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Někteří studenti se zúčastnili i soutě�e vědeckých 
a technických projektů pořádaných sdru�ením AMAVET. 
Z regionálního kola konaného v Příbrami postoupili v�ich-
ni do národního kola v Praze. Tato soutě� je koncipována 
zcela jinak ne� SOČ � formou výstavních stánků, které si 
studenti musí připravit tak, aby co nejlépe prezentovaly 
jejich projekt. Není zde rozdělení na obory, tak�e porota 
pak hodnotí jen kvalitu a schopnost studenta vysvětlit pro-
blematiku jejich projektu a to nejen v českém, ale 
i v anglickém jazyce. V této soutě�i získal 2. místo ná� 
student Oldřich Hudeček. Bude reprezentovat ČR na mezi-
národní výstavě vědeckých a technických projektů, která 
se koná v červenci t.r. v Jihoafrické republice. 

Dvě práce �kola nominovala na Cenu Učené společ-
nosti ČR, která letos udělovala 10 cen v kategorii středo-
�kolských studentů. Obě práce byly hodnoceny jako velmi 
kvalitní a cena za ně byla předána jejich autorům na výroč-

ním zasedání Učené společnosti dne 14. 5. 2007 
v Karolinu. Odměněna byla ji� zmíněná práce Oldřicha 
Hudečka a práce bratří Tomá�e a Luká�e Fukových: Tla-
kové membránové procesy a jejich u�ití v oblasti výroby 
pitné a u�itkové vody a pro či�tění odpadních vod. Tato 
práce vznikala ve firmě W.E.P., a.s. Za úspěchem těchto 
oceněných studentů jsou zhruba dva roky práce a nev�ední 
zaujetí, se kterým se odborné činnosti věnovali. Velký 
podíl mají i v�ichni �kolitelé, kteří se mladým věnují, ať u� 
jsou z akademické obce nebo z firem. 

Leto�ní �kolní rok byl z hlediska výsledků 
v odborných soutě�ích pro �kolu velmi úspě�ný. Nyní jsou 
ji� do mimo�kolní odborné činnosti zapojeni někteří stu-
denti z ni��ích ročníků a lze si jen přát, aby byli stejně 
úspě�ní. 

 Jana Dudrová 

Zprávy 

Ing. Eli�ka Leitmannová, PhD. z V�CHT   
Praha vítězkou ceny za chemii �Prix de chimie 
2007� 
 

Leto�ního ročníku soutě�e o cenu za chemii pro české 
doktorandy �Prix de chimie 2007�, vypisovanou společ-
ností Rhodia a Francouzským velvyslanectvím v Praze se 
zúčastnilo 22 studentů doktorských studijních programů 
z celé republiky. Vědecká rada společnosti Rhodia z nich 
vybrala deset nejlep�ích a ty pozvala k ústní prezentaci, 
hodnocené mezinárodní porotou. Té předsedal Patrick 
Maestro (Rhodia Services- Recherche&Innovation, Fran-
cie). Porota přisoudila vítězství Ing. Eli�ce Leitmannové, 
PhD. z V�CHT Praha. Ceny vítězům předal 21. 6. 2007 na 
Francouzském velvyslanectví nositel Nobelovy ceny za 
chemii (1987) prof. J. M. Lehn. 

Vítězná práce nesla název �Selektivní hydrogenace 
C6 dienických sloučenin� a autorka ji vypracovala na 
Ústavu organické technologie V�CHT v Praze pod ve-
dením �kolitele prof. Ing. Libora Červeného, DrSc. Je-
jím cílem bylo studium mo�ností selektivní hydrogenace 
2,4-dienických systémů na cis-3-olefinické produkty. 
Vzhledem k teoretickému, ale i praktickému zaměření 
práce byly jako modelové dienické látky zvoleny kyselina 
sorbová, její methyl a butyl ester, sorbový aldehyd a sor-
bový alkohol. Z nich vzniklé cis-3-hexenové sloučeniny 
mohou slou�it pro přípravu tzv. listového alkoholu, cis-     
-hex-3-en-1-olu. Tento alkohol je velmi významnou suro-
vinou pro průmysl vonných látek. 

Zvoleným hydrogenačním katalyzátorem byla kom-
plexní sloučenina ruthenia, její� katalytické vlastnosti byly 
studovány v homogenním, dvoufázovém (katalyzátor je 
rozpu�těn v polárním rozpou�tědle a produkty a výchozí 
látky v nepolárním) a heterogenním uspořádání (několik 
forem imobilizovaného katalyzátoru). Ve v�ech systémech 
byl detailně studován vliv reakčních podmínek (teplota, 
tlak, mno�ství katalyzátoru, rozpou�tědlo) na reakční rych-
lost a na selektivitu. Studovány byly rovně� mo�nosti opa-
kovaného pou�ití katalyzátoru ve vsádkovém reaktoru. 
Podařilo se dosáhnout a� 98% selektivity hydrogenace, 
co� skýtá velkou naději pro průmyslové vyu�ití. 

Kvalitu vítězné práce vedle významného ocenění 
podtrhuje té� skutečnost, �e její výsledky tvoří základ čtyř 
publikací v předních katalytických časopisech, byly pre-
zentovány na mezinárodních konferencích a v neposlední 
řadě naleznou zřejmě i praktického vyu�ití. 

 
Srdečně blahopřejeme !  

          
redakce 

Prevzato se svolenim z  www.vscht.cz 
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Nové vedení IUPAC 
 

Na svém zasedání dne 12. srpna 2007 v Torinu zvoli-
la Rada Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii 
(IUPAC) nové funkcionáře na období 2008−2009, tj. pre-
zidenta, viceprezidenta, generálního sekretáře a pokladní-
ka. Z mailu zaslaného sekretariátem IUPAC dne 5. září 
citujeme v originále: 
 
2008−9 IUPAC Officers 
President Jung-Il Jin (Korea) 
Vice President Nicole Moreau (France) 
Secretary General David Black (Australia) 
Treasurer John Corish (Ireland) 
Past President Bryan Henry (Canada) 
 
Rovně� ocitujeme několik detailů o těchto osobách: 
 

Jung-Il Jin was elected President of IUPAC − the 
International Union of Pure and Applied Chemistry − on 
12 August 2007 by the IUPAC Council at its meeting in 
Torino, Italy. Prof. Jin is a Professor of Chemistry at the 
Korea University, College of Sciences, Seoul, Korea. Prof. 
Jin has maintained a distinguished and active research 
career and is recognized as one of Korea's leading polymer 
chemists. He joined Korea University in 1974 where he 
has published ~350 original research papers, served as 
Dean of Academic Affairs, Dean of the Graduate School, 
and Acting Vice President. Prof. Jin has been active in 
IUPAC and was most recently President of the Polymer 
Division (2006−2007).  

Nicole Moreau was elected Vice President at the 
same meeting. She is an emeritus professor at the Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP), where 
she was responsible for teaching at the interface Chemis-
try-Life Sciences and the leader of the Laboratory of Bio-
chemistry. She is a former Directeur de Recherche at the 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).  

The Council also elected John Corish as Treasurer at 
its meeting in Torino. He holds the Chair of Physical 
Chemistry at Trinity College, University of Dublin, is 
a Fellow of Trinity College, and is currently Head of its 
School of Chemistry. Meanwhile David Black, Professor 
of Chemistry at the University of New South Wales, Aus-
tralia, was elected to a second four-year term as Secretary 
General. Bryan Henry, Emeritus Professor of Chemistry at 
Guelph University, Canada will be Past President for 2008
−2009. 

Pavel Kratochvíl a Jiří Pode�va  
 
 

Tisková zpráva Svazu chemického průmyslu 
České republiky ze dne 11. 9. 2007 
 

Chemické látky jsou v Evropské unii regulovány roz-
manitou legislativou, implementující předpisy z oblastí 
vnitřního trhu, �ivotního prostředí nebo veřejného zdraví. 

V minulých 15 letech bylo schváleno více ne� 1000 le-
gislativních norem, týkajících se chemikálií! Tento obrov-
ský počet často na sebe nenavazujících legislativních no-
rem značně zatě�uje podniky chemického průmyslu. Byly 
iniciovány aktivity k přepracování, nebo kodifikaci skupin 
legislativních norem, v oblasti nové legislativy chemic-
kých látek (REACH), odpadů, atp. Ty musí ujasnit a zjed-
nodu�it provozní rámec na�eho průmyslu. Doporučujeme 
pokračovat v přezkoumání dal�ích legislativních norem. 

