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POLAROGRAFIE  NA  SVĚTOVÉ  VÝSTAVĚ  EXPO 58  V  BRUSELU 
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Dolej�ova 3, 182 23 Praha 8  
kalvoda@jh-inst.cas.cz 
 

Padesát let uplynulo od úspě�né reprezentace Česko-
slovenska na vý�e jmenované výstavě. Tyto Světové vý-
stavy se pořádají v�dy v intervalu několika let, aby ná-
v�těvníky seznámily s výsledky hospodářského, vědecké-
ho a technického pokroku lidstva, jako� i s úspěchy dosa-
�enými v oblasti kultury a umění. A tak tomu bylo i v roce 
1958 v Belgii. Tuto nejen úspě�nou, ale i krásnou výstavu 
měla připomenout  letos pořádaná výstava Bruselský sen  
v Galerii hlavního města Prahy � Městské knihově a poslé-
ze i v Moravské galerii − Uměleckoprůmyslovém muzeu 
v Brně. Bohu�el na této výstavě prakticky nebyly zmíněny 
či zdůrazněny úspěchy československé vědy ani bohatá, 
četnými cenami oceněná účast tehdej�í Československé 
akademie věd. Snad tomu bude lépe na obdobné výstavě 
připravované Národním archivem. 

Z různých vědních a průmyslových oborů budi� zmí-
něna na Světové výstavě EXPO 58 bohatě zastoupená 
polarografie Jaroslava Heyrovského v expozici Polarogra-
fického ústavu ČSAV. Byla to asi  nejmasověj�í prezenta-
ce, jaké se kdy polarografii v celosvětovém měřítku vůbec 
dostalo. Polarografie zřejmě tehdy dosáhla svého zenitu 
jak po stránce teoretické, tak také ve sféře aplikační, 
a tudí� zcela logicky a prozřetelně padlo rozhodnutí obe-
slat Světovou výstavu expozicí o polarografii. Celá akce 
byla velkoryse koncipována: V národním pavilónu byl 
poměrně rozsáhlý stánek s nejrůzněj�ími typy polarogra-
fických přístrojů a automatických polarografických analy-
zátorů − v�e samozřejmě v chodu a s kvalifikovaným vý-
kladem (obr. 1 a 2). V mezinárodním pavilónu vědy jsme 
pak měli dal�í dvě polarografická zařízení: jeden přístroj 
neustále kreslil polarografickou křivku roztoku obsahující-
ho ionty tě�kých kovů. Po záznamu křivky se analyzovaný 
roztok z nádobky vypustil a po jejím propláchnutí se na-
dávkoval nový vzorek a celý postup se opakoval. Proces 
probíhal celý den, a pokud se přístroj večer nevypnul, tak 
spolehlivě pokračoval i druhý den. Dal�í exponát ukazoval 
průběh chemické reakce zaznamenaný polarograficky � 
jednalo se o reakci kyslíku, rozpu�těného ve vodě, se siři-
čitanem. Přístroj plynule zaznamenával klesající koncent-
raci kyslíku v průběhu reakce. Po provedení pokusu se 
roztok z nádobky opět vypustil a ze zásobních láhví se 
pomocí ventilů nadávkovaly jednotlivé roztoky do reakční 
nádoby.  To tedy byla koncepce, jakou pracovníci Polaro-
grafického ústavu Československé akademie věd ji� dlou-
ho před otevřením výstavy připravili, a jak se později uká-
zalo − úspě�ně. V konstrukčních laboratořích ústavu bylo 
tedy nutno připravit některé aparatury schopné dlouhodo-

bého provozu a také zajistit, aby expozice v národním 
pavilónu byla vybavena komerčními přístroji, které by ale 
byly na mezinárodní úrovni. Tento úkol nebyl tak zcela 
snadný, proto�e výrobci přístrojů měli zpočátku zcela jiné, 
dá se říci zkreslené představy o tom, jak má měřicí pří-
stroj, který se má vystavovat na světovém fóru, vypadat. 
V�e ale po nadměrném úsilí na�ich zaměstnanců dopadlo 
dobře, o čem� nakonec svědčí fakt, �e v�echny polarogra-
fické exponáty byly při konečném hodnocení vyznamená-
ny, a to i cenou nejvy��í − zlatou medailí Expo 58. 

Jak ji� bylo řečeno, v národní expozici bylo stále 
v chodu několik polarografických přístrojů, co� vy�adova-
lo obsluhu, která by davy náv�těvníků také dovedla správ-
ně a pokud mo�no poutavě informovat. Tuto funkci za-
stoupili vědečtí pracovníci na�eho ústavu, kteří museli 
mnohokrát denně zodpovídat dotazy, co to vlastně polaro-
grafie je, zda souvisí nějak s polární září či polarizovaným 
světlem, polygrafií a podobně. Nicméně propagační efekt 
byl, jak se později ukázalo, značný, a mohl být po komerč-
ní stránce je�tě mnohem vět�í, kdyby jej instituce zabývají-
cí se zahraničním obchodem dovedly po výstavě nále�itě 
vyu�ít. Na práce technického rázu, jako je destilace rtuti 
pro rtuťovou kapkovou elektrodu, přípravu destilované 
vody a roztoků, jako� i eventuální opravu aparatur − tehdy 
se nebylo mo�né spoléhat na nějaký servis ve městě − byla 
k disposici vcelku pěkně zařízená laboratoř umístěná ve 
sklepení na�í proslavené restaurace na výstavi�ti. Nesporně 
největ�ím přínosem této laboratoře bylo, �e skýtala chlad-
ný útulek pro pracovníky expozice polarografie, která sice 
byla v národním pavilónu umístěna na velice důstojném 
místě, bohu�el v�ak dokonale prohřátém letním sluncem, 
které atmosféru v pavilónu činilo a� nesnesitelnou při uvá-
�ení, �e pro obsluhující personál byl předepsán tmavý úbor 
− kravata byla samozřejmostí. Vzhledem k tomu, �e se 
mezinárodní pavilón vědy, kde jsme měli dal�í dvě zmíně-

Obr. 1. Pohled do expozice Polarografického ústavu ČSAV 
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ná zařízení vy�adující občasnou kontrolu a kde se také 
v taměj�ím kinu promítal čs. film o oscilografické polaro-
grafii, nalézal na opačném konci výstavi�tě, naskýtala se 
lákavá mo�nost během procházky nav�tívit i jiné pavilóny, 
co� bylo nesmírně zajímavé: tato výstava byla vlastně 
první velkou příle�itostí, na které se po druhé světové vál-
ce mohly různé státy pochlubit tím, čeho dosáhly. 

Celé EXPO 58 se nalézalo na prostranství velkého 
parku severozápadně od Bruselu, tedy jakési Stromovce. 
Vzniklo tak stohektarové město, kterému vévodilo zdaleka 
viditelné, sto metrů vysoké Atomium − co� byl miliardu 
a je�tě stopadesátkrát zvět�ený krystal �eleza se svými 
devíti atomy ve formě koulí, v nich� vznikla výstavní plo-
cha zhruba o sto čtverečních metrech v�dy ve dvou podla-
�ích. V té nejvrchněj�í byla luxusní restaurace. Celá tato 
obdivuhodná konstrukce měla v podstatě reprezentovat 
atomový věk. Vět�ina států světa tehdy na tomto prostran-
ství postavila svoje pavilóny, které často příslu�nou zemi 
reprezentovaly ji� svojí typickou architekturou. Uvnitř pak 
bylo v�e, čím se účastnická země chtěla světovému fóru 
pochlubit. Vedle těchto národních pavilónů zde byla řada 
oborových pavilónů − např. ji� zmíněný pavilón vědy, 
výstavní síň moderního umění s klenoty světových galerií, 
poté pavilón dopravy, zemědělství a potravinářství, atd. − 
nechyběl ani ultramoderně ře�ený katolický chrám Vatiká-
nu. Celek doplňovala plejáda pavilónů firemních, např. 
velmi zajímavý Le Corbusierův pavilon firmy Philips, 
v kterém se linula elektronická hudba, pro gurmány byl 
zajímavý pavilón francouzských vinařů a belgických po-
travinářů. Dlu�no ov�em poznamenat, �e komerce nebyla 
předmětem výstavy, jak tomu je např. na veletrzích. Kdo 
nebyl tím celodenním trmácením po výstavě je�tě pořádně 
unaven, mohl se večer pobavit v zábavním parku, jeho� 
součástí byla i retrospektivní napodobenina belgického 
městečka �Veselá Belgie 1900� s přečetnými hospůdkami. 

K seznámení náv�těvníků s �ivotem a kulturou vysta-
vovatelské země slou�ila té� přidru�ená kina či divadelní 
sály − čs. expozice pořádala ve svém pavilónu proslavená 

představení Laterny Magiky, samozřejmě zdarma, ale 
o vstupenky byl nesmírný zájem nejen u náv�těvníků vý-
stavy, ale i jejího obslu�ného personálu − proto ta popula-
rita čs. personálu. Víceméně ka�dý národní pavilón přiná-
�el průřez �ivota země, kterou zastupoval, a to od činnosti 
průmyslové, přes zemědělství, vědu, kulturu, folklór a� po 
svoji národní restauraci. A tím vynikal i čs. pavilón, oce-
něný po skončení výstavy jako nejlep�í zlatou medailí.  

Československo se tehdy mělo opravdu čím chlubit, 
ať ji� svými průmyslovými výrobky, vědou, kulturou, 
uměním, nakonec i automobil Tatra 603 byl tehdy předmě-
tem obdivu náv�těvníků. Navíc na�e aerolinie zahájily jako 
vůbec první společnost mezinárodní dopravu proudovými 
letadly −  na bruselském leti�ti při hlá�ení, �e přistává čes-
koslovenský letoun, se před leti�tní budovu vyhrnul houf 
pilotů jiných společností, kteří si tuto událost nechtěli ne-
chat ujít. Potom ov�em začal systematický úpadek na�eho 
hospodářství a po dlouhou dobu zbyl jen obdiv rozvoje 
západních zemí. 

Z těchto souvislostí by mohl vzniknout klamný do-
jem, �e  vlastně i polarografie  u� je jen  minulostí. Nutno 
v�ak mít na paměti, �e Heyrovského polarografie 
s rtuťovou kapkovou elektrodou  stále nalézá svoje uplat-
nění v různých, zejména teoretických výzkumech, jako 
např. při zji�ťování kinetiky, rovnováhy a mechanismu 
chemických  reakcí v organické chemii1. A  hlavně, pola-
rografie je vlastně takovým odrazovým můstkem 
v elektroanalýze, zejména při návrhu nových,  řádově citli-
věj�ích metod, jakými je zejména diferenční  pulsní pola-
rografie/voltametrie, eventuálně je�tě doplněná anodickou 
či adsorpční rozpou�těcí voltametrií.Tyto metody nalézají 
nyní rozsáhlého pou�ití v nejrůzněj�ích oblastech analytic-
ké chemie2, zejména v oblasti �ivotního prostrředí3,4, bio-
chemii5,6, medicíny7 , ale také zařízeních pro určování 
kvality, jakými je tzv. voltametrický jazyk8.  Také nelze 
pominout různé způsoby ampérometrických měření 
a vývoj různých čidel a elektrochemických detektorů 
a analyzátorů, které mají do jisté míry svůj původ v oné 
klasické polarografii. Polarografie je tedy stále �atraktivní� 
− jak je patrno z různých článků9,10, zejména  potom  uve-
řejněných v r. 2008  k 85. výročí zrodu polarografie 
v časopisu Chemia Analityczna − Chemical Analysis Vol. 
52, No. 6 (2007). 
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R. Kalvoda (J. Heyrovský Institute of Physical Chem-
istry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Pra-
gue): Polarography at EXPO 58 in Brussels 

 
A review of the extensive participation of the former 

Polarographic Institute of the Czechoslovak Academy of 
Sciences in the world exhibition EXPO 58 in Brussels. 
The classical Heyrovsky polarography subsequently con-
tributed to the development and utilization of further 
highly sensitive polarographic and voltammetric methods 
and to electroanalytical chemistry in general. 
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Jak se určí impaktový faktor? 

 
Ji� třetím rokem se na stránkách časopisu Chemické 

listy věnujeme scientometrickým údajům v době vydání 
impaktových faktorů k danému kalendářnímu roku. Na 
internetovém portálu databáze ISI Web of Knowledge 
(http://apps.isiknowledge.com) byly zveřejněny impaktové 
faktory zařazených časopisů za předcházející rok (nyní 
tedy za rok 2007)1-3. Pouze pro připomenutí uvádíme, jak 
se impaktový faktor vypočítá. Pro výpočet impaktového 
faktoru (IF) byly zahrnuty články publikované v roce 2005 
a 2006 a za stejné období zaznamenaný počet v�ech citací. 
Jeho kalkulace pro rok 2006 byla následující: IF = 
∑citací2005,2006 /∑publikovaných článku2005,2006. 

 

Které časopisy mají nejvy��í impaktové  
faktory? 

