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1. Úvod 
 

Kdo nav�tíví Ústřední knihovnu V�CHT v Praze, 
najde v jedné, nepříli� velké místnosti kompletní soubor 
referátového časopisu Chemical Abstracts od 1. svazku 
z r. 1907. A v�em náv�těvníkům je zdůrazňováno, �e zde 
jsou na regálech velmi stručnou formou sumarizovány 
prakticky v�echny znalosti a poznatky ze v�ech chemic-
kých disciplín za celé 20. století. Náv�těvník je pak buď 
zklamán, �e toho zase a� tak moc není nebo je �okován, 
jak to máme pěkně pohromadě a je�tě přehledně seřazené. 
�ádná jiná vědecká disciplína nemá podobný nástroj, který 
jí umo�ňuje snadno a hlavně s vysokou spolehlivostí zjis-
tit, co je známo a co je�tě ne, a to hluboko do minulosti. 
A dnes mů�eme je�tě dodat, �e v plně digitalizované verzi 
tohoto zdroje také neuvěřitelně rychle a spolehlivě. Jestli�e 
tento nástroj u� funguje plných sto let, určitě to stojí za 
připomenutí a alespoň stručnou rekapitulaci i vysvětlení, 
jak to funguje v současném světě digitálních informací.  

 

2.  Jak to začalo aneb stručná historie �firmy� 
 
Sumarizovat výsledky vědeckého bádání formou krát-

kých abstraktů má podstatně del�í tradici ne� 100 let. Do-
konce předchůdce a určitě vzor pro Chemical Abstracts, 
německý referátový časopis Chemisches Zentralblatt, se 
mů�e chlubit del�í dobou své existence od r. 1830 a� do 
r. 1969, tedy 139 let, nicméně zanikl a je dnes jen historic-
kou reminiscencí. Bezprostředním předchůdcem Chemical 
Abstracts byl referátový časopis Review of American Che-
mical Research, který zalo�il W. A. Noyes v r. 1895 
a tentý� chemik poté, co se stal vedoucím pracovníkem 
National Bureau of Standards, zahájil na této instituci vy-
dávání Chemical Abstracts v r. 1907. Samozřejmě ve vel-
mi skromných poměrech v podobě 3 chemiků na poloviční 
úvazek. Po krátkém působení na University of Illinois se 
v r. 1909 tito první abstraktoři přestěhovali na Department 
of Chemistry Ohio State University, v jejím� kampusu 
sídlila redakce Chemical Abstracts a� do r. 1965. A i po-
tom, kdy� univerzitní kampus potřebám nestačil a bylo 
vybudováno nové sídlo, zůstává adresa CAS v blízkosti 
a je stále Columbus, Ohio. Dnes ov�em jako komplex bu-
dov s 1200 zaměstnanci, co� u� nepochybně velká �firma� 
je, nebo i v pravém slova smyslu továrna na zpracovávání 
chemických informací.  

Referátový časopis Chemical Abstracts byl jen dal�ím 
časopisem vydávaným Americkou chemickou společností 
a tato vědecká společnost je v podstatě vydavatelem do 
dne�ka. Ov�em narůstající objem činnosti záhy mnohoná-
sobně přerostl problematiku vydávání ostatních časopisů, 
a tak v r. 1956 byla zalo�ena Chemical Abstracts Service 
(CAS)*, jako více méně samostatná součást Americké 
chemické společnosti (ACS). Tím se vydávání CA odděli-
lo od produkce ostatních časopisů ACS, stalo se finančně 
soběstačné, současně ale podle amerických, hlavně daňo-
vých zákonů s určitým neziskovým statutem, přesněji 
s omezenou vý�í zisku. Tato skutečnost se projevuje na 
ceně jak předplatného, tak i v dne�ní době přístupu k elek-
tronickým verzím. Doplňme tento ekonomický aspekt je�tě 
nostalgickou vzpomínkou, �e a� do konce 1. světové války 
bylo předplatné pro členy ACS 6 dolarů, v roce 1956 pak 
20 dolarů, ale pro univerzity se předplatné zvý�ilo ze 60 
dolarů v r. 1955 na 350 dolarů v r. 1956. To byly ov�em 
stále idylické ceny ve srovnání s dne�ním předplatným ve 
vý�i téměř 30.000 dolarů za rok. 

 
 

* Chemical Abstracts jsou bě�ně zkracovány jako CA a pod touto zkratkou je chápán vlastní časopis nebo v �ir�ím slova smyslu báze dat, 
tedy data. CAS je naproti tomu producent, tedy Chemical Abstracts Service. 
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3.  Několik zastavení na stoleté cestě 
 
Historie Chemical Abstracts je za sto let pochopitelně 

velmi bohatá a byla vícekrát popsána prakticky ve v�ech 
monografiích pojednávajících o chemických informacích, 
resp. dříve o chemické literatuře. Velmi podrobně popisuje 
historii CA např. Maizel ve 3. vydání své knihy1. Určitě je 
zajímavé, kdo oněch sto let produkci CA řídil. Jednoduchý 
výčet je trochu komplikován existencí �Editors� na samém 
počátku a �Directors� zhruba od poloviny období, celkem 
ale najdeme jen 12 jmen, výhradně mu�ů, v prvním období 
s velkou vědeckou reputací, později s reputací expertů 
v oblasti chemických informací, ale a� v současnosti stojí 
v čele CAS právník a úspě�ný mana�er v oblasti informač-
ního průmyslu, Robert J. Massie. Ilustruje to jednak �ťast-
nou ruku při výběru �správných� lidí a pak skutečnost, �e 
v současnosti jsou zřejmě důle�itěj�í mana�erské schop-
nosti před vědeckou zku�eností.  

To, �e práce začínala v r. 1907 se třemi abstraktory na 
částečný úvazek a dnes má CAS kolem 1200 zaměstnanců, 
je jedním z velmi názorných ukazatelů růstu. Zajímavá je 
skutečnost, �e prakticky a� do skončení 2. světové války 
byl poměr mezi zaměstnanci na plný a částečný úvazek 
nejdříve spí�e na straně částečných úvazků, později plné 
úvazky sice převa�ovaly, ale stále byly srovnatelné. Te-
prve a� v 50. letech začal počet zaměstnanců na plný úva-
zek narůstat a v r. 1966 u� statistiky částečné úvazky neu-
vádí. Je�tě podstatněj�í je skutečnost, �e od samého počát-

ku bylo vytváření abstraktů naprosto převá�ně zaji�ťováno 
externími abstraktory, kterých bylo u� v r. 1907 129 
a jejich� počet dosáhl maxima v r. 1966, a to 3292. Téměř 
polovina působila mimo USA, tak�e lze konstatovat, �e po 
velkou část své existence byly CA v pravém slova smyslu 
produktem celosvětové chemické komunity. Maizel1 uvá-
dí, �e na počátku �edesátých let více ne� 3/4 v�ech abstrak-
tů bylo připraveno externisty. V sedmdesátých letech, 
hlavně jako důsledek přechodu na elektronické postupy 
zpracování primárních dat, počet externích abstraktorů 
postupně klesal a v současné době jsou externisté spí�e 
výjimkou. Vět�í skupina působí v Japonsku. Neboli téměř 
v�e je �vyráběno� v sídle CAS.  

U� v prvním roce bylo zpracováno 11 847 abstraktů 
na 3437 stránkách a tato čísla pochopitelně pomaleji 
i rychleji narůstala, opravdový strmý nárůst začal a� po 
2. světové válce (obr. 1). Velmi podstatná je skutečnost, �e 
u� v prvním roce bylo z vý�e uvedených 11 tisíc dokumen-
tů 3853 patentů, co� je plná třetina a od 2. ročníku se zača-
ly uvádět i odkazy na knihy. Zpracovávání patentů je a� do 
současností jednou z nejdůle�itěj�ích součástí CA, proto�e 
kromě plně komerčních a značně drahých patentových 
bází firmy DERWENT, jsou dnes CA stále hlavním zdro-
jem patentových informací z chemických disciplín.  

Stále se zrychlující tempo růstu objemu chemických 
informací také ilustruje skutečnost, �e celkově první mili-
ón abstraktů byl dosa�en za 30 let práce. Pro dal�í milión 
bylo třeba o něco víc ne� polovina (18 let) a shodou okol-
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ností právě v loňském roce 2006 stačil právě jen jeden 
jediný rok na zpracování 1 016 669 dokumentů, čím� cel-
kový počet odkazů za 100 let dosáhl téměř 25 miliónů.  

Zpracovávání dokumentů, článků a patentů, do podo-
by stručného bibliografického záznamu s abstraktem, sa-
mozřejmě vy�aduje systém, v dne�ní terminologii systém 
databázový. A s tím opět souvisí zásady a hloubka indexo-
vání, výběr předmětových hesel a jejich systém, citace 
zdrojů a řada dal�ích aspektů. Ve vět�ině těchto aspektů 
ovlivnila politika a zásady CAS nejenom problematiku 
chemických informací jako takových, ale i vývoj v řadě 
odvětví chemie. Nejvýrazněji asi v oblasti nomenklatury, 
stále se ře�í otázka, zda pou�ívat nomenklaturu podle CAS 
nebo IUPAC. Bez ohledu na individuální postoj k této 
otázce je skutečností, �e CA  a příslu�né rejstříky předsta-
vovaly a stále představují nejrychlej�í ře�ení problému, jak 
nazvat tu či onu sloučeninu. Obdobnou roli sehrála CAS 
také v unifikaci bibliografických citací, řada světových 
chemických periodik, včetně na�ich, po�adovala a po�adu-
je od autorů citace podle CA. A samozřejmě soupis, dnes 
elektronický v podobě báze dat CASSI, v�ech zdrojů, ze 
kterých byl kdy převzat nějaký dokument do CA, předsta-
vuje neocenitelný zdroj informací o odborných a vědec-
kých časopisech za 100 let.  

Samostatnou kapitolou jsou rejstříky CA, jejich orga-
nizace, systém a zpracování, které představují monumen-
tální soubor nástrojů pro jakoukoliv práci s chemickými 
informacemi. Vzorcové rejstříky a rejstříky chemických 
názvů (dříve součást předmětových rejstříků) představova-
ly de facto soupis v�ech do té doby známých chemických 
sloučenin. U� od počátku si editoři uvědomovali důle�itost 
rejstříků a zahájili vydávání víceletých rejstříků, dříve 
desetiletých a od r. 1957 pětiletých, prakticky vůbec nej-
důle�itěj�ích částí CA před současnou elektronickou verzí. 
Zatím poslední z těchto tzv. Collective Indexes CA za léta 
1997−2001 zabere na regálu více ne� 10 m. Určitě není 
nadsázkou, řekneme-li, �e rejstříky CA představovaly klí-
čovou bránu do světa chemických informací.  

 
 

4.  Nástup počítačových technologií 
 
Během stoleté historie bylo nutno učinit řadu více či 

méně zásadních rozhodnutí, ale včasná orientace na počí-
tačové technologie bylo asi vůbec to nejdůle�itěj�í. Přede-
v�ím díky jemu CA �pře�ily� stále se prodlu�ující interval 
mezi vyjitím práce v primárním časopise a jeho abstrak-
tem, proto�e klasické ruční zpracovávání informací ne-
mohlo rychle narůstajícímu objemu stačit. To byl také 
důvod, proč Chemisches Zentralblatt v r. 1969 přestal vy-
cházet, proto�e zpo�dění dosahovalo téměř 2 roky. 
I z dne�ního hlediska tě�kopádné počítačové technologie 
té doby představovaly obrovský pokrok při zpracovávání 
abstraktů, proto�e místo excerpování dat z primárních 
zdrojů na kartotéční lístky a následné pracné vytváření 
rejstříků jejich tříděním nabízely nesrovnatelně efektivněj-
�í mo�nosti. Přímo učebnicovou ukázkou počítačové histo-
rie je produkce nepochybně prvního �počítačového� bibli-

ografického časopisu Chemical Titles2, který CAS začala 
vydávat u� v r. 1961. Znamená to, �e počítačová éra trvá 
pro CA u� více ne� polovinu celé jejich historie. Pro mno-
hé současníky, kteří �ijí v představě, �e počítače jsou pro-
duktem posledních let, to mů�e být �okující zji�tění. 

�edesátá léta je mo�né označit v pravém slova smyslu 
za pionýrskou dobu zavádění počítačových technologií do 
produkce jak CA, tak chemických informací vůbec. Klíčo-
vou otázkou byla pochopitelně identifikace chemických 
sloučenin, do té doby realizovaná jedině prostřednictvím 
nomenklatury s přispěním sumárních vzorců. Určitě patří 
k nejprogresivněj�ím rozhodnutím tehdej�ího vedení CAS 
volba spojovacích tabulek vycházející z teorie grafů jako 
základní princip reprezentace struktur3. Je nutné si přitom 
uvědomit, �e grafické terminály a grafická rozhraní byly 
hudbou daleké budoucnosti a tato cesta znamenala mno-
hem vět�í nároky na paměťová média tehdej�ích počítačů. 
Důsledkem tohoto rozhodnutí je pak dne�ní registrační 
systém chemických sloučenin mající důsledky nejenom 
v samotné chemii, ale v celé řadě dal�ích oblastí vědy 
i veřejného �ivota. 

Zásadní orientace na počítačové technologie byla 
zavr�ena počátkem sedmdesátých let stanovením celé řady 
pevných zásad a pravidel, včetně nomenklaturních. Roz-
hodným rokem byl rok 1972, jinak začátek dal�ího pětile-
tého rejstříkového období, od kterého si řada, v té době ji� 
zku�ených u�ivatelů CA z řad chemiků, začala stě�ovat, 
�� �e se teď v abstraktech nedá nic najít�. Důvod spočí-
val v tom, �e nomenklatura se stala důsledně systematic-
kou (CA dovoluje pou�ívat jen 8 triviálních názvů), byl 
vybudován hierarchický systém závazných předmětových 
hesel a celá řada dal�ích systémových opatření jako logic-
ký po�adavek počítačového databázového systému. U�iva-
telům byl poskytnut jako nástroj Index Guide, doslova 
průvodce rejstříky, který tyto zásady shrnoval a umo�ňo-
val např. zjistit vzájemné vazby a odkazy mezi hesly apod. 
Naprostá vět�ina tehdy stanovených zásad platí stále. 

Po nasazení počítačových technologií do vytváření 
CA bylo postupně umo�ňováno vyu�ívaní těchto technolo-
gií i u�ivatelům tak, jak to jejich vývoj dovoloval. Nejdří-
ve byla poskytována digitalizovaná data na právě dostup-
ných paměťových médiích největ�ím chemickým a farma-
ceutickým koncernům pro vyu�ívání na jejich velkých 
počítačích. Dal�ím krokem pak byl produkt nazývaný CA 
Condensates distribuovaný na magnetických páskách 
a provozovaný buď na lokálních počítačích velkých che-
mických firem, nebo v tzv. databázových střediscích. Con-
densates proto, �e se na tehdej�í médium neve�ly celé zá-
znamy abstraktů, ale jen zkrácené formy. Celé záznamy 
včetně textů abstraktů a soupisu hesel byly k dispozici 
obdobnou formou od r. 1978 jako CA Search a strukturní 
vzorce byly doplněny ve verzi CAS ONLINE kolem 
r. 1980. Stále ov�em jen na vzdálených databázových cen-
trech. Teprve a� ve druhé polovině devadesátých let, kdy 
médium CD-ROM dosáhlo maxima svých mo�ností, bylo 
mo�né nabídnout místo ti�těného se�itu ka�dý týden jeden 
CD disk za měsíc se 4 individuálním se�ity, jako elektro-
nickou analogii ti�těné verze pod označením CA on CD. 
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Postupný vývoj vyu�ívání digitální formy CA pro�el 
mnoha stále se zdokonalujícími stadii tak, jak se vyvíjely 
síťové technologie, paměťová média i koncové stanice, 
v dne�ním chápání tedy osobní počítače. Jen jako malá 
ilustrace je na obr. 2 naznačena formulace dotazu na struk-
turu celkem jednoduché sloučeniny 2-chlorbenzoxazolu 
v osmdesátých letech minulého století a dnes. Jen pro vy-
světlení, struktura byla �kreslena� souborem příkazů GRA, 
NOD, BON atd., + je dohodnutý znak pro aromatickou 
vazbu3.  

Vývoj vyu�ívání počítačových technologií byl zavr-
�en úplnou digitalizací ve�kerého materiálu od r. 1907, 
tak�e v současné době je mo�né pracovat pomocí klávesni-
ce a obrazovky s kompletním souborem dat získaných 
z primárních zdrojů jako s jedním souborem, tedy se v�emi 
informacemi o chemických disciplínách za 100 let. A je 
nutné dodat, �e nástroj, se kterým je dnes mo�né s tímto 
souborem pracovat, aplikace označovaná chráněným ná-
zvem SciFinder®, resp. ve verzi pro univerzity jako Sci-
Finder® Scholar, je pova�ována za zatím vůbec nejefektiv-
něj�í nástroj pro práci s nejenom chemickými informace-
mi, ale s vědeckými informacemi vůbec.  

 
 

5.  Registrační systém CAS 

 
Vý�e zmíněné klíčové rozhodnutí o způsobu grafické 

reprezentace struktur chemických sloučenin hrálo na po-
čátku hlavní roli při vytváření CA, předev�ím při excerpci 
chemických sloučenin a jejich zařazování do rejstříků. 
Abstraktoři tak dostali do rukou nástroj, s jeho� pomocí 
mohli rychle zjistit, zda daná struktura u� byla zaznamená-
na nebo je nová, a to bez ohledu na názvoslovné problémy. 
Při vkládání údajů do počítačové báze dat se tak vytvářelo 
propojení mezi sumárními vzorci, systematickým názvem 
nebo i více názvy a graficky vyjádřenou strukturou a vzni-
kal tak záznam (record) shroma�ďující v�echny identifi-
kační data o dané konkrétní sloučenině. Identifikace tako-

vého záznamu, např. jeho automaticky přidělovaná nume-
rická adresa, je tak souhrnnou identifikací dané sloučeni-
ny. Tato forma se po dal�ím vývoji standardizovala do 
podoby tzv. Registračního čísla (CAS Registry Number®, 
CAS RN)4, které se postupně v�ilo jako nejuniverzálněj�í 
nástroj pro identifikaci chemických látek a sloučenin. Tato 
čísla jsou vytvářena (přidělována) právě v okam�iku, kdy 
je do systému zařazována dosud neznámá sloučenina 
(nebo její i velmi malá modifikace), z čeho� plyne, �e se 
jedná o čísla v zásadě pořadová bez jakékoliv vazby na 
skutečnou strukturu dané sloučeniny. Registrační číslo je 
tak chemickou obdobou rodného čísla a je jen na CAS, aby 
zajistila nezaměnitelnost a jedinečnost této identifikace.  

Registrační čísla se ukázala být velmi vhodnou for-
mou nejenom pro vyhledávání informací o té které che-
mické sloučenině v elektronických zdrojích, ale stala se 
dnes celosvětově u�ívanou identifikací při prakticky ja-
kýchkoliv manipulacích s chemikáliemi, včetně legislativ-
ních předpisů a zákonů. To je nepochybně významný 
vklad CAS do celosvětové problematiky dohod a jednání 
o způsobech regulace výroby a u�ívání chemických látek. 
Jen z čistě chemického hlediska to přineslo jisté problémy 
vyplývající právě z kategorického po�adavku na identifi-
kaci ka�dé, v praxi se jakkoliv vyskytující, chemické látky 
a sloučeniny registračním číslem. Řada chemických látek 
a sloučenin je nabízena na komerční bázi a je tudí� regis-
trovaná a má přiděleno registrační číslo, ale nepatří k ní 
�ádný abstrakt primárního zdroje. To je pak důvod, proč se 
dnes setkáváme s řadou sloučenin opatřených registračním 
číslem, o kterých ale nezískáme �ádné informace v CA.  

Nárůst počtu registračních čísel, tedy počtu známých 
chemických látek a sloučenin, je je�tě více impresivní, ne� 
grafem na obr. 1 demonstrovaný nárůst počtu abstraktů. 
Zatímco soubor v r. 1968 měl něco přes 1 milión záznamů, 
v r. 1990 překročil 10 miliónů, za dal�ích 10 let se blí�il 
30 miliónům a na konci r. 2006 to bylo 88,758.285 milió-
nů. Tato čísla jsou ale poněkud zkreslována postupným 
roz�iřováním záběru, hlavně zařazováním tzv. 

2 7 10
C                        O                       Cl   

1 +             +    3 - - -
C C                          C   8
+                          +                          =
+                          +                          =
C                          C  - - - - - N  9

6 +             +     4
C
5

GRA R56, GRA 8 Cl, NOD 7 O, BON ALL SE,
R 1 2 N, 8-9 DE, DIS

Cl

N

O

Obr. 2. Strukturní dotaz v osmdesátých letech minulého století a dnes 
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�Sequences�, neboli nejobecněji fragmentů biologických 
makromolekul. Chemických sloučenin v u��ím slova 
smyslu je více ne� 31 miliónů. Tak, jako jsme dříve hledali 
informace o chemických sloučeninách ve vzorcovém rejstří-
ku nebo rejstříku chemických názvů, tak máme dnes 
k tému� účelu bázi dat CAS REGISTRYSM, která je sice 
součástí souboru bází dat CA, ale identifikuje se samostatně.  

 
 

6.  Chemical Abstracts v na�ich zemích 
 
Je samozřejmé, �e i v českých a slovenských institu-

cích byly CA bě�ně vyu�ívány, je�tě v �edesátých letech 
minulého století existovalo kolem 50 předplatných. Pak 
začal tento počet rychle klesat, jednak pro nedostatek de-
viz, jednak omezováním cenově výhodných tzv. členských 
předplatných. U nás existují pravděpodobně jen dva kom-
pletní soubory ti�těných CA od 1. svazku z r. 1907, jeden 
na V�CHT v Praze a druhý na Ústavu organické chemie 
a biochemie AV ČR. Jsou ov�em kompletní do ukončení 
odběru ti�těných se�itů, k čemu� docházelo koncem 90. 
let. Předplatné dále pokračuje pro verzi CA on CD a prav-
děpodobně i v podobě tzv. CA SelectsTM, neboli jako úzce 
oborově zaměřené ti�těné se�ity.  

Dnes ale ji� jen klesající počet pamětníků ví, �e přes 
nepřízeň politické a ekonomické situace, jsme měli mo�-
nost se na nástupu počítačových technologií a celém po-
stupném vývoji zpracovávání a zpřístupňování CA podílet 
ve velmi �irokém měřítku. Počátkem sedmdesátých let se 
toti� vytvořila příznivá konstelace zájmu o počítačové 
informační zdroje na straně jedné a skupinou poučených 
chemiků na straně druhé, jeho� výsledkem byl nákup teh-
dy právě uváděné na trh báze dat CA Condensates na mag-
netických páskách. Tak�e u� od r. 1972 bylo mo�né na 
počítačích tehdej�í Ústřední technické základny UVTEIN 
(dne�ní Ministerstvo informatiky) pracovat s touto verzí 
CA, ov�em jen vsádkově na základě předem formulova-
ných dotazů. Přípravu dotazů zaji�ťovala Skupina strojo-
vých re�er�í Ústřední informační slu�by chemie, součást 
Výzkumného ústavu technických a ekonomických infor-
mací chemického průmyslu, která v době své největ�í akti-
vity zpracovávala a rozesílala a� 2800 re�er�í týdně. Počát-
kem osmdesátých let se pak nakupovaly pásky s verzí CA 
Search, tedy u� plná verze záznamů CA a tato praxe trvala 
a� do r. 1992, kdy byl nákup pásek financovaný ze státní-
ho rozpočtu ukončen. Dokonce byl ji� v r. 1979 provozo-
ván �online� přístup, ov�em jen na několika pracovi�tích, 
a to do báze Chemistry Industry Notes (CIN), co� je stále 
existující přidru�ená báze k CA5. Koncem osmdesátých let 
pak u� bylo mo�né pracovat prostřednictvím telefonních 
linek a modemů i s bází CA Search v �ir�ím měřítku. Tak-
�e jsme měli mo�nost plných 20 let vyu�ívat prakticky 
stejné technologie přístupu k informacím CAS jako vyspě-
lé země. Zda a jak tato úroveň přístupu ovlivnila ná� vý-
zkum, mů�e být pochopitelně předmětem diskuse, v ka�-
dém případě jsme měli mo�nost získat praktické zku�enos-
ti s vyu�íváním informací v digitální podobě, co� se nepo-

chybně v následné, u� politicky neovlivněné etapě určitě 
zúročilo.  