V loňském roce oznámila Evropská komise záměr 
pokračovat v rozsáhlej�í koordinaci a systematizaci evrop-
ského práva a přispívat tak v udr�ení konkurenceschopnos-
ti chemického průmyslu v Evropské unii. Za tímto účelem 
byla zalo�ena skupina na vysoké úrovni pro konkurence-
schopnost chemického průmyslu. Kromě chemické legisla-
tivy se má skupina zabývat i dal�ími výzvami stojícími 
před chemickým průmyslem. Inovace, nové technologie, 
energie a mezinárodní obchod patří mezi ně.  

První jednání skupiny se uskutečnilo 10. září, skupina 
bude pracovat v pří�tích 18 měsících. Ve skupině budou 
pracovat evrop�tí komisaři, ministři vlád členských zemí, 
vrcholní zástupci nevládních organizací, akademických 
institucí a odborů.    

Svaz chemického průmyslu ČR podobnou aktivitu 
vítá, podporuje a vnímá ji jako jednu z iniciativ pro lep�í 
porozumění významné role chemického průmyslu při za-
bezpečování udr�itelného rozvoje společnosti a jako mo�-
nost dialogu v�ech zúčastněných stran.   

V chemické skupině na vysoké úrovni pro konkuren-
ceschopnost chemického průmyslu zastupuje Českou re-
publiku Ing. Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu 
a na její práci se také podílí Ing. Miroslav Krejčí, vicepre-
zident SCHP ČR, jako národní odborný garant. 
 

Ladislav Novák 
ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky 

 
 

Druhá Souhrnná zpráva o integrovaném  
registru zneči�tění  

Tisková zpráva Ministerstva �ivotního 
prostředí ČR ze dne 20.9.2007 

 
Do 15. února 2006 musely podniky, 
kterých se týkala ohla�ovací povinnost, 
poskytnout údaje za rok 2005 do veřej-
ného integrovaného registru zneči�ťová-

ní (IRZ). Ministerstvo �ivotního prostředí ve spolupráci 
s CENIA, českou informační agenturou �ivotního prostředí 
údaje zpracovalo a k 30. září 2006 zveřejnilo na interneto-
vých stránkách http://www.irz.cz. V�echny zku�enosti 
z tohoto období shrnuje publikace �Integrovaný registr 
zneči�ťování � Souhrnná zpráva za rok 2005�, kterou M�P 
vydalo.  

Zpráva poskytuje přehled nejdůle�itěj�ích informací 
k IRZ, hodnotí průběh a výsledky ohla�ování do integrova-
ného registru zneči�ťování za rok 2005. Obsahuje přehled-
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né tabulky s údaji za oba ohla�ovací roky (2004, 2005), ze 
kterých je patrné, u jakých látek do�lo ke sní�ení či zvý�e-
ní ohlá�eného mno�ství.  

Z údajů, které byly ohlá�eny za rok 2005, vyplývá mj. 
následující. Počet provozoven ohla�ujících své údaje do 
registru v roce 2006 vzrostl na 978, co� je o 99 více ne� 
v roce 2005. Rozsah informací nabízených registrem se tak 
opět zvý�il. Největ�í část vypou�těných emisí putuje do 
ovzdu�í. Největ�í podíl na podaných hlá�eních mají země-
dělské podniky (téměř 50 %), přičem� ohla�ují zejména 
emise amoniaku do ovzdu�í. Nej�ir�í spektrum látek ohlá-
sily provozovny v chemickém průmyslu. Látkou 
s největ�ím ohlá�eným mno�stvím byl za rok 2005 oxid 
uhličitý (přes 80 mil t rok−1). 

Zpráva je v elektronické podobě dostupná na strán-

kách www.irz.cz. (v části �Dokumenty�). V listinné podo-
bě je připraven k distribuci souhrn zprávy s přilo�eným 
CD, které obsahuje plný text zprávy.  

Ke třetímu zveřejnění údajů ohlá�ených do IRZ za 
rok 2006 dojde na stránkách www.irz.cz  27.9.2007.  

 
Dal�í informace: http://www.irz.cz 
Pro doplňující informace lze kontaktovat přímo Ing. Bc. 
Jana Mar�áka Ph.D., vedoucího oddělení IPPC M�P, tel.: 
267 122 974, e-mail: Jan_Marsak@env.cz. 
 

Jakub Ka�par, tiskový mluvčí 
Ministerstvo �ivotního prostředí 

jakub_kaspar@env.cz, www.env.cz 

Střípky a klípky o světových chemicích  

Archeokrystalochemie. Vykopávka třetí.  
Jak se W. H. Braggovi syn povedl   

 
Kdy� před Bavorskou akademií věd předná�el prof. 

Arnold Sommerfeld práci svého asistenta Friedricha, dok-
toranda Knippinga a svého mlad�ího kolegy Laueho 
o jejich pokusech dokázat interferenci Röntgenových pa-
prsků na krystalu modré skalice1, setkal se s úspěchem 
a doporučením uveřejnit ji v renomovaněj�ím časopise 
Annalen für Physik2. Je�tě z Bavor se v�ak práce dostala 
do rukou studenta cambrid�ské university Williama La-
wrence Bragga, syna tamního profesora fyziky Williama 
Henryho Bragga. Dvaadvacetiletý mladík (* 31. března 
1890) odhalil chyby, kterých se Laue dopustil a tatík hned 
pomohl s aparaturou, místo interference byla sledována 
difrakce, místo �bílého� záření bylo pou�ito záření známé 
vlnové délky a místo průchodu krystalem notně absorbují-
cím byl paprsek namířen pod známým úhlem na povrch 
krystalu. Otcův kolega a vrstevník C. T. R. Wilson � 
o patnáct let později dostal Nobelovu cenu za ml�nou ko-
moru � navrhl, aby byl pou�it dobře �těpitelný krystal, 
který by zaručoval hladký povrch, třeba slída. 

Nezbytným předpokladem kladných výsledků je ne-
zdar předchůdců. Bragg � syn mohl měnit tlou�ťku krysta-
lu slídy a se svým přístrojovým vybavením dosahoval 
minutových expozic tam, kde Friedrich a Knipping na 
Röntgenově pracovi�ti exponovali přes noc, chladili lampu 
vodou a někdy přeru�ovali ozařování. Bragg připevnil 
milimetr tlustý vzorek slídy na hliníkovou destičku, úzký 
paprsek vymezil řadou clon a úhel libovolně měnil od 80° 
ní�e. Tyto pokusy dokázaly, �e jde o difrakci. Lupínky 
slídy tlusté desetinu milimetru dávaly stejné záznamy jako 
krystal nekonečně tlustý, ale efekt rozhodně nebyl povr-
chový. 

  Neobyčejně zajímavá byla vedlej�í zji�tění o vrstvě 
krystalu tenké tak, �e byl zasa�en u� i hliník. Pou�ití slídy 

dovolilo krystal prohnout a dosáhnout tak fokusace difrak-
tovaného záření. Tyto výhody si slída vynahradila velice 
nízkou souměrností, tak�e jen na stanovení prostorové 
grupy musil, to u� Sir, William Lawrence čekat více jak 
čtvrt století. 

Měsíc před touto publikací3 přednesl na zasedání 
Cambrid�ské filosofické společnosti v pondělí 
11. listopadu 1912 Sir J. J. Thompson (dr�itel Nobelovy 
ceny za fyziku 1906 za objev elektronu) práci 
W. L. Bragga o difrakci krátkých elektromagnetických vln 
krystalem4. Na rozdíl od výsledků svrchu uvedených týka-
la se práce matematického zpracování výsledků a formulo-
vání vztahu známého od těch dob jako Braggova podmín-
ka. Nezávisle na Braggovi do�el ke stejným závěrům o rok 
později Georgij Viktorovič Vulf (1863−1925), tak�e 
v sovětské literatuře se uvádí jako podmínka Vulfova-
Braggova5. 

Závěrem konstatuje Bragg, �e kovová měď krystaluje 
v mří�ce plo�ně centrované, původně mylné a=2,26⋅10−8 
cm a Z=1 opravil za dva roky na správné a=3,61⋅10−8 cm 
a Z=4. 