 
Na prvních místech tabulky se objevují tradičně americké 
časopisy. Velmi zajímavým trendem, který stojí za po-
v�imnutí, je to, �e na předních místech �ebříčku se objevu-
jí, kromě samotného Nature, jeho různé mutace. V roce 
2007 byl nejcitovaněj�ím v USA vycházející časopis (lépe 
asi kniha) s názvem CA-A Cancer Journal for Clinicians, 
jeho� IF je asi nejvy��í v historii databáze (69,026). Ji� 
tradičně se na předních příčkách, konkrétně druhé, objevil 
časopis New England Journal of Medicine s IF 59,589. 
Pomyslné třetí místo patří ročence Annual Review of Im-
munology s IF 47,981. Časopis Nature se nachází na desá-
tém místě s IF 28,751. Podobně multi-oborově orientovaný 
časopis Science je na čtrnáctém místě s IF 26,372. Obecně 
lze vysledovat, �e hodnoty impaktových faktorů jednotli-
vých časopisů mírně narůstají. Tento fakt je způsoben 
řadou okolností, počínaje dobrou redakční prací editorů a 
zlep�eným přístupem k publikovaným pracím díky elek-
tronizaci databází a iniciativou autorů otevřených článků 
(Open Access).   

 

Časopisy vydávané a zařazené do databáze ISI 
v ČR  

 
Česká republika je pro rok 2007 v databázi zastoupe-

na 23 odbornými časopisy z různých oborů výzkumu (tab. 
I). Na počátku roku 2008 byly do databáze ISI znovu zařa-
zeny časopisy Listy cukrovarnické a řepařské a Plant Soil 
and Environment, jejich� aktuální hodnota IF je zatím 
nula. Nyněj�í počet ISI indexovaných časopisů vydáva-
ných v České republice není rozhodně konečný a do dal-
�ích let by měl narůstat. 

Stejně jako loni přesáhly čtyři časopisy hranici IF 1, 
a to Preslia, Physiological Research, Folia Geobotanica 
a Folia Parasitologica. Ov�em je třeba zmínit, �e hodnoty 
jejich impaktových faktorů se spí�e sní�ily. Jako příklad 
lze uvést Physiological Research, který zaznamenal pokles 
IF o 0,5. V celkovém součtu poklesl u vý�e zmíněných 
časopisů IF z 6,919 (2006) na 5,702 (2007). 

Chemické vědy jsou v databázi stále zastoupeny časo-
pisem Collection of Czechoslovak Chemical Communi-
cation a Chemickými listy. Impaktový faktor časopisu 
Collection of Czechoslovak Chemical Communication je 
letos přibli�ně stejný jako v minulém hodnoceném období 
a dosáhl hodnoty 0,879 (tab. I).   

 
Chemické listy 

 
V Chemických listech bylo za období 2005-2006 

publikováno 202 odborných článků, co� je přibli�ně stejný 
počet jako v minulém období 2004-2005. Uveřejněné člán-
ky byly citovány v ISI indexovaných časopisech 138×. To 
vedlo k nárůstu počtu celkových citací časopisu asi o 38 % 
v porovnání s přede�lým obdobím5. IF Chemických listů 
tak poprvé ve své historii přestoupil ji� dříve diskutovanou 
hranici 0,5 a dosáhl pro rok 2007 hodnoty 0,683. 
V porovnání s předchozím rokem byl zaznamenán nárůst 
IF téměř o 60 % (cit.4). Trend ve vývoji IF Chemických 
listů lze nalézt na jejich webové stránce5.  

 
Kdo citoval Chemické listy? 

 
Podle databáze Web of Science to v první řadě byly 

samotné Chemické listy. To je ale u vět�iny �malých časo-
pisů� bě�ný jev. Následně ve výčtu nalezneme Electroana-
lysis, Sensors, Chemia Analityczna, Journal of Chromato-
graphy A, Acta Chimica Slovenica, Analytical and Bioa-
nalytical Chemistry. 

Dal�ím zajímavým ukazatelem publikací 
v Chemických listech je, jaké jiné časopisy jsou zde nejví-
ce citovány. Nejcitovaněj�ími jsou Journal of Chromato-

ZPRÁVA O IMPAKTOVÝCH FAKTORECH ČASOPISŮ VYDÁVANÝCH  
V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2007 
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graphy A, Analytica Chimica Acta a Analytical Chemistry. 
Z tohoto výčtu plyne, �e proti přede�lému období nedo�lo 
k významném změnám. Pět nejcitovaněj�ích prací6-10 
v Chemických listech za rok 2005/6 celkově přispělo 38 
citacemi do celkového součtu 138 citací.   

 
Jak byly citovány práce v Chemických listech 
v roce 2007? 

 
V roce 2007 byly nejvíce citovány práce zaměřené na 

vyu�ití elektrochemických technik v analýze biologických 
sloučenin a toxických látek. Časopisu neunikl trend spoje-
ný s novými materiály na podkladě nanotechnologií. Celá 
skupina prací se zaměřila na monitorování a chemickou 
analýzu potravin, biologicky aktivních látek a látek konta-

minujících �ivotní prostředí. Dále byly citovány práce, 
které se zaměřují na farmaceutické aplikace11-22.  

 
Kdo nejvíce přispíval do Chemických listů 
v roce 2007? 

 
Jako zajímavost oproti minulým letům uvádíme 

�malý průzkum�, která pracovi�tě přispívají do Chemic-
kých listů nejvíce. Do �průzkumu� jsme zahrnuli pouze 
příspěvky ve dvou kategoriích, a to referáty a původní 
vědecké práce (rubrika LPP). Z celkového počtu 108 pří-
spěvků jich 80 napsali če�tí autoři a 28 sloven�tí autoři. 
Jednoznačným vítězem mezi institucemi se stala Vysoká 
�kola chemicko-technologická v Praze. Tématicky mají 
publikace vzniklé na tomto pracovi�ti velmi �iroký záběr, 

Tabulka I 
Seznam impaktovaných časopisů vydávaných v České republice, které jsou zařazeny v databázi Web of Science 

Název časopisu Obor Celkový počet 
citací 

2005/2006 

Počet článků 
(2007) 

IF 

Preslia Rostlinná věda 335 23 2,064 
Physiological Research Fyziologie 1445 132 1,505 
Folia Geobotanica Rostlinná věda 574 26 1,133 
Folia Parasitologica Parazitologie 750 39 1,000 
Folia Microbiologica Mikrobiologie 922 89 0,989 
Photosyntetica Rostlinná věda 1291 96 0,976 
Collection of Czechoslovak Chemical  
Communication 

Chemie 2600 118 0,879 

European Journal of Enthomology Entomologie 781 95 0,734 
Studia Geophysica and Geodetica Geochemia a geofyzika 370 95 0,733 
Acta Veterinaria Brno Veterinární věda 425 98 0,687 
Chemické Listya Chemie 469 108 0,683 
Veterinární Medicína Veterinární věda 335 67 0,645 
Czech Journal of Animal Science Zemědělství 276 63 0,633 
Folia Biologica Biologie 244 32 0,596 
Acta Virologica Virologie 515 25 0,560 
Kybernetika Počítačová věda 329 68 0,552 
Ceramics-Silikaty Materiálová věda 137 37 0,488 
Czech Journal of Food Science Potravinářství 190 38 0,488 
Czechoslovak Journal of Physics Fyzika 1225 0 0,423 
Folia Zoologica Zoologie 445 47 0,376 
Neural Network World Počítačová věda 113 44 0,280 
Czechoslovak Mathematical Journal Matematika 515 87 0,155 
Česká a Slovenská Neurologie  
a Neurochirurgiea 

Neurovědy 24 15 0,037 

a Tyto časopisy jsou publikovány předev�ím v če�tině a sloven�tině, ostatní výhradně v angličtině. 
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pro příklad uvádíme práce zabývající se biofarmaceutiky23, 
modifikovanými nanočásticemi24 anebo moderními stacio-
nárními fázemi pro kapalinovou chromatografii25. 

 
Výhledy do dal�ích let? 

 
Zveřejněný Immediacy Index časopisu Chemické 

listy pro rok 2007 je (15/108) 0,139. Toto číslo je tzv. 
předzvěstí IF, proto�e vyjadřuje počet citací článků publi-
kovaných v daném roce (15) dělený počtem v�ech článků 
v daném roce vy�lých (108). Znamená to tedy, �e čím vy�-
�í tento Index je, tím lépe pro budoucí IF. Hodnota Indexu 
Chemických listů tedy naznačuje, �e při zachování výbor-
né redakční práce bude mo�né hodnotu IF Chemických 
listů udr�et na současné vý�i. Je samozřejmě otázkou, zda-
li IF Chemických listů mů�e je�tě růst a pokud ano, tak a� 
k jaké hranici. V této souvislosti jsou samozřejmě hlavním 
omezením publikační jazyky, tedy če�tina,  popř. sloven-
�tina. Je proto důle�ité věnovat zvý�enou pozornost anglic-
kým abstraktům. Mo�nosti, jak měnit tvář Chemických 
listů, jsou v rukou nejen editorů, ale předev�ím čtenářů a 
hlavně autorů. 
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R. Kizek and V. Adam (Department of Chemistry 
and Biochemistry, Faculty of Agronomy, Mendel Univer-
sity of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic): 
Impact Factors of the Journals Published in the Czech 
Republic in 2007 

 
Thomson Reuters Corporation presents new impact 

factors (IF) of the ISI-indexed journals in 2007. The Czech 
Republic is represented by twenty-three scientific journals 
from various branches of science in the Web of Science 
database. The article reports on trends in IFs of the  jour-
nals. Great attention is paid to Chemicke Listy. Its impact 
factor was 0.683 in 2007, which is  by almost 60 % higher 
than in the preceding year. 202 articles and reviews have 
been published in Chemické Listy in 2005/2006 and ap-
proximately the same number of papers as in 2004/2005. 
The papers have been cited 138 times, which represents an 
increase of more than 38 % compared with the preceding 
biennium. 
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60. Jubilejní sjezd Asociací českých  
a slovenských chemických společností  
a 2. Setkání předsedů národních chemických 
společností střední Evropy v Olomouci 

 
Poslední srpnovou neděli a první čtyři zářijové dny 

patřila Olomouc chemikům. Jubilejnímu 60. sjezdu Asoci-
ací českých a slovenských chemických společností před-
cházelo jednodenní setkání předsedů národních chemic-
kých společností, které proběhlo v neděli 31.8. Bylo 
v pořadí ji� druhé, první se konalo rovně� v Olomouci 
v roce 2005. To leto�ní bylo věnováno hlavně diskusi 
o aktivitách národních chemických společností v oblasti 
práce s mladými chemiky, postavení národních časopisů, 
popularizaci a medializaci přírodních věd, předev�ím che-
mie. Za Českou společnost chemickou se vedle předsedky-
ně Jitky Ulrichové jednání zúčastnili  Jiří Barek, Pavel 
Dra�ar, Karel Kubias, který rovně� reprezentoval firmu 
MERCK, Franti�ka Pavlíková a Vilím �imánek. Ze sou-
sedních zemí to byli Attila Kovacs, výkonný tajemník 
Maďarské chemické společnosti, Henning Hopf, místo-
předseda a Wolfram Koch, výkonný tajemník Německé 
chemické společnosti, Pawel Kafarski, předseda Polské 
chemické společnosti, Erich Leitner, předseda Rakouské 
chemické společnosti, Viktor Milata, předseda a Marta 
Sali�ová, místopředsedkyně Slovenské chemické společ-
nosti, Marjan Veber, místopředseda Slovinské chemické 
společnosti. Jednání se zúčastnili rovně� vedoucí pracovní-
ci firmy MERCK, Klaus Reinhard Bischoff a Artur Pawel 
Stawiski, kteří se zamý�leli nad mo�nostmi spolupráce 
s odbornými společnostmi. Jedním z bodů setkání bylo 
představení Univerzity Palackého prorektorem Michalem 
Malackou a informace o projektech popularizace chemie 
Medializace a popularizace vědy (MedVěd, 
www.projektmedved.eu) a METPOPULI (www.metpopuli.cz), 

které Univerzita Palackého  ře�í ve spolupráci s ČSCH. 
Předsedové národních chemických společností a hosté 
sjezdu, nositel Nobelovy ceny za chemii, profesor Univer-
zity Louis Pasteura ve Strasbourgu a Collège de France 
v Paří�i Jean-Marie Lehn a prof. Raphael Mechoulam, 
přední odborník z oblasti výzkumu přírodních látek 
z Hebrew Univerzity v Jerusalemě, byli přijati také primá-
torem Statutárního města Olomouc Martinem Novotným.  

V pondělí 1.9. v 15:00 byl v Moravském divadle 
sjezd Asociací českých a slovenských chemických společ-
ností slavnostně zahájen. Jak řekla v úvodním slovu před-

Ze �ivota chemických společností 

Foto z 2. Setkání předsedů národních chemických společností 
střední Evropy v Olomouci. Zleva: E. Leitner, V. Milata, H. Hopf,  
J. Ulrichová, M. Malacka, A. Kovacs, M. Veber a K. R. Bischoff.  
Foto V. �imánek. 

