
obstáli. 

Ať Ti tedy, milý Jirko, slunce září je�tě hodně dlou-
hých let! 

                                                                                                         
Libor Červený 
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Mladý sedmdesátník profesor Josef Horák 
 

Někdy se zdá, �e ke jménu Horák zákonitě nále�í 
profesorský titul a �e asi skoro ka�dá �ťastná fakulta či 
�kola určitě měla či má svého profesora Horáka. Jen tak 
namátkou: Skvělou učebnici technické fyziky napsal prof. 
Zdeněk Horák z ČVUT, na Pardubické Univerzitě dlouhá 
léta působil skvělý prof. Jaromír Horák, nicméně osobně 
mě ze v�ech Horáků nejvíce ovlivnil můj skvělý učitel 
a později dlouholetý kolega prof. Josef Horák, excelentní 
chemický in�enýr, na jeho� předná�ky o věcech v�edních 

i  nev�edních se opravdu dlouho vzpomíná. 
Je a� neuvěřitelné, kolik elánu dostal od svých sudi-

ček do vínku a co v�echno dokázal vykonat. Do tajů teorie 
chemických reaktorů zasvětil celé generace chemiček 
a chemiků, které pro�ly Katedrou, či Ústavem organické 
technologie na V�CHT, kde působí po celý svůj �ivot. 

Popřejme Josefu Horákovi do dal�ích let hodně pevné 
zdraví, neutuchající optimismus a také ov�em bohaté ry-
bářské úlovky. 

Jiří Hanika 
 
 
K sedmdesátinám prof. Ing. Josefa Horáka, DrSc.   

 
Nedávno jsem psal článek k �edesátinám prof. Horáka 

a u� je tu jeho dal�í �ivotní jubile-
um. Nám star�ím lidem utíká �ivot 
stra�ně rychle. Prof. Horák si ani 
dnes neu�ívá �zaslou�ený odpoči-
nek� a stále je aktivním členem 
české chemické a technické obce. 
Prof. Horák i já, coby fosilie Ústa-
vu organické technologie (ÚOT)
V�CHT Praha, se ji� do formování 
ústavu těm mlad�ím příli� neplete-
me, snad jen trochu málo. Prof. 

Horák v�ak nadále předná�í několik předmětů − Chemické 
reaktory, Bezpečnost chemických výrob a v prvním roční-
ku na�í �koly pak Toxikologii a ekologii.  

Prof. Horák ukončil V�CHT v r. 1957 a u� 47 let 
spolu sdílíme jedno pracovi�tě, po jistou dobu i jednu 
místnost. Ani pro méně zasvěceného není tě�ké vystihnout 
hlavní přínos prof. Horáka pro ÚOT, V�CHT i pro celou 
českou a slovenskou chemickou pospolitost. Prof. Horák 
má ohromnou zásluhu na rozvoji in�enýrsko-kinetického 
my�lení a jeho význam pro formování výuky na ÚOT a na 
utváření odborného profilu ústavu byl v 60. a� 80. letech 
dominantní. Jeho diplomanti i aspiranti odcházeli do �ivo-
ta s Horákovou kinetickou pečetí a na vět�ině z nich je to 
i po letech patrné. V oněch letech se měnilo popisné pojetí 
chemické technologie na tvůrčí přístup zalo�ený nejen na 
chemii, ale předev�ím na fyzikální chemii a chemickém 
in�enýrství. Podíl prof. Horáka na této transformaci přesa-
hoval hranice ÚOT i V�CHT.  

Své poznatky a přístupy vyu�il v knize J. Horák 
a J. Pa�ek Design of Industrial Chemical Reactors from 
Laboratory Data, která vy�la v r. 1978 anglicky, pak česky 
(1980) a francouzsky (1981). Pokud vím, učili se z ní stu-
denti a doktorandi v několika zemích.  

Jako dlouholetý �éfredaktor časopisu Chemický prů-
mysl vtiskl svou pečeť i tomuto periodiku. Ovlivnil nejen 
obsah časopisu, ale svými připomínkami zvy�oval kvalitu 
jednotlivých článků a pomáhal tak autorům. Časopis sehrál 
významnou roli v rozvoji technické chemie v bývalém 
Československu a jeho zánik nepova�uji za �ťastný. Popu-
laritu prof. Horáka dokumentuje i fakt, �e byl v r. 1990 
zvolen předsedou České společnosti chemické.  