Zda byly tyto výsledky z Cavendishovy laboratoře 
uznány jako práce disertační není známo, víme pouze, �e 
za to otec i syn Braggové v roce 1915 získali Nobelovu 
cenu za fyziku a �e je dodnes William Lawrence Bragg se 
svými 24 lety nejmlad�ím laureátem této ceny. 

Po pra�ském jaru 1968 byl z iniciativy Dr. Alana 
Línka, koryfeje české RTG strukturní analýzy, pozván Sir 
William Lawrence do Prahy. Pozvání bylo sice přijato, ale 
zdravotní stav náv�těvu u� nedovolil, W. L. Bragg zemřel 
1. července 1971, ve věku 81 let, na pracovníka s X-
paprsky zvlá�tě po�ehnaném. 

Článek, který zahájil tuto vykopávku, zaslal Bragg − 
syn časopisu Nature v neděli 8. prosince 1912. Byl uveřej-
něn ve čtvrtek 12. prosince3. 
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Lubor Jen�ovský 
 
 

Herbert Charles Brown 
 
Americký organický chemik H. C. Brown, původním 

jménem Herbert Brovarnik, se narodil 22. 5. 1912 
v Londýně. Jeho rodiče Charles Brovarnik a Pearl Gorin-
stein při�li roku 1909 s velkou �idovskou imigrační skupi-
nou z Ukrajiny, vzali se, ale u� roku 1914 se přestěhovali 
k rodičům do Chicaga, kde rodina přijala příjmení Brown. 
Otec Herberta, umělecký truhlář a �ikovný tapisér, si 
vzhledem k nedostatku zakázek, které nestačily k zaji�tění 
rodiny (Brownovi měli je�tě tři dcery), otevřel obchod 
s �elezným zbo�ím. Kdy� ale otec roku 1926 zemřel, čtr-
náctiletý Herbert opustil �kolu a vypomáhal matce. Později 
se paní Brownová mohla plně věnovat obchodu a syn po-
kračoval ve studiu. U� jako �kolák psával humorné články 
pro �kolní časopis a dokonce za to získal i národní cenu. 
Na Wright Junior College studoval se Sarah Baylenovou, 
pak společně pokračovali ve studiu na chicagské univerzitě 
a roku 1937 se vzali. Brown, částečně ovlivněn studiem 
monografie Alfreda Stocka Hydrides of Boron and Silicon, 
kterou dostal od Sarah k promoci, nastoupil do laboratoře 
H. I. Schlesingera. U profesora Schlesingera začal praco-
vat na redukcích s tehdy vzácným diboranem. Produkce 
diboranu z reakce chloridu boritého a vodíku 
v elektrickém výboji v�ak nepřevý�ila půl gramu denně. 
Brown zmíněnou redukcí získával z aldehydů a ketonů 
odpovídající alkoholy. Během války, kdy se na výzkumu 
anga�ovala armáda, Schlesingerova skupina dospěla 
k objevu komplexních hydridů (LiAlH4, NaBH4 a dal�í), 
jako vynikajících redukčních činidel. Natriumborohydrid 
se navíc stal výchozím pro snadnou přípravu diboranu � 
reakcí s etherátem fluoridu boritého. Brown působil nej-
prve na Wayne State University v Detroitu a od roku 1947 
na Purdue University ve West Lafayette (Indiana). Zde 
profesor Brown rozvinul bohatou výzkumnou činnost 

o studiu redukčních vlastností borohydridů a objevem 
adice diboranu na dvojnou vazbu mezi atomy uhlíku � 
hydroborace. Hydroborační produkty � alkylborany � se 
staly výchozími pro přeměny na alkoholy, aldehydy, keto-
ny, nitrily, amidy a dal�í deriváty uhlovodíků. Zvlá�ť per-
spektivními se ukázaly produkty hydroborace terpenických 
uhlovodíků, obou opticky aktivních α-pinenů � (+) a (−) 
tzv. diisokamfeylborany, kterých bylo vyu�ito k asyme-
trickým syntézám opticky aktivních alkoholů. Jako penzis-
ta přestal profesor Brown od roku 1978 předná�et, ale po-
kračoval � s podporou grantových agentur � v dal�ím vý-
zkumu a ve �kolení postdoktorátních spolupracovníků, 
vět�inou ze zahraničí. Brownova �kola dosáhla světově 
uznávaných výsledků a právem byl H. C. Brown roku 
1979 odměněn Nobelovou cenou. Profesor byl zván na 
vědecká setkání v mnoha zemích. Zúčastnil se i meziná-
rodních konferencí o chemii boru IMEBORON v Liblicích 
roku 1971 a roku 1987 v Bechyni. Při obou akcích oslnil 
výbornými referáty i jako společník při večerních sezeních 
u vína a v českobudějovickém pivovaru při výborném 
pivu. Na zahraničních cestách ho provázela man�elka. 
Brownovi mají syna Charlese, který kráčí v otcových sto-
pách a zpočátku s ním i spolupracoval. Po získání Nobelo-
vy ceny byl Brown oslavován i karikován místním tiskem. 
V jedné kreslené karikatuře paní Sarah, s nádobou odpad-
ků, oslovuje man�ela, pohodlně sedícího v křesle při četbě 
novin  � Excuse me Herbert, but would I be out of line in 
asking a Nobel prize winner to take the garbage out ?� Na 
dal�ím obrázku mu man�elka říká, �e po Nobelově ceně 
neudělal �ádný významný objev. Pravdou ale je, �e Brown 
byl vědecky činný po celý dlouhý �ivot. Vydal několik 
monografií a spolu s ostatními pracemi počet jeho publika-
cí přesáhl tisícovku. 

Profesor H. C. Brown zemřel 19. 12. 2004 v nemoc-
nici v Lafayette po srdečním infarktu. 
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Recenze 

A r m s t r o n g  L i z ,   
D a u n c e y  G u y ,   
W o r d s w o r t h  A n n e :   
Cancer: 101 Solutions to 
a Preventable Epidemic  
Solutions 
 

Vydal New Society Publishers 2007, paperback, 288 stran, 
cena 614 Kč, (books.musicabona.cz), USD 22,95 u vyda-
vatele. ISBN: 9780865715424 (0865715424) 
 

Lákavý titul �Rakovina, 101 návodů na prevenci epide-
mické choroby� doslova osloví ka�dého člověka. Rakovina 
zasahuje stále �ir�í počet pacientů a člověk se ptá: dá se to 
nějak zastavit? Guy Dauncey, Liz Armstrong a Anne Word-
sworth odpovídají, jak nejlépe umějí, �e lze tento fenomén 
zčásti ovládat. Návod je jednoduchý, je potřeba zachovávat 
se podle jejich 101 rad. To dává rozumnou �anci na ochranu 
jednotlivcům i společnosti. Kní�ka dokazuje, �e existuje 
solidní důkazový materiál k tomu, abychom podpořili do-
mněnku, �e řadě rakovin lze předejít, neb jejich původ lze 
vidět v kontaminaci na�ich organismů nejrůzněj�ími kance-
rogeny, které vdechujeme, pou�íváme, pijeme a jíme. Zále�í 
tedy na tom, jakou máme dietu, zda kouříme, ale i zda se 
opalujeme za poledního sluníčka. Na rozdíl od katastrofic-
ko-rádoby environmentálních spisů je kní�ka pozitivně nala-
děna, přiná�í konkrétní a uskutečnitelné návody na chování 
jedince, skupin lidí, aglomerací i lidstva tak, abychom 
ochránili sebe sama, svou rodinu, své sousedy, spolupracov-
níky a své potomky, byť by je�tě nenarozené. Návody jsou 
doplněny webovými stránkami pro dal�í studium a získávání 
relevantních informací.  

Kní�ka ústí v poznání, �e existuje mo�nost, jak se 
rakovině bránit, ale i vyvrátit pocit (a někdy i vědomí), �e 
této hrůze se bránit nemů�eme. 

České chemiky potě�í, �e autoři na základě dohody 
s ČSCH pou�ili v kapitole o zelené 
chemii symbol pou�ívaný ČSCH 
pro tuto oblast lidské aktivity. 
Autoři jsou povolanými odborníky, 
Anne Wordsworth je výzkumnicí 
v oblasti �ivotního prostředí a spi-
sovatelka, původně té� producent-

ka pro program CBC �Health Show�; Liz Armstrong je 
spisovatelka, fotografka a aktivistka v oblasti problematiky 
zdraví a �ivotního prostředí, je té� autorkou dal�ích publi-
kací na podobná témata; Guy Dauncey je konzultant z 
Sustainable Communities a vydavatel Econews, měsíčníku 
s tematikou �ivotního prostředí. Je zakladatelem projektu 
Solutions a autorem podobné publikace jako tato: �Stormy 
Weather: 101 Solutions to Global Climate Change�.   