Prof. Vilím �imánek přebírá Medaili České společnosti chemické 
z rukou místopředsedy Společnosti prof. Pavla Dra�ara. 
Foto O. Lapčík  

Prof. Jean-Marie Lehn přebírá Medaili České společnosti che-
mické za přínos k rozvoji chemie a ČSCH.  
Foto O. Lapčík  
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sedkyně ČSCH Jitka Ulrichová, tyto česko-slovenské 
sjezdy jsou tradičním fórem pro výměnu zku�eností a na-
vazování odborných a přátelských kontaktů. V rámci zahá-
jení sjezdu převzal prof. Lehn, jako první nositel, Medaili 
České společnosti chemické, nejvy��í ocenění Společnosti 
udělované za přínos k rozvoji chemie a ČSCH. Druhým 
laureátem této medaile byl Vilím �imánek, minulý předse-
da ČSCH a profesor Univerzity Palackého. Spolupráce 
Raphaela Mechoulama s pracovi�ti Přírodovědecké a Lé-
kařské fakulty UP byla oceněna Pamětní medailí UP, pře-
danou rektorem UP prof. Lubomírem Dvořákem. Hanu�o-
vu medaili ČSCH obdr�eli za výsledky dosa�ené v oboru 
fyzikální chemie prof. Jan Lasovský a anorganické chemie 
prof. Richard Pastorek, oba z Přírodovědecké fakulty UP. 
Tato medaile byla předána také prof. Hennigu Hopfovi, 
místopředsedovi Německé chemické společnosti za jeho 
celo�ivotní přínos k rozvoji organické chemie a chemické-
ho vzdělávání. Čestné členství ČSCH obdr�el prof. 
Wolfram Koch, výkonný tajemník Německé chemické 
společnosti za dlouholetý rozvoj spolupráce mezi českými 
a německými chemiky. Slavnostní zahájení bylo také pří-
le�itostí pro předání Cen Milo�e Hudlického za rok 2006 
za práci Jiřího �ponera, Petra Jurečky, Ivana Marchana, 
L. Javiera Lugua, Modesta Orosca a Pavla Hobzy �Nature 
of base stacking: Reference quantum-chemical stacking 
energies in ten unique B-DNA base-pair steps�, publiko-
vanou v Chemistry � A European Journal 12, 2854−2865, 
kterou za kolektiv autorů převzal P. Hobza a za rok 2007 
za práci Petry Brázdilové, Milana Vrábela, Radka Pohla, 
Radky Pivoňkové, Luďka Havrana, Michala Hocka a Mi-
roslava Fojty �Ferrocenylethynyl derivatives of nucleoside 
triphosphates: synthesis, incorporation, electrochemistry 
and bioanalytical applications� publikovanou v Chemistry 
� A European Journal 13, 9527−9533, kterou převzali 
P. Brázdilová a M. Fojta.   

Sjezdu, který se konal v Olomouci počtvrté, se zú-
častnilo 416 chemiků, potě�ující byla převaha mladé gene-
race. Přihlá�eno bylo 323 příspěvků do 8 odborných sekcí. 
Abstrakta byla ji� tradičně publikována v Chemických 

listech, ročník 102(8), 2008. Jak předná�ky, tak i plakátová 
sdělení podaly dobrý přehled o stavu základního a apliko-
vaného výzkumu ve v�ech oborech chemie v obou republi-
kách.  

Čím se odli�oval od předcházejících sjezdů? Jednání 
sjezdu bylo soustředěno do tří dnů, ka�dý sjezdový den 
zahajovaly plenární předná�ky určené �irokému spektru 
chemiků, garanti jednotlivých sekcí byli členové vědecké-
ho výboru a navrhovali v�dy 3 zvané předná�ející v sekci, 
kterým byl hrazen sjezdový poplatek. V ka�dé sekci bylo 
oceněno 1 plakátové sdělení cenou sponzora sekce. Vedle 
předná�ek a plakátových sdělení měl sjezd na programu 
také soutě� o �Cenu Shimadzu� z oboru analytická che-
mie. Cena vyhla�ovaná firmou Shimadzu spolu s ČSCH je 
určena pro mladé chemiky z České i Slovenské republiky.  
Letos poprvé se soutě� konala formou prezentace prací 
před odbornou porotou a byly uděleny 3 ceny. První cenu 
získala Hana �abová, studentka PhD. Ústavu chemických 
procesů AV ČR Praha s prací Photocatalytic reactions in 
a microwave field using an electrodeless discharge lamp. 
Druhé místo obsadila studentka PhD. Ústavu lékařské 
chemie a biochemie LF UP Petra Jančová za práci Meta-
bolické přeměny silybinu. Třetím oceněným byl Václav 
Matou�ek z Ústavu organické technologie V�CHT Praha 
s prací Rapid and facile determination of enantiomeric 
composition of chiral tetrahydroisoquinolines based on 
derivatization with menthyl chloroformate and GC resolu-
tion of corresponding carbamates. 

Sjezdové dny nebyly účastníky stráveny pouze 
v předná�kových sálech. Společenský program zahrnoval 
balet z repertoáru Moravského divadla na téma populární 
hudby minulého století �Beatles�, dva večery s �ivou hud-
bou, účastníci měli mo�nost vyu�ít nabídky k prohlídce 
okolí Olomouce po skončení sjezdu.  

Organizace obou konferencí byla svěřena členům 
olomoucké pobočky České společnosti chemické a na jeho 
přípravě se podílela také Univerzita Palackého a Magistrát 
Statutárního města Olomouce.  

Autoři této zprávy by chtěli poděkovat v�em, bez 
nich� by v�e nemohlo proběhnout. Bez nad�ených lidí 
z organizačního a vědeckého výboru, podpory Univerzity 
Palackého, Magistrátu Statutárního města Olomouce 
a sponzorů by nebylo snadné setkání uskutečnit. Snad je 
nám v�em odměnou spokojenost a poděkování účastníků. 
Jsme si sami vědomi toho, �e jsme mo�ná mohli více vyu-
�ít přítomnosti prof. Lehna k diskusi s ním např. formou 
kulatého stolu, mo�ná jsme mohli dát je�tě více prostoru 
mladým, představit laureáty jednotlivých cen, které jim 
společnost v loňském a leto�ním roce udělila apod. Nechť 
jsou nám poučením vhodně či nevhodně zvolené plenární 
předná�ky i vlastní model sjezdu a v�echny tyto diskutova-
né věci ať jsou i inspirací do dal�ích sjezdových jednání. 

Závěrem lze vyslovit přání, aby v�ichni účastníci 
leto�ního sjezdu vzpomínali na Olomouc v dobrém. Ať je 
v pří�tím roce 61. sjezd českých a slovenských chemiků ve 
Vysokých Tatrách stejně úspě�ný.  

Jitka Ulrichová 
Vilím �imánek 

Ing. Hana �abová přebírá ocenění za 1. místo v soutě�i o "Cenu 
Shimadzu" od pana Yasunori Tokumasu, prezidenta Shimadzu 
Evropa 
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Hanu�ova medaile profesorům Univerzity  
Palackého v Olomouci Janu Lasovskému  
a Richardu Pastorkovi 
 

V pondělí 1.9.2008 byly na zahájení 60. jubilejního 
sjezdu Asociací českých a slovenských chemických spo-
lečností předány předsedkyní České společnosti chemické 
Jitkou Ulrichovou Hanu�ovy medaile za významné výsled-
ky v chemickém výzkumu profesorům Univerzity Palacké-
ho v Olomouci Janu Lasovskému a Richardu Pastorkovi. 

Prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc. (65), ukončil vyso-
ko�kolská studia v r. 1966 ve specializaci Analytická che-
mie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Od 
roku 1969 byl přijat jako odborný asistent na nově 
vzniklou katedru fyzikální chemie. V roce 1977 obhájil 
kandidátskou dizertační práci zaměřenou na fyzikálně-
chemické studium rovnováh komplexních sloučenin. Habi-
litace docentem pro obor fyzikální chemie proběhla v roce 
1990 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, tamté� v roce 2000 byl jmenován profesorem pro 
obor fyzikální chemie. Ve dvou funkčních obdobích 1997 
a� 2003, kterým předcházelo období let 1994�1997, kdy 
vykonával funkci proděkana, byl děkanem Přírodovědecké 
fakulty UP. Ve vědecké práci se prof. Lasovský postupně 
orientoval na vyu�ívání fyzikálně-chemických metod pro 
studium komplexních rovnováh, studium mechanismu 
micelární katalýzy a studium chemiluminiscence. Výsled-
ky publikoval v 95 původních sděleních. Prof. Lasovský 
rovně� úspě�ně spolupracoval s praxí, čeho� výsledkem 
bylo 15 autorských osvědčení a 16 výzkumných zpráv. 
V pedagogické práci postupně svými předná�kami pokrý-
val celou oblast fyzikální chemie, tak jak postupně vedle 
základního magisterského studia analytické a anorganické 
chemie přibylo magisterské studium fyzikální chemie, 
doktorské studium fyzikální chemie. Od předná�ek základ-
ního kursu fyzikální chemie přes kvantovou chemii, che-
mickou strukturu, heterogenní systémy a� po předná�ky 
jednoznačně  blízké jeho odborné zaměření − reaktivitě 
excitovaných stavů a radikálů a studiu komplexních slou-
čenin v roztoku. Jako pomůcku ke svým předná�kám vydal 
5 titulů vysoko�kolských skript. Po celou dobu svého pe-
dagogického působení vedl řadu diplomových a bakalář-

ských prací. Pod jeho vedením bylo úspě�ně obhájeno 
5 doktorských prácí z oboru fyzikální chemie. Prof. Lasov-
ský byl vůdčí osobností katedry v době, kdy se katedra 
výraznou měrou podílela na získání akreditací 3 bakalář-
ských, 3 magisterských a 1 doktorského studijního oboru. 
Vedl kolektiv, který získal akreditaci pro habilitační 
a profesorská řízení v oboru fyzikální chemie. 

Prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc. (68) nastoupil 
jako asistent na Katedru anorganické a fyzikální chemie 
PřF UP v Olomouci v roce 1963. Kandidátskou dizertační 
práci �Komplexy prvků vzácných zemin s aromatickými α-
acyloinoximy  a aromatickými N,N�-dioxidy� obhájil na 
V�CHT Praha v roce 1977. Docenturu v oboru anorganic-
ká chemie získal na PřF UP v Olomouci v roce 1996 
a univerzitním profesorem se stal tamté� v roce 1997. Pe-
dagogická i vědecká kariéra prof. Pastorka je dlouhodobě 
spjata s Katedrou anorganické chemie PřF UP v Olomouci, 
kde také v letech 1990 a� 2006 působil na pozici vedoucí-
ho katedry. Za toto pracovně plodné období vychoval přes 
30 diplomantů a 5 doktorandů. V oblasti pedagogické ve-
dl, nebo stále vede, předná�ky z obecné chemie, termické 
analýzy a koordinační chemie, semináře z pokročilé anor-
ganické chemie a oborové semináře pro své doktorandy. Je 
autorem 62 publikací v zahraničních a 85 publikací v do-
mácích vědeckých časopisech, spoluautorem 14 skript 
a 1 monografie. V konkrétněj�ím přiblí�ení se zabýval 
syntézou a studiem komplexních sloučenin prvků vzác-
ných zemin s organickými N,O-donorovými ligandy, po-
sléze koordinačními sloučeninami niklu a kobaltu s N-, O-, 
S- a P-donorovými ligandy. V současnosti se zabývá studi-
em dithiokarbamátových komplexů niklu s heterogenní 
koordinační sférou, kde studuje jejich mo�né vyu�ití jako 
katalyzátorů hoření uhlí. Mezi jeho specializace patří me-
tody termické analýzy.  

Oba laureáti jsou dlouholetými členy ČSCH a řadu let 
pracovali ve výboru olomoucké pobočky. Jejich ocenění 
jedním z nejvy��ích vyznamenání ČSCH je jak uznáním 
jejich přínosu k rozvoji chemie v na�í zemi, tak i uznáním 
pedagogické práce ve výchově vysoko�kolských chemiků. 
 

Taťána Nevěčná 
Vilím �imánek   

Odborná setkání 

40. ročník Mezinárodní chemické olympiády 
12.�21. 7. 2008, Budape�ť, Maďarsko 

 
Leto�ní jubilejní 40. ročník Mezinárodní chemické 

olympiády (IChO) se konal 12.�21. 7. 2008 na Univerzitě 
Loránda Eötvöse v Budape�ti. Maďarsko se tak ji� po čtvr-
té v historii této soutě�e stalo hostitelskou zemí. Od po-
sledního ročníku, který pořádalo v Budape�ti v roce 1987, 
se v�ak mnohé změnilo. Kromě politických změn v Ma-
ďarsku stojí za zmínku impresivní počet účastníků: letos 

soutě�ilo 256 soutě�ících z 68 států. Pro srov-
nání: prvního ročníku IChO, který se konal 
v roce 1968 v Praze, se účastnily pouze 3 
státy (Polsko, Maďarsko a Československo),  
zmíněného ročníku 1987 pak 26 zemí. 
Připomeňme, �e v Mezinárodní chemické 

olympiádě (IChO) reprezentují ka�dý ze zúčastněných 
států maximálně 4 nejlep�í gymnaziální chemici. Výběr 
českého reprezentačního týmu probíhal tradičně ve třech 
kolech. Z Ústředního kola Chemické olympiády (výborně 
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zorganizovaného letos v lednu na Ostravské univerzitě) 
postoupilo prvních 16 studentů do týdenního teoretického 
soustředění. Teoretické soustředění (konané na V�CHT 
Praha pod vedením RNDr. Petra Holzhausera) spočívalo 
v řadě předná�ek z různých oborů chemie, tematicky za-
měřených na přípravné úlohy. Prvních 8 studentů 
z teoretického soustředění bylo pak pozváno i na soustře-
dění praktické (konané na PřF UK v Praze pod vedením 
doc. RNDr. Pavla Coufala, Ph.D.), kde se soutě�ící během 
dal�ího týdne procvičili v praktických laboratorních do-
vednostech. Po náročném trojboji byl reprezentační tým 
vybrán následovně: 
Daniel Hollas, student 4. ročníku Gymnázia v Hranicích 
na Moravě 
Alan Li�ka, student 4. ročníku Gymnázia J. Heyrovského 
v Praze 
Petr Motloch, student 3. ročníku Gymnázia P. Bezruče 
ve Frýdku-Místku  
Petr Stadlbauer, student 4. ročníku Gymnázia J. Opletala 
v Litovel 

Spolu se studenty tvořili český tým je�tě dva mentoři 
� Petr Cígler, Ph.D. ze Scripps Research Institute 
(Kalifornie, U.S.A.) a doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. 
z PřF UK v Praze. 