 
 

7.  SciFinder® 

 
Bylo by určitě velmi zajímavé zjistit, kolika chemi-

kům je tento pojem v současnosti v�eobecně známý a koli-
ka vůbec nic neříká. Ti �ťastněj�í, kteří u� jeho prostřed-
nictvím mohou s CA pracovat, u� dnes tvrdí, �e si bez něj 
nedovedou práci vůbec představit. V ka�dém případě je to 
dal�í ilustrace, jak si CAS doká�e stále dr�et vedoucí po-
stavení v oblasti vědeckých informací ve zcela obecném 
slova smyslu. Je naprosto logické, �e tak zásadní změna 
�íření vědeckých poznatků, jakou nabízejí počítačové 
a síťové technologie, nemů�e zůstat na úrovni převádění 
stávajících ti�těných zdrojů do digitální podoby, ale musí 
se orientovat na vyu�ití mo�ností, které tyto technologie 
nabízejí. 

SciFinder® je počítačová aplikace, mů�eme říci kli-
ent, který umo�ňuje vysoce efektivním způsobem pracovat 
s excerpovaným materiálem CA, tedy s bibliografickými 
citace, abstrakty, názvy a strukturami sloučenin, ale 
i s jejich reakcemi a celou řadou dal�ích informací, které 
CAS při své činnosti nasbírala6. V jedné aplikaci tak pracu-
jeme se v�emi individuálními a navzájem propojenými 
rejstříky, včetně takových, které v ti�těné podobě neexistují.  

Tato aplikace je koncipována jako maximálně intui-
tivní, neboli umo�ňující pracovat prakticky bez jakýchko-
liv �kolení a manuálů. Budi� konstatováno, �e tak úplně to 
není pravda, ale to u� není ani tak chyba této aplikace, ale 
jen důsledek toho, �e chemie není jednoduchá věda a tudí� 
ani vyhledávání vědeckých informací v tomto vědním 
oboru nemů�e být zcela primitivní. V ka�dém případě není 
na u�ivateli vy�adováno, aby nějak formuloval svůj dotaz 
pomocí logických operátorů a u� vůbec nemusí znát ozna-
čování databázových polí nebo jiných detailů databázové 
struktury. Koncepční dotaz, tedy dotaz, který je formulo-
ván pomocí textových hesel a výrazů, mů�e být zadán 
formou věty v lingvistickém slova smyslu a je ponecháno 
na této aplikaci, aby z ní vytvořila formálně správný dotaz. 
Nejedná se přitom o �ádný postup z oblasti umělé inteli-
gence, ale jen o důslednou aplikaci současných mo�ností 
počítačových technologií, které mohou ze zapsané věty 
(my�lenky) vybrat významově důle�ité termíny, porovnat 
je se svým slovníkem a zkombinovat v�echny logické al-
ternativy současně s algoritmicky zabudovaným po�adav-
kem na blízkost výrazů. Ji� zmíněný Index Guide, který 
umo�ňoval nalezení jedině pou�itých závazných termínů 
a odkazoval na synonyma nebo příbuzné termíny, je jedno-
du�e zabudován do této aplikace evidentně spolu s řadou 
dal�ích nástrojů7. Obdobně jsou sloučeny vzorcové a ná-
zvoslovné rejstříky a propojení s bází CAS REGISTRYSM 
pak nabídne v�echny struktury, které vyhovují jak vzorci, 
tak i názvu a pochopitelně nakreslené strukturně, včetně 
mo�nosti struktury modifikovat a vyhledávat tzv. substruk-
tury, neboli struktury vnořené do slo�itěj�ích struktur. 

 



Chem. Listy 101, 593−628 (2007)                                                                                                                                             Bulletin 

600 

8.  Jaké jsou současné mo�nosti práce 
 s Chemical Abstracts ? 
 
Počítačové technologie nacházely uplatnění nejdříve 

při vlastním zpracovávání primárních informací a teprve 
v poslední době do�lo k jejich aplikaci také na straně u�i-
vatelů, chemiků v laboratořích i průmyslu. Paradoxně ale 
nástup těchto aplikací do určité míry zkomplikoval práci 
s CA v tom smyslu, �e tradiční mo�nost, tj. nav�tívit nej-
bli��í odbornou knihovnu, toti� u� bohu�el nemusí vést 
k cíli. Jaké jsou tedy vlastně současné mo�nosti pracovat 
s CA?  

Předev�ím je nutné si uvědomit, �e i kdy� CAS zpra-
covává primární zdroje v zásadě koncepčně stále stejným 
způsobem, tj. primární dokument nejenom zaznamená jako 
bibliografickou citaci a indexuje jej z hlediska obsahu 
a tématiky, ale také z něho excerpuje studované chemické 
sloučeniny i jejich vzájemné vztahy a v posledních letech 
excerpuje i fyzikálně-chemická data, má dnes daleko vět�í 
mo�nosti, jak takto získaný materiál nabídnout chemikům 
a také je �iroce vyu�ívá. Pro přehlednost je současná na-
bídka sumarizována v tabulce I. 

Z uvedeného přehledu vyplývá nepříjemný závěr, �e 
chemik, který nepracuje na instituci, která některou 
z uvedených forem předplácí (přesněji řečeno, má licenci 
na její vyu�ívání) nebo i zájemce z jiných vědních oborů, 
nemá moc mo�ností na vybranou a mů�e dospět k závěru, 
�e se k tomuto zdroji jednodu�e nedostane. Předplatné 
ti�těných verzí bylo vět�inou ukončeno kolem r. 1997 a� 
1998, tak�e v současné době u� je v na�ich knihovnách 
téměř desetiletá mezera.  Forma CA on CD je formálně 
pokračováním ti�těné verze8 a pokud je realizováno uklá-
dání postupně zasílaných disků na lokální server zpřístup-
ňující data v místní síti včetně knihovny, představuje to 
logické pokračování a přesun od regálů k počítači 
v knihovně nebo na pracovi�ti. Bohu�el, producent od 
r. 2002 striktně upozorňuje na vstupní obrazovce jednotli-
vých ročníků, �e přístup je dovolen jen pracovníkům před-
plácející instituce.  

Elektronické báze dat CA, CAplus® a CAS REGISTRYSM 
jsou v úplné verzi od r. 1907 přístupné v databázovém 
středisku STN International bez jakýchkoliv podobných 
omezení, ov�em podmínkou je otevření u�ivatelského účtu 
na tomto středisku a přistoupení na formu úhrady např. 
fakturou na základě počtu zobrazených odkazů, vzorců 
i zadaných dotazů a doby připojení k těmto bázím. Tato 
forma představuje mimořádně silný nástroj, který umo�ňu-
je maximálně vyu�ít potenciál excerpovaných dat včetně 
i velmi detailních po�adavků. Na druhé straně je ale nutné 
přijmout existenci dotazovacího jazyka, který sice není 
mimořádně slo�itý, ale přece jenom předpokládá určitou 
praxi a rutinu. Proto je tato forma vyu�ívána převá�ně 
největ�ími chemickými koncerny, které zaměstnávají pro-
fesionální re�er�éry s uplatněním předev�ím při patento-
vých re�er�ích. Existuje ale i jednodu��í nástroj, tzv. 
STNEasy, nicméně i zde je jedině mo�ná forma úhrady 
platba podle objemu převzatých informací. 

Konečně ji� zmíněný SciFinder® představuje mimo 
ve�kerou pochybnost téměř ideální nástroj pro práci s CA 
i s chemickými informacemi vůbec. Jeho jedinou nevýho-
dou a problémem je, �e je striktně přístupný jen pracovní-
kům průmyslového výzkumu nebo univerzity, které si 
předplácejí licenční vstup a licenční poplatky jsou mimo-
řádně vysoké. Ceny jsou sdělovány zájemcům na po�ádá-
ní, pro orientaci je mo�né jen uvést, �e je značný rozdíl 
v ceně, kterou platí průmyslový subjekt a univerzita, ale 
i pro tu se základní poplatek pohybuje kolem 1 miliónu 
Kč, a to za jeden současný vstup do systému. Je pravdou, 
�e CAS nabízí značné slevy pro ty univerzity, které posky-
tují jen bakalářskou úroveň (50 %), nejvy��í cena platí pro 
univerzity s PhD programem v chemii a i zde je mo�nost 
vyu�ít tzv. �packages� zvýhodňující několikanásobné pří-
stupy. V ka�dém případě je práce s programem SciFinder® 
velmi nákladná a hlavně pro chemické katedry na víceobo-
rových univerzitách nebo pro men�í chemické průmyslové 
podniky jen tě�ko dostupná.  

Tento přehled současných mo�ností vyu�ívání materi-
álů CA tak není pro ty chemiky, kteří nemají to �těstí, �e 

Tabulka I 
Přehled současných mo�ností vyu�ívání informačních produktů CAS 

Skupiny informačních produktů CAS Mo�nost vyu�ívání 
Ti�těné se�ity, půlroční a pětileté rejstříky, skupiny sekcí  
a specializované se�ity CA Selects 

Tradičně volný přístup v knihovnách, v současné době  
�ádná knihovna v České republice plnou verzi ti�těných CA  
nepředplácí 

Verze na CD-ROM, CA on CD, rejstřík periodik CASSI  
a báze dat regulovaných látek 

Principiální mo�nost ukládání dat na lokální server a zpří-
stupnění v místní síti, od r. 2002 je přístup omezen jen na 
pracovníky předplácející instituce 

Elektronické báze CA,  CAplus® a báze dat REGISTRY 
pokrývající celé období od 1907 

Vzdálený přístup na databázové středisko STN International 
na základě účtu a hesla 

Přístup k celému objemu dat prostřednictím programu  
SciFinder, resp. SciFinder Scholar 

Institucionální přístup pro průmyslové podniky  
nebo univerzity 
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pracují na instituci, která do přístupu k elektronickým 
zdrojům investuje, příli� povzbudivý, co� je bohu�el sku-
tečnost a také předmět stí�ností jak z průmyslového, tak 
i univerzitního prostředí9. Uvá�íme-li na druhé straně sou-
časný objem primárních informací, který je v CAS zpraco-
váván včetně stále stoupající úzké specializace vy�adující 
stejný rozsah znalostí od excerptorů a také stále stoupající 
náklady na produkci bází dat, není se zase a� tak moc co 
divit.  

 
 

9. A co dál ? 
 
Přes nepochybně zcela dominantní postavení v oblasti 

chemických informací je nutné se nad dal�í budoucností 
Chemical Abstracts zamyslet. Hlavní starost představuje 
stále rychlej�í nárůst objemu produkovaných vědeckých 
informací a z toho vyplývající stále stoupající náklady na 
jejich zpracovávání a v konečném výsledku pak cena je-
jich vyu�ívání. Méně viditelná, ale stejně záva�ná je stou-
pající komplexita zveřejňování výsledků výzkumu jdoucí 
do detailů daného problému bezprostředně srozumitelných 
jen úzké skupině přímo zainteresovaných specialistů. To 
pak klade odpovídající nároky na �íři znalostí excerptorů 
a  opět zvy�uje náklady na zpracování primárních zdrojů, 
proto�e velmi důle�itým aspektem produktu, jako je CA, 
je spolehlivost a přesnost zpracovaných materiálů. To jsou 
obecné problémy vět�iny sekundárních zdrojů, ale přede-
v�ím takových, které jsou od počátku zalo�eny na intelek-
tuálním, tedy �ručním� zpracovávání primárních zdrojů. 
A k těm CA určitě patří.  

Zatím se zdá, �e jakékoliv automatizované zpracová-
vání tak komplexních vědeckých informací, jaké jsou ob-
sa�eny v typické publikaci z chemických disciplín, je hud-
bou vzdálené budoucnosti, i kdy� i CAS u� určitě vyu�ívá 
a bude vyu�ívat v�ech postupně dosahovaných úspěchů na 
tomto poli jako více či méně u�itečné nástroje usnadňující 
vlastní lidskou excerpční práci. I kdy� se zdá, �e CA nemá 
v současné době prakticky �ádnou alespoň částečně srov-
natelnou konkurenci, budoucnost závisí předev�ím od 
toho, zda chemický výzkum bude ochoten investovat do 
kvalitních informačních zdrojů stále vy��í finanční pro-
středky. Tak�e se na závěr nabízí otázka pro vě�tce: Budou 
Chemical Abstracts existovat za dal�ích sto let? 
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Institute of Chemical Technology, Prague): Hundred 
Years of Chemical Abstracts � Hundred Years of His-
tory of Chemistry, 1907�2007 

 
The world most important source of chemical infor-

mation, Chemical Abstracts (CA), is celebrating  hundred 
years of its existence. This is undoubtedly a good reason 
for summarizing at least the most important steps and to 
look both back and ahead. To abstract and index most of 
the published results of chemical research has been defi-
nitely the main and crucial role of this service and the ma-
terial collected represents actually compressed history of 
chemical research in the last 100 years.  The CA played 
also an extremely important role in listing and identifica-
tion of all known chemical compounds through a registry 
system resulting in indispensable CAS REGISTRY data-
base, which now approaches 100 million items. Among 
many and sometimes quite difficult decisions, the very 
early orientation on computer technology was the most 
important and this is the  basis for the present unbeatable 
position of CA on the chemical information market. The 
most prestigious product of computer methodology is the 
SciFinder, which is probably the most sophisticated and 
efficient tool for searching scientific information. The only 
complaint is the price of CA, which is unfortunately 
closely related to ever-increasing production of new 
chemical information and to the commitment of CA to 
keep a very high standard of quality of the  information 
products.   

 
 

 
 



Chem. Listy 101, 593−628 (2007)                                                                                                                                             Bulletin 

602 

UPLYNULO 10 LET PLATNOSTI ÚMLUVY O ZÁKAZU CHEMICKÝCH ZBRANÍ  

LADISLAV STŘEDA a MARKÉTA BLÁHOVÁ 
 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Odbor pro kontrolu 
ne�íření zbraní hromadného ničení 
Oddělení pro kontrolu zákazu chemických zbraní, Seno-
vá�né náměstí 9, 110 00 Praha 1 
Marketa.blahova@sujb.cz 

 
 
Mezinárodní společenství vyvinulo značnou iniciativu 

směřující k identifikaci zbraní hromadného ničení, zabrá-
nění jejich vývoje, výroby a �íření do rizikových států. 
V oblasti zákazu chemických zbraní se jedná o Úmluvu 
o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a pou�ití che-
mických zbraní a o jejich zničení (Convention on the Pro-
hibition of the Development, Production, Stockpiling and 
Use of Chemical Weapons and on their Destruction − 
CWC, dále jen Úmluva). Česká republika ulo�ila ratifikač-
ní listiny k Úmluvě do depozitáře v New Yorku dne 
6. března 1996 jako 48. smluvní stát Úmluvy.  

Od vstupu Úmluvy v platnost uplynulo 29. dubna 
leto�ního roku 10 let. Úmluva je prvním komplexním me-
chanismem, který směřuje k likvidaci celé jedné kategorie 
zbraní hromadného ničení a současně stanovuje opatření 
pro kontrolu plnění tohoto závazku. Hlavním cílem Úmlu-
vy, vyjádřeným v její preambuli, je zcela vyloučit v zájmu 
v�eho lidstva mo�nost pou�ití chemických zbraní. Splnění 
tohoto záměru představuje nejen likvidaci stávajících arze-
nálů chemických zbraní a zabránění �íření chemických 
zbraní resp. komponent pro jejich výrobu, ale současně 
předpokládá vytvoření účinného systému, který pomů�e 
státům chránit se v situacích, kdy by přes ve�keré úsilí 
o zákaz chemických zbraní byly tyto zbraně pou�ity.  

Úmluva v současnosti zahrnuje 182 smluvních států, 
dal�ích 6 států (Bahamy, Kongo, Dominikánská republika, 
Guinea-Bissau, Izrael, Myanmar) úmluvu podepsalo, ale 
dosud neratifikovalo a 8 států zatím Úmluvu nepodepsalo 
(Angola, Korejská lidově demokratická republika, Egypt, 
Irák, Libanon, Somálsko, Syrská arabská republika). Dů-
vodem dosavadního nepřistoupení některých z těchto států 
jsou mj. finanční náklady spojené s členstvím v Organizaci 
pro zákaz chemických zbraní, u některých jiných států 
v�ak panuje nejistota ohledně jejich mo�ného vlastnictví 
chemických zbraní. 

Úmluva stanoví pro smluvní státy obecný zákaz vý-
voje, výroby, jiného způsobu nabývání, hromadění nebo 
přechovávání chemických zbraní, jejich pou�ití a podílení 
se na vojenských přípravách pou�ití chemických zbraní. 
Smluvní státy rovně� nesmí jakýmkoliv způsobem nikomu 
pomáhat, ani jej podporovat či navádět k jakékoli činnosti, 
které Úmluva zakazuje. Zákaz se rovně� vztahuje na pou-
�ití chemických prostředků určených pro potlačování ne-
pokojů (tj. např. drá�divé a zneschopňující látky) jako 

metody vedení války. Vedle zákazů Úmluva pro smluvní 
státy stanoví, které vlastní zásoby chemických zbraní nebo 
objekty pro jejich výrobu, povinnost tyto zásoby, resp. 
objekty zlikvidovat. 

Ochrana před nebezpečím mo�ného pou�ití chemic-
kých zbraní by nebyla úplná, kdyby spočívala pouze 
v likvidaci stávajících zásob tohoto druhu zbraní. Chemic-
ký průmysl po celém světě denně produkuje velké mno�-
ství chemických látek, z nich� některé by mohly být poten-
ciálně pou�ity k výrobě chemických zbraní. Z tohoto dů-
vodu Úmluva rovně� upravuje verifikační mechanismy 
zaměřené na kontrolu aktivit v rámci chemického průmys-
lu, které nejsou zakázány, aby se zamezilo případnému 
zneu�ití relevantních chemických látek. 

V�echny smluvní státy Úmluvy, jako�to její adresáti, 
mají povinnost včlenit do svých národních právních řádů 
po�adavky, které z Úmluvy vyplývají. To se týká přede-
v�ím zákazu činností zakázaných Úmluvou pro fyzické 
a právnické osoby spadající pod jurisdikci dotčeného státu, 
a dále úpravy odpovídajících sankcí za případná poru�ení 
tohoto zákazu. Pro implementaci Úmluvy na národní úrov-
ni mají smluvní státy povinnost zřídit tzv. národní úřady, 
které jsou koordinačními místy pro činnosti vztahující se 
k cílům Úmluvy.  

I přes pokročilé verifikační mechanismy a záruky, 
které Úmluva poskytuje, nelze samozřejmě vyloučit ne-
bezpečí pou�ití chemických zbraní. Za tímto účelem 
Úmluva podporuje vývoj národních programů ochrany 
a pomoci a stanoví postup při skutečném ohro�ení či napa-
dení smluvního státu chemickými zbraněmi. 

Pro implementaci po�adavků vyplývajících z Úmluvy 
byla vytvořena Organizace pro zákaz chemických zbraní 
se sídlem v Haagu (Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons, dále OPCW).  Úkolem OPCW je pře-
dev�ím monitorování a verifikace likvidace existujících 
zásob chemických zbraní a objektů pro jejich výrobu 
a kontrola ne�íření chemických zbraní zahrnující monito-
ring chemického průmyslu včetně přeshraničního pohybu 
chemických látek, které jsou z hlediska Úmluvy relevant-
ní. Dal�ími oblastmi činnosti OPCW je koordinace ochra-
ny před nebezpečím pou�ití chemických zbraní a meziná-
rodní spolupráce v rámci vyu�ívání chemického průmyslu 
pro mírové účely.  

Hlavním orgánem OPCW, podobně jako u jiných 
verifikačních re�imů mezinárodních smluv, je Konference 
smluvních států, je� je oprávněna přijímat v�echna důle�itá 
rozhodnutí týkající se procesu implementace Úmluvy. 
Konference se koná pravidelně jednou ročně, jejími členy 
jsou v�echny smluvní státy Úmluvy. Vedle toho Úmluva 
rovně� stanoví povinnost svolání zvlá�tního zasedání kon-
ference v pravidelných dlouhodoběj�ích intervalech za 
účelem zhodnocení dosavadní implementace jejich po�a-
davků.  
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Výkonná rada je exekutivním orgánem OPCW. Sestá-
vá ze 41 smluvních států, které jsou do ní voleny na bázi 
regionálního zastoupení na dobu 2 let. Výkonná rada přijí-
má rozhodnutí a doporučení, které předává ke schválení 
Konferenci smluvních států. 

Technický sekretariát uskutečňuje kontrolní opatření 
stanovená Úmluvou, pomáhá Konferenci a Výkonné radě 
při plnění jejich funkcí, a plní dal�í úkoly, které pro něho 
vyplývají z Úmluvy, nebo kterými ho Konference, případ-
ně Výkonná rada pověří. Má cca 500 pracovníků a v jeho 
čele stojí generální ředitel. 

Za 10 let od svého vstupu v platnost byla v rámci 
Úmluvy dosa�ena řada pozitivních výsledků. Z celkově 
deklarovaných 71 330 tun bojových chemických látek 
obsa�ených v 8,67 mil kusů munice a zásobnících bylo 
dosud zlikvidováno celkem 22 638 tun bojových chemic-
kých látek a 2,73 mil. kusů chemické munice a velkoobje-
mových zásobníků. V�ech 65 objektů pro výrobu chemic-
kých zbraní bylo uzavřeno a podléhá přísnému verifikační-
mu re�imu. Bylo zlikvidováno celkem 42 objektů, 19 ob-
jektů pro výrobu chemických zbraní bylo certifikováno 
jako konvertované na objekty pro mírové účely. 

Přes určitý pokrok v této oblasti je nutno konstatovat, 
�e základní pilíř a cíl Úmluvy, tj. likvidace chemických 
zbraní a objektů pro jejich výrobu do roku 2007, zatím 
nebyl splněn. V�ech 6 států, vlastnících chemické zbraně, 
po�ádalo o prodlou�ení termínu na jejich likvidaci, (Ruská 

federace a Spojené státy americké do 29. dubna 2012). 
11. Konference smluvních států Organizace pro zákaz 
chemických zbraní v prosinci 2006 toto prodlou�ení lhůty 
schválila. Zůstává ale otázkou, zda i toto prodlou�ení bude 
dostatečné a v roce 2012 budou ve�keré chemické zbraně 
zlikvidovány.  

Značná pozornost je v rámci implementace Úmluvy 
věnována problematice kontroly ne�íření chemických 
zbraní. Smluvní státy Úmluvy deklarovaly celkem 6346 
objektů chemického a farmaceutického průmyslu, které 
buď nakládají s chemickými látkami podle seznamů 
Úmluvy, nebo vyrábějí určité organické chemické látky. 
Inspektoři technického sekretariátu Organizace pro zákaz 
chemických zbraní uskutečnili v této oblasti dosud celkem 
2876 inspekcí na 1052 deklarovaných místech.  

Přes problémy, před kterými Organizace pro zákaz 
chemických zbraní nyní stojí, lze konstatovat, �e chemické 
odzbrojení je v současné době jediným, úspě�ně probíhají-
cím procesem z hlediska likvidace zbraní hromadného 
ničení. Urychlení procesu likvidace chemických zbraní 
bude pochopitelně i nadále patřit mezi hlavní úkoly této 
organizace. Pro dosa�ení stavu úplného chemického od-
zbrojení je nezbytné dosáhnout i plné univerzality Úmlu-
vy, přistoupení v�ech států, které tak dosud neučinily. Jedi-
ně tím, �e v�echny státy světa budou podrobeny účinné 
mezinárodní kontrole, lze dosáhnout, �e proces chemické-
ho odzbrojení bude naplněn. 
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národní konference didaktiků chemie se konala v polovině 
září 2005 na Katedře chemie Pedagogické fakulty Univer-
zity Hradec Králové.  

V červnu 2006 byla uspořádána Přírodovědeckou 
fakultou Ostravské univerzity mezinárodní konference 
Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního 
vzdělávání učitelů chemie, které se účastnilo 75 pracovní-
ků z České republiky, Slovenska a Polska. Dal�í význam-
nou akcí byla na�e aktivní spoluúčast na 58. sjezdu che-
mických společností v sekci Výuka, informatika a historie 
chemie, pořádaným v září 2006 v Ústí n. Labem a meziná-
rodní seminář Soudobé trendy v chemickém vzdělávání, 
který v září pořádala Pedagogická fakulta UHK v Hradci 
Králové. V říjnu 2006 se uskutečnila v Donovalech mezi-
národní konference na téma Současnost a perspektivy di-
daktiky chemie, kterou organizovala Přírodovědecká fakul-
ta UMB v Banské Bystrici. Účastnilo se jí téměř 60 pra-
covníků z České republiky, Slovenska a Polska.   

V letech 2004�2006 bylo zorganizováno celkem �est 
seminářů pro v�echny zájemce z odborné skupiny na tato 
témata: Člověk a příroda − rámcové vzdělávací programy 
(duben 2004), Počítačové modelování ve výuce chemie 
(prosinec 2004), Práce studentů jako inspirace pro vyuču-
jící chemie (květen 2005), Člověk a příroda − rámcové 
vzdělávací programy pro střední �koly (listopad 2005), 
�kolní chemické pokusy � nově a netradičně (květen 2006) 
a �VP v praxi � nové přístupy, nápady a zku�enosti 
(prosinec 2006). 