Kní�ku lze doporučit do ka�dé ordinace, úřadu, do-
mácnosti i knihovny. 

Pavel Dra�ar 

ULLMANN�S 
Modeling and Simulation  
 
Vydal  Wiley-VCH, Weinheim 2007. 
První vydání, 451 stran. 
ISBN 978-3-527-31605-2 
 

Ullmann�s  je pro chemika zpravidla 
synonymem nepostradatelné encyklo-

pedie poskytující vědecké a technologické informace ze 
v�ech odvětví průmyslové chemie. Recenzovaná kniha 
v podstatě vychází z nejnověj�ího on-line vydání  
Ullmann�s Encyclopedia of Industrial Chemistry a předsta-
vuje svým způsobem doplňující příručku této encyklope-
die pro činnosti spojené s modelováním a simulací základ-
ních technologických pochodů. Obecně lze konstatovat, �e 
poskytuje obsáhlý přehled potřebného matematického 
základu, doplňující výpočetní algoritmy i jejich vyu�ití při 
modelování a simulaci procesů v chemickém in�enýrství. 

Kniha je pojata jako soubor nezávislých kapitol vzta-
hujících se k dané problematice. Autoři jednotlivých kapi-
tol jsou uznávaní mezinárodní odborníci, kteří prezentují 
ve svých partiích nejnověj�í poznatky svého oboru. Cha-
rakter příručky s úzkou vazbou na zmíněnou encyklopedii 
podtrhuje úvodní část knihy, obsahující přehled symbolů 
a jednotek soustavy SI, převodních  faktorů a bě�ných 
odborných zkratek.  

První kapitola představuje nejobsáhlej�í část celé 
knihy, a je nazvána prostě Matematika v chemickém in�e-
nýrství. Nejen tuto, ale ani ostatní partie knihy nelze chá-
pat jako základní učebnici. Autoři vesměs předpokládají, 
�e čtenář má spolehlivé základy vysoko�kolské matemati-
ky, fyzikální chemie a chemického in�enýrství, tak�e vý-
klad je orientován na pokročilého u�ivatele, často se zřete-
lem na ře�ení určitého konkrétního problému. V kapitole 
nechybí partie jako optimalizace, pravděpodobnost a sta-
tistika, přehled aplikačního software, ale třeba i vztahy 
mezi funkcemi více proměnných vyu�ívané 
v termodynamice. S první kapitolou úzce souvisí partie 
nazvaná Matematické modelování, kde je proveden výklad 
týkající se konstrukce a klasifikace matematických modelů 
zalo�ených na fyzikálních resp. fyzikálně-chemických 
principech (např. lineární a nelineární empirické modely, 
modely transportních jevů, modely zalo�ené na principech 
zákonů zachování hmoty a tepla atp.). Jedním z autorů 
kapitoly Modelové reaktory a rovnice jejich návrhu je 
profesor Vladimír Hlaváček (University of Buffalo, USA), 
český rodák a absolvent V�CHT Praha. Tato část knihy je 
věnována problematice návrhu a optimalizace provozu 
průtočných i vsádkových reaktorů. Zmíněné tři kapitoly 
představují svým rozsahem přibli�ně 70 % obsahu knihy. 
Dal�í partie lze chápat jako určitou nadstavbu této základní 
části, týkající se speciálněj�ích případů resp. přístupů 
k ře�ení chemicko-in�enýrských problémů. Jedná se 
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o kapitoly:  
− Mikroreaktory � modelování a simulace 
− Molekulární modelování 
− Simulace molekulární dynamiky 
− Výpočty fluidní dynamiky 
− Návrh experimentů 

Kniha bude zcela jistě přínosem pro pracovníky, kteří 
se zabývají návrhem nových technologických procesů 
a problematikou optimalizace stávajících průmyslových 
operací. Na jednom místě zde lze nalézt v kondenzované 
formě jak základní matematický aparát vyu�ívaný při bě�-
ných chemicko-in�enýrských výpočtech, tak i současné 
poznatky vztahující se k přesněj�ímu popisu a ře�ení slo�i-
tých procesních úloh. 

    Pavel Chuchvalec 
 
 
S t e f a n  H e c h t ,  I v a n  H u c  
( e d . )  
Foldamers 
 
Vydal Wiley-VCH, Weinheim 2007 
 
Syntéza a studium foldamerů patří 
k jedněm z nejvýznamněj�ích směrů 
současné supramolekulární chemie. 

Jedná se o syntetické nebo částečně syntetické oligomerní 
sloučeniny, které vykazují rovnováhu mezi rozvinutou 
(unfolded) a svinutou (folded) konformací, podobně jako 
proteiny a dal�í biopolymery. Důvody, proč jsou tyto mo-
lekuly syntetizovány a studovány, jsou v podstatě dva. 
První motivací je mo�ná aplikace foldamerů jako součást 
supramolekulárních systémů např. při vývoji syntetických 
receptorů či katalyzátorů. Druhou motivací je právě analo-
gie mezi sbalováním foldamerů a sbalováním proteinů. 
Kniha Foldamers editovaná Stefanem Hechtem a Ivanem 
Hucem představuje oba tyto aspekty. 

Foldamery mohou fungovat jako určité �le�ení� ne-
soucí skupiny zodpovědné za určitou funkci. Zřejmě nej-
propracovaněj�í kapitolou studia foldamerů jsou foldame-
rové molekulární receptory. Kniha představuje foldamery 
schopné rozpoznávat kovové ionty, anionty, amonný ion, 
vodu, sacharidy a jiné analyticky významné malé moleku-
ly. Dále jsou představeny foldamery rozpoznávající protei-

ny. Zajímavá podkapitola se zabývá foldamerovými recep-
tory, které ovlivňují proces biomineralizace s potenciální 
medicínskou aplikací při dysfunkci tvorby kostí. Skupinou 
foldamerů s významným potenciálem jsou foldamery 
s antimikrobiálním účinkem. Tato skupina zahrnuje pepto-
idy (oligomery glycinu, substituované na peptidové vaz-
bě), β-peptidy (peptidy syntetizované z β-aminokyselin) 
a sloučeniny s arylamidovou či arylmočovinovou kostrou. 
Podstata antimikrobiálních účinků spočívá nejčastěji 
v ovlivnění funkce membrán patogenů. Foldamery před-
stavené v této knize zahrnují i některé kuriosní struktury 
jako např. syntetické polynukleotidy, které jsou schopny 
tvořit dvoj- nebo trojrozměrně uspořádané struktury s vyu-
�itím vlásenek a Hollidayovských struktur. Jedno takové 
�molekulární origami� představuje mapu Severní a Ji�ní 
Ameriky vytvořenou z několika různě dlouhých molekul 
DNA zobrazenou pomocí mikroskopie atomárních sil 
(atomic force microscopy, AMF) od Alja�ky po Patagonii. 

Druhou motivací studia foldamerů je jejich analogie 
s proteiny a jejich svinováním. Objasnění podstaty svino-
vání proteinů představuje jednu z hlavních výzev současné 
strukturní biologie. V současné době je mo�né předpovídat 
struktury proteinů hlavně na základě experimentálních 
struktur podobných proteinů. Simulace svinování proteinu 
na čistě fyzikálním (neempirickém) základě je v současné 
době aplikovatelná pouze na relativně malé peptidy 
a s neúměrným vyu�itím výpočetní techniky. Současná 
proteinová věda si od studia svinování proteinů slibuje 
podstatný přínos pro metody predikce jejich struktur. 
Vlastnosti foldamerů mohou kriticky zhodnotit některá 
paradigma vyřčená v souvislosti se strukturou proteinů 
a jejich svinováním. Kniha obsahuje kapitolu věnovanou 
právě studiu sbalování foldamerů (β-peptidů) pomocí si-
mulace molekulové dynamiky. Výsledky prezentované 
v této kapitole ukazují, �e tato metoda poskytuje výsledky 
konsistentní s experimentem a nejsou tedy �přeoptima-
lizované� pro normální proteiny. 