Slavnostní zahájení za účasti nejvy��ích akademic-
kých a státních činitelů se konalo ve slavném divadle Ma-
dách a pokračovalo rautem v areálu Univerzity Loránda 
Eötvöse. Po zahájení se cesty studentů a mentorů oddělily, 
mentoři byli soustředěni na Margaretině ostrově přímo na 
Dunaji v centru Budape�ti, zatímco pro studenty bylo při-
praveno zázemí v nedalekém městě Gödöle. Mentoři kont-
rolovali připravenost laboratoří, seznamovali se 
s praktickými soutě�ními úlohami a překládali je do národ-
ních jazyků. Studenti se mezitím kromě kulturního progra-

mu seznamovali s pravidly bezpečnosti práce. Následující 
den si svoji připravenost mohli ověřit během praktické 
části, na její� vypracování je vyhrazen čas 5 hodin. Dal�í 
den nabírali studenti energii na proslaveném Balatonu. 
Následovalo ře�ení teoretických úloh v rozsahu dal�ích 
pěti hodin. Po dokončení soutě�ní části programu je mo�né 
opět spojit studentskou a mentorskou část delegace. 
V Budape�ti do�lo k tomuto setkání v rámci párty na par-
níku plujícím po Dunaji. Následující dny se ji� pro studen-
ty nesly v relaxačně-rekreačním duchu. Porota ale je�tě 
musela opravit studentská ře�ení (hodnocení provádí nezá-
visle autoři i mentoři, jeden den je pak vyhrazen na 
�licitaci� konečných bodových zisků). 

Závěrečný ceremoniál se konal v moderní prostorné 
hale Univerzity Loránda Eötvöse. Ani na tomto ceremoni-
álu nesměly chybět významné osobnosti maďarského aka-
demického a politického světa. Kulturní program trochu 
pokulhával kvůli poruchám techniky, ale díky očekávání 
výsledků udr�el v�echny účastníky napnuté a� do posled-
ního okam�iku.        

Úlohy leto�ního ročníku byly ve srovnání s minulými 
ročníky náročněj�í, co� se projevilo v celkově ni��í úspě�-
nosti ře�ení. Soutě�ící měli za úkol rozlousknout problémy 
sahající od elektrochemických rovnováh a� po kompliko-
vanou stereoselektivní syntézu léčiva Vinpocetinu, objeve-
ného v Maďarsku. V praktické části měli za úkol připravit 
pentaacetát glukopyranosy a pomocí tenkovrstvé chroma-
tografie optimalizovat podmínky jeho syntézy, dále určit 
cerimetrickou titrací stechiometrii komplexu vznikajícího 
reakcí �luté krevní soli se Zn2+ a náročnou úlohu 
z kvalitativní analýzy. Soutě�ní úlohy stejně jako příprav-
né úlohy je mo�né najít na stránkách www.icho.hu. Pro 
lep�í představu o charakteru a náročnosti Mezinárodní 
chemické olympiády jednu z teoretických úloh uvádíme. 

Na�i studenti letos dopadli ji� tradičně dobře, získali 
tři medaile a jeden diplom za úspě�né ře�ení: 

  
Alan Li�ka stříbrná medaile 
Daniel Hollas  bronzová medaile 
Petr Motloch  bronzová medaile 
Petr Stadlbauer úspě�ný ře�itel 

 
Absolutním vítězem soutě�e se stal Yongping  Fu 

z Číny, přičem�  Čína a Rusko získali 4 zlaté medaile. 
41. ročník Mezinárodní chemické olympiády se pří�tí rok 
bude konat ve Velké Británii na univerzitách v Cambridge 
a Oxfordu. 

Gratulujeme na�im reprezentantům k dosa�ení výbor-
ných výsledků a věříme, �e i pří�tí ročník IChO bude pro 
Českou republiku úspě�ný. 

 
 Petr Cígler, head mentor 

 Petr Holzhauser, předseda ÚK ChO 

Foto: Zleva: Pavel Coufal, Alan Li�ka, Daniel Hollas, Petr Cí-
gler, Flora Peťovská, Petr Stadlbauer, Petr Motloch  
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Diskuse 

Úloha č. 3 ze 40. IChO:   
Syntéza léčiva Vinpocetinu 
 

Vinpocetin (Cavinton®, Calan®) je jedním z nejlépe 
prodávaných léčiv vyvinutých v Maďarsku. Jeho příprava 
vychází z neutrálního prekurzoru (+)-vincaminu 
(C21H26N2O3), který se izoluje z barvínku men�ího, Vinca 
minor. Přeměna (+)-vincaminu na vinpocetin probíhá ve 
dvou stupních: 

N
N

H3COOC

H

C2H5

HO

katal. konc. H2SO4

CH2Cl2
A B (Vinpocetin)

1. NaOH
2. C2H5Br

C2H5OH

Vincamin

V�echny sloučeniny (A a� F) jsou čisté enantiomery. 
− Elemetární analýza A: C 74,97 %, H 7,19 %, N 

8,33 %, O 9,55 %. 
− B má 3 dal�í stereoisomery. 
a) Navrhněte strukturu intermediátu A a vinpocetinu (B). 

Studium metabolizmu ka�dého léčiva je důle�itou součástí 
jeho charakterizace. Existují 4 hlavní metabolity, které se 
tvoří z vinpocetinu (B): C a D vznikají hydrolytickou nebo 
hydratační reakcí, zatímco E a F jsou produkty oxidace.  
 
Poznámky: 
− Kyselost metabolitů se sni�uje v pořadí C >> E >> D. 

F neobsahuje �ádný kyselý vodík. 
− C i E tvoří dal�í 3 stereoisomery, zatímco D i F tvoří 

7 dal�ích stereoisomerů. 
− F je pentacyklický zwitterion (obojetný ion) a má 

stejné elementární slo�ení jako E: C 72,11 %, H 7,15 %, 
N 7,64 %, O 13,10 %. 

− E vzniká z B po ataku v elektronově bohaté části mo-
lekuly. 

− Přeměna B na D je regioselektivní i stereoselektivní. 
 
b)  Pro ka�dý z metabolitů C, D, E a F navrhněte jednu 

mo�nou strukturu! 
c)  Nakreslete rezonanční strukturu B, která vysvětluje 

regioselektivní vznik D a je z ní patrné, �e nevzniká 
druhý regioisomer.  

Chtěl bych upozornit na některé terminologické problémy, 
které přetrvávají po dlouhou dobu.  
 
Bezrozměrná či bezrozměrová veličina? 
 

Podíváme-li se do pravidel českého pravopisu, najde-
me za sebou dvě slova: rozměrný a rozměrový. Je patrné, 
�e ka�dé toto slovo znamená něco jiného. Mohu mít roz-
měrný nábytek, který při stěhování nemohu dostat do bytu, 
ani� bych boural dveře, a řada lidí mu�ského i �enského 
pohlaví mohou mít více nebo méně rozměrné zadní části 
těla. To se týká i problému dopravy rozměrných předmětů. 
Rozměrný tedy znamená mající velké rozměry, rozsáhlý, 
rozlehlý apod. Z tohoto hlediska je nutné posuzovat vý-
znam uvedených slov �rozměrný či rozměrový� v dal�ím 
kontextu.  

V matematice, fyzice a chemickém in�enýrství se 
často provádí �rozměrová analýza, rozměrový rozbor�, 
hovoří se o �rozměrových symbolech a rozměrových ex-
ponentech�.  Zde by asi vět�ině odborníků ne�lo slovo 
�rozměrná analýza, rozměrný rozbor, rozměrný symbol, 
rozměrný exponent� příli� dobře z úst. Proto veličina ne-
mů�e být bezrozměrná, jak se někdy uvádí, ale bezrozmě-
rová. Někteří pracovníci uvádějí jako argument, �e se to-
mu tak učili na střední �kole. Zde bych chtěl ale oponovat, 
proto�e ve vět�ině středo�kolských učebnic a tabulek tomu 
tak není a hovoří se o bezrozměrových veličinách (např. 
Mikulčák J.: Tabulky matematické, fyzikální a chemické 

pro střední �koly. Prometheus, Praha 1988. Svoboda E. 
a kol.: Přehled středo�kolské fyziky. Prometheus, Praha 
1998, Výkladový slovník fyziky, Prometheus, Praha 1999 
aj.).  

Na�těstí metrologové, kteří překládali normy ISO 31 
Quantities and units (Veličiny a jednotky), část 0: General 
principles (V�eobecné zásady), část 5: Electricity and 
magnetism (Elektřina a magnetismus), část 8: Physical 
chemistry and molecular physics (Fyzikální chemie a mo-
lekulová fyzika) (jsou dostupné překlady jako ČSN ISO 
31-0, ČSN ISO 31-5 a ČSN ISO 31-8) pou�ívají důsledně 
termín �bezrozměrová veličina� (veličina s rozměrem jed-
na). O bezrozměrové veličině se hovoří i v normě ČSN 01 
0115 Mezinárodní slovník základních a v�eobecných ter-
mínů v metrologii.  

Myslím si, �e by se v tomto směru neměli někteří 
chemici plést do práce metrologům a měli by důsledně 
přejímat jejich terminologii a hovořit jen o bezrozměro-
vých veličinách.  

 
Referentní nebo referenční elektroda? 

 
Tak to je zvlá�tní libůstka. Ve fyzikálně-chemické 

a analytické literatuře najdeme jak termín �referentní elek-
troda� (např. Brdička, Moor, Holzbecher a Churáček aj.), 
tak i �referenční elektroda� (Hála a Reiser, Vodrá�ka, Ma-
lijevský aj.). I v současné době je situace obdobná, tak�e 
se v literatuře střídavě hovoří jak o referečních, tak i refe-
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Zprávy 

rentních elektrodách. U firem (např. Merck, WTW, Hach-
Lange), nabízejících různé elektrody, převládá název refe-
renční elektroda, co� kvituji s povděkem a doporučuji, aby 
nakupující nav�tívil příslu�ného referenta, zda by při koupi 
referenční elektrody neposkytnul nějakou slevu. Referent 
se jistě bude touto mo�ností zabývat a při nákupu vět�ího 
počtu referenčních elektrod nějakou slevu poskytne. 
V analytické chemii je situace jednodu��í. Tam se bez 
problému hovoří výhradně o referenčních roztocích, refe-
renčních materiálech, referenčních metodách, referenčních 
etalonech, referenčních vzorcích, tedy v�ude tam, kde jde 
o nějaké porovnání, o nějaký vztah k něčemu. Proto�e oba 
termíny jsou uváděny v odborné literatuře o elektrochemii 
přibli�ně se stejnou četností, pokusil jsem se zamyslet nad 
oběma termíny a posoudit tak jejich oprávněnost.   

Podle mého názoru by nemělo být rozhodující, kde 
a jak byl autor odborně vychován a podle toho pak prefe-
ruje ten či onen název.  Terminologie by měla vycházet ze 
základních jazykových poznatků získaných samostatným 
studiem definice cizích slov v českém jazyce, bez ohledu 
na to, jak který významný odborník pou�il ten nebo onen 
výraz ve své publikaci, často automaticky jen z tradičního 
hlediska. Je nutné zamyslet se nad tím, co pí�u. 

Podíváme-li se do Akademického slovníku cizích 
slov (Academia, Praha 1997) a i jiných encyklopedických 
slovníků cizích slov, zjistíme, �e �referenční� znamená 
z odborného hlediska �porovnávací, porovnatelný, vzta�-
ný, systém, k němu� je vzta�en hodnocený jev�. A takto 
právě funguje elektroda argentchloridová, kalomelová aj. 
Dále ve slovníku uvedená slova referent, referentka, refe-
rentský, referentství apod. znamenají ov�em něco docela 
jiného. Samostatné slovo �referentní� s vysvětlením význa-
mu tohoto slova jsem nikde nena�el. To se týká i dal�ích 

slovníků (Encyklopedický slovník. Academia, Praha 1982. 
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 
1987. Slovník spisovného jazyka českého. Academia, Pra-
ha 1989. Klime� L.: Slovník cizích slov. SPN, Praha 1981. 
Slovník cizích slov. Ottovo vydavatelství, Praha 2000). V 
uvedené literatuře nacházíme názvy referenční systém 
(systém, k němu� je vzta�en hodnocený jev), referenční 
vzorek, referenční interval, referenční plocha, referenční 
skupina aj. Pokud se týká slova �referentní�, pak se v této 
souvislosti uvádějí  pouze slova referent (zpravodaj, řeč-
ník, pracovník referátu), referentský, referentství (činnost 
referenta) a referentstvo (sbor referentů).   