V posledních deseti letech se prof. Horák věnuje pře-
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dev�ím bezpečnosti chemické výroby. Linie in�enýrské 
kinetiky vyústila do problematiky bezpečnosti chemických 
reaktorů, sleduje v�ak i bezpečnost chemické výroby 
v obecných dimenzích. Jeho pohled exaktního in�enýra na 
oblast obvykle prezentovanou jen jako legislativní zále�i-
tost je inspirativní. Vysoké �koly by potřebovaly více uči-
telů, kteří chápou �ir�í společenské souvislosti, prof. Horák 
k takovým bezesporu patří. O tom svědčí např. jeho nedáv-
ná vystoupení v televizi a na Sjezdu chemických společ-
ností.  

Jsem přesvědčen, �e na�e �kola měla �ťastnou ruku, 
kdy� prof. Horákovi svěřila předná�ky Toxikologie a eko-
logie pro 1. ročník. Prof. Horák zde studentům vypráví 
o úloze chemie ve společnosti, o spojení chemie s energe-
tikou, o vodíkové energetice aj. Promy�lená koncepce 
spojená s jeho talentem pro předná�ení zasévají zrnka zví-
davosti do du�í začínajících chemiků.  

Přejme prof. Horákovi dal�í plodná léta ve prospěch 
české chemické komunity.  

Josef Pa�ek 
 
 

Ing. Otakar Brenner, CSc. oslaví  60. narozeni-
ny 
 

Dne 15. listopadu 2004 se do�ívá 60 let Ing. Otakar 
Brenner, CSc., jeden z předních odborníků v oblasti koro-
zivzdorných ocelí a slitin. Jeho rozhodnutí věnovat se che-
mii výrazně ovlivnil jeho strýc Dr. Spálenka, který byl 
�ákem a spolupracovníkem nositele Nobelovy ceny za 
chemii prof. Heyrovského. V letech 1959−1963 absolvo-
val Ing. Brenner Střední průmyslovou �kolu chemickou 
v Praze v Křemencově ulici. Byla to krásná léta, která mu 
pro dal�í působení v oblasti chemie dala rozhodující zákla-
dy. V těchto letech byla v �Křemencárně�  je�tě generace 
star�ích profesorů, vyučujících klasickou chemii zalo�enou 
na praktických znalostech a dokonalé práci v laboratořích 
(preparační a analytická chemie) a na druhé straně nastu-
pující  generace mlad�ích profesorů přiná�ejících do výuky 
moderní teoretické poznatky, včetně nových laboratorních 
metod. Jak s oblibou jubilant říká, ka�dý absolvent che-
mické průmyslovky pak věděl, �e modrá skalice má mod-
rou barvu.  

Logickým dal�ím krokem Ing. Brennera bylo v letech 
1963−1968 studium na Vysoké �kole chemicko-
technologické v Praze. Studium absolvoval na tehdej�í 
fakultě anorganické technologie, katedře chemické techno-
logie kovů (dne�ní Ústav kovových materiálů a korozního 
in�enýrství). V této době vedl katedru nám v�em nezapo-
menutelný profesor Koritta, který zavedl mnoho nových 
předná�ek a seminářů z oblasti materiálového a korozního 
in�enýrství. Ing. Brenner se pova�uje za jeho �áka. Na 
katedře byly vytvořeny vynikající podmínky pro studium, 
polo�eny základy pro vědeckou práci nebo průmyslovou 
praxi a dal�í odborný růst absolventů. Na výborném záze-

mí katedry se podílely i dal�í osobnosti, jako doc. Franc 
(koroze) a Ing. Beránek se svými slavnými předná�kami 
a zkou�kami z oblasti metalurgie ne�elezných  kovů. 

Po ukončení V�CHT, na doporučení prof. Korrity 
nastoupil Ing. Brenner  na tehdej�í presti�ní pracovi�tě do 
Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze do odděle-
ní korozivzdorných �áruvzdorných materiálů. V tomto 
ústavu, dnes ji� privátní akciové společnosti SVÚM, a.s., 
pracuje, s krátkou přestávkou  v letech 1997−2003, do 
současné doby. V roce 1980 obhájil titul CSc. V roce 2002 
získal certifikaci korozního in�enýra podle po�adavků Std 
− 401/E01. 

Ing. Brenner  se zabývá oblastí materiálového a ko-
rozního in�enýrství a předev�ím se specializuje na korozi-
vzdorné oceli a slitiny.  Postupně pracoval jako odborný 
a vědecký pracovník a v létech 1988−1996 působil jako 
ředitel  výzkumu kovových materiálů.  Podílel se na vývoji 
nových austenitických korozivzdorných ocelí s velmi níz-
kým obsahem uhlíku, na rozsáhlém vývoji speciálních 
korozivzdorných ocelí pro zařízení a výrobu močoviny, 
vývoji korozivzdorných ocelí pro energetiku i zkou�ení 
kovových materiálů za vysokých teplot. Vedl řadu tehdej-
�ích státních úkolů vědecko-technického rozvoje. Velmi 
rozsáhlá je jeho poradenská činnost pro výrobní podniky. 
Publikoval řadu článků v tuzemských a zahraničních časo-
pisech a předná�el na konferencích. 