K nejvýznamněj�ím zahraničním akcím r. 2004 patři-
lo nepochybně 11. celosvětové sympozium Mezinárodní 
organizace pro přírodovědné vzdělávání (IOSTE), které se 
konalo na konci července v Lublinu (Polsko), 18. celosvě-
tová konference organizace IUPAC o chemickém vzdělá-
vání v srpnu v Istanbulu (Turecko) a 7. Evropská konfe-
rence o výzkumu v chemickém vzdělávání (ECRISE) 
a 3. Evropská konference o chemickém vzdělávání 
(ECCE). Konference pořádala na konci srpna 2004 Uni-
verzita Ljubljana spolu s Divizí chemického vzdělávání 
FECS v  Ljubljani (Slovinsko). Byly spojeny s výročním 
zasedáním Divize chemického vzdělávání. Konferencí se 
účastnilo více ne� 100 odborníků z 20 zemí. Konferencí 
i zasedání Divize se účastnila prof. Čtrnáctová jako zástup-
ce ČR a místopředseda Divize pro střední a východní Ev-
ropu.   

Mezi nejvýznamněj�í akce r. 2005 patřila evropská 
konference European Variety in Chemistry Education, 
pořádaná v červenci 2005  Jagiellonian University a Divizí 
chemického vzdělávání EuCheMS (dříve FECS) 
v Krakově (Polsko), její� součástí bylo také výroční zase-
dání Divize pro chemické vzdělávání. Dal�í významnou 
akcí byla 5. konference evropské asociace pro výzkum 
v přírodovědném vzdělávání (ESERA), kterou pořádala 
v  srpnu 2005 Univerzita v Barceloně (�panělsko). Konfe-
rence se účastnilo více ne� 350 odborníků z 35 zemí. 

Ze �ivota chemických společností 

Odborná skupina pro chemické vzdělávání 
České společnosti chemické v období 2004−2006 
 

Odborná skupina pro chemické vzdělávání ČSCH se 
v letech 2004−2006 aktivně podílela na dění v oblasti che-
mického vzdělávání u nás i v zahraničí. Jeji práci řídil 
a koordinoval do konce r. 2005 výbor skupiny, zvolený ve 
volbách r. 2002. V r. 2005 skončilo jeho čtyřleté volební 
období, a proto byly zorganizovány v průběhu dubna 2006 
korespondenční volby nového výboru odborné skupiny, 
kterých se účastnilo asi 30 % členů skupiny. Členy výboru 
byli zvoleni (v pořadí podle počtu hlasů): prof. Čtrnáctová 
(UK PřF), prof. Bílek (UHK PedF), doc. Banýr (UK 
PedF), prof. Bene� (UK PedF), prof. Kolář (UHK PedF), 
doc. Solárová (OU PřF), doc. Klečková (UP PřF), dr. Ko-
loros (G Tábor), dr. Lichtenberg (G Č. Budějovice), 
dr. Sirotek (ZČU PedF) a dr. �ibor  (MU PedF). Předsed-
kyní výboru byla zvolena prof. Čtrnáctová, místopředse-
dou prof. Bílek a tajemníkem doc. Banýr. Vzhledem 
k nenadálému úmrtí doc. Banýra  na podzim r. 2006 byl na 
jeho místo člena výboru kooptován prof. Li�ka (UK PedF), 
novým tajemníkem výboru byl zvolen dr. Sirotek.  

Nový výbor navázal na činnost skupiny v předchozím 
období. Pozornost zaměřil na rozvoj chemického vzdělá-
vání na v�ech jeho úrovních, počínaje 1. a 2. stupněm zá-
kladní �koly, přes výuku chemie na v�ech typech středních 
�kol, vysoko�kolskou výuku chemie a chemické vzdělává-
ní pro dospělé odborníky (kurzy pro vyučující chemie) 
i laiky (předná�ky pro veřejnost, Univerzita 3. věku aj.).   

Mezi nejdůle�itěj�í akce, na jejich� pořádání se od-
borná skupina podílela, patřila v r. 2004 mezinárodní kon-
ference Aktuální stav a vývojové trendy ve vyučování che-
mie, kterou v květnu pořádala Přírodovědecká fakulta Uni-
verzity Komenského v Bratislavě. Jednání konference se 
účastnilo více ne� 60 pracovníků z České republiky, Slo-
venska a Polska. Na přelomu června a července se konal 
Mezinárodní seminář didaktiků chemie, který pořádala 
Pedagogická fakulta MU Brno.  Byl zaměřen předev�ím na 
problematiku připravovaných rámcových vzdělávacích 
programů.  Semináře se účastnilo cca 40 pracovníků 
z České republiky a Slovenska. Zajímavé bylo také jednání 
sekce Chemické vzdělávání, chemická informatika a histo-
rie chemie na 56. sjezdu chemických společností, který se 
konal v září na TU v Ostravě a mezinárodní seminář Vyu-
�ití počítačů ve výuce chemie, který v září pořádala Peda-
gogická fakulta Univerzity Hradec Králové. 

V květnu 2005 se uskutečnila ve Smolenicích meziná-
rodní konference Aktuální stav a vývojové trendy ve vyučo-
vání chemie, kterou organizovala Pedagogická fakulta 
Trnavské univerzity. Účastnilo se jí téměř 80 pracovníků 
z České republiky, Slovenska a Polska. Na 57. sjezdu che-
mických společností, který se konal na počátku září 2005 
ve Vysokých Tatrách, aktivně působila sekce Chemické 
vzdělávání, chemická informatika a historie chemie.  Mezi-
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Nejvýznamněj�í zahraniční akcí r. 2006 bylo 12. celo-
světové sympozium Mezinárodní organizace pro přírodo-
vědné vzdělávání (IOSTE), které se konalo na přelomu 
července a srpna v Penangu (Malajsie) a 1. Evropský che-
mický kongres, který probíhal na konci srpna v Budape�ti 
(Maďarsko). Ka�dé z těchto akcí se účastnilo více ne� 300 
osob z 50 zemí světa. Na začátku září se pak konala 
v Budape�ti 8. Evropská konference o výzkumu 
v chemickém vzdělávání (ECRISE), na ní� navázalo výroč-
ní zasedání Divize chemického vzdělávání EuCheMS. 
Zasedání se účastnila prof. Čtrnáctová jako zástupce ČR 
a místopředseda Divize pro střední a východní Evropu 
a informovala zde mj. o připravované konferenci EURO-
VARIETY  Praha 2007.   

V letech 2004�2006  pokračovala spolupráce odborné 
skupiny a vysokých �kol, kde byla pozornost zaměřena 
předev�ím na realizaci třístupňového učitelského studia 
chemie na přírodovědeckých a pedagogických fakultách, 
a to studia bakalářského, magisterského i doktorského. 
Doktorské studium Vzdělávání v chemii, akreditované od 
podzimu 2003 na PřF UK, bylo zahájeno ve �k. r. 2004/05. 
V současnosti studuje v 1.−3. ročníku studia 36 studentů.  

Pokračovala také spolupráce s rezortními ústavy 
M�MT ČR � VÚP, NÚOV a ÚIV-CERMAT. Členové 
skupiny se podíleli na přípravě nových vzdělávacích pro-
gramů i maturitních zkou�ek. Organizovali a vedli před-
ná�ky a semináře dal�ího vzdělávání učitelů chemie Z� 
a S� v rámci aktivit vysokých �kol, pedagogických center 
nebo projektů ESF EU.  

V průběhu roků 2004�2006  byl ukončen 40. ročník 
chemické olympiády (CHO), proběhl 41. a 42. ročník  
CHO a byl zahájen 43. ročník CHO. Členové odborné 
skupiny se podíleli na přípravě úloh v�ech kategorií CHO, 
na realizaci obvodních a oblastních kol olympiády i na 
přípravě a organizaci celostátního kola kategorie A a E ve 
Zlíně (2004), v Pardubicích (2005) a v Praze (2006). Nejú-
spě�něj�í studenti se účastnili  36. ročníku Mezinárodní  
chemické olympiády (MCHO) v r. 2004 v SRN, 37. roční-
ku MCHO v r. 2005 v Thajsku a 38. ročníku MCHO 
v Ji�ní Korei.  

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 o chemické vzdě-
lávání z řad členů ČSCH. 

Hana Čtrnáctová 
 
 
Sjezd maďarských chemiků a oslava  
100. výročí vzniku Maďarské chemické  
společnosti 

 
   Ve dnech 29. 5 − 1. 6. 2007 se konal sjezd Maďar-

ské chemické společnosti (MCS) spojený s oslavou 100. 
výročí jejího zalo�ení. Sjezdová jednání probíhala 
v příjemném prostředí lázeňského města  Sopron 
v kongresovém centru Ference Liszta a účastnilo se jej 
více ne� 700 domácích chemiků a 80 zahraničních účastní-

ků. Po úvodním projevu odstupujícího předsedy prof. Ala-
jose Kálmána následovaly zdravice reprezentantů pozva-
ných zahraničních chemických společností (Americké, 
České, Finské, Rakouské, Slovenské a Slovinské chemické 
společnosti) a prezidenta Evropské asociace pro chemii 
a molekulární vědy prof. Giovanni Natileho. Zdravice, 
které byly organizátorům zaslány v anglickém jazyce, byly 
rovně� přelo�eny do maďar�tiny a jsou součástí Sborníku 
sjezdu. Předsedovi MCS A. Kálmánovi jsem kromě zdra-
vice ČSCH předala pamětní medaili UP jako ocenění pří-
spěvku tohoto významného krystalografického chemika 
k rozvoji maďarsko-českých vztahů. Zlatou medailí oceni-
la vědeckou činnost prof. Kálmána Slovenská chemická 
společnost. Medaili předal předseda SCS Viktor Milata. Po 
této části byla předsedou MCS předána ocenění řadě ma-
ďarských chemiků a studentům středních �kol reprezentu-
jících maďarskou chemii na národních a mezinárodních 
kolech chemických olympiád. Pro nás bylo překvapením, 
jak studium chemie je pro maďarskou mláde� zajímavým 
a přita�livým oborem. Sjezd byl sponzorován významnými 
maďarskými a mezinárodními společnostmi jako např. 
MOL, Guedon-Richter, Sanofi-Aventis, Sigma-Aldrich, 
Merck a dal�í. Zástupci těchto firem se rovně� účastnili 
slavnostního zahájení. Prvním plenárním předná�ejícím 
byl prof. Attila Pavláth a tématem byly perspektivy získá-
vání energie z alternativních zdrojů. Předná�ející se zamě-
řil zejména na řízené řetězové jaderné reakce a budoucnost 
tohoto zdroje energie. Po přestávce druhý předná�ející � 
Gyorgy Fráter hovořil na téma pokroků v kosmetické che-
mii, v oboru, ve kterém maďarská chemie má významné 
postavení v Evropě. První den sjezdu byl zakončen setká-
ním v�ech účastníků v hotelu Sopron. Zde jsem se setkala  
s kandidátem na funkci předsedy MCS prof. Peterem Ma-
tyusem ze Semmelweisovy univerzity, který potvrdil zá-
jem MCS o roz�íření spolupráce předev�ím v práci 
s mladými chemiky. Jednání se účastnil za ČSCH také 
prof. V. �imánek. Vlastní konference pokračovala dal�í 
dny jednáním v 5 sekcích. Počtem předná�ek a plakáto-
vých sdělení byla největ�í sekcí analytická chemie, její� 

Česko-slovenská delegace 
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součástí byla 1. Česko-Maďarsko-Polsko-Slovenská ter-
moanalytická konference. Dal�ími sekcemi byla sekce 
spektrálních metod, organické a farmaceutické chemie, 
historie chemie a chemické výroby a varia. Sborník sjezdu 
je k dispozici na sekretariátu ČSCH, Novotného lávka 5. 

Informačně cenný je seznam přihlá�ených s adresami je-
jich pracovi�ť včetně elektronické adresy. 

Účast zástupců ČSCH byla podpořena projektem 
M�MT INGO LA 277. 

Jitka Ulrichová  

Zprávy 

Nové slu�by elektronického vydání Chemických 
listů 
 

Jak vyplývá ze statistik náv�těvnosti webových strá-
nek Chemických listů, plní tyto v poslední době předev�ím 
funkci portálu pro přístup k elektronickému vydání časopi-
su. V nedávné době do�lo ke dvěma změnám, které ačko-
liv nemusí být na první pohled patrné, podstatně roz�iřují 
nabízené slu�by v této oblasti. 

První změnou, kterou jistě ocení �ir�í paleta čtenářů, 
byla změna slu�by pou�ívané pro indexaci a prohledávání 
stránek z v poslední době ji� nevyhovujících �Atomz.com� 
na �Google Custom Search�. Pro náv�těvníka pokou�ející-
ho se o plnotextové vyhledávání na webu Chemických 
listů to neznamená �ádný rozdíl v tom, jak bude dotaz 
zadávat, bude v�ak jistě velmi mile překvapen, �e se ve 
výsledcích objeví skutečně relevantní dokumenty, a to 
včetně dokumentů PDF, které dříve nebyly vůbec indexo-
vány. To v praxi znamená, �e je mo�né prohledávat obsah 
v�ech plných textů článků uveřejněných v Chemických 
listech od roku 2000 (plné texty článků star�ích ročníků 
jsou skenované a neumo�ňují indexaci).    

Druhou novinkou je zavedení tzv. RSS (Really Sim-
ple Syndication) zdroje. U�ivatelé se mohou k tomuto 
zdroji přihlásit prostřednictvím zvlá�tního programu � tzv. 
RSS čtečky, která potom u�ivatele informuje v�dy, kdy� 
na webu zdroje dojde k nějaké změně, bez toho, aby u�iva-
tel musel tento web periodicky nav�těvovat. RSS zdroj 
Chemických listů zahrnuje předev�ím upozornění na vyjití 
nového čísla. Odkaz pro přihlá�ení ke zdroji lze nalézt na 
stránkách vlevo dole v sekci �Různé�, moderní prohlí�eče 
jej v�ak nabídnou jako typickou oran�ovou ikonku ve 
svém adresním řádku. Více informací o RSS technologii a 
čtečkách lze nalézt např. na URL http://cs.wikipedia.org/
wiki/RSS. 

Petr Zámostný 
 

 
Ivan Sedlák oceněn cenou Zlatý Ámos 

 
�Studente, a� půjde� někam s dívkou, tak nenápadně 

zaveď hovor na téma odparka a u�ij odborné terminologie. 
Jistě ji oslní�.�   

Ing. Ivan Sedlák, *1926  
 
Datum jeho narození vypovídá o tom, �e za�il několik 

politických re�imů a také v�echny na�e prezidenty; odbor-

nost chemika zase o tom, �e byl svědkem i účastníkem 
bouřlivého vývoje svého oboru, jen� se za posledních pa-
desát let výrazně proměnil. Polovinu svého �ivota pro�il 
jako učitel odborných předmětů na Střední průmyslové 
�kole chemické (dnes MS�CH) v Praze. Tak dlouhá doba 
svědčí nejen o neutuchajícím entuziasmu a zápalu pro 
pedagogickou činnost, ale také o velkém nadhledu, pocho-
pení pro studenty a porozumění pro jejich názory. 

Dá se říci, �e značná část posledních čtyř generací 
chemiků v na�em státě se s I. Sedlákem setkala. Mnohé 
z nich učil na střední �kole � jeho �áci dnes pracují nejen 
jako odborníci v chemických provozech či jako učitelé na 
domovské �kole (včetně jejího ředitele), ale působí i na 
V�CHT nebo ve výzkumných ústavech. Ti, kteří se s ním 
nepotkali tváří v tvář, jistě znají odborné učebnice, na je-
jich� vzniku se autorsky podílel � na té poslední před dvě-
ma lety.  

Na výraznou a charismatickou osobnost I. Sedláka 
bývalí studenti jistě nezapomněli, v�dyť ho ve �kole při 
různých příle�itostech nav�těvují. O tom, �e není nemo�né 
� byť nesmírně tě�ké − být současně učitelem náročným 
i uznávaným a oblíbeným i mezi současnými studenty, 
svědčí jednoznačně to, �e právě oni ho přihlásili do ankety 
Zlatý Ámos. Z nominačního dopisu, jeho� autorem je 
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O. Soukup, se například dozvíme, �e �na první pohled 
postar�í pán je i přes svůj po�ehnaný věk neustále plný 
elánu. Potkáte-li profesora Sedláka na chodbě, na rozdíl 
od některých kantorů, kteří na pozdrav odpoví neurčitým 
zamručením nebo neodpoví vůbec, se jeho tvář rozzáří, 
objeví se úsměv takřka od ucha k uchu a veselým tónem 
vám odpoví. Jakékoli setkání s ním vás naplní optimismem.  

V�dy je pečlivě upravený. Toté� vy�aduje i od nás. 
Například pro neurovnaný límeček u laboratorního plá�tě 
nechává studenty klidně i přeru�it práci. Jeho vystupování 
je jisté, v�dy je ochotný kdykoli pomoci a své bohaté zku�e-
nosti rozdává plnými hrstmi. � je velmi oblíbený jak mezi 
studenty, tak mezi profesory. Jeho teoretické znalosti 
i zručnost v laboratořích jdou mnohým příkladem. A kdyby 
byl skutečně člověk tak starý, jak se cítí, tak bych řekl, �e 
profesor Sedlák by byl tak v Kristových letech.� 

Snaha zprostředkovat studentům učivo co nejkom-
plexněji v souvislosti obecnými přírodními zákonitostmi 
jsou důvodem vysokých nároků na �áky, je� někteří jen 
obtí�ně vstřebávají. Jistě v�ak oceňují jak hluboké znalosti 
v oboru, tak schopnost bezprostředně reagovat na nečeka-
né situace a komentovat je originálními postřehy. Mnohé 
z jeho výroků se staly přímo okřídlenými rčeními mezi 
chemiky a stojí za krátké připomenutí: �Jsme tu (ve �kole) 
jako v reaktoru. Vy tady reagujete, ale někdo ne. A tak 
tady zůstane o rok déle, aby doreagoval.� � �Řízená ab-
sence: student, jen� ví, �e bude zkou�en, chybí.� 

 Správné dávkování v�ech přísad, reagencií a kataly-
zátorů, jako je trpělivost, nadhled, pochopení, humor, od-
borné znalosti, důslednost a zku�enost, způsobilo ojedině-
lou reakci, jejím� výsledkem je unikátní sloučenina vysoké 
odborné úrovně a obliby mezi �áky: tedy udělení dvou 
zdánlivě protichůdných cen jedné osobě. Ing. Ivan Sedlák 
získal cenu Zlatý Ámos 2007 udělovanou odbornou poro-
tou a cenu Zlatý Ámos Sympaťák. Laureát tento titul získá 
podle počtu zaslaných SMS zpráv � a těch bylo více ne� 
4000. 

A nesmíme zapomenout na jednu z nejdůle�itěj�ích 
přísad � skromnost. Nejlep�ím dokladem je bezprostřední 
reakce I. Sedláka na ocenění: �Nemyslím, �e bych si to 
zaslou�il. Ostatní učitelé byli mnohem lep�í ne� já. 
Z vítězství mám ale moc velkou radost.� 

Jana Kopti�ová 
 

 
Na internetu vznikla  
unikátní databanka zpráv 
o přírodních vědách 
 

Na jednom místě mohou zájemci najít zprá-
vy o přírodních vědách. Ojedinělé interne-
tové středisko spustil v uplynulých dnech 
tým projektu Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci Medializace 

vědy (MedVěd). Do aktivity se doposud zapojila vět�ina 
českých vysokých �kol, na kterých lze studovat exaktní 
obory. 

Speciální webová stránka nazvaná Tiskové středisko 
vědy je dostupná na adrese www.projektmedved.eu/
stredisko. Cílem je poskytnout odborné i laické veřejnosti 
komplexní soubor zpráv z vědeckého prostředí. Kromě 
devatenácti vysokých �kol jsme oslovili také čtyřicet vý-
zkumných ústavů a navazování kontaktů bude pokračovat 
i nadále. Vět�ina z oslovených institucí spolupráci přivítala 
a pravidelně zasílá do systému zprávy a výstupy z vý-
zkumů. Středisko je primárně určeno vědcům a noviná-
řům. Na stránkách budou moci výzkumníci prezentovat 
vlastní úspěchy, prostor je ale např. i pro pozvánky na 
zajímavé akce a setkání s odborníky. Aktivita by měla 
zlep�it mo�nosti, jak prezentovat vědu v médiích. Doufá-
me, �e se středisko stane hojně nav�těvovanou stránkou, ze 
které novináři začnou čerpat informace pro dal�í zpracová-
ní. 

V�echny zprávy, které budou administrátoři přijímat 
na adrese veda@projektmedved.eu, se nejpozději do dvou 
dnů objeví v systému. Náv�těvník střediska bude moci číst 
zprávy od nejnověj�ích po nejstar�í, vyhledávat je podle 
jednotlivých slov v textu nebo najít potřebné materiály 
podle kategorie (např. Věda v praxi, Ocenění), oboru 
(např. Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biolo-
gie a ekologie) nebo regionu (14 krajů ČR). Cílem je snad-
ná orientace ve velkém mno�ství informací. Nabídneme 
i kontakt na autora zprávy, povět�inou na tiskového mluvčí 
příslu�né instituce. 

Cílem projektu MedVěd je zpopularizovat chemii, 
fyziku a matematiku nejen mezi �koláky, ale i u �iroké 
veřejnosti. Naplánované aktivity, mezi ně� patří např. roz-
hovory s předními českými vědci či Univerzita dětského 
věku, by měly do konce roku 2008 ukázat, �e přírodověd-
né obory znamenají dobrou �anci pro uplatnění v praxi, 
jsou zajímavé a neprávem stojí stranou pozornosti. Projekt 
by měl podle vedoucího projektového týmu a děkana Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
Juraje �evčíka napomoci k překonání komunikační bariéry 
mezi vědeckými a výzkumnými pracovi�ti na jedné straně 
a médii na straně druhé. Problematikou se v námi zamý�le-
né �íři dosud nikdo v České republice nezabýval. Současná 
situace stavu studentů přírodovědeckých fakult a jejich 
následného přechodu do oblasti vědy a výzkumu a souvi-
sející pedagogické činnosti je poznamenána déletrvajícím 
úbytkem zájemců o tyto oblasti. Studenti středních �kol při 
rozhodování o svém vysoko�kolském studiu často dávají 
přednost ekonomickým či humanitním směrům, neboť tyto 
mají buď jednoznačné perspektivy z hlediska uplatnění na 
pracovním trhu a finančního ocenění, anebo jim je dáván 
�iroký a pozitivní prostor v médiích. To zvy�uje jejich 
důvěryhodnost a reputaci v povědomí veřejnosti a činí je 
pro mladé lidi velmi atraktivní. Tento stav je způsoben 
směřováním společnosti v posledních 15 letech, jejím od-
klonem od exaktních disciplín a orientací na vý�e zmíněné 
oblasti. Dal�ím problémem je odchod absolventů přírodo-
vědeckých fakult do oborů, které s jejich předchozím stu-
diem souvisejí málo nebo vůbec, a tím i následné znehod-
nocení jejich dosa�ené kvalifikace. Projekt MedVěd ře�í 
danou problematiku na třech úrovních. Úroveň interaktivní 
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zahrnuje účast vý�e uvedených cílových skupin na akcích 
prezentujících vědecké obory a výzkum v rámci různých 
podmínek, přístupů, pohledů a organizačního prostředí. 
Úroveň výzkumná pak zahrnuje sociologické průzkumy, 
jejich analýzy, diskuse o mo�ných ře�eních a opatřeních, 
specializované semináře a následné prezentování výsled-

ků. Úroveň mediální zahrnuje počáteční a závěrečný moni-
toring tisku, mediální prezentaci v�ech aktivit zastře�ených 
projektem, aktivní zapojení médií do projektu a související 
mediální servis.  

Mgr. Miroslav Grass 
tiskový mluvčí projektu Medializace vědy 

grass@projektmedved.eu 
 

Střípky a klípky o světových chemicích  

Mnoho kulatých ��estkových� výročí, aneb dvorní rada prof. Karel Preis  
a Chemické listy 

V leto�ním roce uplynulo přesně 130 let od chvíle, 
kdy začala vycházet první čísla prvního ročníku přímého 
předchůdce na�eho časopisu, toti� Listů chemických. To je 
samozřejmě důvod k oslavě nebo alespoň k napsání člán-
ku. Nicméně největ�í kumulace kulatých výročí s na�ím 
časopisem spojených nastala ji� vloni, co� bohu�el pro�lo 
bez velkého zájmu. Pokusím se tedy věc s malým zpo�dě-
ním napravit a připomenout tu magickou �estku 
v letopočtech. 