Obdobně se v technických slovnících anglicko-
českých termín �reference electrode� vět�inou překládá 
jako �referenční elektroda� a v technických slovnících 
německo-českých obdobně termín Bezugselektrode (např. 
Elman J., Michalíček V.: Anglicko-český technický slov-
ník. Sobotáles, Praha 2003. Česko-anglický technický 
slovník. SNTL, Praha 1992. Německo-český vědecko-
technický slovník. Littera, Brno 1997.) 

Nutno dodat, �e v encyklopediích existují i výjimky, 
které jsou v�ak podle mého názoru v men�ině. Mezi vý-
jimky patří např. V�eobecná encyklopedie. Díl 3. Dům OP 
Diderot, Praha 1997 sice s termínem referentní elektroda, 
ale samostatně význam slova referentní není uveden.  

 Pokusil jsem se o jazykový výklad termínů 
�referenční� a �referentní� a doporučuji, aby podle mého 
názoru nesmyslný termín �referentní elektroda� vymizel 
z chemické literatury. Doufám jen, �e se někteří referenti 
obchodních společností, referenti úřadů a referenti minis-
terstev nepostaví proti tomu, aby tak zachránili svůj průnik 
do vědy a techniky.  

  Pavel Pitter 
emeritní profesor V�CHT 

Medaile Ministra �kolství,  
mláde�e a tělovýchovy předána  
doc. Ing. Franti�ku �těpánkovi 

 
Dne 27.6.2008 byla náměstkem ministra pro vysoké 

�koly prof. Ing. Vlastimilem Rů�ičkou, CSc. slavnostně 
předána Medaile Ministra �kolství, mláde�e a tělovýchovy 
nadějnému vědci doc. Ing. Franti�ku �těpánkovi, Ph.D. 
Doc. �těpánek jako jediný z mladých českých vědeckých 
pracovníků získal presti�ní grant Evropské výzkumné rady 
(ERC) v rámci programu IDEAS 7. RP, který je zaměřený 
na podporu nejtalentovaněj�ích vědců (Bulletin 391/
str. 86). Událost byla spojena se zahájením tohoto projektu 
a otevřením Laboratoře chemické robotiky na Vysoké 
�kole chemicko-technologické v Praze (V�CHT Praha). 
Mediální akce se zúčastnili různí hosté, mimo jiné i zá-
stupce Evropské komise (viz foto). 

Pro realizaci projektu s názvem CHOBOTIX 
(Chemical Processing by Swarm Robotics) si doc. �těpá-

Zástupce Evropské výzkumné rady Kris Piot a rektor V�CHT Praha 
doc. Josef Koubek při slavnostním otevření nové laboratoře 
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Střípky a klípky o světových chemicích 

nek vybral V�CHT Praha díky technickému a intelektuál-
nímu zázemí. Administrativní aspekty podání návrhu pro-
jektu, právní a finanční vyjednávání o podmínkách uzavře-
ní Grantové dohody s Evropskou komisí, včetně organiza-
ce slavnostního zahájení zaji�ťovala pod vedením Anny 
Mittnerové kancelář KAMPU�, zřízená při Oddělení pro 
vědu a výzkum V�CHT Praha. Tým této kanceláře bude 
zaji�ťovat i mana�erskou podporu projektu po dobu jeho 
ře�ení. Více informací o projektu a jeho administrativním 
zaji�tění je mo�né získat na webových stránkách http://
www.vscht.cz/chobotix/Site/News.html a www.vscht.cz/
homepage/veda/index/Profil_vav/kampus. 

Hana Bartková 
 
 

 
Tisková zpráva 
Praha 17.9.2008 
Unipetrol RPA má tři nové  
jednatele 
  

 
Skupina UNIPETROL posílila nejvy��í vedení dceři-

né společnosti Unipetrol RPA.  Do funkcí jednatelů Unipe-
trolu RPA byli nově jmenováni Francois Vleugels, Arka-
dius Kotlicki a Wojciech Ostrowski. Společnost Unipetrol 
RPA bude mít po těchto změnách pět jednatelů.  

Jednateli společnosti Unipetrol RPA jsou od konce 
srpna Francois Vleugels, který je současně předsedou 
představenstva Unipetrolu a.s., a Arkadiusz Kotlicki, člen 
představenstva Unipetrolu, a.s.  

Místopředseda představenstva Unipetrolu Wojciech 
Ostrowski byl do funkce jednatele Unipetrolu RPA jmeno-

ván s účinností od 1. října 2008.  
Jednateli Unipetrolu RPA i nadále zůstávají Czesław 

Adam Bugaj (náměstek generálního ředitele koncernu 
PKN Orlen) a Ivan Ottis (člen představenstva Unipetrolu 
a.s.). 

Představenstvo Unipetrolu a.s., které zastupuje valnou 
hromadu Unipetrolu RPA, dále přijalo rezignaci dosavad-
ního jednatele Petra Sosíka. Ten i nadále zůstává ve spo-
lečnosti Unipetrol RPA, a to ve funkci ředitele obchodní 
jednotky Dodavatelský řetězec.  

Společnost Unipetrol RPA vznikla 1. srpna 2007 
sloučením společností Chemopetrol a Unipetrol Rafinérie. 
Nástupnická Unipetrol RPA (zkratka RPA znamená: rafi-
nérie, petrochemie, agrochemie) je společností s ručením 
omezeným a jejím jediným vlastníkem je Unipetrol a.s. 
O změně zakladatelské listiny Unipetrolu RPA, konkrétně 
o zvý�ení počtu jednatelů z dosavadních tří na pět, rozhod-
la mateřská společnost Unipetrol a.s. dne 5.9.2008. 

UNIPETROL, a.s., je skupinou společností, které 
působí v petrochemickém průmyslu v České republice. 
V roce 2005 se stal UNIPETROL součástí skupiny PKN 
ORLEN, která je největ�ím zpracovatelem ropy ve střední 
Evropě. Skupina UNIPETROL se zaměřuje předev�ím na 
zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petro-
chemickou výrobu. Ve v�ech těchto oblastech je skupina 
UNIPETROL významným hráčem v České republice i na 
středoevropském trhu. V České republice zaměstnává 
zhruba 4500 lidí, k nejvýznamněj�ím společnostem patří 
také z hlediska obratu (téměř 89 mld. Kč za rok 2007). 
 
Kontakt: Blanka Rů�ičková, tiskové oddělení  
UNIPETROL, a.s., Telefon: 225 001 407, 731 881 111  
E-mail: blanka.ruzickova@unipetrol.cz 

Rubrika nabyla takového rozsahu, �e ji není mo�no 
publikovat v klasické ti�těné podobě. Je k dispozici na 
webu na URL http://www.konference.wz.cz/ a http://
www.csch.cz/akce9909.htm . Pokud má některý čtenář 

potí�e s vyhledáváním na webu, mů�e se o pomoc obrátit 
na sekretariát ČSCH. Tato rubrika nabyla ji� tak význam-
ného rozsahu, �e ji po dohodě přebírají i některé zahranič-
ní chemické společnosti. 

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

Carl Djerassi 
 
Djerassiho rodiče Samuel Djerassi a Alice Friedman-

nová (oba �idé) se poznali za svých studií medicíny ve 
Vídni. Usadili se v Sofii, rodném domě man�ela. Dr. Dje-
rassi si postupně vybudoval výnosnou praxi. Před naroze-
ním syna se man�elka přesunula do Vídně, kde se Carl dne 
29. 10. 1923 narodil. Vrátili se do Sofie, ale po letech se 
man�elé rozvedli. Matka se synem �ila ve Vídni, kde Carl 

nav�těvoval reálné gymnázium. Po obsazení Rakouska 
nacistickým Německem převezl otec syna do Sofie, kde 
Carl chodil na American College. Matka v Londýně zařídi-
la vízum do USA a na italské lodi REX se roku 1939 se 
synem přeplavila z Janova do New Yorku k příbuzným. 
V Americe mohla být zaměstnána jen jako asistentka léka-
ře. Carl studoval na Newark Junior College (New Jersey), 
díky stipendiu pokračoval na Kenyon College v Gambier 
(Ohio) a končil s vyznamenáním. Během studií ho zajíma-
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la organická chemie, a proto nastoupil u farmaceutické 
firmy CIBA v Summitu (New Jersey) do skupiny antihis-
taminik. Roku 1945 Djerassi získal americké občanství 
a také doktorát z chemie na univerzitě v Madisonu 
(Wisconsin) na základě disertační práce o steroidech pod 
vedením Alfreda L. Wildse. Po krátkém působení u firmy 
Ciba pře�el Dr. Djerassi k firmě Syntex v Mexico City. 
Technickým ředitelem byl George Rosenkranz, bývalý 
spolupracovník profesora Leopolda Ruzicky na technice 
v Curychu. Rosenkranz a Djerassi se rozhodli propracovat 
syntézu kortisonu, o kterém bylo známo, �e je účinný proti 
revmatické artritidě. Doposud byl kortison připraven ko-
lektivem Lewise H. Saretta u firmy Merck mnohastupňo-
vou syntézou z deoxycholové kyseliny, získávané z hovězí 
�luči (1948). Rosenkranz s Djerassim navázali na zku�e-
nosti R. E. Russela, který u Syntexu syntetizoval hormon 
progesteron z diosgeninu, z kořene mexických lián rodu 
Dioscorea. Tato syntéza kortisonu, uskutečněná roku 1951, 
je krat�í ne� Sarettova a vycházela z levného rostlinného 
zdroje-diosgeninu. Ihned po dokončení syntézy zaslali 
autoři vzorek svého kortisonu do Basileje profesoru Tade-
usi Reichsteinovi, který na základě směsného bodu tání 
s originálním kortisonem potvrdil syntetický úspěch obou 
autorů. Brzy potom Djerassi, Ringold a Rosenkranz publi-
kovali krat�í syntézu kortisonu z hekogeninu, z odpadu při 
výrobě sisalu z agáve sisalové. Ve stejném období popsali 
i dal�í autoři syntézu kortisonu, dokonce totální (R. B. 
Woodward a L. H. Sarett). Roku 1952 na konferenci 
o steroidech v New Hamptonu (New Hampshire) se Dje-
rassi s Woodwardem, Sarettem a Storkem domluvili, �e si 
�vystřelí� z účastníků konference. Sestavili zprávu dvou 
fiktivních autorů z Harvardovy univerzity o novém rostlin-
ném steroidu, neohamptogeninu, jeho� struktura, a� na 
absenci hydroxyskupiny v poloze 3, souhlasila s kortiso-
nem. Potom profesor Woodward, s křídou u tabule, pre-
zentoval přeměnu domnělého neohamptogeninu na korti-
son tak přesvědčivě, �e posluchači poznali, �e jde o �ert, 
a� na konci předná�ky1. Vrcholem Djerassiho činnosti 
u firmy Syntex byla syntéza 17α-ethynyl-19-nortesto-
steronu, který se ukázal jako první kontraceptivum 
s názvem norethisteron (norethindron). Djerassi je proto 
právem pokládán za �otce pilulky�. Roku 1952 Djerassi 
ode�el na Wayne University v Detroitu a roku 1959 přijal 
profesuru na Standford University v San Francisku. Přitom 
spolupracoval s firmou Syntex, která výborně prosperova-
la. Roku 1972 Djerassi se Syntexem skončil a přeoriento-
val se na výzkum pesticidů ve firmě Zoecon v Stanford 
Industrial Park. Z obou spoluprací získal nemalé finanční 
prostředky.  

Djerassi publikoval přes tisícovku prací, je průkopní-
kem optické rotační disperze, cirkulárního dichroismu, 
hmotnostní spektrometrie a nukleární magnetické rezonan-
ce při ře�ení struktury alkaloidů a triterpenů z mexických 
kaktusů a steroidů z mořských organismů. Profesoru Dje-
rassimu se dostalo mnoha ocenění a čestných doktorátů, 
dokonce i z evropských vysokých �kol. V Rakousku vydali 

k jeho osmdesátinám po�tovní známku.  
Djerassi se o�enil u� ve dvaceti se čtyřiadvacetiletou 

Virginií (příjmení neuvádí)1,2, ale po �esti letech se rozved-
li. V druhém man�elství s Normou Lundholmovou měli 
syna Dalea, který se stal filmovým dokumentaristou, 
a dceru Pamelu (ve 25 letech spáchala sebevra�du). Po 
smrti Pamely zalo�il Djerassi poblí� Woodside 
v Kalifornii rezidenci pro umělce, kteří této velkorysé 
mo�nosti hojně vyu�ívali.  

Roku 1960 si man�elé vybudovali v Portola Valley 
sídlo s názvem SMIP − (akronym ze Syntex Made it Possi-
ble, ale někteří přátelé to četli: �Sexy Man Invents Pill� 
nebo �See Me In Private�). Zde si z honoráře za monogra-
fii o ORD pořídili bazén s nápisem �Built By Optical Ro-
tatory Dispersion�. Po rozvodu roku 1975 se Djerassi o�e-
nil s mnohem mlad�í profesorkou anglické literatury Dia-
nou Middlebrookovou (zemřela roku 2007).  