Foldamery představují intenzivně se rozvíjející odvět-
ví supramolekulární chemie. Z tohoto důvodu mo�ná tato 
kniha relativně brzy ztratí svou aktuálnost. Přesto tuto 
knihu velice doporučuji v�em, kteří se zajímají o interdis-
ciplinární obor supramolekulární chemie. 

Vojtěch Spiwok 

Bulletin představuje 

MathType� 6 / Windows 
Design Science, cena 4925 Kč, pro 
V� 3925 Kč, plus DPH. 
 
Nová verze populárního editoru 
matematických výrazů MathType 
přidává ke klasickému produktu 
kompatibilitu s Microsoft Office 

2007 a Windows Vista, plus TeX/LaTeX input a interope-
rabilitu s Wikipedií. 

MathType je plnohodnotná verze men�ího sourozence 
z MS Wordu a jiných produktů, známého jako Equation 
Editor, pou�ívaná učiteli matematiky a přírodních věd, 
techniky, vědci, studenty a dal�ími odborníky pro publiko-
vání matematických zápisů v ti�těných dokumentech, pre-
zentacích a na webu. 
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MathType 6 získala výhody plného propojení s tzv. 
�Office 2007's Ribbon user interface� přidáním zálo�ky 
MathType do Wordu a PowerPointu pro přímé vpisování 
rovnic do dokumentů a presentací. Zavádí také nový způ-
sob číslování rovnic a prohlí�ení pro v�echny typy rovnic 
ve Wordu 2007. 

MathType 6 umo�ňuje dále u�ivateli kopírovat rovni-
ce ze stávajících dokumentů TeX a odborníci pou�ívající 
TeX mohou přímo psát výrazy do prostředí MathType. 
MathType 6 také pracuje s encyklopedií Wikipedia, při-

čem� u�ivatelé mohou z Wikipedie kopírovat relevantní 
rovnice přímo do svých rukopisů a prezentací a naopak.  

Společnost Design Science byla zalo�ena v roce 1986 
v Long Beach, California. Od té doby vyrábí programy pro 
učitele a vědce na publikování a sazbu matematických 
výrazů jako např. MathType, Equation Editor v Microsoft 
Office, WebEQ, MathFlow, MathPlayer a TeXaide. Pro 
dal�í informace nahlédněte do www.dessci.com . 

Pavel Dra�ar 

Osobní zprávy 

�ivotní jubileum prof. Ing. Vojeslava �těrby, CSc.  
 
Letos slaví své pětaosmdesáté narozeniny jedna z ji� 

legendárních osobností pardubické kinetické �koly � pro-
fesor Vojeslav �těrba. Pan profesor se narodil 25. 11. 1922 
ve slovinském Trebnje, av�ak po čase se jeho rodina vráti-
la do Československa. Zde pan profesor absolvoval 
v letech 1933�1941 osmileté gymnázium v Ti�nově, av�ak 
kvůli uzavření českých vysokých �kol nemohl ihned po-
kračovat ve svém vysoko�kolském vzdělání. V tě�kých 
válečných letech 1941�1943 pak alespoň absolvoval Prů-
myslovou �kolu v Brně a od roku 1943 pracoval 
v Západomoravských elektrárnách Brno. Po osvobození 
v roce 1945 se ihned přihlásil na Vysokou �kolu technic-
kou dr. Edvarda Bene�e v Brně, kterou v roce 1948 úspě�-
ně dokončil a byl promován v oboru chemického in�e-
nýrství. Po krátké vojenské slu�bě nastoupil ji� na podzim 
roku 1948 do Výzkumného ústavu organických syntéz 
v Pardubicích-Rybitví. Brzy po svém příchodu začal vyu-
�ívat na tu dobu vynikající odbornou knihovnu Výzkum-
ného ústavu k intenzivnímu studiu kinetiky a reakčních 
mechanismů organických sloučenin. Výsledky získané na 
tomto poli pak zúročil v roce 1964 při obhajobě své kandi-
dátské disertační práce. Téma reakční kinetiky a výzkumu 
reakčních mechanismů si také v roce 1965 přinesl s sebou 
na tehdy nově formovanou Katedru organické chemie, na 
kterou nastoupil jako odborný asistent společně 
s budoucím vedoucím katedry profesorem M. Večeřou, 
docentem J. Panchartkem a dr. J. �losarem. Ji� v roce 
1968 se stal docentem organické chemie, kdy� tématem 
jeho habilitační práce bylo �Studium benzidinového pře-
smyku�. Jeho pedagogické působení na fakultě v�ak nemě-
lo dlouhého trvání, proto�e po zlomovém roce 1968 nepro-
�el tehdej�ími prověrkami a od roku 1971 směl na fakultě 
působit pouze na pozici pracovníka pro vědu a výzkum. 
Přesto�e v této pozici oficiálně nesměl působit jako �koli-
tel, byl duchovním otcem desítek diplomových a kandidát-
ských disertačních prací a zaslou�il se tak o důkladnou 
přípravu několika dal�ích chemických generací. Přes vyni-
kající výsledky bylo panu profesorovi tehdej�ím vedením 
�koly zabráněno podat doktorskou disertační práci, kterou 

ji� měl napsanou. Jen slabou útěchou bylo publikování 
jejího obsahu ve světoznámé Pataiově sérii The Chemistry 
of Functional Groups � The Chemistry of Diazonium and 
Diazo Groups v roce 1978. Pan profesor tedy věnoval 
ve�kerý svůj čas a pracovní nasazení studiu kinetiky 
a mechanismu acidobazicky katalyzovaných reakcí. 
S neobyčejnou pečlivostí se věnoval interpretaci získaných 
výsledků a jeho krédem bylo nepou�tět se za �ádných 
okolností do spekulací. V�echny závěry v�dy musel mít 
podlo�eny mnoha experimenty a také oporou 
v publikované literatuře. I ve vysokém věku s maximálním 
soustředěním studoval spektrální záznamy kinetických 
měření a v případě jakékoliv pochybnosti raději opakoval 
i řadu experimentů. Přesto�e pan profesor �těrba ode�el 
koncem roku 1987 oficiálně do důchodu, ji� po měsíci se 
na Katedru organické chemie vrátil a pro�il zde i změnu 
re�imu v roce 1989. Teprve pak byly jeho zásluhy oceněny 
a roku 1990 byl jmenován profesorem organické chemie. 
Po roce 1990 mohl profesor �těrba konečně oficiálně pů-
sobit jako �kolitel i pedagog a i v důchodovém věku tak 
ovlivnil právě nastupující generaci. Jeden ze spoluautorů 
tohoto článku (J. H.) si pova�uje za čest, �e byl, byť jen po 
krátkou dobu, jeho posledním doktorandem. Asketický 
�ivotní styl dovolil, aby se pan profesor mohl věnovat své 
milované vědě a� do svých osmdesáti let. Teprve pak na 
něj začaly doléhat neduhy stáří, zejména zhor�ující se 
zrak, který mu zabránil systematicky studovat nově publi-
kované články. Během své vědecké kariéry publikoval 
profesor �těrba více ne� 200 původních prací s velkým 
citačním ohlasem a tři knihy pojednávající vesměs o kine-
tice a reakčních mechanismech. Spolu s J. Panchartkem 
napsal respektovanou monografii �Kinetické metody při 
studiu reakcí organických sloučenin�. Některé jeho práce 
lze pova�ovat za klasiku organické chemie.  

 
Vá�ený pane profesore, do dal�ích let Vám přejeme 

mnoho zdraví, radosti a rodinné pohody. 
 

            Za kolektiv katedry J. Kaválek, 
J. Hanusek, M. Sedlák a V. Macháček 
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Prof. MUDr. Jiří Slavík, DrSc.  
pětaosmdesátníkem 

 
Jubilant, přední světový odborník v oblasti alkaloidů 

a emeritní profesor lékařské chemie na LF MU, se narodil 
28. 11. 1922 v Hustopečích u Brna. V roce 1945 začal 
studovat lékařství na Masarykově univerzitě v Brně, kde 
hned po studiích zůstal a působil jako asistent, později 
docent, profesor a dlouholetý vedoucí katedry lékařské 
chemie. Jeho pedagogické působení je výrazně spojeno 
s učebnicí Organická chemie pro mediky (1965), která se 
stala základním učebním textem na československých 
lékařských fakultách. 