Předev�ím: v roce 1846, tedy před 161 lety, se narodil 
Karel Preis, budoucí profesor pra�ské techniky, jeden 
z koryfejů nově se ustavující české chemické vědy a zakla-
datel Listů chemických. Před 131 lety, v době kdy mu bylo 
pouhých 30 let, vydal v září první číslo tohoto časopisu 
vůbec, tehdy ov�em evidované jako jakýsi �nultý� ročník, 
z čeho� plyne ona datovací nejednoznačnost.  

Dal�í důle�itou ��estkou� v na�em přehledu je rok 
1906, kdy do�lo k přejmenování Listů chemických, a to 
pouhou přesmyčkou na Chemické listy.  

Důle�ité �estkové datum je také rok 1916, kdy Karel 
Preis, ji� jako vá�ený profesor a nositel řady titulů a vy-
znamenání z nejvy��ích míst mocnářství, zemřel − ve 
svých sedmdesáti letech.  

�estkovou řadu uzavřeme rokem 1946, kdy � po krát-

ké pauze (1944−1945) vynucené okupací − bylo obnoveno 
vydávání na�eho časopisu. 

Zalo�ení a počáteční existence tohoto základního 
pojítka české chemické komunity je tedy neoddělitelně 
spojena se jménem prof. Preise. Bylo by proto mo�ná u�i-
tečné zde připomenout, k jakým objevům a událostem ve 
vědě a technice za jeho �ivota do�lo u nás i ve světě. Ka�-
dá z následujících, víceméně náhodně vybraných polo�ek 
by si zaslou�ila podrobněj�ího rozvedení, zde ale jde pou-
ze o orientaci v čase: 

V roce jeho narození byl objeven �nitro-
glycerin� (správněji glycerintrinitrát). O čtyři roky později, 
na popud J. J. Berzelia, se teprve začaly v�eobecně pou�í-
vat písmenové symboly prvků. Rokem 1855 je datován 
objev prvních syntetických anilinových barev (William 
Perkin). V roce 1858 byl J. W. Hyattem připraven první 
syntetický plast � celuloid. O rok později G. R. Kirchhoff 
a R. W. Bunsen popsali první atomová spektra některých 
prvků. Roku 1860 byla vydána první česká vysoko�kolská 
učebnice chemie a čtyři roky poté započala soubě�ná výu-
ka chemie v če�tině a němčině na Pra�ské polytechnice. 
V roce 1866 stál K. Preis jako jeden ze zakladatelů u vzni-
ku Spolku českých chemiků (v pouhých 20 letech!). Che-
mie se dva roky nato začala vyučovat i na Karlo-
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Archeokrystalochemie. Vykopávka druhá.  
Případ pravoúhlého kosočtverce 

 
Ji� první vykopávka1 ukázala nálezy z doby předchá-

zející a z vědy příbuzné. I kdy� zalo�ení archeomineralo-
gie je právem odborníků, lze jistě i v archeokrystalochemii 
zajít pro bli��í pochopení interakce rentgenového záření 
s krystalem do oblasti záření viditelného a zabývat se vý-
sledky takto získanými. 

Mineralogie je nesporně nejstar�í přírodní vědou. Ve 
dvanáctém ver�i druhé kapitoly první knihy Moj�í�ovy 
Genesis je zmíněno zlato a kámen karneol2. V bibli Luthe-
rově3 z roku 1522, nejméně ovlivněné církevními autorita-
mi, je na stejném místě uveden �Edelstein Onyx�. Zlato 
bylo známo Egypťanům dávno před stvořením světa 
a pova�ováno za kov. 

Za vrchol strukturních představ, formulovaných na 
konci vývoje mineralogie počátkem 19. století na�eho 
letopočtu, je mo�no pova�ovat soubor krystalografických 
soustav, který se stal znakem vzdělanosti od středních �kol 
a� po badatelny. Tak daleko byl u� Walter Friedrich1, kdy� 
umístil do cesty paprsku krystal modré skalice 
(chalkantitu). 

A tak mohla být představa malých cihliček (Haüy) 
jako soustava opakujících se bodů podrobena geometrii 
obměňovaných souřadných posunů (Bravais). U třinácti 
takto navr�ených buněk vznikly tak podmínky pro difrakci 
rtg-záření na krystalové mří�ce, znalost geometrie základ-
ního rovnobě�nostěnu, jak ji představují délky stran a veli-
kosti úhlů, které svírají. Čtrnáctá Bravaisova buňka, klen-
cová, byla sice teoreticky zcela na místě, potí�e, jimi� 
komplikovala praktické pou�ití, ji v současnosti odsouvají 
na pokraj zájmu. 

Kdy� byla prozkoumána bodová souměrnost těchto 
základních buněk (Schönfliess), vzniklo 32 bodových 
grup, nerovnoměrného zastoupení � od jediných ( C1, Ci, 
a C3h ), a� po 28-četnou D2h. Doplnění bodových grup 
posuny (translacemi) vytvořilo 230 jedině mo�ných pro-
storových uspořádání bodů v prostoru � prostorových grup 
souměrnosti. Je zlozvykem v literatuře velice roz�ířeným 
připisovat krystalografickým soustavám nějakou souměr-
nost, mají geometrii a jsou trojklonné (anortické), jedno-
klonné (monoklinické), kosočtverečné (ortorombické), 
čtverečné (tetragonální), �esterečné (hexagonální) a krych-

Ferdinandově univerzitě v Praze a je�tě o rok později byla 
Pra�ská polytechnika rozdělena na českou a německou 
část. Tého� roku publikoval D. I. Mendělejev svůj perio-
dický zákon. V roce, kdy vy�lo první číslo nultého ročníku 
Listů chemických, tj. 1876, byl patentován vynález telefo-
nu (A. G. Bell) a vynález čtyřtaktního motoru (A. Otto), 
o tři roky později T. A. Edison patentoval �árovku. Zalo-
�ení České akademie věd a umění nese datum 1890. 
O sedm let později J. J. Thompson publikoval svůj objev 
elektronu, roku 1902 L. Boltzmann zavedl do termodyna-
miky pojem entropie a roku 1904 byla udělena první No-
belova cena za fyzikální chemii (J. H. van�t Hoffovi za práce 
v oboru chemických rovnováh). V roce 1905 byla objevena 
chromatografie, s rokem 1907 je spojeno zalo�ení Chemical 
Abstracts, o tři roky později J. N. Brönsted a G. N. Lewis 
publikovali teorii kyselin a zásad. Prof. Preis se je�tě do�il 
zveřejnění Bohrova modelu atomu vodíku (1913). 

Co vlastně měli v době K. Preise chemici k dispozici? 
Ve srovnání s dne�kem toho mnoho nebylo. Byla zde ne-
pochybně kvalitativní anorganická sirovodíková analýza, 
určitá primitivní forma elementární (spalovací) organické 
analýzy, odměrná a vá�ková kvantitativní analýza, z pří-
strojů bodotávek, polarimetr, kalorimetr a řada dal�ích, 
dnes u� pravděpodobně neu�ívaných zařízení. Skleněné 
nádobí si chemici z velké části museli sami vyfukovat, 
místo zábrusů slou�ily zátky, místo elektřiny plynové hořá-
ky, ke koupi bylo minimum komerčních chemikálií. Je a� 
neuvěřitelné, co v�echno s tím na�i předchůdci dokázali! 

Zásluhy prof. Preise lze rozdělit na publikačně-
organizační a pedagogické. Mezi ty první patří např. ji� 
zmíněná skutečnost, �e byl (jako teprve dvacetiletý stu-
dent!) jedním ze zakladatelů Spolku českých chemiků 
(1866). Velmi brzy pochopil, �e česká chemická komunita, 
tedy mladá česká chemická věda a chemický průmysl, se 
neobejde bez specializovaných periodik, a to nejen kvůli 
potřebě publikační, ale i pro prostou komunikaci, jako 
stmelující prvek. Byl zakladatelem �Časopisu pro průmysl 
cukerní, orgánu Spolku pro povznesení cukrovarnického 
průmyslu v království Českém� (1872 ); časopis sice zani-
kl r. 1875, ale prof. Preis se k projektu vrátil a r. 1882 za-
lo�il a vlastním nákladem vydával Listy cukrovarnické, 
které vycházejí dodnes. Mezitím ale, jak je ji� uvedeno, 
zalo�il r. 1876 Listy chemické. Cukrovarnictví pokládal � 
právem − za natolik důle�itý obor, �e zalo�il Výzkumnou 
stanici cukrovarnickou a Cukrovarské museum; cukrovar-
nictví toti�, spolu s pivovarnictvím, představovalo 
v tehdej�í době je�tě významněj�í odvětví ne� dnes. 

Pokud se týče zásluh pedagogických, je nutno na 
prvním místě uvést, �e vychoval řadu prvotřídních chemi-
ků, mezi jinými např. E. Votočka. Vydal řadu učebnic, 
kromě jiného třídílnou příručku �Navedení k chemickým 
rozborům� (�Kvalitativní analysa anorganická�, 
�Kvantitativní analysa odměrná�, Vá�ková analysa anor-
ganická�), dále vysoko�kolskou učebnici �Anorganická 
chemie� (1902, spolu s E. Votočkem) a řadu dal�ích děl. 

Jeho celo�ivotní úsilí bylo odměněno i formálně: 
1882 byl jmenován mimořádným a 1893 řádným členem 
Královské české společnosti nauk, dále obdr�el titul Čest-

ný doktor věd technických, z nejvy��ích míst monarchie 
pak Řád �elezné koruny III. třídy a nakonec, v r. 1906, 
i presti�ní titul Dvorní rada. 

Je dobré si uvědomit, jak dlouhou a úctyhodnou tradi-
ci ná� časopis má, a za co v�echno vděčíme jeho zaklada-
teli. I kdy� se od doby jeho působení chemie zinternacio-
nalizovala (�zglobalizovala�), vět�ina evropských národů 
si ponechala chemické časopisy v národních jazycích � 
a to jistě nejen ze sentimentu. Pokračujme tedy v této tra-
dici, a rozvíjejme ji. 

Jiří Pode�va 
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lové (kubické).   
Jako úlitba Bravaisovi byla zvlá�tě řazena skupina 

sedmi klencových (romboedrických). Zavedení termínu 
anortické místo triklinické4 bylo výhodné pro dvojznač-
nost písmene T. 

Vzhledem k tomu, �e nesporně nejzákladněj�í vlast-
ností krystalové struktury je její souměrnost, je nejspoleh-
livěj�í definicí krystalové soustavy mno�ina prostorových 
grup, je� ji tvoří. Tedy anortické (A) jsou grupy 1 a 2, 
jednoklonné (M) 3 a� 15, kosočtverečné (O) 16 a� 74, 
čtverečné (T) 75 a� 142, klencové a �esterečné (H) 143 a� 
194, krychlové (C) 195 a� 230. Z hlediska didaktického je 
taková definice nepou�itelná. Zvlá�tní problém představu-
je soustava klencová. Jejích 25 grup tvoří dvě skupiny � 
grupy 143 a� 161 (s výjimkou 148) představují souměrnost 
trigonální, 148 a posledních �est je mo�no na trigonální 
převést změnou os.  Výpočetní technika pou�itá 
v databázích u� jako neklencové představuje a� 95 % klen-
cových grup. S tím souvisejí i problémy názvoslovné. 

V jinak lahodné če�tině pou�ívané mineralogy půso-
bil rozpaky název�kosočtverečná� pro soustavu charakteri-
zovanou třemi pravými úhly. U vědomí, �e název byl od-
vozen na krystalových tvarech a ne na geometrii elemen-
tární buňky, doporučoval se na vysoko�kolské úrovni ná-
zev �orthorombická�, ovlivněný jednak módní anglo-
saskou terminologií, jednak neznalostí latiny � která kme-
nem �rhombus� rozumí kosočtverec, předponou �ortho� 
pravý. Tuto zřejmou nesmyslnost by bylo mo�no odstranit 
termínem �orthogonální�. V če�tině je pro pravoúhlý hra-
nol se třemi hranami nestejné délky odborný název 
�kvádr�5.  Pou�il jej v souvislosti nerostné ji� Jan Neruda6 
v posledních ver�ích své písně kosmické č. XXVI pro kře-
men, který ale není orthogonální. Kmen �edr� značící 
�stěnu� spojuje stereochemie s číslovkami: tetraedr, oktae-
dr, dodekaedr, ikosaedr, i hexaedr v případu krychle. Pro-
to�e krychle je také klenec, nebyl by problém u�ívat tento 
název i u úhlů různých od pravého. Zdá se, �e rombo-
edrům bude ale z důvodů vý�e zmíněných odzvoněno a �e 
je nebude nikdo oplakávat. Mezní případy klencových 
elementárních buněk jsou polytyp karbidu křemíku 393R 
s úhlem 32 minut a stranou 330 kX a jedna z forem ledu 
s úhlem 113°, její� buňka se placatostí blí�í �estiúhelníku. 

Charakterizovat krystalografické soustavy rozměry 
elementární buňky vede k omylům � jsou známy4 desítky 
struktur, které s parametry kubickými jsou monoklinické, 
nebo tetragonální. Zvlá�tě klamná je představa, �e by 
struktura jednoklonná nemohla být souměrněj�í ne� krych-
lová. Prostorovou grupu č. 198 � P213, chudinku s dvěma 
osami, předstihnou souměrností 3 grupy jednoklonné, 
58 grup ortogonálních (!), 66 grup čtverečných a mnohé 
dal�í. Je mo�no ukázat, �e nejvy��í bodová souměrnost 
prostorové grupy předchozí soustavy je vy��í ne� nejni��í 
souměrnost bodové grupy soustavy následující ve v�ech 
případech. 

Závěrem této vykopávky a zhodnocením nálezů je 
slu�né mineralogii poděkovat za dědictví, i kdy� někdy jen 
spí�e pozůstalost.  

Lubor Jen�ovský 
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Vzpomínka na brněnského fyzikálního chemika 
univ. prof. Dr. Antonína �imka 

 
Od samého počátku německé okupace na�í republiky 

v roce 1939 docházelo k zatýkání českých vlastenců, pře-
dev�ím z řad inteligence, která � přes v�echny pozděj�í 
legendy o pronásledovaných dělnících a komunistech � 
utrpěla nejkrutěj�í ztráty. V�dyť jen z akademické obce 
pra�ské Karlovy univerzity bylo popraveno nebo utýráno 
23 vysoko�kolských učitelů (připomeňme např. fyzika 
F. Závi�ku, mineralogy F. Ulrycha a R. Nováčka, biologa 
V. Bergauera, farmakologa E. Starkensteina, lékaře J. Le-
vita a L. Taussiga) a dal�ích 28 profesorů a docentů bylo 
uvězněno. Okupanti v�ak zakročili podobně tvrdě proti 
jakémukoliv projevu rezistence i na mnoha dal�ích mís-
tech.  

V leto�ním roce vzpomeneme 120 let od narození 
(26.3.1887) a 65 let od úmrtí (7.5.1942) Dr. Antonína �im-
ka, statečného vlastence, anorganického a fyzikálního che-
mika, profesora na Masarykově univerzitě v Brně, kde od 
základů vybudoval Ústav fyzikální chemie.  

Tento rodák z Nových Hamrů (okr. Chrudim) byl 
�ákem pra�ské univerzity, ihned po studiích v�ak ode�el 
zprvu do Jeny, později (s přeru�ením první světovou vál-
kou) jako asistent na univerzitu v nizozemském Groninge-
nu. V roce 1920 byl jmenován prvním profesorem fyzikál-
ní chemie na nově zalo�ené brněnské univerzitě, kde půso-
bil a� do uzavření českých vysokých �kol v roce 1939. 
Posléze byl zatčen a ve věku 55 let popraven 
v koncentračním táboře v Mauthausenu.  

Vědecky pracoval v oblasti chemie poměrně vzácné-
ho prvku telluru (mj. určil jeho teplotu tání 449 °C) a ter-
nárních soustav, ale předev�ím se zabýval rentgenovou 
strukturní analýzou. Pro svůj ústav opatřil rentgenoskopic-
ké zařízení, na něm� provedl řadu výzkumů krystalických 
látek. S touto experimentální technikou se �imek seznámil 
při své studijní náv�těvě profesora fyziky na univerzitě 
v Manchesteru sira W. L. Bragga, který společně se svým 
otcem W. H. Braggem získal v roce 1915 Nobelovu cenu 
právě za studium struktury krystalů pomocí rentgenových 
paprsků. Vedle nadání pro přírodní vědy měl také profesor 
�imek zájmy filologické. Překládal hojně z angličtiny 
a holand�tiny, např. knihu A. S. Russella �Úvod do chemie 
radioaktivních látek� aj.  

Bohumil Tesařík  
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Před sto lety se narodil průkopník  
chemoterapie Daniel Bovet 

 
Ve třetím a čtvrtém desetiletí minulého století se ob-

jevy v oblasti fyziologie a medicíny nesly vesměs 
v biochemickém duchu a léčby chorob chemickými látka-
mi � chemoterapií (dnes obvykle v u��ím smyslu pou�íva-
ném výrazu pro léčení nádorů cytostatiky). K jejímu roz-
voji významně přispěl italský farmakolog �výcarského 
původu Daniel Bovet, od jeho� narození letos uplynulo sto 
let. Za objevy syntetických sloučenin, které působí na urči-
té tělesné orgány, zejména na cévní soustavu a kosterní 
svalstvo, obdr�el presti�ní Nobelovu cenu.  

Narodil se 27. března 1907 v Neuchâtelu (�výcarsko) 
v rodině profesora pedagogiky na univerzitě v �enevě. Na 
této �kole ukončil v roce 1927 studia medicíny, poté krátce 
působil jako asistent fyziologie na univerzitě ve Florencii, 
v roce 1929 obhájil v �enevě doktorát ze zoologie a srov-
návací anatomie a ode�el do Pasteurova ústavu v Paří�i, 
kde se stal asistentem profesora É. Rouxe a od roku 1936 
�éfem laboratoře terapeutické chemie. V roce 1947 přijal 
pozvání ředitele zdravotního ústavu v Římě profesora 
D. Marotty, aby tam vybudoval obdobnou laboratoř. Stal 
se italským občanem (v roce 1957 získal pro svou novou 
vlast po více ne� půl století tehdy druhou Nobelovu cenu 
za fyziologii a lékařství), v roce 1964 byl jmenován profe-
sorem farmakologie na univerzitě v sardinském Sassari 
a v roce 1971 profesorem psychobiologie na římské uni-
verzitě, kde působil do roku 1982. Zemřel v Římě 8. dubna 
1992.  

Při svých chemoterapeutických výzkumech profesor 
Bovet úzce spolupracoval předev�ím s man�elkou, sestrou 
významného bakteriologa F. Nittiho. Sledovali práci obje-
vitele sulfonamidu prontosilu německého profesora medi-
cíny v Münsteru a ředitele laboratoře experimentální pato-
logie a bakteriologie koncernu I. G. Farbenindustrie 
G. Domagka (NC pro rok 1939) a prokázali, �e sulfonami-
dová skupina má antibakteriální účinky pouze v �ivých 
tkáních, kde se v průběhu metabolických reakcí mění na 
sulfanilamid, jen� je vlastní účinnou látkou. Červené azo-
barvivo Prontosil rubrum bylo patentově chráněné a léky 
z něj byly drahé, kde�to sulfanilamid (Prontosil album) je 
bezbarvý, lze jej lacino vyrábět a má stejné baktericidní 
účinky. Objev Bovetových (vedle týmu francouzských 
výzkumníků, soustředěných kolem chemika J. Tréfouëla) 
tak umo�nil zahájit � různými variacemi molekulárních 
spojů � průmyslovou výrobu analogických léčiv, �iroce 
u�ívaných proti streptokokovým infekcím, jako je zápal 
plic, meningitida a spála.  

Dlouhé výzkumy vedly Boveta k tomu, �e rozvinul 
dřívěj�í my�lenky zakladatele moderní chemoterapie ně-
meckého imunologa P. Ehrlicha (NC 1908) a zakladatele 
lékařské chemie německého organického chemika E. H. 
Fischera (NC 1902) do hypotézy, která se stala jedním ze 
základních pilířů vývoje moderních syntetických léků. 
Vychází z toho, �e chemická sloučenina, její� vlastnosti 
a prostorový tvar se podobají látce produkované tělem, 
mů�e naru�it její funkci. Jako se zámek otevře jediným 

tvarem klíče, tak se metabolická reakce spou�tí jednou 
chemickou látkou.  Podobná látka sice pronikne do 
�zámku�, ale neotevře jej a zablokuje ne�ádoucí reakci. 
Bovet (ve spolupráci se �výcarskou biochemičkou Annou-
Marií Staubovou) tak vyvinul v roce 1937 antihistamin 
933F (antihistaminika � látky blokující účinek histaminu, 
který hraje významnou roli v rozvoji alergie, ale i léčbě 
peptidických vředů), na jeho� základě vznikla řada léků 
účinných proti astmatu a některým alergickým nemocem 
(senné rýmě, kopřivce aj.).  

Po studijní cestě do Brazílie se začal zajímat o jiho-
americký �ípový jed kurare z povodí řeky Amazonky, 
připravovaný Indiány louhováním kůry některých rostlin 
(zejména rodu kulčiba) a obsahující různé prudce jedovaté 
alkaloidy strychninového typu. Kurare blokuje přenos 
podnětu z nervu na sval, a tak ochromuje činnost koster-
ních svalů. Nejzáva�něj�í je obrna dýchacích svalů, která 
vede v důsledku zástavy dechu k rychlé smrti. Proto�e 
chemická struktura �ípového jedu ji� byla známa, Bovet 
v roce 1946 začal vyvíjet analogickou látku sukcinylcho-
lin, která se pou�ívá jako svalový relaxans (relaxace � 
uvolnění) při chirurgických operacích. Na sklonku svého 
plodného �ivota se vědec, proslulý svojí jedinečnou schop-
ností týmové práce, věnoval výzkumu uklidňujících pro-
středků a anestetik.  

Bohumil Tesařík  
 
 
Emil Erlenmeyer 

 
Emil Erlenmeyer se narodil 28. 6. 1825 ve Wehenu 

u Wiesbadenu v rodině evangelického duchovního. Emil 
vyrůstal vedle tří bratrů a čtyř sester. Po maturitě na gym-
náziu ve Weilbachu začal roku 1845 studovat medicínu 
v Giessenu. Zde ho velmi zaujaly chemické předná�ky 
profesora Justuse Liebiga, přesto po roce přestoupil na 
univerzitu v Heidelbergu. Ani zde nebyl spokojen, a proto 
se vrátil do Giessenu a pracoval jako asistent Heinricha 
Willa ve filiální Liebigově laboratoři. Aby mohl finančně 
podporovat sourozence, slo�il státní zkou�ku z farmacie 
a zakoupil lékárnu. Jeliko� ale lékárna neprospívala, pro-
dal ji a vrátil se na univerzitu v Giessenu, kde pod vede-
ním Liebiga odpromoval. Po sňatku s Augustou Hengsten-
bergovou, dcerou lékárníka ve Wiesbadenu, se Erlenmeyer 
vrátil k farmacii. Při tom vyučoval chemii na místní ob-
chodní a průmyslové �kole. Jeho pokus roz�ířit lékárnu na 
malý chemický podnik se nezdařil, lékárnu prodal a rodina 
se přestěhovala do Heidelbergu. Zde v kůlně zařídil labo-
ratoř a prováděl analýzy pro různé podniky. Přitom nav�tě-
voval univerzitní předná�ky profesora Augusta Kekulého. 
Po habilitaci se roku 1857 stal docentem a po odchodu 
Kekulého na univerzitu v Gentu převzal po něm Erlen-
meyer předná�ky a vedení organické laboratoře. Roku 
1868 přestoupil na polytechniku v Mnichově a v Tutzingu 
u jezera Starnberger See, ji�ně od Mnichova, postavil vilu. 
Po �esti letech profesorské místo ze zdravotních důvodů 
opustil. Ve Frankfurtu nad Mohanem si zřídil laboratoř 
a působil jako vědecký poradce u firmy svého �áka Belli-



Chem. Listy 101, 593−628 (2007)                                                                                                                                             Bulletin 

612 

ho. Erlenmeyer zemřel 22. 1. 1909 v Aschaffenburgu 
u Frankfurtu a byl zpopelněn.  