V mládí utrpěl Djerassi úraz při ly�ování. Později ho 
trápila tuberkulóza kolenního kloubu a nepomáhaly, jak 
pí�e2, ani dva tucty aspirinů denně. Roku 1957 se podrobil 
operaci, jejím� následkem byla trvalá rigidita levého kole-
na. Přesto profesor trochu ly�oval, dost cestoval a účastnil 
se vědeckých konferencí. Na akci o steroidních hormonech 
roku 1967 v Amsterdamu v předná�ce promítl i hmotnost-
ní spektrum cholesterolu ze �lučníkového kamene po své 
vlastní operaci. V Praze předná�el u� roku 1956 a Ústav 
organické chemie a biochemie ČSAV profesora Franti�ka 
�orma nav�tívil i v pozděj�ích letech. Při prvním pobytu se 
s man�elkou zúčastnil operního představení Její pastor-
kyňa. Památce F. �orma věnoval roku 1991 publikaci 
o novém mořském steroidu s názvem �ormosterol3. 

Djerassi byl znalcem a sběratelem malířských děl, 
zvlá�ť si oblíbil obrazy Paula Kleea. Po skončení pedago-
gické a vědecké činnosti se zabýval psaním poezie, vytvo-
řil i dvě autobiografie1,2 a dal�í. Mimo jiné to byly: Can-
tor's Dilemma (z vědeckého prostředí), The Futurist and 
Other Stories; The Pill, Pigmy Chimps and Degas' Horse 
(v překladu Die Mutter der Pille). Djerassi je autorem 
i několika divadelních her. První �An Immaculate Miscon-
ception� byla přelo�ena do řady jazyků a roku 2006 byla 
dokonce vysílána rozhlasem na stanici Vltava pod názvem 
�Neposkvrnění�.    

 
Miloslav Ferles, Eva Ma�ková    
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Členská oznámení a slu�by 

Docenti jmenovaní od 2.3.2008 do 28.5.2008 
 
Doc. Ing. Mohamed Bakar, Ph.D.    
pro obor technologie makromolekulárních látek, UTB Zlín  
 
Doc. Ing. Tomá� Brányik, Ph.D.                     
pro obor biotechnologie, V�CHT Praha                                                                                                        
 
Doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.  
pro obor metalurgická technologie, V�B-TU Ostrava                                                                
 
Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.  
pro obor chemie a technologie ochrany �ivotního  
prostředí, VUT Brno 
 
Doc. Ing. Ale� Horna, CSc.  
pro obor technologie makromolekulárních látek,  
UTB Zlín/RADANAL Pardubice  
 
Doc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.  
pro obor mikrobiologie, V�CHT Praha 
 
Doc. Ing. Jan Macák, CSc.  
pro obor chemické a energetické zpracování paliv, 
V�CHT Praha 
   
Doc. RNDr. Pavel Pospí�il, Ph.D. 
pro obor biofyzika, UP Olomouc  
 
Doc. Ing. Antonín Rek, CSc.  
pro obor materiálové vědy a in�enýrství,  
V�B-TU Ostrava/VTÚO Brno  
 
Doc. Ing. Květoslav Rů�ička, CSc. 
pro obor fyzikální chemie, V�CHT Praha                                                                             
 
Doc. RNDr. Pavel Stratil, Ph.D.  
pro obor zemědělská chemie, MZLU Brno 
 
Doc. Ing. Ivan Víden, CSc.  
pro obor chemie a technologie ochrany �ivotního prostředí, 
V�CHT Praha 

Profesoři jmenovaní s účinností  
od 20. května 2008 
 
Prof. Ing. Alena Čejková, CSc. 
pro obor biotechnologie 
návrh Vědecké rady Vysoké �koly chemicko-technologické 
v Praze 
 
Prof. Ing. Zdeněk Černo�ek, CSc. 
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů 
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 
 
Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc. 
pro obor technologie potravin 
návrh Vědecké rady Vysoké �koly chemicko-technologické 
v Praze 
 
Prof. Ing. Vladimír Filip, CSc. 
pro obor technologie potravin 
návrh Vědecké rady Vysoké �koly chemicko-technologické 
v Praze 
 
Prof. Ing. Pavel Hasal, CSc. 
pro obor chemické in�enýrství 
návrh Vědecké rady Vysoké �koly chemicko-technologické 
v Praze 
 
Prof. Ing. Pavel Hradil, CSc. 
pro obor organická chemie 
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 
Prof. Ing. Milo� Sedlák, DrSc. 
pro obor organická chemie 
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 
 
Prof. Ing. Helena Tichá, CSc. 
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů 
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 

Evropský koutek 

Druhý chemický kongres EuCheMS 
 
Ve dnech 16. a� 20. září 2008 se v Torinu uskutečnil 

druhý kongres evropských chemiků. Kongres navázal na 
tradici zahájenou před dvěma lety v Budape�ti. Kongres 
byl kromě pořádající Italské chemické společnosti silně 
podpořen Národním spolkem chemiků Itálie, Londýnskou 
Královskou chemickou společností, Společností němec-
kých chemiků a Francouzskou chemickou společností. 

V Torinu se se�lo přes 2000 účastníků, z nich� polo-
vina byla pod 35 let a přes 150 pozvaných hostí. 
V programu vystoupili čtyři laureáti Nobelovy ceny P. 
Agre, R. H. Grubbs, H. Michel a K. B. Sharpless. Kromě 

toho bylo prezentováno téměř 1500 posterů a 350 ústních 
sdělení během kongresového maratónu, který trval přes 
100 hodin. 

K nejzajímavěj�ím předná�kám patřila leto�ní 
�EuCheMS Lecture� přednesená prof. Martynem Poliakof-
fem z University v Nottinghamu, který se zaměřil na reak-
ce v superkritických �kapalinách�. Tato předná�ka před-
vedla, �e soudobá chemie mů�e být kreativní, vědecky 
�pičková, ale také orientovaná na praktické vyu�ití vědec-
kých výsledků. 

Stojí za pozornost, �e mezi předná�ejícími byli i 3 
Če�i, prof. Jana Haj�lová (keynote speaker, V�CHT Pra-
ha), prof. Jiří Barek (PřF UK Praha) a Ing. Ondřej Jurček 
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Prof. Miroslav Raab sedmdesátníkem 
 

Nedávno oslavil svou sedmdesátku prof. RNDr. Mi-
roslav Raab, CSc., pracovník Ústavu makromolekulární 
chemie AV ČR (kde ho také autor tohoto článku poznal), 
který si podle mého soudu zaslou�í toto laudatio i přesto, 
�e ji� několik let není členem České chemické společnosti, 
a navzdory tomu, �e je vzděláním fyzik. Ostatně, v oboru 
polymerů se chemie a fyzika natolik prolínají, �e fyzik se 
bez chemie neobejde a naopak. 

Rozsah oslavencových zájmů, ať ji� vědeckých nebo 
mimovědeckých, je tak velký, �e vzbuzuje obdiv. V oblasti 
vědecké se mů�e pochlubit rozsáhlou publikační aktivitou 
v problematice polymerních materiálů (a vlastně materiálů 
v�eobecně), na poli pedagogickém pak působením na Uni-
verzitě Tomá�e Bati ve Zlíně a také na Technické univerzi-
tě v Liberci; významná je jeho činnost vědecko-
popularizační (dá se říci, �e je v tomto ohledu �vzácným 
ptákem�). Přitahují jej i oblasti netradiční, dalo by se říci 
kuriózní, např. tzv. molekulární gastronomie, tedy věda 
aplikovaná na příjemnou oblast mimovědeckou. Zajímá se 
i o lingvistiku obecně, českou i cizí; vzpomínám si, jak mi 
kdysi líčil, �e kdy� si neví rady s některým speciálním 
jazykovým problémem, chodívá na pivo do restaurace 
u Černého vola, kde se v�dy nějaký vzdělaný a k pomoci 
ochotný cizinec vyskytne. Z těch mimovědeckých oblastí 
musím zmínit aktivity výtvarné (maluje pod pseudony-
mem wurm): jeho dílka lze nalézt jak zarámovaná na 
zdech na�eho rekreačního zařízení, tak i porůznu 
v odborných časopisech. Má dar poutavě a vtipně předná-
�et a vyprávět � o vědě i o tom ostatním. V�eobecně se dá 
říci, �e M. R. patří k těm renesančním lidem, kteří umějí 
vychutnat �ivot ve v�ech jeho aspektech i absurditách. 
Pokud bych měl pou�ít jediné slovo pro charakterizaci této 
svérázné osobnosti, pak snad �pábitel�. Podrobněj�í vylíčení 
jeho činností lze nalézt v rozhovoru, který nedávno poskytl 
časopisu Plasty a kaučuk, a který vřele doporučuji1. 

Letos v srpnu uspořádal pro své kolegy a přátele naro-
zeninovou oslavu vskutku netradiční (měl jsem to �těstí, �e 
jsem se mohl účastnit): pronajal jednak �salonní� vagon 
v úzkokolejce na trati Jindřichův Hradec � Nová Bystřice, 
jednak dřevěnou bývalou drá�ní budovu, upravenou pro 
podobné účely vedle zastávky Hůrky �hlavní nádra�í� na 
zmíněné trati. Součástí oslavy byla �ivá dixielandová ka-

pela, opékání prasete, tanec apod. Společně jsem tam 
s ním obdivoval malou parní lokomotivku, kterou příslu�-
ná soukromá �eleznice zakoupila jako vyřazenou kdesi 
v Polsku a opravila, a která nesla hrdou cedulku �PKP � 
Fabryka lokomotywna Feliksa Dzierzinskiego� (omlouvám 
se, pokud je to chybný pravopis). Ocenili jsme tu krásnou 
absurditu, �e krvavý zakladatel Čeky pomohl po mnoha 
desetiletích vytvořit tak pohodovou atmosféru kdesi 
v ji�ních Čechách.  
 
Mirku, do dal�ích let Ti přejeme mnoho zdraví, nápadů 
a elánu! 

Jiří Pode�va 
 
LITERATURA 
 
1. Čermák R., Navrátilová J.: Plasty Kauč. 45, 211 

(2008). 
 
 

80. narozeniny Ing. Jaromíra �karky CSc. 
(* 12.9.1928) 
 

V �ivotech technických a vědeckých pracovníků, 
naplněných pracovními povinnostmi, psaním zpráv a pub-
likací, se čas od času objevují osvě�ující a inspirující údo-
bí, jimi� jsou odborná setkání, konference a symposia. 
Mají velký význam pro povzbuzení k dal�í odborné čin-
nosti, podporují výměnu informací a umo�ňují vzájemná 
setkání odborníků. Jedním z aktivních organizátorů odbor-
ných setkání v České republice je i jubilant Ing. Jaromír 
�karka. 

Ing. Jaromír �karka byl členem skupiny nad�ených 
aktivních mladíků, kteří zalo�ili tradice národních a mezi-
národních konferencí CHISA (Chemické In�enýrství,  
Strojnictví, Automatizace), a to v dobách, kdy nebylo jed-
noduché pořádat odborné akce, a zejména akce s účastí 
zahraničních odborníků. Sám jsem jel, jako vědecký aspi-
rant, na 1. mezinárodní konferenci CHISA do Brna 
(nočním vlakem), abych viděl na vlastní oči ��ivé zahra-
niční odborníky�. Kongresy CHISA se staly uznávanými 
vědeckými kongresy světového významu, na nich� se 
v minulosti setkával �východní a západní svět�. Ing. Jaro-

(V�CHT Praha). Celková účast z ČR nebyla oslňující, 
čítajíc na necelých 30 chemiků. 

Kongres jednal v mnoha paralelních sekcích a dlu�no 
říci, �e organizátoři zajistili naprosto bezchybný chod vel-
mi slo�itého mechanismu. Mo�ná i o mnoho slo�itěj�ího, 
ne� byl koncert moderní hudby, která jakoby měla původ 
v masivním zvuku tovární haly, do kterého se místy včle-
ňoval �vítr z hor� Járy Cimrmana a jindy názvuky mistr-

ných oratorií a riffů Franka Zappy. 
Organizátorům, vedeným profesorkou Lorenzou 

Operti, patří naprosté absolutorium a vřelý dík. Kongres 
patřil odborně i společensky ke �pičkovým událostem che-
mického roku. Na dal�í pokračování série evropských kon-
gresů se mů�eme tě�it mezi 29/8 a 2/9 2010 v Norimberku 
(http://www.euchems-congress2010.org/).  

Pavel Dra�ar 

Osobní zprávy 
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mír �karka byl jedním z členů kolektivu, který se o zave-
dení tradice těchto kongresů zaslou�il, který svojí hou�ev-
natostí, pracovitostí, a někdy i tvrdohlavostí a umíněností, 
které projevoval, kdy� dospěl k názoru, �e některé 
z opatření je nutné,  přispěl k realizaci těchto odborných 
akcí. Obětavým a trpělivým členem pracovního kolektivu, 
který zaji�ťoval odborná setkání, byla i jeho man�elka, té 
chci také poděkovat. Později se stal Ing. Jaromír �karka 
aktivní silou v organizaci národních konferencí APRO-
CHEM (konference zaměřené na technickou chemii). 

Chtěl bych na tomto místě poděkovat, nejen Ing. Jaro-
míru �karkovi, ale v�em členům pracovních kolektivů, za 
práci, kterou odvedli, aby zajistili konání uvedených kon-
gresů, které hrály a hrají ve vědeckém �ivotě České repub-
liky v oblasti chemického in�enýrství a technické chemie 
významnou úlohu. Práce členů kolektivu také nebyla jed-
noduchá. Na jedné straně museli zajistit organizačně setká-
ní, často ře�it i politicko-administrativní problémy, na 
straně druhé se museli vyrovnat s neukázněným 
a �akademickým� chováním účastníků kongresů, kteří 
nerespektovali �pokyny pro autory�, zapomínali doklady, 
pletli čísla pokojů a vyvolávali jiné zmatky. Kolektivu, 

jeho� aktivní silou byl i Ing. Jaromír �karka se dařilo, 
a daří, vytvářet na kongresech a konferencích prostředí, 
které bych charakterizoval jako �user friendly�. 