Profesor Slavík věnoval celou svoji vědeckou dráhu 
výzkumu isochinolinových alkaloidů čeledi Papaveraceae, 
a to s velkou důkladností, systematičností a �irokým zábě-
rem. Z rozmanitých rostlinných druhů na�ich i cizokraj-
ných izoloval několik stovek alkaloidů i jiných rostlinných 
látek. Objevil na sedm desítek nových alkaloidů, které 
plně strukturně charakterizoval (např. roemiridin, refra-
min, escholidin, kalifornidin, setigerin). Vypracoval origi-
nální a vysoce účinnou metodiku izolace a separace alka-
loidů. Objevil zásadně nový způsob izolace silně polárních 
alkaloidů, např. typu magnoflorinu, které dosud unikaly 
pozornosti. 

Profesor Slavík je autorem a spoluautorem 150 pů-
vodních vědeckých prací, které jsou stále hojně citovány. 
Výsledky základního výzkumu prof. Slavíka nacházejí 
uplatnění často i po relativně dlouhé době. Příkladem mů-
�e být alkaloid makarpin, velmi vzácný alkaloid ze skupi-
ny hexasubstituovaných kvartérních benzofenanthridinů. 
Makarpin byl izolován prof. Slavíkem v roce 1955 z druhu 
Macleaya microcarpa. Přibli�ně po půl století, v roce 
2006, vy�lo najevo, �e makarpin vykazuje unikátní vlast-
nosti, velkou afinitu k molekule DNA. Makarpin se chová 
jako červený fluorochrom, který značí jádra u �ivých bu-
něk a takových sloučenin je dosud známo velmi málo. 
Tento objev byl nedávno patentován a makarpin je nyní 
předmětem intenzivního výzkumu na LF MU pro své per-
spektivní vyu�ití v diagnostice nádorových onemocnění.  

Profesor Slavík, ačkoliv je od roku 1988 v důchodu, 
se stále aktivně zajímá o dění v oblasti alkaloidů a dal�ích 
přírodních látek, sleduje literaturu a působí jako konzul-
tant. V roce 2002 udělila Česká společnost chemická pro-
fesoru Slavíkovi čestné členství za zásluhy o rozvoj che-
mie. V�ichni, kdo ho znají a spolupracují s ním, mu děkují 
za v�echno, co vykonal v oblasti alkaloidů a u příle�itosti 
významného �ivotního jubilea mu přejí v�e nejlep�í, dobré 
zdraví a �ivotní pohodu. 

Jiří Dostál 
 

 

Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc. 
osmdesátníkem 
 
Dne 16. července tohoto roku se 
do�il osmdesáti let prof. RNDr. 
Josef Pacák, DrSc. Znám mnoho 
lidí, kteří s ním při�li do styku, ať 
ji� jako studenti nebo jako spolu-
pracovníci, a nevím o jediném, 

který by si ho byl neoblíbil, který by o něm hovořil jinak 
ne� pozitivně. V jeho osobnosti se kombinuje odborná 
erudice, velká laskavost a sympaticky poťouchlý smysl pro 
humor, kterým jistě nikdy nikoho neurazil. Měl jsem tu 
čest být jedním z mnoha jeho �áků, svou diplomovou práci 
(1969) jsem vypracoval pod jeho dohledem a s mnohou 
jeho inspirací. 

On sám za svůj největ�í odborný úspěch pokládá prv-
ní syntézu 2-deoxy-2-fluor-D-glukosy (cit.1,2). Cesta k této 
sloučenině byla trnitá, vyzkou�elo se mnoho strategií pří-
pravy, ne� se nalezla ta pravá. Je trochu nespravedlivé, �e 
mezi světovou chemickou veřejností není dosud dostateč-
ně známo, �e tato látka, její� 18F analog nabyl neobyčejné 
důle�itosti díky svému uplatnění v lékařské diagnostice − 
v pozitronové emisní tomografii, byla poprvé připravena 
a popsána právě na půdě Karlovy univerzity. Celá historie 
kolem této práce je napínavá jako detektivka a rozhodně 
musím čtenáři doporučit, aby si její vylíčení přečetl, ať ji� 
v če�tině3 nebo v angličtině4. 

Tato syntéza není samozřejmě zdaleka jediným od-
borným úspěchem pana profesora Pacáka. Navíc je třeba 
zmínit i jeho mnohaletou práci pedagogickou, jak na Ka-
tedře organické chemie Přírodovědecké fakulty UK, tak 
později i na Katedře didaktiky tamté�, jako� i záslu�né 
dílo organizační v roli prorektora UK. Byl mnohokrát ofi-
ciálně oceněn a vyznamenán; z poslední doby bych rád 
zmínil jeho čestné členství v České lékařské společnosti 
a �afaříkovu cenu, kterou obdr�el od České společnosti 
chemické u příle�itosti jeho jubilea. 

V nedávné době přestál velmi nepříjemné období 
vá�ných zdravotních potí�í. V�ichni, kdo ho známe, se 
radujeme z toho, �e se mu postupně vrací jeho elán, síla 
a  chuť pracovat.  

Milý Josefe, jistě budu hovořit za celý redakční ko-
lektiv Chemických listů, kdy� Ti popřeji do dal�ích let 
mnoho zdraví a trvalou chemickou zvídavost. 

Jiří Pode�va 
 
LITERATURA 
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Profesor  
Vilím �imánek  
slaví významné  
�ivotní jubileum 
 
V říjnu se do�ívá vý-
znamného �ivotního jubi-
lea � 65 let pan prof. 
MUDr. RNDr. Vilím 
�imánek, DrSc. Narodil 

se 12.10.1942 v Olomouci. Po maturitě na SVV� 
v Olomouci-Hejčíně začal studovat na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Palackého obor matematika-chemie. Po 
absolvování třetího ročníku pře�el do oborového studia 
analytické chemie se zaměřením na organickou chemii, 
které bylo právě na fakultě zahájeno a toto studium absol-
voval v roce 1966. Po vojenské slu�bě nastoupil na Ústav 
lékařské chemie Lékařské fakulty UP, pracovi�tě s mezi-
národním renomé, kterého v té době ústav dosahoval zá-
sluhou prof. Franti�ka �antavého a tomuto místu zůstal 
prof. �imánek dodnes věrný. Kandidátskou disertační prá-
ci pod vedením prof. Aloise Vystrčila obhájil na Univerzi-
tě Karlově v roce 1972 a hodnost doktora věd získal na 
ČSAV v roce 1986 za práci �Chemie a biologická aktivita 
isochinolinových alkaloidů�. S pro něj typickou systema-
tičností se při své vědecké a pedagogické práci pustil navíc 
do studia medicíny, které absolvoval v roce 1982. 

V roce 1988 byl jmenován profesorem biochemie. Po 
ztrátě profesora �antavého v roce 1983 se Vilím �imánek 
stal jeho pokračovatelem a neoddiskutovatelnou vůdčí 
osobností ústavu, ať u� byl jeho vedoucím nebo ne. Dobře 
si uvědomoval, �e výzkumná orientace na izolaci, identifi-
kaci a analytiku přírodních látek nemusí být za daného 
personálního slo�ení a přístrojového vybavení zárukou 
úspěchu v budoucnosti. Během osmdesátých let tedy začal 
s postupnou přeměnou ústavu na pracovi�tě orientované na 
biologické systémy a buňky umo�ňující studium biologic-
ké aktivity přírodních látek. Tato přeměna, či chcete-li 
modernizace, vy�adovala nezanedbatelné finanční pro-
středky získané včasným startem do grantových soutě�í 
a spoluprací s průmyslem u nás i v zahraničí.  Prof. �imá-
nek je dnes mezinárodně respektovaným představitelem 
komplexního výzkumu přírodních látek, předev�ím isochi-
nolinových alkaloidů1 a jeho tým úspě�ně ře�í řadu národ-
ních i mezinárodních grantů z různých oblasti fytochemie, 
toxikologie in vitro a studie metabolismu léků a lékových 
interakcí. On sám se v současné době nejvíce věnuje vý-
zkumu přírodních látek  jako součásti doplňků stravy. 
K úspě�né komercionalizaci dovedl výzkum obsahových 
látek ostropestřce mariánského (Silybum marianum).  Zde 
se v plné míře projevují jeho mimořádné mana�erské 
schopnosti, vytrvalost, cílené úsilí, schopnost stmelit, mo-
tivovat a popohánět spolupracovníky a tak dovést svou 
vizi k úspě�nému výsledku. Naučili jsme se �ít s jeho (pro 
nás nepochopitelným) pracovním tempem, být připraveni 
na to, �e při ranním příchodu do práce ji� po nás bude chtít 
reakce na své maily odesílané  s pravidelností olomoucké-
ho orloje mezi 2 a 3 hodinou ranní.  