S Erlenmeyerovým jménem si v�ichni spojujeme 
elegantní kónickou baňku, rovně� je autorem azbestové 
síťky. Z mnoha Erlenmeyerových prací z organické che-
mie připomeňme jen některé: autor vyjasnil otázku kyseli-
ny �valerové� z oddenku kozlíku lékařského. Dokázal, �e 
jde o kyselinu isovalerovou, kterou připravil jednak oxida-
cí isoamylalkoholu, jednak z isobutylalkoholu přes nitril 
a jeho hydrolýzou. Dále studoval Streckerovu syntézu 
α-aminokyselin a nezávisle na Adolphu Baeyerovi synteti-
zoval indigo, připravil guanidin a dokázal jeho strukturu. 
Je autorem pojmů dvojné a trojné vazby, navrhl strukturu 
naftalenu. Od roku 1871 Erlenmeyer zastával funkci re-
daktora Liebigs Annalen der Chemie, ale některými autory 
byl neoblíben a ti pak raději publikovali v Berichtech. Aby 
zvý�il oblibu svého časopisu, přibral do redakce A. Ke-
kulého a A.W. Hofmanna, s tím se ale záhy rozloučil.  

Erlenmeyer byl člověkem velmi sebevědomým. Roku 
1895 chtěl uveřejnit v Annalen sám sobě práci 
s podtitulem �Festschrift zu seinem 70. Geburtstag sich 
selbst gewidmet vom Verfasser�. Na�těstí spoluredaktor 
Volhard ho od oti�tění podtitulku odradil. Erlenmeyer byl 
muzikální, rád kouřil havana, hrál whist a kulečník, cesto-
val a byl výborným společníkem. Roku 1905 obdr�el Erle-
nmeyer čestné doktoráty univerzity v Heidelbergu a tech-
niky v Mnichově.  

Syn Emil Erlenmeyer (1864−1921), narozen 
v Heidelbergu, ukončil univerzitní studia v Göttingenu, 
habilitoval v Bonnu, pracoval na univerzitě ve Strassburgu 
a posléze v Císařském biologickém ústavu v Berlíně-
Dahlemu. Stejně jako otec, byl i syn činným v organické 
chemii. V učebnicích bývá jeho jméno citováno se synté-
zou 2-amino-3-arylpropanových kyselin přes tzv. azlakto-
ny. Erlenmeyer Jr. zemřel poměrně mlád na infarkt. 
 
LITERATURA 
1.  Conrad M.: Ber. Dtsch. Chem. Ges. 43, 3645 (1910).  
2.  Krätz O.: Chem. uns. Zeit. 6, 52 (1972). 
3.  Lepsius B.: Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54A, 107 (1921).    
4.  Schwarz H.D.: Dtsch. Apoth. Ztg. 115,1074 (1975). 
5.  Witt O.N.: Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42, 331 (1909). 

 
Miloslav Ferles a Eva Ma�ková 

 
 
Objev, který nikdo předem neplánoval:  
tekuté krystaly pro displeje 

 
Vynálezy a objevy přicházejí na svět často klikatými 

cestičkami. Někdy to vypadá, jako by na vynález čehosi 
čekala společnost tak netrpělivě, �e se zrodil současně 
v několika hlavách v různých koutech světa, jindy je náho-
dou či omylem objeveno něco, s čím si v praktickém �ivo-
tě momentálně nikdo neví rady. Takhle předčasně při�el na 
svět nejen celuloid či penicilin, ale také kapalné krystaly, 
se kterými se v posledních desetiletích setkáváme doslova 

na ka�dém kroku. Uplatnění na�ly hlavně v displejích 
(LCD) digitálních měřicích a diagnostických přístrojů, 
zařízení pro zpracování dat, elektronických hodin, kapes-
ních počítačů a dal�ích výrobků spotřební elektroniky. 

Skutečnost, �e k předem neplánovanému objevu 
�krystalů, co tečou� do�lo v Praze, patří k jedné z málo 
známých kapitol dějin technických věd a vynálezů 
v českých zemích. Protagonistou tohoto příběhu je chemik 
a biolog Friedrich Reinitzer, od jeho� narození v rodině 
pra�ského německého �elezničního úředníka (1857) letos 
uplynulo 150 let.  

Sedmdesát let svého �ivota, vyplněného usilovnou 
vědeckou a pedagogickou prací, rozdělil téměř stejným 
dílem mezi vysoké �koly v Praze a �týrském Hradci 
(Graz). Nejdříve vystudoval na německé polytechnice 
v Praze chemii a botaniku (1873−1877) a po absolutoriu 
zde působil pět let (1877−1882) jako asistent v chemicko-
analytické laboratoři. Dal�ím krokem v jeho vysoko�kol-
ské kariéře bylo zaměstnání v univerzitním Ústavu fyzio-
logie rostlin (1882−1888) a poté znovu na technice, kde 
byl roku 1888 jmenován mimořádným profesorem botani-
ky, zbo�íznalství a technické mikroskopie. Z existenčních 
důvodů se v�ak v roce 1895 rozhodl odejít na techniku do 
�týrského Hradce, kde po několika letech získal pracně 
vyslou�enou řádnou profesuru. V tomto starobylém uni-
verzitním městě také před 80 lety v roce 1927 zemřel.  

Kapalné krystaly se Reinitzerovi podařilo objevit 
v roce 1888, kdy jako docent německé univerzity zkoumal 
chemickou podstatu rostlinných barviv cholesterolového 
typu. Během ochlazování roztaveného cholesterolacetátu 
jej zaujal �zvlá�tní, velmi zajímavý jev� : �Při pozorování 
v odra�eném světle je vidět na jednom místě vystupovat 
�ivou smaragdově zelenou barvu, která se čile roz�iřuje 
přes celou masu, poté se stává modrozelenou, místy a� 
temně modrou, nato přechází v �lutozelenou, �lutou, oran-
�ově červenou a nakonec v jasně červenou. Od nejchlad-
něj�ích míst pak masa tuhne ve sférické krystaly, které se 
dosti hbitě �íří potlačujíce barevné jevy, přičem� barvy 
blednou. V procházejícím světle se jev odehrává 
v doplňkových barvách, které jsou v�ak neobyčejně bledé, 
sotva vnímatelné.� U jiného derivátu � cholesteryl-benzoátu 
� zjistil, �e tato pozoruhodná chemická sloučenina kapalní 
ji� při 145 °C, ale teprve po dosa�ení teploty 179 °C se stává 
ryze čirou tekutinou. Uvnitř teplotního intervalu ohraničené-
ho dvěma body tání (od 145 do 179 °C) se tato látka jeví 
jako mléčně zakalená. O svém objevu referoval Reinitzer na 
zasedání vídeňské Akademie věd 3. srpna 1888.  

O dal�í pokrok ve studiu kapalných krystalů se díky 
lep�ímu přístrojovému vybavení zaslou�il německý profe-
sor fyziky na univerzitě v Aachen Otto Lehman (1855 a� 
1922). Vět�inu Reinitzerových závěrů potvrdil a zpřesnil 
ve svém prvním oficiálním sdělení o �kapalné krystaliza-
ci�, datované 30.8.1889. Ani jemu se v�ak tehdy nepodaři-
lo podstatu pozorovaných jevů uspokojivě vysvětlit. Te-
prve v následujících desetiletích byla provedena klasifika-
ce kapalných krystalů, objasněna jejich struktura a podrob-
ně prozkoumáno, jaký vliv na ni mají elektrická a magne-
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tická pole. Pak se po více ne� půl století zdálo, �e objev 
kapalných krystalů nepřinese �ádné mo�nosti jeho praktic-
kého vyu�ití. Teprve počátkem 60. let minulého století se 
o renezanci oboru zaslou�il vojenský a kosmický výzkum.  

V současné době známe anizotropních kapalin, jejich� 
fyzikální chování je závislé na směru, ji� mnoho tisíc. Jsou 
to organické sloučeniny s molekulami protáhlého, diskovi-
tého nebo miskovitého tvaru, které se v určitém teplotním 
rozmezí nebo při určitém slo�ení uspořádávají. Jestli�e 
pravidelné uspořádání molekul kapalného krystalu změní-
me působením vněj�ího elektrického nebo magnetického 
pole, změní látka i své optické charakteristiky. Podobají se 
kapalinám, proto�e jsou tekuté, a zaujímají tvar nádoby, 
v ní� se nacházejí, jejich fyzikální vlastnosti (index lomu 

světla apod.) jsou v�ak závislé na směru jako u krystalů. 
Tento atribut pak např. umo�ňuje na displejích 
z kapalných krystalů vytvářet viditelné číslice, písmena aj. 

V�em zájemcům o hlub�í poznání úrodných let pro 
pěstování exaktních věd na pra�ských německých vyso-
kých �kolách koncem 19. století, spjatých se jmény 
E. Macha, I. Puluje a F. Reinitzera (díky nim se tehdy stala 
Praha evropským městem fyziky, chemie a elektrotechni-
ky), lze doporučit čtivou knihu prof. RNDr. Ivo Krause, 
DrSc., Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích 
(Academia, Praha 2004), kterou lze nalézt je�tě dnes 
v regálech knihkupectví s �osvícenými� majiteli.  

Bohumil Tesařík 

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. 

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

Členská oznámení a slu�by 

Docenti jmenovaní od 1.11.2006 do 21.5.2007 
 
Doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.   
pro obor biochemie, V�CHT Praha 
  
Doc. RNDr. Petr Bouř, CSc. 
pro obor analytická chemie, V�CHT Praha  
  
Doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.  
pro obor aplikovaná a krajinná ekologie, JU Č. Budějovi-
ce/AV ČR  
 
Doc. Ing. Eva Černo�ková, CSc. 
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů, 
Univerzita Pardubice   
 
Doc. Ing. Pavel Dostálek, CSc.    
pro obor biotechnologie, V�CHT Praha  
  
Doc. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.    
pro obor lékařská chemie a biochemie, UP Olomouc
  
Doc. RNDr. Zdeněk Fi�ar, CSc. 
pro obor lékařská chemie a biochemie, UK Praha 
  
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc.   
pro obor organická chemie, V�CHT Praha/AV ČR 

  
Doc. Ing. Dr. Milan Jahoda 
pro obor chemické in�enýrství, V�CHT Praha 
  
Doc. Ing. Roman Jambor, Ph.D.    
pro obor anorganická chemie, Univerzita Pardubice 
  
Doc. Ing. Ladislav Koko�ka, PhD.    
pro obor zemědělská chemie, ČZU Praha   
 
 
Doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.    
pro obor technologie makromolekulárních látek, UTB Zlín 
 
Doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc.   
pro obor farmaceutická technologie � galenická farmacie, 
VFU Brno   
 
Doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.   
pro obor analytická chemie, Univerzita Pardubice/OU 
Ostrava    
 
Doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.   
pro obor materiálové vědy a in�enýrství, V�B-TU  
Ostrava/AV ČR   
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Doc. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.    
pro obor fyzikální chemie, UP Olomouc   
 
Doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.    
pro obor analytická chemie, MU Brno   
 
Doc. RNDr. Danu�e Procházková, DrSc.   
pro obor bezpečnost průmyslu, větrání a po�ární ochrana, 
V�B-TU Ostrava   
 
Doc. MUDr. David Stejskal, Ph.D.   
pro obor lékařská chemie a biochemie, UP Olomouc/Nem. 
�ternberk   
 
Doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.    
pro obor technologie makromolekulárních látek, UTB Zlín
   
Doc. Ing. Petr �imůnek, Ph.D.    
pro obor organická chemie, Univerzita Pardubice  
 
Doc. RNDr. Irena Valterová, CSc. 
pro obor organická chemie, UK Praha 
 
Doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.    
pro obor technologie makromolekulárních látek, UTB Zlín
   
Doc. RNDr. Josef Vlasák, CSc.   
pro obor molekulární a buněčná biologie a genetika, JU Č. 
Budějovice/AV ČR  
 
 
 
Akademie věd ČR udělila v chemických vědách 
titul doktor věd (DSc.): 
 
Doc. RNDr. Ivan Fortelný, CSc., DSc. 
pro obor makromolekulární chemie, ÚMCH AV ČR 

Profesoři jmenovaní s účinností od 16. dubna 
2007 
 
Prof. RNDr. Karel  Bezou�ka, CSc. 
pro obor biochemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
 
Prof. Ing. Zdeněk  Bělohlav, CSc. 
pro obor organická technologie 
na návrh Vědecké rady Vysoké �koly chemicko-
technologické v Praze 
 
Prof. MUDr. Jiří  Jonák, DrSc. 
pro obor lékařská chemie a biochemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
 
Prof. Ing. Petr  Kalenda, CSc. 
pro obor technologie makromolekulárních látek 
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 
 
Prof. Mgr. Bořivoj  Klejdus, Ph.D. 
pro obor analytická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 
Prof. RNDr. Milan  Pour, Ph.D. 
pro obor organická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
 
Prof. Dr. Ing. David  Sedmidubský  
pro obor anorganická chemie 
na návrh Vědecké rady Vysoké �koly chemicko-
technologické v Praze 
 
Prof. Ing. Martin  Zatloukal, Ph.D. 
pro obor technologie makromolekulárních látek 
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomá�e Bati ve Zlíně 
 
 
Blahopřejeme 

Zákony, které ovlivní �ivot chemiků 

112/2007 Sb. Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka Ministerstva 
zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických 
po�adavcích na kosmetické prostředky, o nále�i-
tostech �ádosti o neuvedení ingredience na obalu 
kosmetického prostředku a o po�adavcích na 
vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za 
výrobu kosmetického prostředku (vyhlá�ka 
o kosmetických prostředcích), ve znění pozděj-
�ích předpisů  

107/2007 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., 
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích po-
honných hmot a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění 
zákona č. 575/2006 Sb.  

101/2007 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka č. 113/2005 

Sb., o způsobu označování potravin a tabákových 
výrobků, ve znění pozděj�ích předpisů  

91/2007 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka Ministerstva 
zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způ-
sobu pou�ívání hnojiv, ve znění pozděj�ích před-
pisů  

88/2007 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka Ministerstva 
zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických po�a-
davcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, 
ve znění pozděj�ích předpisů  

81/2007 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatře-
ní na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí 
zemědělství spočívajících v ochraně slo�ek �ivot-
ního prostředí (o provádění agroenvironmentál-
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ních opatření), ve znění pozděj�ích předpisů  
79/2007 Sb.  Nařízení vlády o podmínkách provádění agroen-

vironmentálních opatření  
61/2007 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se stanoví podrobnosti značko-

vání a barvení vybraných minerálních olejů 
a značkování některých dal�ích minerálních olejů  

35/2007 Sb.  Vyhlá�ka o technických podmínkách po�ární 
techniky  

34/2007 Sb.  Vyhlá�ka o značkování některých dal�ích mine-
rálních olejů  

28/2007 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka č. 232/2004 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení záko-
na o chemických látkách a chemických příprav-
cích a o změně některých zákonů, týkající se 
klasifikace, balení a označování nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků, ve 
znění vyhlá�ky č. 369/2005 Sb.  

6/2007 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka č. 255/2003 
Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, 
bli��í podmínky přípravy a úpravy léčivých pří-
pravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky 
ve zdravotnických zařízeních a bli��í podmínky 
provozu lékáren a dal�ích provozovatelů vydáva-
jících léčivé přípravky, ve znění vyhlá�ky 
č. 220/2006 Sb.  

624/2006 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o před�kolním, základním, středním, vy��ím od-
borném a jiném vzdělávání (�kolský zákon), ve 
znění pozděj�ích předpisů, a zákon č.111/1998 
Sb., o vysokých �kolách, ve znění pozděj�ích 
předpisů  

615/2006 Sb.  Nařízení vlády o stanovení emisních limitů 
a dal�ích podmínek provozování ostatních stacio-
nárních zdrojů zneči�ťování ovzdu�í  

598/2006 Sb.  Nařízení vlády, kterým se zru�uje nařízení vlády 
č. 66/2005 Sb., o minimálním mno�ství biopaliv 
nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sorti-
mentu motorových benzinů a motorové nafty na 
trhu České republiky  

597/2006 Sb.  Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování 
kvality ovzdu�í  

592/2006 Sb.  Nařízení vlády o podmínkách akreditace a prová-
dění zkou�ek z odborné způsobilosti  

581/2006 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka č. 206/2004 
Sb., kterou se stanoví po�adavky na odběr vzor-

ků, postupy a metody zkou�ení osiva a sadby  
570/2006 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka Ministerstva 

�ivotního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se 
stanoví seznam zneči�ťujících látek, obecné emis-
ní limity, způsob předávání zpráv a informací, 
zji�ťování mno�ství vypou�těných zneči�ťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtě�ování 
zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace 
osob, po�adavky na vedení provozní evidence 
zdrojů zneči�ťování ovzdu�í a podmínky jejich 
uplatňování  

545/2006 Sb.  Vyhlá�ka o kvalitě dodávek plynu a souvisejících 
slu�eb v plynárenství  

514/2006 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka č. 54/2002 
Sb., kterou se stanoví zdravotní po�adavky na 
identitu a čistotu přídatných látek, ve znění poz-
děj�ích předpisů  

510/2006 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka Ministerstva 
průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se 
stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvou-
slo�kových směsí textilních vláken  

509/2006 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka Ministerstva 
průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se 
stanoví způsob označování textilních výrobků 
údaji o slo�ení materiálu, ve znění vyhlá�ky 
č. 9/2005 Sb.  

474/2006 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka Ministerstva 
zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických 
po�adavcích na kosmetické prostředky, o nále�i-
tostech �ádosti o neuvedení ingredience na obalu 
kosmetického prostředku a o po�adavcích na 
vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za 
výrobu kosmetického prostředku (vyhlá�ka 
o kosmetických prostředcích), ve znění pozděj-
�ích předpisů, a zru�uje vyhlá�ka č. 75/2003 Sb., 
o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických 
prostředků  

456/2006 Sb.  Vyhlá�ka, kterou se mění vyhlá�ka Ministerstva 
vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách 
věcných prostředků po�ární ochrany, ve znění 
nařízení vlády č. 352/2000 Sb.  

455/2006 Sb.  Vyhlá�ka o stanovení po�adavků na kvalitu paliv 
pou�ívaných pro vnitrozemská a námořní plavidla 
z hlediska ochrany ovzdu�í  

Recenze 

�Flavourings� jsou velmi kvalitní a obsa�ný přehled 
o výrobě, zpracování a pou�ití nejrůzněj�ích chuťových 
a aromatických doplňků potravin. Kniha je zároveň ency-
klopedií, ale i příručkou bě�ných i moderních analytických 
metod pou�ívaných v této oblasti potravinářské chemie. 
Zabývá se dále toxikologickými, právními a etickými 
aspekty spojenými s touto doménou chemie. Soustřeďuje 
znalosti téměř čtyřiceti expertů jak z oblasti výzkumu, tak 
z průmyslu. 

Rozvoj po�adavků potravinářského průmyslu a vý-
zkumu na chuťové a aromatické přísady, na modifikátory 
chuti a vjemů spojených s po�íváním potravy během po-

H e r t a  Z i e g l e r  ( e d . ) :  
 
Flavourings: Production, 
Composition,  
Applications, Regulations 
 
2. kompletně přepracované  
vydání, Wiley-VCH Weinheim, 
pevná vazba, 852 stran,  
cena � 229.  
ISBN 3-527-31406-7 
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sledních let stále roste tak, jak se industrializuje ná� �ivot 
a jak roste poptávka po potravinách s vysokými u�itnými 
hodnotami. Spotřebitel �ádá nejen výrobky stále nové 
a lep�í, ale hledá nové technologie zpracování, lep�í u�itné 
hodnoty, chuť, potě�ení z výrobku plynoucí z vnímání 
v�emi smysly, ale po�aduje zároveň výrobek kvalitní, sta-
bilní, zdravý a u�itečný. 

Nové zpracování klasické příručky Ericha Zieglera 
z osmdesátých let minulého století �Die natürlichen und 
künstlichen Aromen�, ji� jednou přepracované v roce 1998 
Hertou Zieglerovou, ocenila mezinárodní odborná veřej-
nost. Její druhé vydání, dedikované osmdesátým narozeni-
nám Ericha Zieglera, je přehledem v�eho důle�itého pro 
praxi i bádání.  

Kniha obsahuje informace o surovinách přírodního, 
biotechnologického a syntetického původu. Přehled litera-
tury zasahuje nejnověj�í zdroje za ka�dou kapitolou a bo-
hatý rejstřík usnadňuje práci s obsa�nou příručkou. Hlavní 
kapitoly se soustřeďují na výrobní postupy, suroviny, smě-
si surovin, pou�ití, dochucování nápojů, cukrovinek, peči-
va, zmrzlin, mléčných produktů, vývarů, polévek a omá-
ček. Část o analýzách pojednává o kontrole kvality, analy-
tických metodách a mikrobiologických zkou�kách; zabývá 
se i otázkami chirality. Závěrečná část patří právním 
a toxikologickým aspektům; nevyhýbá se ani aspektům 
po�adavků hlavních nábo�enských skupin. Poslední částí 
je zmiňovaný rejstřík. 

Kniha je provedena technicky velmi dobře dle stan-
dardů nakladatelství Wiley-VCH. Slabinkou je nehomo-
genní ztvárnění strukturních vzorců, které zřejmě pocháze-
jí z různých zdrojů. Chybou je pak u přírodních látek ab-
sence grafického znázornění konfigurací. Celkově v�ak lze 
knihu doporučit v�em zájemcům od potravinářských che-
miků, odborníků na přírodní látky a� po �pičkové kuchaře, 
kteří se zabývají teorií toho, co v praxi dělají. 

Autorka, Dr. Herta Zieglerová, se narodila 
v Mnichově r. 1961. Studovala chemii na univerzitě 
v Bayreuthu, kde se zaměřila na analytickou chemii. Dok-
torskou práci sepsala pod vedením Prof. Gerharda Spitelle-
ra. Pracuje jako vedoucí výzkumu firmy Erich Ziegler 
GmbH ji� od roku 1992, co� jí umo�nilo, jak je vidět, spo-
jit zálibu s profesí. 

Pavel Dra�ar 
 
 

G a n a p a t h y   
S u b r a m a n i a n  ( e d . )  
 
Chiral Separation  
Techniques,  
A Practical Approach 
 
Wiley-VCH, Weinheim, třetí 
kompletně přepracované vydání, 
říjen 2006, pevná vazba,  
619 stran, cena � 159.  
ISBN 3-527-31509-8 

Tato kniha přiná�í tým� redaktorem úplně přepraco-
vaný praktický manuál 'A Practical Approach to Chiral 
Separations by Liquid Chromatography' pro přípravu 
enantiomerně čistých látek v malém i velkém mno�ství. Je 
známo, �e po conterganové aféře v polovině minulého 
století do�lo k bouřlivému nárůstu výroby enantiomerně 
čistých látek v celém chemickém průmyslu a v průmyslu 
farmaceutickém pak zvlá�tě. Zasvěcená příručka, která 
ukazuje cesty, jak toho dosáhnout, je neobyčejně cenným 
přírůstkem do knihovny ka�dého chemika orientovaného 
na syntézu, získávání přírodních látek, ale i kontrolu kvali-
ty a podobně. Zvlá�tě, pokud postupy v ní popsané odrá�e-
jí současný stav poznání jak v chemické výrobě, tak 
v dodr�ování kvalitativních standardů farmaceutického 
a biotechnologického průmyslu. Reflektuje pozornost i na 
stále rostoucí roli zaručení bezpečnosti lékových substancí 
v době, kdy se stále zpřísňují regulační pravidla. Značná 
pozornost je v tomto vydání věnována preparativnímu 
měřítku dělicích metod, elektroforéze, membránových 
separacím a biologickým testům. 

Z hlavních témat knihy uveďme: Enantiomerní sepa-
race pou�ívající makrocyklické glykopeptidy jako stacio-
nární fáze; Role polysacharidů v chirálních separacích 
v LC a CE; Chirální separace v superkritické fluidní chro-
matografii; Výměna chirálních ligandů v HPLC a CE; 
Pou�ití korunových etherů jako stacionárních fází; Chirál-
ní separace amino- a hydroxykyselin v HPLC s komplexy 
CuII v eluentu; Chirální CE; Preparativní chirální separace; 
Separace pomocí molekulárně imprintovaných polymerů; 
Enantioselektivní biosenzory; CEC-UV, CEC-MS, 
MEKC-UV a MEKC-MS; Polarimetrické chirální detekto-
ry v separaci enantiomerů. 

Ganapathy Subramanian je zku�eným autorem s více 
ne� třicetiletou praxí jak na akademické půdě, tak 
v průmyslu. Dnes je konzultantem v oblasti biotechnologií, 
který pracuje na vývoji a pou�ití technologií, čisticích 
postupů a chromatografických zařízení pro průmyslové 
pou�ití v environmentálních aplikacích, potravinářství, 
výrobě kosmetiky a voňavek, a samozřejmě léků a léko-
vých substancí. Absolvoval v Madrasu v Indii a poté získal 
doktorát na University of Glasgow, kde pracoval v oblasti 
chemie přírodních látek. Jeho hlavním zájmem je pou�ití 
přírodních látek v dělicích postupech a biotechnologiích. 
Dr. Subramanian je autorem a redaktorem řady knih 
v oblasti biotechnologie. V posledních 10 letech organizu-
je konference, které přispívají k výměně zku�eností a inte-
graci mezi akademickým a průmyslovým světem. 