Ing. Jaromír �karka pro�il mládí v Ky�perku 
(nyněj�ím Letohradu). Byl (a je) nad�eným Sokolem. Cvi-
čil na Sokolských sletech. Myslím, �e sokolské heslo �ve 
zdravém těle � zdravý duch� si přetvořil na heslo �ve zdra-
vém těle � nezdolný duch�. Zdravé tělo měl a nezdolnost 
ducha v �ivotě potřeboval a uplatnil. Po reálném gymnáziu 
v Kostelci nad Orlicí studoval na Vysoké �kole chemicko-
technologické v Praze, na katedře fyzikální chemie. Na 
této katedře chtěl pokračovat v postgraduálním studiu 
(v minulosti označovaném jako vědecká aspirantura), co� 
mu nebylo umo�něno. Pře�el tedy jako vědecký aspirant 
na Výzkumný ústav acetylenové chemie v Novákách, kde 
obhájil titul CSc. Svoji profesionální dráhu pak svázal 
s organizací Chemoprojekt. Jeho �ivotní dráha, bez ja-
kýchkoliv pochyb, vy�adovala jak zdravé tělo, tak nezdol-
ný duch. Pracoval na projektech souvisejících s vývojem 
petrochemie ve světě, a to nejen v Československé republi-
ce (výroba syntetického lihu, vyu�ití rafinérských plynů, 
petrochemické komplexy v Litvínově, Slovnaftu Bratisla-
va a ve Spolaně Neratovice), ale i v krizových oblastech 
světa. Byl pověřován i úlohami v Jugoslávii, Egyptě, Irá-
ku, Al�íru, Turecku a Pákistánu, a to i v rámci mezinárod-
ních organizací. Jeho anga�ovanost v těchto oblastech 
ilustrují fotografie 1 a 2 ze Sýrie. Tyto aktivity vy�adovaly 
bez jakýchkoliv diskusí �jak zdravé tělo, tak nezdolný 
duch�. Prokázal, �e obojí má, a prokazuje to i nyní. 

Ing. Jaromír �karka byl samozřejmě aktivní i v mezi-
národních organizacích, např. ve skupině Loss Prevention 
(zábrana �kodám) Evropské federace chemického in�e-
nýrství. Díky této aktivitě bylo např. v Praze v roce 2004 
pořádáno 11. mezinárodní symposium EFCE o bezpečnos-
ti chemických výrob. 

Příklad aktivit Ing. Jaromíra �karky by mohl být pří-
padně i rizikový precedens. Kdyby se některý z reforem 
a úsporchtivých politiků seznámil s aktivitami Ing. Jaromí-
ra �karky, mohl by dospět k názoru, �e optimální doba 
odchodu mu�ů do důchodu je 90 let. Přeji Jaromírovi, aby 
mu jeho �ivotní aktivita alespoň do 90 let vydr�ela.   

 
Josef Horák  

  
 
K rozloučení s RNDr. Jiřím Medkem, CSc. 
 

Před rokem jsem blahopřál Dr. Medkovi k jeho 
85. narozeninám a k jeho trvalé vědecko-výzkumné čin-
nosti, o které jsem předpokládal, �e v ní bude při své obdi-
vuhodné aktivitě je�tě dále dlouho pokračovat1. Bohu�el 
nečekaně zemřel 24. 7. 2008 ve věku 86 let, kdy� je�tě 
krátce před tím plný nových vědeckých my�lenek 
a výzkumných plánů pravidelně sám dojí�děl svým vozem 
z domova na své pracovi�tě v Ústavu struktury a mechani-
ky hornin AV ČR, v něm� byl od počátku své vědecké 
činnosti po dlouhá léta trvale zaměstnán.  

Dr. Medek byl členem výboru Odborné skupiny pro 

Obr. 1. Ing Jaromír �karka s �je�kem� nebo �krtkem� na 
či�tění ropného potrubí 

Obr. 2. Ing. Jaromír �karka s velbloudem, velbloud je vlevo, 
Ing. �karka vpravo  
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povrchovou a koloidní chemii v České společnosti chemic-
ké. Jeho hlavním zájmem bylo studium uhlíkatých látek 
a mikroporozity minerálů, z ní� do chemické literatury 
pře�la citace jeho jména jako Medkova rovnice. Publiko-
val řadu prací a očekávám, �e je�tě budou uveřejněny vý-
sledky jeho dosud nepublikovaného posledního výzkumu. 
Neuvádím zde podrobnosti o jeho činnosti, proto�e si je 
zájemci mohou vyhledat v literatuře a stručný přehled 
najdou např. ve vzpomínce k jeho 80. narozeninám2.  

Mimořádná osobnost Dr. Medka zůstane dlouho 
v paměti jeho přátel a spolupracovníků a výsledky jeho 
práce jistě budou cenným vodítkem pro jeho následovníky.  
 

   J. Kloubek 
LITERATURA 
  1. J. Kloubek: Chem. Listy 101, 625 (2007). 
  2. J. Kloubek: Chem. Listy 96, 843 (2002).  

 
Ing. Dr. Josef Arient, DrSc. (1922�2008) 

 
Ve věku nedo�itých 86 let se v květnu leto�ního roku 

uzavřel mimořádně pestrý a plodný �ivot pana doktora 
Arienta, jak byl svými známými a spolupracovníky titulo-
ván Ing. Dr. Josef Arient, DrSc. Oklikou přes Prahu a půl 
Evropy se dostal ze �lebů do Pardubic, aby s tímto měs-
tem chemie spojil téměř 59 let svého aktivního �ivota. 

Narodil se tři dny před �tědrým dnem roku 1922.  
Tatínek byl hudebníkem z povolání, vyučoval hře na různé 
nástroje, a tak jeho první dny a roky ovlivňovala hlavně 
hudba. Zkou�el hrát na kde co, ale prvním nástrojem, na 
něm� u� i vypomáhal v tatínkově orchestru, byla basa, 
pravda doplněná stoličkou, aby na ni malý muzikus dosá-
hl. V 10 letech se začal učit hře na klavír, a to tak důkladně 
a cílevědomě, �e byl v roce 1942 přijat do klavírní �koly 
prof. Klíra na Pra�ské konzervatoři. Mezi tím ov�em stačil 
vystudovat gymnázium v Čáslavi a najít jistou zálibu ve 
fyzice a chemii. První váhání mezi hudbou a technickými 
obory za něj po maturitě vyře�ila válka, proto�e 
v Protektorátu Čechy a Morava byly vysoké �koly zavře-
ny, zatím co konzervatoř, jako �kola střední, měla vyučo-
vání povolené. Jeho radost ze studia hudby v�ak trvala 
pouhé dva měsíce, proto�e ji� 1. listopadu 1942 odjí�děl 
s transportem �totálně nasazených� mladých Čechů do 
Německa. Přes krat�í pobyty v pracovních táborech 
v Berlíně a Falkenburgu byl poslán stavět bunkry pro po-
norky v norském Trondheimu a posléze �elezniční trať 
v Narviku. Kdy� se v květnu následujícího roku dostal na 
dovolenou domů, pokou�el se návrat co nejvíce oddálit, 
ale jen s částečným úspěchem, tak�e zbytek roku 1943 u� 
opět pracoval v Berlíně. Na�těstí byla v  té době německá 
ma�inérie spojeneckými nálety u� tak naru�ena, �e se mu 
z ní v roce 1944 podařilo vyklouznout a vrátit se do Prahy. 
V pracovních táborech vysněná vidina pokračování studia 
hudby na konzervatoři se ale rozplynula, proto�e i tato 
�kola u� byla zavřená. Hru na klavír proto studoval sou-
kromě, ov�em při zaměstnání v pra�ské zasilatelské firmě 
Frýdl a Hampacher, kde se dočkal konce války. 

Po osvobození musel u� volbu mezi hudbou a techni-

kou rozhodnout sám. Promarněná válečná léta vyklonila 
misku vah ve prospěch chemie, kterou pak na ČVUT stu-
doval v mimořádném re�imu pro válkou posti�ené ročníky 
do ledna 1948 s plynule navazující stá�í u prof. F. �orma. 
Tam se seznámil s řadou významných osobností na�í che-
mie a vstřebal vzácný tvůrčí elán tohoto pracovi�tě. Během 
dvou let vypracoval doktorskou práci na téma �Synthesa 
3,5,6- a 3,5,7-trimethyldodekanu� a ji� v listopadu 1949 
byl promován doktorem technických věd. 

Vidina dal�í výzkumné práce se ale rozplynula za 
pouhé dva týdny a mladý chemik na prahu vědecké kariéry 
byl poslán �do výroby�. Volba mezi Spolkem pro chemic-
kou a hutní výrobu v Ústí nad Labem a vznikajícími Vý-
chodočeskými chemickými závody v Rybitví u Pardubic 
padla na druhé pracovi�tě. Tehdej�ím ředitelem rybitev-
ského závodu, Ing. J. Herynkem, byl zařazen na podnikové 
výzkumné pracovi�tě, které se ale hned od následujícího 
1.1.1950 stalo Výzkumným ústavem Rybitví, jedním ze 
středisek Československých chemických závodů. Byl to 
ústav velkoryse a koncepčně budovaný od válečných let 
dr. V. Ettelem a v tu dobu v něm pracovalo ji� 350 zaměst-
nanců. V době překotných reorganizací byl za pouhý rok 
ústav změněn na samostatnou organizaci s názvem Vý-
zkumný ústav organických synthes a dr. J. Arient jmeno-
ván zástupcem Ing. M. Stodoly, pověřeného řízením ústa-
vu. Nebylo mu je�tě ani 29 let, kdy� se v polovině následu-
jícího roku stal prvním řádným ředitelem VÚOS a tuto 
funkci zastával dal�ích 19 let. V nelehkých podmínkách 
50. a 60. let se mu podařilo ústav roz�ířit na téměř 600 
pracovníků a hlavně doplnit jeho strukturu tak, �e byl 
schopen ře�it i nejslo�itěj�í technologické úkoly. Vedle 
zru�ení některých men�ích oddělení byl v ústavu bohu�el 
ukončen i výzkum farmaceutické chemie, ale naopak byl 
převzat výzkum silikonů, částečně fluidní chemie, dočasně 
koloristika a hlavně vybudována oddělení automatizace, 
projekce, výpočetní techniky, nadstandardně vybavené 
prototypové dílny a podstatně posílena činnost dokumen-
tační, patentová a technicko-informační. Vedle náročné 
řídící činnosti se dr. J. Arient po celou dobu věnoval vý-
zkumné práci v oboru heterocyklických a polycyklických 
barviv, od zřízení katedry organických barviv na V�CHT 
v Pardubicích předná�el vybrané lekce tohoto studijního 
oboru a vychoval řadu vědeckých aspirantů. Velmi záhy 
navázal spolupráci s Ing. R. Zahradníkem, který pak dojí�-
děl do Rybitví na pravidelné semináře �anthrachinonářů�. 
V roce 1970 byl ale z funkce ředitele odvolán a bylo mu 
nejprve umo�něno pracovat je�tě 4 roky v ústavu jako 
chemik. Pak byl ale přinucen ústav opustit úplně a dal�ích 
15 let strávil v n.p. Fotochema v Hradci Králové, kde se 
zabýval � opět úspě�ně � výzkumem barvotvorných slo�ek 
pro barevnou fotografii. Ani po odchodu do důchodu ne-
slo�il ruce v klín a společně se svojí dcerou zalo�ili firmu 
Ing. Lea Tomá�ová, s.r.o., jako technicko-obchodní za-
stoupení �výcarské firmy W. A. Bachofen, s ní� úzce spo-
lupracoval je�tě za dob řízení VÚOS. 

Od svých 75 let se u� věnoval jen své rodině. 
S man�elkou pro�ili 58 roků �ivota, naplněného poctivou 
prací a společnými u�lechtilými zájmy, z nich� na předním 
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místě byla samozřejmě hudba. Snad jen jednu zálibu pro-
vozoval sám � byl toti� vá�nivým myslivcem. Vychovali 
dvě děti, z nich� star�í syn v rané dospělosti bohu�el ze-
mřel, ale rodina dcery a celkem 5 vnoučat pro něj byli 
potě�ením závěru �ivota. A aby se jim na něj a jeho bohatý 
�ivot dobře vzpomínalo, sepsal pro ně mimořádně pouta-
vým a laskavým způsobem osobní memoáry. 

 
                                                J. Marhan a I. Herynk 

 
Poděkování Ing. L. Tomá�ové za zapůjčení otcových 

osobních vzpomínek. 
 