 V posledních letech se podílí na řadě projektů GA 
ČR, projektech financovaných MPO ČR a na projektu 
COST. Zabývá se hodnocením technického stavu techno-
logických zařízení z hlediska materiálové a korozní analý-
zy a inspekční a supervizní činností. Věnuje se také výcho-
vě nových odborníků  předná�kami z oblasti koroze a vol-
by materiálů v rámci dvousemestrového studia  �Povr-
chové úpravy ve strojírenství�  na strojní fakultě ČVUT. 

 Je členem České společnosti chemické, Asociace 
korozních in�enýrů a ASM International. VG. V roce 1990 
byl jedním ze zakladatelů tehdej�í Československé společ-
nosti pro nové materiály a technologie, jejím� pokračova-
telem je Česká společnost pro nové materiály a technolo-
gie, kde je dodnes členem řídícího výboru.   
     Musím připomenout i jeho velkou lásku, a to sport, 
kterému se věnoval od doby, kdy ho jeho otec přivedl 
v 5 letech do Sokola Dejvice.  Se svými kamarády ze So-
kola dodnes hraje závodně ko�íkovou a v  neděli dopoled-
ne malý fotbal. Nechybí ani na pondělních fotbalových 
utkáních společně  s pedagogy z V�CHT. V zimě se věnu-
je ly�ování a v létě tenisu, kde nelze přehlédnou jeho oso-
bitý beckhand a forhand.     

Závěrem mu jeho spolupracovníci přejí, aby si zacho-
val i nadále svoji �ivotní aktivitu a optimismus, hodně 
zdraví do dal�ích let a aby mu při sportu míče v�dy padaly, 
kam mají, a aby mu vydr�ela radost z odborné práce.   

 
Josef Cizner 
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Osmdesáté narozeniny profesora Jaroslava  
Číhalíka 
 

20.11. 2004 oslaví své osmdesáté narozeniny prof. 
RNDr. Jaroslav Číhalík, CSc. z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy, jeho� jméno je neoddělitelně spjato 
s výukou �ivotního prostředí na této fakultě. Jeho od-
borná i pedagogické činnost byla ji� mnohokráte hod-
nocena na stránkách na�eho časopisu (naposledy viz 
Chem.Listy 93,717 (1999)). S obdivuhodným elánem 
a nad�ením se na výuce �ivotního prostředí, k jejímu� 
vybudování rozhodující měrou přispěl, podílí dodnes. 
A nám při této příle�itosti nezbývá, ne�li mu i do dal-
�ích let popřát hodně zdraví a energie a tě�it se na jeho 
dal�í působení na na�í fakultě. 

Jiří Barek a Lída Ma�laňová 
 

 
Vzpomínka na Karla Eckschlagera 
 

Před deseti lety zastihla �irokou chemickou a technic-
kou veřejnost smutná zpráva o úmrtí prof. Ing. Karla 
Eckschlagera, DrSc. Přes trvalou nepřízeň �ivotního osudu 
se vypracoval v čelného představitele české chemie 
v mezinárodním měřítku a vynikajícího odborníka v oboru 
chemometrie. Významnou měrou přispěl k rozvoji strate-
gie a technik výzkumu zpracování, vyu�ití a sdělování 
chemických informací a jejich rychlé aplikace v prů-
myslové praxi. 

Narodil se 12. června 1927 v Počátcích (tehdy okres 
Pelhřimov) v rodině venkovského lékaře, který byl později 
v roce 1955 odsouzen za velezradu na 10 let do vězení, 
kde také zemřel. Po absolvování specializace analytické 
chemie na pra�ské Vysoké �kole chemicko-technologické 
(1951) se zde mladý Ing. Eckschlager stal asistentem 
a brzy odborným asistentem u prof. Hovorky. Po prověr-
kách byl nucen jako syn třídního nepřítele v roce 1958 
z vysoké �koly odejít a po dobu �esti let pracoval jako 
dělník, rutinní laborant a posléze vedoucí laboratoře 
v závodě Léčiva Praha 9. V roce 1964 byl přijat jako vě-
decký pracovník do Ústavu anorganické chemie ČSAV 
v Ře�i, kde působil a� do roku 1990. V roce 1977 obhájil 
svou doktorskou dizertační práci a konečně se v roce 1990  
konalo habilitační řízení na V�CHT v Praze, ke kterému 
kompletně přepracoval svoji původní dvacet let starou a 
v 70. letech odmítnutou habilitační práci. Na sklonku své 
vědecké kariéry pře�el tého� roku na katedru analytické 
chemie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, kde byl v roce 1993 jmenován řádným profeso-
rem. Byl dlouholetým členem České společnosti chemické 
(předsedou odborné skupiny Chemometrie) a Jednoty čs. 