Kniha je u�itečnou pomůckou pro chirální separace, 
dobře vyvedená technicky i redaktorsky s jedinou slabinou 
a tou jsou strukturní vzorce, které jsou nejednotné, často 
zřejmě převzaté (někdy i z �internetu�) a co je hor�í, 
mnohdy (a to je v knize o chirálních separacích trestuhod-
né) pomíjející grafické vyjádření chirality. 

Pavel Dra�ar 
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F r e i r i c h  K e i l ,  ( e d . )  
 
Modeling of Process Intensification 
 
Vydal Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2007. První vydání, 
422 stran, 848 literárních citací na původní prameny. 
Doporučená cena: 139.- Euro 
ISBN 9783527311439 

 
Předlo�ená kniha se zaměřuje na metody matematic-

kého modelování při intenzifikaci chemických procesů. 
Intenzifikace procesu je velmi rozsáhlá disciplína a zahr-
nuje expertní znalosti v mnoha rozdílných oblastech. In-
tenzifikace při vývoji nových aparátů a postupů, buď dra-
maticky zlep�í chemické nebo biologické procesy zmen�e-
ním rozměrů zařízení, zvý�ením energetické účinnosti, 
sní�ením produkce odpadů, zlep�ením vlastní bezpečnosti, 
nebo přinese nové poznatky do procesního in�enýrství 
zavedením nově vyvinutých zařízení a výrobních postupů. 
Intenzifikace procesu je perspektivní disciplína a lze oče-
kávat, �e v budoucnu přinese i řadu překvapivých objevů. 

 Do této knihy, která sice nepokrývá v�echen vývoj 
v dané oblasti, ale spí�e ukazuje aktivity v modelování 
některých reprezentativních problémů, přispěli experti 
z různých oblastí intenzifikace procesů, a to jak 
z průmyslu, tak akademické sféry. Nové zařízení, nové 
procesy, stejně jako jejich nestacionární provozování vy�a-
dují také nové přístupy k modelování a na ty se kniha pře-
dev�ím zaměřuje. Kniha kombinuje znalosti procesního 
in�enýrství a modelování procesů a je současně první kni-
hou, která pokrývá v�echny metody modelování aplikova-
né na intenzifikaci procesů.  

Jak editoři, tak autoři jsou renomovanými experty 
z průmyslové i akademické oblasti se zku�enostmi 
v modelování a integraci chemických procesů. Přesto�e 
jde o knihu, na jejím� zpracování se podílela řada autorů, 
podařilo se díky pečlivé práci editorů předlo�it čtenářům 
dílo, které působí ucelenou formou. Kniha je bohatě vyba-
vena ilustracemi, matematické modely jsou podrobně do-
kumentovány a ka�dá kapitola navíc poskytuje velké 
mno�ství odkazů na původní literární zdroje. 

Definice intenzifikace procesů jsou značně různorodé, 
ale spojuje je základní my�lenka vývoje, který vede 
k podstatně men�ím, čist�ím a efektivněj�ím technologiím. 
O matematickém modelování jako účinném nástroji této 

intenzifikace pojednávají i kapitoly této knihy. Na zpraco-
vání této velmi obsáhlé publikace se podílelo 21 autorů, 
kteří aktuální témata rozdělili do 11 kapitol. První dvě 
kapitoly představují úvodní přehled a pohled na problema-
tiku intenzifikace z hlediska u�ivatele � průmyslu. Dal�í 
kapitoly jsou pak věnovány jednotlivým tématům. Nástin 
zajímavých aplikací prezentovaných v jednotlivých kapito-
lách je uveden v následujícím seznamu názvů kapitol: 
− Modelování intenzifikace procesu � úvod a přehled  
− Intenzifikace procesu z hlediska průmyslu  
− Modelování a simulace mikroreaktorů  
− Modelování a simulace reaktorů se zkrápěným tokem 

provozovaných v nestacionárním stavu  
− Membránové reaktory s pevným lo�em  
− Intenzifikace procesu zalo�ená na monolitech 

s mikrokanály různého měřítka  
− Modelování chemických reakcí v superkritických 

tekutinách � zejména ve vodě 
− Ultrazvukové reaktory  
− Modelování a simulace chromatografie s pohyblivým 

lo�em  
− Modelování reaktivní destilace 
− Experimentální a teoretické vysvětlení slabého a sil-

ného gradientu magnetického pole v chemických 
vícefázových procesech 
Z uvedeného výčtu názvů kapitol a velkého mno�ství 

odkazů na původní literární zdroje je zřejmé, �e kniha 
souhrnně přiná�í přehledy nejnověj�ích informací o aktuál-
ních tématech in�enýrství chemických reakcí a nových 
typů chemických reaktorů.  

Zárukou vysoké odborné úrovně knihy je i osobnost 
hlavního editora, profesora chemického reakčního in�e-
nýrství na technické univerzitě v Hamburku s předchozími 
zku�enostmi z vývoje řady procesů u fy UHDE.  

Kniha přiná�í řadu témat od simulace chemických 
reaktorů a procesů a� po metodiku jejich efektivního pro-
vozování a navrhování. Pojednává o aktuálních tématech 
multidisciplinárního zájmu a představuje tak u�itečný 
zdroj informací cenný nejen pro praxi, vědu a výzkum, ale 
i pro výuku na vysokých �kolách. Kniha je cennou pomůc-
kou jak pro in�enýry, tak i výzkumníky a vysoko�kolské 
učitele.  

    Vratislav Tukač 

Bulletin představuje 

Novinky v oblasti výpočetní techniky 
 
Dne 11. 4. 2007 se při příle�itosti uvedení nových 

produktů na český trh uskutečnila tisková konference pořá-
daná firmou HUMUSOFT s.r.o. Na této konferenci byly 
prezentovány novinky a inovované verze programů této 
společnosti a firmy The MathWorks, jejím� je Humusoft 

výhradním zástupcem pro Českou republiku a Slovensko. 
HUMUSOFT s.r.o. je znám jako přední výrobce progra-
mových nástrojů pro technické výpočty, modelování 
a simulace, The MathWorks je producentem výpočetního, 
vývojového a simulačního prostředí MATLAB. S tímto 
produktem je důvěrně obeznámena za svého vysoko�kol-
ského studia vět�ina studentů na�ich technických vysokých 
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�kol, chemiky samozřejmě nevyjímaje. 
Inovovaná verze produktu MATLAB, distribuovaná 

pod názvem MATLAB Release 2007a, přiná�í podstatné 
novinky předev�ím v oblasti paralelních výpočtů. 
Paralelizace algoritmů je v nové verzi implementována na 
třech úrovních. V první z nich lze vyu�ít nově dodávané 
základní matematické knihovny s podporou více jader. 
K vyu�ití této vlastnosti stačí pouze základní MATLAB, 
paralelizace je prováděna automaticky, �ádný dodatečný 
toolbox není potřeba. Druhou úrovní implementace 
paralelních algoritmů je Distributed Computing Toolbox. 
Ten v nové verzi umo�ňuje běh a� čtyř paralelních procesů 
na jednom počítači bez nutnosti licence MATLAB 
Distributed Computing Engine. Třetí úrovní implementace 
paralelních algoritmů je společné vyu�ití Distributed 
Computing Toolboxu a MATLAB Distributed Computing 
Engine, které přiná�í mo�nost běhu paralelních procesů 
nejen na jednom počítači s více procesory, ale také v síti 
počítačů, s maximálním počtem 256 procesorů.  
MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří �pičkové 
integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, 
modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu 
a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy 
řídicích a komunikačních systémů. Typickými u�ivateli 
jsou vědečtí pracovníci a technici v telekomunikacích, 
energetice, automobilovém, leteckém, kosmickém 
a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, 
lékařství, biotechnologie, �ivotního prostředí a dal�ích 
přírodních věd. MATLAB a Simulink jsou v současnosti 
standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na 
světě je provozováno více ne� 400 tisíc licencí.  

Pro plné vyu�ití paralelních výpočtů nabízí HUMU-
SOFT řadu vysoce výkonných pracovních stanic navr�e-
ných pro optimální výkon. Jedná se o stanice HeavyHorse, 
které představují výkonný a cenově přístupný paralelní 
výpočetní systém zalo�ený na 64-bitových dvoujádrových 
procesorech AMD Opteron. K dispozici jsou 
v konfiguracích 4−8 procesorů. 

Firma HUMUSOFT s.r.o. dále uvádí na trh novou 
verzi COMSOL Multiphysics� 3.3a, �védské společnosti 
COMSOL®. COMSOL Multiphysics umo�ňuje modelová-
ní a simulaci fyzikálních procesů popsaných parciálními 
diferenciálními rovnicemi s následným ře�ením metodou 
konečných prvků. Vedle 32- a 64-bitových operačních 
systémů Windows a UNIX mů�e tato verze pracovat pod 
novým operačním systémem 64-bit/32-bit Microsoft Win-
dows Vista a pod platformou Macintosh s procesorem 
Intel. Verze 3.3a obsahuje roz�ířenou knihovnu materiálů 
s více jak 2500 různými druhy rozdělenými do skupin 
podle typů a fyzikálních vlastností. V knihovně lze materi-
ály vyhledávat podle názvu nebo podle označení v normě 
DIN a UNS. V nové verzi je k dispozici import datových 
souborů ve standardu CHEMKIN® umo�ňující číst formá-
ty dat pou�ívané v chemickém průmyslu v oblasti spalová-
ní, chemických reakcí v reaktorech a v oblasti chemických 
procesů v atmosféře. 

HUMUSOFT s.r.o. a firma Lanner Group Ltd. dále 
uvádějí na trh České republiky a Slovenska novou verzi 

programu WITNESS 2007.  Jedná se program pro simulaci 
a optimalizaci podnikových procesů, který je pova�ován 
za jeden ze světově nejúspě�něj�ích nástrojů pro simulaci 
výrobních, obslu�ných a logistických procesů. Pou�ívá se 
pro podporu rozhodování vedoucích pracovníků při ře�ení 
organizačních, technických a provozních problémů souvi-
sejících zejména s restrukturalizací a zlep�ováním podni-
kových procesů. 

Dal�í informace k uvedeným produktům lze nalézt na 
http://www.humusoft.cz/pub. 

     Pavel  Chuchvalec 
 
 

ACD/Labs FreeWare CD pro ČR a SR 
 

Společnosti ACD/Labs® Toronto Kana-
da, SciTech® sro Praha a redakce časo-
pisu Chemické listy přiná�ejí čtenářům 
CD s plnými verzemi posledního �pič-
kového editoru ACD/ChemSketch 
s příslu�enstvím. Na CD jsou programy 
verze 10 ACD/ChemSketch FreeWare, 
ACD/ChemBasic, ACD/3D Viewer 
FreeWare, ACD/IUPAC Name Free-
Ware Add-On, ACD/I-Lab Add-On 

a ACD/LogP Add-In. Čtenářům je udělena neexkluzivní 
a nepřenosná licence pro pou�ití doma a na půdě vzděláva-
cích institucí, případě pro vzdělávací účely; bez časového 
omezení. U�ivatelům v prostředí, které nesplňuje vý�e 
uvedenou podmínku, je udělena třicetidenní zku�ební lhůta 
k legálnímu pou�ívání a vyzkou�ení programů. Plné 
a platné znění licenčních podmínek je na instalačním CD. 
Zároveň je na CD u�ivatelská příručka v angličtině a če�ti-
ně, anglický �tutorial� a instalační návod. 

Dal�í programy a dokumenty mů�e zájemce získat na 
webové adrese URL http://www.acdlabs.com/download/.  

Pomocí řádně nainstalovaných programů mů�e u�iva-
tel kreslit strukturní vzorce, počítat hodnoty některých 
pozorovatelných veličin, v to počítaje i logP, znázorňovat 
molekuly v trojrozměrném pohledu, programovat některé 
dal�í funkce editoru v jazyce ACD/ChemBasic, generovat 
názvy molekul a připojit se k webovému 
serveru ACD/I-Lab. Je nutno připomenout, 
�e některé slu�by serveru ACD/I-Lab jsou 
zdarma; nicméně vět�ina je u�ivateli účto-
vána. 

Pokud v čísle ji� CD chybí, pou�ijte 
instalaci z http://www.acdlabs.com/download/. 

pad 
 

 
HyperChem verze programu (release) 
8.0, vyd. 18/5 2007, Hypercube USA, 
cena 28625 Kč (akademická) 41125 Kč 
(plná), bez DPH. Obj. č. DAH8.0-SA-1, 
resp.DCH8.0-SA-1. Samozřejmě jsou 
nabízeny i �upgrade�. 
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Známý softwarový balík HyperChem je sofistikova-
ným prostředím pro molekulární modelování, které je 
dlouhodobě známo mezi odborníky pro jednoduchost pou-
�ívání a kvalitu výsledků. Balík sjednocuje nástroje jako 
3D vizualizaci a animaci s kvantově chemickými výpočty, 
molekulární mechanikou a dynamikou a přiná�í mnohem 
více nástrojů pro molekulární modelování ne� kterýkoliv 
jiný program pro prostředí Windows.   

Nejnověj�í verze programu, 
HyperChem Release 8.0, je plnou 
32-bitovou aplikací, která byla vyvi-
nuta pro operační systémy Windows 
95, 98, NT, ME, 2000, XP. Současná 
verze je plně kompatibilní s Micro-
soft Vista. HyperChem Release 8.0 
nyní zahrnuje mnohem více u�itečných nástrojů ne� která-
koliv dřívěj�í verze a podporuje té� řadu nástrojů z jiných 
zdrojů (multiple third-party applications). Dokonalé zobra-
zení (rendering) bylo v�dy jednou z předností prostředí 
HyperChem. Pokud se týče tzv. Third-Party Interfaces, 
umo�ňuje HyperChem 8 práci na úrovni grafického a GUI 
prostředí (včetně zobrazení výsledků) pro celou řadu pří-
buzných výpočetních balíků, které mohou zahrnovat ab 
initio a semi-empirické moduly jako GAMESS a MOPA-
C2007. V rámci balíku HyperChem 8 je zahrnuto legální 
pou�ití (source code) pro řadu takových programů.  

Jako novinku umo�ňuje verze 8 interaktivní výpočty 
v módu typu �batch�. Dal�í novinkou je, �e program je 

nyní na úrovni tzv. �universally 
double precision�. Novou vlastností 
je té� pou�ití UNDO a REDO 
v manipulacích s molekulárními 
modely a práce se seznamem 
v minulosti pou�itých souborů.  

Významné vylep�ení naznalo té� získávání geomet-
rických veličin z modelů proměřováním zadaných bodů, 
čar a rovin. Pro kreslení alternativních modelů se vyplatí 
pou�ít nástroje H->R, který nahradí jeden substituent dru-
hým.  

Nově upravenými výpočetními mo�nostmi jsou vý-
počty volných energií, tepelných kapacit, energií 
v nulovém bodu (Zero-Point Energies), rovnová�ných 
konstant. Nově je pro výpočty připravena semi-empirická 
metoda RM1 (Gerd B. Rocha, Ricardo O. Freire, Alfredo 
M. Simas, James J. P. Stewart: RM1: J. Comput. Chem.  
27, 1101 (2006)). 

Zdokonaleny jsou výpočty perturbačních energií pro 
MP2. Výpočet umo�ňuje separaci konfiguračních interakcí 
z tzv. �Single Points�. Výpočet IČ a UV spekter nyní zná-
zorňuje i obálku �íře čar a je zdokonalena vibrační analýza 
a elektrická pole pro MM.  

Zajímavou mo�ností je té� vyu�ití vlnových funkcí klasic-
ké částice v potenciálové jámě, zejména pro výukové účely. 

Zvídavý čtenář nalezne více informací na nových 
webových stranách http://www.hyper.com/. 

Pavel Dra�ar 
 

Odborná setkání 

První studentská konference mladých  
přírodovědců v Olomouci 

 
 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého uspořá-

dala dne 18. května pro �áky základních a studenty střed-
ních �kol Olomouckého kraje přírodovědeckou konferenci. 
Toto setkání, ve v�ech ohledech velmi podobné skutečné 
vědecké konferenci, bylo vyvrcholením více ne� půlroční 
společné práce �áků, studentů, jejich pedagogů a vysoko-
�kolských pracovníků z PřF UP. Konference byla rozčle-
něna do tří sekcí. V sekci Věda je zábava soutě�ily �kolní 
kolektivy - přírodovědné krou�ky zalo�ené na základních 
a středních �kolách. Zástupci těchto krou�ků prezentovali 
práce na zadané téma: Voda a nápoje (1. stupeň Z�), Med, 
pokrm bohů (2. stupeň Z�) a Rostliny, léčivé látky a drogy 
(S�). V sekci Badatel soutě�ili jednotlivci z řad středo-
�kolských studentů, kteří se věnovali vědecké práci pod 
vedením vysoko�kolských pedagogů. Třetí sekci tvořili 
�áci a studenti zapojení do korespondenčně-elektronické 
soutě�e Labyrint. V�echny tyto aktivity za�tiťuje projekt 
STM-Morava pracovně nazvaný Věda v přímém přeno-
su, který je podporován Ministerstvem �kolství, mláde�e 
a tělovýchovy. Cílem projektu je přispět k vývoji nových 
metod soutě�í tvořivosti mláde�e. Ve třech vý�e uvede-

ných sekcích bylo v prvním roce zapojeno více ne� 300 
�áků a studentů nejen z Olomouckého kraje. Mladí příro-
dovědci si roz�ířili znalosti předev�ím z chemie, ale i fyzi-
ky, biologie a matematiky. Nejlep�í kolektivy a jednotlivci 
byli za skvělou práci oceněni. V sekci Věda je zábava byli 

Vítězové sekce Věda je zábava z Gymnázia �ternberk  
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Doc. Ing. Franti�ek Tomis, 
CSc. se v srpnu 2007 do�ije 
85 let 
 

Franti�ek Tomis se narodil 
14. srpna 1922. Po maturitě (1941) 
nastoupil do závodu Fatra v Napa-
jedlích, kde pracoval jako vývojo-
vý technolog. 

V letech 1945−1949 studoval na strojní fakultě Vyso-
ké �koly dr. Eduarda Bene�e v Brně, kde krátce působil 
jako asistent. Vrátil se do Napajedel, kde nastoupil do 
vznikající vědecko-výzkumné základny závodu Fatra. 
Věnoval se zpracování a pou�ívání nových materiálů, 
např. zaváděl výrobu vytlačovaných trubek z PVC na pís-
tovém vytlačovacím stroji, výrobu PVB a PE folií a s ní 
spojenou výrobu sáčků, pytlů, odnosných ta�ek. Zabýval 
se výrobou PE trubek a zpracováním fluoroplastů. Organi-
zoval kursy svařováni PVC a PE pro instalatéry, které 
později pře�ly do působnosti Domu techniky SV UTS 
v Bratislavě. 

Své bohaté zku�enosti prezentoval F. Tomis v odbor-
ných časopisech a na odborných konferencích a sympozi-
ích v tuzemsku i v zahraničí. Byl spoluautorem monogra-
fie o PVC (1958, 1965) a polypropylenu (1965) a knihy 
Plastické hmoty ve stavebnictví (1964). Asistoval u zveřej-
nění původně interního časopisu (1964), který dnes vychá-
zí pod názvem Plasty a kaučuk a byl předsedou jeho re-
dakční rady (1971−1976). Působil také jako expert na Ku-
bě (1964−1965) a v Egyptě (1970, 1972). 

Aktivně se podílel na práci komisí pro mezinárodni 
technickou normalizaci ISO TC 145 a ISO TC (61). Půso-
bil jako soudní znalec pro soudní a arbitrá�ní řízení. 

Velice významná a záslu�ná je pedagogická činnost 
doc. Tomise. V roce 1959 byl pověřen předná�kami na 

SV�T v Bratislavě a později (1967) pře�el na tehdej�í de-
ta�ované pracovi�tě SV�T Bratislava, tehdy v Gottwaldo-
vě, které pře�lo do působnosti VUT v Brně. Z něho vznik-
la Fakulta technologická VUT (1969). Docent Tomis byl 
jmenován vedoucím katedry gumárenské a plastikářské 
technologie (1967) a zaměřil se hlavně na její personální 
obsazení a budování teoretických základů disciplin, které 
katedra zabezpečovala. Věnoval se reologii polymerních 
systémů a procesům zpracování polymerů. Kvalitně vybu-
doval výzkumné laboratoře pro rentgenografii a elektrono-
vou mikroskopii. Za přispění výrobních podniků, s nimi� 
udr�oval velmi úzké kontakty, vybudoval technologické 
laboratoře pro studium struktury a vlastností polymerů 
a laboratoře pro měření a regulaci. Ročníkové a diplomové 
práce vypracovávali studenti v úzké návaznosti na potřeby 
praxe. Organizoval odborné praxe a bezdevizové výměnné 
praxe studentů v zahraničí. Vychovával nové vědecké 
pracovníky pro potřeby fakulty i praxe, posuzoval habili-
tační, doktorské aj. odborné práce. Působil v řadě odbor-
ných orgánů na vysokých �kolách, výzkumných ústavech, 
generálních ředitelstvích a podnicích. Za svou záslu�nou 
odbornou a pedagogickou činnost byl mnohokrát oceněn. 

Docent Franti�ek Tomis, CSc. ukončil svou pracovní 
činnost na fakultě technologické odchodem do důchodu 
(1986). Av�ak i nadále s ní spolupracuje jako člen komisí 
pro obhajobu dizertačních prací a jako oponent. Rovně� 
spolupracuje s redakcí časopisu Plasty a kaučuk a anga�uje 
se jako člen České společnosti chemické. V roce 2005 mu 
byla udělena Cena rektora Univerzity Tomá�e Bati ve Zlíně. 

Franti�ek Tomis se zanedlouho do�ije po�ehnaného 
věku 85 let. V�ichni, kdo ho znají a spolupracují s ním, mu 
děkují za to, co vykonal ve prospěch vysokého �kolství ve 
Zlíně a přejí mu je�tě dlouhá a činorodostí vyplněná léta 
�ivota. 

Milan Mládek 
Fakulta technologická UTB ve Zlíně 

 
 

nejúspě�něj�í studenti Gymnázia �ternberk, Gymnázia 
Kojetín a Gymnázia Jakuba �kody z Přerova. Příspěvky 
v sekci Badatel měly překvapivě vysokou úroveň, zvlá�tě 
uvá�íme-li, �e studenti prezentovali výsledky po zhruba 
půl roce práce. Téměř v�echny prezentace byly srovnatel-
né s výkony vysoko�kolských studentů při obhajobách 
bakalářských prací, některé dokonce dosahovaly úrovně 
diplomových prací. Nakonec byly oceněny předná�ky 
Olgy Ryparové z Gymnázia Hranice (Analýza mikroorga-
nismů kapilární elektroforézou), Pavla Polcra z Gymnázia 
�ternberk (Co nám výpočetní chemie prozradí o způsobu 
stabilizace struktury proteinů?) a Josefa Skuly ze S�TO 
Olomouc (Elektrony útočí aneb elektronová mikroskopie), 

nejlep�í poster prezentovali Alexander Popa a Michal 
Mrňka ze Slovanského Gymnázia Olomouc (NMR-
studium nových cytotoxických cytokininových nukleosi-
dů). V sekci Labyrint se mezi star�ími umístili Petr Distler 
(Gymnázium Jeseník), Klára Adamíková (Arcibiskupské 
Gymnázium Kroměří�), Petra Proke�ová (Gymnázium 
Jeseník) a mezi mlad�ími Petra Schnidlerová (Z� Horní 
Čermná), Dominik Du�ek (Gymnázium Lan�kroun) a Jiří 
Grunwald (Z� Horní Čermná). 

Děkujeme v�em �ákům, studentům a učitelům za 
aktivní účast, je�tě jednou blahopřejeme v�em vítězům! 

       
 za organizátory Petr Tarkowski a Martin Kubala 

Osobní zprávy 
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Za profesorem Miroslavem Ebertem 
 
Dne 6. května 2007 opustil akademickou obec prof. 