V. �imánek je nejen autorem a spoluautorem více ne� 
220 původních a 25 přehledných prací a 6 patentů, ale  je 
také členem redakčních rad. Předev�ím jeho zásluhou se 
na LF UP daří dr�et tradici vydávání časopisu Biomedical 
Papers (dříve Acta Universitatis Palackkianae Olomucen-
cis, Facultas Medicae). Tento časopis, dostupný v plné 
verzi na PubMed se stal �ádaným fórem pro publikace 
v oblasti biomedicínských věd. Od roku 1995 působí také 
v redakční radě Chemických listů, od roku 1983 
v redakční radě časopisu Heterocycles. 

Významná byla a je také jeho aktivita v České společ-
nosti chemické. Od roku 1990 je členem Hlavního výboru,  
dvě funkční období (1997−2005) byl prezidentem ČSCH, 
od roku 2006 je předsedou olomoucké pobočky. Měl nepo-
chybně značný podíl  na tom, �e Společnost za tato dvě 
období získala na respektu a významu, pracuje nyní 
v lep�ích materiálních podmínkách, roz�ířila a omladila 
svou členskou základnu. Jako člen výkonného výboru 
Federace evropských chemických společností (v letech 
1999−2001) přispěl k tomu, �e se ČSCH stala významnou 
slo�kou evropského systému chemických společností. 
Také v této činnosti se projevily jeho schopnosti rychle se 
orientovat,  nalézat a realizovat cesty,  které vedou k cíli 
bez zvlá�tního ohledu na překá�ky.  

Pro povolání vysoko�kolského učitele, které si prof. 
�imánek zvolil, je nejen nutné být vynikajícím odborní-
kem, ale také dobrým pedagogem. Myslím, �e si mů�u 
dovolit říci, �e jeho předná�ky patří k těm nejpestřej�ím, 
které teoretické obory mohou medikům poskytnout, pod-
kreslené zdůrazňováním nám v�em, �e ka�dá předná�ka 
musí být �show�. 

Přes svou příznačnou prostořekost je člověkem hlubo-
ce lidsky cítícím s ochotou pomoci v�em a v�ude bez ohle-
du na svou únavu a problémy. 

I za to Ti jsou, milý Vilíme, Tví přátelé, kolegové 
a spolupracovníci vděčni  a přejí Ti  mnoho tvořivých ná-
padů, �ivotní síly a optimismu do dal�ích let. 

Jitka Ulrichová 
 

LITERATURA 
 
  1. �imánek V.: Benzophenanthridine alkaloids, v: 

A. Brossi (ed.): The Alkaloids Vol. 26, str. 185−234. 
Academic Press, New York 1985. 

 
  
Jubilující profesoři Pavel Anzenbacher a Lumír 
Ondřej Hanu� 

 
V měsících říjnu (19.10.) a listopadu (20.11.) oslaví 

svá �ivotní jubilea, �edesátiny, dva profesoři, ke kterým 
mám velmi blízký vztah. Oba spojuje jejich současná či 
dřívěj�í minulost s působením na Lékařské fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci. Prvním z nich je Pavel Anzen-
bacher, přednosta Ústavu farmakologie Lékařské fakulty, 
druhým profesor Hebrejské univerzity Lumír O. Hanu�. 
Pavel Anzenbacher patří k vysoko�kolským učitelům 
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s uznávanou odbornou pověstí v oboru studií struktury 
a funkce cytochromu P450. Svou profesní kariéru začal po 
absolutoriu Přírodovědecké fakulty UK se specializací 
biofyzikální chemie na té�e fakultě, kde pracoval do roku 
1991. Pak pokračoval na společném pracovi�ti Ústavu 
experimentální biofarmacie Akademie věd České republi-
ky a PROMED CS v Hradci Králové. V roce 2001 přijal 
nabídku Lékařské fakulty UP a spolu s paní Evou se pře-
stěhovali do Olomouce, kde jubilant začal působit jako 
vysoko�kolský učitel. Uznání nesporně patří jeho působení 
na Ústavu farmakologie, kde navázal na práci předchozí 
přednostky doc. Niny �kotové a dovedl tento ústav na 
úroveň ostatních farmakologických ústavů v ČR. Je profe-
sorem v oboru toxikologie, �kolitelem několika PhD stu-
dentů, autorem nebo spoluautorem více ne� sta vědeckých 
prací a desítek prezentací a předná�ek na mezinárodních 
kongresech. Jeho paní je pro něj nejen pečující man�elkou, 
ale i blízkou spolupracovnicí.   

Druhým jubilantem je Lumír O. Hanu�, který ukončil 
svá studia na PřF UP a svou kariéru začal na Lékařské 
fakultě té�e univerzity. Od roku 1990 pracuje na Ústavu 
přírodních látek Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kde 
začal jako blízký spolupracovník profesora Rafaela Me-
choulama a od roku 2003 je řádným profesorem této uni-
verzity. Počet jeho publikací rovně� převy�uje stovku 
a práce, jich� je spoluautorem, mají pro svůj vztah ke ka-
nabinoidním receptorům velmi dobrý citační ohlas. 
V leto�ním roce mu byl udělen Masarykovou Univerzitou 
titul Doctor honoris causa. S Českou společností chemic-
kou je nejen spojen dlouholetým členstvím, ale také oceně-
ním vědecké práce Hanu�ovou medailí.  

Co spojuje oba jubilanty, tím je jejich vysoká odbor-
nost, ale také to, �e výsledky jejich vědeckého výzkumu 
jsou odbornou veřejností vysoce ceněny. Jubilanti dokázali 
spojit svou vědeckou práci s náročným povoláním vysoko-
�kolského učitele v oboru farmaceutických věd. Oběma 
přeji, aby dal�í jubileum, které je čeká za pět let, oslavili 
relativně pevným zdravím, spokojeností v osobním �ivotě 
a radostí z dobrých výsledků týmu spolupracovníků, které 
vedou.  

 
Vilím �imánek 

 
 
Prof. Ing. Du�an Bustin, DrSc., 70-ročný 

 
12. septembra 2007 sme si pripomenuli �ivotné 

jubileum prof. Ing. Du�ana Bustina, DrSc., významného 
pedagóga a vedca, dlhoročného pracovníka Ústavu 
analytickej chémie FCHPT STU. Prof. Bustin sa narodil 
v Martine a po gymnaziálnom �túdiu v Rimavskej Sobote 

absolvoval v r. 1960 Chemickotechnologickú fakultu 
SV�T v Bratislave, kde do r. 1962 ďalej pracoval ako 
asistent. V r. 1962−1965 absolvoval vedeckú prípravu ako 
interný a�pirant Ústavu fyzikálnej chémie a elektrochémie 
J. Heyrovského v Prahe, na ktorú naviazal jeho �tudijný pobyt 
na Georgetown University vo Washingtone (1966−1967). Na 
CHTF sa vrátil vo funkcii odborného asistenta v r. 1967. 
V roku 1970 sa habilitoval a v roku 1973 bol vymenovaný 
za docenta. V roku 1986 obhájil doktorskú dizertačnú prá-
cu a v roku 1987 bol vymenovaný za riadneho profesora. 
Od r. 2004 je vedúcim vedeckým pracovníkom.   

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť prof. Bus-
tina je orientovaná na analytickú chémiu a elektroanalytic-
kú chémiu. Pôsobil vo v�etkých formách pedagogického 
procesu, trvale predná�al v základnom �túdiu (neskôr ba-
kalárskom �túdiu), na �pecializácii Analytická chémia 
(neskôr in�inierskom �túdiu) aj v postgraduálnom �túdiu. 
Viedol 26 diplomantov a jedného doktora prírodovedy. 
Prof. Bustin je autorom alebo spoluautorom 14 monografií 
a vysoko�kolských učebníc. Bol �koliteľom 10 kandidátov 
vied a PhD, z ktorých sa u� dvaja stali profesormi a dvaja 
docentami. 