matematiků a fyziků. Z řady mnoha ocenění připomeňme 
třikrát cenu ČSAV, zlatou medaili TU Ko�ice a členství v 
The New York Academy of Sciences (1993). 

Omezené mo�nosti experimentální práce, osobní dis-
pozice a touha po tvůrčí činnosti vedly K. Eckschlagera 
k orientaci na poměrně novou oblast statistického zpraco-
vání výsledků chemických analýz, a tak se stal jedním 
z prvních chemiků v na�í republice a ve světě vůbec, kteří 
koncem 60. let minulého století polo�ili základy nového 
chemického oboru � chemometrie. Tato dnes ji� samostat-
ná vědní disciplina se zabývá pou�itím statistických a ma-
tematických metod v chemii: počítačovým zpracováním 
velkého mno�ství dat se sna�í utřídit, izolovat z nich pod-
statné údaje a odkrýt dosud nepoznané souvislosti a záko-
nitosti. Rozsáhlé je pou�ití chemometrických metod nejen 
při zpracování analytických signálů a při multiparametrové 
a nelineární kalibraci, ale také při studiu vztahů mezi mo-
lekulární strukturou a chemickou, fyzikální nebo biologic-
kou aktivitou a instrumentální odezvou. 

Eckschlagerova publikační činnost je opravdu pozo-
ruhodná a zahrnuje osm odborných monografií, spoluau-
torství na �esti vysoko�kolských učebnicích a více ne� 100 
původních sdělení a referátů v odborných časopisech, 
z toho z poloviny v mezinárodních periodikách. Ji� v roce 
1961 vychází jeho první kní�ka Chyby chemických rozbo-
rů (německy 1962, anglicky 1963, 2.vydání 1972), která se 
na dlouhá léta stala základní pomůckou pracovníků vý-
zkumných a průmyslových laboratoří a útvarů normalizace 
a měření. V pozděj�ích letech následují dal�í odborné tis-
ky, vydané vět�inou v zahraničí: společně s V. �těpánkem 
Information Theory as Applied to chemical Analysis (New 
York, 1979) a Analytical Measurment and information 
(Letchwort, 1986), Chemometrische Strategien in der Ana-
lytik (Leipzig, 1990) aj. Poslední dílo z oboru chemometrie 
Information theory in Analytical Chemistry napsal prof. 
Eckschlager společně s prof. Danzerem z Jeny a vy�lo 
v roce 1994 v New Yorku. V posledních letech plodného 
�ivota se také v rámci svého pedagogického působení zají-
mal o �ir�í otázky metodologie přírodních věd a filozofii 
statistického přístupu, my�lení a objektivní kvantifikace 
informací v aplikovaném a průmyslovém výzkumu. 

�ivot milovníka vá�né hudby Karla Eckschlagera byl 
�ivotem skromného, tolerantního, velkorysého a nesmírně 
pracovitého člověka, ochotného kdykoliv pomoci. Zemřel 
11. listopadu 1994 ve věku 67 let. Za symbolický projev 
uznání jeho zásluh o rozvoj chemometrie v evropském 
měřítku je mo�no pova�ovat leto�ní mezinárodní setkání 
chemometriků, chemiků a statistiků CHEMSTAT 2004, 
pořádané na přelomu měsíců srpna a září v Pardubicích na 
půdě zdej�í Univerzity. 