RNDr. Miroslav Ebert, DrSc. Narodil se 18. října 1927 
a po absolvování budějovického gymnázia  vystudoval po 
válce učitelský směr chemie�fyzika na přírodovědecké 
fakultě UK v Praze, kde navíc na pracovi�ti prof. Heyrov-
ského získal v roce 1952 akademický titul RNDr. Jako 
učitel na přírodovědecké fakultě působil nepřetr�itě od 
roku 1950, od roku 1964 jako docent, v osmdesátých le-
tech získal hodnost doktora chemických věd a stal se pro-
fesorem anorganické chemie. Byl dlouholetým vedoucím 
katedry anorganické chemie (1969−1986) a měl velké 
zásluhy o odborný rozvoj svého oboru. Významně se podí-
lel i na pedagogické práci, zejména základní předná�kou 
�Anorganická chemie�, kterou absolvovala velká řada 
studentů přírodovědecké fakulty, a dále předná�kami ve 
specializačním studiu, které sám zaji�ťoval je�tě v dubnu 
tohoto roku. Vychoval dlouhou řadu diplomantů a aspiran-
tů, kteří se dobře uplatnili jako vědečtí a pedagogičtí pra-
covníci, řada z nich na�la i významné uplatnění v praxi. 
Přínosem byl i jeho podíl při organizaci mezinárodních 
konferencí o chemii fosforu a práce v odborné skupině 
Československé společnosti chemické. Jeho rozsáhlá vě-
decká práce je dokumentována řadou původních prací 
v odborných časopisech a učebnicích. Prof. Ebert patřil 
nejen k významným odborníkům v oboru, velice rád ale 
také předná�el a na zkou�ky u něho vzpomíná dodnes řada 
absolventů fakulty. 

Ode�el po krátké nemoci, vědecké a pedagogické 
práci věnoval celý �ivot své nadání, schopnosti a nezměrné 
pracovní úsilí. 

                                            
  Ivan Luke�, Zdeněk Mička 

 
 
Sedmdesátiletý jubilant  
prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc., dr.h.c. 

 
Významný pedagogický i světově uznávaný vědecký 

pracovník, narozený 6. května 1937 v Topolné u Uherské-
ho Hradi�tě. Činorodý člověk se �irokým v�eobecným 
vzděláním zlínské �koly zahájil vysoko�kolské studium na 
tehdej�í Chemicko-technologické fakultě Slovenské vyso-
ké �koly technické v Bratislavě, dnes Slovenské technické 
univerzitě. Na katedře textilu, celulózy a papíru zalo�il 
v roce 1974 první polygrafické specializované vysoko�kol-
ské pracovi�tě v Československé republice. Studijně pobý-
val ve Velké Británii, �védsku i Německu. V roce 1991 se 
stal  vedoucím nově zalo�ené katedry polygrafie a apliko-
vané fotochemie. V letech 1991−1992, kdy zastával funkci 
prorektora Slovenské technické univerzity, ji� započala 
jeho významná činnost na Vysokém učení technickém 
v Brně, spojená s obnovením Fakulty chemické po 41 le-
tech. V tomto nesmírně tě�kém období budování fakulty, 

zpočátku bez potřebného zázemí a vybavení jak personál-
ního, tak materiálního, prokázal prof. Lapčík mimořádné 
organizační schopnosti. Předev�ím díky jeho práci fakulta 
dokázala obstát ve dvou akreditacích a potvrdila tak svou 
�ivotaschopnost nejen v pedagogické, ale i vědecké oblas-
ti. V letech 1993 a� 1997 se stal prvním děkanem. Poté byl 
znovu zvolen do této funkce i na dal�í funkční období 
1997 a� 2000, po jeho� skončení ode�el pracovat na Fakul-
tu technologickou VUT ve Zlíně, později Fakultu techno-
logickou Univerzity Tomá�e Bati. 

Prof. Lapčík se vědecky zaměřil na aplikovanou foto-
chemii a koloidní chemii se specializací na kinetiku, zvlá�-
tě na kinetiku procesu v makromolekulárních systémech 
a na teorii fotolitografických procesů v polovodičové tech-
nologii. Vývoj v chemii se v�ak přiblí�il k biologii, 
v symbióze základních přírodovědeckých oborů s obory 
technologickými. V současnosti se prof. Lapčík soustředil 
na problematiku fyzikální chemie makromolekulárních 
biomateriálů. Praktické úspěchy přiná�í do na�eho ka�do-
denního �ivota s pozitivními prvky v celém oboru polygra-
fickém. 

Profesor Lapčík je fyzikálním chemikem evropského 
ohlasu, jedním  z na�ich znalců, který byl v předchozích 
letech po�ádán �védskou královskou akademií 
k vypracování návrhu kandidátů na presti�ní Nobelovu 
cenu v oboru chemie. Je členem redakčních rad časopisů 
Journal of Polymer Materials, Chemické zvesti, ale i čle-
nem České společnosti chemické, Slovenské chemické 
společnosti a vědeckých rad univerzit, předná�el na mnoha 
zahraničních konferencích, zejména na univerzitách 
v Uppsale, Grazu, Salfordu, Ulmu, Bradfordu. Publikoval 
na 150 původních vědeckých prací ve světově význam-
ných časopisech. Je autorem anebo spoluautorem 60 pa-
tentů, 2 monografií a více ne� 80 výzkumných zpráv.  

V rámci své odborné aktivity vychoval prof. Lapčík 
řadu vědeckých pracovníků. Vedl diplomové práce studen-
tů, diplomantů a doktorandů. Někteří z jeho �áků jsou 
odborníky na domácích i zahraničních vysokých �kolách 
nebo �pičkovými pracovníky v průmyslu.  

Určitým vyvrcholením  jeho odborného �ivota bylo, 
kdy� v roce 2004 při 105. výročí zalo�ení Vysokého učení 
technického v Brně byl v duchu univerzitních tradic slav-
nostně poctěn titulem Doctor honoris causa. 

Při této příle�itosti prof. Lapčík s radostí vzpomínal 
na minulá �ťastná léta a pova�oval za svou milou povin-
nost poděkovat v�em za obětavou spolupráci na obnovení 
Fakulty chemické z řad Vysokého učení technického 
v Brně, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 
a Fakulty chemicko-technologické Slovenské technické 
univerzity v Bratislavě. 

Co nám v přání na mysli tane 
je v�dycky �těstí, zdraví právě. 
 

 Adolf G. Pokorný  
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80 let prof. Ing. Dr. Zdeňka Vodrá�ky, DrSc. 
 
Jubilant se narodil 10. července 1927 v Plzni, kde 

také v letech 1938−1946 studoval na Masarykově reálném 
gymnasiu. Po krátké laboratorní praxi v Zálu�í u Mostu 
nastupuje jako student na Vysokou �kolu chemicko-
technologického in�enýrství Českého vysokého učení 
technického v Praze. Po úspě�ném absolutoriu v r. 1950 
pracoval dva roky na katedře fysikální chemie jako externí 
pracovník Výskumného ústavu pre petrochémiu (Nováky 
na Slovensku). Jeho úspě�ná experimentální práce mu ji� 
v r. 1952 umo�nila získání doktorátu technických věd po 
obhájení dizertační práce na téma �Oximace cyklohexano-
nu�. 

V tém�e roce nastupuje profesor Vodrá�ka do právě 
zakládaného Ústavu hematologie a krevní transfuse v Pra-
ze a rozvíjí zde svou dal�í vědeckou aktivitu. V r. 1956 
obhájil kandidátskou dizertační (na ÚOCHB ČSAV) práci 
na téma �Fotooxidace krevních bílkovin� a v r. 1965 dok-
torskou dizertační práci (na ÚFCH ČSAV) zaměřenou na 
fyzikálně-chemické vlastnosti bílkovin. Jako vedoucí bio-
chemického úseku řídil výzkumné práce zaměřené na stu-
dium struktury a funkce krevních bílkovin a metabolismu 
krevních buněk. Publikoval více ne� 150 původních vě-
deckých sdělení, z vět�í části v renomovaných zahranič-
ních časopisech, z oblasti chemie a fyzikální chemie bílko-
vin, jako� i teoretické a aplikované enzymologie. Je rov-
ně� spoluautorem 21 patentů a řady výzkumných zpráv. 
Tyto práce získaly profesoru Vodrá�kovi a jeho spolupra-
covníkům uznání doma i v zahraničí. Za prioritní výsledky 
v tomto oboru obdr�el jubilant řadu ocenění: Cenu vědec-
ké rady Ministerstva zdravotnictví (1967), ceny České 
lékařské společnosti J. E. Purkyně (1966 a 1969), Státní 
cenu (1979) za objevné práce o hemoglobinu a bílkovi-
nách transportujících hem, Zlatou plaketu J. Heyrovského 
za zásluhy o rozvoj chemických věd a Stříbrnou plaketu 
PřF Univerzity J. E. Purkyně v Brně (1987), Votočkovu 
medaili V�CHT (1992). 

Jako vynikající vědec se věnoval rovně� pedagogické 
činnosti. Od počátku �edesátých let působil nejprve v post-
graduálních kursech Institutu pro dal�í vzdělávání lékařů 
a farmaceutů a později předná�el Lékařskou chemii a bio-
chemii na FVL UK, kde se také v r. 1967 habilitoval pro 
obor lékařské chemie. Kromě toho předná�el profesor 
Vodrá�ka vybrané kapitoly z biochemie na PřF UK a od 
r. 1976 také na V�CHT v Praze. V r. 1979 přechází 
z ÚHKT na V�CHT a stává se vedoucím katedry bioche-
mie a mikrobiologie. Kromě základního kursu Biochemie 
předná�el Enzymologii, Přehled biotechnologií, Biochemii 
člověka aj. Profesorem pro obor biochemie byl jubilant 
jmenován v r. 1983. S velkou chutí a energií se věnoval 
organizaci vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti 
katedry. Pod jeho vedením dosáhla katedra významné 
výsledky v obou těchto oblastech. V oblasti vědecké orien-
toval katedru předev�ím na enzymologii. V pedagogice je 
nesporně jeho největ�ím úspěchem prosazení a zformování 
nejprve mezioborového studia �Enzymové in�enýrství� 

a v r. 1990 samostatného učebního oboru (specializace) 
Obecná a aplikovaná biochemie. Profesor Vodrá�ka je 
autorem několika monografií, uveďme alespoň Fysikální 
chemii pro biologické vědy (1975 a 1982), její� překlad 
vy�el rovně� v obou tehdej�ích německých státech (1976 
a 1979), Potravinářskou biochemii (Vodrá�ka a spol. 
1981), Bioorganickou chemii (Vodrá�ka a Krechl, 1991) 
a dvě vydání Biochemie (1992 a 1996). Učebnice Biochemie 
je stále tak populární, �e se připravuje ji� její 3. vydání.  

Jeho �iroký odborný přehled a zku�enosti byly a jsou 
vyu�ívány v práci odborných společností (místopředseda 
České spol. klinické biochemie, předseda sekce bioche-
mické a toxikologické analytiky), vědeckých rad řady in-
stitucí, komisí pro obhajoby kandidátských a doktorských 
dizertačních prací, komisí pro státní závěrečné zkou�ky, 
atestačních komisí aj. Mezi nejvýznamněj�í funkce profe-
sora Vodrá�ky patřilo jeho členství v Radě vlády ČR pro 
výzkum a vývoj (1992−2000), členství ve vědeckých ra-
dách AV ČR, ÚOCHB AV ČR, FPBT V�CHT, a v hodno-
titelských komisích těchto ústavů. Byl té� členem Akade-
mického sněmu AV ČR. Kromě toho zastával funkci mís-
topředsedy pracovní skupiny akreditační komise vlády ČR 
pro obor chemie (1991−2006). 

Přehlédneme-li práci, kterou profesor Vodrá�ka vyko-
nal, je zjevný jeho podíl na prosazování chemie v medicí-
ně a zvlá�tě pak ta skutečnost, �e byl po mnoho let nosite-
lem (společně s prof. V. Kalousem) biofyzikálně-
chemického my�lení v této vědní oblasti. Vedle tohoto 
my�lenkového přínosu je nezbytné připomenout jeho orga-
nizační úspěch, kterým bylo zalo�ení samostatného oboru 
Obecné a aplikované biochemie se 3 zaměřeními: obecná 
biochemie, biochemické technologie a příprava chemiků 
pro zdravotnictví na FPBT V�CHT se zázemím 1. LF UK 
a ústavů AV ČR. 

Přejeme panu profesorovi Vodrá�kovi nejen za v�ech-
ny jeho �áky, spolupracovníky a kolegy, ale i za celou na�i 
chemickou, biochemickou a lékařskou veřejnost, pevné 
zdraví a spokojenost s dosa�enými výsledky. 

       
    Pavel Rauch. 

 
Osmdesát pět let pana  
prof. Ing. Dr. Miloslava Ferlese, DrSc. 

 
Dne 7. února 2007 se v dobrém zdraví a v dobré po-

hodě do�il 85 let známý organický chemik a vysoko�kol-
ský pedagog pan  prof. Ing. Dr. Miloslav Ferles, DrSc. 
Myslím, �e mu mohu srdečně blahopřát a popřát dobré 
zdraví do dal�ích let nejen za sebe, ale i za generace �áků, 
diplomantů a aspirantů, které vychoval, i za řadu spolupra-
covníků, kteří s ním na katedře organické chemie V�CHT 
v Praze řadu let působili. 

�ivot a dílo pana profesora bylo u� několikrát vzpo-
mínáno při různých půlkulatých a kulatých narozeninách, 
a to z pera mnohem povolaněj�ích. U příle�itosti 60. naro-
zenin to byl J. Farka�, jeho spolu�ák z brandýského gym-
názia a celo�ivotní přítel (Chem. Listy 76, 220 (1982)), 
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který popsal cestu tohoto �sedláka� z Čelákovic k chemii. 
Dal�í příspěvek napsal V. Dědek, vedoucí katedry organic-
ké chemie (Sborník V�CHT Praha, A4 9 (1982)). Odborné 
schopnosti, lidské a povahové vlastnosti jubilanta připomí-
ná ve svém příspěvku J. Kuthan o 10 let později 
u příle�itosti jeho 70. narozenin (Chem. Listy 86, 157 
(1992)). Na společenskou anga�ovanost pana profesora 
v Československé a posléze v České společnosti chemické, 
jejím� členem je od roku 1942, upozorňuje M. Protiva při 
jeho pětasedmdesátinách (Chem. Listy 91, 314 (1997)). 
Poslední obsáhlý příspěvek, ve kterém je shrnuta celá vě-
decká a pedagogická činnost profesora Ferlese, napsal 
u příle�itosti osmdesátin jeho dlouholetý kolega z katedry 
organické chemie a mlad�í spolu�ák z brandýského gym-
názia a soused z blízké Tou�eně, O. Červinka (Chem. Lis-
ty 96, 62 (2002)). 

Je vůbec mo�né je�tě na pana profesora něco prozra-
dit? Uvedu alespoň pár osobních vzpomínek jako jeho �ák, 
za kterého se snad mohu pova�ovat, přesto�e mi předná�el 
�jenom� základní kurz organické chemie. Bylo to v roce 
1958, já jsem byl posluchačem Fakulty technologie paliv 
a vody. Byl to můj první kontakt s organickou chemií na 
vysoké �kole a bylo mým �těstím, �e nám ji předná�el 
tehdy je�tě odborný asistent Ing. Dr. Miloslav Ferles. Byly 
to jedny z nejhezčích předná�ek, které jsem absolvoval. 
Předná�el bez papíru, maximálně vyu�íval plochu tabule, 
vzorce doslova kreslil, jakoby neustále zdůrazňoval, �e 
organiku je nutné vstřebávat současně rukou i hlavou. 
Svým vystoupením prakticky předváděl i didaktickou 
stránku předmětu, která je v zahraničních učebnicích zdů-
razňována slovy ...success in organic chemistry depends 
on writing correct Lewis structures..... Samotnou discipli-
nu o�ivoval �ivotopisnými údaji význačných chemiků 
a neváhal pou�ít různé mnemotechnické pomůcky pro 
zapamatování si partií, v nich� logická struktura organické 
chemie selhává. Jeho předná�ky poslou�ily nejenom mně. 
�ly doslova z ruky do ruky, zvlá�tě mezi tehdej�ími dálka-
ři. Neztratily se a dodnes je mám ve své knihovně.  

V té době jsem netu�il, �e jako �palivář� ukončím 
studium na vysněné Luke�ově katedře organické chemie 
a u� vůbec by mne nenapadlo, �e budu mít jednou tu čest 
za tuto katedru organickou chemii učit a předná�et. Vzor, 
jak ji předná�et, u� jsem tedy měl. Nemohu posoudit, jaký 
byl pan profesor u zkou�ek. V té době nebylo pravidlem, 
aby studenti skládali zkou�ku u svého předná�ejícího. 
Znám jej v�ak od státních závěrečných zkou�ek, kandidát-
ských minim, a to jak zkou�ený, tak i zkou�ející, kdy u� 
jsme byli jako kolegové členy té�e zku�ební komise. V�dy 
velmi laskavý, objektivní a spravedlivý. 

Pan profesor byl poctivý v my�lení i v konání, v za-
městnání i doma. Byl náročný k ostatním i k sobě. Neznám 
důkladněj�ího recenzenta. Podezírám jej, �e pro něho musí 
případné chyby v textu asi světélkovat.  

Profesor Ferles získal za svoji vědeckou, pedagogic-
kou a společenskou činnost řadu ocenění a uznání. V roce 
1973 mu byla udělena ČSSCH při ČSAV Hanu�ova me-
daile, v roce 1987 obdr�el od V�CHT pamětní medaili 
F. �tolby a v roce 1992 medaili Emila Votočka. V roce 
1993 mu bylo uděleno čestné členství České společnosti 
chemické. Slovenská chemická společnost udělila panu 
profesorovi v roce 1980 stříbrnou a v roce 2001 zlatou 
medaili SCHS. Zcela určitě by si zaslou�il i medaili za 
starost a péči o rodinu, kdyby se takové medaile udělovaly.  

Vzpomínky se pí�í v čase minulém. Ale pan profesor 
je mezi námi a je stále aktivní. Nav�těvuje předná�ky pořá-
dané Ústavem organické chemie V�CHT pro chemickou 
veřejnost, je členem výboru skupiny historie chemie. Je�tě 
koncem minulého roku provedl velmi rychle recenzi ruko-
pisu o názvosloví. Obsah svého posudku vyjádřil nejprve 
stručně slovy: �Představte si, �e jsem se při čtení textu ani 
jednou nerozčílil�, co� od něho znamená něco jako 
�prospěl s vyznamenáním�. 

A tak svůj příspěvek zakončím páně profesorovým 
oblíbeným pozdravem.  

Stálé zdraví, pane profesore.  
 

                                            Franti�ek Li�ka 
 
 

Prof. MUDr. Jiří Duchoň osmdesátiletý 
 
Nechce se tomu věřit, jak ten čas, coby základní fyzi-

kální veličina, letí. Utíká čím dále tím více i kdysi pohled-
nému a oblíbenému asistentovi na Lékařské fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze z padesátých a �edesátých let, 
dnes osmdesátníkovi prof. MUDr. Jiřímu Duchoňovi, 
DrSc., emeritnímu přednostovi II. Ústavu lékařské chemie 
a biochemie 1. Lékařské fakulty UK v Praze.  

Jubilant se narodil 27. 7. 1927 v Praze v intelektuální 
rodině. Jeho otec, prof. Ing. Dr. Franti�ek Duchoň, DrSc., 
původně vědecký pracovník Výzkumných ústavů zeměděl-
ských a později vedoucí Katedry agrochemie a vý�ivy 
rostlin na V�Z v Praze  (blí�e Vesmír 1997, 76, 584), byl 
svému jedinému synovi vzorem, jak po stránce lidské, tak 
i vědecké a pedagogické. Vypěstoval v něm trvalý vztah 
k přírodním vědám. 
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Obecnou �kolu vychodil Jiří Duchoň v Praze � Dejvi-
cích v letech 1933−1938 a reálné gymnázium rovně� 
v Praze � Dejvicích, kde v roce 1946 s vyznamenáním 
odmaturoval. V tém�e roce zahájil studium na Lékařské 
fakultě UK v Praze,  kde v roce 1952 promoval. Současně 
v letech 1946−1949 studoval obor chemie na Přírodově-
decké fakultě UK v Praze. 

Skutečnost, �e výborně absolvoval kolokvium u pro-
fesora J. H. Křepelky na Přírodovědecké fakultě, mu ote-
vřela dveře k profesoru MUDr. A. F. Richterovi, DrSc. na 
II. Ústav lékařské chemie LF UK, neboť profesor Richter 
si své demonstrátory pečlivě a náročně vybíral. Tento 
ústav měl díky profesoru Hamsíkovi tradici ve výzkumu 
pigmentů, zejména v oblasti porfyrinů a heminů. A byl to 
právě profesor A. F. Richter, který ze sbírek Německého 
ústavu lékařské chemie vybral lahvičku s nápisem  
�Melanin aus Melaninosarkom� (více detailů viz J. Boro-
vanský: Chem. Listy 91, 925 (1997)), a tím v roce 1952 
zalo�il dlouholetou tradici výzkumu melaninových pig-
mentů a maligního melanomu na II. Chemickém ústavu, 
trvající právě 55 let. Mladý MUDr. Duchoň, fascinovaný 
tehdej�ím úsilím o poznávání primární struktury bílkovin, 
nebyl zprvu přidělenou tématikou nad�en, av�ak brzo do-
�el k názoru, ��e studium maligního melanomu umo�ňuje 
spojovat zájmy chemické a medicínské a �e v méně expo-
nované oblasti výzkumu je vět�í pravděpodobnost výraz-
ného úspěchu�. Dal�í �ivot mu dal plně za pravdu. Vynika-
jící publikované výsledky z oblasti biochemických projevů 
onemocnění maligním melanomem, jmenovitě tzv. močo-
vých melanogenů, mu umo�nily získat Eleanor Roosevelt 
Fellowship od UICC a WHO a v letech 1967−1968 praco-
vat v tehdej�í �Mekce� výzkumu melaninové pigmentace 
a melanomu na Harvard Medical School v USA u profeso-
ra T. B. Fitzpatricka. 

V roce 1970 se stal tehdej�í docent Duchoň prozatím-
ním a v roce 1972 řádným přednostou II. Ústavu lékařské 
chemie a biochemie a zůstal v této funkci 24 let, a� do 
1. 4. 1996. Bylo �těstí, �e v čele ústavu a katedry stál před-
nosta, který z titulu své funkce měl nejen řídicí pravomoc, 
ale který byl předev�ím vynikající odborník a zanícený 
pedagog, gentleman a demokrat. Po dobu svého přednos-

tenství vytvořil na pracovi�ti klidnou atmosféru a dobré 
předpoklady pro vědeckou práci a zále�elo jen na pracov-
nících samých, do jaké míry tuto atmosféru vyu�ili. 
V letech 1976−1990 bylo z problematiky maligního mela-
nomu, pod vedením docenta Duchoně jako �kolitele, obhá-
jeno deset kandidátských dizertačních prací, tři práce habi-
litační a čtyři diplomové či rigorózní práce (podrobné cita-
ce viz J. Duchoň: Sborník lék. 97, 1 (1996)). Doktorskou 
dizertační práci na téma �Příspěvek k biochemii maligního 
melanomu� obhájil docent Duchoň na ČSAV dne 
4. 5. 1992 a v děkovném projevu po obhajobě ji věnoval 
památce svého otce. Profesorem biochemie se stal v roce 
1993. Mezinárodního ocenění se mu dostalo v září 1998, 
kdy u příle�itosti 8. zasedání Evropské společnosti pro 
výzkum pigmentových buněk (European Society for Pig-
ment Cell Research) v Praze se stal čestným členem této 
společnosti za svůj celo�ivotní vědecký přínos ve výzku-
mu metabolismu buněk produkujících melaniny. 

Po stránce pedagogické byl profesor Duchoň vzorem 
svou zaníceností; jak říkával �Z pedagoga musí láska 
k předmětu vyzařovat, učitel se má rozdávat, to je nejlep�í 
způsob, jak získat zájem studentů�. Předná�ky často pro 
zpestření prokládal citacemi svého oblíbeného Karla Čap-
ka. Byl oblíbeným předná�ejícím i examinátorem a auto-
rem velmi srozumitelných skript i editorem celostátní 
kni�ní učebnice Lékařská chemie a biochemie (1985), 
která byla vydána i ve slovenské verzi (1988). Obě verze 
jsou  dodnes studenty pou�ívány, přičem� oddíl Lékařská 
chemie byl dvakrát dodatečně vydán ve formě skript 
i 2. Lékařskou fakultou UK.  

Profesor Duchoň v�dy citlivě vnímal nové trendy. 
V roce 1992 se stal spoluautorem skript �Molekulární bio-
logie pro mediky a lékaře� jeho vynikajícího �áka doktora 
J. Vachtenheima, která byla první učebnicí technik mole-
kulární biologie na lékařských fakultách v Česko-
slovensku. Na základě rukopisu těchto skript získal ústav 
v letech 1992−1994 postupně dva granty od Ministerstva 
�kolství (V205 � �Molekulární biologie, molekulární gene-
tika a patobiochemie� a Fond dynamického rozvoje V� � 
0145 �Rozvoj pre- a postgraduální výuky molekulární 
biologie a patobiochemie�), které umo�nily základní pří-
strojové vybavení pracovi�tě, je� posléze vyústilo 
v zavedení molekulárně biologických technik na II. Che-
mickém ústavu. 