Vedecká aktivita profesora Bustina v elektroanalytic-
kej chémii sa sústreďovala na voltampérometrickú analý-
zu, v súčasnosti je orientovaná na aplikáciu mikroelektro-
nických �truktúr najmä interdigitovaných súborov mikro-
elektród. Týmto smerom sa orientujú aj vedecké projekty, 
v ktorých je zodpovedným rie�iteľom (celkom 6 projektov 
od roku 1991). Výsledky svojej výskumnej práce publiko-
val v početných pôvodných prácach v prestí�nych vedec-
kých periodikách, ale aj vo forme pozvaných predná�ok na 
zahraničných univerzitách a medzinárodných konferen-
ciách (viac ne� 90 publikácií v časopisoch CC, ďal�ích 58 
publikácií v nekarentovaných periodikách a 6 kapitol 
v kni�ných publikáciách). Jeho práce majú bohatý pozitív-
ny ohlas doma i v zahraničí. 

Profesor Bustin úspe�ne pracoval aj v oblasti riadenia 
vedeckej práce. V rokoch 1994−1997 bol prodekanom pre 
vedecký výskum a zahraničné styky na FCHPT STU 
a v rokoch 1997−2000 prorektorom pre vedu STU. V ro-
koch 1990−1996 bol členom vedeckého kolégia SAV pre 
chemické vedy. Bol členom redakčnej rady Chemical Pa-
pers, predsedom spoločnej odborovej komisie pre PhD 
�túdium. Bol predsedom komisie pre obhajoby DrSc dizer-
tácií v odbore analytická chémia. Bol zahraničným členom 
Americkej chemickej spoločnosti a je členom IUPAC. 

Pri príle�itosti �ivotného jubilea prajeme prof. 
Bustinovi mnoho zdravia a úspechov v osobnom 
i profesionálnom �ivote.  

J. Lehotay a J. Labuda 
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Jubilanti v 1. čtvrtletí 2008 
 
80 let 
RNDr. Josef Skalník, (22.1.), Hlubna Brno 
Ing. Vladimír Klapka, CSc., (26.1.), SVÚOM Praha 
Doc.Ing. Jaroslav Prugar, DrSc., (10.2.), VÚ Rostlinné 

výroby Praha 
Ing. Vladimír Pekárek, CSc., (4.3.), ÚCHP AV ČR v.v.i. 

Praha 
 
75 let 
Ing. Josef Vachu�ka, CSc., (30.1.), ÚJV AV ČR v.v.i. 
Ře� u Prahy 

Prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc., (6.2.), Univerzita 
Pardubice 

Ing. Ivo Paseka, CSc., (22.2.), ÚACH AV ČR v.v.i. Ře� 
u Prahy 

Ing. Ivan Horáček, (27.2.), Technicko-in�enýrský ústav 
Neratovice 

Prof. Ing. Milo� Nepra�, DrSc., (9.3.), Univerzita  
Pardubice 

 
 
70 let 
Prof. Ing. Oldřich Paleta, DrSc., (21.1.), V�CHT Praha 
Ing. Bohuslav Du�ek, CSc., (26.1.), V�CHT Praha 
Ing. Ladislav Pí�a, (9.2), Vývojové dílny AV ČR Praha 
RNDr. Milan Fara, CSc., (5.3.), EGÚ Praha Engineering 

a.s. 
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc., (18.3.) Faf UK  

Hradec Králové 
Doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc., (26.3.), Faf UK Hradec 

Králové 
Dr. Tech. Walter Van Herck, (29.3.), Syntechim s.r.o. 

Rohovládová Bělá 

Výročí a jubilea 

 
 
65 let 
Ing. Helena Rů�ičková, (2.1.), V�CHT Praha 
Ing. Jan �ubrt, CSc., (20.1.), ÚACH AV ČR v.v.i. Ře� 

u Prahy 
Ing. Jaroslava Podehradská, CSc., (24.1.), V�CHT  

Praha 
Ing. Rudolf Klančík, (29.1.), Frýdek Místek 
Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., (3.2.), Univerzita 

Pardubice 
Prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc., (10.2.), V�B Ostrava 
Ing. Věra Spěváčková, CSc., (10.2.), SZÚ Praha 
Ing. Jiří Terč, CSc., (12.2.), VÚOS Pardubice 
Doc. Ing. Ivan Hemer, CSc., (25.2.), Union karbide 

EVAG Praha 
Doc. RNDr. Lubomír Čáp, CSc., (26.3.), PřF UP  

Olomouc 
Ing. Jiří Krejčí, CSc., (31.3.), UTB Zlín 
 
60 let 
Ing. Vlastimil Ducháček, CSc., (10.1.), SUJB Praha 
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA, (3.1.), BorsodChem 

MCHZ Ostrava 
Jiří Klíma, CSc., (12.1.), ÚFCH J.H.AV ČR v.v.i. Praha 
Ing. Jiří Jodas, (23.1.), ZPAP Plzeň 
RNDr. Jiří Korous, (7.2.), Nemocnice Blansko 
PaeDr. Ivan Holý, (22.2.), Univerzita Hradec Králové 
RNDr. Jaroslava Hálová, CSc., (2.3.), ÚACH AV ČR 

v.v.i. Ře� u Prahy 
Ing. Vladimír Jirásek, (8.3.), FJFI ČVUT Praha 
Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc., (15.3.), PřF UP  

Olomouc 
 
Blahopřejeme 
 
 
 
Zemřelí členové společnosti 
 
Doc. RNDr. Adolfina Sovová, CSc., V�Z Praha, zemřela 
11. srpna 2007 ve věku 89 let 
 
Čest její památce 
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Česká společnost chemická 
Sekretariát a redakce Chemických listů 
Novotného lávka 5 
116 68 Praha 1 
tel./fax: 222 220 184, redakce tel. 222 221 778 
e-mail: chem.spol@csvts.cz 
http://www.csch.cz 

Proč se stát členem České společnosti chemické  
 
Zapojení v České společnosti chemické, členu Asociace českých chemických společností, přiná�í individuálním chemikům 
kromě vlastního členství v největ�í a nejstar�í profesní organizaci chemiků:  
 
• celosvětově uznávanou příslu�nost k jedné z nejstar�ích profesních organizací v chemii na světě, 
• mo�nost zapojení se do práce a komunikace v jedné z místních či odborných poboček ČSCH, 
• kontakty, informace, slu�by, mo�nosti, uplatnění... 
• podstatné slevy u vlo�ného na sjezdech a konferencích, jejich� oficiálním pořadatelem je ČSCH, 
• mo�nost dostávat 4× ročně zdarma tzv. �bulletinové číslo� Chemických listů, 
• mo�nost objednání předplatného Chemických listů s významnými slevami, 
• mo�nost objednání �osobního balíku předplatného� Chemických listů a časopisů konsorcia EUChemSoc, 
• členské informace o nových knihách, produktech a slu�bách i o připravovaných odborných akcích na celém světě, 

informace o dění v evropských chemických  strukturách 
• mo�nost za�ádání o evropskou nostrifikaci chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu Eurchem, 

platného v celé EU, 
• přístup ke slu�bám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací, 
• mo�nost přidru�eného členství  v IUPAC, 
• mo�nost získání a doporučení členské přihlá�ky do významných zahraničních chemických společností (RSC, ACS , 

GDCh, GÖCh, SFC aj.), 
• mo�nost získání příle�itostných slev obchodních firem spolupracujících s ČSCH, 
• mo�nost uplatnit informace z vlastní pracovní činnosti (výsledky, novinky, inzerce, tisková oznámení aj.), 
• mo�nost zveřejnění vlastního oznámení v rubrice Bulletinu Chemických listů �Práci hledají�, 
• vedle individuálního členství je mo�né kolektivní členství firem, 
• a řadu dal�ích slu�eb. 
 
 
 
Jak se stát členem ČSCH 
 
Členská přihlá�ka je k dispozici na internetových stránkách ČSCH nebo na sekretariátu ČSCH. Členství je přístupné pro 
v�echny zájemce o chemii a přijetí nového člena doporučí dva členové ČSCH (doporučení je mo�né nahradit odborným 
�ivotopisem), členství nabývá platnosti po schválení hlavním výborem ČSCH.  
Vý�i členských příspěvků a mo�né slevy schvaluje na návrh předsednictva hlavní výbor ČSCH. 