 
Bohumil Tesařík 
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�ivotní jubilea členů společností v 1. čtvrtletí 
2005 
 
85 let 
Ing. Jaroslav Kastner, (5.1.), dříve Výzkumný ústav sla-
dařský a pivovarský Brno, nyní v důchodu Praha 
Ing. Franti�ek Pavlík, (26.1.), dříve Obchodní sladovny 
Prostějov, nyní v důchodu Konice 
RNDr. Ing. Oldřich �vábenský, CSc., (3.2.), dříve  
SKVTR Praha, nyní v důchodu Praha 
Dr. Ing. Emílie Kami�ová, (19.2.), dříve Spolchemie Ústí 
nad Labem, nyní v důchodu Jindřichův Hradec 
 
80 let 
Doc. MUDr. Milo� Ledvina, CSc., (1.1.), dříve I. ústav 
lékařské chemie Univerzity Karlovy Praha, nyní 
v důchodu Praha 
Doc. RNDr. PhMr. Sylva Léblová, CSc., (22.1.), dříve 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha, nyní 
v důchodu Praha 
Ing. Miroslav Zámek, CSc., (2.2.), dříve ÚJV Ře� u Pra-
hy, nyní v důchodu Praha 
 
75 let 
Ing. Bohuslav Halík, (8.1.), dříve Střední zdravotnická 
�kola Plzeň, nyní v důchodu Plzeň 
Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., (6.2.), Ústav mak-
romolekulární chemie AV ČR Praha 
Ing. Zdeněk Babák, CSc., (8.2.), dříve Vojenská Akade-
mie Brno, nyní v důchodu Brno 
prom. ped. Svatoslav Staněk, (11.2.), dříve �kolský od-
bor ONV Liberec, nyní v důchodu Liberec 
RNDr. �těpánka �tokrová, CSc., (16.2.), dříve Ústav 
makromolekulární chemie AV ČR Praha, nyní v důchodu 
Praha 
Doc. RNDr. PhMr. Jaroslav Proke�, CSc., (25.2.), Fa-
kulta v�eobecného lékařství Univerzity Karlovy Praha, 
nyní v důchodu Praha 
MUDr. Bohuslav Málek, (8.3.), dříve Hygienická stanice 
NV Praha, nyní v důchodu Praha 
Doc. RNDr. Přemysl Beran, CSc., (23.3.), dříve Přírodo-
vědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha, nyní v důchodu 
Praha 
MUDr. Franti�ek Musil, CSc.,(30.3.), nyní v důchodu 
Plzeň 
Ing. Jiří Hrdina, (31.3,), dříve Artia Praha, nyní 
v důchodu Praha 

70 let 
Ing. Milo� Vávra, CSc. (6.2.), dříve VUFCH Hradec Krá-
lové, nyní v důchodu Hradec Králové 
prom. ped. Milada Jelínková, (8.2.), dříve Základní �kola 
Praha, nyní v důchodu Praha 
RNDr. Jiří Závada, DrSc., (16.6.), Ústav organické che-
mie a biochemie AV ČR Praha 
Ing. Vladimír Tolman, CSc., (21.3.), Ústav nukleární 
biologie a radiochemie AV ČR Praha 
Ing. Pavel Kuda, (29.3.), dříve Chemopetrol Praha, nyní 
v důchodu Praha 
Doc. RNDr. Karel Holada, CSc., (30.3.), Pedagogická 
fakulta Univerzity Karlovy Praha, nyní v důchodu Praha 
Ing. Věra Duľová, CSc., (31.3.), dříve Výzkumný ústav 
vněj�ích ekonomických vztahů Praha, nyní v důchodu 
Praha 
 
65 let 
Ing. Milada Tůmová, (9.1.), dříve UAnCh AV ČR Ře�, 
nyní v důchodu Praha 
Prom.chem. Josef Patera, (25.1.), dříve Procter & Gam-
ble � Rakona, a.s. Rakovník, nyní v důchodu Skupá 
Ing. Jiří Malecha, CSc., (20.5.), v důchodu Praha 
Prof. Ing. Jiří G.K. �evčík, DrSc.,  (23.2.), PřF UK Praha 
RNDr. Ivan Buben, CSc., (7.3.), dříve SUKL Praha, nyní 
v důchodu Brno 
Doc. Ing. Karel Handlíř, CSc., (31.3.), Univerzita Pardu-
bice 
 
60 let 
RNDr. Pavel Zachař, CSc., (2.1.), V�CHT Praha 
Doc. Ing. Marie Balíková, CSc., (4.1.), SUJB Praha 
Ing. Libor Janča, (31.1.), VÚ vodohospodářský Ostrava 
RNDr. Bedřich Uchytil, CSc., (11.2.), Institut CO, Lázně 
Bohdaneč 
Ing. Jana Harsová, (28.2.),  Praha 
Doc. Ing. Oldřich Hoffman, CSc., (27.3.), VUT v Brně 
 
Srdečně blahopřejeme 
 
 
Zemřelí členové 
 
RNDr. Miroslav Slabina, CSc., dříve MBÚ AV ČR, dnes 
v důchodu Praha, zemřel dne 2. září 2004 ve věku 82 let 
 
Čest jeho památce  

 Výročí a jubilea 