Po odchodu do důchodu v roce 1996 zaměřil profesor 
Duchoň svou odbornou činnost hlavně do názvoslovné 
komise Českého komitétu pro biochemii a molekulární 
biologii a pravidelně předná�el a dosud stále předná�í 
v Učené společnosti prof. J. V. Ko�tíře. V roce 2000 byl 
jmenován Emeritním profesorem Univerzity Karlovy 
a v tomté� roce se stal členem  Vědecké rady 1. Lékařské 
fakulty UK, čím� se obnovil jeho styk s fakultním �ivo-
tem. V rámci odkazu profesora Duchoně se na II. Ústavu 
lékařské chemie a biochemie 1. LF ( nyní Ústavu bioche-
mie a experimentální onkologie 1. LF) dále rozvíjí výzkum 
v oblasti melanomu (např. v roce 2001 bylo z deseti grantů 
ře�ených na ústavu �est věnováno malignímu melanomu 
a melaninové pigmentaci).  

Prof. MUDr. Jiří Duchoň, DrSc. ve Faustově domě 2006 
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Profesor Duchoň byl vědecky a publikačně velmi 
činný. Spolu s RNDr. Z. Pechanem napsal monografii 
�Biochemie melaninů a melanogenese�, publikoval, sám 
nebo se spolupracovníky, 150 původních časopiseckých 
prací či kapitol do monografií, 110 souhrnů ve sjezdových 
sbornících a téměř stovku příle�itostných článků historic-
kého, vzpomínkového, jazykovědného, didaktického 
i filozofického charakteru.  Jen na 10 jeho prací, kde je 
v�dy prvním autorem a byly publikovány v presti�ních 
časopisech, bylo jen do 90. let podle SCI více ne� 300 
ohlasů (citací). Zpravidla v�dy jen na základě pozvání 
předná�el na mezinárodních kongresech, konferencích 
a symposiích skoro ve v�ech státech Evropy i v USA, Ka-
nadě, Japonsku a Australii. Jak ji� zmíněno, je vedoucím 
autorem celostátní učebnice �Lékařská chemie a bioche-
mie� (1985) a �Lekárska chémia a biochémia� (1988) 
a autorem či spoluautorem několika dal�ích učebnic, skript 
a učebních textů.  

Profesor Duchoň je dlouholetým členem Národního 
komitétu pro biochemii a molekulární biologii a předsedou 
jeho názvoslovné komise. Je rovně� členem Oborové rady 
biochemie a patobiochemie postgraduálního doktorského 
studia v biomedicíně na UK v Praze. Je čestným členem 
České společnosti klinické biochemie (1987−1993 členem 
výboru) a České lékařské společnosti J. E. Purkyně, čle-
nem České společnosti pro biochemii a molekulární biolo-
gii (1993−1997 členem výboru), České chemické společ-
nosti, České onkologické společnosti a zakládajícím čle-
nem Učené společnosti prof. J. V. Ko�tíře. 

Je zakládajícím členem International Pigment Cell 
Society (dnes Federation of Pigment Cell Societies), čest-
ným členem European Society for Pigment Cell Research, 
členem Federation of European Biochemical Societies, 
International Union of Biochemistry and Molecular Biolo-
gy (Education Comittee), Union Internationale Contre le 
Cancer, New York Academy of Sciences a presti�ního The 
Harvard Club of Prague. 

Po první svatbě doktora Jiřího Duchoně v roce 1952 
konstatoval profesor A. F. Richter: �Je vás �koda, mladý 
mu�i, pro vědu jste ztracen�. Profesor Duchoň mu dokázal 
pravý opak a jeho druhá �ena, MUDr. Jarmila Duchoňová, 
rozená Vichová, mu byla celo�ivotní oporou, kterou bohu-
�el před 5 lety ztratil. Jeho jediná dcera z prvního man�el-
ství Michaela (1952) emigrovala v roce 1980 do Anglie, 
t.č. �ije v Austrálii, tak�e v bytě v Praze � Bubenči, kde od 
svých �esti let jubilant �ije, bydlí nyní ji� jen se svými 
knihami, přírodovědnými sbírkami a vzpomínkami sám. 
Co� mu ale nebrání ve snaze být stále je�tě alespoň trochu 
� jak se dnes hezky česky říká � �in�. 

Na závěr medajlonku přejeme na�emu vá�enému 
a milému prof. MUDr. Jiřímu Duchoňovi, DrSc. do dal-
�ích let pevné zdraví, pohodu, spokojenost a neutuchající 
optimismus. To mu z celého srdce přejí nejen v�ichni čle-
nové Učené společnosti prof. J. V. Ko�tíře, ale spolu 
s nimi i v�ichni jeho bývalí �áci, kolegové a přátelé. 

 
Josef Zahradníček  

 

RNDr. Jiří Medek, CSc. stále vědecky  
aktivní pětaosmdesátník 
 

Před pěti lety jsem v Chemických listech 96, 843 
(2002) blahopřál svému příteli, RNDr. Jiřímu Medkovi, 
CSc. k jeho osmdesátým narozeninám. Obdivoval jsem 
tehdy jeho mimořádnou vědeckou aktivitu a přál jsem mu, 
aby je�tě dlouho pokračoval ve své úspě�né činnosti. Ne-
chci zde opakovat to, co jsem tehdy, byť jen stručně, 
o jeho �ivotě a práci zmínil, jen chci připomenout, �e jeho 
jméno je ve světové literatuře známo a citováno jako 
�Medkova teorie� a �Medkova rovnice�, které se zabývají 
doplněním parametrů charakterizujících sorpci 
v mikropórech. S je�tě vět�ím obdivem po dal�ích pěti 
letech, kdy se 20. května 2007 do�il osmdesáti pěti let, 
chci mu blahopřát k tomu, �e stále je�tě aktivně pracuje 
v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, kde zave-
dl moderní výzkumné metody pro studium porézní struktu-
ry, �e za posledních pět let publikoval dal�ích 11 původ-
ních prací v zahraničních časopisech s IF a rovně� prezen-
toval své výsledky předná�kami na vědeckých konferen-
cích v zahraničí. Hlavním předmětem jeho výzkumu jsou 
interakce plynných molekul různé velikosti s tuhou fází 
a s tím spojené otázky adsorpce a absorpce, včetně separa-
ce obou dějů analýzou izoterem. Pro rozli�ení krystalické 
a gelové struktury reverzibilních gelů navrhnul jako opera-
tivní metodu stanovení jejich mikrotvrdosti, která ji� na�la 
své praktické uplatnění. Jeho práce představuje důle�itý 
vědecký přínos k fyzikálně-chemickému výzkumu, zvlá�tě 
v aplikaci na horniny. Neznám nikoho, kdo by zůstal 
v jeho věku na tak vysoké úrovni odpovídající současným 
po�adavkům výzkumu, jako je on. K tomu mu chci zde 
blahopřát a jistě se v tom ke mně připojí nejen jeho sou-
časníci a pamětníci, ale i nová mlad�í generace, která mů�e 
bohatě čerpat z výsledků jeho práce. Doufám, �e mu bude-
me moci kromě zdraví znovu popřát k novým vědeckým 
úspěchům i při jeho dal�ím kulatém výročí.  

 
Jan Kloubek 

 
 

Prof. Ing. Juliu Pouchlému, DrSc.,  
k osmdesátinám (22. 8. 1927) 

 
Milý Juldo, činí nám velké potě�ení, �e Ti mů�eme 

pogratulovat k osmdesátým narozeninám, které Tě přisti-
hují uprostřed tvůrčí práce. Ne nadarmo se říká, �e někdo 
je starý ve dvaceti a jiný mladý v osmdesáti. A to je Tvůj 
případ. Přejeme Ti dobré zdraví, pohodu na těle i na du�i, 
radost z dal�í práce a jejích výsledků a dostatek energie na 
to, abys byl moudrou radou a svými �ivotními zku�enost-
mi nadále přínosem svému okolí jako doposud. Srdečně 

 
Tvoji přátelé z V�CHT a ÚMCH AV ČR, v.v.i. 
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Jubileum Ing. Heleny Potě�ilové  
 
Paní Helena Potě�ilová oslaví 17. srpna 2007 vý-

znamné �ivotní jubileum a chtěl bych vyu�ít této slavnost-
ní příle�itosti a podělit se s členy České společnosti che-
mické o pár vzpomínek z doby, kdy jsme společně praco-
vali v jedné z laboratoří Ústavu lékařské chemie, Lékařské 
fakulty v Olomouci. Úvodem několik řádek ze �ivotopisu 
paní Heleny Potě�ilové. Po maturitě na Reformním reál-
ném gymnasiu v Brně absolvovala 6 semestrů odboru Che-
mického in�enýrství na Vysokém učení technickém 
dr. E. Bene�e v Brně. Během roku 1948 v�ak byla těsně 
před absolvováním z politických důvodů ze studia vylou-
čena. Po příchodu do Olomouce nastoupila na počátku 
roku 1953 na Chemický ústav LF UP, a to jako pomocná 
laborantka u prof. Franti�ka �antavého. Pod jeho vedením 
v�ak mohla v laboratoři uplatnit i dále rozvíjet teoretické 
a praktické znalosti nabyté během studia. Postupně se tak 
vypracovala na samostatnou pracovnici ve vědeckém vý-
zkumu. U prof. �antavého pracovala a� do jeho smrti 
v roce 1983 a pak ve stejné oblasti výzkumu do konce 
roku 1987, kdy ode�la do důchodu. V roce 1990 jí bylo na 
základě rehabilitace vysoko�kolské studium na VUT ukon-
čeno a byl jí přiznán titul in�enýrky chemie.  

Po celou dobu 35 pracovních let se Helena Potě�ilová 
věnovala předev�ím studiu obsahových látek rostlin, pře-
vá�ně alkaloidů. Vypracovala originální chromatografické 
metody pro izolaci těchto látek. Je spoluautorkou více ne� 
40 vědeckých publikací, z nich� řada je stále citována ve 
světové odborné literatuře. Spolupodílela se na strukturní 
a chemické charakterizaci tropolonových alkaloidů z rost-
lin ocúnovitých (rod Colchicum), mákovitých (Papaver) 
a starčkovitých (Senecio). Pro nás, kteří jsme začínali svou 
profesní kariéru za vedení prof. �antavého, to byla �paní 
Helenka�. Stále usměvavá, dobrým slovem mírnící výtky 
pana profesora a v�dy připravená pomoci ve chvíli, kdy se 
práce v laboratoři nedařila. Svými znalostmi a zku�enost-
mi byla téměř nepostradatelná. Její syn Tomá� zůstal rov-
ně� věrný chemii. Při bilancování �ivotní dráhy jedince je 
v�dy kladena otázka �Jakou stopu v myslích pokračující 
generace zanechal člověk, na kterého vzpomínáme?�. 
U paní Helenky ji nevidím pouze v citacích prací, na je-
jich� vzniku měla často klíčový podíl. Vidím ji také v tom, 
jak nám nezi�tně předávala své vědomosti, jak nás vycho-
vávala svým vlastním přístupem k experimentální práci, 
ale také v tom, �e její práce �ije v unikátní sbírce  isochi-
nolinových a tropolonových alkaloidů. Ty jsou nyní před-
mětem intenzivního studia mladou generací biochemiků na 
ústavě, kde paní Helenka strávila svá nejlep�í léta.  

Od roku 1952 je Helena Potě�ilová členkou Českoslo-
venské společnosti chemické nyní České společnosti che-
mické (55 let) a byla dlouholetou členkou výboru olo-
moucké pobočky. Její činnost byla oceněna Čestným člen-
stvím České společnosti chemické v roce 1997. Dne 11. 6. 
2007 byla jubilantce rektorem Univerzity Palackého 
prof. Lubomírem Dvořákem udělena Pamětní medaile UP 
jako ocenění za její poctivou dlouholetou práci pro univerzitu. 

Svou vzpomínky chci ukončit citátem �Co kdo umí, 

lze dokázat jedině činem� (Marie von Ebner-Eschenbach). 
Paní Ing. Helena Potě�ilová jej svou prací naplnila. 

 
Vilím �imánek 

 
 

Kolik československých biochemiků spalo 
 v hubertusu prof. Ko�tíře? 
(Vzpomínka k 100. výročí narození prof. Ko�tíře) 
 

Jako student Fakulty v�eobecného lékařství UK 
v Praze jsem se samozřejmě nedostal do bezprostředního  
primárního pedagogického styku  s prof. J. V. Ko�tířem, 
ale to neznamená, �e bych o legendě československé bio-
chemie nevěděl vůbec nic.  Rád jsem čítával jeho trefné 
články v Chemických listech, Vědě a Technice Mláde�e 
a jiných periodicích. Navíc můj budoucí �kolitel doc. Du-
choň, velmi často rád vzpomínal na svá gymnasiální studia 
ve Velvarské ulici (a později v ulici Du�ní, kam po dobu 
války byla �kola přesunuta). Jeho učitelem chemie na těch-
to ústavech byl toti� prof. Ko�tíř, jeho� velebil jako svého 
nejlep�ího učitele, a který výrazným způsobem posílil jeho 
přírodovědné zanícení za�ehlé rodinným prostředím 
a nasměroval jeho �ivotní dráhu. 

S panem profesorem Ko�tířem jsem se poprvé osobně 
setkal 18. 2. 1965 na pracovní schůzi �Chromatografie 
v klinické chemii a biochemii� pořádané Čs. Společností 
chemickou při ČSAV a sekcí klinické chemie Čs. Lékař-
ské společnosti J. E. Purkyně v Plzni.  Na tuto akci mne 
vyslal můj první �kolitel prof. MUDr. A. F. Richter, DrSc., 
abych jako star�í pomocná vědecká síla prezentoval na�i 
společnou práci �Chromatografický výzkum reakce glyko-
kolu s chlorethanolem�. Po té, co jsem si odbyl svou první 
předná�ku mezi �dospělými� a chystal se na vlak do Pra-
hy, zastavil mne doc. Duchoň s RNDr. Pechanem 
z brněnské přírodovědecké fakulty a poučili mne, �e ta 
�lep�í� část vědeckého setkání teprve nastane a �e můj 
úmysl vrátit se domů, svědčí o mé naprosté vědecké ne-

Ing. Helena Potě�ilová přebírá Pamětní medaili UP  
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zku�enosti. Nabídli mi, �e mohu přenocovat na prázdném 
gauči v jejich dvoulů�kovém pokoji. Tu se vmísil do na�í 
debaty vedle stojící pán, který pravil, �e únorové noci bý-
vají v plzeňských hotelích studené, a to zejména po návra-
tu z baru, a nabídl mi svůj hubertus jako přikrývku pro 
nadcházející noc. To bylo mé první setkání s panem profe-
sorem Ko�tířem. 

Od té doby jsem pana profesora vídával při různých 
vědeckých akcích i při jeho náv�těvách na na�em II. ústavu 
lékařské chemie a biochemie FVL UK, kam chodíval podis-
kutovat zejména s odbornými asistenty RNDr. V. Králem 
a MUDr. �Zuzanou� Blümelovou. Od poloviny sedmdesá-
tých let minulého století frekvence náv�těv pana profesora 
silně  zesílila. To bylo tak: v letech 1968/69 čtyři učitelé 
na�eho ústavu emigrovali, dva se rozhodli věnovat lékař-
ské praxi a jeden v roce 1972 zemřel. Doc. Duchoň jako 
přednosta od roku 1970 tak �éfoval �mladé bandě� začá-
tečníků a mírně pokročilých, kteří od roku 1975 začali 
předkládat kandidátské disertační práce. Poněvad� jsme 
byli pracovníci ústavu lékařské chemie a biochemie, plati-
la nepsaná zásada, �e jedním z oponentů by měl být RNDr.  
Velmi často býval tímto oponentem právě prof. 
J. V. Ko�tíř: byl zakladatelem čs. biochemie, byl RNDr., 
rád chodil mezi mladé lidi, a jako důchodce měl i čas. 

Pan profesor mi oponoval habilitační práci v r. 1978. 
Z vlastní zku�enosti i od svých kolegů vím, �e setkání 
s panem profesorem, co by oponentem, mělo  jednotný 
ustálený ráz. Autor oponované práce připravil sedmičku 
červeného pro osvě�ení oponenta  a pan profesor při�el na 
na�i provozovnu (čti do na�eho ústavu). Vyzval uchazeče, 
aby mu vylo�il, proč bylo zvoleno právě toto téma vědec-
ké práce, a aby vlastními slovy trefně popsal obsah spisu.  
Mohlo by se zdát, �e pan profesor práci nečetl, klade-li 
takové dotazy, ale opak byl pravdou.  Po té, co uchazeč 
domluvil, pan profesor otevřel disertační spis a polo�il 
několik otázek na tělo. Po jejich zodpovězení  byl adept 
vyzván, aby stručně uvedl, čeho si na dané  práci nejvíc 
cení. Tuto otázku jsem v oné době pokládal za zcela zby-
tečnou, ale po letech, kdy jsem se stal sám oponentem, 
jsem dal panu profesorovi zcela za pravdu a sám tuto otáz-
ku rád pokládám. Odpovědi bývají někdy nečekané! Ná-
sledovala mezihra, co� byla přátelská vědecká diskuse, či 
spí�e forma semináře, někdy cíleně vedena k tématu obha-
jované práce, jindy laděná v obecné rovině. V mém přípa-
dě mi pan profesor vylo�il, �e plstěné podlo�ky psacích 
strojů bývají zhotoveny z vlasů a slou�í molům jako potra-
va z nouze v případě hladovění. Melanin ov�em vychází 
z jejich za�ívací soustavy nedegradován. (Jedna z kapitol 
mého habilitačního spisu byla věnována otázce degradace 
melaninů). Setkání pravidelně končilo diskusí o chemické 
terminologii a o správném u�ívání odborného českého 
jazyka, poněvad� ka�dý z nás se dopustil alespoň jednoho 
terminologického či jazykového lapsu. 

I při vlastních obhajobách před komisí nastolení ná-
zvoslovných hříchů mělo signalizační funkci: znamenalo 
to, �e konec obhajoby se blí�í. Milovníkem odborné termi-
nologie byl toti� nejen prof. Ko�tíř, ale i někteří členové 
komise � doc. Duchoň, doc. Večerek a mnohdy i prof. 

Musil. Obhajoba kandidátské disertační práce vět�inou 
končila vá�nivou názvoslovnou diskusí členů komise, kteří 
často zapomněli jak na přítomnost disertanta, tak na pří-
tomnost usmívajícího se předsedy komise pro obhajoby 
z oboru 14-10-9 biochemie prof. MUDr. Jiřího Homolky, 
DrSc. 

Rád vzpomínám na éru na�ich obhajob, proto�e to 
byla doba na�eho mládí. Kdy� si čas od času vzpomenu  
na své první setkání s panem prof. Ko�tířem, vytane  mi na 
mysl i otázka polo�ená v nadpisu mých vzpomínek. 

 
  Jan Borovanský 

 
 

Doc. Ing. Jaromír Kaválek, CSc.  
sedmdesátníkem 
 
Motto: Kdybychom neměli Kaválka, museli bychom si ho 
vymyslet. 

 
Kdy� pravidelně potkáváte docenta Jaromíra Kaválka 

s jeho v�dy usměvavou tváří, jen stě�í uvěříte, �e tento ná� 
milý kolega letos oslaví své významné �ivotní jubileum. 
Ale začněme od počátku. Jaromír spatřil poprvé světlo 
světa v Pardubicích dne 21. 9. 1937. Jeho nejraněj�í zá�it-
ky se v�ak vá�í k semtínské kolonii stojící přímo za plotem 
chemičky, kde jeho rodiče �ili v továrním bytě a otec pra-
coval jako vedoucí ve výrobě čpavku. Tyto rané zá�itky 
hluboce ovlivnily dal�í Jaromírovu kariéru, tak�e se po 
absolvování mě�ťanské �koly zákonitě přihlásil na chemic-
kou průmyslovku v Pardubicích, kterou v roce 1956 úspě�-
ně absolvoval. Přesto�e nebylo tak zcela obvyklé, aby 
tehdej�í absolventi střední průmyslové �koly pokračovali 
ve studiu na vysoké �kole, byl vzhledem k vynikajícím 
studijním výsledkům přijat ke studiu na nedávno vzniklou 
Vysokou �kolu chemicko-technologickou v Pardubicích. 
U přijímacích zkou�ek brilantně vysvětlil mechanismus 
Cannizzarovy reakce, čím� si okam�itě získal přízeň teh-
dej�ího examinátora a pozděj�ího kolegy doc. J. Klicnara. 
Během jeho studia na vysoké �kole jej uchvátila organická 
chemie, tak�e ji� jako student začal pracovat od roku 1959 
na V�CHT jako odborný instruktor. Zde také v roce 1961 
vypracoval a obhájil pod vedením Dr. J. Schreibera diplo-
movou práci s odvá�ným tématem �Pokus o chlormethyla-
ci pyridinu�, která se tehdy u oponentů setkala 
s despektem, přesto�e se po mnoha letech ukázalo (viz. 
Anders E. a spol.: J. Org. Chem. 64, 3113 (1999)), �e je 
tento problém úspě�ně ře�itelný. Po absolvování půlroční 
základní vojenské slu�by se v roce 1962 vrátil zpět na 
V�CHT Pardubice, kde na Katedře organické chemie ob-
hájil v roce 1969 kandidátskou dizertační práci s názvem 
�Studium mechanismu kondenzace 2,3-dimethylchino-
xalinu s benzaldehydem�. Zpočátku se na katedře věnoval 
syntéze heterocyklických sloučenin a azobarviv. V poz-
děj�ích letech začal spolupracovat s tehdej�ím docentem 
V. �těrbou, s ním� spoluzalo�il tradici pardubické kinetic-
ké �koly. Přesto�e v té době nebylo módou publikovat, 
napsali spolu s dal�ími kolegy celou řadu původních prací 
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Čest jejich památce 

zahrnujících kinetická studia základních mechanismů. Za 
celou svou kariéru je Jaromír autorem a spoluautorem více 
ne� 100 publikací v mezinárodních odborných časopisech 
s řadou citačních ohlasů. V roce 1981 byl hostujícím vědec-
kým pracovníkem na University of Wales v Bangoru ve 
skupině prof. C. J. M. Stirlinga. Přes své výsledky nebyl 
uznán tehdej�ím vedením �koly hoden toho, aby se stal do-
centem, tak�e se mohl habilitovat teprve v roce 1990. 

Během svého působení na katedře Jaromír vychoval 
celou řadu in�enýrů a kandidátů věd resp. doktorů. V�ichni 
jeho bývalí posluchači na něj dodnes vzpomínají jako na 
člověka s mimořádným přímým a lidským přístupem. Kro-
mě toho svým nev�edním pedagogickým talentem dokázal 
vzdělat i celou řadu méně nadaných studentů. 

Celá léta pracoval jako tajemník Katedry organické 
chemie, kdy přes rychle narůstající slo�itost a propracova-
nost ve�kerých účetních operací pou�íval pro v�echno 
výraz �petrachtovat� a občas se mu tak podařilo získat 
i neplánované investice. 

I přes pracovní vytí�ení se stačil věnovat svým koníč-
kům a zálibám. V mládí k nim patřil fotbal, horolezectví 
a jachting, v pozděj�ích letech pak myslivost a sokolnictví, 

kterému se dodnes věnuje spolu se svou man�elkou Mar-
tou. Kromě těchto aktivit stačil zplodit dvě dcery, postavit 
chatu, starat se o rodinný dům a nyní rekonstruovat chalu-
pu. 

Osobně je docent Jaromír Kaválek člověk s obrovs-
kou �ivotní silou a optimismem, s ním� dokázal překonat 
i své velmi vá�né onemocnění. Přes své zdravotní omezení 
je dodnes velmi společenský a při různých příle�itostech 
rád se svými kolegy a přáteli pohovoří nad sklenkou dob-
rého vína.  Při těchto příle�itostech často s úsměvem vzpo-
mínáme na Jaromírovy bohatýrské kousky jako například 
převoz vět�ího mno�ství �vypůjčeného� roztoku fosgenu 
v jeho osobním automobilu, přičem� odplyn z nádob byl 
vyveden �kvírou v bočním okénku. Při zastavení na kři�o-
vatce pak následoval pokyn, abychom raději chvíli nedý-
chali, proto�e díky ztrátě rychlosti vymizel odvětrávací 
efekt. 

 
Milý Jaromíre, do dal�ích let �ivota Ti přejeme mno-

ho zdraví, radosti a úspěchů. 
 
  za kolektiv katedry V. Macháček, J. Hanusek a M. Sedlák 