 

Takový byl Otto Exner 
 
Bylo to jednoho jarního dopoledne roku 1985, kdy 

jsem poprvé v budově Ústavu organické chemie a bioche-
mie tehdej�í ČSAV nav�tívil prof. Otto Exnera, mého �ko-
litele-specialisty v rámci mé, v tehdej�ím �argonu vědecké 
aspirantury. Po zaklepání na dveřích se skromnou vizitkou 
�Exner� mě přivítal �tíhlý mu� noblesního vzhledu, 
s vyčesanými �edými kadeřemi, stále si pamatuji na slu�i-
vé modré sako. Po nastínění svého tématu v tzv. vědecké 
výchově,  určování struktur a  konformací vybraných (E)- 
a (Z)-olefinů, jsme s panem profesorem začali hovořit 
o mo�ných způsobech ře�ení. Téma dizertační práce vy-
plynulo toti� ze závěrů mé práce diplomové, co� bylo ur-
čení empirických parametrů (E)-(Z)-isomerace pomocí 
mnohorozměrných statistických metod, tj. chemometric-
ky1. Lineární vztahy volných energií (LFER, linear free 
energy relationships), jak se chemometrii té� říká,  byly 
toti� jednou z domén vědeckého �ivota Pana Profesora2, 
např. práce o isokinetickém vztahu je světoznámá3, a tak 
ho celkově téma zaujalo i po této stránce a  začal navíc 
vyprávět o určování konformací pomocí dipólových mo-
mentů, své dal�í významné vědecké doméně. Kladl důraz 
na skutečnost, �e dipólový moment je vlastnost molekuly, 
nikoliv metoda. A právě vektorový charakter dipólového 
momentu pak poskytuje �ádanou informaci4. Skutečně, 
konformace jednoho páru (E)- a (Z)-isomerů byly takto 
v průběhu dizertačního sna�ení vyře�eny5, i kdy� elektro-
nová difrakce v plynné fázi se pro tento druh látek ukázala 
jako stě�ejní. Nicméně výsledky na�ich pracovních schů-
zek se přenesly i do ře�ení problémů, které s mojí dizertací 
nesouvisely, a to jak do oblasti LFER vztahů6, tak i do 
ře�ení konformací aromatických amidinů7 a acylhalogeni-
dů8 pomocí dipolových momentů, a to i díky unikátnímu 
DK-metru, který zkonstruoval doc. V�etečka, aspirant Otto 
Exnera z dob dřívěj�ích, na Katedře organické a jaderné 
chemie PřF UK a kde jsem jako aspirant působil. 
V průběhu plynoucích let se na�e setkávání přenesla často 
k Exnerům v Nedvězské ulici v Praze 10, ve Stra�nicích, 
shodou okolností a k mé velké radosti do sousedství mého 
bydli�tě. Vět�ina setkání byla ryze pracovních, a to zejmé-
na v době, kdy byl Pan Profesor  v ÚOCHB AV ČR ji� na 
částečný úvazek a já byl ji� zaměstnán ve skupině chemie 
boru na ÚACH AV ČR. Z této doby pochází práce o urče-

ní směru dipólového momentu v tzv. o-karboranu9, jako� 
i elektronově-difrakční studie struktury a konformací 
2-methyl methylbenzoátu10 za účelem potvrzení či vyvrá-
cení obecně přijímaného konceptu sterické zábrany rezo-
nance, čím� se Otto Exner v posledních letech velmi zabý-
val a já takovou studii pro Pana Profesora jako v�dy velmi 
rád udělal, byť �mimo soutě��. Kromě těchto pracovních 
schůzek jsem měl mo�nost u Exnerů vyu�ívat pohostinství 
paní Radmily při setkávání s �ir�í vědeckou komunitou. 
Jedinou �povinností� náv�těvníků takových setkání bylo 
napsat do zápisníku něco o kočkách. Pan Profesor v tomto 
směru rád soutě�il s prof. P. von Ragué Schleyerem. Kolik 
měl Otto Exner písemných postřehů o kočkách, téměř tolik 
jich prof. Schleyer choval a chová. Rád v tomto smyslu 
hovořil o své náv�těvě v Erlangen, a to i jemným humorem 
jemu tak blízkým. Otto Exner měl rád dobré bílé víno 
a popíjel ho se stejnou noblesností, s jakou hovořil 
o problémech vědeckých. Se stejnou noblesností hovořil 
o svých cestách, jak turistických, tak i pracovních. �Stačí, 
kdy� mi dovolí překročit ty hranice�, říkával s úsměvem 
Pan Profesor a s je�tě vět�ím úsměvem hovořil 
o �banánové dietě�, se kterou pře�íval nevybaven dostat-
kem západních valut. Měl jsem mo�nost se s ním a paní 
Radmilou při jedné takové jeho cestě pozdravit a pozvat 
ho na skleničku �Chardonnay� do svého příbytku v době 
pobytu v laboratoři elektronové difrakce ve skotském 
Edinburghu. Rád hovořil o svém ranním �joggingu� ve 
�védském Umeå, kam občas a rád jezdíval a kde se se 
S. Woldem intenzivně zabýval chemometrií.  Měl jsem 
mo�nost s Panem Profesorem odcestovat na X. mezinárod-
ní kongres o fyzikální organické chemii konaném v srpnu 
roku 1990 v izraelské Haifě11. Po skončení kongresu jsme 
spolu pobývali dva dny v Jeruzalémě. Otto Exner dal v�dy 
ráno po krátkém cvičení pozdrav Slunci a poté jsme vyra-
zili do rozpáleného města, abychom ho prochodili kří�em 
krá�em. ��pokud máte �ízeň, tak si klidně něco kupte, já 
tu na Vás počkám�, řekl s jemným a noblesním úsměvem. 
Po napití jsme pokračovali svi�nou chůzí vyprahlou izrael-
skou metropolí. I takový byl Otto Exner�  

 
Drahomír Hnyk 
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K sedmdesátinám  
doc. Ing. Bohumíra Dvořáka, CSc. 

 
S doc. Dvořákem máme je�tě jeden důvod k oslavě. 

Před 50 lety se v na�í laboratoři objevil student a �ádal 
o účast na výzkumu. Celých těch 50 let s B. Dvořákem 
spolupracuji a pokud pamatuji, nikdy jsme se ani nepohá-
dali. Bohou� je pohodový člověk. Tenkrát koncem 50. let 
jsme spolu vyvíjeli katalyzátor pro hydrogenaci anilinu na 
cyklohexylamin. Kobaltový katalyzátor podle na�eho re-
ceptu se dodnes vyu�ívá a BC-MCHZ Ostrava jsou dnes 
asi největ�ím výrobcem cyklohexylaminu na světě. Za 
zmínku stojí, �e poslední náplň katalyzátoru byla do reak-
toru vlo�ena v r. 1991. Neznám jiný proces s �ivotností 
katalyzátoru 17 let. Dnes doc. Dvořák připravuje výrobu 
dal�í vsádky katalyzátoru jako rezervu pro případ, �e kata-
lyzátor se přece jen jednou dezaktivuje.   

Vět�inu své kariéry výzkumníka věnoval doc. Dvořák 
katalyzátorům na bázi mědi. Nosným programem byl vý-
voj měděného katalyzátoru pro hydrogenaci nitrobenzenu 
na anilin. Na slo�ení katalyzátoru závisí rozsah ne�ádoucí 

hydrogenace benzenového kruhu anilinu a také �ivotnost 
katalyzátoru. Nitrobenzen má na katalyzátor velice de-
struktivní vliv a vět�ina katalyzátorů se během krátké doby 
rozpadne. Vytvořit proto vhodný katalyzátor nebylo jedno-
duché. BC-MCHZ postupně zvy�ovaly výrobní kapacitu 
anilinu a� na dne�ních 170 kt rok−1. BC-MCHZ prodaly 
know-how japonské firmě Tosoh a v městě Tokuyama 
dnes stojí asi největ�í výrobna anilinu na světě s kapacitou 
300 kt rok−1. Jsme hrdi na to, �e se ná� proces podílí na 
světové výrobě anilinu asi 11 %. Práce doc. Dvořáka na 
vývoji katalyzátoru mají na tomto úspěchu české průmyslo-
vé chemie významný podíl. Katalyzátor pro anilin vyrábí 
firma Eurosupport v Litvínově pro na�i i japonskou jednot-
ku.  

Doc. Dvořák roz�ířil své aktivity v oblasti měděných 
katalyzátorů na jejich aplikaci při katalytické N-alkylaci 
4-aminodifenylaminu (Duslo �aľa) a na katalyzátor pro 
nízkoteplotní konverzi syntézního plynu. Dnes představuje 
výroba měděných katalyzátorů velký podíl v produkci 
Eurosupport. V současné době doc. Dvořák vyvíjí měděný 
katalyzátor pro hydrogenaci furalu na furfurylalkohol a tak 
na penzijní odpočinek nemá ani pomy�lení. Lidé pracují, 
někteří velmi usilovně, ale jen málo z nich mů�e při 
70. narozeninách za sebou vidět hmatatelné výsledky své 
práce. Mezi ty �ťastněj�í patří i Bohou� Dvořák. 

Zmínil jsem se jen o výzkumných aktivitách 
doc. Dvořáka, na jeho sportovní aktivity, dlouholetou čin-
nost v českém a moravském folklóru, na práci se studenty 
a aspiranty není v krátkém článku místo. V�ichni ho máme 
rádi a přejeme mu i do dal�ích let jeho pověstný �ivotní 
optimismus.   

Josef Pa�ek 
     

    

Jubilanti v 1. čtvrtletí 2009 
 
85 let 
Prof. RNDr. PhMr. Karel Palát, CSc., (28.1.), FaF UK 

Hradec Králové 
Doc. Ing. Vladimír Medonos, CSc., (24.3.), V�CHT 

Praha 
 
80 let 
Prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc., (19.1.), VUT Brno 
Ing. Jacqueline Prausová, (3.2.), KHS Praha 
Prof. Ing. Du�an Čurda, CSc., (8.3.), V�CHT Praha 
Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., (9.3.), MZLU Brno 
RNDr. Viktor Trkal, CSc., (13.3.), ÚRE AV ČR Praha 
Ing. Milan Morák, (17.3.), Spolchemie Ústí nad Labem 
Doc. Ing. Milan Wurst, DrSc., (19.3.), MBÚ AV ČR 

Praha 
 
75 let 
Ing. Irena Červená, CSc., (12.1.), Praha 

 
 
Doc. RNDr. Antonín Havránek, CSc., (16.1.), MFF UK 

Praha 
RNDr. Rudolf Polák, CSc., (12.2.), ÚFCH J. H. AV ČR 

Praha 
Ing. Mgr. Jaromír Virt, (4.3.), VÚ syntetického kaučuku 

Kralupy nad Vltavou 
Doc. Ing. Milan Popl, DrSc., (10.3.), V�CHT Praha 
Ing. Otakar Süsser, (13.3.), Silon Planá nad Lu�nicí 
Ing. Radomil Kačerovský, (14.3.), OPS Dvůr Králové 

nad Labem 
 
70 let 
Prof. RNDr. Jan Vře�ťál, DrSc., (16.2.), PřF MU Brno 
Prof. RNDr. Josef Michl, CSc., (12.3.), University of 

Colorado, Boulder 
Ing. Dieter Lath, CSc., (20.3.), SAV Bratislava,  

Slovensko 
RNDr. Milan Stuchlík, (29.3.), IVAX Opava 

Výročí a jubilea 
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65 let 
Ing. Eva Nezbedová, CSc., (10.1.), Polymer Institute 

Brno 
Ing. Jiří Křepelka, CSc., (13.1.), Inventia Praha 
Doc. Ing. Ladislav Knie�o, CSc., (22.1.), V�CHT Praha 
Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc., (2.2.), V�CHT/ÚOCHB AV 

ČR Praha 
Ing. Josef Sedláček, CSc., (4.3.), SÚJB Praha 
 
60 let 
RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc., (1.1.), ZÚ Plzeň 

Ing. Václav Černý, (8.1.), Aktiva Kaznějov 
Prof. Ing. Jiří Draho�, DrSc., (20.2.), ÚCHP AV ČR 
Ing. Marie Podubecká, (2.3.), Střední �kola informatiky 

a slu�eb Dvůr Králové nad Labem 
RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc., (8.3.), ÚMCH AV ČR 

Praha 
Prof. Ing. Vlastimil Rů�ička, CSc., (16.3.), M�MT ČR 

Praha 
RNDr. Hynek Balcar, CSc., (21.3.), ÚFCH J. H. AV ČR 

Praha 
 

Blahopřejeme 
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V�EM  PŘEDPLATITELŮM CHEMICKÝCH  LISTŮ                     
 
 
Vá�ení předplatitelé,             
pokud jste tak dosud neučinili, obracíme se na vás s prosbou o potvrzení va�eho dal�ího zájmu 
o odběr Chemických listů v roce 2009 formou objednávky.      
Objednávku mů�ete zaslat písemně na adresu společnosti: ČSCH, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 
1, faxem na číslo: 222 220 184, e-mailem:chem.ekonom@csvts.cz      
     

 
Pokud nebudete mít zájem o odběr časopisu v r. 2009, prosíme rovně� o písemné potvrzení.      
Předem děkujeme.      

 
Sekretariát České společnosti chemické  

Předplatné Chemické listy 
1 výtisk − volná prodejní cena 170,-  Kč 
Plné předplatné (instituce, nečlenové ČSCH) 1730,-  Kč 
Individuální členské předplatné 865,- Kč 
Individuální studentské předplatné 480,- Kč 
Individuální členské předplatné v SR (doruč. via ČSCH) 70,- Eur 
Plné předplatné v SR 92,- Eur 
Individuální členské předplatné v zahraničí mimo SR 115,- Eur 
Plné předplatné v zahraničí 258,- Eur 

Cena včetně DPH  


